
Tímido ou Introvertido

Identificar
Sou tímido ou introvertido? 

Essas  características  podem  estar  atrapalhando  meu  desempenho  e  me  fazendo  perder
oportunidade?

Dados:
Um levantamento divulgado no Congresso Brasileiro de Psiquiatria, em 2017, apontou que cerca
de 13% da população brasileira, totalizando 26 milhões de pessoas, sofre com fobia social. 

Definições

O introvertido – é uma pessoa que tem uma preferência por estar sozinha. Essa pessoa acaba
tendo  uma  maior  disposição  para  atividades  solitárias.  E  isso  não  é  porque  ele  tem  algum
problema  em  estar  com  outras  pessoas  ou  tenha  medo  de  socializar.  Simplesmente  é  uma
escolha, uma preferência pessoal.
O introvertido não vai sentir medo ou vergonha, ele não estará preocupado com o valor que o
outro vai fazer dele. 
As pessoas percebem o introvertido como uma pessoa fechada, por isso tem mais cautela ao se
aproximar de pessoas com esse perfil. Mas o introvertido não tem dificuldade em conversas com
os outros e ele não se sente mal por estar sozinho.

O tímido – eles temem o que o outro possa vir a dizer. Eles tem vontade de socializar, mas não
conseguem, porque há uma preocupação muito grande com a opinião e a reação do outro. O
tímido é alguém inseguro e prefere ficar nos bastidores. O medo da desaprovação chega a ser
patológico, porque pode desenvolver algum tipo de ansiedade, crise de pânico ou depressão em
função disso. 
O tímido vai perder muito mais oportunidades do que ganhar por medo de se expor. O tímido tem
dificuldade em falar o que pensa, ser assertivo e dizer não.

A timidez é um padrão de comportamento, pensamentos e emoções que geram desconforto ou
inibição em situações de interação pessoal. De forma simples, timidez é experimentar algum grau
de medo em situações sociais.

O medo como mecanismo de proteção, ajuda a estabelecer limites seguros, é um mecanismo
natural e necessário.
Imagine se não houvesse nenhuma inibição na vida em grupo. 
Aconteceriam diversos problemas de convivência, não é mesmo?
Mas o medo não pode chegar ao ponto de travar e nos impedir de sermos felizes.

Possíveis Causas da Timidez 

Alguns autores enfatizam a aprendizagem como fator da timidez, experiências da infância, viver
em local que não facilite a socialização ou experiências negativas durante a interação.

Outros no entanto, descobriram através de estudos com gêmeos, que a timidez é um dos traços
mais herdáveis da personalidade, ou seja, nascemos com uma certa vulnerabilidade genética para
manifestar a timidez.
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Independente  dos fatores  iniciais,  uma das causas mais  relevantes  é a  falta  de experiências
pessoais, portanto é necessário ter experiências para superar a timidez.

Timidez e Autoestima
A timidez está relacionado ao pilar da autoeficácia, que é um dos pilares da autoestima.
Como está a sua percepção a respeito das suas capacidades?
Você consegue percebe suas conquistas?

Introvertido
Alerta – é interessante olhar as causas que o fizeram escolher ser assim. 
Motivo - isso pode estar relacionado a decepções e como forma de preservação escolheu estar só
Dica  –  caso  perceba  que  as  circunstâncias  da  vida  o  fizeram  assim  procure  trabalhar  isso
internamente, ressignifique

Tímido
Alerta – perceber o quanto de oportunidades está perdendo por conta da timidez. Se atente pois a
timidez pode gerar outros transtornos patológicos (depressão, ansiedade, crise de pânico).
Motivo – a timidez pode estar relacionado a vergonha, medo de ridículo, medo de julgamento,
insegurança, etc..
Dica – perceba o seu grau de timidez,  se desafie  a sair  de sua zona de conforto e comece
devagar, mas comece.

Para ambos os casos:
Comece a sair  da zona de conforto e se relacione,  é necessário ter  contatos para superar a
timidez ou a introversão que deu-se por situações de autopreservação. Se exponha em situações
sociais.

Faça uso de diálogos internos positivos e incentivadores, seja seu melhor amigo.

Se você não está conseguindo resolver a situação sozinho, procure auxilio.

Eu deixo para vocês a seguinte pergunta:
Até quando você vai escolher desistir, perder algo ou alguém por conta da sua timidez?
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