
 چگونه با حرکت چشم دروغ های دیگران را متوقف کنیم ؟

 مقدمه 

 .ریخ ای ندیگو یرا م قتیآنها حق ایآ دینیو بب دیرا بپرس یفرد یسؤال ها دیتوان یآموزش م نیبا استفاده از ا

 گام اول 

 تشخیص دروغ دیگران 

قبل از آن  د،یآموزش داشته باش نیفرد در مقابل شما را در هنگام شروع ا کیاز  یریکه تصو نیقبل از ا - 1

 .دیکن یکه با آنها صحبت م دی. وانمود کندیداشته باش

 نیشماست اما شما ا یبه راست نیدهد؛ ا یفرد چشمان خود را به سمت چپ حرکت م نیاگر ا دیتصور کن - 2

انجام   که شما خواندن چشم چهره به چپ و باال یهنگام نیداد. بنابرا دیانجام خواه گریفرد د دگاهیجهت را از د

 کنند. یاست که آنها از منظر شما به راست و چپ نگاه م یمعن نیبه ا نی، امی دهید 

 .دیفرد فکر کن گریاز چشم د وردم نیا در دیکن یسع - 3

 یها گنالی. فقط از سستندین قیدق ٪100چشم شما در مورد خواندن  یها گنالیکه س دیتوجه داشته باش - 4

 .دیاز آنها بپرس ای ندیگو یشما م به واکنش به آنچه یتا چگونگ دیچشم افراد استفاده کن

 یصحبت م یکه با کس یآورند. هنگام رونیا بچشم ر یها گنالیاست س دیبع یکه سواالت اساس دیدان یم - 5

 ؟یاوه، خوب بود. چطور بود"دهند:  یآنها بوده است، معموال جواب م ی برایه روزکه چ دیپرس یو از آنها م دیکن

 شده هستند. یزیر امهبرن بایتقر یها پاسخ ها نیا د؛ینیب یچشم را نم یها گنالیس نیشما از ا"

مکالمه  کیکه در  ی. هنگامدییچشم توجه فرما یها گنالیمهم است، از س گریفرد د یکه موضوع برا یهنگام- 6

آنها به طور  ایگذارد  یم ریبر آنها تأث یتا حدود دیکن یکه در آن صحبت م یو موضوع دیکن یغلبه م یبا کس

ه شما که ب دیکن افتیناخودآگاه در یاچشم ه یها گنالیس دیتوان یم یکنند، به طور کل یکامل به آنها توجه م

 فرد قرار دارد گریاز آنچه در سر د شود تر قیعم نشیدهد ب یامکان م

 doorbellدهد که کدام  یم یهایکه به شما چه توص دیاز دوست شما بپرس دیتستر خوب را امتحان کن نیا- 7

اگر  ی. حتدیبه گوش خود را با گوش چپ خود تماشا کن یاز مغز آنها دسترس یآنها را دوست دارد. به عنوان بخش

که ممکن است داشته  یصدا کی بالکنند، به دن یندارند، آنها هنوز به سمت چپ نگاه م doorbell کیآنها 

 باشند.



نباشد و افراد به شدت متفاوت  قیدق ٪100ن است ممک دیکه آنچه که خوانده ا دیلطفا توجه داشته باش - 8

 شما استفاده شود. قاتیکمک به شما در تحق یفقط برا یراهنما کیتواند به عنوان  یم نیباشند. ا

که  ستیمعنا ن نیکند، به ا ینگاه م یبه سمت خاص یاست که کس لیدل نیکه فقط به ا دیداشته باش ادیبه  - 9

حواس پرت شده،  یباشند، به راحت یدهند. آنها ممکن است فرد عصب یانجام م یکار ای ندیگو یآنها دروغ م

 بریرا از گفتن ف یهرکس دیقصد دار اگر دیمراقب باش نیاند. بنابرا دهید یگرید زیهر چ ایرا به سمت راست  یزیچ

 !دیمتهم کن


