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Dzisiaj z innej beczki, ale temat bardzo ważny. 

NIEŚMIALOŚĆ – przeszkoda                       do pokonania 

 

 

Nieśmiałość jest jedną z form trudności we współżyciu społecznym. Charakterystyczne 

elementy, które o niej świadczą to wycofywanie się z kontaktów z ludźmi, brak pewności 

siebie w relacjach oraz brak umiejętności współżycia w grupie lub niesienia pomocy. 

Chroniczna nieśmiałość często uniemożliwia rozwój zdolności i umiejętności, przeszkadza w 

realizowaniu potencjalnych planów życiowych, aspiracji,                                                           

a nawet zmusza do rezygnacji z marzeń. Jej początki najczęściej mają źródło w dzieciństwie i 

wpływają na późniejszą samoocenę. 

Z międzykulturowych badaniach Zimbardo wynika, że tylko 7% spośród wszystkich ludzi, 

nigdy nie odczuwało nieśmiałości w swoim życiu. Tak więc odczuwanie nieśmiałości w 

niektórych sytuacjach, jest całkowicie normalnym i ważnym aspektem funkcjonowania 

człowieka w społeczeństwie. Staje się ona problemem, gdy nieustannie odczuwamy dużą 

lękliwość, uczucie skrępowania wobec innych ludzi czy sytuacji z życia codziennego.  

Nieśmiałość działa jak pryzmat, przez który nauczyłeś się patrzeć na świat. Musisz zdawać 

sobie sprawę, że jako osoba nieśmiała w inny sposób interpretujesz otoczenie. W wielu 

sytuacjach społecznych, czujesz że jesteś oceniany, co z obiektywnego punktu widzenia się 

nie dzieje. Dodatkowo osoby nieśmiałe uważają, że informacje zwrotne od innych ludzi, są 

znacznie bardziej negatywne, niż ma to miejsce w rzeczywistości. 



Nieśmiałość nie jest tym samym co introwertyczny temperament, choć z powodu 

podobieństwa niektórych zachowań introwertycy często bywają mylnie uważani za 

nieśmiałych. Niechęć introwertyków do niektórych rodzajów aktywności społecznej i 

ograniczanie kontaktów z ludźmi nie są jednak spowodowane lękiem i obawą przed oceną, 

lecz ogólną potrzebą unikania nadmiaru stymulacji. 

NIEŚMIAŁOŚĆ - składowe 

NIEŚMIAŁOŚĆ TO POBUDZENIE FIZJOLOGICZNE 

W sytuacjach związanych z nawiązywaniem nowych kontaktów, albo                                       

z wypowiadaniem własnego zdania, w Twoich reakcjach zaczyna pojawiać się strach i obawa 

przed oceną. Jeżeli Twoje ciało reaguje w sposób nerwowy, to w Twojej głowie pojawiają się 

pewne myśli, które pobudzają Twoje emocje. Tak spirala nieśmiałości się nakręca. Kiedy 

zapanujesz nad własnym ciałem w Twojej głowie pojawi się większy spokój. 

NIEŚMIALOŚĆ TO SPIRALA NEGATYWNYCH MYŚLI 

Twoja nieśmiałość skłania Cię do patrzenia na świat w innej perspektywie. Kiedy jesteś 

wystawiony na sytuacje stresujące, zaczynasz interpretować otoczenie w negatywny sposób. 

Zaczynasz szukać potwierdzenia na to, że inni ludzie właśnie Cię oceniają. Każda 

negatywna myśl wpływa na kolejną, która pojawia się ze zdwojoną siłą. Twoje negatywne 

myśli wpływają na Twoje ciało, a jak już wiesz, na bazie sprzężenia zwrotnego, zaczynasz 

denerwować się jeszcze bardziej. W Twojej głowie zapala się lampka, że skoro Twoje ciało 

jest tak spięte, na pewno dzieje się coś złego. 

 

NIEŚMIAŁOŚĆ WARUNKUJE TWOJE ZACHOWANIE 

Kiedy Twoje ciało wystarczająco się zepnie i pobudzi negatywne myśli, Twoja nieśmiałość 

zaczyna wpływać na Twoje zachowanie. Jedną z najczęstszych reakcji osób nieśmiałych jest 

wycofanie. Jeżeli jesteś nieśmiały, możesz nie doceniać swoich umiejętności społecznych. 

Uważasz, że nie potrafisz odnaleźć się w towarzystwie, więc zaczynasz unikać takich 

sytuacji. 

FUNKCJONOWANIE W ŚWIECIE WIRTUALNYM- kompensacja 

Osoby nieśmiałe często intensywnie funkcjonują w świecie wirtualnym, z którego bez 

najmniejszego problemu mogą wylogować się w każdym momencie. Brak bezpośredniego 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Introwersja
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kontaktu z drugą osobą pozwala im na otwarcie się, zaprezentowanie swoich talentów i 

nawiązywanie relacji. E – maski, tzw. wirtualne maski sprzyjają nieustannemu kreowaniu 

siebie i swojego wizerunku. Internet jest się przestrzenią, gdzie każdy może stworzyć swoje 

wymarzone, idealne JA. Realny świat weryfikuje ludzkie zachowania i niesie ryzyko potrzeby 

natychmiastowej reakcji. Z kolei w wirtualnym świecie narażenie na konfrontację z 

rzeczywistością jest niemal niemożliwe. Uzyskiwane w ten sposób poczucie akceptacji i 

przynależności ze strony innych osób w pewnym stopniu rekompensuje deficyty z życia 

społecznego w tak zwanym „realu”. Ponadto często jest to forma pokazania światu naszej 

wrażliwości, potencjału i wartości. 

 

PRZEANALIZUJ CZEGO OD SIEBIE WYMAGASZ 

Osoby nieśmiałe mają często zbyt wysoki standard wymagań w stosunku do samych 

siebie. Narzucają sobie nierealistyczne oczekiwania, których nie są w stanie spełnić. Kiedy 

ponoszą porażkę, obwiniają się za nią i jeszcze mocniej zamykają w sobie- wycofują się.  

PAMIĘTAJ, ŻE… 

1. Nad własną nieśmiałością można pracować- udział w zajęciach rozwijających 

kompetencje społeczno-emocjonalne czy spotkania                     z psychologiem będą 

sprzyjać poznaniu siebie samego i nabywaniu umiejętności prospołecznych. 

2. Nieśmiałość jest problemem powszechnym. Nie musisz się jej wstydzić, jednak 

powinieneś nad nią pracować. 

3. Osoby nieśmiałe mają ogrom zalet i potencjału. 

Załącznik to link do filmiku, w którym uzyskacie kilka praktycznych porad na temat tego jak 

budować swoje kompetencje, by móc kontrolować nieśmiałość. 

https://www.youtube.com/watch?v=13ATUsPzQXw 

I jeszcze link do testu: Skala lęku społecznego 

https://www.centrumdobrejterapii.pl/materialy/skala-leku-spolecznego-leibowitza/ 

Pozdrawiam ciepło. Jestem dla Was, 

Iwona Szymczak, pedagog 

e-mail: iterlecka@wp.pl 
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