
25 .............................................. کره و انواع آن فصل اول: تعریف مذا
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28 ............................. کرهحتمابایدانجامدهیم کهقبلازمذا کارهایی
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4۵ ...................................................... نحوهبرخوردمابااسترس

فقط4۷درصد................................................................. 4۵
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۵4 ................................ وجهتمایزفکرکردنافرادموفقباسایرافراد
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نگرانی........................................................................... ۶0
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۶0 ............................................................. اصولتفکرصحیح
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۷0............................. نقابهایافرادبرایتوجیهرفتارخجولیخود
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۷2 ........................................................ قانونسهتاییاظهارنظر

۷۳ ............................................. ساختمسیرعصبیرفعخجولی
تصویرسازیذهنی......................................................... ۷۳
۷4 ......................................................... ریشهخجولیگری
۷۵ ............................................................ قاطعیتچیه؟

۷۷ .............................................................. تکنیکپنجثانیه
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80................................................................. ماشینرفتار

تغییرادبیاتباخودمانودیگران.............................................. 8۱

82 ..................................................................... کاملگرایی
نهشنیدن.................................................................. 84
8۶ ....................................................... گفتن جک)لطیفه(
یکسری»زشته«الکی..................................................... 8۶
وقتیراهدیگهاینداری؟.................................................. 8۷
8۷ .............................................................. پذیرشچیه؟
8۹ ................................................ کنم؟ کار بازممیترسمچه
۹2 ................................................ گه...؟ تکنیکچیمیشها
۹2 ..................................................... تکنیکتلفنسرکاری
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۹8 ..................................... تعارفاتبیهودهجلویدرهایورودی
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انتقادپذیریوانتقادکردن.................................................. ۱00
۱00 ........................................................ مواجههباانتقادات
۱0۱ .................................................. طیکردنهمهچیزازقبل
مراحلمختلفطیکردن.................................................. ۱0۱
صداسازی................................................................ ۱0۳

۱0۳ ............................................... تمریناتداشتنصداییرساتر
۱0۳ ............................................................  تمرینخودکار
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تمرینمشددخوانی........................................................ ۱04
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چطوریضایعنشویم؟..................................................... ۱0۶
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۱۱4 ...................... کرهکنندگانحرفهاییکمهارتذاتیدارند 2.مذا
۱۱4 ................................... کرهبرنامهریزیمهمنیست ۳.برایمذا
4.همهبایددنبالمنافعشماباشند..................................... ۱۱۵
گیرشبنداز.................................................... ۱۱۶ ۵.طرفرا
پلطالییبهچهمعناست؟............................................... ۱۱۶
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یادحرفبزنی............................................. ۱۱8 کنز ۷.سعی
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۱20 ................................................ مواضعبامنافعفرقمیکنه
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۱2۱ .................................. ۱4.خیلیشخصیتشناسیمانعالیه



ببر12 ت  لذ ه  کر ا مذ ی  ز با ز  ا

۱22 ............................ کنی کرهبایدطرفمقابلراضایع ۱۵.درمذا
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فصل هشتم: تعارض و راه های  مدیریت آن.................................... 143

۱4۵ ................................................ تعارضوراههایمدیریتآن
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