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وقتی ضایع شدیم چی کار کنیم؟

مواقعی پیش میآد که در جمعی ضایع میشیم و از خجالت آب میشیم 

میریم تو زمین. خیلی وقت ها افراد خجالتی بخاطر اینکه در جمعی 

ضایع نشند و همه بهشون نخندند منظوی میشند یا اصال به مهمونی ها 

و یا جمع های دوستانه نمیرند.

البته این موضوع فقط مربوط به افراد خجالتی نیست، شاید جالب باشه 

بدونید که ممکنه هر شخصی در مواقع مختلف خجالتی باشه و درجه 

این خجالت هم برای افراد مختلف متفاوت باشه.

وقتی ضایع شدیم چی کار کنیم تا بتونیم از این موقعیت خالص شیم؟

خب برای این کار چها تا راه کار دارم که ازتون میخام این ها رو انجام 

بدید و روی اینها کار کنید.

وقتی ضایع شدیم چی کار کنیم – طنز بگیم

تو خیلی از مواقع می شه زمان هایی که ضایع شدیم اون قضیه رو با 

طنز برطرفش کنیم.
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مثال خودم توی یکی از سمینارهای مهم علمی که توی برج میالد 

داشتم، وقتی داشتم می رفتم روی ِسن یهو پام به ی چیزی گیرد کرد که 

میخواستم با کله بخوردم به تریبون.

خوب اون صحنه از نظر بقیه افراد خیلی خنده دار بود ولی برای من 

واقعا خیلی صحنه خطرناک و آبرو بری بود. بعد از اینکه تعادل خودم 

رو به دست آوردم و رفتم پشت میکروفون خودم هم خندیدم و گفتم 

نزدیک بود شصت پام بره تو چشمما. این تکیه کالم یکی از شخصیت 

های کارتونی هست که در دهه شصت و هفتاد نشون میداد فکر میکنم 

کارتون یوگی و دوستان بود.

پیشنهاد می کنم نگاهی به این مقاله بیاندازید: نحوه برخورد با 

افراد مسخره کننده

اگر در اون لحظه من میخواستم خیلی جدی برم جلوی تریبون، فکر می 

کنم به کلی اعتماد به نفسم رو از دست میدادم و نمی تونستم صحبتم رو 

شروع کنیم.
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اما استفاده از یک طنز کوچیک تونست من رو از ضایع شدن در اون 

جمع نجات بده.بنابراین با توجه به موقعیت می تونیم با استفاده از طنز 

ضایع نشیم.

قبلش سوتی های احتمالی رو پیدا کنیم

و مورد دوم اینکه با توجه به موقعیت هایی که در اونجا حضور خواهیم 

داشت و اتفاقاتی که ممکنه برامون پیش بیاد سوتی های احتمالی رو 

پیدا کنیم و براشون راه کار درست کنیم.

همین االن قلم و کاغذ رو بردارید و شروع کنید به نوشتن و موقعیت 

های این چنینی رو برای خودتون یادداشت کنید.

ممکنه که توی جمعی حضور پیدا کنید و دوستان شما یا افراد دیگه 

بخواهند که نحوه لباس یا آرایش موی شما رو مسخره کنند و کاری کنند 

که شما در اون جمع ضایع بشید.

برای این مورد می تونیم به تیکه ها یا مواردی که ممکنه گفته بشه رو 

برای خودمون از قبل پیدا کنیم و اگر خواستندن که ما رو در اون موقعیت 

ضایع کنند بتونیم با دالیل یا طنزی که بیان می کنیم از ضایع شدن در 

جمع نجات پیدا کنیم. 
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الگو برداری کنیم

یکی دیگه از راه حل هایی که برای مسئله وقتی ضایع شدیم چی کار 

کنیم می تونه این مورد باشه که از دیگران الگو برداری کنیم.

به احتمال زیاد برای افراد دیگه موقعیت هایی به وجود اومده که در 

حال ضایع شدن بودند، اما با کاری که انجام داده باعث شده در اون 

موقعیت ضایع نشه.

ما هم می تونیم از این افراد الگو برداری کنیم و در موارد مشابهی که 

برای ما پیش اومد کاری مثل اون فرد یا کارهایی مشابه خودمون رو از 

ضایع شدن نجات بدیم و کاری نکنیم که دیگران به ما بخندند.

وقتی ضایع شدیم چی کار کنیم – ما هم با دیگران بخندیم

احتمال داره موقعیتی پیش بیاد که باعث بشه ما ضایع بشیم و این 

ضایع شدن هم باعث بشه که دیگران به ما بخندند.

به نظر من اصال زیاد الزم نیست که خودمون رو بگیریم و از اینکه دیگران 

به ما خندندن ناراحت بشیم.
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به جای اینکه در مقابل چنین اتفاقاتی جپهه بگیریم و به دیگران اخم 

کنیم، می تونیم خیلی ریلکس و راحت ما هم به اتفاقی که برای ما پیش 

اومده بخندیم و اون اتفاق رو به خنده بگیریم.

در خیلی از مواقع دیگران به اتفاقاتی که باعث ضایع شدن ما می شود 

می خندند، نه به ما و شخصیت ما.

برای خیلی از افراد ممکنه که از روی پله بیافتند و یا پاشون روی یخ 

در زمین ُسر بخورد، بنابراین در اینجور مواقع، دیگران به اون اتفاق می 

خندند نه به شخصیت ما.
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