
 چگونه با ذهن افراد بازی کنیم ؟

 مقدمه 

مردم تالش می کنند که مردم را با خود هم عقیده کنند این کار نیازمند تکنیک های خاصی اخیر  یدر دوره ها

 می باشد که در این مقاله این تکنیک ها را به شما یاد خواهیم داد . 

 گام اول 

 کاری کنید که مردم شمارا قبول داشته باشند 

احساسات و حرفهای شما در مرحله اول باید کاری انجام دهید که مردم به  . م را متقاعد کنیدبرای اینکه مرد – 1

 اعتماد داشته باشند . 

که در اشتباه است اگر شما کسی با شما بد حرف زد به او پرخاشگری نکنید . و با مالیمت به او بفهمانید اگر  – 2

 خود را از دست خواهید داد .  با عصبانیت با او حرف بزنید اعتماد او نسبت به

فراد به کسانی اعتماد دارند با افراد صمیمی باشید . سعی کنید که با روابط اجتماعی باالئی داشته باشید زیرا ا  -3

 صمیمی هستند . انها  که با

 یشه مثبت فکر کنید و پرانرژی باشید کنید با روش های مختلف مردم را به طرف خود جذب کنید همسعی  – 4

 راههایی برای جذب مردم :

 اشخاص را به اسم صدا کنید .

 هنگام مکالمه با افراد ارتباط چشمی برقرار کنید .

 درباره عالیق آنها احترام بگذارید .

 به شما نصورت آنهابه نفس داشته باشید . همیشه بطوری با افراد رفتار کنید که الیق آن هستید در ایاعتماد  – 5

 اعتماد خواهند کرد . 

با آنها در میان بگذارید هنگامیکه شما از عالیق خوب آنها سخن می گویید و خواسته هایتان را احساسات  – 6

 آنها درمیابند که شما چیزی برای پنهان کردن ندارید .

 گام دوم 

 ذهن اطرافیان را بخوانید . 



که می خواهد با ذهن افراد بازی کردن را یاد بگیرد با او تمرین کنید و از یکدیگر شما کسی را پیدا کنید اگر  – 1

 چیز های جدیدی را یاد بگیرید .

 اصالح کنید . زمینه  نذهن مردم را تمرین کنید و ایراد های خود را در ایخواندن  – 2

د و دنبال افرادی برای درد ودل کردن می احساساتی هستن بسیار مردم را بسنجید بعضی از آنهااحساست  – 3

 باشد . 

خود را جای او بگذارید با او همدردی با کسی صحبت می کنید که می خواهد با شما درد و دل کند وقتی  – 4

 کرده و راه حل هایی به او ارائه دهید . 

ایق زندگی می کند نمی توانید ارتباط با افراد منطقی پرهیز کنید . اگر شما کسی را مشناسید که با حقاز  – 5

 اورا متقاعد کنید زیرا او فقط حرف هایی را قبول دارد که نزدیک به حقیقت است .


