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فاز دوم - گام چهارم 
بیان اثرگذار کارگاه

لحن
بیان

اعتماد
به نفس

قدرت
کالم جزء 3

بیان
اثرگذار

قدرت کالم - 1
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رمز فن بیان خوب

تنفس درست
)دیافراگمی(

تمرین هاي تنفسی
شمارش اعداد

نگه داشتن برگه
سه قدم

بازدم/نگه داشتن/دم

خواندن با یک نفس:تمرین عملی
فراموش نکنید که مصمم بودن از ویژگی هاي اصلی افراد  

در زندگی هر پیشرفتی، هنگامی بوجود می آید  . موفق است
.که تصمیمی روشن و قاطع گرفته باشیم

در گام بعدي و پس از تصمیم گیري قاطعانه، باید افکار پوچ  
آن زمان است که  . و منفی را در ذهن خود خاموش کنیم

خواندن یک متن انگیزشی می تواند حکم یک معجزه را  
.داشته باشد و تاثیري فوق العاده در زندگی ما داشته باشد
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تمرین مشدد خوانی
تقویت قدرت کالم

من خالق زندگی خودم هستم
من خوش تیپ هستم

لحن بیان - 2

کلید لحن بیان اثرگذار 4
و فرود ها فراز

تاکید ها
مکث ها

سرعت مناسب
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)برد صدا(تمرین بلندخوانی 
من ایمان دارم که به اهدافم می رسم،

من می دانم که افکارم دنیاي مرا می سازد،
من قانون تلقین مثبت را میدانم و هر روز به کار می برم،

من انسان خوشبخت و شادي هستم،
خدا پیشاپیش من حرکت می کند،

.براي من از آسمان همواره خیر می بارد

)لحن(تمرین شعرخوانی 
است اندر بادیه شیرآن یکی 

است اندر بادیه شیروان یکی                              
می خورد  آدم  آن یکی شیر است

می خورد آدموان یکی شیر است                           
چون از او گشتی همه چیز از تو گشت

چون از او گشتی همه چیز از تو گشت

حذف پرکننده ها
چرا از پرکننده استفاده می کنیم؟

تکنیک جادویی 2
داشتن نقشه محتوا
جایگزینی با مکث

ااا
اووم
مثال

درواقع
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حرکت اصلی دهان 3
غنچه/عمودي/افقی

...مام مام مام مام مام 
...میم میم میم میم میم 

...موم موم موم موم موم 

تقویت اجزاء بیانی
تمرین خودکار

:تمرین*
!من انسان اثرگذاري هستم 

اعتماد به نفس - 3
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تمرین هاي اعتماد به نفس
ویدئو در لحظه

نفره 2تمرین 

تمرین هاي اعتماد به نفس
تصویرسازي ذهنی
ضبط صدا و اصالح
صحبت جلوي آینه

کار عملی هفته
انجام تمرین هاي فن بیان - 1
تولید محتواي روزانه - 2

!)ویدئو حتما باشد(
افزایش فالوور روزانه - 3
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...به امید دیدارتون 
!کار عملی یادتون نره

نوابـغ اینستاگـرام


