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Az Önfejlesztők Birodalma Klubról 
 
2020 tavaszán hoztuk létre coachok ezt a platformot 
azzal a céllal, hogy az online térben fellelhető 
önfejlesztő és önismereti előadások, ismeretanyag 
tengerében egy olyan gyűjteményt tudjunk a 
fejlődni kívánók számára elérhetővé tenni, ami az ő 
saját belső válaszaikat segíti megszületni. Külső 

válaszok mellett, mások ötletei helyett, támogassuk az egyén belső 
munkáját. 
 
Az a törekvésünk, hogy a tudatosodni vágyók aktív szerepvállalását 
élesszük fel az önismeret útján, ahelyett, hogy világunk paternalisztikus 
beállítódása uralná ezt a folyamatot, ahol az okosok megmondják mi a 
helyes, mi az igaz és hogyan kell csinálni.  
 
Ahhoz adunk eszközöket, kérdés- és feladatsorokat, hogy mindenki a 
saját igazát, válaszát találja meg az élet kérdéseire. Ez az, ami igazán erős 
változást tud hozni az életünkben. 
 
Ennek az útnak a hátránya, hogy aktív munkát igényel, sok olyan belső 
erőt, amire nem trenírozott minket az oktatási rendszer és a társadalmi 
közeg.  
 
Az online térben elérhető egyénileg feldolgozható anyagok mellett 
célunk, hogy létrehozzunk egy olyan közösséget, mely egymást 
támogatva fejlődik a tudatosodás útján. Ehhez tervezünk a jövőben 
személyes és élő eseményeket, kurzusokat a klub tagjainak, mert hisszük, 
hogy a személyes kapcsolatok, példák ereje, sugárzása a legnagyobb 
támogatás a változásban. 
 
Sok sikert kívánunk Neked az önismeret útján és reméljük ez az 
összeállítás épülésedre, fejlődésedre szolgál majd. 
 

Szalay Csaba 
Az Önfejlesztők Birodalma csapata nevében 

   irjbatran@onfejlesztokbirodalma.hu 
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Haszna� lati ú� tmútató� : 

Azt javaslom, használd ezt az anyagot kézikönyvként. Nem kell feltétlenül 
lineárisan, az elejétől a vége felé haladnod. Kezdheted bármelyik fejezettel.  
 
Az első két rész inkább eleméleti jellegű: magyarázatok, leírások, modellek, 
nagyot mondások, idézetek. A gondolati alapozást szolgálja.  
 
Az egyes részek után van egy kérdés. Mit gondolsz az olvasottakról? Milyen 
hullámokat gerjesztenek benned? Nagyon hasznos ezeket leírnod, számba 
venned, rendezned magadnak. Miben értesz egyet, mivel vitatkoznál, milyen 
személyes tapasztalataid vannak ezzel kapcsolatban, milyen felismerést 
ébresztettek ezek benned? Javaslom, hogy egy-egy részre szánj egy-egy 
napot. Van időd. 
 
A 3. és a 4. rész a gyakorlati megközelítés.  
 
A munkafüzet a gondolataidat és érzéseidet kívánja tudatosítatni önmagaddal.  
Segít abban, hogy tudatosítsd az aktuális helyzetedet és a céljaidat az 
önbizalom fejlesztése kapcsán. Milyen területen, milyen motiváció mentén, 
hova akarsz eljutni és mit tudnál ezért tenni? 
 
Adj időt itt is a feldolgozásnak, térj vissza újra és újra a korábbi kérdésekhez, 
mert újabb válaszok fognak benned születni. Haladj a magad jóleső 
tempójában, de legyél következetes és csináld végig egy meghatározott terv 
szerint. 
 
A módszereket először olvasd végig! Melyiknél éreztél kapcsolódást? Kezd 
azzal! Vagy azzal, amelyik könnyebbnek tűnik. A sikerélmény sokat segít a 
tovább lépésben. Idővel próbáld ki mindegyiket.  
 
Lehet az a stratégiád, hogy egy nap elolvasol egy részt az elméleti részekből, 
leírod a jegyzeteidet hozzá, aztán a munkafüzetből feldolgozol néhány kérdést, 
majd a módszerekből választasz és nekiállsz gyakorolni. 
 

Jó munkát és kívánom, hogy hasznodra legyen ez az anyag! 

 

Szalay Csaba 

 
  

Ha mégis úgy gondolod, hogy egy személyes folyamat hasznosabb lenne 
számodra, akkor ajánlom a „Személyre szabott önbizalom fejlesztés 50%
 kedvezménnyel” ajánlatunkat. Erről bővebben az alábbi linken:
https://www.onfejlesztokbirodalma.hu/lp-onbizalomfejlesztes50/

https://www.onfejlesztokbirodalma.hu/lp-onbizalomfejlesztes50/
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Bevezetó�  

Azt tapasztalom, hogy sok probléma 
mögött ott húzódik az önbizalom 
kérdése. Ha párkapcsolati gondjaid 
vannak, egy coaching folyamatban 
igen hamar eljutnánk az önbecsülés kérdéséhez. Ha sikertelen vagy 
a szakmádban, akkor már eleve ezzel kezdenénk. Ha változtatni 
akarsz az életviteleden, akkor a bátorság jön elő, mersz-e új 
szokásokat beépíteni az életedbe, és az eddigiek közül elhagyni 
olyanokat, amik nem szolgálják a céljaidat. 
 
 A legtöbb témánál megjelenik, hogy hiszel-e eléggé magadban, 
abban, hogy jogod van a sikerhez, hogy képes vagy elérni, amit 
akarsz. Mondod erre: De hát én hiszek ebben! Viszont, ha egy kicsit 
megkaparjuk, kiderül, hogy ez a hit sok sebből vérzik, egy lyukas 
lufi. 
 
Ajánlom, ha bármin változatni akarsz, kezd az önbizalmad 
feltérképezésével és felturbózásával.  
 
Ráadásul erre ma már számtalan eszköz áll a rendelkezésünkre, a 
net tele van önbizalommal összefüggő írásokkal, oldalakkal, 
önbizalom fejlesztő workshop ajánlatokkal. Ehhez képest rengeteg 
ember vergődik még mindig a kishitűség mocsarában, ügyfeleim 
többségénél rendszeresen beleütközünk ebbe a témába. 
Ezért gondolom azt, hogy még mindig van helye ilyen összefoglalót 
készíteni, sőt egy külön kurzust kidolgozni rá.    
 
Ez az összefoglaló 5 részre tagolódik: 
 

1. Az önbizalomról általában  
 Hogy képbe kerülj, mit értünk önbizalom alatt, és milyen 

fogalmak kapcsolódnak még hozzá! 
2. Miért fontos az önbizalommal foglalkozni, azt fejleszteni 
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 Hogy megértsd, hogyan húz vissza az önbizalom hiány és mi 
mindent érhetsz el, ha fejleszted az önbizalmadat! 

3. Munkafüzet – segít a térképen eligazodni 
 Hogy pontosan be tudd lőni magadnak éppen hol tartasz és 

milyen irányba indulj el! 
4. 6 módszer, amivel önállóan tudod az önbizalmadat fejleszteni 

 Hogy legyenek eszközeid, akár önállóan is, lépésről lépésre 
fejleszteni az önbizalmadat! 

5. Hasznos linkek 
 Hogyha mindez még kevés, többet akarsz tudni, akkor tudd, hol 

találsz további infókat a témáról! 
 
Kérdés: 
Mit vársz ettől az anyagtól? Mit szeretnél kapni tőle? 
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1. Az ó� nbizalómró� l a� ltala�ban 

Az önbizalommal összefüggő fogalmak 
 
Jó pár fogalmat használunk az önbizalom szinonimájaként, úgymint az 
önértékelést, az önbecsülést, vagy akár a magabiztosságot.  
 

Önbizalom – önmagadba vetett pozitív hitre utal, azaz bízol 
magadban, hiszel magadban, bízol abban, hogy egy kihívásnak, az 
élet kihívásainak meg tudsz felelni. 
WikiSzótár: „Hit saját magunkban; személyes meggyőződés a saját 
képességeinkről, erőnkről, céljaink elérhetőségéről, amit nem 
feltétlenül tudunk igazolni, mégis bizonyosnak tartunk. Bizonyosság 
arról, hogy képesek vagyunk változást, eredményt okozni, ami 
fellépésünkben és cselekedeteinkben tükröződik.” 
 
Önértékelés – saját értékeid ismeretére utal, erősségeidet illetve 
gyengeségeidet milyen mértékben ismered, illetve a 
tulajdonságaidat, hogyan értékeled. 
A Wikipédia: „Az önértékelés az emberi kritikai megítélése és 
minősítése önmagáról, képességeiről, tevékenységéről, 
magatartásáról. A folyamatos önmegfigyelésen és önellenőrzésen 
alapuló önértékelés lehetővé teszi az egészséges személyiségre 
jellemző önismeret és önbizalom kialakulását, az önirányítás 
képességének fejlődését.” 
 
Önbecsülés – lényegében szinonimája az önértékelésnek, annyi 
különbséggel, hogy az önértékelés inkább egy cselekvés rátekintés 
önmagamra, míg az önbecsülés már az érzések világához 
kapcsolódik, hogyan érzek önmagam iránt  
WikiSzótár: „Önmagára vonatkozó értékítélet, amely azt mutatja, 
hogy a személy tudatában van saját emberi méltóságának, szellemi 
erkölcsi értékének. Ez egy lelki magatartás, jellemvonás vagy saját 
magával kapcsolatos hozzáállás.” 
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Magabiztosság – ez a fogalom az önbizalom egy fajta szintjére 
utal. A magabiztosság korlátozódhat egy adott területre pl. 
magabiztos előadó, de vezetőként már bizonytalan 
Lexiq: „A magabiztos szó jelentése határozott, kétségek nélküli, 
saját képességeiben, tudásában bízó személy.”  
 
A nagyképű, a beképzelt, öntelt fogalmakat ne  keverjük ezekkel 
össze. Ezek arra utalnak, amikor tartalom nélküli a magabiztosság. 
 

Hol találod magadban az önbizalmat? 
 

„A valódi önbizalom belülről fakad, nem szorul mások visszajelzéseire.” 
 
A fejünkben születik, vagy a szívünkben él vagy a zsigereinkben támad az 
önbizalom? 
Arról, hogy szervileg, fizikailag hova helyezzük, lehetne vitatkozni, de 
szerintem nem érdemes. A kérdés inkább a pszichológiai szerkezetünkre 
vonatkozik. Mondhatnánk bibliai hasonlattal élve, hogy „kezdetben volt 
az Ősbizalom”. Ez azt jelenti, hogy minden sejtünket áthatotta az, hogy „a 
világ rendben van” és „én is rendben vagyok” benne – teljesen! De 
1000%ig teljesen! 
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A világ és én 
„Ha önbizalom van, minden van.” 

 
Emlékszem egy jó pár évvel ezelőtti óriásplakátra:    

„Ha áram van, minden van.” 
Ez kis túlzással átfordítható az emberi működésre:  

„Ha önbizalom van, minden van.” 
„ Ha önbizalom van, minden van.” Siker, pénz, csillogás? Na, nem 
egészen. A lehetőségeid nyílnak ki mérhetetlenül az alacsony 
önbecsüléshez képest. Ha elolvasod a „Mit befolyásol az önbizalmunk 
szintje?” listáját, akkor világosabbá válik. 
 
Szeretném legelőször felhívni a figyelmedet, hogy az állítás ellentettje 
semmi esetre sem állja meg a helyét, vagyis a „ha önbizalom nincs, akkor 
semmi sincs.”  
 
Attól, hogy nem rendelkezel egy univerzális önbizalmi tudattal, lehetsz 
magabiztos sok területen és érhetsz el sikereket ezekben. Viszont 
valószínű, hogy a belső jólléted, annak a tudata, hogy a „világ rendben 
van”, és „én is rendben vagyok” hiányozni fog. 
 
 A négy állapot: 

 
A világ rendben van: 

Elfogadom azt, ami körbe vesz, úgy ahogy van. Nem okolom a 
bajaimért. 

 A világ rendben van Baj van világgal 

Én rendben 
vagyok 

A világ rendben van, és én 
is rendben vagyok – 
 lelki egészség és 

önbizalom 

Én rendben vagyok, de a 
világ nincs rendben – 
bizalmatlanság és 
felelősség hárítás 

Baj van 
velem 

A világ rendben van, de én 
nem vagyok rendben – 

bizonytalanság és 
szorongás 

Se a világ, se én nem 
vagyunk rendben. - 

depresszió 
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Amikor ez társul az „én rendben vagyok”-kal akkor azt is tudom, 
hogy tudok rajta változtatni, ha akarok, mert a rendben lévő 
világhoz hozzátartozik, hogy alakítható.  

 
Baj van a világgal: 

Alapverően haragszom a külvilágra, másokra, szerintem ők 
tehetnek arról, hogy nekem nem jó. A világ rosszindulatú, 
félelmetes és bizonytalansággal teli. Védekeznem kell! 
 

Én rendben vagyok: 
Elfogadom magam olyannak, amilyen vagyok. Tudom, mi miért van, 
és mi hogyan működik. Hiszek magamban. 
 

Baj van velem: 
Nem vagyok jó és nem vagyok szerethető. Hibás vagyok és 
szégyellem magam. Meg kell feleljek másoknak, igazodnom kell a 
világhoz. 

 
Túlzás lenne azt állítani, hogy csak az egyik állapot jellemző rám és ez 
megváltoztathatatlan. Időről időre át tudunk lépni az egyikből a másikba. 
Hoz az élet olyan helyzetek, amikor átalakul bennünk hosszabb vagy 
rövidebb időre a képünk magunkról és a világról. De van egy jellemző 
állapot, ahol a legtöbbet vagyunk. 
 
Kérdés: 
Szerinted te melyik állapotban vagy legtöbbet? 
Mi az, ami kimozdít ebből?  
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Az önbizalom fajtái 
 

Valós önbizalom   
(belső, érett önbizalom) 
Lelki stabilitást jellemzi. Ezt a személyt 
az élet kihívásai és a külső események 
nehezen mozdítják ki abból a 
tudatból, hogy képes megoldani, feldolgozni ezeket. Az önbizalom 
belülről fakad önismeret az alapja. 
Alapvetően nyugodt, nem kell semmit tennie, hogy ez az önbizalmi 
állapota fennmaradjon. A tapasztalatokra koncentrál, elfogadja a hibákat 
és tanul belőlük. Az élet a lényeg, emellett szeret hatékony és ésszerű 
lenni, de tud ehhez megbocsátást is társítani. A pohárnál arra figyel, ami 
benne van (félig teli). 
 
Vetített önbizalom (éretlen, külső önbizalom) 
Magabiztos és határozott képet vetít magáról, de belül valójában 
félelmek mardossák, külső visszajelzésekből építkezik. – a továbbiakban 
nem erről fogok írni, ezt ál önbizalomnak, ál magabiztosságnak tekintem. 
Sokat pörög, „ha elvégeztem a feladataim, akkor vagyok jó és akkor 
lehetek büszke magabiztos”.  Igazolnia kell önmagát és épp ezért kritikus, 
nem tűri a hibákat, se magánál, se másnál. Alapvetően 
eredményorientált, hatékonyság a kulcsszava. Ítélkező és erőszakos. A 
pohárnál azt keresi, mi hiányzik belőle (félig üres). A belső „kell”-ek, 
dühössé teszik. 
 
Valószínűleg mindkét típus jellegzetességeit felfedezed magadban vagy 
másokban. A fent leírtak sarkított, vegytiszta típusok. Az élet nem ilyen 
fekete-fehér. Ez így van rendjén, az a jó, ha a valós önbizalom jegyeit 
megtalálod magadban, mert az jó alap, van mire építkezned. 
 
Az önbizalom sokrétű. Van olyan életterület, melyben erős az 
önbizalmad, míg más területeken alacsony az önértékelésed. Lényegében 
a magabiztosság meghatározásánál erről írtam. 

Személyes példám, hogy mozgásban jó vagyok, szeretek táncolni és 
tudom is, hogy jó vagyok benne. A szabadtáncban, akár egyedül, de akár 
egy lánypartnerrel olyan megélésekben tudom részesíteni a partnerem, 
magam, de akár a szemlélőket is, ami kellemes és kifejezetten emelő 
érzéseket képes kelteni. Ellenben társastáncban – latin vagy standard 
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táncokban – már nem mondható ez el rólam. Járatlan vagyok benne és 
esetlen, botladozó. Nem merek felkérni senkit, hogy akkor egy keringőt 
vagy egy salsát táncoljunk. Itt az önbizalmam egy 10es skálán 2 körül 
mozog, míg a szabad táncban 9es. 

 

Kérdés 
Mit gondolsz ezekről? 
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Milyen jelenségek utalnak alacsony önbizalomra, önbecsülésre? 
 

 párkeresésnél, nehezen szólítod meg a potenciális partnert, 
zavarban vagy, ha beszélned kell vele; 

 zavarban vagy, ha társaságban meg kell szólalnod; 
 rendszeresen halogatsz; 
 szabotálod magad - határidőkből kicsúszol, rendszeresen késel, 

a vállalásaidat nem teljesíted; 
 kerülöd a konfrontációt, a konfliktusos helyzeteket; 
 nehezen véded meg magad, akkor is, ha meg vagy győződve az 

igazadról; 
 könnyen beadod a derekad a vitákban; 
 nem érzed magad jól a munkahelyeden, de nem mersz váltani; 
 sokszor bizonytalan vagy a munkádat illetően, hogy jól végzed-

e a feladatod; 
 ha valami szabályt áthágsz, félsz a lebukástól (imposztor 

szindróma); 
 úgy érzed, nem érdemelsz meg valamit; 
 állandóan bocsánatot kérsz; 
 állandóan külső megerősítéseket kérsz, megerősítésekre vágysz; 
 félsz új dolgokat kipróbálni; 
 társaságban visszahúzódó vagy; 
 nehezen veszed a kritikát; 
 sokat rágódsz mások apró megjegyzésein is; 
 vásárolgatásokkal próbálod magad jobb kedvre hangolni; 
 ha valami nem 100%osan jó, amit csinálsz, akkor szapulod 

magad – (tökéletesség szindróma); 
 több munkát és felelősséget vállalsz, mint amire időd és 

energiád van; 
 ritkán mondasz nemet, a határaidat nem jelölöd ki elég 

határozottan a kollégáidnak, a családtagjaidnak;  
 határozatlan vagy, nehezen hozol döntést, halogatod 
 alkalmatlannak érzed magad 
 bűntudatod, szégyenérzeted van,  
 nehezen kezdesz el valami újat; 
 könnyen feladod, vagy legalább is a nehézségektől megriadsz 
 inkább a nehézségeket látod, mint a megoldásokat 
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 kisebbrendűségi érzés vesz körül; 
 sokat rágódsz dolgokon; 
 félelemmel vagy ellenségesen viseltetsz másokkal szemben; 
 alapbeállítódásod a bizalmatlanság; 
 túlságosan szolgálatkész módban működsz; 
 rendszeresen másokat okolsz a helyzetedért. 

  
Kérdés: 
Mi ismerős ezek közül? Melyik mennyire jellemző rád egy 10-es skálán? 
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Az önbizalom és a tudatosság 
“A tudatos élet a tényekkel szembeni felelősségérzettel élt élet.” 

 
A tudatosság révén látunk rá a helyzetünkre, hol vagyunk, milyen a testi-lelki  
vagy máshogyan közelítve a fizikai, energetikai, érzelmi, szellemi állapotunk. 
  
Egyúttal felismerjük azokat az erőket, amik mozgatják a tetteinket: 

 motivációink,  
 érzéseink,  
 elképzeléseink a világról,  
 elképzelésink magunkról,  
 vágyaink,  
 szándékaink, 
 küldetésünk,  
 képességeink,  
 tapasztalataink, 
 erényeink,  
 erősségeink,  
 gyarlóságaink,  
 gyengeségeink,  
 félelmeink. 

 
Másrészt a tudatosság révén vagyunk képesek a céljainkat elérni, mert  

 szemünk előtt tartjuk hova akarunk eljutni;  
 mit kell ehhez megtegyünk; 
 mit akarunk ehhez megtenni; 
 mire van ezekhez szükségünk;  
 ki tud minket mindebben támogatni; 
 milyen keretek között tudunk mozogni;  
 mit enged meg nekünk a világ; 
 hol vannak a saját határaink. 
 

Ezek ismeretében hozzuk a döntéseinket. Minden percben. 
Persze ezek ismerete nélkül is döntünk. Ugyanúgy minden percben. 
Ezek a döntések függnek attól, hogy milyen az önbizalmunk szintje.  
Nem lehet mindezekkel tökéletesen tisztában lenni, de tudunk törekedni arra, 
hogy minél többet tudatosítsunk ezekből. Ez a tudás erősíti az önbizalmunkat. 
 
Az, amit gondolok a világról, magamról, vagyis a képeim, azok szubjektív 
tényezők az én értelmezéseim. A sajátos, egyéni szűrőimen át hogyan látom a 
világot és magamat. De ezek nem tények.   

 



 

   16 
 

Az, azonban, hogy nekem pontosan mik a képeim azok már a tények. 
 Meleg van. Ez tény? Ez értelmezés. Szubjektív tény, hogy én melegnek élem meg 

a levegőt a bőrömön, de egy jamaikainak mást jelent a „meleg” kifejezés, mint 
egy eszkimónak.  

 12 fok van. Ez már közelít, de ez is kultúrafüggő. Farenheitben mértük vagy 
Celsiusban esetleg Kelvinben. Nagyon mást jelentenek. Tehát ez még mindig nem 
tény, csak értelmezés. 

 12 Celsius fokot mutatott a hőmérő árnyékban, Budapesten, április 2-án, reggel 
8kor. Ez már erősen közelít a „tény” szintjéhez. 
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Mie�rt fóntós az ó� nbizalmúnkat 
fejleszteni? 

Önbizalom nélkül van-e boldogság? 
 
Képzeld el azt, hogy hiányos az önértékelésed, az önbecsüléseden lyukak 
tátonganak. Hogy mész neki így a céljaid megvalósításának? 
 
Legyen az anyagi vagy szellemi cél, egy állás megszerzése, egy alkotás, 
egy szervezet felépítése, egy hangszer használatának vagy egy nyelvnek a 
megtanulása, harmonikus párkapcsolat kialakítása, vagy egyszerűen csak 
lefutni egy Marathont.  
 
Tudsz-e magaddal, az életeddel általánosságban elégedett lenni, ha az 
önbizalmadon rések vannak? 
 
Tudod-e jól érezni magad a bőrödben, ha a visszafogott önbizalom azt 
suttogja füledbe, hogy nem vagy elég jó? 
 
Tudsz-e adni magadból, ha bizonytalan vagy, tudsz-e szeretni bárkit is 
igazán ragaszkodás nélkül? 
 
Ezért érdemes feltárni, hogy állsz ezzel és hol érdemes dolgoznod rajta.  
 
Egyszerűen közelebb kerülsz a boldogsághoz, a harmóniához, a belső 
békéhez, a siker és elégedettség érzéséhez.  
 
És a szeretés képességéhez. 
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A szociális következmények 
 
Ha egyes helyzetekben befeszülsz, képtelen vagy elengedni magad, rád 
telepedik a szorongás, hogy mit gondolnak rólad, arról, amit csinálsz, 
vagy, ahogy csinálod, akkor ez a feszültség megjelenik a teredben, a 
többiek is érzékelik, megváltozik a viselkedésed és a testbeszéded elárul 
téged. 
 
Ezzel szemben, ha működik benned az önbizalom, könnyed vagy és 
felszabadult, átadod magad a jelennek, élvezed az emberekkel való 
kapcsolatod, egyszerűen jól érzed magad velük, akkor szeretnek veled 
lenni, mert jó lesz veled lenni. Az emberek örülnek neked, mert 
biztonságban érzik magukat veled, nincs feszélyezett kínos helyzet. 
 
Ha az önbizalmad gyenge, akkor öntudatlan határokat emelsz magad és 
mások közzé. Mit gondolnak rólam? Mit várnak el tőlem? Félsz, 
feltételezel, manipulálsz, ellenségekre és szövetségesekre osztod a 
világot, igazodsz, alárendelődsz vagy elnyomsz, féltékenykedsz, gyűlölsz 
és a függőségig kötődsz, és vetíted másokra azt, ami benned van.  
 
Ha az önbizalmad erős, akkor tudsz igazán kapcsolódni a 
környezetedben élőkhöz. Elfogadsz, megértesz, figyelsz, bízol, segítesz, 
elengedsz, adsz, hiszel, támogatsz, hálát érzel, dicsérsz, és úgy igazán 
szeretsz. 
 
Kérdés: 
Milyen gondolatokat, érzéseket nyitnak ezek a mondatok benned? 
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Felelősség önmagadért 
 
A felelősségvállalás szorosan összekapcsolódik az önbizalommal. Ha 
felelősséget vállalsz, az azt jelenti, hogy bízol abban, hogy megoldod a 
helyzeteket, azaz magabiztos vagy az adott területen. Vagy legalábbis 
kísérletet teszel rá.  
 
Amikor azonban túl sokat vállalsz magadra, annyit, hogy az nem fér bele 
a kompetenciáidba, az idődbe, az energia keretedbe, az nem az 
önbizalmadat bizonyítja, hanem a megfelelési programot.  
 
Ráadásul, ha ezt sikerül összefűzni az önszabotázs művészetével, akkor 
jön létre a „futóhomokon való lázas semmittevés” gyönyörű jelensége. 
 

Persze előfordul, hogy nem fér bele a keretekbe, amit terveztél. Nem vagyunk 
tökéletesek, nem feltétlenül tudjuk hajszálpontosan belőni a kapacitásainkat, és 
rendszeresen beütnek váratlan helyzetek. A kérdés, hogy milyen sűrűn fordul ez elő, 
hogy kicsúszunk – anyagi, időbeli, energetikai, kompetencia keretekről beszélek. És a 
váratlan helyzetekkel is tudunk számolni, puffereket hagyva a kezelésükre. A 
tapasztalat pedig az, hogyha tiszteletben tartjuk a kereteinket, akkor ezek a váratlan 
helyzetek is ritkábban garázdálkodnak a lehetőségeinkkel. A felelősség ebben az 
esetben nem csak azt jelenti, hogy a feladatot elvállaljuk – akár más, akár a magunk 
ötletéből adódóan – a hozzátartozó határidővel együtt, hanem hogy tudatosan olyan 
döntéseket hozunk folyamatosan, ami ennek a felelősségnek megfelel. Prioritásokat 
állítunk fel, következetes döntéseket hozunk, tervet készítünk, eszközöket rendelünk 
a célokhoz, megvalósítjuk a terveinket. Eközben jó esetben együttműködünk, 
kommunikálunk, tervezünk, megbízunk, delegálunk, ellenőrzünk, irányítunk, 
végrehajtunk, dicsérünk, stb. Mindenesetre elég sok képességünket gyakoroljuk.  

 

Amikor a tapasztalataid tudatos és tárgyilagos értékelése révén – miben 
vagy jó, mihez mennyi idődre és 
energiádra van szükség, mit hogyan és 
hogyan nem érdemes csinálnod – 
értékeled magadat (önértékelés). Tudod az 
értékeidet – rendben vagyok – és úgy 
tartod, hogy ezek a világ számára is 
értékek – rendben van a világ is.  
 
Tehát ebben a folyamatban ott van az, 
hogy ismered a határaidat és azokat nem 
akarod minduntalan és túlzottan áthágni.  
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Jó, ha van kihívás néha, nem túl ritkán, de nem túl gyakran – ez elég 
szubjektív kinek, melyik, mit jelent pontosan. Ezekből a tárgyilagos és 
pozitív értékelésekből képes megszületni önmagad megbecsülése. Ez a 
tudás vagy képesség magabiztossá tehet.  
 
Azt viszont még nem tekintem önbizalommal teli állapotnak, amikor 
képes vagy felelősséget vállalni a feladataidért. Véleményem szerint a 
valós önbizalom kertjébe akkor lépsz be, ha a határaid ismeretében 
felelősséget vállalsz önmagadért is, és nemcsak a feladataidért. És ez nem 
egyszerű dolog. Sokan képesek felelősséget vállalni másokért, 
feladatokért, de mikor önmagukról van szó, akkor már megbuknak. 
 
A „felelősségvállalás önmagadért” több szinten is értelmezhető. Ez jelenti  
 

 a testedért,  
 az életerődért,  
 az érzéseidért vagy érzelmi állapotodért,  
 a gondolataidért vagy mentális állapotodért  
 és a spirituális lényedért  

 
való felelősségvállalást. 
 
A testedért: 

 mit eszel, hogyan táplálod magad, mennyit mozogsz, mennyire 
ápolod. 

 
Az életerődért: 

 mennyit és hogyan pihensz, de a táplálkozás és a mozgás itt is 
fontos. 

 
Az érzelmi állapotodért: 

 figyelsz-e a mozgásukra, és elfogadod-e őket, megérted-e őket 
és kimondod-e magadnak vagy másoknak? 

 kezeled-e őket, dolgozol-e rajtuk, velük, elnyomás nélkül? 
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A mentális állapotodért: 
 figyeled-e a gondolataidat, honnan jönnek, igazak-e, vagy csak 

beégették őket a lelkedbe, agyadba valamikor? 
 mennyire zajonganak, csaponganak vagy adsz teret a benti 

csendnek?  
 a gondolataid irányítanak téged vagy te irányítod, fókuszálod 

őket? 
 
a spirituális lényedért: 

 miben hiszel, és mit tudsz a szíveddel? 
 hogyan kapcsolódsz a természethez, az univerzumhoz és a 

megnevezhetetlenhez? 
 

Amikor ezeket elkezded rendbe tenni, akkor az önbecsülésed kitágul és 
az önbizalmad megerősödik. 
 
Kérdés 
Mit gondolsz minderről? 
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Mit befolyásol az önbizalmunk szintje? 
 karrierünket, 
 a céljainkat, 
 sikeresek leszünk-e az életünkben, 
 mit érünk el a vágyainkhoz képest, 
 a vállalkozó kedvünket, 
 másokhoz való hozzáállásunkat, 
 az emberi kapcsolatainkat,  
 szüleinkhez, szeretteinkhez, barátainkhoz fűződő viszonyainkat, 
 kik a barátaink, ki a párunk, 
 az egészségünket, 
 az elégedettségünket az életünkkel, 
 a boldogságunkat. 

 
Kérdés: 
Tudnál még hozzátenni valamit? 
Melyikben szeretnél fejlődni ezek közül? 
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Gyökerek 
Az önbizalom két dologra épül:  
 

a,) szerethető vagyok-e és a 
 

b.) jó vagyok-e 
 

tudatára. 
Az, hogy erre a két kérdésre milyen válasz él bennem, mi van a 
tudatomban erről, az határozza meg az önbizalmam erejét, szintjét. 

Mindkettő attól függ, hogy gyerekkorunkban milyen megerősítéséket kaptunk ebben a 
két témában a referencia személyektől, tehát azoktól, akik a tudatunkban kvázi 
istenkét, azaz mindentudó és mindenhatóként jelentek meg (szüleink, nagyobb 
testvéreink, nagyszülők, nevelők, pedagógusok). Az ő mondataik, viselkedésük 
parancsként, megfellebbezhetetlen ítéletként égtek be a tudatalattinkba. Legalább is 
leegyszerűsítve ezt derítette ki a pszichológia az utóbbi 100 évben.      

Az e kettővel való munkára épül az önbizalom fejlesztés. 
 
a,) Az elsővel, a „szerethető vagyok-e” kérdésével való munka az 

önszeretet 
fejlesztésén alapul. Más szóval: az önbecsülés. 
 
b.) A második, a „jó vagyok-e” pedig az  

öndicséret 
 gyakorlatának megtanulásával építhető fel. Más szóval: az önértékelés. 
 
Mindkettő piros lámpás történet – sokunkban él az a dogma, hogy az 
önszeretet és az öndicséret nem pozitív erény, sőt kifejezetten kerülendő, 
mert a jóravaló ember szerény, magát nem tolja előtérbe, stb.  

Filozófia: ez a tudat, hogy az önszeretet és az öndicséret helytelen magatartás 
feltehetőleg a világi és a spirituális hatalom által propagált nézet. Bruce Lipton 
mesél egy tanulmányról, mely arra a következtetésre jutott, hogy a kettő 
érdeke, hogy az alattvalóik, híveik ne legyenek túl magabiztosak, önállóak, 
mert azokat nehezebb irányítani, rávenni a hatalom érdekeit szolgáló 
magatartásra, pl. mások utálatára, megosztásra, félelemben tartásra. Az 
önbizalommal teli ember félelmi szintje messze elmarad az önbizalom hiányos 
emberekétől, ez utóbbiakat pedig könnyebb befolyásolni. 
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Azért használom itt az „önszeretet” és az „öndicséret” kifejezéseket, mert 
ezzel akarok arra utalni, hogy mi az a belső mozzanat, amit érdemes 
meglépnünk, ha erősíteni akarjuk az önbizalmunkat.  
 
Szeretet magunk iránt és dicsérni önmagunkat, mert ezt a kettőt nem 
kaptuk meg úgy, annyiszor és olyan formában, hogy az biztosítsa 
felnőttkorunkra a stabil, egészséges önképet, önbizalmat. Ha külső 
szereplő próbálkozik ezekkel, az is működik valamennyire, de kéznél mi 
vagyunk mindig, a nap 24 órájában, a hét 7 napján. A külső szereplő által 
adott szeretet és dicséret ereje sajnos legyengítve 
éri el lelkünket, mert a tudattalan szűrőnk 
nagyságrendekkel lecsökkenti ezek intenzitását. 
Másrészt a változáshoz nagy dózis kell, nagy lapáttal 
kell öntsük magunkba, magunkra mindkettőt.  
 
A módszereket bemutató fejezetben olyan 
gyakorlatokat osztok meg veled, melyek e két 
témában tudnak erősíteni téged. Van, amelyik főleg 
az egyikben, de lesznek olyanok is, melyek mindkét 
területen hozzájárulnak az épülésedhez. 
 
 
Kérdés 
Mit gondolsz ezekről? 
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Múnkafú� zet: 

Célja : 
 hogy feltérképezd az önbizalmad jelenlegi állapotát; 
 hogy motivációt gyűjts a munkádhoz, ez fog energetizálni téged, 

hogy figyelmet és időt szentelj az önfejlesztésedhez. 

Hogyan használd: 
 azt javaslom, először fusd át a kérdéseket és azzal dolgozz először, 

amivel kapcsolatban beindul benned a vezérhangya, 
 ez nem egy házi feladat, aminek minden pontját tökéletesre kell 

megválaszolnod, 
 vannak kérdések, amik nagyon hasonlóak, nem baj, ha úgy 

gondolod már korábban megválaszoltad őket, akkor ugorj tovább! 
 
Hogyan tovább: 

 Ha a végére értél ennek a munkafüzetnek, gondold végig, hogy 
ezek alapján bele tudsz-e vágni az önbizalmad fejlesztésébe! 

 Ha nem egyértelmű az igen benned, akkor mi tudna téged tovább 
lendíteni, elindítani? 

 Ha igen a válaszod, akkor vágj bele! 
 Ha mégis elakadsz, bátran keress minket egy személyes 

konzultációra vagy nézz bele az Önfejlesztők Birodalma anyagaiba, 
ott is találsz bőven muníciót a további segítséghez. 
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Előkészítés 
1. Miért gondolod, hogy szükséged van az önbizalmad erősítésére? 

 
 
 
 

2. Mik azok a jelenségek, amik azt mutatják, hogy az önbizalmad 
hiányos? Az életed valóságát írd le itt. Részletesen írd össze, mi 
nem olyan, amilyen lehetne (próbáld meg elkülöníteni a mások 
általi elvárásokat, a saját vágyaidtól)! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Mik azok a tapasztalataid, melyek azt mutatják, hogy 
önbizalomhiányod van? Konkrét eseteket keress! 
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Előzmények 
1. Korábban dolgoztál-e már tudatosan az önbizalmad 

fejlesztésén? Ha igen, hogyan? 
 
 
 
 
 

2. Vettél-e igénybe külső segítséget ehhez? Mi volt annak a 
folyamatnak az eredménye, tapasztalata? 

 
 
 
 
 

3. Volt-e azzal kapcsolatban sikerélményed? 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Ha visszanézel az életedre, biztosan látsz változásokat az 
önbizalmad állapotában. Talán felismersz olyan folyamatokat, 
helyzeteket, melyek erősítették az önbizalmad, valamelyik 
életterületen. Vagy olyanokat, melyek gyengítették. Mik voltak 
ezek? 
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A jelenlegi állapotod feltérképezése 
5. Térképezd fel az önbizalmad állapotát:  

a. Tortaszelet: gyűjts össze olyan életterületeket, ahol az 
önbizalmat valamilyen szinten megéled (magas vagy 
alacsony). Pl.: Kommunikáció, párkapcsolat, szakmai élet, 
munkahelykeresés, gyereknevelés, társasági élet. Az egyes 
területeket tovább részletezheted (pl. a kommunikáció 
alrészei: írásban, szóban, vitában, publikum előtt, 
társkeresésnél, szakmai kérdésekben stb. 

b. Rajzolj egy kört és oszd fel annyi szeletre, mint amennyi fő 
témát, életterületet összeszedtél! Nevezd el az egyes 
szeleteket! 

c. Az altémákat is rajzold be az egyes életterületekhez! 
d. A kör középpontjától kiindulva 10 db koncentrikus kört rajzolj 

hozzá az eddigi körhöz 
e. 10-es skálán értékeld, hogy 

melyik területen milyen 
erős az önbizalmad:  

i. 1-es: teljes gáz, 
félelem uralkodik 
benned;  

ii. 10-es: tökéletesen 
magabiztos vagyok. 

f. Dolgozz színesben, ha 
teheted, és minden 
életterületet egy külön színnel színezz be, de csak annyira a 
középpontból kiindulva, amekkora értéket adtál az adott 
szeletnek. 

g. Nézd meg alaposan az így kapott ábrát! Mit gondolsz erről? 
Van-e valami szembetűnő? 
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A fejlesztés hozadéka mi lehet 
6. Mi fog változni az életedben, ha fejlődik az önbizalmad? 

Fokozatosan építsd fel ezt a kérdést: 
a. Nézzük meg a legkisebb lépést: válassz ki egy alterületet, ha 

itt érsz el egy egységnyi fejlődést, mi fog változni az 
életedben? 

 
 
 

b. Miért pont ezt a területet választottad? 
 
 
 
 

c. Hogyan hat ez a fejlődésed más területekre, alterületekre? 
 
 
 
 
 
 
 

d. Mi történne, ha egyszerre több területen is elérnél egy 
egységnyi fejlődést? 

 
 
 
 
 
 

e. Mi történne, ha egy alterületet, ami nagyon alacsony 
értékelést kapott tőled, egyből 10esre fejlesztenéd? 
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7. Csoda kérdés:  

a. Találkozol a jó tündérrel és felajánlja neked, hogy az 
önbizalmadat olyannyira megerősíti, hogy azt a tortát teljesen 
be tudod színezni, nem marad egyetlen fehér folt sem. Szánj 
erre időt, egy egész oldalas fogalmazást várok tőled erre a 
kérdésre: Mi történne, ha minden 10-es értéket kapna? Hogy 
nézne ki az életed? Egy napod hogyan telne? 
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A fejlesztés területe 
8.      Melyik életterület, melyik alterületén szeretnél már holnap       

fejleszteni? 
 
 
 

9.      Miért pont azon? Mit vársz tőle? 
 
 
 
 

10. Melyiken lenne a legkönnyebb fejlesztened? 
 
 
 

11. Miért gondolod, hogy ez a legkönnyebb számodra? 
 
 
 
 

12. Melyiken lenne a legnehezebb? 
 
 
 
 

13. Miért gondolod, hogy ez a legnehezebb számodra? 
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A körülményeid 
14. Ki segít téged ebben a folyamatban? 

 
 
 
 

15. Ki húz vissza téged ebben a folyamatban? 
 
 
 

16. Mi segít téged ebben a folyamatban? 
 
 
 

17. Mi hátráltat téged ebben a folyamatban? 
 
 
 
 

18. Milyen belső energiákat tudsz mozgósítani ehhez a 
munkához? 
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Kapcsolódásod a leírt módszerekhez 
19. Most olvasd végig a 6 módszert. Ezek közül melyiket érzed 

magadhoz közelállónak? 
 
 
 
 

20. Melyik okoz benned ellenszenvet? Milyen gondolatok 
jelennek meg benned, ahogy olvasod őket? Kritika nélkül 
jegyezd le ezeket. Azért fontos ez, mert itt lehet nyakon csípni a 
benned lévő szabötőröket. Azokat a belső programokat, melyek 
meggátolják a fejlődésedet.  

 
 
 
 
 
 
 
 

21. Ha eddig eljutottál, akkor mi kell még neked, hogy belevágj 
az önbizalmad fejlesztésébe? 
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Hat mó� dszer 

1. Szerszámos láda 
RÖVID LEÍRÁS  
Az eszköz a tudásaid, képességeid, készségeid és tapasztalataid alapos leltárba 
vételét célozza.  
 
MIRE JÓ  
Nagyon hasznos arra, hogy tudatosítsd, mi mindent tudsz, mi mindenben van 
már tapasztalatod. Persze ez az eszköz annál többet ér, minél idősebb vagy, 
mert akkor már volt lehetőséged sok mindennel foglalkoznod, sok mindent 
kipróbálnod az életben, sok tapasztalatot szerezned.  
 
RÉSZLETES LEÍRÁS  
A folyamat során gyűjtsd össze minden eddigi munkádat, tevékenységedet, 
projektedet.  
Az egyes tevékenységekhez kapcsolódóan keresd meg, mi az a képesség, 
készség, tudás, amiket ezeknél a tevékenységeknél használtál, amire szükség 
volt ahhoz, hogy az adott tevékenységet bármilyen szinten elvégezhesd.  
A harmadik lépésben – ez nem feltétlenül különbözik a másodiktól – még írd 
hozzá a tapasztalatokat, amiket szereztél az adott tevékenység révén. 
Legvégül, azt figyeljük meg mi volt a viszonyod az adott tevékenységhez. 
Így áll össze egy részletes lista, amit tudatosítva, érzékelni tudsz, hogy milyen 
sok képességgel, tudással rendelkezel, amire büszke lehetsz. 
 
GYAKORLATI KIVITELEZÉS  
Készíts egy táblázatot 4 oszloppal. A fejlécbe írd bele, balról jobbra haladva:  
  

Tevékenységek 
 Ezt csináltam eddig.  
 Mit még? 

 

Képességeim, 
készségeim 

Milyen képességeket 
használtam vagy 
fejlődtem benne? 

Tapasztalataim 
Mit tanultam meg 
általa? Akár készséget, 
vagy akár magadról, 
vagy az emberekről? 

Mennyire 
szerettem 

Skálázhatod vagy ahogy 
jól esik. 

Az első oszlopba gyűjts 
össze minden létező 
tevékenységet, amit már 
csináltál az életedben, 
ami valamilyen fajta 
munka volt, házi munka, 
önkéntes, pénzért 
végzett vagy akár hobby 
tevékenység. Mindegy, 
hogy rendszeresen vagy 
csak egyszeri alkalommal 

A második oszlopba, az 
egyes tevékenységek 
sorába írd be, hogy mi 
minden képességet, 
tudást, készséget 
használtál az adott 
tevékenység végzése 
során. Egy 
tevékenységhez, lehet, 
sok ilyen kerül. 
Másrészt egy tudás, 

A harmadik oszlopba 
kerülnek a 
tapasztalataid. Az 
adott tevékenység 
során, milyen 
tapasztalatokra tettél 
szert. Ez sokszor meg 
fog egyezni a 2 
oszlopban lévő 
tételekkel, de néha 
más jön be a képbe, 

A negyedik oszlopba 
azt gyűjtjük, hogy az 
adott tevékenységet, 
milyen örömmel 
végezted. Ezt egy 1-
től 5-ig terjedő skálán 
határozd meg. 
Utáltam – kicsit 
utáltam – elvégeztem, 
mert muszáj volt – 
szerettem – imádtam. 
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végezted, akkor is 
érdemes beleírnod a 
listádba. Írd ide a 
végzettségeidet is, 
minden tanulmányt, 
amit végeztél, 
tanfolyamot több éves 
vagy akár pár órás 
tanfolyamokat is. 
 

készség biztos sok 
tevékenységnél meg 
fog jelenni. Ez viszont 
ne zavarjon, írd akkor is 
oda, mert majd az is 
érdekes lesz, hogy 
melyiket hányszor 
használtad. 
 

valami új. Ezekért az 
új dolgokért 
dolgozunk ezzel az 
oszloppal. 
 

Természetesen 
előfordul olyan is, 
hogy az adott 
tevékenységen belül 
egy részt utáltál egy 
részt pedig imádtál, 
ezeket nyugodtan írd 
bele. 
 

Példa    
interjúztató – közvélemény 
kutató – telefonos 
hideghívásokkal 
 

 ügyfél kapcsolatban 
jó vagyok 

 tudok bánni az 
emberekkel 

 tudok az emberek 
indulataival mit 
kezdeni,  

 tudok az emberek 
szándékaiban 
olvasni  

 a folyamatos 
telefonálás – 2. 

 egyes beszélgetések 
- 4 

 
Csinálhatod úgy, hogy előbb összegyűjtöd a tevékenységeket, aztán töltöd ki a 
többi oszlopot, de úgy is, hogy előbb végig mész egy sor minden oszlopán, 
aztán veszed a következő tevékenységet górcső alá. Viszont az biztos, hogy 
menet közben újabb és újabb tevékenységek jutnak majd eszedbe, amiket már 
csináltál, csak térj vissza hozzá napról napra. 
A végén lesz egy listád, hogy mi mindenhez értesz, és ezek közül mi az, amit 
szeretsz csinálni. Így látni fogod feketén fehéren, hogy miben vagy te jó. 
 
MIRE JÓ MÉG  
Munkakeresésnél, pályaválasztásnál, vállalkozási ötlet keresésénél tudod még 
jól használni. 
 
KAPCSOLAT MÁS ESZKÖZÖKKEL  
Ha ezt végigcsinálod, de mégsem érzed benne az erőt, javaslom, a „Tárjuk fel 
képességeinket” eszközét: 
https://onfejlesztokbirodalma.hu/products/KvN4x3Bt3etW97JFy/intro 
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2. Negatív automatikus gondolatok feltérképezése és átalakítása 
 RÖVID LEÍRÁS  
Az eszköz a tudatalattinkban ható negatív automatikus gondolatok feltárására 
és pozitív gondolatokkal való behelyettesítésére használható. 
 
MIRE JÓ  
Nagyon hasznos arra, hogy kiiktasd azokat a belső önsorsrontó programokat, 
melyek aláássák a törekvéseidet és rendszeresen megakadályozzák, hogy elérd 
a céljaidat, megvalósítsd a vágyaidat, megemeld az életed minőségét. A 
kiiktatás a végső cél, eleinte a negatív programok erősségének csökkentését 
tudod elérni. 
 
RÉSZLETES LEÍRÁS  
A folyamat 7 lépésből áll. Egy konkrét helyzet rövid leírásával kezdődik, az 
ehhez kapcsolódó belső monológok legerősebb önítélkező mondatainak 
számbavételén és az ezek által gerjesztett negatív érzések feltárásán keresztül 
elvisz téged az ezekkel szembe helyezkedő pozitív gondolatok és érzések 
megfogalmazásáig. A negatív és a pozitív ítéletek között az indoklás és ennek 
cáfolata az összekötő híd.  
Ehhez a munkához önismeret szükséges, és önmagunk belső hangjaira való 
figyelés. Elmélyült figyelmet igényel. De többségünk képes erre, szinte minden 
ember, aki az öntudat legalább minimális szintjét elérte, képes meghallani a 
belső programokat.  
A legfontosabb mozzanata a pozitív gondolat és érzés megfogalmazása után 
következik. Ez tulajdonképpen a 8. lépés: e kettő újra és újra felidézése, 
ismétlése, tudatosítása.  
A 9. lépés pedig a hasonló szituációkba való bátor belelépés, ahol már 
igyekszünk a pozitív gondolatot és érzést hatni hagyni.  
 
GYAKORLATI KIVITELEZÉS  
Készíts egy táblázatot 7 oszloppal. A lenti példa megmutatja az egyes oszlopok 
témáját.  
Helyzet: 

Keress olyan helyzeteket, amiben rosszul érezted magadat. Írd le röviden a 
helyzetet, eleveníts fel minden részletet, környezeti elemeket, hangokat, 
színeket, szagokat.  Mit csináltál épp?  
 

A Negatív Automatikus Gondolat - NAG:  
Mi volt az a negatív automatikus gondolat, ami után rosszul kezdted érezni 
magad? Lehet több is! 
 

Érzés:  
Milyen érzést keltett benned ez a gondolat?  
Igyekezz meghatározni az érzés intenzitását is: ha %-os értékben kellene 
megadnod, milyen erősségű? 
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Indoklás: 

Mi igazolja ennek a gondolatnak a valóságtartalmát, azaz, hogy ez a gondolat 
igaz. 
 

Cáfolat: 
Cáfold meg ennek a gondolatnak az abszolút igazságát, vagyis találj érveket 
amellett, hogy miért nem teljesen reális ez a negatív automatikus gondolat?  
 

Reális gondolat:  
Ha már sikerült cáfolatot találnod a fenti gondolat abszolút érvényességére, 
fogalmazz meg egy olyan kijelentést a NAG-od helyett, ami kiüti, érvényteleníti 
azt! 
 

Érzés %:  
Nem ígérem, hogy teljesen elmúlik a félelmed, de minden bizonnyal csökkeni 
fog. Nézz rá most ennek a reális gondolatnak a fényében a korábbi 75%-os 
erősségű félelmedre, szorongásodra, szégyenedre?  
 

Helyzet NAG Érzés Indoklás Cáfolat Reális 
gondolat 

Érzés % 

Jövő héten 
előadást kell 
tartsak 30 
ember előtt és 
már most 
teljesen 
pánikba esek, 
ha rágondolok. 

Le fogok 
fagyni, nem jut 
eszembe majd, 
amit mondani 
akarok. 
Teljesen 
megszégyenül
ök majd, 
 Én ehhez 
kevés vagyok, 
nem vagyok 
elég jó. 

szégyen, 
szorongás, 
félelem. 
Kb. 75%-os 
intenzitású
ak ezek az 
érzések 

legutóbb is ilyen 
szituban izzadt 
a tenyerem, 
összekevertem a 
gondolataimat, 
dadogtam, 
lámpalázas 
voltam, ha 
érzem, hogy 
figyelnek és 
teljesítenem 
kell, mindig 
izgulok. 

egyszer volt olyan 
eset, mikor nagyon 
tudtam, amit 
mondani akartam 
pár ember előtt, 
nem öntött el a 
lámpaláz és sikerült 
pontosan 
kifejeznem magam; 
vagy 
lesznek ott kedves 
ismerősök, akik 
támogatni fognak 
és elfogadnak úgy, 
ahogy vagyok. 
 

Hibázni 
emberi dolog, 
senki sem 
tökéletes, én 
sem vagyok az 
és ez rendben 
van. 
Nem kell 
tökéletesnek 
lennem. 
Tudom az 
értékeimet és 
felkészült 
vagyok. 

csökkent 
majdnem 
a felére 
most 
már csak 
kb 40%-
os 
intenzitá
sú 

 
TOVÁBBI TANÁCS  
Írd le ezeket egy táblázatba és rendszeresen vedd elő, tudatosítsd újra és újra a 
reális gondolataidat, amiket már megtaláltál! Használd folyamatosan, éberen 
figyeld a mindennapokban a bejelentkező NAG-jaidat, csípd nyakon őket és 
alakítsd át! Figyeld meg hosszú távon az érzések intenzitásának csökkenését! 
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3. Önbizalom napló 
A naplózás nagyon sok témában hasznos. Létezik 
haragnapló, érzelem napló, konfliktus napló, motivációs 
napló, hála napló, pozitív gondolatok naplója és még 
sorolhatnám. Mind arra való, hogy tudatosítsuk, 
kiértékeljük az adott témában előkerülő helyzeteket, 
folyamatokat, stratégiákat.  

 
RÖVID LEÍRÁS  
Az eszköz az önbizalommal teli vagy önbizalom hiányos 
szituációk lejegyzését és elemzését célozza. 
 
MIRE JÓ  
Egyrészt az önbizalommal kapcsolatos szituációk és az azokban megjelenő 
érzéseid, gondolataid tudatosítását támogatják, másrészt ez írás terápia 
egyben, az élményed kiírása szavakba öntése az események feldolgozását 
szolgálják a lelked számára. 
 
RÉSZLETES LEÍRÁS  
A nap az aznapi szituációk két csoportba osztásával zárul. Teli vagy hiányos. 
Szöveges és számszerű értékeléssel együtt. A teli állapotok érzéseinek 
felidézése szolgálja a feltöltődést. A hiányos állapotokhoz pedig a háttér, a 
gyökerek keresése kapcsolódik. Zárulhat stratégiaalkotással. 
 
GYAKORLATI KIVITELEZÉS  
Esténként a következő 6-8 hétben gondold végig a napod: 

 milyen szituációban voltál magabiztos, stabil, 
 és melyekben szorongó, amikor a stabilitásod elveszítetted.  

Két oszlopba vagy két külön oldalra gyűjtsd ezeket. Mindkettőhöz írd oda, akár 
más színnel, hogy milyen érzéseket keltett ez benned, akkor vagy akár most, 
amikor újra felidézed. A stabilitásod elvesztése oszlophoz az érzelmek mellett 
keresd meg a gondolatokat, amiket ezek berántanak a tudatodba. Engedd 
szabadon a tollad, írd ki magadból az élményt. 
Zárásképp, írd le még, mit tudsz tenni azért, hogy a stabilitásodat ne veszítsd 
el, mit fogsz tudni tenni legközelebb egy hasonló szituációban azért, hogy a 
középpontodban maradj! 
 
KAPCSOLAT MÁS ESZKÖZÖKKEL  
A háttérelemzésnél a NAG-ok eszközét tudod jól használni. 
Egy másik jó eszköz még az U folyamat, amivel fel tudod tárni a mögöttes 
gondolatokat, érzéseket és fel tudod építeni az újakat. Ezt az Önfejlesztők 
Birodalma felületén találod, ha klubtagságot váltasz. 
https://onfejlesztokbirodalma.hu/regisztracio 
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4. Pozitív gondolkodás erősítése 
Mielőtt ebben a témában elmélyednénk, szeretném leszögezni, hogy van helye a 
negatív gondolatoknak is, nem azok teljes kiirtásáról van szó. Hiába mondod, 
hogy édes, kedves jószág ez az oroszlán, kenyérre lehet kenni, olyan bájosan 
morog és vicsorít, attól még megesz. A lehetőségek felmérése és a közülük való 
tudatos választás képessége, az ami a lényeg.  
 
RÖVID LEÍRÁS  
Az eszköz a pozitív gondolatok térnyerését célozza a mindennapi gondolataid 
áramában.  
 
MIRE JÓ  
Nagyon hasznos a tisztánlátásunk, a kreativitásunk, a lelki békénk 
megtartásához. Ahhoz is, hogy több választási lehetőséget lássunk magunk 
előtt. Képesek legyünk a helyzetekből tanulni, a magunk épülésére használni, 
ahelyett, hogy a „nem vagyok jó” és a „nem vagyok szerethető” ítéletek 
igazolásait látnánk az eseményekben.  
Másrészt segítik, hogy pozitív érzéseket tápláljunk magunkkal, másokkal és a 
világgal szemben, ami a boldog, harmonikus élet egyik feltétele. 
 
RÉSZLETES LEÍRÁS  
Minden helyzetnek, eseménynek van jó oldala, tapasztalati kincse. Ennek 
feltárása és az erre fókuszálás, azaz a tudatunk világító terébe emelése és ott 
tartása a lényeg. A negatív gondolatok és érzések is fontos részei az életnek. 
A kérdés az, hogy hagyom-e, hogy eluralják a rendszeremet (testem, lelkem, 
szellemem). Mind a pozitív mind a negatív gondolatok és érzések a részeim, de 
ők nem Én vagyok és tudom tartani azt a tudatosságot, hogy válasszak közülük 
és bármikor lecseréljem őket az akaratom és döntésem szerint. Akkor tudok 
velük dolgozni, felismerni üzenetüket, a mögöttük rejlő titkokat.  
 
GYAKORLATI KIVITELEZÉS  
Keresd a tapasztalás lehetőségét mindenben.  

 Mit tudsz tanulni ebből? 
 Mire tanít téged ez a dolog? 
 Mi a szép benne?  
 Miben támogat téged? 
 Milyen örömöt tud benned felhívni? 
 Miért tudsz hálás lenni? 

 Ezekre a kérdésekre keresd a választ minden szituációban.  
A tudatod reflektora keresse mindig a nap folyamán a pozitív érzelmeket 
támogató gondolatokat. 
Hasznos, ha ezeket magadnak leírod, segít, ha a körülötted lévőknek 
kimondod. 
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KAPCSOLAT MÁS ESZKÖZÖKKEL  
Az átkeretezés gyakorlatát keresd meg az Önfejlesztők Birodalma oldalán, az 
eszközök között. 
https://www.onfejlesztokbirodalma.hu/ez-itt-rad-var-2/  
 
A Hála levél eszközt az ajándékok között találod, ugyanezen az platformon.  
https://onfejlesztokbirodalma.hu/products/57eJTiPdNeB9ByvWg/intro 
 
A pozitív gondolkodás fejlesztéséhez pedig ugyanott a: 
https://onfejlesztokbirodalma.hu/products/7jjeEbKQJypQhdsRG/intro 
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5. Network elemzés - hol vagyok a rangsorban? 
 
Megfigyelték, hogy az emberek mindenkit, az ismerőseiket is besorolják három 
csoportba. Jobb, mint én – olyan, mint én - rosszabb, mint én.  Ez a „besorolási” 
ösztön elég erős, nehezen tudjuk kivonni magunkat alóla és nagyon erősen 
befolyásolja az önképünket. „Mi a helyem a falkában”, „a rangsorban hol vagyok 
én” belső kérdését az anyatejjel szívjuk magunkba. Ahogy belenövünk a 
családunkba, az óvodai, iskolai közösségbe, azt tapasztaljuk, hogy az emberek 
körülöttünk csoport szerepeket játszanak. Mindenkinek rangsorbeli helye van az 
adott kis közösségben, amiknek mi is a tagjai vagyunk. Mivel a gyermekek 
megfigyelik a környezetüket és alkalmazkodnak hozzá, ők is keresik a helyüket a 
rangsorban. És ezt szokásunkat megtartjuk öregkorunkig. 
 
RÖVID LEÍRÁS  
A személyes ismerőseidhez fűződő szubjektív viszonyaid alapján mutatja meg, 
hogy hova helyezed magad a társadalmi rangsorban. 
 
MIRE JÓ  
Az eszköz segít a „térképen” belőni a saját elhelyezkedésed másrészt rávilágít a 
viszonyítási pontjaidra. 
 
RÉSZLETES LEÍRÁS  
A folyamat két lépcsőből áll. Az első lépcső az ismerőseid, rokonaid listája és 
egy meghatározás, hogy hova helyezed magad ő hozzájuk képest. Nagyon 
fontos, hogy az első hangra hallgass, ne mérlegelj, az hamisít, belemagyaráz 
olyan dolgokat, ami már felül akarja írni a tudatalattid ítéletét. Nekünk pedig 
ez utóbbira van szükségünk, mert az önbizalmadat ez határozza meg. 
A második lépcső a szempontok összeírása. Egy adott illetőnél, milyen 
szempontok játszották a döntő szerepet a hozzá való elhelyezkedésed 
megállapításánál.  
 
GYAKORLATI KIVITELEZÉS  
Készíts egy táblázatot. Az első oszlopba az ismerőseid neve kerüljön. A 
másodikba egy 5 fokú skála elemei: 
   

nagyon alá – kicsit alá – egy szinten – kicsit fölé – nagyon fölé 
 
Mikor találkozol valakivel, barát, kolléga, rokon, ismerős, híresség, figyeld meg 
belül hova helyezed magad őhozzá képest: légy ebben 1000%ig őszinte, azt 
keresd, ami megszólal legmélyebb zsigereidben és jegyezd fel. Az „első hang!” 
módszert vedd alapul. Majd 100 ember után nézd meg az arányokat!  
Ha gyorsítani akarod a folyamatot, nem kell megvárnod, míg találkozol velük, 
elég, ha rájuk gondolsz. 
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A következő lépés az ok keresése, miben tartod te őt önmagadnál többre és 
miben kevesebbre vagy miben egyenrangúnak. Az az első hang, mit vett 
alapul. Írd oda ezt is a nevek mellé. Ha összegyűlt a 100 név – ez már egy jó 
minta, de már 50-nél is elkezdheted – akkor kezd el elemezni az egyes 
szempontok gyakoriságát. Mi az első 2-3 szempont, ami a legsűrűbben fordul 
elő, azok esetében, akiket a rangsorban magad fölé helyeztél. Ez mutatja meg, 
hogy miben érdemes neked fejlődnöd. Ha ezen a területen építed magad, 
akkor nagyokat tudsz lépni az önbizalom ösvényén. 
 
KAPCSOLAT MÁS ESZKÖZÖKKEL  
Ami így kijött, érdemes összevetned a „Fontos kérdések önmagadhoz” 
kérdéseivel. 
https://onfejlesztokbirodalma.hu/products/6tYpXQbJW28ArtBvX/fillings/MafJH
YyJMXPXpKpdQ/intro 
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6. Találd meg a szeretetnyelved 
 
Az 5 szeretetnyelv  
Meglepő, de az emberek nem ugyanazon a módon szeretnek, illetve érzik azt, hogy 
szeretve vannak. Szerencsére itt nem az a helyzet, hogy ahány ember, annyi módja a 
szeretésnek, hanem csupán 5 „nyelven” műveljük ezt. Legalább is Gary Chapman 
szerint. 
Számomra meglepő, hogy mennyi ember nem hallott még az 5 szeretetnyelvről, 
holott én azt hittem, hogy ez már a könyökén jön ki mindenkinek.  
Pedig az életminőségünkben mélyreható változást hozat, ha  

1. tudatosítjuk melyik a mi szeretetnyelvünk – azaz mikor érezzük azt, hogy 
szeretnek minket; 

2. és milyen szeretetnyelvet beszélnek a szeretteink – azaz mikor érzik azt, hogy 
szeretet kapnak tőlünk;  

3. ha használjuk ezt a tudást, akkor rengeteg harmonizációt tudunk az életünkbe 
belecsempészni – azaz, ha a szeretteinket olyan „eszközökkel” szeretjük, ami 
tölti az ő szeretet tartályukat, és ha megkérjük őket, hogy ők is azokat 
használják, ami tölti a miénket. Illetve megkeressük azokat a tevékenységi 
formákat, helyzeteket, ahol „azon a nyelven beszélnek” velünk.  
 

 Mik ezek a „nyelvek”? Vegyük őket sorra. 

 Elismerő szavak. 
Dicsérd a másikat! Nem hízelgésről van szó, hanem keresd a pozitív tulajdonságait és 
értékeld a cselekedeteit. Hozd tudomására, hogy megbízol benne és a képességeiben 
is. Támogasd, szavaiddal, tetteiddel, sőt a szemedből áradjon ez a támogató erő! 
Vigyázz csak semmi irónia, és véletlenül se emlegesd fel a kudarcait.  
  

 Minőségi idő 
A minőségi idő nyelve az, amikor időt töltesz a másikkal, vele vagy, de nem csak 
testben, hanem lélekben is, azaz teljes odaadással figyelsz rá. Kérdezd, kíváncsi légy 
rá, ne kihallgass, érdeklődj a gondolatai, élményei érzései iránt és oszd meg vele 
benned mi van, invitáld be a saját világodba is, mert ő is kíváncsi rád. Légy értő és 
elfogadó hallgatósága. Ne akard a nézeteidről meggyőzni. Néha a tanácsnak is örül, 
de alapvetően értő és érző hallgatóságot akar.  
  

 Ajándékok 
Annyi lehetőség van valami apróságot adni a másiknak. Édes kicsi apróságok. A 
hazaúton a benzinkútnál egy csoki, egy szép fakéreg az erdőből, egy rajz amit neki 
rajzoltál, vagy egy romantikus szerelmeslevél, de lehet hogy egy toll, ha szeret írni. 
Bármilyen, számodra értéktelennek tűnő dolog felvillanyozhatja és feltölti a szeretet-
tankját. A jeles napokat tartsd számon! Az ajándék azt jelenti számára, hogy fontos 
neked és figyelsz rá, akkor is gondolsz rá, mikor nem vagy vele Épp ezért tudd, mit 
szeret és mit nem, olyat ne vigyél, amit nem kedvel! 
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 Szívesség 
Bármi apróság, amit megteszel, hogy megkönnyítsd az életét. A szívesség nem 
magától értetődő. Kinyitod előtte az ajtót, kiveszed a kezéből a nehéz táskát, főzöl 
neki valami különlegeset, levágod a körmét, fölhívod a szerelőt helyette, elmész a 
közértbe, átvállalsz valamit a feladataiból. Azt fogja érezni, hogy figyelsz rá.   
  

 Testi kontaktus 
Ez már a gyönyörködő tekintettel kezdődik, de benne van a kéz megérintése, az 
ölelés, a hát masszázs és a szex is. Ölelés, simogatás, csók, kézen fogás, összebújás, 
cirógatás, dörgölődzés, összesimulás, tapogatás, fogdosás, csiklandozás masszázs, 
megmarkolás, birkózás, ölbevétel, babusgatás – széles a repertoár. Ha eltolod 
magadtól, mikor közeledik, egy világ omlik össze benne. Érintsd meg ébredéskor, 
elalváskor, evés közben, mikor elmész mellette, ha melléd ül, ha beszélsz vele, mindig, 
mindenkor, mindenhol, mindenféle módon! 
 
Mi a te szeretet nyelved? 
Ezt talán magad is kitalálod ezek után, de ha mégsem ajánlom az 5 szeretetnyelv 
tesztet. Sok helyen a neten vagy itt:  
https://onfejlesztokbirodalma.hu/products/eq8KwfWDbqLBSRMHN/intro 
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Linkek 
 

Eriksoni pszichoszociális fejlődéselmélet -Wikipédia 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Eriksoni_pszichoszoci%C3%A1lis_fejl%C5%91d%C3%A9selm%C

3%A9let 

 
Önbizalom – Wikipedia 
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%96nbizalom 
 
Önbizalom – Avomed Pszichológiai Központ 
https://avomed.hu/onbizalom 
 
Önbizalom nélkül élni… - Pszichoforyou 
https://pszichoforyou.hu/onbizalom/ 
 
Önbizalommal kapcsolatos idézetek – Citatum 
https://www.citatum.hu/kategoria/Onbizalom 
 
Önbizalom teszt nőknek - Önbizalomedző 
https://onbizalomedzo.hu/onbizalom-teszt/ 
 
Hogyan növeld az önbizalmadat – Gerilla Mentor Klub 
https://gerillamentorklub.hu/onbizalom/?utm_source=google_ads&utm_medium=ads_search
&utm_campaign=onbizalom-ads-search&gclid=CjwKCAjwur-
SBhB6EiwA5sKtjpxhNuko9VShTCapgXDvKsADte85gAgA0TWybnIe0eI5aDKEaMPjkRoCxbkQAv
D_BwE 
 
Sziklaszilárd Önbecsülés – Kerner Training 
https://www.kernertraining.hu/szikla-ebook-letoltes-2021?gclid=CjwKCAjwur-
SBhB6EiwA5sKtjuaoHrAykcS3DPv76ufY0EJhsS0k3btigMV40sx0YRhu0GSoqJ4gdRoCxR0QAvD_
BwE 
 
Önbizalom növelés – Miszter Siker 
https://misztersiker.hu/onbizalom-noveles/ 
 
 
 

 
 
 

 

Személyre szabott önbizalomfejlesztés 50% kedvezménnyel
https://www.onfejlesztokbirodalma.hu/lp-onbizalomfejlesztes50/

https://www.onfejlesztokbirodalma.hu/lp-onbizalomfejlesztes50/
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