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2 چگونه فردی خاص باشیم

چگونه فردی خاص باشیم

اینکه چگونه فردی خاص باشیم می تواند از سه جنبه بررسی شود.

اولین جنبه اش که خیلی از افراد به آن توجه می کنند از لحاظ ظاهر 

است.

دومین جنبه اش هم از لحاظ باطنی و رفتاری است.

و سومین جنبه خاص بودن هم داشتن بیانی شیوا می باشد.

چگونه فردی خاص باشیم سوالی است که خیلی از افراد دوست دارند 

جوابش را بدانند.

چگونه فردی خاص باشیم – ظاهر

ظاهر افراد همیشه یکی از عوامل بسیار مهم در شروع هر ارتباطی می 

باشد.

در تحقیقی که دانشگاه هاروارد انجام داده است به این نتیجه رسیده 

اند که:
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ذهن انسان ها، افراد را در ۳ تا ۷ ثانیه اول مالقات بر اساس ظاهر 

قضاوت می کند و برچسب می زند.

بنابراین برای اینکه فردی خاص باشیم بهتر است که ظاهر متناسبی 

داشته باشیم. البته منظورم این نیست که خیلی خیلی خاص باشیم و با 

یک ظاهر نامتعارف در جامعه حضور پیدا کنیم.

بنا به شخصیت، شغل، سن و … می بایست لباسی بپوشیم که مناسب و 

متناسب با ما و موقعیتی که در آن حضور داریم باشه.
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پیشنهاد می کنم نگاهی به این مقاله بیاندازید: لباس مناسب 

سخنرانی

تمیز و آراسته بودن لباس ما یک نکته ای است که بسیار مهم و ضروری 

است و اگر تمیزی را رعایت نکنیم، هر چقدر هم لباس خوب یا گرانقیمتی 

پوشیده باشیم باعث می شود که ما شخصی به نظر برسیم که از آداب 

اجتماعی به دور هستیم.

فرض کنید یک کت و شلوار بسیار شیک و گرانقیمت پوشیده ایم اما یک 

کفش کثیف و ِگلی به پا داریم.

چه خواهد شد؟

قطعا همین کفش ِگلی باعث می شود که کال ظاهر و پوشش ما زیر 

سوال رود.

کفش گلی و کثیف را بهتر است که آقایان بیشتر به آن توجه کنند، اکثر 

آقایان اصال به تمیزی کفش خودشان اهمیتی نمی دهند و تصور می 

کنند که هیچکس به کفش هایشان نگاه نمی کند و کفش چیز مهمی 

نیست.
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در صورتی که خیلی از خانم ها به کفش آقایان توجه می کنند و همین 

مورده به ظاهر بی اهمیت باعث می شود که کال ظاهر و شخصیت آن 

فرد زیر سوال برود.

پیشنهاد می کنم اگر در انتخاب لباس، ظاهر و آرایش خودتان نمی دانید 

که چی مناسب شما است و کدام نوع پوشش و ظاهر بیشتر به شما می 

آید، این کار را با یکی از دوستان خوش لباس خودتان و یا یک فروشنده 

حرفه ای لباس انجام دهید و مشورت کنید.

چگونه فردی خاص باشیم، فقط با دانستن و انجام دادن یکی دو مورد 

تحقق نمی یابد.

این مجموعه ای از کارها و رفتارها است که ما را به فردی خاص 

تبدیل می کند.

بوی بدن ما

اگر می خواهیم که واقعا فردی خاص باشیم می بایست به بوی بدن 

خودمان هم دقت کنیم.
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حداقل چیزی که می توانم در این رابطه بیان کنم اینه که اگه نمی توانیم 

که بوی خوش بدهیم، حداقلش اینه که بوی بدی ندهیم.

متاسفانه خیلی از افراد هستند که بوی عرق بدنشان واقعا آدم رو خفه 

می کنه و این یک مورد کوچیک باعث میشه که تمام موارد ظاهری و یا 

حتی موارد باطنی و رفتاری خوب ما را هم زیر سوال ببرد و دیگران از ما 

دوری کنند.
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در کتاب شیک بیان کردم که در روزهای اول دانشگاه شخصی کنار دست 

من نشسته بود که فوق العاده بوی بدی از بدن و دهانش ساطع می 

شد، بوی بدنش بخاطر پیازی که خورده بود و بوی بدنش هم بخاطر 

عرقی که کرده بود واقعا داشت من رو خفه می کرد.

از طرفی هم یک ادکلن خیلی غلیظ زده بود به خودش که دیگه واقعا 

تحملش ناممکن بود.

از اونجا هم که من شاگرد زرنگ بودم و جزوهام رو سر کالس با لپ تاپ 

می نوشتم همیشه میومد کنار دست میشست.

کمی که گذشت متوجه شدم این شخص خیلی پسر خوب و باهوشی 

است. اما کماکان این بو من رو آزار می داد.

اما وقتی بیشتر با هم صمیمی شدیم بهش این نکته گفتم که باید بوی 

بدن خودش رو مدیریت کنه.

همین یک عامل کوچیک باعث شد که تمام موارد مثبتی که داشت رو 

زیر سوال ببره، مثل خوش تیپی، هوش باال، رفتار خوب، بیان خوب…

این بوی بد کاری کرده بود که تمام فاکتورهای مثبتی که داره رو نادیده 

بگیریم و اصال دوست نداشته باشیم که با این فرد ارتباط برقرار کنیم.
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چگونه فردی خاص باشیم – باطن و رفتار

به احتمال زیاد برای شما هم پیش آمده باشه که با شخصی که از لحاظ 

ظاهری بسیار متشخص بود ارتباط گرفته اید، اما بعد از یک مدت کوتاه 

متوجه شدید اصال چیزی که در مورد شخصیت این فرد فکر می کردید 

زمین تا آسمون فرق داره و حتی یک دقیقه هم نمی توانید این فرد رو 

تحمل کنید.

ظاهر هر شخصی ممکنه که بسیار جذاب و دوست داشتنی و با 

شخصیت باشه،  اما اون چیزی که باعث میشه این جذابیت و دوست 

داشتنی بودن باقی بمونه چیزی نیست به جز باطن و رفتاری که اون فرد 

از خودش بروز میده.

هر شخصی هر چقدر هم خوش تیپ، زیبا و خوش هیکل باشه و از 

لحاظ ظاهری عالی باشه، در نهایت این باطن و رفتار شخص مقابل است 

که تعیین می کنه واقعا این شخص، فردی خاص است یا خیر؟

این هم دقیقا همان نکته است که خدمت شما بیان کردم، چگونه فردی 

خاص باشیم فقط با دانستن و انجام دادن یکی دو نکته محقق نخواهد 

شد.
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پیشنهاد ویژه: کتاب شیک | چگونه ظاهر، بیان و رفتاری جذاب و 

حرفه ای داشته باشیم؟

خودتان را از بیرون نگاه کنید

شاید تا حاال خودمون رو از بیرون نگاه نکردیم که ببینیم چطور هستیم.

پیشنهاد می کنم که این کار رو انجام بدید و به کارها و رفتارهایی که می 

کنید فکر کنید.

احتماال برای شما هم پیش اومده باشه که در جشنی از شما فیلمبرداری 

کرده اند و در زمانی که فیلم را نگاه می کنید اصال از خودتان و وضع 

ظاهر و هیکلتان خوشتان نمی آید و به فکر می افتید که خودتان را 

تغییر دهید. اما برای رفتارهایی که داریم نمی توانیم دوربینی را برای 

ضبطش بگذاریم.

اگر در یک موقعیت خاص یک رفتار خاص و غیرقابل پیش بینی انجام 

میدید لطفا کمی به آن فکر کنید.

فکر کنید که اگر کسی با شما همچین رفتاری انجام بده چطور خواهد 

شد؟
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وقتی این کار را انجام می دهیم متوجه می شویم که شاید یکسری از 

کارها را اشتباه انجام می دهیم و یا یکسری از کارهای ما باعث اذیت 

شدن و ناراحتی اطرافیان ما می شود و یا حتی یکسری از کارهای ما 

باعث می شود که دیگران را خوشحال کنیم.

از شما می خواهم که این موارد را برای خودتان مشخص کنید و بهتر 

است که آنها را برای خودتان در یک دفترچه یادداشت کنید.

اگر واقعا می خواهید که فردی خاص باشید این کار را انجام دهید و 

موارد مثبت و منفی خودتان را یادداشت کنید و در طی زمان تالش کنید 

تا خودتان را بهبود ببخشید.

چگونه فردی خاص باشیم هم از لحاظ ظاهر است و همینطور از لحاظ 

باطنی و رفتاری و بیانی.

اگه بخام مواردی رو از لحاظ رفتاری بیان کنم می تونم به اینها اشاره کنم:

    به عقیده های شخص مقابل احترام بگذاریم ◄

    ادب را در رفتار و صحبتمان رعایت کنیم ◄

    دروغ نگوییم ◄
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    همش حرف خودمان را نزنیم ◄

    به حق و حقوق دیگران احترام بگذاریم ◄

    خوش قول باشیم ◄

    آن تایم باشیم )سر ساعت( ◄

    دیگران را زود قضاوت نکنیم ◄

    کمتر انتقاد کنیم ◄

    اگه میخواهیم انتقاد کنیم، صحیح انتقاد کنیم ◄

    کمتر ٌغر بزنیم ◄

    لجبازی نکردن ◄

    کار خودمان را خودمان انجام دهیم ◄

    و … ◄

این موارد تنها گوشه ای از نکاتی است که می بایست در ارتباطات 

خودمان رعایت کنیم.
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چگونه فردی خاص باشیم – بیان

داشتن یک بیان شیوا یکی از عواملی است که باعث میشه ما فردی 

خاص باشیم.

اگر می خواهیم دیگران به ما احترام بگذارند و دوست داریم که موفقیت 

ما در کار و زندگی بیشتر باشه، باید بتوانیم که خوب صحبت کنیم، در 

غیر اینصورت کسی ما را جدی نخواهد گرفت و قطعا هم فردی خاص 

نخواهیم بود.

ما باید از لحاظ ظاهر، رفتار و بیان خودمان خاص و بهترین باشیم تا 

بتوانیم در زندگی شغلی و زندگی شخصی خودمان هر روز و هر روز 

پیشرفت کنیم و دایره ارتباطاتمان را گسترش دهیم.

پیشنهاد می کنم نگاهی به این مقاله بیاندازید: چگونه جذاب 

صحبت کنیم
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در این دوران، ارتباطات بسیار مهم است.

منظورم این نیست که بخواهیم با ایجاد رابطه کار غیرقانونی انجام بدیم.

اگر دایره ارتباطات ما گسترده باشه به مرور زمان شخصی قابل اعتماد و 

شناخته شده ای خواهیم شد.

فرض کنید که تمام این موارد ظاهری، رفتاری و بیانی را به بهترین شکل 

ممکن دارا باشیم، اما دایره ارتباطات ما فقط محدود به منزل ما باشه، 

این مورد برای آقایان بسیار حساس تر و مهم تر است.

ولی خب به هر حال خانم های امروزی هم نیاز به گسترش دایره 

ارتباطاتشان دارند تا بتوانند در موقعیت های شغلی خودشان رشد کنند.

نکاتی که در مورد بیان می توانم بهش اشاره کنم این موارد هستند:

    تپق زدن ◄

    داشتن تکیه کالم و ِا ِا ِا گفتن ◄

    فراموش کردن حرف ◄

    کم حرفی ◄
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    واضح صحبت نکردن ◄

    یک نواخت صحبت کردن ◄

    با سرعت باال یا پایین صحبت کردن ◄

به صورت کلی اگر بتوانید این موارد را در صحبت کردن و بیان خودتان 

بهبود ببخشید می توانید یک بیانی استاندارد و خوب داشته باشید.

این را نظر داشته باشید که برطرف کردن این موارد نیاز به تمرین دارد.

به شما پیشنهاد می کنم که با دنبال کردن مطالب این سایت نکاتی که 

خدمتتان بیان کردم را برطرف کنید.

پیشنهاد می کنم به رادیو بیان شماره ۱۲ گوش دهید: تپق زدن در 

هنگام حرف زدن

فردی را تصور کنید که ظاهری بسیار عالی دارد، رفتارش بسیار برازنده 

است اما نمی تواند درست صحبت کند و همش در حرف هایش تپق 
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می زند، خوب نمی تواند منظور خودش را برساند و یا اصال خجالت می 

کشد که صحبت کند.

پیشنهاد ویژه: دوره غیرحضوری رفع کم حرفی و خجالت

پیشنهاد می کنم اگر کم حرف و یا خجالتی هستید این دوره را از دست 

ندهید،  این دوره دارای تمرینات و دستورالعمل ۳۱ روزه می باشد که 

باعث میشود بازدهی دوره فوق العاده باال رود.

موقعیت های خاص بودنتان را مشخص کنید

این نکته را همیشه با هنرجویانم مطرح می کنم که اگر می خواهید 

فردی خاص و متفاوت شوید می بایست موقعیت هایی که قصد دارید 

در آنجا خاص باشید را مشخص کنید.

قرار نیست و اصال هم نمی شود که ما همیشه در هر جمعی فردی خاص 

باشیم.
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مثال من خودم در جمع های خانوادگی اصال شخص جذاب و خاصی 

نیستم و همیشه در گوشه ای ساکت میشینم و خیلی هم کم حرف 

میزنم، اما در محیط کاری ام و در زمان برگزاری سیمنار ها و کارگاه ها 

افراد زیادی هستند که به بنده لطف دارند.

یا مثال من در جمعی مثل الت و لوت ها و چاقو کش ها قطعا فرد 

خاصی نیستم و اصال هم دوست ندارم که اینطور باشه.

بنابراین از شما می خواهم موقعیتی که دوست دارید در آنجا فردی 

خاص شوید برای خودتان مشخص کنید و اینطور نباشد که هر کجا 

رفتید انتظار داشته باشید همه شما را تحویل بگیرند و فردی خاص 

باشید.
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