
 

 

 

Önismereti tréning 

22.  

 

 

Hogy állsz az önértékeléssel, az önbecsüléssel? Van önbizalmad?  

Van, akinek kívülről – úgy tűnik – hatalmas önbizalma van, de aki közelebbről ismeri, 

az tudja, hogy ez csak egy olyan álarc nála, ami elfedi azt, mennyire nincs jóba 

önmagával. Aki foglalkozik a betegségek lelki kiváltó okával, az pedig egyenesen 

olvasni tud ebben, mivel a tünetei világosan megmutatják, hogy önbizalomhiányban 

szenved. A durva embereknek is igen alacsony az önértékelésük, ezért élik ki 

agresszióban ezt a hiányosságukat.  

Csak mellékesen jegyzem itt meg, hogy a durva, agresszív embereknél általában 

nem jelentkeznek azok a betegségek, amelyek az önértékelésre utalnak, mivel a 

betegségek csak az elfojtott, elszigetelten megélt lelki konfliktusokra 

jelentkeznek. Ezért – módjával – időnként ki kell élni az agressziót is.  

Ez pedig visszavezet ahhoz, amiről ezelőtt már szó volt, hogy ismerjük fel az 

érzéseinket és oldjuk fel azokat, kiadva minden indulatunkat, de úgy, hogy közben ne 

szolgáltassuk ki magunkat a másik félnek.  



Ezzel a módszerrel a „kecske is jóllakik, a káposzta is megmarad” ☺ Ha az 

indulatainkat felismerjük, békésen, szeretettel levezetjük önmagunknak, nem fog 

megbetegíteni semmi sem!  

Az önbizalom hiányát, alacsony önértékelés jellemzőit másként látjuk a másik 

emberben, és másként érzékeljük, amikor saját magunkról van szó. Tehát más az, 

amit kifelé mutatunk, és ahogy belül érezzük. 

 

Árulkodó jelek az önbizalom hiányára, amikor máson keresed (ha önbizalom 

hiányod van, akkor bizony mások is így láthatnak téged!). Természetesen nincs 

egyszerre az összes jellemző mindenkinél, elegendő, ha csak egyetlenegyet 

megtalálunk belőle. 

- Görnyedt testtartás, mintha mindig valami terhet cipelne.  

- Komor, fáradt arckifejezés. Szemeiből hiányzik a tűz, kézfogása erőtlen, lagymatag.   
Mozgása lassú, tétova. 

- Mindenben talál hibát, nehéz a kedvére tenni.  

- Csak azt fogadja el mércének, amit ő csinál, és ahogyan ő csinálja.  

- Előszeretettel beszél más emberek jellemhibáiról, imád pletykálkodni.  

- Lázad a tekintély ellen, hajlamos szembe szállni mások akaratával. 

- Bűntudatot érez valós vagy képzelt dolgok miatt. Mindig talál magának aggódni 
valót 

- Szerencsétlen áldozatnak látja és láttatja magát. 

- Folyamatosan a problémáin rágódik.  

- Szégyenkezik önmaga - teste, élethelyzete, múltja, cselekedetei, gondolatai – miatt, 
de amikor kritizálják, összeomlik. 

- Ruhája sokszor rendetlen, gyűrött, piszkos, vasalatlan.  

- Jellemző rá a "ki tud nagyobbat mondani" típusú egymásra licitálás.  

- Kérkedik családjával, elért eredményeivel.  

- Dicsekszik híres és fontos barátaival, kiterjedt kapcsolatrendszerével. 

- Betegesen vágyik a pénzre és a hatalomra, és ezért önromboló cselekedetekre is 
hajlandó.  



- Szenvedélybetegségeiről nem képes lemondani, sőt, teljesen a hatásuk alá is 
kerülhet, legyen szó alkoholról, dohányzásról, drogokról, játékfüggőségről vagy 
éppen valamilyen extrém hobbiról. 

- Igyekszik mindenkinek megfelelni.  

- A fontos döntéseket és feladatokat vég nélkül halogatja.  

- Folyamatos dicsérgetést, bátorítást igényel. 

- Mások társaságában feszült és ideges.  

- Nem néz az emberek szemébe.  

- Hangja halk, alig érthető, csak motyog maga elé.  

- Társaságban gyakran erőltetetten nevet a hangulat oldására, és önmaga 
elfogadtatására. 

- Uralkodásra vágyik mások felett. Viselkedése arrogánssá válik, ha ellentmondanak 
neki.  

- Alárendelt helyzetben hajlamos a túlzott alázatoskodásra, domináns szituációban 
viszont a fölényeskedésre.  

- Türelmetlen, ha várnia kell. Minden élethelyzetet versengésként él meg. 

 

Önbizalomhiány árulkodó jelei, ha magadon keresed: 

- A külsőddel kapcsolatos negatív gondolatok, kijelentések (Pl. “túl sovány 
vagyok”, “túl kövér vagyok”, “túl alacsony vagyok”, “túl magas vagyok”, “túl 
öreg vagyok”, “túl fiatal vagyok”, “nem vagyok elég szép”, “csúnya vagyok”, 
stb…) 
 

- Nem mersz, nem akarsz belenézni a tükörbe, mert nem tetszik, amit ott látsz. 
 

- Rosszul érzed magad a bőrödben, inkább mindig valaki más szeretnél lenni. 
 

- Nem törődsz igazán magaddal, elhanyagolod a külsőd, illetve slamposan, 
igénytelenül öltözködsz. 
 

- Mindig másokhoz hasonlítod magad, szeretnél olyan lenni, mint XY (mert neki 
milyen jó) 
 

- Úgy gondolod, nem vagy képes dolgokat megtenni: („nem vagyok rá 
alkalmas”, „semmire nem vagyok jó”, “én ezt úgysem tudom megcsinálni”, “az 
én ötleteim sosem válnak be”) 
 



- Úgy érzed, hogy minden lehetetlen (“ezt lehetetlen megcsinálni”, “erre 
képtelen vagyok”). 
 

- Nem érzed magad elég jónak, értékesnek (úgy gondolod, hogy mások 
biztosan mindenben jobbak nálad) 
 

- Mindig más embertől (párodtól, szülődtől, főnöködtől, kollégáidtól, 
családtagoktól, stb.) várod a véleményt, megerősítést (pl. “vajon XY mit 
gondol róla”, “vajon neki hogy tetszene”) 
 

- Mindig az a fontos, hogy mások mit gondolnak, mint mondanak rólad. 
 

- Nem tudsz fontos helyzetekben döntést hozni, mert nem bízol magadban, 
hogy a döntésed megfelelő lesz. 
 

- Nem mersz kezdeményezni (Pl. párkapcsolatban, munkahelyi szituációban, 
vagy akár csak a buszon beszélgetésbe elegyedni) 
 

- Szinte teljes csődtömegnek érzed magad 
 

- Hajlamos vagy szenvedélybetegségekre (Pl. függőségek, cigaretta, 
alkoholizmus, drogok) 
 

- Nincs kedved reggelente felkelni az ágyból, úgyis ugyanolyan minden nap. 
 

- Folyamatosan fáradt vagy, és úgy érzed, hogy eluralkodott rajtad a “tavaszi 
fáradtság”. 

-  
- Gyakran vagy negatív hangulatban, és hajlamos vagy a kellemetlen dolgokra 

fókuszálni. 
 

- Úgy érzed, hogy benne vagy a mókuskerékben, nincs kedved semmihez. 
 

- Nem tudsz magaddal mit kezdeni. 
 

- Hajlamos vagy arra, hogy az időd nagy részében a múlton merengj, vagy a 
jövőn töprengj. 
 

- Motiválatlan, kiégett vagy, egyáltalán nem is érted, miért élsz. 
 

- Nincsenek pontosan megfogalmazott céljaid nem tudod hova szeretnél eljutni 
(rövid, közép és hosszú távon) 
 

- Ha van is célod, akkor azt feladod, mert nem bízol abban, hogy meg tudod 
valósítani. 
 

- Negatív gondolatok, mondatok: “nincs pénzem”, “sosem lesz annyi pénzem”, 
“honnan tudnék annyi pénzt összegyűjteni”, “ezt nem tehetem meg”, „sosem 
gyógyulok meg”, „nekem ez nem való”, stb.  
 



- Félelem a pénz (meglévő vagyonod) elvesztésétől. 
 

- A vagyonos emberekre rosszként, vagy irigységgel gondolsz (“tuti, hogy nem 
legálisan szerezte a vagyonát”, “bárcsak én is meg tudnám csinálni”, “de 
szívesen lennék a helyébe”) 
 

- Feszengsz, szorongsz, ha emberek között vagy (akár tömegközlekedési 
eszközön, akár egy munkahelyi / családi összejövetelen) 
 

- Úgy érzed, hogy mindenki téged figyel, mindenki rólad beszél, rajtad nevet. 
 

- Biztos vagy abban, hogy amikor elfordulsz, kibeszélnek a hátad mögött. 
 

- Társaságban inkább meghúzódsz egy sarokban, nincs kedved senkivel 
beszélgetni. Ha pedig mégis beszélgetsz, akkor épp csak halkan, magad elé, 
és nem nézel mások szemébe. 
 

- Bizonyos helyzetekben (pl. ha ellentmondanak neked) agresszívvá válsz. 
Mindenkivel versengeni akarsz és megmutatni, hogy neked van igazad. 
 

- Egy idő után pedig nincs is kedved emberek közé menni, inkább egyedül 
lennél. 
 

- Ha van párkapcsolatod, folyamatosan bizonyítani akarsz a párodnak. 
 

- Mindig az jár a fejedben, hogy meg fog csalni, mert talál egy jobbat nálad.  
 

- Féltékenységedben folyamatosan hívogatod, ellenőrzöd, kutatsz a 
telefonjában, zsebeiben. 
 

- A kapcsolati / családi hierarchiában legalul vagy, de nem állsz ki az igazadért, 
folyamatosan csak “nyelsz”, áldozatként érzed magad. 
 

- Magányosan, vagy alárendelten élsz egy párkapcsolatban, de nem mersz 
váltani (“nem akarok egyedül maradni”, “lehet, hogy nem is találnék senkit”, 
“lehet, hogy sokkal rosszabb lenne”) 
 

- Nincs párkapcsolatod, mert úgy gondolod, hogy nem vagy jó senkinek, vagy a 
kiszemelt partner többet érdemel, mint Te (“á neki úgysem kellenék”) 
 

- Nem mersz ismerkedni, mert azt gondolod, úgysem fog veled szóba állni 
senki. 
 

- A legjobb barátom / barátnőm sokkal jobb, mint én, úgyhogy nekem esélyem 
sincs, ha vele vagyok. 
 

- Folyamatosan az elismerést / dicséretet várod kollégáidtól, munkatársaidtól. 
 



- Képes vagy extrém túlórákra (este 10-ig is, illetve hétvégén is), csak hogy 
meg tudj felelni másoknak. 
 

- Ötleteiddel nem állsz elő, hiszen úgy érzed, hogy azok nem olyan ütősek, 
hogy a többieknek is megfeleljenek. 
 

- Nem vállalod fel a konfrontációt a kollégákkal, még ha tudod, hogy igazad van, 
akkor sem. 
 

- A munkahelyi problémákat (főnökkel, kollégákkal) inkább magadba fojtod, 
mintsem, hogy kommunikációt kezdeményeznél. 

 

Magadra ismertél legalább egy jellemzőben? Ha nem, akkor gratulálok! Viszont 
biztosan van a környezetedben olyan, akire ezek a meghatározások illenek. Segíts 
neki! Amikor máson segítesz, azzal Te is fejlődsz, és az önértékelésed is 
egészségesen fejlődik. 

 

Az önbizalomhiány mindig az ember leggyengébb pontján támad, hasonlóan 
ahhoz, ahogy a magas stressz a legyengült immunrendszerű ember legsebezhetőbb 
területén okoz betegséget. De nem reménytelen, hogy tegyünk ellene! 

Felismerhető, megtanulható az is, hogyan értékeljük és fejlesszük önmagunkat, úgy 
ahogy most éppen vagyunk, azt a csak ránk jellemző kombinációt, ami miatt 
mindannyian egyediek és különlegesek vagyunk.  

A gyenge önbizalommal rendelkező emberek általában másokhoz hasonlítják 
önmagukat, és ennek megfelelően, törvényszerűen mindig megtalálják azokat, akik 
jobbak, szebbek, csinosabbak, okosabbak, sikeresebbek vagy tehetségesebbek 
nála. Emlékszel? Amire fókuszálunk, az erősödik, abból mindig többet kapunk. 

Ezzel tulajdonképpen csak a kisebbrendűségi érzést és a negatív énképedet 
erősíted meg. Lehet, hogy az éppen kiragadott tulajdonságát tekintve valóban jobb 
az adott személy, míg más tulajdonságait tekintve valószínűleg elbújhatna mögötted. 

Felmérések szerint az emberek 70 %-a (10 emberből 7!) küzd önbizalomhiánnyal, 
alacsony önértékeléssel. Ez sajnos a munkában, kapcsolatokban, bármilyen 
döntéshozatalban is érezteti negatív hatását.  

Tudatalattid ebben az esetben – szintén törvényszerűen - megakadályoz abban, 
hogy elérd azt, amit akarsz, mint amire valójában képes lennél.  

Nincs még egy ember a Földön, aki ugyanolyan lenne, mint Te.  
Még az ikrek sem teljesen egyformák. Mindenki máshonnan jött, más családi 
háttérből, más körülmények közül indult, más adottság- és képességcsomagot 
kapott, más hatások és élmények érték és formálták, más életfeladatot kapott.  



Hogyan fedezheted fel a benned rejlő értékeket? Természetesen az önismereted 
további fejlesztésével, eddigi életutad feltárásával. 

Következő alkalommal ezt a témát folytatjuk.  

 

Szeretettel kívánom, hogy egészséges magabiztosságod legyen, amiben megtalálod 
életed igazi célját és értelmét! 

 

Ágnes 

 


