
 آداب معاشرت کاریزماتیک

 مقدمه

 .و شخصیتی کاریزماتیک است کاریزما دانستن اداب معاشرت کاریزماتیک ، اولین پله شما برای داشتن.خانم رییس سالم

ها را به خود جلب میکنید و توجه دتی بدون اینکه متوجه شوید ،ها را به خودتان اضافه کنید ، خواهید دید که پس از ماگر این ویژگی

 .روی دیگران تأثیر میگذارید

 اما چه راهکار هایی الزم است ؟

در این مقاله قرار است به این راهکارها بپردازیم و ناگفته هایی را با هم بررسی کنیم که دیگر شما نتوانید همین آدم سابق  نگران نباشید ،

 . باشید

 چرا اداب معاشرت کاریزماتیک الزم است؟ 

 . کردیم بررسی باهم آنهارا حدودی تا و هستند خصوصیاتی دارای ، کاریزماتیک افراد  در مقاله کاریزما چیست باهم بررسی کردیم که

 : اما سوال من این است

 دیگران مشتاقانه به صحبت هایت گوش بدهند ؟ آیا دوست داری در هنگام معاشرت ،

 ر تو برایشان مهم باشد ؟نظ

 روی آنها تأثیر بگذاری و توجه هارا به خود جلب کنی ؟

 . بیایید روراست باشیم ! از زمان های انسانهای نخستین هم ، توجه به افراد باعث خشنودی و رضایت آنها میشد

 . پس ما به طور ذاتی به دنبال توجه دیگران هستیم و با گرفتن آن نیز خوشحالیم

 : الزم است این را به شما دوستانه بگویمالبته 

 !برای جلب توجه ، شخصیتی نمایشی نسازید و خیلی مراقب رفتار های دروغین باشید

 . چراکه نه تنها دیگران را جذب نخواهید کرد بلکه عکس آنچه که انتظار داشتید را تجربه میکنید

 .اید و پس از مدتی عواقب آن به سرغتان خواهد آمدوال بردهاگر هم جذب کنید ، ارزش ، عزت نفس و واقعیت خود را زیر س

 . افرادی را به یاد آوردید که به هنگام معاشرت با دیگران ، نقاب خودرا به صورت میزنندحتما با این پاراگراف آخر ،

 !گی هارا ندارندسعی میکنند اداب معاشرت کاریزماتیک را رعایت کنند در حالی که در واقعیت ، هیچ کدام از این ویژ

 .حال که میدانید اداب معاشرت کاریزماتیک به چه علت الزم است ، بهتر است شروع کنیم به بررسی اداب معاشرت کاریزماتیک 

 

 اداب معاشرت کاریزماتیک

 .فکر میکنندقبل از حرف زدن ، 

 .بازتاب شخصیت ماستآید ،کلماتی که از دهان ما بیرون می
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 !ایم ، سنجیده حرف بزن بچه جانبرای مثال از دوران کودکی شنیده

 اما به راستی فکر کردن قبل از حرف زدن ، تأثیر زیادی دارد؟

 «بله»جوابش را از قبل میدانید 

 چرا ؟ 

فکر کردن میتواند باعث شود به جای رساندن منظورتان با یک جمله طوالنی ، کلمات قدرتمندی انتخاب کنید و در یک جمله کوتاه 

 .منظورتان را برسانید

 برای مثال همکار شما از شما میپرسد ، به نظرت فالنی برای این پست مناسب است ؟

 شما دو گزینه دارید

 : بگویید

ی قبل از پس این مسئولیت بر نیامد ، در کارهای دیگر خوب هست ها اما به درد این کار نمیخورد.بیا بقیه را ! دفعهه ! فکر نمیکنم -۱

 . بررسی کنیم

 . من فکر میکنم بهتر است گزینه های دیگر هم در کنار ایشان بررسی کنیم-۲

 خودتان فکر میکنید کدام گزینه بهتر بود ؟

 . ت کم نگیریدپس قدرت کلمات را هیچ گاه دس

 .کلمات میتوانند احساساتی را در دیگران زنده کنند و در جذابیت شما هم تأثیر بگذارند

در نظر بگیرید حرف زده شده هیچ گاه پس گرفته نمیشود ! همین االن خود شما هم ممکن است حرف یکی از افرادی که در زندگیتان 

 .گاه از یادتان نرود اند یا هنوز هم هستند در سرتان بپیچد و هیچبوده

 .پس به خودتان قول دهید ، ابتدا خوب فکر کنید و بعد سخن بگویید

 .خوب به دیگران گوش دهید

وقتی میگویم گوش دادن یکی از اداب معاشرت کاریزماتیک هست ، منظورم این است که اگر طوری به سخن دیگران گوش دهید که 

 .ه شدت برای ارتباط بیشتر با شما مشتاق خواهند شداحساس کنند حرف هایشان برایتان جذاب است ب

 .حواستان باشد این مورد را هم باید با زبان بدنتان و هم چشم هایتان نشان دهید

 .حتما لبخند بر روی لبانتان باشد و کمی سرتان را به بغل خم کنید

 .اطراف را نگاه کنید ارتباط چشمی شما هم طوری نباشد که فقط به چشم های فرد زل بزنید یا برعکس ،

 . نکته دیگر این است که وسط صحبت های فرد مقابل ، فاصله نیندازید و بالفاصله پس از جمله به دنبال پاسخ دادن نباشید

 .در اتمام صحبت فرد مقابل میتوانید خوب فکر کنید و بعد سواالت خود را بپرسید یا نظر بدهید

 ! آن را کنار بگذاریدیز ،اگر با وسیله ای مثل گوشی کار میکنید ن

 . با رعایت کردن این نکات ، به فرد مقابل نشان میدهید صحبت های او برای شما ارزشمند است 



نیازی نیست با او هم کالم شوید و بعد بخواهید تمام این مراحل را نقش اگر هم صحبت شدن با فردی برای شما واقعا جذاب نیست ،نکته :

 ! بازی کنید

 

 .لبخند بزنید 

 .های اداب معاشرت کاریزماتیک استچقدر تا به حال از تأثیر لبخند زدن شنیده اید ؟ لبخند زدن یکی از مهمترین ویژگی

 .ایم لبخند زدن چقدر میتواند باعث جذابیتمان شودمرمان همیشه شنیدهاغراق نمیکنم اما در طول ع

 اما چرا لبخند زدن جزو اداب معاشرت کاریزماتیک میباشد ؟

 .خودتان را در نظر بگیرید که وارد جمعی میشوید ، در آن جمع تقریبا غریبه هستید

 . نفر از آنها وقتی چشم هایش به چشم شما میوفتد لبخند بر روی لب هایش هست ۱

 این نوع را همه مان تشخیص میدهیم(البته نه لبخند مصنوعی )

شما ناخودآگاه به آن فرد جذب میشوید ، با او احساس نزدیکی بیشتری نسبت به بقیه خواهید داشت و دوست دارید بیشتر راجع به او 

 .بدانید

 .یک لبخند به همین راحتی تأثیر خود را گذاشت

 .پس تا میتوانید لبخند بزنید و بخندید

 .خوشحال بودن شما ، کاریزمای شما را بیشتر خواهد کرد

 .از دیگران تعریف کنید

 .بله ! همه ما میدانیم که تک تک انسان ها عاشق تعریف شنیدن هستند

 ؟اما آیا شیوه درست تعریف کردن هم میدانیم

 : بار ها شنیده ام دیگران از ویژگی های ظاهری دیگران تعریف میکنند

 . چقدر چشم هایت زیباست

 .چه لبخند دلنشینی داری

 . چقدر صدایت خوب است

 : اما نکته ای که باید بدانید این است

 . تعداد هایشان آن هارا خوشخال نمیکندبه اندازه تعریف از دستاورد ها و اس تعریف از ویژگی هایی که از روز اول با آدمها بوده ،

 ! به این دلیل که احساس میکنند تالش هایشان باالخره جواب داده و دیگران متوجه آن میشوند

 به عنوان مثال میتوانید بگویید

 ! چقدر هیکلت زیبا تر شده

 ! چقدر کلماتی که انتخاب میکنی ، محترمانه تر شده



 ! یای انگلیسی صحبت میکنچقدر حرفه

باال بردن اعتماد به نفس در دیگران با تعریف از مهارت ها و تغییرات مثبتی که خود باعثش بودنند ، باعث میشود که به خود بدانید ، 

 .احساس بهتری پیدا کنند و باعث این حس خوب شما هستید

 .در نتیجه جذابیت شما چند برابر خواهد شد

 .اسم افراد را صدا کنید

 . صدا زدن نام افرد توسط شخص دیگری بسیار جذاب و دلنشین است اده ،تحقیقات نشان د

فرد مقابل اسم مرا  زیرا حس مهم بودن به فرد دست میدهد و به این فکر میوفتد که چقدر ارزش دارم که در همین برخورد های کم ،

 .یادش میاید

 .نشانه آنهارا به خاطر بسپاریدبا گذاشت  پس یادتان باشد ، اگر نام افراد هم یادتان نمیماند ،

 .البته در صدا زدن نامشان هم زیاده روی نکنید

 . برای مثال وقتی فردی را برای اولین بار دیده اید ، اگر درخواستی از او داشتید اسمش را هم صدا کنید

 . میتوانید اسمش را صدا بزنید یا اگر میخواهید بیشتر راجع به او بدانید ،

 .به هنگام سالم و خداحافظی هم صدا کردن نام افراد ، میتواند جذاب باشد

 .جدی و در عین حال مهربان باشید

 .خیلی ها فکر میکنند یکی از ویژگی های اداب معاشرت کاریزماتیک ، داشتن شخصیتی جدی و خشک است

 .خشک باشند طوری که به زور لبخند بزنند و همانند شخصیت اصلی انیمیشن سرود کریسمس ،

 ؟ چطور   اما این دو هم میتوانند در کنار هم قرار بگیرند.

همانطور که گفتم جدی بودن به معنای خشک رفتار کردن نیست ، تکنیک های خود را دارد ! به عنوان مثال یکی از این تکنیک ها 

 . سروقت رسیدن به هر قراری است

 .را بپرسیدیا اینکه اگر کسی از شما چیزی خواست چرایی آن 

 .ای دیگر به آن بپردازیمایست که میتوانیم در مقالهالبته جدی بودن بحث بسیار گسترده

 . میتوانید فردی جدی و در عین حال مهربان باشید ، برای قدم اول کافیست فقط همین که بدانید ،

 . تا اینجا در باره باید های اداب معاشرت کاریزماتیک صحبت کردیم

 . تا از نبایدهای بسیار مهم را بررسی کنیم ۳باهم  حال میخواهم

 .رک گویی را ویژگی خوب ندانید 

رک بودن به هیچ عنوان جزو اداب معاشرت کاریزماتیک نیست.چقدر دیده ام آدمهایی را که با افتخار به دیگران میگویند من آدم بسیار 

 ! ودم نگه دارمرکی هستم ! نمیتوانم حرف هایم را به طرف مقابل نزنم و در خ

 .در نتیجه جلوی جمع ، وقت و بی وقت ، درست و نادرست نظر خود را در باره دیگران یا شرایط اعالم میکند



 رک بودن خوب است؟

 . باید بدانید نظر خود را با دیگران در میان گذاشتن ، جا دارد ، زمان دارد

 .ابل نبودن چیزی جز گستاخی نیستاینکه در هرزمان و مکانی نظر خود را دادن و به فکر طرف مق

 .منفی سخن نگویید

 آیا خود شما جذب کسی میشوید که همیشه خدا از درودیوار شکایت دارد؟

 دائما نیمه خالی لیوان را میبیند و هیچ گاه دید مثبتی ندارد ؟

 ! باران میبارد ؛ میگوید ، اه خیس شدم شد

 ! آید ؛ میگوید ، وای چقدر گرم استآفتاب در می

 .اول نکات منفی را میبینند در هر فردی ،

 .دست خودشان نیست ، مغزشان را اینگونه تربیت کرده اند

اید باید بدانید این امر میتواند اما روی صحبتم با شماست ، اگر شما هم اینگونه هستید و چشم هایتان را روی تمام نکات مثبت بسته

 .شود افراد از شما دوری کنندجلوی کاریزماتیک بودن شمارا بگیرد و باعث 

 .تعریف نمیکنند از خود ،

ها و دستاورد های مثبت زیادی داشته باشید اما این که در معاشرت خود با دیگران سعی کنید آنهارا موفقیت ممکن است شما جنبه ها ،

 .باعث جذاب شدن شما نمیشود گوشزد کنید ،

 .ای حضور پیدا کردیمسال بود اورا میشناختم در مهمانی ۳یکبار با یکی از دوستانم که 

 . بود ساکت معموال و رو خنده ، رامٰ  او همیشه شخصی آ

 .با این که تقریبا مدیت زیادی بود اورا میشناختم اما تا آن روز هنوز چیزی بود که راجع به او نمیدانستم

 .یکی از دوستانمان به او گفت بیا برایمان کمی پیانو بزن وقتی همه سکوت کرده بودند ،

 ! من کامال تعجب کرده بودم ! تا آنروز هیچی ایده ای از این تواناییش نداشتم و خب این برای من خیلی جذاب بود

 چرا ؟

 .به این دلیل که فهمیدم ، هنوز موضوعات زیای راجع به او هست که نمیدانم و دوست دارم کشف کنم-۱

 .توانایی هایش را به رخ نمیکشید و سعی در بلد کردن آنها نداشت-۲

 .ی ویژگی هایتان را قایم کنید و به کسی نگویید اما تا حدی غیرقابل پیش بینی باقی بمانیدنمیگویم همه 

 سخن آخر

 . در این مقاله سعی کردم به اداب معاشرت کاریزماتیک ، باید ها و نباید های آن بپردازم

ه شما بدانید چه موقع ، چطور برخورد کنید ، چه کلماتی استفاده کنید ، چه زبان بدنی داشته باشید در نهایت باعث افزایش این ک

 . ی شما خواهد شد . ناخودآگاه تأثیر آن را در ارتباطاتتان خواهید دیدکاریزما



رعایت کردن این نکات و تمرین و تکرار به فردی خبر خوب این است که شما ممکن است کاریزماتیک نباشید ، اما میتوانید با 

 . کاریزماتیک تبدیل شوید

 .پس همین با لبخند اولین قدم را بردارید

  

 


