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ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ:
ﺑﺮای ﺗﺴﻠﻂ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮارد زﯾﺮ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ:
-۱

اﻧﻀﺒﺎط ﻓﺮدی در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ

 -۲ﺣﻀﻮر ﺑﻪﻣﻮﻗﻊ در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
 -۳ﺷﯿﻮا ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ
 -۴ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در ﺟﻤﻊ اﻃﺮاﻓﯿﺎن
 -۵ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺧﻮد ﻋﺸﻖ ﺑﻮرزﯾﺪ
 -۶در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺧﻮد داﺳﺘﺎنﺳﺮاﯾﯽ ﮐﻨﯿﺪ
 -۷ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﻘﺎﺑﻞ آﯾﻨﻪ
ﻋﺪم ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در ﺣﻀﻮر ﺟﻤﻊ ﯾﺎ در ﺟﻠﺴﺎت از راﯾﺞﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن ﻫﺴﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺴﯿﺎری از
ﺳﺨﻨﻮران ﺑﺮای داﺷﺘﻦ ﺗﺴﻠﻂ در ﻫﻨﮕﺎم ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ از ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﻣﺎ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﺧﻮد ﻣﺴﻠﻂ ﺷﻮﯾﺪ ،ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﺧﻮد و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﻮد اوﻟﯿﻦ رﺳﺎﻟﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ و ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ و ﺑﺎاراده ﺑﺮ ﺧﻮد و اﻣﻮر زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺗﺴﻠﻂ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ آﻧﮕﺎه ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد ﺑﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﺮﭼﻨﺪ
ﺳﺨﺖ ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺷﻤﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺪم ﺗﺴﻠﻂ در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ
ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﺳﻌﯽ دارﯾﻢ روشﻫﺎی ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﺧﻮد در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﺰﯾﺰان ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﻨﯿﻢ.
اﻧﻀﺒﺎط ﻓﺮدی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ:
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﻤﺎمﮐﺎرﻫﺎی روزﻣﺮه ﺧﻮد را ﺑﺎﻧﻈﻢ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ،ﻗﺒﻞ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﻈﻤﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و
ﺗﻤﺎمﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮد را ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻈﻢ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﮐﺎرﻫﺎﯾﺘﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺣﺲ آراﻣﺶ و راﺣﺘﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ
داﺷﺖ و ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد ﺑﺮ ﺧﻮد ﻣﺴﻠﻂ ﺷﻮﯾﺪ و اﯾﻦ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﻤﺎ در اﺟﺮای ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺧﻮب و ﻣﻔﯿﺪ ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ:
ﺗﺄﺧﯿﺮ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﺧﻮد ﻣﻐﺎﯾﺮت دارد در ﺗﺄﺧﯿﺮ آﻓﺖﻫﺎ ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﻟﺬا ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮد را ﻫﻤﺎن ﻟﺤﻈﻪ اﻧﺠﺎم
دﻫﯿﺪ ﻧﻪ ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﻌﺪ .ﻋﻠﺖ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻫﺮ ﮐﺎری و ﻫﺮ اﻗﺪاﻣﯽ ﺧﻼف ﻓﻄﺮت ﺑﺸﺮ
اﺳﺖ ﭼﺮاﮐﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ دوﺳﺖ دارﻧﺪ ﮐﻪ از ﮐﺎرﻫﺎ ﺳﺮﺑﺎز زﻧﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع از اﻫﺮم رﻧﺞ و ﻟﺬت اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ،
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﻮدت ﺑﮕﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﮔﺮ اﻵن اﻧﺠﺎم دﻫﻢ ﭼﻘﺪر ﻟﺬتﺑﺨﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد وﻟﯽ اﮔﺮ آن را ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺑﯿﻨﺪازم ﻣﻮﺟﺐ رﻧﺞ
و ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻨﺒﻠﯽ ﮐﺮدن و ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺑﺮ ﺧﻮد ﺗﺴﻠﻂ داﺷﺖ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺮ ﮐﻠﯿﻪ اﻣﻮر
زﻧﺪﮔﯽ ازﺟﻤﻠﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﻪ ﺳﺰاﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﺑﺎ ﺻﺪای رﺳﺎ و ﺑﻠﻨﺪ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ:
ﺑﻠﻨﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻬﺘﺮ و ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪیﺷﺪه در ذﻫﻦ ﺷﻤﺎ ﺷﮑﻞ ﺑﮕﯿﺮد ﻟﺬا
ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﻨﯿﺪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ ﺻﺪای رﺳﺎ و ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺘﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺧﻮد را ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﺗﺴﻠﻂ ﮐﺎﻓﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺎ ﺻﺪای رﺳﺎ و ﺑﻠﻨﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﻣﻄﺎﻟﺐ

ﺑﺮ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
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در ﺣﻀﻮر دﯾﮕﺮان ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ:
ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺧﻮد ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﯾﺪ ،در ﺣﻀﻮر ﺟﻤﻌﯽ از اﻓﺮاد ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﻮد را ﺑﺮای آنﻫﺎ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ اﯾﻦ اﻣﺮ
ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮ اوﺿﺎع و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﯿﻂ واﻗﻒ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﯾﻦ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺧﻮد ﻣﺴﻠﻂ
ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮﯾﺪ.

ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺧﻮد ،دوﺳﺖ ﺑﺎﺷﯿﺪ:
ﻗﺒﻞ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ در ﺣﻀﻮر دوﺳﺘﺎﻧﺘﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ آنﻫﺎ اﺣﺴﺎس ﻧﺰدﯾﮑﯽ و راﺣﺘﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ
در اﯾﻦ ﺻﻮرت وﻗﺘﯽ در ﺣﻀﻮر ﻋﺪه ٔ زﯾﺎدی از اﻓﺮاد ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ آنﻫﺎ را دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺎق ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﺳﺨﻨﺎن ﺷﻤﺎ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺧﻮد راﺑﻄﻪ ﺧﻮب و دوﺳﺘﺎﻧﻪای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺗﺴﻠﻂ
ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

داﺳﺘﺎنﮔﻮﯾﯽ ﮐﻨﯿﺪ:
ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎ زﺑﺎن ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﻪ و ﻣﻠﻤﻮس ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ و در ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﻮد از داﺳﺘﺎنﮔﻮﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ
ﭼﺮاﮐﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻨﯿﺪن داﺳﺘﺎن ﻋﻼﻗﻪ دارﻧﺪ و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﻮد را در ﻏﺎﻟﺐ داﺳﺘﺎن و ﻣﻠﻤﻮس ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ
ﺑﺎزﮔﻮﯾﯽ آن ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ راﺣﺖﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺟﻠﺐﺗﻮﺟﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن
ﺧﻮد ،ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ.

در ﺟﻠﻮی آﯾﻨﻪ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﻨﯿﺪ:
ﭘﯿﺶ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻟﺒﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﭙﻮﺷﯿﺪ را ﺑﺮ ﺗﻦ ﮐﺮده و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﮏ آﯾﻨﻪﻗﺪی ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﺪ و ﻣﺘﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
ﺧﻮد را ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﻨﯿﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻋﺘﻤﺎدﺑﻪ ﻧﻔﺲ در ﺳﺨﻨﻮری ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺷﻮد و در ﺗﺴﻠﻂ ﺷﻤﺎ ﺑﺮ زﺑﺎن ﺑﺪن ﺧﻮد و ﺷﯿﻮه
ﺑﯿﺎن ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺷﻤﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺟﺮﺋﺖ و ﺟﺴﺎرت ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﺮدن را ﻣﯽدﻫﺪ.

