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 راه بی نظیر برای تحت  تاثیر قرار دادن اطرافیان28

خیلی بیشتر از آنچھ کھ ھمھ ما بھ آن اعتراف کنیم، رفتارھایمان براساس میل درونیمان
بھ تحت  تاثیر قرار دادن دیگران شکل می گیرد. این میل در محصوالت مارک  داری کھ

استفاده می کنیم، کافھ  ھا و رستوران  ھایی کھ می  رویم، خانھ  ھا و ماشین  ھایی کھ می 
خریم و شغلی کھ انتخاب می کنیم، منعکس می شود.

اما آیا محصوالت مارک  دار، کافھ ھای تجملی، خانھ  ھا و ماشین ھا اینقدر گیرا ھستند؟
فردی عالیرتبھ در شغلی کھ عالقھ ای بھ آن ندارد، چطور بعضی از این چیزھا توجھ ما

را یک تا دو دقیقھ بھ خود جلب می کند اما زیاد طول نمی کشد.

چرا؟ چون دارایی  ھای ملموس بھ اندازه کیفیات غیرملموس گیرا نیستند.

سواالت زیر را در نظر بگیرید:

* او سوار یک پورشھ آخرین مدل است، اما آیا واقعاً از عھده خرید این ماشین برمی
 آمده؟

* او یک خانھ خیلی بزرگ دارد، اما آیا خانواده و زندگی دوست  داشتنی دارد؟
* او پول زیادی درمی آورد، اما آیا واقعاً از کاری کھ برای گذران زندگی انجام می دھد

لذت می برد؟

متوجھ منظورم شده اید. وقتی پاسخی کھ بھ این سواالت می دھید، "خیر" باشد،
موضوعی کھ ابتدا بھ نظرتان بسیار گیرا می آمده، دیگر اینطور نخواھد بود.

حاال لحظھ ای وقت بگذارید و فردی را تجسم کنید کھ عاشق کارش است، معموالً لبخند
بر لب دارد و از ھر نفسی کھ می کشد لذت می برد. آیا این فرد توجھتان را جلب می کند؟

 آیا مھم است کھ این آدم یک میلیونر نیست؟

 راه عالی برای تحت  تاثیر قرار دادن اطرافیانتان اشاره می کنیم. اگر این28در زیر بھ 
نکات را بھ طور مرتب رعایت کنید، نھ تنھا دیگران را تحت تاثیر قرار می دھید، بلکھ
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بھ شما کمک می کند انسان بھتری ھم باشید.

. اُرجینال باشید. با خودتان صادق باشید. جودی گارلند گفتھ است، "ھمیشھ بھترین1
ورژن خودتان باشید بھ جای اینکھ ورژن دوم یک نفر دیگر باشید." با این جملھ زندگی

کنید. اصالً نمی توانیدخودتان را جای دیگری بگذارید. جای تنھا کسی کھ می توانید
فقط وجود—باشید، خودتان ھستید. اگر خودتان نباشید، یعنی واقعاً زندگی نمی کنید

دارید. و از خودتان بپرسید: اگر آنچھ کھ ھستید را دوست ندارید، چرا بقیھ باید دوستتان
 داشتھ باشند؟

. بھ فکر دیگران باشید. اگر بھ فکر دیگران نباشید، آنھا ھم بھ فکر شما نخواھند بود.2
ھرچقدر بیشتر بھ بقیھ کمک کنید، آنھا بیشتر برای کمک بھ شما راغب خواھند بود.

عشق و محبت، عشق و محبت می آورد.

. کاری کنید بقیھ احساس خوبی پیدا کنند. آدم ھا بھ ندرت یادشان می ماند کھ چھ3
کرده اید، اما ھمیشھ یادشان می ماند کھ چھ حسی در آنھا ایجاد کرده اید.

. صادق باشید و مسئولیت کارھایتان را بپذیرید. ھیچکس یک دروغگو را دوست4
ندارد. در دراز مدت ھمیشھ حقایق روشن می شود و ماه ھیچوقت پشت ابر نمی ماند. چھ

 مسئولیت کارھایتان را گردن بگیرید یا نگیرید، باالخره اعمالتان روزی بھ گردنتان
می افتند.

. مدام لبخند بزنید. ھمھ آدم ھا دیدن یک لبخند طبیعی را دوست دارند. وقتی یک غریبھ5
 مستقیم بھ صورتتان نگاه می کند و لبخند می زند چھ حسی پیدا می کنید؟ یکدفعھ دیگر

غریبھ بھ نظر نمی رسد، درست است؟

. بھ بزرگترھا احترام بگذارید. بھ کوچکترھا احترام بگذارید. بھ ھمھ احترام بگذارید.6
اینطور نیست کھ یک گروه خاص از یک طبقھ خاص اجتماعی فقط شایستھ احترام

باشند. با ھمھ با ھمان درجھ احترامی برخورد کنید کھ بھ پدر و مادر بزرگتان می گذارید
 و ھمان میزان صبری را پیشھ کنید کھ برای فرزندتان دارید. مردم مھربانی شما را

درک خواھند کرد.
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. افراد را با اسم صدا کنید. آدم ھا شنیدن اسمشان از زبان دیگران را دوست دارند.7
پس سعی کنید اسامی را بھ خاطر بسپارید.

. بگویید "لطفاً" و "متشکرم." این دو کلمھ ساده باعث می شود خواست ھای شما حالت8
خواھش پیدا کند و بھ مکالمات جدی حالت دوستانھ می بخشد.

. در کارتان بھترین باشید. ھمیشھ مبھوت موسیقیدانان، نویسنده ھا، نقاشان، سخنگویان،9
 مدیران، سرمایھ گذاران، مھندسان، مادرھا، پدرھا، ورزشکاران و... عالی می شوید.
ھمھ این افراد فقط یک وجھ اشتراک دارند: در کاری کھ می کنند بھترین ھستند. اگر

قرار است کاری را بھ بھترینش شکل انجام ندھید، بھتر است اصالً انجامش ندھید. در
کار و سرگرمی ھایتان بھترین باشید. برای خودتان اعتباری بسازید، اعتباری برای

بھترین بودن.

. اگر توانستید بھ دیگران کمک کنید. از ھر دست کھ بدھید از ھمان دست پس10
می گیرید. وقتی در زندگی شخصی تاثیر مثبت ایجاد می کنید، این تاثیر مثبت بھ زندگی

کاری کھ از درد کسی کم—خودتان ھم می رسد. کاری بکنید کھ فراتر از شماست
می کند و شادترش می کند. ھمھ آدم ھا شایستھ کمک ھستند.

. در ھر کاری کھ می کنید اثری از شخصیتتان ایجاد کنید. مثل برند زدن روی11
کارتان می ماند، برندی مخصوص خودتان. اگر بانمک و شوخ ھستید، بھ کارتان طنز
اضافھ کنید. اگر ھنرمند ھستید، کارتان را با تصویر تزئین کنید. ھر کاری کھ می کنید

کمی از شخصبتتان را بھ آن اضافھ کنید.

. بھ قول ھایتان وفا کنید. بعضی از آدم ھا عادت دارند قول کاری را بدھند کھ احتمال12
کمی دارد بتوانند انجامش دھند. قول ایدآل را می دھند اما متوسط تحویل می دھند. اگر

می خواھید ارزش خودتان را در چشم دیگران باال ببرید، باید خالف این عمل کنید. سعی
 کنید ابتدا توانایی ھایتان را کمتر نشان دھید و بعد فراتر از آن تحویل بدھید. این باعث

می شود دیگران تصور کنند کھ ھمیشھ فراتر از مسئولیت و وظیفھ تان کار انجام
می دھید.
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. سازماندھی داشتھ باشید. اگر سازماندھی نداشتھ باشید چطور می توانید کاری را13
انجام دھید؟ مطمئناً نمی توانید. سعی کنید فضای زندگی و کارتان را مرتب کرده و

سازماندھی کنید.

. تحقیق کنید و سوال بپرسید. اینطور نباشید کھ بااینکھ ھیچ از موضوعی اطالع14
ندارید فقط سرتان را بھ نشانھ دانستن تکان می دھید. با تحقیق کردن از قبل خودتان را

آماده کنید. و اگر بااینحال باز متوجھ چیزی نشدید، سوال کنید. افراد مقابلتان اشتیاق شما
 بھ دانستن را ستایش خواھند کرد.

. دانش و اطالعاتتان را با دیگران تقسیم کنید. باید منبع اطالعاتی برای اطرافیانتان15
باشید. اگر بھ اطالعات الزم دسترسی دارید، آن را فقط برای خودتان نگھ ندارید. با

دیگران تقسیمش کنید.

. مثبت اندیش باشید و روی آنچھ درست است تمرکز کنید. ھر چیزی کھ در زندکی16
اتفاق می افتدف نھ خوب است نھ بد. فقط بھ دیدگاه شما بستگی دارد. و مھم نیست کھ چھ
 پیش می آید، ھمیشھ آنطور کھ باید تمام می شود. یا موفق می شوید یا درس می گیرید. پس

 مثبت اندیش باشید، قدردان نتایج خوشایند باشید و از بقیھ آنھا درس بگیرید.

. بھ حرف ھای دیگران بااشتیاق گوش دھید. چشم ھایتان متمرکز، گوش ھایتان تیز و17
تلفن ھمراھتان خاموش باشد. در دنیایی کھ نمی توانند آنطور کھ باید سریع پیش برود،

آنھایی کھ برای شنیدن حرف ھای دیگران وقت می گذارند، ھمیشھ موفق ھستند.

. بھ شریک زندگیتان وفادار باشید. وفادار ماندن بھ رابطھ نھ  تنھا توجھ و تحسین18
ھمگان را جلب می کند، بلکھ پایھ ای سالم برای بقیھ امور زندگیتان ایجاد می کند.

. طبیعت را دوست داشتھ باشید و از آن سپاسگذار باشید. آنھایی کھ واقعاً طبیعت را19
دوست دارند، برای انسان ھا ھم ھمان میزان احترام را قائل خواھند بود. این یک راه

مثبت برای زندگی کردن است و توجھ مردم را ھم جلب می کند.
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. ھر روز برای خودتان وقت، انرژی و پول خرج کنید. وقتی برای خودتان خرج20

کنید، ھیچوقت بازنده نخواھید بود و بھ مرور زمان خط سیر زندگیتان را تغییر خواھید
داد. شما محصول چیزی ھستید کھ می دانید. ھر زمان، انرژی و پول بیشتری برای بھ

دست آوردن دانش ھزینھ کنید، تسلط بیشتری بھ زندگیتان پیدا می کنید و برای
اطرافیانتان ارزش بیشتری خواھید داشت.

. ھرازگاھی بی دلیل مھربانی کنید. پول قھوه یک غریبھ را در کافھ بپردازید. برای21
منشی شرکتتان گل بخرید تا بگویید "متشکرم." بھ زن سالخورده برای خرید کردن

کمک کنید. ھیچ چیز لذت بخش تر از نشاندن لبخند بر لب انسان ھا نیست.

. آنھایی کھ شایستگی دارند را تحسین کنید. برای تحسین کسانیکھ برای درخشیدن22
در کاری بیش از حد تالش کرده اند، کوشش کنید. ھمھ آدم ھا دوست دارند بشنوند کسی

ھست کھ تالش ھایشان را تحسین می کند.

. واضح صحبت کنید و ارتباط چشمی برقرار کنید. بیشتر آدم ھا صبر گوش دادن بھ23
حرف ھای کسی کھ ھیچ از حرفھایش نمی فھمند را ندارند. رمز و راز در حرف زدن

ھیچوقت ارتباطات قوی نمی سازد. ارتباط چشمی نیز یکی از گیراترین شکل ھای ارتباط
 فردی است. ارتباط چشمی اگر درست انجام شود صمیمیت را وارد رابطھ ھایتان خواھد

 کرد.

. ھمیشھ در دسترس باشید. اگر آدم ھا نتوانند بھ شما دسترسی داشتھ باشند،24
فراموشتان می کنند. در دسترس بودن شما برای دیگران خیلی مھم است. ھمیشھ در

ارتباط با اطرافیانتان رفتاری مثبت و صبور داشتھ باشید.

. بی نیاز از غیر باشید. آزادی واالترین نعمت است و بی نیازی باالترین آزادی است.25
 از این گذشتھ بسیار گیرا ھم ھست.

. از منابعی کھ در دسترس دارید، استفاده کنید. آدم ھای متوسط وقتی می بینند کھ یک26
 فرد معلول شاد است، بسیار متعجب و حیرت زده می شوند. چطور کسی با چنین

محدودیت جسمی می تواند شاد باشد؟ پاسخ در استفاده آنھا از منابعی کھ در اختیار دارند
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نھفتھ است.

. بخشی از چیزی باشید کھ بھ آن اعتقاد دارید. این می تواند ھر چیزی باشد. یکی آن27
 را در کمک بھ شھروندان می بیند، یکی در ایمان و اعتقادات مذھبی، یکی در شرکت

در گروه ھای پشتیبانی برای چیزھایی کھ بھ آن اعتقاد دارند و بعضی عشق و عالقھ شان
 را در کارشان می ریزند. در ھر صورت، نتیجھ روانشناختی یکسان است. آنھا خود را
درگیر چیزی کرده اند کھ شدیداً بھ آن اعتقاد دارند. این درگیر شدن بھ زندگیشان مفھوم

می دھد.

. بدون بھ رخ کشیدن، برای اعتقاداتتان پایداری کنید. بلھ، می توانید بدون اینکھ سعی28
 کنید اعتقاداتتان را بھ کسی تحمیل کنید، از آن دفاع کنید. درمورد عقاید شخصیتان با
کسی کھ درمورد آن سوال می کند حرف بزنید اما سعی نکنید حرفتان را تحمیل کنید.

برای ارزش ھایتان ایستادگی کنید و ھمیشھ گوش بزنگ اطالعات جدید باشید.

جالب ترین نکتھ درمورد این لیست این است کھ تقریباً ھمھ چیزھایی کھ برای تحت تاثیر
قرار دادن دیگران بھ آن نیاز دارید، در خودتان نھفتھ است. پس سعی کنید دست از
تحت تاثیر قرار دادن دیگران با دارایی ھایتان بردارید و آنھا را مجذوب شخصیت و

طریقھ زندگی کردنتان کنید

منبع:ایران سالمت
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