
 چگونه یک فرد را مانند کتاب بخوانیم ؟

 مقدمه 

همه مردم شبیه یک کتاب باز نیستند دانستن مردم نیازمند تجربه و دانش است . وقتی شما به او توجه می کنید 

 باید از نوع رفتار ، زبان و لباس ذهن او را بخوانید . 

 گام اول 

 از روی لباس حدس بزنید 

تشخیص نوع لباس باعث می شود که ما بدانیم شخص مورد نظر چه شغلی دارد . از نوع ظاهر لباس ، کوتاه  – 1

 بودن ، تمیز بودن و کثیف بود می توان فکر اورا حدس زد . 

به چین و چروک های صورت او توجه کنید .به چین های صورت و پیشانی و کناره های بینی توجه کنید و  -2

 و چند ساله است . حدس بزنید که ا

به ثروت او توجه کنید . مثال مدل مو ، جنس لباس ،جواهرات ، دستبند ، گردنبند که می تواند الماس یا  – 3

 ساده باشد . لباس معمولی یا مجلسی ،صورت اصالح شده یا با سبیل )در مردان (

منظم است . اما شخصی با ظاهری میتوان گفت که شخصی که با موهای زیبا ، لباس تمیز وظاهر خوب باشد  – 4

 شلخته موهای ژولیده و با لباس رختخواب شخصی نامنظم است . 

 با استفاده از ارتباط غیر کالمی با فرد ارتباط برقرار کنید . – 5

 گام دوم 

 تفسیر وتشخیص غیرکالمی 

 توجه کنید هنگامیکه شما حرف می زنیدطرف مقابل از حرف زدن با شما هراسی دارد یا نه ؟ – 1

 به عالیم استرس مانند جویدن لب ها ، جویدن ناخن ها و یا تکان دادن مکرر پاها دقت کنید  – 2

می گوید به چشم های فرد توجه کنید اگر او به مدت طوالنی پلک نزند نشان دهنده این است که دروغ  – 3

 چشم ها بهترین نشانه برای شناسایی فرد هستند . 

نشان می دهد که مظطرب است و یا از حرف اگر شخص مورد نظر به طور مکرر به ساعت یا تلفن نگاه کند  – 4

 زدن ب شما خسته شده است . 



 زیاد شدن پلک زدن ها نشان دهنده نگرانی و استرس می باشد .  – 5

عالمت هایی را برای صحت حرفهایشان انجام می دهند که تا هنگام حرف زدن انها قابل  همچنین گاها مردم – 6

 مشاهده می باشد . 

 


