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مرحلٍ ای برای مذیریت شرایط  5تمریه  1

 سخت

 

َیچ چیس خًب یا بذی  "شکسپیر می گًیذ: 

يجًد وذارد، بلکٍ مردم آوُا را خًب یا بذ می 

 ."سازوذ

ضمب می تًاویذ مغض خًد سا آمًصش دَیذ. دس َش سىی کٍ ببضیذ، مغض ضمب می تًاوذ سيضُبی جذیذی سا بشای 

بب ابضاسَبی قذستمىذ خًد، ایه سيضُب سا دس اختیبس ضمب قشاس می دَذ. حتی  NLPداوص  فکش کشدن پشيسش دَذ.

بٍ ضمب کمک می کىذ تب بٍ  NLPاگش سبلُب بٍ جىبٍ َبی مىفی ي بذبیىبوٍ دس ضشایط سخت می اوذیطیذٌ ایذ ،

 فشدی تبذیل ضًیذ کٍ بش جىبٍ َبی مثبت تمشکض می کىذ.

مًد کىیذ َمٍ چیض دس دویب بش يفق مشاد است. امب می تًاویذ جىبٍ ایه وًع تفکش بٍ ایه معىب ویست کٍ ضمب ياو

َبی مفیذ یک مسبلٍ سا ضىبسبیی کىیذ ي بشای کىتشل افکبستبن دس ضشایط سخت، دیذگبٌ خًد سا متعبدل 

 سبصیذ.

 مسالٍ دشًار را شىاسایی کىیذ .1

ي ببعث ضذٌ کٍ دس  بٍ عىًان مثبل ضمب می خًاَیذ دسببسٌ اتفبقی کٍ دس محل کبستبن افتبدٌ است

 ضشایط سخت کبسی قشاس بگیشیذ، بب َمسشتبن صحبت کىیذ.

 

 وتیجٍ مثبت را مشخص کىیذ .2

ديست داسیذ وتیجٍ صحبت تبن چٍ ببضذ، ضبیذ بخًاَیذ َمسشتبن بٍ ساحتی بب ایه مًضًع بشخًسد 

 کىذ ي بب متبوت بٍ حشفُبی ضمب گًش دَذ.

 

 ذ تا ایه مسالٍ را مذیریت کىیذاحساسی را مشخص کىیذ کٍ بٍ شما کمک می کى .3

 بٍ عىًان مثبل ممکه است بخًاَیذ آسام، مطمئه ي بب اعتمبد بٍ وفس ببضیذ.
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 فکر مفیذی را مشخص کىیذ کٍ بٍ شما کمک می کىذ آن احساس را داشتٍ باشیذ .4

 بشای مثبل می تًاویذ فکش کىیذ: مه حق داسم ایه مًضًع سا مطشح کىم.

 ببسٌ ایه مًضًع صحبت کىم.می تًاوم آسام بمبوم ي دس

 ایه یک تجشبٍ وبخًضبیىذ است، يلی بٍ آن معىب ویست کٍ ایه ضشایط سخت ادامٍ داس خًاَذ بًد. 

 

 وتیجٍ مًفقیت آمیس را تصًر کىیذ .5

دس رَه خًد تصبيیشی اص وتبیج مًفقیت آمیض بًدن بشخًسد سا بسبصیذ. تصًس کىیذ کٍ مسبئل سا مطشح ي 

ساحتی بیبن می کىیذ. دس ایه حبلت بٍ خًاستٍ َبی َمسشتبن َم گًش می خًاستٍ َبیتبن سا بٍ 

دَیذ ي اوعطبف پزیش َستیذ. اص خًد ي َمسشتبن اوتظبسات مثبتی داضتٍ ببضیذ ي بذاویذ کٍ می تًاویذ 

 بٍ تفبَم بشسیذ. 

 

مکه تغییش ویبصمىذ تمشیه ي تکشاس است تب بٍ ضکل یک عبدت دس سطح ضمیش وبخًدآگبٌ دس آیذ. م

است سبلُب بٍ ضکل مىفی بٍ ضشایط سخت خًد وگبٌ کشدٌ ببضیذ. دس ایىصًست جبیگضیىی افکبس 

تغییشات الصم دس رَه سا بب سشعت بسیبس ببالیی   NLPجذیذ بٍ صمبن ي تالش ویبص داسد، َشچىذ 

 اوجبم می دَذ.

 

 وًیسىذٌ: مُذی عرب زادٌ
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