اكتساب الشخصية الجذابة

بناء الشخصية
حيث أن لكل فرد شخصيته الفريدة أو املتميزة التي يختلف فيها عن كل ما سواه.
كيف يكون البناء العام الشخصية ؟
ً
العوامل الرئسية التي تسهم في بناء الشخصية واضحة تماما(.الوراثة-النضج-الدوافع االجتماعية –االدراك).

الخبرات العامة (املشتركة) لألفراد في بيئة ثقافية معينة
 القيم السائدة في املجتمع. األدوار الرئيسية للذكر واالنثى والتي ترسمة الثقافة لكل دور منهما. -بيئة املكان تفرض على الفرد ثقافة معينة قد تكون بيئة أفرادها عنيفين وآخرى مساملة.

الخبرة الفردية (املتميزة)
 يختلف األفراد فيما بينهم في االستجابات الفردية سببها التجهيز البيولوجي املتميز لكل فرد. هناك فروق وراثية تختص بمستويات الذكاء. توجد فروقات في املستويات الحسية ،وردود األفعال ،وإمكانيات تحملهم وهي التي تصل إليةالشخصية في نموها وتطورها.
 -األشخاص املؤثرون على حياة الفرد مثل الوالدين واألخوة.

الشخصية الجذابة
هذه الشخصية لها طاقة عاطفية مؤثرة في الجمهور على املستوى الفكري أو الحس ي أو االنفعال بواسطة
التواصل البصري ونبرة الصوت ودرجتة واملهارة الخطابية املالمسة لحاجة الناس ،والهيئة ولغة الجسد
والحالة التي تسود الجو العام.

من أهم ما يميزهذه الشخصية
 الدرجة فوق الطبيعية من الثقة بالنفس. سرعة البديهة. الصوت الواثق الهادئ. -النظرات الحازمة املباشرة.

املكونات الساسية للشخصية الجذابة كما يرها د .أليساندرا
 -1القدرة على بث رساالت غير لفظية لآلخرين بشكل ال شعوري بدون الحاجة للكالم،كما يلعب املظهر
ً
ً
دورا أساسيا.
 -2الشخصية املقنعة :وهي القدرة على تبسيط األمور املعقدة بحيث يستطيع أي شخص أن يفهم ما
تريد.
ً
ً
 -3مهارات التواصل بشكل فعال مع اآلخرين والقدرة على االتصال معهم عاطفيا وفكريا.
 -4مهارات االستماع الجيد لآلخرين.
 -5القدرة على استعمال املساحة والوقت بشكل حكيم واحترام خصوصية اآلخرين.
 -6القدرة على التأقلم مع اآلخرين عن طريق فهم شخصياتهم وطريقة تفكيرهم.
ُ -7بعد النظر’وهو التمتع بالبصيرة والنظرة اإليجابية في األمور.

أفكارلرفع مستوى شخصيتكم
ً
ً
 -1عندما تتحدث ،اجلس جيدا وابعد يدك عن وجهك .كن واثقا مما تقول وتكلم بوضوح وهدوئ ولتكن
لهجتك متفائلة.
 -2عندما تتحدث مع اآلخرين أشعرهم بانك مهتم ومستمتع بالحديث معهم.
ً
ً
 -3عندما تتحدث إلى مجموعة ،كن مرتاحا وواثقا من نفسك وغير موقعك بين الحين واآلخر لتشعر
الجميع بوجودك.

ً
ً
 -4أعط اآلخرين انطباعا جيدا عن نفسك منذ لقاءك األول بهم.

أبدأ من حيث أنت
 ادعم نفسك وتصور أنك تنعم بالثقة والنجاح والشخصية املتألقة.ً
 كن أقوى تأثيرا وحافظ على بشاشة وجهك ،وإبتسامتك العذبة ،ونبرة صوة باسمة وطبقة صوتكخفيفة بعيدة عن الزعيق.
ً
 أن يكو مظهرك مستساغا عند اآلخرين ،مع اإلبتعاد عن املبالغة واالهتمام بالنظافة وترتيب الهنداممن األمور الهامة.
 معاملة اآلخرين بالطف وتقديرهم وتفهم مشاكلهم ومصاعبهم. حاول أن تكو متواضع في الحديث عن نفسك فقط أجب على أسألتهم ،واهتم باآلخرين وتذكرمناسباتهم وأظهر عطفك على ظروفهم الصعبة ،وشاركهم انتصاراتهم ونجاحاتهم.
 وسع آفاقك والقراءة بعناية باملطالعة على شؤون العالم ،كما أنها تمدك بمعلومات قيمة يمكن أنتدخلها في أحاديثك.

ً
 -حاول ما استطعت أن تجعل حديثك ومواقفك إيجابية ،و كن متفائال ،وابعث السرور من حولك.

واجه مخاوفك وفكربإيجابية
إذا الغيت الخوف من عقلك وقلبك ،كسبت الثقة التي البد منها لحياة منتصرة ،وعاونت على خلق الثقة لدى
اآلخرين ،وبفضل اإليمان والشكر تستطيع أن تجعل الخوف في إجازة دائمة.
إن عالقتك بالناس مسؤوليتك وحدك ،وأن أعظم ما يوفر لك األمن والطمأنينة أن يربطك باآلخرين عالقات
سديدة مستقيمة فاجعل عالقاتك على أحسن صورة.
إذا صححت عالقاتك بما حولك؛ فاملخاوف كلها أمان ،ومادمت تحيا بين الناس حياة عادلة؛ فسيكون في
قلبك من الشجاعة واألمن ما يمنحك راحة ال تقدر بثمن.
باشر مسؤولياتك بشجاعة ،مارسها في حدود طاقتك وظروفك ،فليس من حقك أن تحمل مسئولية ال
تطيقها ،وتعرض نفسك لبالء ال تطيقة.

التفكيراإلجابي
إذا أردنا أن نغير سلوكنا أو أداءنا يجب أن يكون ذلك من خالل العقل الباطن وعليه يجب إختيار أفكار
ً
ً
إجابية جديدة وتكرارها في العقل مرارا وتكرارا حتى ترسخ في العقل الالواعي ،وباملثل في االفكار السلبية.

تجنب السلبية
توقف عن التفكير السلبي بنفسك وبمظهرك وإمكاناتك ومركزك الحالي ،وماضيك وحاضرك وأقاربك
وأصدقائك وعملك ومشاعرك.
استبدل العواطف السلبية بأخرى إجابية ،وانبذ الكراهية واملرارة من قلبك ،ونمي فية الوداد والحب
واملغفرة.

حقق الشخصية التي تحلم أن تكونها
أبدأ برسم الخطوط الرئيسية للشخصية اإليجابية الطموحة التي طاملا كنت تتخيلها في سرك ،حاول أن ترى
ً
ً
ً
ً
ً
نفسك واثقا متفائال دائم االبتسام ومتمتعا بالصحة واللياقية قريبا من كل الناس مختلطا باملجتمع وأن ما
تملك من املال يكفي لتحقيق حياة كريمة الئقة.

ادخل تغيرات جذرية على حياتك
ً
ً
إن التغيير والتنويع من أهم مصادر الحيوية ،فالتغيير يعني شيئا جديدا ،والنفس بطبيعتها تتلهف لكل ماهو

ً
جديد وتنفر من الرتابة املضجرة ،فاستعن ببراعتك ومخيلتك لتيهئ نفسك ملزيد من التغيير الذي يقربك كثيرا

من الشخصية اإليجابية.

عزز ثقتك بنفسك
إن قلة الثقة بالنفس أمر شائع ،وكلما أسرعنا بالتخلص من هذه اآلفة كلما كان أفضل ،فنحن بدون الثقة
بالنفس أشبه بأنصاف األحياء ،النه سيفوتنا كثير من مسرات الحياة وبهجتها.

ً
ً
اكتب جدوال بمزاياك الحسنة وماقمت به من أعمال مجيدة ثم تصفح هذا الجدول يوميا ملدة اسبوعين ،قل
لنفسك في كل ليلة ،عشرين مرة على األقل قبل أن تغفوا" :أنني أتقدم في ثقتي بنفس ي أكثر وأكثر ،كل يوم
وبكل الطرق".
ً
ردد جهرا على نسق املعادلة التالية" :أنني أنا ...أن لي كل الحق تجاة شخصيتي ،ألكون أنا نفس ي ،وألجاهر
ً
برأيي،والرفع رأس ي عاليا أمام اآلخرين.

طورإمكاناتك
ال تنس ى بأنك تملك العديد من الطاقات الكامنة واملواهب الخام التي لم تتبلور بعد ،والتي ال علم لك
بوجودها على االطالق.
فالقوى التي تطورها واملواهب التي تصقلها واملعرفة التي تكتسبها ،تختزن في أعماق وعيك وذاكرتك ،و في
ً
ً
عقلك الباطن ،بعد أن يتمثلها عقلك الواعي الظاهر ،فإنه ال يضيع علم عبثا وال تذهب معرفة سدى.
ً
ً
والسر في إمكانية تحقيق هذه األمور هو أن تعتقد بوجود تلك القوى فيك وجودا كامنا ،ثم تمنحها فرصة
ً
للظهور ،وازدياد ظهور هذه القوى يعني مزيدا من التقدم نحو شخصيتك اإليجابية.

ابتسم دائما
إن جاذبية اإلنسان تزداد عندما يبتسم ،وإن االبتسام الدائم يجعل السنين تمض ي مسرعة دون أن نحس
بثقلها ومرارتها ،واالبتسامة تجعلنا محبوبين في نظر اآلخرين ،وهي تجمل طلتنا وتحسن مظهرنا.
فتعود أن تبتسم بسهولة وطالقة ،وهي عادة من السهل اكتسابها ببذل مجهود قليل أول األمر ،و أول ثمار
هذه العادة هو قطع دابر الكآبة واالنعزالية والسلبية.

