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Напевно багатьом знайоме відчуття, коли складно заговорити з 

незнайомою людиною або зробити щось зовсім буденне, але на очах у всіх. 

Здається, що всі дивляться з засудженням або насмішкою, і ось-ось обрушиться 

шквал критики. 

Для одних сором'язливість — неприємний стан дискомфорту, який виникає 

не так часто та з яким можна легко впоратися. Для інших — величезна 

проблема, що містить у собі страхи і невпевненість. Адже так часто «завдяки» 

своїй невпевненості ви не висловлюєте свою думку, не відстоюєте свою 

правоту та не вступаєте в знайомства з цікавими вам людьми. А тривалі і сумні 

роздуми про те, як би блискуче ви вчинили в певній ситуації, якби не 

сором`язливість, призводять до того, що побіжно ви пропускаєте ще масу 

можливостей ...  

Як впоратися з своєю сором'язливістю?  

П’ять порад, які допоможуть вам впоратися з 

сором’язливістю: 

Порада  1. Зрозуміти і прийняти себе. 

Перш за все, треба сфокусуватися на всіх 

позитивних якостях, які у вас вже є. Напевно, вам 

притаманні якісь таланти і багато речей ви робите 

краще, ніж інші. 

Ваше завдання – постійно тримати на цьому 

свій фокус. У цьому прекрасною підмогою для вас 



стане «Щоденник переваг». Почніть вести його. Саме він допоможе вам вийти 

з того полону, куди ви потрапили. Ніхто за вас не зможе це зробити. 

                                        Порада 2. Зрозуміти інших. 

Насамперед, слід зрозуміти дві речі. 

По-перше, найчастіше реакція інших 

людей залежить не від ваших слів, а від їх 

настрою в цей момент. Неприємні слова, що 

ви можете від них почути, всього лише 

відображають їх власні проблеми і поганий 

настрій. 

По-друге, завжди знайдеться хтось, хто 

НІКОЛИ не схвалить ваших дій. Тому не 

варто гостро реагувати на такі слова. Постарайтеся просто вийти із зони тиску 

цієї людини. 

 

 

Порада 3. Вихід із зони комфорту. 

Якомога частіше створюйте для себе 

ситуації, в яких вам доведеться не піддаватися 

сором'язливості, а долати її. 

 

 

 

                                                       

                                                        

Порада 4. Почати діяти. 

Щоб забути про сором’язливість, перш за 

все, треба навчитися бути відкритим для інших 

і з радістю спілкуватися з ними. 

 

 

 

 

 

 

Порада 5. Кожен день по результату. 

Якщо у вас щось не виходить відразу, не 

засмучуйтеся. Не варто опускати руки при 

першій невдачі. Перші невдачі зовсім не 

показник того, що ви ні на що не здатні. 

Дозвольте собі помилятися. Це одна з 

основних умов вашого позбавлення від 

сором’язливості. Поступово ви переконаєтеся,  

що у вас все добре виходить.  


