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موقع حرف زدن سرخ میشم

میشوید، سرخ زدن حرف موقع که هستید افرادی جز هم شما اگر

بهاحتمالزیادخجالتیهستید.

یادممیآیدحدود12سالقبلکهبهتازگیدریکشرکتاستخدامشده

و میشدم روبرو شرکت آن جدید افراد با وقتی ماه سه دو تا بودم،

میخواستمحرفبزنمصورتمسرخمیشد.

آنزمانهامنپسریخجالتی،کمحرفوگوشهگیربودم.

http://amirmostafa.com/


3 موقع حرف زدن سرخ میشم

چونکارمبیشترباکامپیوتربود،کمترباافرادمعاشرتداشتم،ازساعت

8صبحکهبهمحلکارممیرفتمتاشبفقطباتعدادیمحدودیازافراد

ارتباطداشتم.

مورد در افراد آن با و بروم دیگر واحد به کاری برای بود نیاز اگر اما

موضوعیصحبتکنماینموضوعدوبارهبرایمپیشمیآمد.

و میکردم برخورد جدید نسبتا یا جدید افراد با وقتی بهعبارتدیگر

سختی به و میشد سرخ خجالت از صورتم بزنم حرف میخواستم

میتوانستمصحبتکنم.

اینموضوعنهتنهابرایمنبلکهبرایخیلیازافراددیگرمثلهمپیش

میآیدکهعمدهدلیلآنخجالتیبودناست.

برای میخواهیم یا و میکنیم پیدا جدیدحضور جمعهای در ما وقتی

جمعیصحبتکنیمصورتمانسرخمیشود،نفسمانبهزوردرمیآید،

قلبمانتندتندمیزندوجمالتازیادمانمیرود.

امابهراستیبرایحلاینمسئلهچهکاریمیتوانیمانجامدهیم؟

درادامهراهکارهاییراخدمتتانبیانمیکنمکهاگردرموقعحرفزدن

سرخمیشویدبتوانیدآنراحلکنید.
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راه حل – موقع حرف زدن سرخ میشم

قبلازاینکهبخواهمراهحلاینکهموقعحرفزدنسرخمیشمراخدمتتان

بیانکنم،ادامهتجربهمنرابخوانید.

خجالتی که کردم سعی شدم نقطهضعفم این متوجه اینکه به توجه با

بودنمرایکباربرایهمیشهتحتکنترلبگیرمورفعشکنم.

و هدفها به رسیدن برای بزرگی بسیار مانع بودنم خجالتی چون

خواستههایمنبود.

جدید افراد با بیشتر که کردم سعی بودم درونگرا فردی من ازآنجاکه

برخوردداشتهباشم،باافرادبیشترصحبتکنموروابطعمومیامراباالتر

ببرم.

حتما این مقاله را مطالعه کنید: درون گرا کیست و درون گرایی چیست

آنزمانتازهبهدانشگاهمیرفتم،وباتوجهبههدفیکهداشتم،دانشگاه

نقطهشروعخوبیبرایبرقراریارتباطباافرادجدیدوحضورداشتندر

جمعهابود.
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مندرترماولهنوزباحالوهوایدانشگاهآشنانبودماماازترمدومبه

بعدنمایندهکالسشدموبااساتیدبیشترارتباطبرقرارکردم،عالوهبرآن

چوننمایندهکالسهمبودمباتکتکدانشجویانبهنوعیارتباطبرقرار

میکردمواگردانشجوییدرخواستیداشتازطریقمنپیگیریمیکرد

برونگرایی بهسمت درونگراییمن نمودار که باعثشد مورد وهمین

پیشبرود،امابههرحالذاتمندرونگرابودوزمانیکهباافرادصحبت

میکردمودرجمعهاحضورپیدامیکردمانرژیزیادیازمنگرفتهمیشد.

همینطورکهبهترمهایباالترمیرفتمسطحمنهمازلحاظروابطعمومی

بیشترمیشدبهطوریکهدرترمسوم،چهارموپنجمدبیرانجمنرشتهای

کهدرآنمشغولبهتحصیلبودمشدم،بهعبارتیباتمامدانشجویان

کاردانیوکارشناسیارتباطداشتم،تماماساتیدرامیشناختمودرمورد

بهترشدنوضعیتانجمنوکارهایاینچنینیصحبتمیکردم،بارئیس

دانشگاهمالقاتمیکردم،یکسریهمایشهاکهمربوطبهرشتهمابودرا

برگزارمیکردم....

مندیگهامیِرترماولنبودم،خیلیازدانشجویانراکهترماولدیدهبودم

باترمآخرشانهیچتفاوتینکردهبودند،سرساعتمیآمدند،سرساعت

با میخواست وقتی که درونگرا خجالتی فرد یک از من اما میرفتند،
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دیگرانحرفبزندصورتشسرخمیشد،بهیکفردباروابطعمومیباال

تبدیلشدم.

ایناتفاقاتوپیشرفتهادرزندگیروزمرهوارتقاءشغلیمنهمنقش

خیلیزیادیداشت.موقعحرفزدنسرخنمیشدم،نفسمبندنمیآمد،

دستوپامراگمنمیکردمومیتوانستمخیلیخوبوبااعتمادبهنفسبا

دیگرانصحبتکنموارتباطبگیرم،درکارمپیشرفتکردموازیکاپراتور

سادهبهیککارشناستبدیلشدم.
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چرا موقع حرف زدن سرخ میشیم

میشیم، سرخ زدن حرف موقع چرا که باشد سوال هم شما برای شاید

چراییاصلیسرخشدنصورتداشتناسترساست.

میکنیم پیدا استرس داریم حضور جدید موقعیت یک در ما زمانیکه

است خطرناک ما برای موقعیت این که است این تصورش ما مغز و

وقتیاسترسمیگیریمعضالتریهمامنقبضمیشوندوبهخاطرهمین

موضوعاکسیژنکمتریبهسمتمغزماهدایتمیشود،وهمینطورکه

میدانیداکسیژنازطریقخونبهمغزهدایتمیشودوبهخاطرهمین
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موضوع،خونبیشتریبهسمتسروصورتماجریانپیدامیکندکه

باعثمیشودصورتماسرخشودوازطرفیهمچوندمایسروصورت

مابهخاطرگردشباالیخونباالمیرودبدنباعرقکردنمیخواهداین

دماراپایینبیاوردوعرقمیکند.

حاالاگربتوانیماینموقعیتهارابرایخودمانعادیسازیکنیمخیلی

راحتترمیتوانیمسرخشدنصورتوعرقکردنمانرامدیریتکنیم.

بارتدیگربایدتالشکنیمدرجمعهاحضورداشتهباشیم،باافرادجدید

بیشترارتباطبگیریمواگرازصحبتدرجمعوحشتداریماینتابوراهم

برایخودمانبشکنیموبهدلشهجومببریم.

افزایش حجم ریه

میتوانید که بهشمامیدهم ریه افزایشحجم برای تمرین یک اما و

هنگامیکه در و کنید بیشتر را خودتان ریه حجم تمرین این انجام با

درموقعیتهایاسترسزاحضورپیدامیکنیدبتوانیداکسیژنموردنیاز

بدنتانراتامینکنیدتانفسکمنیاوریدویااینکهصدایتانموقعحرف

زدننلرزد.
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حتما این مقاله را مطالعه کنید: علت و درمان کم آوردن نفس هنگام صحبت کردن

بهشماپیشنهادمیکنمحتمامقالهایکهدرباالخدمتتانمعرفیکردمرا

مطالعهکنیدوتمرینشراانجامدهید.

روزحدوددودقیقهنفسعمیق اینسعیکنیدکهدرطول بر وعالوه

شکمی)دیافراگمی(انجامدهیدتاحجمریهشماافزایشپیداکندکهدر

هنگامصحبتکردنصدایتاننلرزدویانفسکمنیاورید.

جمع بندی

تجربهای مورد در میشم سرخ زدن حرف موقع عنوان با مقاله این در

در کهچطور کردم بیان کردم، داشتمصحبت قبل سالها در خودم که

موقعیتهایمختلفودرهنگاممالقاتباافرادجدیدسرخمیشدمو

رشتهکالمازدستمدرمیرفتوچطورتوانستمبراینموضوعغلبهکنمو

بهعبارتیچطورتوانستمیکچالشرابرایخودمبهیکفرصتتبدیل

کنم.

منباحضوردرجمعهایجدید،صحبتکردنباافرادوبابهوجودآوردن
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روابطجدیدتوانستمکمکمازیکفرددرونگرایخجالتیبهیکفردبا

روابطعمومیباالتبدیلشوم.

دیگر،موقعیتهایجدیدبرایمنیکخطرمحسوبنمیشد.

دیگر،ارتباطبرقرارکردنوصحبتکردنباافرادجدیدیکچالشنبود.

دیگر،موقعحرفزدنسرخنمیشدم.

دیگر،یکپسرخجالتیکمحرفنبودم)البتهُپرحرفهمنیستم(.

دیگر،یکشخصگوشهگیرنیستم.

واماشمادوستعزیزم،

اینچالشها،فرصتهای از بتوانی اینکه برای بهشماپیشنهادمیکنم

جدیدخلقکنیبایددستبهعملبزنی،بایددلرابهدریابزنی،بایدبه

ترسهاوموقعیتهایاسترسزاییکهداریحملهکنیتابتوانیپیروز

شوی.

ذهن با بتونیم باید ما هستند، ما ذهن ساخته ترسها این از خیلی

خودمانبجنگیموپیروزشویم.
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پیشنهاد ویژه: دوره غیرحضوری رفع کم حرفی و خجالت

اتفاق هیچ بمانیم باقی خودمان محدودیتهای درحصار که زمانی تا

خوبیبرایرخنخواهدداد.

همانطورکهمنتوانستم،شماهممیتوانید.

برایتانبهترینهاراآرزودارم

روزگارتانزیباودرپناهخداباشید-امیرمصطفی
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