فن بیان در خواستگاری نشان می دهد که شما قابل اعتماد هستید یا خیر!
همانطور که می دانید مراسم خواستگاری اولین گام برای تشکیل خانواده محسوب می شود،
و شما باید در همان جلسه اول خواستگاری خی لی از مسائل مهم را بیان کنید و قاعدتا باید فن بیان خواستگاری را بدانید،
و گرنه نمی توانید صحبت خوبی داشته باشید و در ضمن ممکن است خیلی از مسائلی که ضروری نیستند را مطرح کنید،
که در این صورت دیدگاه طرف مقابلتان به شما تغییر می کند.
صحبت کردن مناسب شما در جلسه خواستگاری می تواند شما را به سمت یک زندگی ایده آل پیش ببرد.
ولی اگر شما در آن جلسه نتوانید به صورت مناسب و صحیح حرف های خود را بیان کنید،
یا دست و پای خود را گم کنید و نتوانید یک ارتباط متناسب را ایجاد کنید،
قطعا هیچ شروعی برای یک زندگی مشترک نخواهید داشت.
بیان کردن و مطرح کردن صحبت های مهم این دورهمی از نکاتی است که باید،
به آن خیلی توجه شود ولی از این نکته غافل نشوید که نحوه بیان شما هنگام صحبت کردن،
و شیوه درست ارتباط برقرار کردن نیز از مسائل خیلی مهم در آن مراسم است.
پس باید فن بیان ،مذاکره ،هوش کالمی ،شخصیت شناسی و ...را در خواستگاری بلد باشید.

چرا باید در جلسات خواستگاری محکم برخورد کرد و چرا فن بیان در خواستگاری اهمیت دارد؟
زمانی که شما در همچین جلسات خانوادگی هستید خیلی مهم است که مهارت بیان داشته باشید،
چون اولین گام در شروع یک زندگی است و این را در نظر داشته باشید که اولین گام را باید محکم و استوار بردارید.
مراسم خواستگاری برای آشنایی بهتر و بیشتر خانواده هاست،
که قرار است پسر و دختر آن خانواده ها به صورت جدی عالقه خود را به یکدیگر بروز دهند.
همانطور که می دانید در این جلسات که به صورت خانوادگی برگزار می شود،
دختر و پسر و خانواده ها تصمیمات خیلی جدی برای زندگی آن زوج می گیرند.
عالوه بر اینکه نظر خود پسر و دختر مهم است نباید از نقش به سزا و مهم خانواده های آن ها نیز
غافل شود.
خانواده آن ها می توانند تصمیمات مهمی بگیرند و البته این موضوع را در نظر داشته باشید،
که هیچ فرقی نمی کند که به صورت سنتی آشنا شده باشید،
یا از قبل با یکدیگر دوست بوده اید،
باید فن بیان شما از الگوریتم مناسب این جمع برخوردار باشد.

بهتر است برای بیان حرف های خود الگو و روش خاصی داشته باشید تا هم دختر و هم خانواده دختر را،
متقاعد کنید و کالم شما در آن ها نفوذ پذیر باشد.
منظورم همان فن بیان در خواستگاری هست که،
باید به آن واقف باشید و کامال به این نوع فن بیان آگاهی داشته باشید.

اهمیت نحوه معرفی دیگران در خواستگاری
آقای خواستگار و خانم محترمی که برایتان خواستگار آمده است؛
شما باید این مهارت را در خود داشته باشید که،
خیلی راحت صحبت خود را پیش ببرید و یک ارتباط موثر و مفید داشته باشید.
از آنجایی که خانواده ها برای شناخت یکدیگر و عروس و داماد،
شروع به معرفی خانواده خود می کنند،
خیلی خوبه که این معارفه اعضای خانواده و بستگان به بهترین شکل صورت بپذیرد و در نظر داشته باشید،
که معرفی کردن خود و دیگر اعضای خانواده تاثیر خیلی خوبی در گرفتن جواب مثبت خواهد داشت.
حتی مواردی بوده است که خانواده ها به علت خوب معرفی نکردن پسر یا دختر خود،
شانس ازدواج را از آن ها می گیرند.
شما می توانید از قبل فردی که مهارت در فن بیان دارد و می تواند خیلی راحت افراد را معرفی کند را انتخاب کنید،
و از او بخواهید که این مسئولیت را بپذیرد و به شیوه خوب ارائه دهد و سایر اعضا را معرفی کند

هماهنگی الزم با خانواده قبل از شروع مراسم خواستگاری
قبل از اینکه وارد آن مراسم مهم شوید با خانواده خود صحبت کنید و همه صحبت هایی،
که ممکن است در آن مراسم گفته شود را پیش بینی کنید و در مورد آن با یکدیگر به گفت و گو بپردازید،
و در خانواده مطرح کنید تا قبل رفتن به یک هماهنگی برسید،
و در مورد مسائل مختلف نظریه های متفاوت را داشته باشید.
موضوعات مختلفی در مراسم خواستگاری مطرح می شود،
که شما می توانید قبل از وارد شدن به آن دورهمی در مورد آن ها صحبت کنید.
موضوعاتی مثل:

مهریه ،تفاهم بین دو نفر،مدت زمان عقد ،جهیزیه و وسایل عروسی،
خرج و مخارج مراسم عروسی ،محل زندگی بعد از ازدواج ،مراسم و عروسی ،به یک توافق برسید.
قبل از مراسم خواستگاری یک لیستی از در خواست های خودتان مطرح کنید،
و همچنین می توانید لیست سوال هایی برای خودتان مطرح کنید و با صحبت کردن،
و پرسیدن آن سواالت خیلی از ابهامات برای خودتان و دیگران بر طرف میشود.

تمرینات فن بیان برای خواستگاری
برای اینکه بتوانید بهترین فن بیان را داشته باشید بهتر است از قبل تمرین هایی داشته باشید،
به خصوص که در چنین موقعیت هایی میزان استرس بیشتر از مواقع دیگر است،
و ممکن است که شخص فراموش کند که چه می خواسته بگوید،
و یا چه کاری انجام بدهد.
پس بهتر است قبل از مراسم خواستگاری به خوبی تمرین کنید که بعدا با مشکلی مواجه نشوید.

واضح صحبت کنید
سعی کنید دو پهلو حرف نزنید و همه حرف های خود را شفاف و واضح بیان کنید.
دقت کنید که اگر خیلی تند حرف بزنید و سریع حرف خود را بیان کنید،
فرد مقابل منظور شما را متوجه نخواهد شد و صحبت شما را درک نخواهد کرد.
وقتی که نتوانید حرف خود را واضح و قاطعانه بیان کنید،
هم حرف شما سبک شمرده می شود و هم باعث سو تفاهم می شود.

بلندتر صحبت کنید
از یواش صحبت کردن پرهیز کنید و بلندتر حرف های خود را بیان کنید،
اگر به صورت آرام در حال گفتگو باشید و تن صدای شما پایین باشد ،نمی توانید حق مطلب را برسانید.
برای رها شدن از یواش صحبت کردن،
می توانید یک متن ،مقاله یا یک صفحه از کتاب را بلند بخوانید و از تمرین بلند خوانی استفاده کنید،
البته خیلی قبل تر از آن دورهمی ،حتی برای جمع کردن حواس آن شخص،

می توان ید تن صدای خود را باال ببرید و توجه دیگران را به خود جمع کنید و حتما از این تکنیک در هنگام گفتگو استفاده
کنید.

لبخند بزنید
از ابتدای مراسم تا انتهای آن لبخند به لب داشته باشید،
تبسم شما می تواند یک انرژی مثبت از شما نشان می دهد و می توانید خود را دل دیگران و فرد مقابل جا کنید.
خندیدن شما می تواند یک بازتاب خوب داشته باشد و این انرژی مثبت به دیگران انتقال داده می شود.

بین صحبت های شحص مقابلتان او را بشناسید
یکی از بهترین راهکارها برای شناختن فرد مقابل است همین گفتگو متقابل است.
از لحن صحبت کردن و از طریقه بیان گفتگو بین خود و مخاطب خاص شما،
خیلی راحت می توانید او را بشناسید و خیلی از موضوعات برای شما روشن شود.

برای خود برنامه ریزی داشته باشید
با برنامه ریزی مناسب می توانید برای داشتن فن بیان در خواستگاری آمادگی داشته باشید،
و در این برنامه ریزی دغدغه ه ای خود را بررسی کنید و نقاط ضعف خود را تبدیل به نقاط قوت کنید.
کال می توانید در تمام مراحل زندگی خود برای خود برنامه ریزی داشته باشید،
تا فعالیت شما با سهولت و سریع تر انجام شود.

خوب گوش کنید
گوش دادن خوب خیلی موثر است ،گوش دادن در هر موقعیتی اجتماعی موثر است،
و این موضوع در مراسم خواستگاری خیلی مورد توجه قرار دارد.
زمانی که خوب گوش دهید می توانید خیلی راحت در مورد یک موضوع صحبت کنید،
و نظر خود را بدهید ،یا از نظرات مناسب دیگر اعضا که در آن دورهمی حضور دارند ،استفاده کنید.

شوخی نامناسبی نکنید
گاها دیده شده است که هر یک از طرفین دختر یا پسر در مراسم خواستگاری،
شوخی بی مورد می کنند و این امر باعث می شود که نتواند نظرات مثبت را به سمت خود جمع کند.

صادق باشید
تمامی حرف های خود را صادقانه بزنید و صحبتی غیر از واقعیت انجام دهید،
صداقت بهترین روش برای شروع یک زندگی ایده آل و آرام است.
تا کنون کسی نتوانسته با دروغ یک زندگی را به سر انجام برساند و در کل زندگی خوش باشند.
شاید شما بتوانید با دروغ زندگی خود را شروع کنید ولی قطعا نمی توانید،
آن زندگی را ادامه دهید و به قول معروف ماه همیشه پشت ابر نمی ماند.

عمل به وعده
به وعده هایی که در هنگام صحبت کردن در مراسم خواستگاری از سمت شما مطرح می شود،
خیلی دقت داشته باشید که به تمام قول هایی که داده اید جامعه عمل بپوشانید.
به همه قول های کوچک و بزرگ خود عمل کنید و از کنار هیچ قولی به آسانی نگذرید.
به خاطر داشته باشید که هیچ زمان نباید این قول ها را فراموش کنید و حتما به قول و وعده های خود عمل کنید.

از خط قرمز ها عبور نکنید
در روز یا شب خواستگاری حواستان به حرمت ها و خیلی از خط قرمز ها،
باشد و چهارچوب خود و شان خود را حفظ کنید.
نحوه بیان خود را متناسب با آن جمع کنید و اجازه دهید بزرگتر های مجلس آن جمع را،
دست بگیرند و مسیر آن خواستگاری را به سمتی هدایت کنند که خوشایند باشد.

نکته
در نظر داشته باشید که در این مراسم باید با منطق و عقل جلو بروید و بعد از اینکه از عقالنیت خود پیروی کردید،
به سراغ حرف ه ای قلب خود بروید ،در این مراسم خیلی احساسی برخورد نکنید.
احساسی برخورد کردن شما در این مراسم یعنی در تمام مسائل روبرو حق را به طرف مقابل می دهید
همه شرط و شروط او را قبول می کنید و این اصال جایز نیست.
شما باید بتوانید حرف هایی که قادر به انجام دادن آن هستید را بزنید و از اغراق کردن بپرهیزید

جمع بندی نهایی برای فن بیان در خواستگاری
شما با یک صحبت خوب می توانید عالوه بر اینکه در آن مراسم خواستگاری بدرخشید،
می توانید مسیر خوشبختی خود و فرد مورد نظر را به راحتی طی کنید،
از تجربه بزرگتر ها استفاده کنید و از آنها در این مسیر کمک بگیرید.
پس فن بیان در خواستگاری بسیار اهمیت دارد.
بعضی از گفت و گوها را باید بتوانید مدیریت کنید و در مورد تمامی حرف های آن دور همی خوب فکر کنید،
و همه جوانب آن جلسه خانوادگی را در نظر داشته باشید تا در زندگی به مشکل بر نخورید.
شما باید بتوانید که در زمان هایی که از شما سوال پرسیده می شود،
خیلی قاطعانه جواب دهید و همچنین هر شرطی را قبول نکنید،
یا به قول معروف جو گیر نشوید.
در صورت موفق شدن در جلسه خواستگاری در مسیری قرار خواهید گرفت که خیلی فراز و نشیب دارد.
پس در آن مراسم حرف هایی بزنید و تصمیماتی بگیرید،
که این مسیر پر فراز و نشیب را هموارتر کند و زندگی راحت تری داشته باشید.
همیشه یادتان باشد که همه چیز همان لحظه اول نیست و به زندگی زناشویی خود در آینده هم بنگرید.
داخل پرانتز بگویم که به دنبال کسی باشید که هم سطح و هم ردیف خودتان باشد،
تا بهتر بتوانید همدیگر را درک کنید و از همه مهمتر اینکه شما را دوست بدارد.
به قول شاعر که میگه:
خواهی که جهان در کف اقبال تو باشد

خواهان کسی باش که خواهان تو باشد

