
CÂTEVA REGULI SOCIALE CARE TE POT AJUTA: 

1. Nu suna pe cineva mai mult de două ori la rând. Dacă nu îți răspunde la apel, presupune că are ceva 

important de făcut. 

2. Dă înapoi banii împrumutați înainte ca cealaltă persoană să-și amintească că ți i-a împrumutat. Asta 

arată integritatea și caracterul tău. Același lucru este valabil și pentru umbrele, stilouri și cutii de prânz. 

3. Nu comanda niciodată cel mai scump fel de mâncare din meniu atunci când cineva îți oferă prânzul sau 

cina. Dacă este posibil, roagă-l să comande alegerea lui pentru tine. 

4. Nu pune întrebări ciudate de genul ′′Oh, nu ești căsătorit încă? Sau ′′ Nu ai copii ′′ sau ′′ De ce nu ai 

cumpărat casă? Sau de ce nu cumperi o mașină? Pentru numele lui Dumnezeu, nu asta e problema ta. 

5. Întotdeauna deschide ușa persoanei care vine în spatele tău. Nu contează dacă e băiat sau fată, senior 

sau junior.  

6. Dacă iei un taxi cu un prieten și el / ea plătește acum, încearcă să plătești data viitoare; 

7. Respectă diferitele nuanțe de opinie. Amintește-ți că numărul 6 pentru tine va fi numărul 9 pentru 

persoana care se confruntă cu tine. De asemenea, o a doua opinie este bună pentru o alternativă. 

8. Nu întrerupe niciodată oamenii care vorbesc. Cum se spune, ascultați-i pe toți și filtrați-i pe toți. 

9. Dacă tachinezi pe cineva și se pare că nu-i place, oprește-te și nu o mai face niciodată.  

10. Spune ′′mulțumesc′′ atunci când cineva te ajută. 

11. Laudă în public. Critică în particular. 

12. Nu există aproape niciodată un motiv să comentezi greutatea unei persoane. Doar spune: ′′Arăți 

fantastic". Dacă vor să vorbească despre slăbitul lor, o vor face. 

13. Când cineva îți arată o poză pe telefon, nu glisați stânga sau dreapta. Nu știi niciodată ce urmează; 

14. Dacă un coleg îți spune că are programare la doctor, nu-l întreba la ce-i folosește, spune doar ′′ sper 

că ești bine ". Nu-l pune în poziția incomodă de a-ți spune despre boală lui.  

15. Tratează agentul de întreținere cu același respect ca și CEO. Nimeni nu este impresionat de cât de 

nepoliticos poți trata pe cineva de rangul tău, dar oamenii vor observa dacă îi tratezi cu respect. 

16. Dacă o persoană îți vorbește direct, să te uiți la telefon este nepoliticos. 

17. Nu da niciodată sfaturi până nu ți se cere. 

18. Când întâlnești pe cineva după mult timp, dacă nu vrea să vorbească despre asta, nu-i cere vechimea 

și salariul. 

19. Vezi-ți de treaba ta, dacă nu ești direct îngrijorat - nu te băga. 

20. Scoate-ți ochelarii de soare dacă vorbești cu cineva de pe stradă. Acesta este un semn de respect. De 

asemenea, contactul vizual este la fel de important ca vorbirea ta; 

21. Nu vorbi niciodată despre bogățiile tale în mijlocul celor săraci. Asemenea, nu vorbiți despre copiii 

voștri în mijlocul celor sterpi. 

22. După ce citești un mesaj bun, încearcă să spui ′′Mulțumesc pentru mesaj". *APRECIEREA* rămâne cel 

mai ușor mod de a obține ceea ce nu ai. 
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