 .2قرار ًیست خطوواى را فرٍ تخَرین ،تلکِ تایذ یاد
تگیرین ػصثاًیتواى را تِ جیغ ،فریادً ،اسسا ،قْر،
ضکستي ٍسایل ،تْذیذ یا آسیة فیسیکی تثذیل
ًکٌین .لحظِ ای درًگ کٌین تا ضرایط آرام ضَد  .تؼذ
تِ صَرت ٍاضح ،حس خَدهاى را تَضیح دّین ٍ
اًتظارهاى را تیاى کٌین  .اًگطتاى ر ا تِ سوت طرف

تحویل کٌین  .تایذ اتراز کٌین ًظر هقاتل را هی فْوین .
تایذ اتراز کٌین کِ ًظر اٍ را هی داًین ،اها هی تَاًین

به نام خدا

خَاّص کٌین در ایي هَرد خاظ ایٌگًَِ ػول ًکٌذ.
.6احساس خَد را تِ جای تحث تا فرد هقاتل هطرح کٌیذ .

کنترل خشم

هثأل تگَئیذ ٍ :قتی ایي رفتار تا هي هی ضَد ،احساس
ًااهٌی هی کٌن  .هي ترای اداهِ ایي ارتثاط ًیاز تِ اػتواد
دارم.

ًگیریذ تا اٍ را تِ هَضغ دفاع تثریذ .
.3تا خَدتاى فکر کٌیذ ایا دٍ رٍز دیگر ّن ایي
هَضَع ترای هي اّویت دارد؟ در ایي هَقؼیت

.7دقایقی از رٍز را کِ آرام ّستیذ ،هثأل تؼذ از ًواز،
ٌّگام حوام کردى ،قثل از خَاب رفتي ،چٌذ دقیقِ

تذتریي ًتیجِ ای کِ هی تَاًذ رخ دّذ ،چیست؟

چطواًتاى را تثٌذیذ ٍ خَدتاى را در آراهص تصَر کٌیذ .

هثأل اگر کسی در صف صٌذٍق فرٍضگاُ از ضوا

سپس آًچِ در ضوا هٌجر تِ ػصثاًیت هی ضَد را هجسن

سثقت گرفت سپری کردى

3دقیقِ کار هْوی

ًخَاُ د تَد .

کٌیذ ٍ در رٌّتاى یک ٍاکٌص آرام ٍ هٌطقی را تصَر
کٌیذ ...اگر ایي تجسن را اداهِ دّیذ در رفتارتاى اًؼکاس

ّ.4ویطِ فکر کٌین ایي کار تِ صَرت ػوذی اًجام

هی یاتذ.

ضذُ یا تِ خاطر تی دقتی ٍ ػجلِ تَدُ ٍ کسی قصذ
ًاراحتی هي را ًذاضتِ  .سؼی کٌیذ  30ثاًیِ قثل از

.8قذرت کلوات را جذی تگیریذ ٍ ػسیساًتاى را تا

ّر پاسخی سکَت کٌیذ تا صذهات ًاضی از آى را

پرخاضگری لفظی ٍ فیسیکی غوگیي ًسازیذ .

کن کٌیذ ٍ ّویطِ احتوال تصادفی تَدى ترخی از

.9در صَرتیکِ احساس کردیذ خطن ضوا قاتل کٌترل

رفتارّا را در ًظر تگیرین.

ًیست از درهاى دارٍیی ٍ رٍاى درهاًی تَسط رٍاًپسضک

.5تا خَد تگَئین ،اًساى حتی تا خَدش ّن اختالف

کوک تگیریذ.

دارد .اگر تا دیگری اختالف ػقیذُ داضتینً ،ثایذ
ًظرهاى را
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