
JAK PORADZID SOBIE Z NIEŚMIAŁOŚCIĄ? 

Z nieśmiałością można sobie poradzid. Wiele osób w naturalny sposób staje się coraz mniej 

nieśmiała z wiekiem, ale proces ten można przyspieszyd. Niestety, u niektórych osób 

nieśmiałośd może się też nasilad lub pozostawad niezmienna i czasem trudno jest 

przewidzied, jak to będzie akurat z naszą nieśmiałością. Dlatego  zawsze, jeśli czujemy, że 

jesteśmy trochę za bardzo nieśmiali, warto podejmowad działania, które pomogą nam 

nabrad śmiałości i większej pewności siebie. A to może byd łatwiejsze, niż się nam wydaje.  

 

 

 

Jeśli chcesz spróbowad samodzielnie uporad się z nieśmiałością: 

1. Stosuj metodę małych kroczków. Czasem, chcąc zmienid swoje życie, zbyt wysoko 

stawiamy sobie poprzeczkę i chcielibyśmy od razu wszystko zmienid. Tymczasem 

wszyscy ludzie zmieniają się naprawdę tylko wtedy, kiedy dadzą sobie dośd dużo 

czasu i dopasowują wymagania do swoich możliwości. Jeśli więc np. obawiasz się 

publicznego deklamowania wiersza, najpierw dwicz recytowanie w towarzystwie 

jednej lub najwyżej kilku osób, z którymi dobrze się czujesz i którym ufasz. Dopiero 

później, stopniowo, powiększaj grono słuchaczy - aż będziesz gotowy(-wa) wystąpid 

przed całą klasą lub szkołą. 

 

2. Dostrzegaj swoje mocne strony i zalety, zamiast skupiad się na niedostatkach. Osoby 

nieśmiałe mają skłonnośd za dużo myśled o tym, co im nie wychodzi. Przez to czują się 

źle - bo przykre myśli zawsze pogarszają nasze samopoczucie. A przecież ludzie 

nieśmiali mają też wiele zalet! Zdarza się jednak, że ich nie doceniają. Postaraj się 



znaleźd w sobie jak najwięcej dobrych i silnych stron. Wypisz je na kartce i zerkaj na 

nią od czasu do czasu, aby sobie o nich przypomnied. Jeśli jeszcze jakaś zaleta 

przyjdzie Ci do głowy - dopisz ją do listy. A kiedy następnym razem znów będzie Ci 

smutno, bo pomyślisz o jakiejś swojej wadzie, przypomnij sobie tę listę zalet.                

I pamiętaj, wady mają wszyscy ludzie, a nieśmiałośd ma także zalety! 

 

3. Celebruj swoje sukcesy. Ciesz się swoimi, nawet najmniejszymi sukcesami. Nie myśl: 

"Mogło byd lepiej" czy "To nic takiego". Osoby, które są "śmiałe", tak właśnie robią - 

każdy ich sukces jest dla nich okazją, by pomyśled o sobie coś dobrego i poprawid 

swoją samoocenę. Myślą wtedy: "Zrobiłem(-am) to super!", "Umiem to zrobid", 

"Starałem(-am) się i mi się udało! To znaczy, że będzie mi się udawad też                               

w przyszłości, nawet jeśli teraz wydawało mi się to trudne." Nawet jeśli jesteś osobą 

nieśmiałą, możesz brad z nich przykład i też spróbowad tak myśled. To pomoże Ci 

nabrad wiary w siebie. 

 

4. Staraj się przełamywad swoje opory. Osoby nieśmiałe często rezygnują z różnych 

rzeczy, np. pójścia na imprezę, zgłoszenia się na lekcji, wyrażenia swojego zdania czy 

zaproponowania komuś czegoś (wyjścia do kina, zajęcia tego samego pokoju na 

klasowej wycieczce itp.). Niestety później również często tego żałują i robią sobie 

wyrzuty: "Trzeba było to zrobid!" Przełamywanie takich oporów jest trudne i nie 

zawsze się uda, ale pamiętaj o metodzie małych kroczków! Jeśli chcesz przełamad 

opór, np. przed wystąpieniami publicznymi, to może nie zgłaszaj się od razu do roli                

w przedstawieniu szkolnym, ale zacznij od częstszego zabierania głosu w klasie. Jeśli 

prawie wcale się nie odzywasz, wystarczy, że od czasu do czasu powiesz chod jedno 

zdanie lub zgłosisz się do krótkiej wypowiedzi. Na początku będzie to trudne, ale                   

z każdym kolejnym razem będzie coraz łatwiejsze (pamiętaj też, aby wtedy 

celebrowad każdy taki sukces!) 

 

5. Zaakceptuj siebie. Nieśmiałośd nie jest wadą - ma także wiele zalet. Poza swoją 

nieśmiałością masz też wiele zalet. Jeśli zaakceptujesz siebie takiego (taką) jakim 

(jaką) jesteś, będzie Ci łatwiej nabrad śmiałości i pewności siebie. Pomyśl, że inni 

ludzie naprawdę mają Cię za co lubid i cenid. I ty także możesz za co lubid i cenid 

siebie. 

 

6. Daj sobie prawo do pomyłek i błędów. Pomyłki i błędy popełniają wszyscy, ale osoby 

nieśmiałe często są wobec siebie bardziej krytyczne niż inni ludzie. Niesłusznie! Błędy 

są ludzkie i należy je u siebie po prostu zaakceptowad. Oczywiście warto przy tym 

starad się popełniad ich mniej, ale nie ma co rozpaczad nad popełnionym błędem. 

Lepiej pomyśl o tym, jak możesz go naprawid lub uniknąd w przyszłości.  



          

Jeśli chcesz wesprzed inną nieśmiałą osobę, którą cenisz i lubisz: 

a. Akceptuj ją taką, jaka jest i okazuj jej sympatię. Niech wie, że ją lubisz. 

b. Nie bagatelizuj jej trudności, okaż jej zrozumienie. Jeśli obawia się recytowad wiersz 

przed klasą, zaproponuj wspólne podwiczenie. 

c. Pamiętaj, że uwagi, takie jak: "Przestao się tym przejmowad", "Daj sobie spokój", "To 

nic takiego", nie pomogą osobie nieśmiałej, a nawet mogą byd dla niej przykre.  

d. Widząc, że jest jej trudno, zapytaj: "Co mogę dla Ciebie zrobid?", "Jak mogę Ci 

pomóc?", "Co pomogłoby Ci się lepiej poczud?" 

e. Dostrzegaj i doceniaj zalety tej osoby i to, co dla Ciebie zrobi. 

f. Jeśli chcesz, w trudnej sytuacji możesz jej doradzid (najlepiej konkretnie mówiąc, co 

może zrobid), ale staraj się tak przedstawid radę, by osoba ta faktycznie mogła z niej 

skorzystad. 

g. Bądź godny(-a) zaufania. Jeśli możesz zaufad osobie nieśmiałej, zrewanżuj się jej tym 

samym. 

h. Jeśli widzisz, że osoba nieśmiała ma problem, z którym sobie nie radzi, zaproponuj, że 

poprosisz o pomoc w jej imieniu. 

A jeśli okaże się, że te wskazówki nie są w pełni wystarczające lub trudno jest Ci wcielid je               

w życie czy też nie wiesz, od czego zacząd, zawsze warto zwrócid się o radę do wychowawcy, 

pedagoga szkolnego lub skorzystad z pomocy psychologa. Wszystkie te osoby mają 

kompetencje, by Ci pomóc i Cię wesprzed - będą wiedziały, co robid. Warto wykonad 

pierwszy krok i porozmawiad z nimi o swojej nieśmiałości. 
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