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W poprzedniej części starałyśmy skierować Twoją uwagę na to, jaką Jesteś osobą. W poniższym 

materiale proponujemy strategie i taktyki, które pomogą Ci przezwyciężyć nieśmiałość, a także 

przyjrzeć się jak radzisz sobie z emocjami.  

Wiarę w siebie można zacząć budować od wykonywania, z sukcesem, ale stopniowo trudnych zadań. 

Jak tylko osiągniesz pierwszą część Twojego celu, zafunduj sobie nagrodę w postaci pochwały, kąpieli, 

zabawy, rozmowy, coli czy filiżanki kawy (zbożowej), poczytania książki lub czasopisma, albo też 

jakiejś innej rzeczy, na którą zasłużyłeś.  

 

W osiągnięciu swojego celu możesz wykorzystać niektóre z zamieszczonych poniżej ćwiczeń. 
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Kiedy Jesteś zdenerwowany… 

Co robisz kiedy Jesteś zdenerwowany? 

___ chodzę tam i z powrotem,  

___ palę papierosa, 

___ „strzelam” palcami, 

___ dzwonię do przyjaciela, 

___ robię coś, co odwróci moją uwagę, np. _______________________________________________, 

___ biegam, jeżdżę na rowerze, koszę trawę, sprzątam lub zajmuję się jakąś inną aktywnością 
fizyczną, 

___  sięgam po inne używki, 

___ rozmawiam o tym z kimś, 

___ idę na spacer, 

___ słucham jakiejś muzyki, 

___ rozprzestrzeniam nieszczęście, narzekam, 

___ zbyt dużo jem, 

___ boli mnie głowa, 

___ idę na zakupy, 

___ obracam zdenerwowanie w złość na samego siebie, 

___obracam zdenerwowanie we wrogość wobec innych,  

___ staję się bierny i zależny od innych, 

___ wyobrażam sobie jak poradziłby sobie z tą sytuacją Superman, 

___ piszę list lub dopisuję coś w pamiętniku, 

___ inne podejmowane działania:_______________________________________________________ 

Które z tych czynności naprawdę pomagają, a które są bezużytecznymi rytuałami? Które pomagają 
ograniczyć zdenerwowanie, ale w żaden sposób nie rozwiązują problemu, który to zdenerwowanie 
wywołał? Które z tych działań na dłuższą metę pogarszają sprawę? Co takiego mógłbyś zrobić, co 
miałoby długotrwałe, pozytywne efekty? 

 



Samotność 

 Czy często czujesz się samotny? 

 Kiedy czujesz się najbardziej samotny? 

 Kto lub co ponosi (ponosił) odpowiedzialność za Twoją samotność? 

 Czy kiedykolwiek czerpiesz radość z bycia samemu? 

 Czym różni się dla Ciebie samotność od bycia samemu? 

 Co możesz zrobić ze swoją samotnością, czego do tej pory jeszcze nie zrobiłeś? 

Wyobraź sobie, że śnieg zasypał Twój dom na cały weekend – nie możesz wyjść, nie możesz się z 

nikim porozumieć (sieć telefoniczna i internetowa nie działają) i nie możesz spodziewać się 

żadnej pomocy przed poniedziałkiem. Jesteś sam i nie masz żadnych obowiązków, tzn. żadnej 

pracy domowej, która zajęłaby Ci czas. Zastanów się, jak mógłbyś zmienić tę okoliczność w czas 

pełen radości i opiekowania się sobą? Masz do dyspozycji zapasy dobrego jedzenia, dobrą 

muzykę, książki, karty, gry, ciepłą wodę, papier i długopis, nie masz radia, telewizora, komputera i 

telefonu. Naszkicuj program swojego samotnego przetrwania – zwróć uwagę na zmysłowe, 

wyszukane lub sentymentalne sposoby spędzania czasu, które z pewnością umilą Twoją 

samotność. (Wykonaj to zadanie, zanim przejdziesz dalej). 

Po cóż więc czekać na śnieg czy kwarantannę? Zafunduj sobie trochę przyjemności. Któż zasłużył 

na nią bardziej niż Ty? 

Przeciwstawne siły 

Sporządź listę swoich słabych punktów. Zapisz je po lewej stronie kartki. Następnie, po prawej stronie 

zapisz przeciwne do nich stwierdzenia pozytywne. Na przykład: 

Słabe punkty Przeciwieństwa 

Nikt z moich znajomych mnie nie lubi. Wszyscy, którzy naprawdę mnie znają, lubią 

mnie. 

Niewiele jest we mnie rzeczy atrakcyjnych. Mam atrakcyjne cechy. Spojrzę na siebie 

łagodnie. 

 

Rozwiń stwierdzenia w kolumnie przeciwieństw. Daj przykłady. Zacznij myśleć o sobie w kategoriach 

prawej, a nie lewej kolumny. Spójrz na siebie okiem przyjaciela lub bardziej neutralnie, a nie wrogo. 

 

 



Nieśmiałość nie jedno ma imię 

Często jesteśmy nieśmiali tylko w jednej lub dwóch sytuacjach, a mimo to myślimy i mówimy o sobie 

„nieśmiali”. Zamiast myśleć i mówić o sobie „Jestem nieśmiały”, zacznij myśleć i mówić o sobie w 

bardziej konkretnych kategoriach – opisuj konkretne sytuacje i konkretne reakcje. Mów: „Denerwuję 

się, gdy muszę mówić do grupy ludzi”, lub „Na prywatkach czuję się nie na miejscu i jest mi słabo”, 

lub „Jestem niespokojny w obecności szefa naszej firmy”, lub nawet jeszcze bardziej konkretnie: 

„Wali mi serce i ściska mnie w żołądku, gdy wiem, że jakaś dziewczyna przygląda mi się badawczo”.  

Sporządź jak najpełniejszą listę takich reakcji typowych dla danej sytuacji. Następnie zastanów się, co 

możesz zrobić, żeby kontrolować i zmieniać te reakcje. Na przykład jeśli drżą Ci ręce, gdy rozmawiasz 

z dziewczyną, spleć je, połóż na kolanach lub włóż je do kieszeni. 

 

Źródło: www.pixabay.com 

Gdybym tylko nie był nieśmiały… 

 

Przyjmij wygodną pozycję i zamknij oczy. Pomyśl o osobie lub sytuacji, wobec której wielokrotnie 

doświadczałeś niepewności. Przypomnij sobie każdy jej szczegół – każde słowo, każde zachowanie. 

Teraz wyobraź sobie, co zrobiłbyś w tej sytuacji, gdybyś nie był nieśmiały. Co Byś powiedział? Co by 

się stało? Wracaj do tego pozytywnego wyobrażenia codziennie przez tydzień. Gdy następnym razem 

poczujesz się nieśmiały w takiej sytuacji, przypomnij sobie ten pozytywny obraz, spróbuj zachować 

się właśnie w taki sposób. 

 

 



Wiesz, co mi się w Tobie podoba? 

Wybierz sobie przyjaciela, do którego masz zaufanie i zróbcie to ćwiczenie razem. Każdy z Was 

powinien sporządzić listę rzeczy, które podobają się mu w tej drugiej osobie. Spróbujcie sporządzić 

listę składającą się z 10 punktów. Na zmianę mówcie sobie, dlaczego wymieniliście właśnie taki 

punkt.  

Zacznijcie od słów: „Naprawdę podoba mi się u Ciebie…”. 

Jak się czujesz, gdy przyjaciel mówi Ci miłe rzeczy?  

Naucz się przyjmować komplementy (przynajmniej powiedz „dziękuję”) i zanurz się w pozytywnych 

odczuciach, jakie komplementy wywołują. 

 Naucz się obdarzać swojego przyjaciela szczerymi i bezpośrednimi komplementami.  

Zastosuj to w swoim codziennym życiu, mówiąc miłe rzeczy, nawet w zwyczajnych, małych sprawach, 

coraz większej liczbie osób.  

Collage mocnych punktów 

 

Każdy z nas umie zrobić co najmniej jedną rzecz lepiej niż ktokolwiek inny. Może to być 

przygotowanie omletu z serem i szynką, talent do pisania, opowiadanie dowcipów, umiejętność 

słuchania lub czyszczenie butów do połysku.  

 Jaka jest Twoja najlepsza rzecz? 

 Czy są jakieś inne rzeczy, które potrafisz zrobić dobrze?  

 Zbierz trochę gazet i czasopism, wytnij z nich nagłówki, zdjęcia i rysunki, które ilustrują Twoje 

mocne strony i zrób z nich collage.  

 Możesz również po prostu je wypisać czy narysować.  

 

 

Umieść ten 

collage gdzieś, 

gdzie inni będą 

mogli go 

oglądać.  

 



Poczucie własnej wartości – model roli 

Pomyśl o kimś, kogo bardzo podziwiasz. Może to być przyjaciel, ktoś z rodziny, gwiazda filmowa lub 

bohater, czy bohaterka książki. 

 Wyobraź sobie jakąś sytuację, w której ta osoba jest nieśmiała. 

 Jak się zachowuje? Co mówi? Jak mógłbyś jej pomóc? Jakie są jej mocne punkty? 

Wymień je tutaj: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Gdybyś miał wszystkie te mocne strony, jakim byłbyś człowiekiem? W jaki sposób posiadanie tych 

mocnych punktów wpłynęłoby na Twoją nieśmiałość?  

Zamknij oczy i wyobraź sobie siebie w kilku sytuacjach, w których nie byłeś nieśmiały. 

 Jak to jest? Co powiedziałaby Ci ta osoba? 

Tabela dobrego samopoczucia 

Noś ze sobą notatnik i przez 2 tygodnie zapisuj każde swoje pozytywne przeżycie. Sporządź tabelę, w 

której dzień po dniu widoczne będą momenty, gdy przeżywałeś te pozytywne odczucia. Dokładnie 

przyjrzyj się tej tabeli i odpowiedz na następujące pytania: 

 Jaki procent tych zdarzeń nastąpił z inicjatywy innych osób? 

 Ile z nich nastąpiło z Twojej własnej inicjatywy? 

 Ile z nich to pozytywne przeżycia w samotności? 

 Jak mógłbyś wypełnić swoją tabelę większą liczbą pozytywnych przeżyć? 

 Obserwuj jakie doświadczenia dostarczają Ci pozytywnych przeżyć. 

Od tej pory, gdy przydarzy Ci się 

jakieś pozytywne doświadczenie, 

uznaj je za właśnie takie i zanurz się 

w nie. Ciesz się nim, tak naprawdę.  

 

 

 

 

Źródło: www.pixabay.com 



Rozdawaj i przyjmuj komplementy  

Łatwym sposobem na rozpoczęcie rozmowy i sprawienie przyjemności innym (a przy okazji sobie) jest 

obdarzanie komplementami. Można skomentować następujące rzeczy: 

 To, co ktoś ma na sobie: „Podoba mi się Twoja marynarka”. 

 Uczesanie: „Masz ładną fryzurę”. 

 Umiejętność:  „Masz talent do uprawiania roślin”. 

 Jakiś aspekt osobowości: „Uwielbiam Twój śmiech, jest zaraźliwy”. 

 To, co ktoś ma: „Jaki wspaniały dom! Podoba mi się…”. 

Żeby nawiązać rozmowę, wystarczy po prostu dodać pytanie: 

 „Jaki wspaniały dom! Od jak dawna tu mieszkacie?” 

 „Jesteś znakomitym ogrodnikiem. Skąd masz czas na uprawę takich ślicznych kwiatów?”. 

Naucz się cieszyć z otrzymywanych komplementów. Nie bagatelizuj komplementów, które sam 

dostajesz ”starym polskim zwyczajem” na przykład: „Podoba mi się Twój garnitur” – „Oh, jest taki 

stary, powinienem go wyrzucić”. Gdy tak robisz, ta druga osoba czuje się niewiarygodna, a być może 

odrzucona.  Najlepszą odpowiedzią byłoby dodanie do komplementu własnych pozytywnych odczuć: 

„Podoba mi się Twój garnitur” – „Dziękuję. Ja też go lubię, jest bardzo wygodny”, albo „Miło mi to 

słyszeć”. Przez następne 2 tygodnie staraj się obdarzyć innych co najmniej trzema komplementami 

dziennie – dostrzegaj wzmocnienia, którymi inni obdarzają Ciebie. Skup się na tym, żeby je miło 

przyjmować. Niech sprawiają Ci przyjemność. Pokaż osobie, która obdarzyła Cię komplementem, że 

go doceniasz. Możesz też spróbować obdarzyć komplementem ludzi, których podziwiasz, a którzy 

prawdopodobnie nie dostają wielu bezpośrednich pochwał ze względu na swoją pozycję – 

nauczyciela za dobry wykład, rodziców, gdy zrobili coś dobrego, swojego szefa za działanie, które 

podjął lub za zmianę polityki firmy. Spróbuj wysłać parę takich sygnałów do osób z bliższego i 

dalszego otoczenia. 

 

Jeśli chcesz skorzystać z konsultacji telefonicznej lub on-line zapraszamy do kontaktu 

z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczna w Ciechanowie tel. 23 6722673! 

 

 

Opracowanie artykułu :      psycholog - Marta Matuszewska 

                                                 psycholog - Dorota Bielas 

 

W opracowaniu korzystano z  książki Philipa G. Zimbardo „Nieśmiałość” oraz wiedzy własnej 


