
 خصوصیات یک دختر کاریزماتیک

  .تیک صحبت کنمکاریزما قاله قصد دارم در باره خصوصیات یک دختردر این م .خانم رییس سالم

 همانطور که قبال در مقاله کاریزما چیست ، کاریزما را توضیح داده بودم ،

 دیگران دوست دارند با او هم کالم شوند و را به خود جلب میکند ،وقتی فردی وارد جمعی میشود و توجه ها

 . ناخودآگاه با او موافقت میکنند ، به آن فرد کاریزماتیک میگویند

اما بحث کاریزماتیک بودن در خانمها به علت باورهای غلط و تبلیغات اشتباه باعث شده تا دیگرات تعبیر اشتباهی از خصوصیات یک دختر 

 .ک داشته باشند و در ظاهر افراد به دنبال کاریزما بگردندکاریزماتی

 .بیایید یکبار برای همیشه خصوصیات واقعی یک دختر کاریزماتیک را بررسی کنیم و باور های اشتباه را کنار بگذاریم

 تعریف کاریزما در زنان

 .بسته به ویژگی های ظاهری آنها شده استواهمانطور که در مقدمه گفتم ، خصوصیات یک دختر کاریزماتیک در دنیای امروز ،

 !برای مثال آن فرد چقدر چشم های زیبایی دارد

 ! چقدر هیکلش زیباست

 ! موهایش مثل ابریشم است

 البته که این موارد میتواند افراد را به خود جذب کند،

 : اما بگذارید با یک سوال از شما وارد بحث شوم

 نظر از، زیبایی تعریف زیرا)  باشد نداشته افراد از خیلی نظر از را زیبایی های استاندارد شوید که  تا به حال پیش آمده که با فردی آشنا

 او شخصیت مات و میکنند سکوت همه میکند صحبت و میشود جمع وارد اینکه محض به اما( است متفاوت ، مختلف جوامع در فرد هر

 ؟ میشوند

 .ایددر ارتباط بودهمطمئنم در طول زندگییتان با همچین فردی 

 با این موضوع متوجه میشویم ،

کاریزماتیک بودن ، به زیبایی صورت شما و مطابق بودن آن با استاندارد های زیبایی ارتباطی ندارد بلکه این یک امر درونی است که 

 .میتواند عالوه بر جذاب بودن ، شمارا به فردی الهام بخش تبدیل کند

 د بگویید پس اینهمه دختر زیبا که دیگران را به خود جذب میکنند چه؟البته که شاید االن با خو

 .این سوال ما را به بررسی این موضوع هدایت میکند

 ارتباط کاریزما با جذابیت ظاهری

 . بگذارید بدون گرفتن وقتتان سریع اصل مطلب را به شما بگویم

افیان میشود ، اما این نوع جذابیت ، هیچ ارتباطی به کاریزماتیک آری واقعیت است که جذابیت ظاهری تا حدی باعث جذب اولیه اطر

 .بودن ندارد
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 . اجازه دهید این موضوع را ، با تعریف داستانی شروع کنم

نفر به عنوان عضو جدید به گروه ما اضافه شوند که من تا به حال اصال آنهارا  ۳یکبار با گروهی از دوستانم قرار دیدار داشتم و قرار بود 

 . شان هم نشنیده بودمندیده بودم و حتی در باره

 . روز دیدار فرا رسید و ما در کافه ای نشسته بودیم

اش لذت ارد های زیبایی حرفی برای گفتن نگذاشته بود ، آنقدر که آدم حتی از نگاه کردن به زیبایییکی از دخترها واقعا از نظر استاند

 . میبرد

اما این حس فقط تا زمانی ادامه داشت که شروع به صحبت کردن نکرده بود ! وقتی شروع به صحبت کردن کرد ، تمام احساساتی که به 

 . وجود آورده بود به یکباره فروریخت

 

 این اتفاق افتاد ؟چرا 

ست چون کاریزما به هیچ عنوان در ظاهر انسان ها نیست. چیزی در درون است که میتواند اثر خارجی بگذارد . مثل به انرژی خیلی قوی

 .که دیگران نمیتوانند در برابر آن مقاومت کنند

در شما جذابیتی المتناهی ایجاد میکند ، کاریزما و  اما چیزی که جذابیت ظاهری ممکن است در چند دقیقه اول تأثیر خود را بگذارد ،

 .کاریزماتیک بودن شماست

 ویژگی های اصلی یک دختر کاریزماتیک

ای صحبت کرده بودیم ، اما قبال به طور کلی راجع به ویژگی های یک فرد کاریزماتیک در مقاله اداب معاشرت کاریزماتیک به طور گسترده

 .د دارد ، که الزم است این بخش را هم بسیار تمرین کنید تا به دختری کاریزماتیک تبدیل شویدویژگی هایی مخصوص دختران وجو

 .به دیگران حس ارزشمند بودن بدهید-۱

 ویژگی های مثبت شما را گوشزد میکنند ، یادشان است که شما غذای تند دوست ندارید ، چقدر افرادی که عالیق شمارا به یاد دارند ،

دادن کارها شما را تشویق میکنند و به شما این باور را میدهند که توانایی انجام هرکاری را دارید و به شما حس ارزشمند بودن برای انجام 

 میدهند برای شما جذاب هستند ؟

این فرد چرا که مشتاق دریافت انرژی مثبت هستید و میتوانم به جرأت بگویم ، اولین فردی که به او در جمع نزدیک میشوید اوست ،

 .بدون چشم داشتی چیزی که شما میخواهید را به شما میدهد

 . انسان ها جذب افرادی میشوند که به آنها و جزیی ترین ویژگی هایشان توجه نشان میدهد

 . یکی از ویژگی های دختر کاریزماتیک دادن حس ارزشمندی به دیگران است پس دریافتیم که ،

  

 . هست ، عاقالنه رفتار میکند در مواقعی که احساسات درگیر-۲

 .یکی دیگر از خصوصیات یک دختر کاریزماتیک داشتن رفتار عاقالنه است

 . زیرا به خوبی میداند به احساسات خود و دیگران حتی در شرایط خاص ، چه واکنشی نشان دهند

 . شریک عاطفی برود تان نسبت بهوقتی کلمه احساس را میاورم ، ممکن است ذهنتان به سمت احساسات عاشقانه



 .دوست ، غریبه ها و شریک عاطفی شما را در بر بگیرد اما منظور من خیلی کلی تر از آن است و میتواند کلیه روابطتان با خانواده ،

اتتان را فرقی ندارد در چه شرایطی و با چه کسی این موقعیت برایتان پیش میاید ، به هر حال شما باید آموزش ببینید تا بتوانید احساس

 .ای هم که شده کنار بگذارید و تصمیم عاقالنه را بگیریدبرای لحظه

 ... در ابتدای جمله گقتم به احساسات خود و دیگران

 اما چگونه میتوانید نسبت به احساسات دیگران عاقالنه رفتار کنید ؟

 . ن دهیدبا آنها همدل باشید ! از احساساتشان با خبر باشید و به احساساتشان اهمیت نشا

البته این مورد نیاز به تمرین فراوان در مهارت های ارتباطی دارد زیرا ممکن است شما از روی همدلی طوری رفتار کنید که فرد مقابل 

 .اش تعارض شده استحس کند به حریم شخصی

 

 .مسئولیت و عواقب کارهایش را میپذرید-۳

 .یکی از مهم ترین ویژگی ها پذیرفتن مسئولیت و عواقب کارهایش است در خصوصیات یک دختر کاریزماتیک ،

 .اندازند،روابطی را ایجاد میکنند بدون اینکه عواقبش را در نظر بگیرندآنها تصمیم هایی برای زندگی خود میگیرند ، بیزینسی راه می

 . این را بدانید که هر تصمیمی که امروز میگیرید ، قطعا عواقبی را به دنبال خود خواهد داشت

 . مسئولیت آنها با شماستاین عواقب میتوانند خوب باشند یا بد! به هر حال 

موردی که در این راه به شما کمک میکند باال بردن اعتماد به نفستان هست . زیرا با باال رفتن اعتماد به نفستان ، میدانید حتی اگر 

نبال راهکار ها و شما باز هم تالش خواهید کرد که آن را حل کنید یا اصال به د اید در نهایت باعث خوشحالیتان نشود ،تصمیمی که گرفته

 . روش های دیگری بگردید

 : چیزی که در نهایت سعی دارم بگویم این است

ممکن است که بار عواقب کارهایمان را بر دوش دیگران بیندازیم ، اما یک دختر کاریزماتیک آنقدر شجاعت و اعتماد به نفس دارد که پای 

 .عواقب کارهایش بایستد و از آنها فرار نکند

 .به نفس دارداعتماد -۴

 .در مورد باال اشاره کردم یکی از خصوصیات یک دختر کاریزماتیک ، اعتماد به نفس باالی اوست

 ! بیشتر آدم ها وقتی میخواهند کاری را انجام دهند ، میگویند نمیدانم از پس آن بر میایم یا نه

 اگر شکست بخورم چه ؟

 اگر وقتم را الکی هدر داده باشم چه ؟

 . فتار به شدت در خانمها دیده میشود ، که در باره چرایی این مسئله در مقاالت اعتماد به نفس به طور جامع توضیح داده امخصوصا این ر

 . من هم یک دخترم! آن هم در جامعه ای که تو بزرگ شدی و زندگی میکنی

 ! ی ما دختران آمدهپس به خوبی میدانم چه بالیی سر اعتماد به نفس همه

 . در دوران مدرسه دوستی داشتم که مسئولیت همه کارها را قبول میکرد یادم میاید



 .اگر جشنی بود یا اردویی بود ، او بود که همیشه برای پذیرفتن مسئولیت دستش را باال میبرد

 ! در گوشی به شما میگویم : خیلی وقت ها هم از پس آن کارها بر نمیامد و به اصطالح گند میزد

ده بود؟ تمام معلم ها و بچه ها عاشقش بودند . چرا ؟ چون مهم نبود چند بار گند بزند یا اشتباه کند ! مهم این بود اما حدس بزنید چه ش

 .که دیگران میدیدند هر بار برای بهتر شدن چقدر تالش میکند و ناخودآگاه هیچکس بعد از مدت کمی اشتباهات اورا حتی به یاد نمیاورد

 ! قسمتی از راهی است که در پیش دارم پس به خود بگو ؛ شکست خوردن

 .به هر حال میدانم من درس هایی میگیرم و باالخره موفق میشوم

 .اگر همین حاال قدمی برای باال بردن اعتماد به نفست برداری ، یکی دیگر از ویژگی های دختر کاریزماتیک را نیز کسب خواهی کرد

 .لبخند میزند -۵

 . یزند ، لبخند زدن همیشه جذاب بوده و خواهد بودفرقی ندارد که چه کسی لبخند م

 . البته که یکی از خصوصیات یک دختر کاریزماتیک هم داشتن لبخند محبت آمیز است

 .چرا میگویم محبت آمیز ؟ چون نمیخواهم آن را با لبخندی که از روی اجبار زده میشود اشتباه بگیرید

ی مواقع حتی اگر حالتان به دالیلی مساعد نیست لبخندی از د این نیست که ، در همهنکته دیگراین است که ، منظورم از داشتن لبخن

 .روی اجبار بزنید

 .است به شرطی که مصنوعی نباشد و دیگران را مورد آزار قرار ندهدلبخند زدن بسیار ویژگی جذابی

 استفاده از زبان بدن-۶

 چرا زبان بدن اینقدر مهم است ؟

زبان بدن ما بیانگر احساسی است که ما در درون خود داریم و مغز انسان ها به خوبی میتواند تناقض حرفی که ما میزنیم با چیزی که 

 .زبان بدن ما به آنها میگوید را حس کند

 . اگر شما از تأثیر زبان بدن در دیگران با خبر باشید ، آن را دست کم نخواهید گرفت

 . فاده از زبان بدنتان هر تأثیری که دوست دارید را روی دیگران بگذاریدشما میتوانید با است

 .فقط کافیست آن را آموزش ببینید

 .برای خودتان وقت بگذارید-۷

 .یکی دیگر از خصوصیات یک دختر کاریزماتیک ، ارزش دادن به خودش با اختصاص دادن زمانی برای خودش است

 !یا یک هفته کامل را به خود اختصاص دهید نمیگویم تبدیل به فردی گوشه گیر شوید

 .این کامال بستگی به شما دارد که چقدر زمان برای ارتباط خودتان با خودتان دارید

این مورد را حتما الزم دانستم که به شما بگویم . به عنوان یک دختر شما نیاز دارید برای خودتان وقت بگذارید و در این زمان هر کاری 

 . انجام دهیدکه دوست دارید 

ام در بعضی از کار ها دقیقه با خودم حرف میزنم . از خودم به خاطر تالش هایم تشکر میکنم ، دنبال دالیل تنبلی ۱۵برای مثال من روزی 

 .دقیقه را شکرگزاری میکنم ۱۵میگردم یا اصال آن 



 . به هر حال این دست خودتان است که چگونه برای خودتان وقت بگذرانید

ین به مرور زمان باعث میشود کم کم ارزش خود را بدانید و از آنجایی که دانستن ارزش خود یکی از ویژگی های دختر این تمر

 .ایدکاریزماتیک هست ، یک قدم دیگر هم برای کاریزماتیک بودن برداشته

 .کتاب بخوانید-۸

 .یکی دیگر از خصوصیات یک دختر کاریزماتیک ، مطالعه است

 ایم که کتاب بخوان ... همه همین را میگویند ،انیم و بارها از دیگران شنیدهاین موضوع را مید

 . برای همین ما فقط میشنویم و میگذریم اما کسی نمیگوید قرار است در درون ما چه اتفاقی بیوفتد ، 

 .بگذارید به شما بگویم با خواندن کتاب چه اتفاقی برای شما میوفتد

 نزدیک ترین افکار فردی که آن کتاب را نوشته ، پس شما وارد دنیایی میشوید که تا به حال همانند دریست رو به کتاب ،

 . چیزی از آن نمیدانستید

 . با کلمات و جمله بندی های جدیدی آشنا میشوید که به مرور زمان در نحوه افکار و طرز صحبت کردن شما تأثیر خواهد گذاشت

ایست ای تر و تأثیر گذار تر صحبت کنید و این هم دقیقا همان ویژگیحرفه ای باال برود ،ر زمینههمین امر باعث میشود اطالعاتتان در ه

 .که یک دختر کاریزماتیک باید داشته باشد

 سخن آخر

 . در این مقاله سعی کردم ، در مورد خصوصیات یک دختر کاریزماتیک صحبت کنم

 .یزما و کاریزماتیک بودن شما نداردحاال دیگر میدانید ظاهر ، هیچگونه ارتباطی به کار

 . آن چه باعث میشود شما ، به شخصی فراموش نشدنی و بسیار تأثیر گذار تبدیل شوید ، همان چیزی است که در درون شماست

 .پس برای آن وقت بگذارید ، پرورشش دهید و تبدیل به یک دختر کاریزماتیک شوید

 

 

 


