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ద్ద్పు అనినర చ్చరలు తీవ్రంగ్ త్్్ు 
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ఈ సంధి తో నేను ఏమి 
స్ధించ్లనుకుంటున్నర్ు?న్కు
న్కు ఉతతరమమ�ైన, ప్ిపూ్్ర ఫలితం 
ఏది?
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డబుబరలో న్కు ఈ సంధి ఏమిటి?

నేను పొదుపులు లేద్ తదుప్ి 
ఖ్ుచరలు ఉంద్?

న్కు ్�ండవ ఉతతరమ ఫలితం ఏది?

ఏ ఫలిత్లు ఆమోద్ోగ్రం క్దు?
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వ్్ు ఎందుకు ఆమోద్ోగ్రం క్దు?

ఫలిత్లోలర ఏ భ్గ్లు న్కు చ్ల్ 
ముఖ్రమ�ైనవి?

ఫలిత్లోలర ఏ భ్గ్లు నేను 
స్ధించ్ను?

ఫలితంలోని ఏ భ్గ్లు నేను 
స్ధించ్లనుకుంటున్నరను?
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ఏ ఉప-అంశ్లను నేను 
విడిచిప�టటరగలను?

ఏ క్ంట్్రకుటర కంట�ంటర మ్ి్ు 
ష్తులు చ్ల్ ముఖ్రమ�ైనవి?

ఏ క్ంట్్రకుటర కంట�ంటర మ్ి్ు 
ష్తులు న్కు చ్ల్ తకుకరవగ్ 
ఉన్నర్ి?

న్ కో్ిక ఫలితం ఫలవంతం 
క్కపోతే న్కు ఏ 
ప్రత్్రమ్నర్్లుంట్్ి?
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న్ కో్ిక ఫలితం ఫలవంతం 
క్కపోతే న్కు ఏ 
ప్రత్్రమ్నర్్లుంట్్ి?

ఇత్ చ్్చర భ్గస్వరములతో ఏ మంచి 
ప్ిష్కర్్లు స్ధ్రమే?

ఏ చ్చరల విష్్నినర నేను 
కొతతరగ్ పునఃసృషిటరంచము లేద్ 
చే్చరగలను?

ఉతతరమమ�ైన ప్రత్్రమ్నర్ం గు్ించి 
ఏమి భిననరంగ్ ఉండ్లిసర ఉంటుంది, 
తద్వర్్ అది మొదట న్ ఉదేదరశ్రంతో 
సంభవించిన ఫలితంతో సమ్నంగ్ ఉంద్?
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మ్్గరం వ�ంట నేను 
తొలగించ్లిసరన ఏ అధిక్్ిక 
అడడరంకులు?

న్కు ఈ ప్రత్్రమ్నర్ విలువ 
ఏమిటి?

న్కు పొదుపులు లేద్ తదుప్ి 
ఖ్ుచరలు ఉంద్?

ఆ్ిధరక అంశ్లు 
ప్లుపంచుకుననరటలర్ితే, ఇది 
అతు్రననరత మ్ి్ు అతి తకుకరవ 
మొత్తరనినర నేను అంగీక్ించగలద్?
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ఏ ప్ిసి్రతులు మ్ి్ు క్ంట్్రకుటర 
కంట�ంటర ఈ నంబ్ునర మ్్చరగలదు మ్ి్ు 
అపుపరడే ఆమోద్ోగ్రమ�ైన మొతతరం 
ఎంత ప�దదరది?

ఏ ఒపపరంద నిబంధనలను నేను 
అంగీక్ించకూడదనుకుంటున్నరను?

సంధి ముగింపును ముగించడం ద్వర్్ 
మ�్ుగ�ైన ప్్ర్ంభ స్్రనం 
పొందడ్నికి అవక్శం ఉంద్?

ఏ చ్చరలు నేను చ్చరలు ఆపడ్నికి 
సులభం చేసుతరంది?
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న్ సంధి 
భ్గస్వరమి

ఈ సంధి నుండి న్ చ్చరల 
భ్గస్వరమి ఆశ ఏమిటి ఫలితం?

న్ సంధి భ్గస్వరమికి ప్ర్ోజనం 
ఏమిటి?
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న్ సంధి భ్గస్వరమికి సంధి 
చే్ుటకు ఎల్ంటి విలువ ఉంది?

ఎల్ చ్చరలు మ్ి్ు ఇత్ వ�ైపు 
ఫలితంగ్ ముఖ్రమ�ైనవి?

న్ సంధి భ్గస్వరమికి ్�ండవ 
ఉతతరమ ఫలితం ఏది?

న్ చ్్చర భ్గస్వరమికి 
ఉతతరమమ�ైన ఫలిత్లను ఏ భ్గ్లు 
కలిగి ఉంట్్ి?
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ఏ ఫలితం అతనిని ఆమోదించదు? ఏ భ్గ్లు అతనికి చ్ల్ 
ముఖ్రమ�ైనవి?35

36

33

34
ఈ ఫలితం ఆ్నకు ఎందుకు 
ఆమోద్ోగ్రం క్దు?

అతడు స్ధించిన ఫలితం ఏది 
స్ధించ్లి?
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అతను ఏ ఫలిత్నినర పొందగలడు?
ఏ క్ంట్్రకుటర నిబంధనలు 
మ్ి్ు కంట�ంటర అతనికి చ్ల్ 
ముఖ్రమ�ైనవి?

39

40

37

38 అతను ఏ అంశ్లు లేకుండ్ చే్గలడు?
ఏ క్ంట్్రకుటర నిబంధనలు మ్ి్ు 
కంట�ంటర అతనికి తకుకరవగ్ 
ఉన్నర్ి?
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ఇత్ వ�ైపు న్తో చ్చరలు ఏ 
ప్రత్్రమ్నర్ం?

ఈ ప్రత్్రమ్నర్్లను ఆ్న 
ఎల్ మ�్ుగుప్ుస్తర్ు?43

44

41

42

న్ సంభ్ష్ భ్గస్వరమికి ఏ మూడు 
మంచి ప్రత్్రమ్నర్్లు 
ఉన్నర్ి, ద్ని క్వ్లిసరన ఫలితం 
ఫలవంతం క్ద్?

ఇత్ చ్ీచర భ్గస్వరములతో మంచి 
ఫలిత్లను స్ధించ్ల్?
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న్ చ్్చర భ్గస్వరమి తి్ిగి 
కలపడ్నికి లేద్ కంట�ంటునర 
జోడించ్లని అనుకుంటున్నర్్ 
మ్ి్ు ఏవి?

అతను మ్్గరం వ�ంట అడడరంకులు 
తొలగించడ్నికి ఎల్?47

48

45

46

ఉతతరమ ప్రత్్రమ్నర్ం 
గు్ించి ఏమి భిననరంగ్ ఉండ్లి, 
తద్వర్్ అసలు చ్చరల ఫలితం కంటే 
ఉతతరమంగ్ లేద్ సమ్నంగ్ ఉంద్?

ఏవ�ైన్ క్వలసిన 
ప్ిసి్రతులు అదనంగ్ మంచి 
ప్రత్్రమ్నర్్నినర 
ప్రభ్వితం చే్గలవు?
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ఏ ఇత్ విలువలు లేద్ ఆసకుతరలు అతడు 
చే్్చరలి?

ఏ ప్ిసి్రతులు మ్ి్ు క్ంట్్రకటరర 
కంట�ంటులర ఈ సంఖ్రను 
మ్్చరగలవు మ్ి్ు అపుపరడపుపరడు 
ఆమోద్ోగ్రమ�ైన మొతతరం ఎంత 
ప�దదరది?

అతను చ్చరలు వి్మించుకోవడం 
సులభం చేసే అంశ్లు ఏమిటి?
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49

50

ఆ్ిధరక సమస్రలు ఉంటే, 
అతను అతు్రతతరమమ�ైన 
మ్ి్ు అతి తకుకరవ మొతతరంని 
అంగీక్ించవచుచర?

53

సంధి చే్ుటను బదదరలు కొటటరడం 
ద్వర్్ అతను మంచిది క్గలద్?
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విలువ 
జోడించిన మీ్ు సంధి ్ొకకర ఖ్ుచరలను 

ల�కికరంచ్లనుకుంటే:

• ఎంత సమ్ం పడుతుంది?
• చ్చరలు ఎంత సమ్ం పడుతుంది?
• మ్ పక్షరన ప్లొగరననర వ్్ి గంట ్ేటు 

ఏమిటి?
• ఏ ఇత్ ఖ్ుచరలు (ప్రద్శరన, ప్ర్్్, 

న్్ర్వ్దులు) ప్ిగ్ించ్లి?

54
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నిర్ణయ కర్ణ
న్ సంధి భ్గస్వరమికి నిజంగ్ 
ఎల్ంటి స్వరతంత్ర్రం మ్ి్ు 
అధిక్్ం ఉంది?

ని్్ర్ం తీసుకునేవ్్ికి నేను 
త�లుస్?

ఒక ప్్రన�లర (బో్డరర, 
సంధి బో్డరర, ఇత్ులు) 
ని్్ర్ించిన చ్చరల 
ప్ిమితులు క్ద్?
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నా చివరి 
వ్యణహం

ఈ సంధిలో న్ 30 అత్రంత 
ముఖ్రమ�ైన డిమ్ండులర ఏమిటి?58

59
ఈ సన్నరహక్ల ఫలితంగ్, న్ 
మొదటి ఆఫ్ర మ్ది్ిగ్నే ఉంది?
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ఎవరు నా సంధి 
భాగసావణమి

న్ చివ్ి ఆఫ్ర ఏమిటి?

న్ చ్్చర భ్గస్వరమి న్ 
ఉతతరమ ఫలితం ముఖ్రంగ్ 
చి్సమర్్ీ్మ�ైనది, ఇషటరంలేనిది 
మ్ి్ు విలువ�ైనదేనని నేను ఏ 
క్న్నినర చ�ప్పరను?

60

61

62

న్ సంభ్ష్ భ్గస్వరమి ్ొకకర 
ఆసకుతరలు ఏ ్ంగ్లలో న్ 
ఆసకుతరలతో ముడిపడి ఉన్నర్ి?
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న్ సంధి భ్గస్వరమి పని ఎల్ 
పనిచేసుతరంది?

నేను ఒక వ్రకితర లేద్ ఒక 
సంస్రతో చ్చరలు చేసుతరన్నరన్?63

64

65

66

న్ మితవ్ద భ్గస్వరమితో ప్టు 
చ్చరల ఫలితంప�ై ఇత్ వ్రకుతరలకు 
ప్రభ్వం ఉంటుంద్?

గతంలో న్ సంధి భ్గస్వరమితో 
ఎటువంటి సంబంధం ఉంద్?
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న్ చ్్చర భ్గస్వరమి ఎల్ 
ప్రవ్ితరంచ్్ు?

న్ చ్్చర భ్గస్వరమి ఎల్ 
ప్రవ్ితరంచ్్ు?

67

68

69

70

నేను అతనితో చ్చరలు జ్పడ్నికి 
ప్ర్తినరంచ్్్?

అంత్గరత సంస్ర ని్్మర్ం మ్ి్ు 
ని్్ర్ం ని్్మర్ం న్ సంధి 
భ్గస్వరమి చేత నడుపబడుతోంది?
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అతను ఈ లక్షర్రలను ఎల్ 
స్ధించ్లనుకుంటున్నర్ు?

న్ సంభ్ష్ భ్గస్వరమి ఏ 
స్ధ్్్ వ్్రప్్ లక్షర్రలను 
స్ధించ్లనుకుంటున్నర్ు?

71

72

73

74
అతను బహి్ంగంగ్ ఏ ని్ిదరషటర 
లక్షర్రలను ప�టుటరకున్నరడు?

న్ చ్్చర భ్గస్వరమిని ఏ 
ఉదేదరశ్రంతో పే్ర్ేపించ్లి?
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న్ ల్భిని భ్గస్వరమికి 
విలువ�ైనదిగ్ కనిపించే విధంగ్ ఈ 
ల్భం ఎల్ ఉండ్లి?

న్ చ్్చర భ్గస్వరమి ముఖ్రంగ్ 
ఆసకితర ఉననర విష్్లు ఏవి?75

76

77

78
న్ సంధి భ్గస్వరమికి నేను ఏ 
ప్ర్ోజన్లను ఇవవరగలను?

ఈ ప్ర్ోజన్నినర ఎవ్ికి నేను 
ఎవ్ికి బహుమతిగ్ ఇవ్వరలి?
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ఏ ప్రవ్తరనలు మ్ి్ు సంభ్ష్ 
వూ్రహ్లు తి్సకర్్ను 
ఎదు్ోకరగలవు?

మ్ చ్్చర ప్్టరన్ోతర మనము 
లొంగిపో్ేల్ ఏ ప్రతే్రక భ్ష 
ఉప్ోగించ్లి?

79

80

81

82ఏ కీలకమ�ైనవి ముఖ్రమ�ైనవి? న్ సంధి భ్గస్వరమి ్ొకకర 
వ్సతరవికత ఏమిటి?
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ఏ ఆధ్్్లు ఉన్నర్ి? (బ్్రంకులు, 
సంస్రలు, సంస్రలు, వ్రకుతరలు)

అతని కంప�నీ లేద్ కుటుంబ చ్ిత్ర 
ఏమిటి?83

84

85

86
గత ఐదు సంవతసర్్లలో అత్రంత 
ముఖ్రమ�ైన సంఘటనలు ఏమిటి? ఏ ఆ్ి్రక సంభ్వ్రత ఉంది?
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అతను ఏ విధమ�ైన PR 
కమూ్రనికేషనునర మ్్�కరటోలర 
అమలు చేసుతరన్నరడు?

మన ప్్్రవ్్ భ్గస్వరమి ఏ 
వ్త్వ్్ంలో న�లకొలిపరంది?

సంస్ర ఏ ని్్మర్్నినర కలిగి 
ఉంది?87

88

89

91

90

న్ చ్్చర భ్గస్వరమి ఏ చిత్రం 
్ూపొందించ్లనేది?

అగినర ని్వరహ్ ఉంద్?
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చరచణల ్ేదీకి 
ముందు

92

94

93

భవనం ్ూపకలపరన మ్ి్ు 
ని్ిమరస్తర్ు, దీనిలో చ్చరలు 
జ్ుగుత్్ి?

సీటింగర ఏ్్పరటు ఉంద్?

ఏ ప్్రంగ్ంలో చ్చరలు 
జ్ుగుత్్ి?
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సంధి చ్ల్ సమ్ం పడుతుంది 
ఉంటే, నేను ఎకకరడ నిద్ర 
లేదు?

న్కు న్తో విడిగ్ బటటరలు ఉంద్?

సంధి తేదీకి ముందు నేను ఎల్ 
విశ్్రంతి తీసుకోవ్లి?

మేము, లేద్ మ్ చ్్చర 
భ్గస్వరములకు ఎల్ వసుతరంది?95

96

98

99

97 100

మేము, లేద్ మ్ చ్్చర 
భ్గస్వరములకు ఎల్ వసుతరంది?

న్కు మ్ొక ని్్మకం ఉంద్? నేను 
ద్నిని ఎల్ వ్్ిద్ వేస్తరను?



58

సంధి ప్్ర్ంభం క్వడ్నికి ముందు మీ్ు ఏ 
ప్రశనరలను కలిగి ఉన్నర్ు?

వీటికి జవ్బివవరండి.
మ్ి్ు ఇపుపరడు: మీ సంధిలో చ్ల్ విజ్ం.

మీ్ు http://e-n-i.eu/ వదదర ్ూ్ోపి్నర న�గోషి్ేషనర ఇనిసరటరటూ్రటర చే్వచుచర

Friedhelm Wachs wachs@laxwachssebenius.com వదదర చే్ుకోవచుచర



60

Friedhelm Wachs ప్రపంచ 
సంధ్న సంధ్న నిపు్ులలో ఒక్ు, 
లక్షరవరచ�సరసరబ�ని్సర భ్గస్వరమి 
మ్ి్ు ్ూ్ోపి్నర న�గోషి్ేషనర 
ఇనిసరటరటూ్రటర అధ్రకుషరడు.
ప్రచ్రననర ్ుదధరం మ్ి్ు చ�ైన్తో 
్్జకీ్ చ్చరలతో అతను తన వృతితరని 
ప్్ర్ంభించ్డు.
నేడు, అతను సవ్లు చ్చరలు లో ప్రపంచ 
సంస్రలు, ప్రభుత్వరలు మ్ి్ు 
ప్్ీటరలు సూచించింది.
అముమరడుపో్ే ్చ్ిత తన పని కోసం 
అనేక అంత్్జరతీ్ పు్స్కర్్లను 
అందుకున్నరడు.

ISBN: 978-3-7479-0129-8


