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 زندهمن یک بازیگرم، در نمایش تلویزیونی ": گوئیدشود، میداده  زندهتلویزیونی  برنامههنگامی به شما شانس حضور در یک  -1

 ."کنمشرکت نمی

یا . دکنیمی تراشیبهانه براي عدم انجام آنگیرید و یاد نمیرا  مختص به خودهایی بخشهنگام حضور در یک کالس بازیگري،  -2

هاي مختلف کاري خود را با بهانهو کمدهید و تعهدات خود را انجام نمی تحصیالت تکمیلی هستید يدورهگذراندن حال در  کهاین

 . کنیدتوجیه می

شما پاسخ . "یا باشگاه یوگاي خودتان را داشته باشیدکسب و کار ، شرکت محصوالتشما باید "دهد که،تان پیشنهاد میدوست -3

 کنیم و یادمی کشف که است عملو اقدام  با	کهکنیم فراموش میما  "با این اوضاع خراب بازار؟ ؟ايدیوانه ":دهیدمی

   .گیریممی 

 ي او که نمایندهرا اي حضور یابید و تولیدکننده ،یک منطقه جدید يکاري مهم به عنوان فروشنده مراسمدر یک است قرار شده  -4

 .گوییدچرا نرفتید، دروغ می کهاین يروید و سپس دربارهنمی به آن مراسم شما. مالقات کنید هستید

 آن انجام	ببینید اینکه بدون اینکه یا "کامالً غیر ممکن است":دهیداي از شما دارد و شما جواب میتان درخواست معقوالنهمشتري -5

 اي را انجام دهید که اتمام آن در مجبورتان کردند پروژهکه چرا  گیریدرنجش می اًبعد. کنیدت یا نه، با آن موافقت میاس ممکنکار 

 .است بوده غیر ممکن ،توافق موردزمانی  يفاصله

  غیبتتمرینات  ازو  شدهتکرار تمرینات خسته و آزرده شما در یک گروه موسیقی، نمایش و یا گروه کُر عضو هستید، از  -6

شما به . کنیدمخفی می سپس در یک کار دیگر خود را دهید وواقعی جواب میغیرو  رنجشپرسند، با وقتی دلیلش را می. کنیدمی

که استعداد یا  کنیدنمیباور  کنید، سپس اصالًداشتن آنها را فراموش می که رسیدمی اي کنید و به نقطهتان پشت میاستعدادهاي

 .ایدداشتهتوانایی 

 دهید،شود چرا طرحی ندارید، با حالت تدافعی جواب میکنید و وقتی از شما سوال میشروع میریزي برنامه شما شغلی را بدون -7

آینده آن کار کجاست به آن ادامه به این فکر کنید که  اینکهبدون  و کنیدقبول می ،دهیدکه انجام میرا آور بودن کاري سپس مالل

 . دهیدمی

، طرحِ پیشنهادياین ممکن است به شکل عدم ارسال . کنیدانداز خالقانه دارید ولی برداشتن هر گام عملی را رد میشما یک چشم -8

 .و غیره باشدنمونه کار ، )سوابق( سی دي، رزومه

و شرایط اقتصادي  يدهید و پشت بهانهسب کنید، با حالت تهاجمی پاسخ میباید درآمد بیشتري ک د کههدوقتی فردي پیشنهاد می -9

 به این معنا که(شویدمی "گراواقع"که اوضاع و شرایط چگونه است، تبدیل به فردي شوید یا در خصوص اینپنهان میبازار 

 ). نامیدگرایی میگرایی خود را واقعجویی و منفیبهانه 

توأم با رنجش یا اگر به موقع کار را تحویل دهید  و سازیدبه موقع ناامید می تان را با بدقولی و عدم تحویلِمشتریهاي شما معموالً -10

 .است
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 "درخشیدن و دریافت کردن"

این ": گویید، میشودتلویزیونی به شما پیشنهاد  يزندهبه عنوان یک بازیگر هنگامی که شانس حضور در یک نمایش  -1

 ."میبزن حرف موردش در ایب باشد،مثبت تواند یک چالش می

 نیا به ممکن شکل نیبهتر به توانمیم چگونه": که دیکنیمبه این فکر  اًواقع و دیهست يگریباز کالس کی در شما -2

 و منظمهدفمندي  با و دیرو یم خانه به سپس "کنم؟ خدمت يگریبازبه  و کالس نیا به ،ی که به من داده شده استنقش

  قیتشو را خود و دیهست تحصیالت تکمیلی يدوره حال گذراندن در شما ای. دیکنیم کار خودتان نقش يرو ستهیشا

-یم کمک درخواست د،یداشت کمک به ازین وقت هر و دیکن میتقس انجام قابل يهابخش به را خود که تعهدات دیکنیم

 .دیکن

 و کرده تشکر ما "یباش داشته را خودت کسب و کار دیبا تو": کندیم ما به نیا مانند ياهیتوص یدوستهنگامی که  -3

 ،شود انجام عالقه و تعهد با که يکار داشت میخواه ادی به ما. کند یکمک ما به تواندیم شنهادیپ نیا ایآ میکنیم یبررس

 .داشت خواهد را خود بازار و يمشتر شهیهم

این  ما. ببخشند توسعه را ما اندازچشم تواندیم که میرویم هجلسیک  ای یصنعترویداد  ایکار وهمایش کسب کی به ما. 4

 کهما را احاطه کنند  یمثبت افراد دهیمبا فراغ بال به دیگران ارائه دهیم و اجازه می را مانیهاییتوانا کنیم کهریسک را می

 .باشند جهان و خود يبرا يرییتغ خواهندیم و میشو موفق ما خواهندیم صادقانه

 اری و راهنما با را هافعالیت آن و آورندیم ارمغان به يشتریب تیموفق مانيبرا که میکنیم شرکت ییهاکالس در ما -5

 .دهیمو به بازخورد و نظر آنها گوش می میکنمشارکت می يعملکرد

ي هاتیفیک که -یخیتار ای معاصر ،یالیخ ای یواقع -تا به عنوان الگوي خود قرار دهیم میکنیم جستجو را افرادي ما -6

 .میهست افراد آنگویی  که میکنیم رفتار ياگونه به و سازند مجسممورد تحسین ما را 

براي ارتقاي موفقیت  و میسازیم مطرح يعملکرد جلسه کی در آنرا م،یکن شروع را کاريوکسب هر کهنیا از قبل -7

 .داریمبرمی یعمل هايگام ،آن

 . یمکنیم ارسالکاري و درخواست خود را براي کارفرمایان  يسابقه ،يد یس ،طرح يارزگسپاس با ما -8

 تیرضا از تیموفقحسِ  که میدانیم ما. استي مکارفرما خداوند و یشخص اقتصادمان که داشت میخواه ادی به ما -9

 و است متفاوت یهرکس ریمس که میدانیم ما. گرانید با مانيدستاوردها يسهیمقا از نهشود حاصل می خودمان یدرون

 .اعضاي خانواده چه و همکار چه دوست چه ،خودمان را با هیچ کس دیگر مقایسه نخواهیم کرد

یک تعهد معنوي داریم که به طور شایسته به مشتریان خود خدمت  و هستند خدمتبه نوعی  کارها همه که میدانیم ما -10

 .کنیم


