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Most, hogy tisztában vagy az önismeret alapfogalmaival, bizonyára
megfordult a fejedben, hogy „Igen, most már sok mindent tudok
magamról. De mindez jobbára csak elmélet! Hogyan lehet ezeket az
ismereteket átültetni a gyakorlatba?”

NAGYSZERŰ LÉPÉS, HOGY AZ ÖNISMERETI
KALAUZ UTÁN/MELLÉ LETÖLTÖTTED A
HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ MUNKAFÜZETET!

Üdvözöllek!

JÓ MUNKÁT, EREDMÉNYES MAGADRÓL VALÓ
ELMÉLKEDÉST KÍVÁNOK!

Szerencsére erre is gondoltam! Sőt! Meggyőződésem, hogy az
önfejlesztés nem állhat meg az elméleti tudásnál, mert az
önmagában még nem fog változást elindítani az életünkben. Ezért
nekem is nagyon fontos volt, hogy segítselek abban, hogy a
gyakorlatban is lépéseket tegyél személyiséged kiteljesítése
érdekében!

Az alábbiakban az Önismereti kalauzban megismert fogalmakat
fogjuk körbejárni, ugyanabban a sorrendben. Minden téma elején
rövid bevezetőt, azután pedig gyakorlatokat találsz.

Kérlek, szánj elegendő időt egy-egy fejezetre! Az önismereti munka
nem versenyszám. Nem baj, ha nem egy nekifutásra végzed el őket,
de fontos, hogy egyszerre egy témakört dolgozz fel. Amit abból
megtanulsz, amilyen következtetéseket levonsz, nagy segítségedre
lesz a többi fejezet feldolgozásánál.

Adj időt magadnak a belső munkára! Előfordulhat, hogy egy-egy
kérdés vagy téma hosszas gondolkodásra késztet majd. Ebben az
esetben se ugord át azt! Pont azok lehetnek a számodra fontos
témák, amelyekkel valóban nehezen találod meg a kapcsolatot!

"Önmagunk megismerése kaland, amely váratlan messzeségekbe

és mélységekbe vezet." (Jung)



ÉNKÉP
Énképe mindenkinek van – a kérdés az, hogy mindannyian elgondolkodunk-e
azon, hogy milyennek látjuk magunkat? Nem véletlen, hogy az önismeret
folyamatának első lépése az énkép vizsgálata!

Az Önismereti kalauzban olvashattál a reális énkép kialakításának
fontosságáról. Tény azonban, hogy a gyakorlatban ez nem mindig egyszerű!
Hogy mi nehezítheti meg?

Például az, ha énképedet kizárólag a saját belső megéléseidre alapozod. Ha
nem engedsz be némi visszajelzést a külvilágból, énképed nagyon egysíkú lesz,
a valóságtól nagyon távol állhat… Így egyszer csak azon kaphatod magad,
hogy az egész világgal harcban állsz, senki nem ért meg téged. Ha ehhez egy
elérhetetlen énideál él benned, hiába dolgozol érte, úgy érezheted, sose éred el.
Ezért fontos a realitásban maradni!



Ehhez szükséged lesz egy papírra, amire egy rajzot fogsz elkészíteni. Készíts még elő
ceruzákat, színeseket vagy filctollakat, bármi megfelel, amivel színezni tudsz!

GYAKORLAT1.

Mindegy, mekkora méretű a
rajz, a lényeg, hogy engedd
szabadon a fantáziádat! Nem
baj, ha nem vagy kiváló rajzos,
nem az esztétikai kivitelezés a
lényeg. De persze azért
csinosítgathatod, ha szívesen
teszed. Ha elkészültél, nézd
meg jól! Ez vagy te a saját
szemedben. Így látod magad
most. 

Rajzold le magad a papírra, színezd ki! Milyen vagy most? Milyennek látod magad?

Most írásban is mutasd be magad! Ezt ezen az oldalon megteheted.

Milyen érzéseid vannak a rajzzal kapcsolatban?
Mennyire látod hitelesnek, reálisnak?

Milyen vagy szavakkal kifejezve? Írj külső és belső tulajdonságaidról egyaránt.
Fogalmazd meg, mi adja személyiséged legbelső magját!

Alapozz a tényekre; ha a képbe befurakodnak a kevésbé kedvelt tulajdonságaid,
őket is említsd meg! Ahhoz, hogy személyiséged alapjaihoz eljuss, érdemes
alapértékeidet, értékrendedet is megfogalmazni. 

2. GYAKORLAT

ÉNKÉP

Mik a fontos dolgok az életedben?



Ha befejezted, vess egy pillantást megint az irományra,
legalábbis a kiemelt szavakra.

OLVASD EL AMIT ÍRTÁL! 

Emeld ki az írásodban a kulcsszavakat, kifejezéseket!

Milyen érzés ezeket látni?

Mennyire érzed teljesnek?

Ha hiányérzeted van, egészítsd ki!

Most az énideálodat fogod megalkotni.

Rajzold le azt a személyt, akivé válni szeretnél! Milyen
akarsz lenni a jövőben?

Tudom, rajzban nem biztos, hogy könnyű megjeleníteni
mindent, amit szeretnél, de azért sok minden igen. Legyen
a rajzod minél színesebb, kifejezőbb!

ÉNKÉP

3. GYAKORLAT 



Most az énideálod leírása következik, szavakkal. Írj róla minél részletesebben,
színesebben! Minél többet írsz, annál jobb. Azt is belefoglalhatod, hogy hol van, mit
csinál, mit érez, stb. Nincs elvárás, tényleg rajtad áll, milyen ez az illető!

Csak pozitív tulajdonságai vannak? Azaz tökéletes? Vagy inkább emberi, akinek
vannak tökéletlenségei?

Énideálodat egy újságból kivágott képpel is megjelenítheted. Ha van példaképed,
keress róla fotót!

Írj erről az illetőről is! Milyen személyiség? Miért őt választottad példaképnek?

ÉNKÉP

4. GYAKORLAT

5. GYAKORLAT



Helyezd egymás mellé az általad készített két rajzot! Vesd össze őket!

A rajzokon milyen különbségek ábrázolódnak? Mekkora a távolság a jelenlegi
éned és az ideális éned között?

Hogyan szeretnéd elérni az ideális ént?

Mit gondolsz, milyen út vezet ahhoz, hogy elérd?

Mi lesz az első lépés, amit megteszel érte már ma, esetleg holnap?

Mit fogsz tenni azután?

Mikorra fogod elérni ezt az ideális énedet? Határozd meg pontosan!

6. GYAKORLAT

ÉNKÉP



A fenti módon vesd össze a két éned szöveges leírását! Itt milyen különbségek
mutatkoznak?

Hogyan fogod elérni, hogy minél közelebb kerülj az ideális énedhez?

Mit tehetsz meg legelőször, hogy elindulj az úton?

Milyen stratégia vezethet a cél eléréséhez?

A rajzos vagy az írásos gyakorlat áll közelebb hozzád? Hol fedeztél fel nagyobb
különbséget?

Mit üzen ez neked?

7. GYAKORLAT 

ÉNKÉP



A példaképek fontosak. Azonban ugyanilyen fontos, hogy meglássuk a siker
mögött meghúzódó nehézségeket, bukásokat, amelyek kivétel nélkül mindenki
életében felbukkannak. Tudom, nagy a csábítás, hogy a külsőségek alapján
ítéljünk meg dolgokat, de itt is fontos a realitás; nincs olyan, hogy kemény
munka nélkül jönnek a látványos eredmények. 

8. GYAKORLAT

Mi ennek az üzenete számodra?

Ha már van fotód a példaképedről, használd azt. Ha nincs, keress egyet, mert
most fontos, hogy előtted legyen! Az is fontos, hogy a lehető legtöbbet tudj az
életéről. Érdemes minél több információt összegyűjteni; ezért olvass róla,
keresgélj az interneten (lehetőleg hiteles forrásból tájékozódj)! 

Példakép gyakorlat

Mi az, ami leginkább
megfogott benne?

Mit tudsz személyes
és szakmai életéről?

Hogyan érte el sikereit, mi
segítette őt életútján?? Milyen kudarcok érték?

Hogyan tudod beépíteni a saját
életedbe, fejlődésedbe?

Mi a legnagyobb tanítás, ami neked
is hasznos lehet ettől a személytől?

8. GYAKORLAT 

ÉNKÉP



ÖNÉRTÉKELÉS

Létezik egy gyakorlat, a neve „pozitív pletyka”. Ebben párok vagy csoportok
tagjait a többiek „kibeszélik”, „pletykálkodnak” róla, az illető személy
jelenlétében. A legfontosabb szabály: csak pozitív dolgok hangozhatnak el!
Néhány percig tart mindössze, de ez alatt az idő alatt az éppen célkeresztben
lévő személy annyi jót hall magáról, amennyit talán még sosem.

Amikor később beszámol arról, hogyan élte meg ezt a gyakorlatot, általában
elhangzik a következő mondat: „Nem is tudtam, hogy ez (itt megnevezi
konkrétan) jó tulajdonságom. Nem is gondoltam, hogy ezt mások szeretik
bennem.”

Önismeretünkhöz nélkülözhetetlen a reális önértékelés. Vajon miért ilyen
nehézkes dolog észrevenni értékeinket?



Az alábbi feladatsor segíteni fog, hogy leltárba vegyél mindent, ami
összefügg ezzel a területtel. Láss munkához!

1-10-es skálán jelöld be, hogy jelenleg milyennek gondolod az önértékelésedet!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Gondolkodj rajta kicsit; hogy vagy ezzel? Milyen itt lenni? Oké vagy vele,
vagy inkább változtatnál rajta?

Igyekezz minél pontosabban meghatározni ezeket, tehát ne csak annyit írj,
hogy „kedves vagyok”, hanem azt, hogy „az emberekkel kedvesen beszélek,
szívesen beszélgetek velük”.

Gyűjts össze magadról 10 pozitív személyiségjellemzőt! Írd le őket!

GYAKORLAT1.

ÖNÉRTÉKELÉS

2. GYAKORLAT



A hét minden napján folytasd a felsorolást! Igen, így naponta 10 erősséged fog
összegyűlni, a hét végére pedig lesz 70 belőlük. Ha egyre nehezebbé is válik a
gyakorlat az idő előrehaladásával, ne add fel! Ha a végére már olyan pozitívumok
bukkannak fel, mint pl. „finom palacsintát sütök”, az is teljesen jó!

Ezeket a tulajdonságokat csoportosíthatod aszerint, hogy életed mely területén
jellemzőek vagy hasznosak, pl. munka, család, szabadidő stb.

3. GYAKORLAT 

ÖNÉRTÉKELÉS

4. GYAKORLAT 



Ha gondolod, más csoportosítás szerint is elvégezheted
értékeid leltárját. Ebben a gyakorlatban konkrét kérdések
irányítják a figyelmedet bizonyos területekre.

Mit tartasz:

- 3 legnagyobb erényednek?

- 3 legbátrabb tettednek eddigi életedben?

- 3 legjobb szokásodnak?

- 3 szeretnivaló tulajdonságodnak?

- 3 legszebb testrészednek?

- 3 legnagyobb eredményednek?

- 3 érdekes vagy különleges ténynek önmagadról?

- 3 fő elvednek vagy meggyőződésednek, amelyek mentén
éled az életed?

ÖNÉRTÉKELÉS

5. GYAKORLAT



Hogyan viszonyulsz erősségeidhez?
Hogyan és hol, milyen helyzetekben tudod
hasznosítani őket a jövőben?
Hogyan és hol segítettek eddigi életedben?

Tekints rá az összegyűjtött tulajdonságokra
és tedd fel magadnak az alábbi kérdéseket:

Ha erősségeid már összegyűltek, vedd elő azon tulajdonságaidat, amiken szívesen
változtatnál, amelyekben fejlődni szeretnél. Fontos, hogy légy őszinte magaddal, ne
hagyd őket figyelmen kívül! Írd le őket is – legyél ismét minél konkrétabb! Vizsgálj
meg helyzeteket, emberi kapcsolatokat! Előfordulhat, hogy egy-egy
jellemvonásodat alapvetően pozitívnak gondolod, mégis adódhatnak olyan
szituációk, amelyekben nem igazán segítik a fejlődésedet. Ilyenkor azt vedd
figyelembe, hogy az adott tulajdonság mennyire harmonizál a személyiségeddel!

Tudatosítsd, hogy ezek
nemcsak „úgy vannak”, hanem
ők az életed erőforrásai.
Belőlük táplálkozhatsz, ők
támogatnak, amikor
megerősítésre van szükséged!
Valójában ezek az erősségek
önértékelésed tartóoszlopai!

Gondolkodtató

6. GYAKORLAT 

ÖNÉRTÉKELÉS

7.  GYAKORLAT 



Foglalkozzunk kicsit azokkal a dolgokkal, amelyek negatívan befolyásolják az
önértékelésedet!

Milyen tényezők okoznak
nálad „önleértékelést”? 

Kik azok az emberek, melyek azok a
körülmények, akik/amik hozzájárulnak,

hogy kevésbé értékesnek lásd magadat?

 Mi a bizonyíték arra, hogy amit ők
mondanak vagy gondolnak, ill. amit a
körülmények neked sugallnak, igaz?

 Mire van szükséged ahhoz,
hogy figyelmen kívül hagyd

ezeket a tényezőket?

A negatív belső párbeszéd az önértékelést is negatív irányba állítja.

Mennyire vagy kritikus magaddal? Jelöld be a skálán!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8. GYAKORLAT 

ÖNÉRTÉKELÉS

9. GYAKORLAT 



 Hogyan vagy kritikus magaddal?

Mi lenne a hozadéka annak, hogy nem kritizálod többé magad?

Mennyire bízol megérzéseidben? Hogyan tudod
összefüggésbe hozni megérzéseidet az önértékeléseddel?

Mennyire fontos neked, hogy mások megerősítsenek abban,
hogy jó az, amit csinálsz? Ki(k)nek a megerősítése igazán
fontos?

ÖNÉRTÉKELÉS

10. GYAKORLAT 

11. GYAKORLAT 



Hogyan erősíthetnek téged MOST ezek a dicséretek (még ha a múltban
történtek, akkor is)?

Kitől, milyen dicséretek értek életedben? 
Írd le, hogy konkrétan ki, miért dicsért meg akár a múltban, akár a jelenben!

Dícséretek

 Most hogy gondolsz most rájuk?Hogy fogadtad a dicséretet?

8. GYAKORLAT 12. GYAKORLAT 

ÖNÉRTÉKELÉS



Most írd össze, milyen eredményeid vannak, mi mindenre lehetsz büszke!

Hogyan erősíthet téged ez a lista?

Büszkeségek, eredmények

Gondolj helyzetekre, amikor érdemes ezt a listát elővenni és töltekezni belőle!

Miben szeretnél fejlődni a jövőben?

Mi az, amin leghamarabb változtatni akarsz? Ha több ilyen dolog is van, állítsd
őket fontossági sorrendbe!

13. GYAKORLAT 

ÖNÉRTÉKELÉS

14. GYAKORLAT 



Miért lehet fontos a fejlődés az önértékelés szempontjából?

 Mi az első lépés, amit már
ma megtehetsz?

 Készítsd ütemtervet; melyiket,
mikor, hogyan fogod elérni?

Ha ezzel a gyakorlatsorral végeztél, akkor teljes képet kaptál arról, hogy
erősségeid/gyengeségeid hogyan befolyásolták eddigi életedet és segítettek eljutni
oda, ahol vagy. Ráláthatsz arra is, hogyan tudod őket a jövőben még inkább a
javadra fordítani és erőforrásként felhasználni. Egyben kijelölik a fejlődés útját is –
rajtad múlik, élsz-e a lehetőséggel!

Abban bízom, hogy azt is felfedezted, hogy milyen hatalmas ráhatásod van
személyiségednek erre a területére. Vedd észre, tudatosítsd értékeidet, mert ha nem
teszed meg, az önleértékeléshez vezet. Pedig most a cél ennek éppen az ellenkezője!

Végezetül pedig válaszold meg a kérdést: 

ÖNÉRTÉKELÉS

Mi az, amire mindezek után szükséged van, hogy értékes emberként gondolj magadra?



ÖNBIZALOM

Az önértékelés erősödése az önbizalomra is pozitívan hat!

Ha végigcsináltad az önértékelés gyakorlatait, akkor rálátásod van
erősségeidre, erőforrásaidra. Fontos, hogy tudatosítsd, hogy ezeknek
már most a birtokában vagy! Értékeid támogatnak abban, hogy
higgy magadban. 

MÁR TUDOD, HOGY AZ ÖNBIZALOM MILYEN SZOROS
ÖSSZEFÜGGÉSBEN ÁLL AZ 

önértékeléssel!



Gondolj egy olyan helyzetre, amelyben sikert értél el és írd le
vele kapcsolatban az alábbiakat:

1. GYAKORLAT

ÖNBIZALOM

2. GYAKORLAT

Hol, mikor történt? Mi segített téged abban, hogy
megvalósítsd?

Gyűjts össze több ilyen helyzetet is és szedd össze a velük
kapcsolatos legkisebb részleteket is!



Most írd össze azokat a helyzeteket, amelyektől szokás szerint meghátrálsz,
pedig nagyon vágysz rájuk!

3. GYAKORLAT 

4. GYAKORLAT 

ÖNBIZALOM

Ha ránézel a korábbi sikeres helyzeteidre, előtted lesz azon erőforrásaidnak a
listája is, amelyek hozzásegítettek a sikerhez. Mit gondolsz, milyen erőforrásaid
vannak még? Van olyan is, amelyet nem szoktál „bevetni” valami miatt? Ami ott
szunnyad benned, de félsz megmutatni? Lehet, hogy pont arra lenne szükség
akkor, amikor elbátortalanodsz és visszalépsz valamitől! Pl. tudod, hogy jól
énekelsz, mégis hagyod szunnyadni ezt a csodálatos készségedet.

Ezekben a helyzetekben miért nem hiszed, hogy sikeres lehetsz? Mitől félsz
valójában? Mi tart vissza?

5. GYAKORLAT 



Menyire tudod elhinni, hogy fejlődhetsz és sikerülhet elérned, amire vágysz?

Korábban milyen tapasztalataid voltak ezekkel a helyzetekkel kapcsolatban?

8. GYAKORLAT6. GYAKORLAT 

ÖNBIZALOM

7. GYAKORLAT

8. GYAKORLAT

Gyűjtsd össze, mi mindenre lenne szükséged ahhoz, hogy ezekben a
helyzetekben helyt állj! Írj minél több dolgot; pl. ahhoz, hogy kiállj énekelni,
szükséged lehet gyakorlásra, bátorságra, stb. Majd hasonlítsd össze a
felsorolásokat! Mi a közös bennük? Karikázd be az ismétlődő, közös pontokat!



Így már világosan látszik, hogy
milyen irányban érdemes
elindulni, hogy önbizalmadat
erősítsd. Talán a bátorság az? 
 Talán a lámpalázad leküzdése?
Ha ez már egyértelmű, sokkal
könnyebb meghatároznod a
fejlődés, a változás útját. Hiszen
kijelölheted a célt, ami felé
tartani akarsz!

GondolkodtatóKik biztatnak, kik vannak melletted? 
Hogyan teszik ezt?
Mit tesznek pontosan?

Vedd végig azokat az embereket, akik
támogatnak téged a nagy dolgok
felvállalásában:

9. GYAKORLAT

ÖNBIZALOM

Kitől esne még jól a biztatás, támogatás? Mit esne jól hallanod tőle? Hogyan
kaphatod meg, amire vágysz?

10. GYAKORLAT

Gondolj a saját kommunikációdra! Az illető tudomására hoztad, hogy mire van
szükséged tőle? Hogyan tetted? Honnan tudhatod, hogy valóban érti, amit kértél
tőle?



Mi lehet a következő lehetőség arra, hogy próbára tedd
magadat?

Ha nem kapod meg attól az embertől a biztató szavakat,
hogyan tudod pótolni azokat? Ki más adhatja meg neked őket?

11. GYAKORLAT 

ÖNBIZALOM

Kommunikációs stílusodon is érdemes dolgozni, mert így
fogod tudni megfogalmazni igényeidet a külvilág felé!

12. GYAKORLAT 

Keresd a kihívásokat! Ne feledd, csak önmagad próbára
tételével, határaid tágításával fog erősödni az önbizalmad!



HÉTKÖZNAPI
önbizalomnövelo tippek

Sportolj, mozogj! A mozgás az egészséges életmód elengedhetetlen
része, ami az önbizalmadat is nagyban szolgálja. Gondold csak el, egy
klassz edzés végén milyen érzés, hogy megcsináltad?! Nagyon büszke
lehetsz emiatt magadra! Ráadásul segít célokat kitűzni, feladatokat
végrehajtani, kitartásra serkent, tágítja határaidat és képességeidet. 

02

ÖNBIZALOM

Csinálj rengeteg olyan dolgot, amiben jó vagy! Eközben újra és újra
átélheted a sikert, új képességeidet fedezheted fel, főleg akkor, ha egy-
két dolgot másképp csinálsz, mint ahogy szoktad. Vedd észre, hogy
másképp is sikerülhet!

03

Figyelj testtartásodra! Kihúzott háttal járni-kelni már önmagában is
megteremti az önbizalom érzését!04
Mondj nemet bizonyos helyzetekben, bizonyos embereknek - ha azt
szeretnéd! Ha azt gondoltad eddig, ezt képtelen vagy megtenni, akkor is
tegyél egy kísérletet! Ha szükséges, ehhez szedd össze minden
bátorságodat! Lényeg, hogy megérezd a NEM szó erejét. Ezzel kijelölöd
határaidat. Figyeld meg, hogy ezt a környezeted is tudomásul fogja
venni (előbb-utóbb), és tiszteletben tartja majd. Ezzel tettél egy lépést
önbecsülésed növelése felé is. A „nemet mondás” képessége tanulható,
érdemes foglalkozni vele.

05

Állj ki magadért minden olyan helyzetben, amiben rossz érzéseid
vannak. Ha csak egyszer megteszed, máris látni fogod, hogy képes vagy
rá!  Ez nemcsak az önbizalmadat erősíti, hanem fantasztikus kihatással
lesz az önbecsülésedre is!

06

Ismerkedj meg a „power pose”-zal, azaz hatalmi pózzal! Ez egy álló
pozíció; lábak kis terpeszben, kezek csípőn. Ismerős, ugye? Talán
gyerekkorodban e póz láttán rezeltél be szüleidtől vagy bárki mástól…
Aki ugyanis így áll néhány percig, az egyrészt a külvilág felé erőt
sugároz, másrészt belül is átéli azt. Ebből erőt gyűjthet bárki, pl. egy
tárgyalás előtt. Érdemes kipróbálni!

07

01
Adj a külsődre! Bár alapigazság, hogy a belső értékeink adják meg
személyiségünk savát-borsát, ez nem azt jelenti, hogy a külső
elhanyagolható. Az ápolt külső is hozzájárul belső biztonságunkhoz,
magabiztosságunkhoz.
Mi lesz az első lépés, amit a külsődön alakítasz?



Itt lejegyezheted megfigyeléseidet és érzéseidet ezekkel kapcsolatban:

Öltözz fel a szokásostól teljesen eltérően! Úgy, ahogy jelenlegi éned sosem
tenné. Ha így kimész az utcára, ne nézz körül, hogy vajon ki mit gondol rólad.
Meglátod, minden ugyanúgy fog történni így is, mint ahogy mindig szokott.
Vagyis a gondolat, hogy valamilyen külső dolog miatt elfogadhatatlan vagy a
világ számára, igazából csak a fejedben létezik. Mindenki saját magával van
elfoglalva (többnyire), és minden, ami a megszokottól eltér, csak ideig-óráig
foglalkoztat másokat.

ÖNBIZALOM

Mit tettél meg ezek közül? Hogyan hatottak rád, milyen hozadékai voltak?

Fontos, hogy saját magad belső, biztató hangjait felerősítsd! Ha más nem adja meg,
magadnak szükséges megteremteni ezeket. Így egyre nagyobb dolgokra fogsz
vállalkozni és mind közelebb kerülsz ahhoz az élethez, amire vágysz.

BIZARR, DE MŰKÖDHET!

Bizonyos helyzetekben reagálj másképp, mint környezeted megszokta tőled.
Bár mások számára ez meghökkentő vagy meglepő lesz, pillanatok alatt túl
fognak lépni rajta. Hogy ez mire jó? Meglátod, nem dől össze a világ attól, hogy
megismerik egy másik oldaladat is. Akik szeretnek, így is elfogadnak majd, és
igazából ők számítanak, nem?

01

02

Írj magadnak levelet egy olyan ember nevében, aki közel áll hozzád és jól ismer
téged. Szedd össze azokat az érveket, amelyek meggyőznek arról, hogy
bizonyos (pozitív) tulajdonságaid miatt miért TE és csakis TE lehetsz alkalmas
egy bizonyos feladatra!

03

Az alábbiakban összefoglalhatod megfigyeléseidet, megéléseidet:



ÖNBECSÜLÉS

Az önbecsülés az önmagadról alkotott gondolataid összessége. A vele való
munkát semmiképpen nem érdemes megspórolni!

Mindenképpen foglalkozz vele, ha magadra ismersz az alábbi viselkedésmintákban:

Gyakran hasonlítod össze magad
másokkal, és általában másokat
értékesebbnek tartasz, mint magadat
Kiemelten fontos neked, hogy mások
elismerjék a tekintélyedet
Nagymértékben befolyásolható vagy
Nehezen fogadod el mások eltérő
álláspontját.
Rendkívül fontos neked, hogy a
környezetednek megfelelj
Nagy elvárásokat támasztasz mind
magaddal, mind másokkal szemben

Negatív belső monológjaid vannak
Időnként úgy érzed, nem érsz semmit
Nehezen húzol határokat és mások
határait nehezedre esik elfogadni
Maximalista és/vagy perfekcionista
vagy mind saját magaddal, mind
másokkal szemben
Rosszul tűröd a kudarcot, csak a siker
elfogadható
Sértődékeny vagy
Nehezen hozol döntést
Nem tudod kezelni a kapott dicséretet



Lehetne még folytatni, de ennyiből is látható, hogy életünk sok-sok területe
összefügg az önbecsüléssel. Nem arról van szó, hogy a fenti lista összes eleme
vonatkozik-e rád! A lényeg, hogy ha önvizsgálatot tartasz ezekben a
kérdésekben, mire jutsz? Ha úgy érzed, néhány terület valamilyen mértékben
érint téged, akkor érdemes elgondolkozni az önbecsülésed helyreállításán! Ha
ez megtörtént, sokat tettél azért, hogy életedben pozitív energia szabaduljon
fel és lelkesen dolgozhass céljaidon.

Az Önismereti kalauz ide vonatkozó elméleti része alapján fogalmazd meg,
milyennek találod az önbecsülésedet! Jelöld be az alábbi skálán!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ÖNBECSÜLÉS

1. GYAKORLAT 

A jelenlegi állapot milyen viselkedésben nyilvánul meg nálad? Melyek azok a
területek, ahol szerinted változtatnod szükséges? Írd le őket!

2. GYAKORLAT 

Mit gondolsz, milyen változást hozna az életedbe, ha ezek a területek másképp
működnének?

3. GYAKORLAT 



Kik azok a környezetedben, akiknek a véleménye különösképpen fontos
számodra? Hogyan alakult ki, hogy pont az ő véleményüket tartod
relevánsnak? 

Gyűjtsd össze azokat a helyzeteket a múltadból, amelyekben sikereid voltak.
Kérdezd meg erről környezetedet is! Milyennek láttad és érezted akkor
magadat? Milyennek láttak mások?

8. GYAKORLAT 4. GYAKORLAT 

ÖNBECSÜLÉS

5. GYAKORLAT 

Mennyire jól ismernek ők téged? Mennyire látnak téged reálisan?

6. GYAKORLAT 



ÖNBECSÜLÉS

fodrásznál voltál és a frizurád kicsit máshogy sikerült, mint a megszokott
felvételt nyertél az egyetemre
nem vettek fel az egyetemre
a tied lett az egyetlen ötös matekdolgozat a suliban
elindultál egy versenyen, ahol esélyed volt a dobogóra, mégsem kerültél fel rá
néhány kilóval több vagy, mint a karácsonyi ünnepek előtt
a nyaralásról nem csokibarnára sülve érsz haza
megtanultál síelni
egy sítúráról sérülten térsz haza
a munkahelyeden nem téged léptetnek elő
egy utazáson megismerkedsz életed szerelmével

Képzeld el, mit mondanak a barátaid, közeli hozzátartozóid vagy akár tanáraid az
alábbi szituációkban:

Nagyon fontos, hogy minden számodra fontos személy reakcióját leírd!
Válaszold meg az alábbi kérdéseket:

Hogy érzed magad, amikor hallod az ő
mondataikat?

7. GYAKORLAT 

Mennyiben van igazuk szerinted?

Egyforma a véleményük? Ha eltérő
véleményen vannak, szerinted az miből
fakad?

Mit üzen neked az, hogy különböző
emberek különböző véleményt
nyilváníthatnak ki ugyanarról a dologról?

Szerinted hogyan függ össze mások
véleménye a te önbecsüléseddel?

Kiét gondolod fontosabbnak magad
számára és miért?



Azzal, amit és ahogyan mondunk, nagyban hozzájárulunk egymás
önbecsüléséhez! Nem arról van szó, hogy folyamatosan magasztalni kellene
bármit vagy bárkit. Mindannyian követünk el kommunikációs hibákat;
előfordul, hogy meggondolatlanul, megszokásból reagálunk, figyelmetlenek,
fáradtak vagy szórakozottak vagyunk. A kérdés, hogy felismerjük-e, hogy
olyasmit mondtunk, ami a másikat talán földbe döngöli… Ha igen, mit teszünk?
Korrigáljuk a mondatot, bocsánatot kérünk? Az sem mindegy, milyen
gyakorisággal történik mindez. Ennélfogva a kommunikációs stílus is az
önbecsülés emelésének vagy lehúzásának az eszköze. Bánjunk vele okosan!

Gondolkodtató

9. GYAKORLAT 

ÖNBECSÜLÉS

Te milyen gyakran fogalmazol meg véleményt másokról? Hogyan teszed ezt?

8. GYAKORLAT 

Mit jelent neked az ítélkezésmentesség fogalma? Szerinted miért lehet fontos,
hogy ítélkezés nélkül éljünk és kommunikáljunk?



Ha a határok meghúzása okoz számodra nehézséget,
javaslom az asszertivitás témakörének tanulmányozását,
azon belül a nemet mondás képességének fejlesztését! Az
asszertív hozzáállás kialakítása az önbecsülés egyik
sarokpontja!

Néhány gyakorlat ehhez kapcsolódóan:

Milyen helyzetekben mondasz igent, amikor voltaképpen
nemet szeretnél inkább?

10. GYAKORLAT 

ÖNBECSÜLÉS

Kinek, mikor?

Mi történne, ha nemet mondanál abban a szituációban?

Találj egy helyzetet, amikor legközelebb nemet fogsz
mondani! Hogyan tudsz úgy nemet mondani, hogy az nem
okoz benned feszültséget, illetve a legkisebb feszültséget
okozza? Készülj fel rá, hogyan reagálsz, ha ellenállásba,
értetlenkedésbe ütközöl!

Jó tudni, hogy amikor a nemet mondást tanulod, lehet,
hogy eleinte pocsékul érzed majd magad. A környezeted is
mást vár, így időbe telhet, hogy ezzel a helyzettel
komfortos legyél. Türelem, kitartás és hit szükséges hozzá!



Sokunknak nem könnyű felvállalni érzéseinket. Neked hogy megy ez?

11. GYAKORLAT 

ÖNBECSÜLÉS

Az asszertív kommunikáció abban segíthet, hogy képes legyél szavakba önteni az
érzelmeidet és megtanuld megfogalmazni a szükségleteidet.

Hogy hatna az életedre, ha mégis megtennéd?

Az önszeretet-gyakorlatok egyértelműen segítenek az önbecsülés
helyreállításában. Ezekkel érheted el, hogy felfedezd saját magad fontosságát.
Hogy elég fontos legyél a saját életedben ahhoz, hogy gondoskodj magadról, törődj
magaddal. Elvégezted már őket?
 
Ha helyreállítottad az önbecsülésedet, önbizalmad is erősödni fog! Akinek énképe
pozitív, tisztában van önmaga értékességével és gondoskodik önmagáról, az
magabiztosan néz szembe a kihívásokkal.

12. GYAKORLAT 

Ki az a környezetedben, aki szerinted jó példa lehet számodra önbecsülés
tekintetében?



Ő milyen, hogy viselkedik?

Mit szeretnél tanulni tőle?

ÖNBECSÜLÉS

Mi lehet az ő titka?

Hogy sikerült? Milyen volt?

Gondolj egy konkrét szituációra és idézd fel abban az illető
viselkedését! Képzeld most magadat a helyébe! Éld át,
amennyire csak tudod! 

Hogyan fejezed ki mások felé az elismerésedet?

13. GYAKORLAT 



14. GYAKORLAT

ÖNBECSÜLÉS

Hogy érzed magad, amikor mások
elismerésüket fejezik ki feléd? Pipáld ki mely
érzések jelennek meg benned!

büszkeség

jóleső érzés

boldogság

felszabadultság

szégyen

szorongás

bűntudat

szomorúság

kételkedés

bizalmatlanság

bizonytalanság

hitetlenkedés

Mit szoktál válaszolni? A válaszod
mennyire fejezi ki hitelesen a
benned megjelenő érzést? 

15. GYAKORLAT

Az elismerés alapvetően pozitív dolog. Ha ennek ellenére valamilyen nehéz érzést
hív elő belőled, érdemes megvizsgálni, mi van e mögött!

Mire lenne szükséged ahhoz, hogy a nehéz érzés helyett valamiféle jóleső
büszkeség járjon át?

Milyen szavakkal tudnál hangot adni ennek az újonnan megjelenő
büszkeségnek?



16. GYAKORLAT

ÖNBECSÜLÉS

Hogyan éled meg a döntési helyzeteket?

Milyen kérdésben kellett legutóbb döntened?

Mennyi idő alatt hoztad meg a döntésedet?

Döntésedben mennyire befolyásoltak mások?

Kik azok, akiknek leginkább befolyásol a véleménye?

Mi lenne szükséges ahhoz, hogy
életed döntő kérdéseiben
magabiztosan tudj dönteni?

Nézd meg az alábbi felsorolást! Pipáld
ki azokat a szavakat, amelyek
esetedben fontos szerepet játszanak a
döntéshozatal kérdésében! Állíts fel
sorrendet köztük; melyik témakörben
szükséges legelőször változtatnod?

céltudatosság

felelősségvállalás

magabiztosság

önállóság

befolyásolhatóság

információszerzés

motiváció

halogatás

stressz

Döntések



Szerinted hogyan függ össze a döntéshozatal
az önbecsüléssel?

Önbecsülés
8. GYAKORLAT 17. GYAKORLAT 

ÖNBECSÜLÉS

Tűzz ki olyan célokat, amelyek komfortzónádon kívül esnek! Az
önbecsülésed csupán ettől persze nem fog változni, de amint
elkezdesz tenni ezért a célért, akkor már igen. Tervezd meg, hogyan
érheted el, dolgozz érte! Mivel nem a megszokott kényelmi zónádban
van, sokkal több energiát kell majd belefektetned, de PONT EZÉRT
fogja növelni az önbecsülésedet – de csak akkor, ha tudatosítod az
elért eredményeket. A részeredmények, a kis sikerek
megünnepléséről se feledkezz meg!

Gondolkodtató
Az önbecsülés és a komfortzóna elhagyása közti összefüggés.



Az önelfogadás lényege, hogy ítélkezés, minősítés nélkül fogadjuk el
magunkat. Alapja a mély önismeret, hiszen ahhoz, hogy önmagunk teljes
elfogadása megtörténhessen, fontos szembenézni azokkal a
tulajdonságainkkal is, amelyekről talán nem szívesen veszünk tudomást.

Erről sokat olvashattál az Önismereti kalauzban! Számos gyakorlati
szempontot is kaptál ott a témával kapcsolatban.

Általában azt gondoljuk, hogy erősségeink segítik az önelfogadást. Ennek
kapcsán most arra kérlek, idézd fel az Önértékelés fejezetét és az arra
vonatkozó gyakorlatokat! Lássuk, hogyan kapcsolódik ez az
önelfogadáshoz!

ÖNELFOGADÁS



Mennyire találtad könnyűnek vagy nehéznek erősségeid összegyűjtését?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ÖNELFOGADÁS

1. GYAKORLAT

Milyen érzés látni erősségeid listáját? (Előfordul, hogy bizonyos
tulajdonságainkra vegyes érzelmekkel gondolunk. Pl. ha racionális vagy, néha
úgy érezheted, hogy jobban szeretnél emocionálisabb lenni – vagy éppen
fordítva. Tehát nem feltétlenül magától értetődő, hogy minden erősségünk felé
elfogadóak vagyunk!)

Gondold át, milyen szerepet játszanak ezek a tulajdonságaid az
önelfogadásodban!

2. GYAKORLAT

Korábban összegyűjtötted már azokat a tulajdonságaidat is, amelyekkel nem
szívesen szembesülsz, vagy talán negatívumnak, gyengeségnek tartod őket.
Fontosnak tartom, hogy ezeket innentől kezdve inkább „Fejlesztendők”
elnevezéssel illesd! Sok múlik ezen, hiszen így már a neve is azt sugallja, hogy
nem valamiféle örökre szóló hiányról van szó, hanem olyasmiről, amire
ráhatásod van, amiben változást érhetsz el.



 Írd le most ismét ezeket a Fejlesztendők kategóriájába eső dolgokat!

ÖNELFOGADÁS

Melyikkel a legnehezebb szembesülnöd? Állítsd őket sorrendbe!

Milyen érzés ezekre rátekinteni?

3. GYAKORLAT 

Vizsgáld meg az előző feladatban felsoroltakat és válogasd szét őket az alábbi, új
szempont szerint:

Melyek azok, amelyeken tudsz változtatni? Korábbi gyakorlatokból megtudhatod,
hogyan indulj el a változtatás útján.



Melyek azok, amelyekről úgy véled, nem lehet megváltoztatni? Indokold meg, hogy
miért gondolod lehetetlennek a változtatást! (Esetleg te elkönyvelted ezt? Mi alapján?
Vagy talán valaki mástól származik a gondolat?)

Ha találtál ilyen tulajdonságokat és körülményeket, bizonyára jó okod van arra,
hogy megváltoztathatatlannak gondold őket. Gyakran ezeket esik nehezünkre
valóban elfogadni magunkban.

ÖNELFOGADÁS

Mit gondolsz a tökéletességről?

Szerinted csak az elfogadható, ami tökéletes?

Keress a környezetedben tökéletlen dolgokat, embereket! Hogy viszonyulsz hozzájuk?

Hogyan illik ebbe a képbe saját tökéletlenséged?

Ez esetben az alábbi szempontok segíthetik az önelfogadást:

Létezik olyan, hogy valami tökéletes?



Mi segítene neked abban, hogy megelégedett legyél
önmagaddal?

TÖKÉLETLENSÉGÜNK ÉS
KUDARCAINK ELFOGADÁSA

ÖNELFOGADÁS

Mindez hogy függ össze szerinted az önelfogadással?

Milyen kudarcélményed volt mostanában?

Mit tanultál belőle önmagadról?

ÖNMAGUNK ELFOGADÁSA



ÖNSZERETET

Leginkább azért, mert azzal bánunk jól, akit szeretünk. Szerintem
érdemes jól bánnunk magunkkal! Senki nincs, akivel jobban kellene
bánnod, mint saját magaddal. Ezen nem azt értem, hogy önző módon
csak magadra gondolj és másokkal ne bánj jól, dehogy. Hanem azt, hogy
magaddal PONT annyira bánj jól, mint másokkal, akiket nagyra
becsülsz… Ez az önszeretet alapja. Ez a hozzáállás segíthet abban, hogy
mások felé is szeretettel és megértéssel fordulj.

MIÉRT FONTOS 
hogy szeressük magunkat?



Szerinted mennyire szereted jelenleg magad?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ÖNSZERETET

1. GYAKORLAT 

Mi ennek a jele? Hogyan fejezed ki magad felé a szeretetet? 

Írj a múltból 3 példát, amikor úgy érezted, hogy szükség van rád és
szerethető vagy! 

Most írj 3 olyan példát, ami a jövődre vonatkozik. Olyan példákra gondolj,
amikor szeretnéd átélni, hogy szerethető vagy! Minél részletesebben írd le,
mintha már megtörtént volna!

Mi az a dolog, amit minden nap megteszel magadért? Amit csak magadért
teszel, amikor senki másra nem gondolsz, csak a saját szükségleteidre
figyelsz? 



Mi az, amit még szívesen megtennél magadért, de jelenleg
úgy gondolod, nincs rá lehetőséged?

2. GYAKORLAT 

ÖNSZERETET

Mit szeretsz magadon? Sorolj fel akár külső, akár belső
tulajdonságokat!

Gondolj magadra egy olyan ember szemével, aki szeret
téged. Írd le, milyennek lát ő téged, mit szeret benned! Hogy
viszonyulsz ehhez a képhez?



Mi az, ami szerinted maximálisan kifejezheti a magad felé irányuló
szeretetet?

ÖNSZERETET

Mi jut eszedbe arról, hogy öngondoskodás?

Magadnak mindig megadod ugyanazt, amit a szeretteidnek? Ha nem, vajon
miért van ez?

Mennyire tartod be a saját magadnak tett ígéreteidet? Mi a helyzet a
másoknak tett ígéretekkel?

Mennyire vagy megértő és megbocsátó magaddal szemben? Szerinted ez
miért fontos az önszeretet szempontjából?



Tudatosítsd, hogy nem tudsz, vagy a múltban nem tudtál mindig az
elvártak szerint viselkedni. Lehet, hogy nem tudod mindig kihozni
magadból a legjobbat, de attól még szerethető és értékes ember vagy!
Mindig arra vagy képes, amire az adott időpontban a tudatállapotod,
gondolkodásmódod, érzelmi szinted képessé tesz. Annak megfelelően
viselkedsz, ahogyan éppen egy adott helyzetben gondolkodsz és érzel. Ha
ez a későbbiek során helytelennek vagy tévesnek bizonyul, mindig vagy
lehetőséged jóvá tenni és másképp cselekedni!

Gondolkodtató

ÖNSZERETET

Mit tehetsz, ha nehezen bocsátasz meg magadnak? 

Vezess hála-naplót! Naponta írd be, miért lehetsz aznap hálás! Akár mások felé, de
fontos, hogy azt is feljegyezd, hogy mit köszönhetsz magadnak!

Ki jut eszedbe legelőször a hála kapcsán?

Mi okoz neked valódi örömöt? Milyen gyakran tudod ezt megélni?

Ne felejtsd el rendszeresen emlékeztetni magadat önmagad szeretetére. Ha
azon kapod magad, hogy korholod és hibáztatod magad valamiért, jusson
eszedbe, hogy olyankor magad ellen teszel! Lehet, hogy eleinte nem könnyű
ez a fajta gondolkodásmód. Ezért rendszeresen idézd fel az önszeretet
gyakorlatait! Egy idő után természetessé fog válni, hogy ebben a
szemléletben vagy és észreveheted majd, hogy az életedben is változás
következik be. Amit ezzel kapcsolatban még tehetsz magadért, az a
TÜRELEM önmagaddal szemben.



ÖNAZONOSSÁG

Életünkben mindannyian sok szerepben vagyunk jelen. Egyszerre vagyunk
gyerekek, szülők, nagyszülők, párkapcsolatban partnerek, dolgozó emberek,
barátok. A legszerencsésebb, ha ezekben a szerepekben úgy lehetünk
benne, ahogyan az nekünk természetes; maszk nélkül, magunkat felvállalva.

Sajnos vannak helyzetek, amelyekben úgy érezzük, lehetetlen letenni a
maszkot. Ilyen adódhat mind a családon belül, mind a munkahelyen; pl.
amikor a könnyebb beilleszkedés végett látszólag azonosulunk a csoport
értékrendjével (pl. igyekszel a kollégákkal közös buliban ugyanazt az
alkoholmennyiséget fogyasztani, mint a többség, holott rosszul vagy már
tőle). De egészen hétköznapi helyzet pl. a párkapcsolatban, amikor mindig
ugyanaz a fél választja ki a nyaralás helyszínét – persze a saját ízlése
szerint. Párja pedig fél bevallani, hogy elege van a hegyi túrákból. Neked
ezekről mi jut eszedbe?



Milyen mértékben tudod jelenleg megélni ezt a mostani, valós énedet?

1. GYAKORLAT 

ÖNAZONOSSÁG

Kérlek, idézd fel e munkafüzet „Énkép” fejezetének azon gyakorlatait, amelyekben
rajzot és írásos leírást készítettél jelenlegi énedről.

2. GYAKORLAT 

Milyen számodra az önazonos élet? Minél részletesebben fejtsd ki, ha lehet, írásban!
Milyen vagy benne te? Mit teszel, hogy viselkedsz? Milyen a környezeted?

Jelenleg mennyire vagy összhangban ezzel?

Mi az, ami útjában áll annak, hogy úgy éld életedet, ahogyan igazán szeretnéd?



Gyűjtsd össze, szerinted kik vagy mik akadályozzák az
önfelvállalásodat. Ki, mi, milyen szerepet játszik ebben a
helyzetben?

3. GYAKORLAT 

Most önmagadra vonatkoztatva is végezd el ezt a
vizsgálódást!

Milyen érzésed, gondolatod, jellemvonásod nehezíti vajon
ezt a folyamatot? Pl. folyton a másoknak való megfelelést
tartod szem előtt, nehezen beszélsz az érzéseidről,
nehezen tudod megteremteni a bizalom légkörét, félsz
valakitől stb. Ez nagyon fontos lépés, alaposan járd körül!
Légy magaddal nagyon őszinte! 

ÖNAZONOSSÁG



Először is a rajtad kívül álló tényezőkkel, pl. bizonyos emberekkel kapcsolatos
vizsgálódásra gondolj! Ezek változása hogyan segítené az önazonosságodat?

4. GYAKORLAT 

Most nézz rá az imént összegyűjtött tényekre! Hogyan segítené az önazonosság
megvalósítását, ha ezekben a dolgokban változás történne?

Saját magad változása, fejlődése hogyan járulna hozzá?

ÖNAZONOSSÁG

 Szerinted mely dolgokra van nagyobb ráhatásod?

Mi lehet az első lépés, amit megtehetsz a változásért az önazonosság terén? 

Mi fog történni, amikor megteszed az első lépést?

 Mik lehetnek a következő lépések? Milyen hozadékuk lesz?



Ha ez egy konkrét személy, meg tudod
határozni, hogy miért van ez így vele?

 Hol, milyen helyzetben igazán
nehéz neked az önfelvállalás?

5. GYAKORLAT

ÖNAZONOSSÁG

Azt gondoljuk, hogy csak így vagyunk szerethetőek, hogy megfelelünk az
elvárásaiknak. Amikor pedig elindulunk az önazonos viselkedés útján,
kiderül, hogy ezeket az elvárásokat csak mi képzeltük, valójában ők így is
ugyanúgy elfogadnak minket. Csak ezt a bennünk élő félelem miatt nem
vettük észre! Azaz a saját félelmünket rájuk vetítettük. Amint ez feloldódik,
mintha egy kősziklától szabadultál volna meg! Onnantól a kapcsolat
kitisztul, te pedig megtapasztalod az őszinteség felszabadító erejét. Talán
most kételkedsz, én mégis arra biztatlak, tegyél egy kísérletet!

Gondolkodtató
Sokszor nem vesszük észre, de túlságosan erős fókusz van a
környezetünkön!

Az előző gyakorlat folytatása arra az esetre, amikor az önfelvállalásod mások
részéről olyan mértékű ellenállásba ütközik, ami téged erősen elbizonytalanít.

Milyen dolgok igazolják, hogy
az ő ellenállása valós?

Részedről mi nehezíti, hogy vele
tiszta vizet önts a pohárba?



ÖNAZONOSSÁG

Mit tudsz tenni, hogy ez a
tényező ne akadályozzon téged?

Ez a nehezítő tényező vagy körülmény
hogyan lehet esetleg a segítségedre?

Hogyan tudod jobban megismerni
a másik személyt? 

Az ő jobb megismerése miért lehet
neked fontos ebben a helyzetben?

Mi a legnyomatékosabb indok arra,
hogy kiállj magadért, saját értékeidért?

Mivel jár majd a jövőben, ha
ezt nem teszed meg?

Talán észrevetted, hogy akárcsak az előző gyakorlatban, a fókusz itt is rád
helyeződött a külvilág helyett. Fontos tudatosítani, hogy a TE önazonosságodról, a
te életedről van szó. Akármilyen is a külvilágban az önfelvállalásod fogadtatása, az
már a külvilágról szól, nem terólad. Viszont kiváló lehetőséget kínál az építő
párbeszédek megindítására, amelyekben a résztvevők megismerkedhetnek egymás
új, álarc nélküli személyiségével.



MIT ÉRDEMES
FEJLESZTENI MAGADON AHHOZ, HOGY
KÖNNYEBB LEGYEN AZ ÖNFELVÁLLALÁS?

Érzelmi intelligenciádat (EQ); segít, hogy felismerd érzéseidet és
megtanulj beszélni róluk.01

ÖNAZONOSSÁG

Az asszertív kommunikációt; megadja a kereteket ahhoz, hogy
hogyan kommunikáld érzelmeidet és hogyan állj ki magadért.02

Konfliktuskezelést; azért fontos, hogy meg tudd különböztetni a
külső és a belső konfliktusokat, és hogy hatékonyabban kezeld a
konfliktushelyzeteket, mint korábban.

03

Stresszkezelést; megtanít, hogyan fordítsd a stresszt a javadra.04

Önismereted további fejlesztése rendkívül fontos! Az Önismereti
kalauzban taglalt témakörök mindegyike hozzájárul az
önelfogadáshoz és a belső stabilitás megteremtéséhez.

05

Ezen belül hasznos lehet a különböző személyiségtípusok
megismerése, saját személyiségtípusod mélyebb ismerete (pl.
ha introvertált személyiség vagy, kaphatsz gyakorlati útmutatót,
hogy hogyan legyél ezzel komfortos és magabiztos)

06



ÖNREFLEXIÓ

Az Önismereti kalauzban írtam jó néhány néhány tippet, amelyek
segítenek az önvizsgálatban. Azokon kívül az alábbiakat tartom
fontosnak és hasznosnak ebben a témában;

„Ami nem tetszik bennem, javítsd ki magadban!”
- gyakran hallom, látom ezt a gondolatot. Megvallom, fogalmam sincs,
honnan ered pontosan (ha te tudod, szívesen veszem, ha megosztod
velem), de nagyon érdekesnek és hasznosnak gondolom.

Azért használom fel ebben az anyagban, mert emlékszem, nekem milyen
sokat segített, hogy új megvilágításban tekintsek bizonyos dolgokra. 



Most vonatkoztasd saját magadra – mi lenne, ha te magad csinálnád azt?
Képes lennél rá? Sikerülne? Ha nem, miért nem? Mi történne, ha mégis azt
tennéd? Próbáld ki, vizsgáld meg, milyen érzés ezt megélni?

Azt is gondold végig, milyen érzés, szükséglet jelenik meg benned mások
zavaró viselkedése kapcsán? Ez segít megérteni, miért zavar igazából az,
ami történik. Ha pedig megérted, sokkal könnyebb feloldani azt.

Elképzelhetőnek tartom, hogy benned is megfogalmazódik kritika időnként
más emberekkel vagy helyzetekkel kapcsolatban. Azonban azt is
megfigyelheted, hogy ami téged zavar vagy idegesít másokban, azt van
olyan ember, aki észre sem veszi… Tehát az, hogy mit találunk zavarónak
valakivel vagy valamivel kapcsolatban, teljesen szubjektív és az emberek
eltérő valóságészlelésén alapul.

Ebből a gondolatból kiindulva: ha valami téged zavar a külvilágban vagy
másokban, akkor annak feltehetőleg valami olyan oka van, amit érdemes
lenne saját magadban megtalálni! Tudom, fura ez az okfejtés, de ha
végigvezeted ezt a gondolatfolyamot, érdekes dolgokra bukkanhatsz! Pl.: ha
utálod, hogy valaki akár egy kicsit is késik, nézd meg, hogyan viszonyulsz a
saját pontosságodhoz! Ha idegesít, hogy valaki erőteljesen önérvényesítő
veled szemben, vizsgáld meg, hogy vagy te a saját önérvényesítéseddel!
 
Ezzel semmiképpen nem szeretném abba az irányba vinni a
gondolkodásodat, hogy ezentúl mindenért önmagadat hibáztasd és
végtelen önelemzésbe kezdj. Csupán egy szempont az önreflexióhoz, ezen
keresztül pedig a mélyebb önismerethez. Hiszen másokra nincs ráhatásunk,
esetleg minimális. Saját magunk viselkedésére, reakcióira viszont van, és ez
a megközelítés segíthet bizonyos helyzetek kitisztázásában, objektív
szemléletmód kialakításában. Sőt, kapcsolataid javulásához is vezethet!

ÖNREFLEXIÓ

MIT IS ÜZEN EZ VOLTAKÉPPEN? 

GYAKORLAT - KERESS OLYAN ESETEKET, AMELYEKBEN
ZAVAR VALAKINEK EGY-EGY SZOKÁSA! 

1.



ÖNREFLEXIÓ

Az Önismereti kalauzban többször utaltam a visszajelzés fontosságára.
Mivel folyamatosan kapcsolatban vagyunk környezetünkkel, minden
tettünk kihat másokra – csakúgy, mint ahogyan mások tettei minket sem
hagynak hidegen. Érdemes megbeszélni, ha olyan dolog történik, ami
valamelyik résztvevőben negatív érzéseket kelt! Így megelőzhető egy sor
konfliktus és kellő nyitottság esetén az egyének látni fogják, min érdemes
változtatniuk a jó kapcsolat érdekében.

A kifogásolt viselkedésre, esetleg teljesítményre vonatkozó észrevétel,
amelynek megfogalmazója tárgyilagosan, kizárólag a szóban forgó
problémára vagy viselkedésre fókuszálva mondja el véleményét a másik
félnek. Nem tér ki a személy jellemére, nem ítélkezik, nem minősít. Célja a
változás elérése, azaz: „Mit szükséges másképp tenni a jövőben?” Tehát
jövőfókuszú és fejlesztő szándékú. Egyértelművé teszi, hogy a
visszajelzés adója hisz a másik fél változtatásra, fejlődésre való
képességében.

MI IS AZ AZ ÉPÍTŐ KRITIKA VAGY KONSTRUKTÍV,
HATÉKONY VISSZAJELZÉS?

A megjegyzésekre, a beszólogatásokra mindannyian érzékenyen
reagálunk és előfordul, hogy megsértődünk. Azonban ezt el lehet kerülni,
ha megtanuljuk és alkalmazzuk azokat a jól bevált technikákat,
amelyekkel objektíven, azaz személyes megítélés nélkül fogalmazzuk meg
véleményünket!

Ahhoz, hogy ez megtörténhessen, első lépésként tanácsos gondoskodni a
nyugodt, bizalmi légkörről. Fontos, hogy maximális figyelmünkkel
forduljunk a másik fél felé, és éreztessük vele támogatásunkat. Ezt
nagyban segíti az értő figyelem gyakorlása. Pl. vezető a beosztottjának:
„Látom, nem készült el határidőre ez a jelentés. Mire lenne szükséged
ahhoz, hogy időben megkapjam?”

Természetesen az is lényeges, hogy a közlést megfelelő non-verbális
kommunikációval kísérjük (testbeszéd, hanghordozás) – ha ezt emelt
hangon, türelmetlenséget kifejező kézmozdulatokkal kísérjük, a hangsúly
máris a felelősségre vonásra helyeződik.

VISSZAJELZÉS ADÁSA ÉS FOGADÁSA



2. GYAKORLAT 

Hogy fogalmaznál meg konstruktív visszajelzést az alábbi helyzetekben?

ÖNREFLEXIÓ

Kisiskolás gyermeked matematika leckéjében hibát találsz. Mit mondasz?

Vezetőként a beosztottad jelentésében pontatlanságot találsz. Mit mondasz?

Munkahelyeden kifogásolod egy kollégád munkavégzését, mert hátráltatja a te
munkádat. Mit mondasz?

az első gondolat egy pozitívum kiemelése
ezt követi egy fejlesztendő terület, azaz amin változtatni szükséges
zárásként ismét egy pozitívum hangsúlyozása következik.

Ha valakinek a munkáját, teljesítményét értékeljük, jól jöhet a szendvics-
technika ismerte.
Ennek során visszajelzésünk három részre tagolódik:

SZENDVICS-TECHNIKA

Ha ezt alkalmazzuk, a másik fél érteni fogja, hogy hol szükséges
változtatnia, de azt is látja, hogy mellette több dolgot csinál jól, ezért sokkal
nyitottabban fogadja a visszajelzést. A tárgyilagos megfogalmazás elveszi a
kritika élét; amennyiben nem a személy jellemvonásaira, csakis a tetteire
koncentrálunk, nem érezheti „eltalálva” magát. Kulcsszó itt is az objektivitás!



3. GYAKORLAT 

ÖNREFLEXIÓ

A szendvics-technika segítségével adj visszajelzést az alábbi helyzetekben!

Vezetőként egy beosztottad éves értékelését végzed. Az illető gyakran téves
információkat ad meg e-mailben, ezáltal időnként nehezítve a csapat munkáját. 

Kamasz gyermeked kitakarított, de az eredmény némi kívánnivalót hagy maga
után.

Tanár a diákjának féléves értékelés során azt szeretné tudomására hozni, hogy
kicsit több szorgalommal látványosan jobb eredménye lehetne.

Úgy, hogy ideális esetben ilyen visszajelzéseket kapunk a környezetünktől. Ebből
lehet építkezni, fejlődni. Elgondolkodhatunk; Ki adta ezt a visszajelzést? Vajon miért
adta? Hogy érint bennünket? Hogyan tudnánk hasznunkra fordítani? Hogyan tudunk
változtatni a visszajelzett cselekvésen? Azonban a realitás az, hogy nem feltétlenül
ilyen formában érnek el minket a visszajelzések, hiszen a környezetünkben élők nem
biztos, hogy ismerik ezeket a technikákat. 

HOGY JÖN EZ A KÉT FELVÁZOLT TECHNIKA AZ ÖNREFLEXIÓHOZ?

Mutass példát, legyél te az első a környezetedben, aki alkalmazza ezt a módszert!
Ha így jelzel vissza másoknak, el fognak gondolkodni és változás fog bekövetkezni a
viselkedésükben. Ezek után már csak egy kis lépés, hogy ők maguk is elkezdik majd
használni a visszajelzésnek ezt a módját. Ekkorra pedig már tudni fogod, hogy
nyugodt szívvel és megbántódás nélkül hagyatkozhatsz a meglátásaikra, és nem
fogod személyeskedésnek tekinteni, amit mondanak… Felhasználva a tőlük kapott,
rád vonatkozó információt mérlegelheted, hogyan használod fel azt a jövőben.

MIT TEHETÜNK EKKOR?



Milyen helyzetekben voltál? Mit gondolsz az azokban betöltött
szerepedről? Hogy voltál bennük?

 Mivel vagy ma este elégedett, miért
kaphatsz magadtól vállon veregetést?  Miben haladtad meg önmagadat?

 Min csinálnál másképp? Milyen helyzetek zavartak?

Esténként, napodat átgondolva végezhetsz önvizsgálatot, pl. „naplózást”.
Írd le pl. a mai napodról a következőket:

HÉTKÖZNAPI ÖNREFLEXIÓS TECHNIKÁK

ÖNREFLEXIÓ

4. GYAKORLAT 

Ne feledd: amikor legközelebb számodra nehezen emészthető kritikát, visszajelzést
kapsz, várj egy pillanatot, mielőtt reagálnál! Lehet, hogy pont egy olyan vakfoltodra
világít rá, aminek feltárása óriási fordulatot hoz az életedbe.



ÖNMEGVALÓSÍTÁS

Lényegében az Önismereti kalauz összes témája szerepet játszik
abban, hogy megtaláld és megéld legjobb önmagadat, vagy –
ahogyan a hétköznapokban gyakran fogalmazunk – „a helyeden
légy”. Ha szeretnél erre a kérdésre közelebbről ránézni, jó szívvel
ajánlom az alábbi gyakorlatokat!

nehezen képzelhető el önelfogadás, önszeretet,
önbizalom, önértékelés, önbecsülés nélkül.

Az önmegvalósítás



Szerinted hol tartasz az önmegvalósítás felé haladó úton? Jelöld be a skálán!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ÖNMEGVALÓSÍTÁS

2. GYAKORLAT 

Mit jelent neked a szó, hogy „önmegvalósítás”? Írd körül minél részletesebben!

1. GYAKORLAT 

Néhány kérdés segíthet, hogy
jobban ráláss a jelenlegi
helyzetre; Ez a megfelelő irány
legjobb önmagad felé?
Önazonosan élsz? Azzal
foglalkozol, amivel mindig is
akartál? Olyan környezetben
vagy, ami téged inspirál és
támogat?

GondolkodtatóMennyire vagy elégedett ezzel a jelenlegi
helyzettel? A skálán melyik lenne az a
szám, ami kifejezné az önmegvalósítás
vágyott szintjét?

3. GYAKORLAT 



Milyen döntéseket szükséges meghoznod, hogy közelebb
kerülj a vágyott állapothoz? Mi segítheti a döntéshozatalt?

4. GYAKORLAT

ÖNMEGVALÓSÍTÁS

Miben szükséges fejlődnöd? Nevezd meg, és gondold át,
hogyan tudsz elindulni a fejlődés útján!

Most képzeld el, hogy holnap (vagy akár még ma) adódik egy
lehetőség arra, hogy elindulj a kívánt irányba. Mi ez a lépés?
Milyen lépések követhetik?

Vannak emberek, akik egyértelműen látják, hová kívánnak
eljutni, mivel lesz teljes az életük. Nekik némileg
egyszerűbb a dolguk, mert ha van cél, az oda vezető út is
egyértelmű. Lehet, hogy neked ez nem ilyen könnyen
megfogható dolog, te talán csak azt tudod, hogy az, ami
most van, nem igazán tesz boldoggá – de még nem tudod,
mi is tenne azzá. Vagyis meg kell találnod a célodat! Ami
itt szükséges, az önmagad és vágyaid feltérképezése és
összehangolása. Ebben segítenek a következő gyakorlatok!



Mi lett azzal a gyerekkori álommal? Hol van most meg életedben az az
elképzelés (akár nyomokban, akár nagyobb mértékben)?

Miről álmodoztál gyermekkorodban? Mit válaszoltál arra a kérdésre, hogy
„Mi leszel, ha nagy leszel?”

6. GYAKORLAT 

 Vizsgálódj a mindennapokban! Mi az, amitől jól érzed magad?

Gyűjtsd össze ezeket, nem számít, hogy ostobaságnak tűnik! Pl. a tortasütés a
hobbid? Simán lehet, hogy ez egy kiváló kiindulási pont egy jövőbeni
vállalkozáshoz! Írj minél többet ezekből!

ÖNMEGVALÓSÍTÁS

5. GYAKORLAT 



8. GYAKORLAT 

Gondold végig, írd le, melyek a fontos értékek számodra!

Ha pl. a természetben érzed igazán jól magad, a városi létformával sosem
leszel önazonos, és fordítva. Az önazonosság érzése az önmegvalósítás alapja!

ÖNMEGVALÓSÍTÁS

7. GYAKORLAT 

Hogyan tudnád ezeket a téged lelkesítő, számodra értéket képviselő dolgokat
az életed részévé tenni (ha még nem tetted meg)? Ha már most is életed részét
képezik, hogyan lehet őket még inkább előtérbe helyezni?

Tűzz ki célokat! Határozd meg, mit, mikor, hogyan akarsz elérni! Tanulmányozd
a célkitűzés szakirodalmát, hogy eredményes legyél! Mi lesz a következő célod?



ÖNMEGVALÓSÍTÁS

9. GYAKORLAT 

Elmélkedj még egy kicsit céljaidon; ezek valóban a te céljaid? Tudsz velük
azonosulni?

Tedd próbára önelfogadásodat; hogy viszonyulsz hibáidhoz, gyengeségeidhez?

10. GYAKORLAT 

Találj új megoldásokat életed kihívásaihoz, fejleszd kreativitásodat!
Hogyan állsz neki?

Gyakorold az itt és most-ban létezést! Ez segít, hogy ne agyalj túl sokat
olyan dolgokon, amelyek nem előrevivők. Ha hajlamos vagy a
borúlátásra, a jövőbeni kockázatok jó eséllyel elveszik a kedvedet álmaid
valóra váltásától. Ebben a kérdésben az önbizalom növelésének
gyakorlatai, a mindfulness megismerése és a pozitív pszichológia
tanulmányozása lesz a segítségedre.

Gondolkodtató



ÖNMEGVALÓSÍTÁS

11. GYAKORLAT

Mennyire vagy autonóm, független személyiség? Milyen helyzetekben tudsz
leginkább kiállni magadért?

Szerinted hogyan befolyásolja mindez az önmegvalósítást?

12. GYAKORLAT

Mikor jelent ez nehézséget?

Milyenek a kapcsolataid? Mennyire jellemző rájuk az egyenrangúság?

13. GYAKORLAT

Hogy állsz a határhúzással és a határok megtartásával?



ÖNMEGVALÓSÍTÁS

14. GYAKORLAT 

Hogyan mutatod ki érzelmeidet? Milyen hatásuk lehet érzelmeidnek az
önmegvalósításra?

15. GYAKORLAT 

Írd le, mikor, hogyan szoktál flow-élményt átélni! Milyen tevékenység közben?
Hogyan tudod ezt az önmegvalósítással összekapcsolni?

16. GYAKORLAT 

Gyűjtsd össze, hogy az öngondoskodás milyen formái állnak hozzák a
legközelebb! Mit gondolsz az öngondoskodás és az önmegvalósítás
összefüggéséről?



Ismét papírra lesz szükséged. Rajzolj rá egy térképet, amin bejárod az
önmegvalósításhoz vezető utat! Tetszőleges szimbólumokkal, jelekkel,
figurákkal dolgozhatsz. Fontos, hogy a térkép ábrázolja, hogy hol vagy most,
és tüntesd fel rajta a célodat is. Milyen akadályok bukkannak fel az úton?
Jelöld be őket! Az akadályokhoz rendelj lehetséges megoldásokat is!

8. GYAKORLAT 17. GYAKORLAT 

ÖNMEGVALÓSÍTÁS

Ezt a térképet olyan helyre tedd, ahol naponta rá tudsz nézni. Rendszeresen
vedd szemügyre, milyen változások történtek és mit tettél értük. Figyeld és
tudatosítsd, ahogy egyre közelebb kerülsz a célhoz!

Amit az előbb lerajzoltál, most szavakkal is megfogalmazhatod.

Tehát: írd le fogalmazás formájában, amit az előbbi gyakorlatban rajzban
jelenítettél meg! Minél részletesebben és konkrétabban írj a célról és a hozzá
vezető útról! Ne feledkezz meg az akadályokról és azok megoldásairól sem!

Még egy dolog, mielőtt lezárod ezt a témakört: az önmegvalósításhoz
célokat kell kitűzni és stratégiákat szükséges megfogalmazni. Tudom,
ezt már többször olvastad a gyakorlatokban – ez is mutatja, hogy
mennyire fontosak a célok az életünkben. Te hol tartasz ezekben?



Ezen az anyagon végigmenni bizony kemény önfeltáró munka.
Biztos vagyok benne, hogy voltak nehéz pillanataid. Hidd el,
ebben őszintén együttérzek veled! Ugyanakkor tudom, hogy
ezt nem lehet megspórolni… Önmagunkkal szembesülni nagy
bátorságot kíván, és nagyon büszke lehetsz magadra, hogy te
ezt megtetted! 

KEMÉNYEN MEGDOLGOZTÁL AZÉRT, HOGY ELÉRJ  A
MUNKAFÜZET UTOLSÓ OLDALÁRA, GRATULÁLOK!
MIELŐTT VÉGLEGESEN BEZÁROD, KÉRLEK OLVASD EL
ZÁRÓ GONDOLATAIMAT.

Kedves Önismereti Utazó!

Feltehetőleg voltak felismeréseid az úton. Ezek a felismerések
a kulcsa annak, hogy a jövőben változtatni tudj azokon a
dolgokon, amelyek korábban nem igazán jól működtek, így
akadályozva életed kiteljesedését. Tudatosítsd ezeket a
felismeréseket, építsd be mindennapjaidba az új elemeket,
információkat! 

Tudd, hogy nem elvárható, hogy minden nehézségedet
egyedül küzdd le! A segítség mindig elérhető. Nem érdemes
„hősködni”, hiszen vannak olyan elakadások, amelyek
szakszerű feldolgozást igényelnek – ráadásul sokszor kiderül,
hogy sokkal könnyebb kibogozni a szálakat, mint
gondolnánk… Számtalan segítő támogathat ezen az úton, ha
úgy gondolod, neked egyedül nem megy.

MÁR AZ IS FIGYELEMRE ÉS ELISMERÉSRE MÉLTÓ,
HOGY SZORGOSAN DOLGOZOL AZON, HOGY
MEGSZÜLETHESSEN

a legjobb önmagad!



Kérdéseid vannak?

www.verzoom.hu @verzoomzsike @verzoom

Életünk során nemcsak az éveink száma gyarapodik, nemcsak
a tapasztalataink halmozódnak, hanem minden
életszakaszunk új feladatokat hoz… Amit megtudsz magadról
pl. a harmincas éveidben, azt új kihívások elé állíthatják majd a
negyvenes éveid! Amit megtudtál magadról fiatal, kisgyerekes
anyukaként, azt lehet, hogy felülírja majd a gyermekeid
kamaszkora… És amilyennek fiatal házasként látod magadat,
az egészen más lesz, mint amit 20-30 éves házasságban
töltött idő után tudhatsz meg magadról.

Ahhoz, hogy ezeket a fordulatokat a lehető legjobban éld meg,
légy tudatos! Nem érhet nagy meglepetés, ha tudatosítjuk,
hogy életünk egy olyan folyamat, aminek a savát-borsát az
adja meg, hogy hogyan kezeljük a benne zajló változásokat.

Mindenhez, amiről írtam, személyes megéléseim
kapcsolódnak; ez másoknak is értékes támpont lehet életük
kritikus helyzeteiben vagy abban, hogy könnyebben
eligazodjanak az önismeret labirintusában. Ha úgy érzed,
könnyebben menne a feldolgozás egy coach segítségével,
szívesen leszek az, aki kísér ezen az úton, keress bizalommal! 

MINDEHHEZ SOK SIKERT KÍVÁNOK!

Egy ilyen hosszú utazás után bizonyára szeretnél megpihenni.
Tedd is meg! Időre lesz szükség, hogy leülepedjen az a sok
információ, aminek a birtokába jutottál. Azonban van még egy
(ígérem, utolsó) hírem: ez egy olyan út, amely sohasem ér
véget… Neked ez jó hír, vagy rossz…?!

VENCZEL ZSIKE

Szeretettel,

https://www.verzoom.hu/
https://www.facebook.com/verzoomzsike
https://www.facebook.com/verzoomzsike
https://www.instagram.com/verzoom/


"Aki kifelé néz, álmodik.
Aki befelé néz, fölébred.”

(Jung)

https://www.verzoom.hu/
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