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 سّاثظ دس ؽوب کلی اًذاص چؾن اص اًعکبعی هعبؽشت آداة ًیغت، غزا هیض عش ؽوب سفتبس هختـ فمظ هعبؽشت آداة

 ؽوب دسهْسد چیضی ًذُیذ، اعت ایغتبدٍ کَ پیشصًی ثَ سا جبیتبى ؽلْغ اتْثْط دس ایٌکَ. اعت جوعی صًذگی ّ اجتوبعی

 خغش ثَ دیگشی خبعش ثَ سا خْد ساحتی لحظبتی ًیغتیذ حبضش ایٌکَ—فِوبًذ هی ُغتٌذ ثیٌٌذٍ کَ آًِبیی ُوَ ثَ

 .ثیٌذاصیذ

 کَ اعت چیضی آى ُوَ ثلکَ ؽوبعت؛ کٌٌذٍ تْفیف کَ ًیغت چیضی اص ثخؾی ؽوب ظبُش ّ تقْیش ُب، هْلعیت اکثش دس

 پش سا ُب خبلی جبی داسًذ دعت دس کَ اعالعبتی تٌِب ثب داًٌذ ًوی ؽوب دسهْسد چیضی کغبًیکَ. کٌذ هی تْفیف سا ؽوب

 یک داسیذ، خْدتبى دسهْسد ؽوب کَ فکشی اص سفٌظشؿ. ثیٌٌذ هی ؽوب کشداس ّ سفتبس اص آًچَ جض ًیغت چیضی آى ّ کٌٌذ، هی

 ثبص دُبى ثب سا غزایتبى ؽوب ثجیٌذ کَ کغی ُش: ؽْد ؽوب ثَ ًغجت دیگشاى فکش هعیبس تْاًذ هی ثذ اجتوبعی عبدت

 .آّسد خْاُذ یبد ثَ آًشا ثغپبسد، خبعش ثَ سا ؽوب تخقـ یب ؽغل ایٌکَ اص لجل خیلی جْیذ هی

 

 افزاد وکزدن معزفی

 ّ صؽت ثغیبس کٌیذ، هعشفی ُن ثَ سا ًفش دّ کَ کٌیذ فشاهْػ اگش اجتوبعی، چَ ّ ثبؽیذ ؽغلی هْلعیت یک دس چَ

 .ُغتیذ آًِب هؾتشک آؽٌبی تٌِب ؽوب صیشا سعیذ خْاُذ ًظش ثَ ًبؽیبًَ

 همبم ای فَحش ًظش اص کَ فشدی ًبم گفتي اّل هثل) داسد ّجْد ای حشفَ کشدى هعشفی ًحٍْ ثشای ای ؽذٍ پزیشفتَ لْاًیي

 .ًیغت هِن کٌیذ، هعشفی ُن ثَ سا آًِب ًشّد یبدتبى ایٌکَ اًذاصٍ ثَ آًِب اص ُیچکذام اهب ،(داسد ثبالتشی

 

 سدن حزف تلفه بزای خود بً ودادن تکان

 پیبهک یب صًگ ؽوب ثَ کَ کغی اص ثیؾتش ُغتٌذ ؽشیک ؽوب اتبق دس کَ آًِبیی اجتوبعی، ُبی هْلعیت ُوَ دس تمشیجًب

 تش تْجَ لبثل ُغتیذ، هؾبثِی ؽخقی هْلعیت یب ؽبم هیض عش ّلتی هغئلَ ایي. ؽوبعت تْجَ هغتحك د،صى هی

 .کٌذ هی فذق ًجبؽیذ تٌِب کَ هْلعیتی ُش ثشای اهب ثْد خْاُذ

 ثشای سا تلفٌیتبى توبط اعت هوکي کَ جبیی تب کٌیذ ععی ثبؽیذ، ایغتبدٍ فف یک دس غشیجَ کبهاًل افشادی ثب اگش حتی

 .داسیذ ًگَ تبىخْد

 

 صورتحساب یک سز کزدن بحث

 یب کشدى پشداخت ثشای ُویؾَ :اعت هٌضل اص ثیشّى دس جوعی دعتَ خْسی غزا ُبی هْلعیت ثشای عبدٍ لبًْى یک ایي

 العبدٍ فْق غزایی کَ ثذُذ اجبصٍ خْد ثَ گشٍّ اعضبی اص یکی کَ کٌیذ ثیٌی پیؼ ثبیذ. ثبؽیذ آهبدٍ پشداخت دس ؽذى عِین

 .دُذ عفبسػ گشاى

 هْلعیتی دس کٌیذ، ثحث فْستحغبة عش سعتْساى دس ایٌکَ جبی ثَ اعت، ثْدٍ اریتتبى هْجت ثبسُب هغبئلی چٌیي اگش

 ثضسگْاس ّ ثخؾٌذٍ فشدی کَ دُیذ ًؾبى هْلعیتی چٌیي دس تْاًیذ هی ساحت خیلی ثشایي، عالٍّ. کٌیذ ثشخْسد آى ثب دیگش

 .ُغتیذ

 

 رسیدن دیز

 ًؾبى کغی ثَ کَ ُغتیذ هغوئي ساُی دًجبل ثَ اگش ّ ؽْد هی گزاؽتَ اسصػ آًِب ثش کٌٌذ حظ کَ داسًذ دّعت آدهِب

 ّ خْة تْضیح یک ثب دیشتش دلیمَ ۲۰ تْاًیذ هی. ثشعیذ اّ ثب لشاستبى عش دیش ًیغتیذ، لبئل اّ ثشای اسصؽی ُیچ دُیذ

 ثشای ؽوب اص ثیؼ ثبیذ چشا کَ کشد خْاُذ فکش یيا ثَ همبثل فشد ثبؽذ، کَ چَ ُش ؽوب ثِبًَ ثبالخشٍ اهب ثشعیذ هٌغمی

 .ثبؽذ لبئل احتشام ّ اسصػ تبى ساثغَ

 تْاًب کبسهٌذاى کشى جذا ثشای عبلی ثغیبس ساُی سعیذى دیش سئیظ، ّ هؾتشیبى ثب ثشخْسد دس کبسی، هْلعیت یک دس ثخقْؿ

 .اعت تْجَ ثی ّ گیش ثِبًَ کبسهٌذاى ّ کبس هالحظَ ّ
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 خود شستهن محل وکزدن تقدیم
 لبًْى ًشعذ، ًظش ثَ خْدهحْس فشدی کَ اًذ ؽذٍ عشاحی ایي ثشای هعبؽشت آداة لْاًیي اص ثغیبسی کَ تشتیجی ُوبى ثَ

 ُیچ ّ ثْدٍ اًغبى اعبعی ؽخقیتی افْل اص یکی ”داسد آى ثَ ثیؾتشی ًیبص کَ فشدی ثَ خْد ًؾغتي هحل تمذین"

 .ًذاسد جٌغیتی ُبی عیبعت دسهْسد ثحث ثَ ًیبصی

 ثذی ثغیبس سّص ؽوب ؽبیذ ّ ثبؽٌذ ًذاؽتَ اتْثْط دس ؽوب فٌذلی ثَ ًیبصی آًمذسُب ًبتْاى پیشصى یب ثبسداس صى آى ؽبیذ

 خْد ًیبص اص ُغت تشتیجی ُش ثَ اهب اعت ثیچبسٍ ّ ثذثخت ُبی آدم اص پش ُن اتْثْط ّ کٌذ هی دسد پبُبیتبى ایذ، داؽتَ

 .کٌیذ تمذین یبصهٌذتشى فشدی ثَ سا فٌذلیتبى ّ کشدٍ پْؽی چؾن

 

 خدمات پزسىل با ضعیف بزخورد

 هبلی ّضع خیلی اگش کَ ًیغت دسعت اهب ایذ ًذاؽتَ سضبیت خذهبتی اص کَ کٌیذ اثشاص اؽبسٍ ثب کَ ًذاسد اؽکبلی ُیچ

 ُن دسعت تشتیت، ُویي ثَ. کٌیذ خْدداسی دادى تزکش اص ًذاؽتیذ، آهبدگی خذهبت آى ُبی ُضیٌَ ثشای یب ًذاسیذ خْثی

 اًگبس کَ کٌیذ سفتبس عْسی پشعٌل ّ کبسهٌذاى ثب ّ ثفشعتیذ پظ سا سعتْساى غزای کْچک خیلی اؽکبالت ثخبعش کَ ًیغت

 .ُغتٌذ ؽوب هغتخذم

 

 بشوید حزف خودتان درمورد فقط

 ثَ سا افشاد داسًذ کَ خْدخْاُی ّ غشّس ثخبعش افشاد ثعضی کَ اعت دسعت. ًیغت جبلجی خقْفیت افاًل خْدپشعتی

 خْدتبى فمظ گفتگُْب ّ هکبلوبت دس ایٌکَ. کٌیذ تملیذ آًِب اص ُن ؽوب کَ ؽْد ًوی دلیل اهب کٌٌذ هی جزة خْد عوت

 .داسد سا ًتیجَ ُوبى دلیمًب چْى ًیغت صیجبیی کبس افاًل ُن ًذُیذ صدى حشف اجبصٍ ُیچکظ ثَ ّ ثضًیذ حشف

 عبعت عَ عْاالت ُوَ ثشای ًیغت ًیبصی کٌٌذ هی عْال اؽن اص ّلتی ّ ثگْیٌذ سا ًظشاتؾبى ُن دیگشاى ثذُیذ اجبصٍ

 اسصػ ُن دیگشاى ثشای خْدتبى جض ثَ کٌٌذ احغبط ؽْد هی ثبعث ایي کٌیذ عْال دیگشاى اص کٌیذ ععی. ثذُیذ جْاة

 .ُغتیذ لبئل

 

 ورسشی ٌای باشگاي آداب وکزدن رعایت

 هحیغی ثَ سا ثبؽگبٍ آداة ایي ًکشدى سعبیت ثب کَ دُغتي ُب خیلی ایٌحبل ثب اهب اعت عبدٍ ثغیبس سفتي ثبؽگبٍ آداة

 ثَ آًکَ ثی کٌٌذ هی اؽغبل هتوبدی دلبیك سا ّسصؽی دعتگبٍ یک کَ ُغتٌذ ُبیی ُوبى ایٌِب. کٌٌذ هی تجذیل ًبخْؽبیٌذ

 کبس اًجبم اص ثعذ ّ کٌٌذ هی سُب ثبؽگبٍ ّعظ سا ُب دهجل ّ ُب ّصًَ کَ ُبیی ُوبى. ثذٌُذ اًجبم آى ثب هفیذی کبس ثشعذ ًظش

. ؽًْذ دیگشاى ثَ صدى فذهَ هْجت ّ کٌذ گیش آًِب ثَ کغی پبی اعت هوکي ّ دٌُذ ًوی لشاس خْد جبی عش سا آى

 ُوَ سّی سا ثذًؾبى عشق جبی ّ کٌٌذ ًوی اعتفبدٍ ؽخقی حْلَ اص ُب دعتگبٍ سّی ًؾغتي هْلع کَ ُبیی ُوبى

 .گزاسًذ هی جبی ثش ُب دعتگبٍ

 آدم هِوتشیي اًگبس کَ کٌیذ سفتبس عْسی ًجبیذ :کٌذ خالؿ افشادی چٌیي ؽش اص سا ُب ثبؽگبٍ ُوَ ّاًذثت ؽبیذ کلی لبًْى یک

 .ُغتیذ ؽشیک دیگشاى ثب فضب آى دس کَ کٌیذ سفتبس عْسی. ُغتیذ صهیي سّی

 

 عمومی اماکه در کزدن آرایش

 ًَ، چَ کٌذ هی ًگبُتبى کغی کٌیذ فکش چَ ؽْد؛ هی هحغْة هب اجتوبعی حك ثَ تجبّص عوْهی هحیظ دس کشدى آسایؼ

 ُش ّ ُب چؾن کشدى تویض ُب، ًبخي گشفتي هثل اعت، ثِذاؽتی عشّیظ آى هحل کَ کبسی ُش. ًیغت دسعت کبس ایي

 .اعت جولَ ایي اص ًیض ؽخقی، ثِذاؽت ثَ هشثْط چیض

 .کٌیذ خْدداسی خْد فْست ثَ صدى دعت اص ُغتیذ، عوْهی هحلی دس صهبًیکَ گْیذ هی لذیوی عٌت یک

 

 باس دٌان با خوردن غذا

 ثلکَ ثشد هی عْال صیش سا ؽوب تٌِب ًَ صؽت عبدت ایي. اعت اجتوبعی اؽتجبُبت ثذتشیي اص یکی خْسدى غزا حیْاًبت هثل

 .کٌذ هی هؾوئض ًیض سا ثجشًذ لزت خْد غزای اص خْاٌُذ هی کَ اعشافیٌتبى

 

 .اعت کالط ثی هشد یک ًؾبًَ ّ سددا صیبدی ثغیبس اُویت ُب خبًن ثشای هخقْفًب هغئلَ ایي



 


