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Skrip untuk Mengembangkan Kecakapan Sosial
(Agar lebih meresap dan bersifat personal, saat membaca sugesti berikut,
ganti kata “anda” dengan nama anak, dan kata “saya/kita” dengan
papa/mama)

Bagus sekali…semakin anda mendengar suara saya, niatkan dan ijinkan diri
anda menjadi semakin rileks dan nyaman. Anda mengijinkan informasi
apapun yang saya sampaikan tertanam kuat di pikiran bawah sadar anda,
diterima, dan dilaksanakan sepenuhnya oleh pikiran bawah sadar anda
demi kebaikan dan kemajuan hidup anda. Demikianlah kenyataannya.
Ketika anda merasa nyaman dengan diri anda sendiri, anda juga akan
merasa nyaman dengan orang lain. Menjadi diri anda sendiri adalah yang
terbaik. Biarkan orang lain mengetahui betapa hebatnya anda.
Cara terbaik untuk mengembangkan kemampuan bersosialisasi anda
adalah dengan menjaga sikap anda. tidak peduli bagaimana dunia telah
berubah, tetapi yang tidak berubah adalah orang tetap suka mendengarkan
kata-kata 'Tolong' dan 'Terima kasih'. Kata-kata itu menunjukkan bahwa
anda menghormati orang lain dan menghargai usaha mereka. Setiap orang
ingin dihargai. Orang-orang dapat mengenalinya dengan mudah dari
sedikit bahasa tubuh dan sikap yang baik.
Perhatikan

apa

yang

diinginkan

oleh

orang

lain.

Ketika

anda

memperhatikan perasaan seseorang, anda menjadikan mereka nomor
satu. Orang suka menjadi penting. Ketika anda memperhatikan orang lain
seperti ini, mereka akan merasa nyaman terhadap anda.
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Kemampuan bersosialisasi bukanlah sesuatu yang sulit, yang dibutuhkan
hanyalah sikap yang baik, yaitu dengan meletakkan orang lain sebelum diri
anda sendiri dan menghargai apa yang telah dilakukan orang lain untuk
anda.
Anda mempunyai kemampuan sosial yang luar biasa. Setiap saat, anda
merasa sangat nyaman. Anda sangat ahli dalam bersosialisasi karena tidak
peduli berapapun usia orang yang sedang berkumpul, anda mempunyai
sesuatu untuk berbagi dengan setiap orang. Anda berkomunikasi dengan
sangat mudah.
Anda sangat memperhatikan orang lain. Anda mempunyai sikap yang luar
biasa. Anda mungkin menyadari bahwa dengan cara seperti ini, anda
semakin merasa nyaman dengan diri anda. Anda menjadi orang yang selalu
positif.
Anda belajar dengan sangat cepat, jadi jika ada sesuatu yang perlu anda
lakukan untuk menyesuaikan diri dengan lebih mudah, anda dapat
melakukannya. Anda sangat peka terhadap perasaan orang lain. Anda
mengatahui apa yang perlu dikatakan pada saat yang tepat.
Anda mempunyai sikap yang sangat baik. Anda merasa bangga terhadap
diri anda dan bagaimana anda bertindak. Keluarga anda juga bangga pada
anda. Anda melakukan apa yang benar. Anda merasa nyaman pada diri
anda sendiri.
Setiap hari, kemampuan bersosialisasi anda menjadi lebih baik. Anda
merasa nyaman. Anda tahu bagaiman cara bertindak dan apa yang perlu
dikatakan. Anda percaya diri.
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