
اصل یادگیری زبان بدن ۴۵
از ایستادن بی مورد کنار صندلی ھا و تکیھ بھ دیوارھا اجتناب کنید.

از خندیدن بی مورد و بدون دلیل در جلسات مذاکره جداً خودداری نمایید.

زمانی کھ صحبت می کنید و بھ دیگران نگاه می کنید، آرامش داشتھ باشید.. ١
وسایل اضافی را از جلوی دست خود دور کنید، موانعی کھ جلو حرکت آزادانھ شما را می گیرد. جیب ھایتان را خالی .٢

کنید، آنھا را زیاد سنگین نکنید.
دقیقھ ۴دقیقھ اول آشنایی با شما تعیین می شود، پس مواظب برخورد اول خود در ۴درصد ذھنیت افراد، در ھمان ٨٠. ٣

ش کسی دیگر را بازی نکنید. خودتان باشید.اول باشید. نق
ھمیشھ ھنگام ورود بھ جلسھ مذاکره یا دیدار با دیگران لبخند بھ لب داشتھ باشید.. ۴
افراد، حریم شخصی خود را دارند. ھمیشھ فاصلھ مجاز با افراد و جنس مخالف را حفظ کنید. افراد از اینکھ بیش از حد .۵

ی شوند و حالت تدافعی بھ خود می گیرند.بھ آنھا نزدیک شوید ناراحت م
راحت بنشینید. البتھ نھ آنقدر راحت کھ در منزل روز کاناپھ می نشینید. راحت نشستن باعث می شود بھتر فکر کنید و . ۶

اندام تان طبیعی کار کند.
، فقط نگاه تان را بر چھره ھمھ مدت ارتباط چشمی خود را با چھره و چشم ھای گوینده و شنونده حفظ کنید. خیره نشوید. ٧

فرد مقابل تقسیم کنید.
با صورت، دماغ و گوش ھایتان بازی نکنید. با این کار حس بدی بھ بقیھ منتقل می کنید.. ٨
از دست ھا و چھره خود با قدرت برای بیان حرف ھایتان استفاده کنید.. ٩

شید. لیوان را جلوی سینھ یا دھان خود نگھ ندارید چون ھنگام نوشیدن چای یا ھر نوشیدنی دیگر مواظب حرکات خود با.١٠
حالت تدافعی تان را بیشتر می کند.

احساس خوبی داشتھ باشید، ھمین احساس خوب باعث می شود تمام مدتی کھ از زبان بدن استفاده می کنید کارایی بیشتر .١١
و بھتری داشتھ باشید.

قات، لباس خوب و آراستھ بھ تن کنید.ھنگام شرکت در جلسات مذاکره یا قرار مال. ١٢
ھمیشھ از مدل موی متعارف استفاده کنید و از مد، بھ دور باشید.. ١٣
ھمھ حرکات فرد مقابل تان را تحلیل کنید و ھمان دفعھ اول در مورد او قضاوت نکنید.. ١۴
ید دیگران احترام بگذارید.در برخورد با جنس مخالف، ھمھ جوانب دینی و شرعی را رعایت فرمایید و بھ عقا. ١۵
از دروغ گفتن پرھیز کنید. ھنگام دروغ گفتن، بدن ما غیر ارادی از خود واکنش نشان می دھد، ممکن است این واکنش .١۶

بھ زبان بدن شما آسیب برساند و باعث حرکت در اندام ھای شما شود، در نتیجھ افراد با دیدن این حرکات بھ دروغگو بودن 
شما پی می برند.

خود میل کنید.غذای سبک و مناسب طبع . ١٧
ھنگام صحبت، درجھ صدایتان مشخص و مناسب باشد و برای تاکید یا نفی موضوعی می توانید با بلند و کوتاه کردن . ١٨

درجھ صدا موثرتر واقع شوید.
روبروی طرف مقابل تان بنشینید.. ١٩
طالعھ بیشتر از حرکات او نکتھ چنانچھ برایتان مقدور باشد و در صورتی کھ فرد مقابل تان متوجھ نشود، برای م. ٢٠

برداری کنید.
از خندیدن بی مورد و بدون دلیل در جلسات مذاکره جداً خودداری نمایید.. ٢١
با ھر کسی شوخی نکنید.. ٢٢
از ایستادن بی مورد کنار صندلی ھا و تکیھ بھ دیوارھا اجتناب کنید.. ٢٣
رید، بگذارید دست ھا و بدن تان بنا بھ نیاز طبیعی خود حرکت از سر احساس، دست و پای خود را بھ حرکت در نیاو. ٢۴

کنند.
بھ زبان بدن ایمان داشتھ باشید و ھر روز از آن استفاده کنید.. ٢۵
چنانچھ برای کودکان از زبان بدن استفاده می کنید، خالقیت بیشتری بھ خرج دھید و با زبان بدن خودشان با آنھا . ٢۶

صحبت کنید.
مذاکره، زمان بیشتری را بھ استفاده از زبان بدن اختصاص دھید و سعی کنید ھمھ مدتی کھ در حال در جلسات.٢٧



سخنرانی یا مذاکره ھستید از زبان بدن تان استفاده کنید.
وقتی بھ صحبت طرف مقابل تان گوش می دھید، با تکان سر و چشم خود، فرد را جذب کنید تا بیشتر با شما مذاکره . ٢٨
کند.
مسواک زدن را قبل از جلسات و قرار مالقات ھا ھرگز فراموش نکنید..٢٩
اگر بھ تازگی دارید از زبان بدن در روابط خود استفاده می کنید، با آرامش و بھ تدریج آنھا را بھ کار ببرید تا بتوانید بر .٣٠

انجام صحیح آنھا مسلط باشید.
نشوید و از زبان بدنی کھ برای دوستان نزدیک بھ کار می برید، بھ سرعت و بدون شناخت کافی با افراد صمیمی . ٣١

استفاده نکنید.
از لوازم خود بھ خوبی و با آرامش استفاده کنید.. ٣٢
ھنگام عطسھ یا سرفھ ناگھانی از دستمال استفاده کنید و سعی کنید صورت خود را بھ سمت مخالف فرد برگردانید.. ٣٣
کنید و بعد از پایان مذاکره خوب بھ آن گوش دھید و بر لحن صدای خود تمرین کنید.صدای خود را چند بار ضبط . ٣۴
تمرین حرکات دست، قبل از حضور در جلسھ مذاکره اھمیتی ویژه دارد. قبل از استفاده از حرکات دست در مذاکره .٣۵

جلو آینھ آنھا را تمرین نمایید.
ست او را کامالً لمس کنید و از ھر گونھ فشار اضافی بھ دست وی ھنگام دست دادن با فرد مقابل دقت کنید کف د. ٣۶

خودداری کنید.
زود تصمیم نگیرید. با دیدن اولین برخورد و تحلیل آن نتیجھ گیری نکنید. برای پی بردن بھ حالت ھا و نیت ھا باید چند .٣٧

اندام را ھمزمان بررسی کنید.
ت وقتی با فردی صحبت می کنید چشم ھای او بھترین راھنمای شما در از چشم ھای دیگران غافل نشوید، ممکن اس. ٣٨

شناخت زبان بدن آنھا باشد.
در بغل کردن و بوسیدن افراد دقت کنید، اگر فاصلھ خود را با شما کم کنند، بھ این معناست کھ آمادگی خود را برای .٣٩

بغل کردن و بوسیدن اعالم می کنند.
حرکت دست ھا و حاالت چشم انجام دھید. این کار باعث کیفیت بھتر مکالمھ شما در تماس ھای مکالمھ تلفنی خود را با. ۴٠

تلفنی خواھد شد.
چنانچھ عصبانی شدید، نفس ھای عمیق بکشید و سعی کنید فکر و ذھن خود را بر افکار خوب متمرکز کنید، شتابزده .۴١

قضاوت نکنید و تصمیم نگیرید.
یت کنید. ھرگاه شخصی نشستھ باشد، ایستاده با او مذاکره نکنید، این قانون ارتفاع در زبان بدن قانون ارتفاع را رعا. ۴٢

مذاکره است.
حاالت و اشارات زبان بدن ھر منطقھ یا ھر کشور را بھ خوبی بشناسید، معنی بعضی از اشارات در کشورھا با .۴٣

اشتھ باشد، اما در کشوری دیگری نوعی توھین یا تمسخر یکدیگر متفاوت است و امکان دارد در یک کشور مفھوم خوبی د
قلمداد شود.

تماس بدنی را فراموش نکنید، ھمان طور کھ وقتی می خواھید کسی را بھ آرامی بیدار کنید ھمزمان با دست و صدا . ۴۴
عمل می کنید تا بھ ھدف خود برسید، برای مکالمھ ھای خود نیز از تماس بدنی مناسب استفاده کنید.

محل نشستن یا ایستادن خود را طوری تنظیم کنید کھ نور، مستقیم بھ چشم ھایتان نتابد.. ۴۵


