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Előző alkalommal arról volt szó, hogy miről ismerjük fel, ha valakinek nincs 

önbizalma, alacsony az önértékelése. Sokan csak legyintenek erre, nem veszik 

komolyan. Pedig olyan súlyos lelki konfliktust okoz, hogy a betegségek, 

elváltozások jelentős része ezért alakul ki. 

A helyzet komolysága miatt nézzük meg röviden, hogyan alakulnak ki a betegségek, 

és miért éppen ott, ahol a tünet megjelenik. 

Az emberi test minden sejtje, az összes szervünk összesen három (nem tévedés! 3) 

„alapanyag szövetből”, azaz csíralemezből fejlődik ki. Ez a három csíralemez az 

emberi test kifejlődésén kívül alapját képezi az elváltozások, megbetegedések 

rendszerének is.  

Ez azt jelenti, hogy életünk során elszenvedett összes sérelmünk, lelki bánatunk, 

konfliktusunk mindössze 3 fő csoportba sorolható be.  

A lehetséges elváltozást beindító konfliktus érzelmi tartalmai előre meg vannak 

határozva, így csíralemez származás szerint csoportosíthatók és mindenkinél 

ugyanazok. Minden csíralemezhez tartozik egy fő konfliktus – típus.  



Amikor egy átélt konfliktusnak biológiai érzettartalma van, akkor abból fizikai 

elváltozás lesz. Ami nem biológiai konfliktus, az nem idéz elő fizikai szinten 

szervi elváltozást.  

Ennek megfelelően - tág értelemben véve – ha azt tudjuk, hogy a betegség által 

meghatározott szerv (érdemes megnézni az orvosi diagnózist a betegség pontos 

meghatározása miatt!) a három közül melyik csíralemezből való, egyszerűen és 

nagyon pontosan be tudjuk határolni, hogy a beteg a tünetek megjelenése előtt 

milyen lelki konfliktust szenvedett el.  

Általában a lelki konfliktus becsapódásakor (abban a pillanatban, amikor átéljük a 

konfliktust) kezdődik meg bennünk az elváltozás, de ez természetesen tünetmentes. 

Hiszen nem betegedhetünk le abban a pillanatban, amikor valami váratlan dolog ér 

minket.  

Ez a konfliktus becsapódás azonban egy agyi CT felvételen azonnal kimutatható. 

Ezért régebben sajnos előfordulhatott, hogy ha „rosszkor volt valaki rossz helyen”, 

azaz ha véletlenül éppen akkor készítettek agyi CT-t felvételt, miután valamilyen 

érzelmi konfliktusa volt, akkor ezt az elváltozást tévesen agydaganatnak is 

diagnosztizálhatták.  

Szerencsére ma már egyre több orvos ismeri a Biologika – Új Medicinát, vagy az Új 

Germán Medicinát (a kettő lényegét tekintve ugyanaz), és ilyenkor jó esetben 

megkérdezi a beteget, hogy volt-e az utóbbi napokban valamilyen lelki konfliktusa? 

Sőt, a góc elhelyezkedéséből az orvos azt is nagyon pontosan meg tudja állapítani, 

hogy milyen konfliktus volt. 

Ez a góc később nyomtalanul eltűnik, ettől nem kell megijedni. 

Később, amikor a konfliktus megoldódott, megnyugodtunk, nyugalmi állapotban a 

szervezetünk testi szinten megkezdi a helyreállítást. Ez már a gyógyulási szakasz.  

Az a megtévesztő ilyenkor, hogy ebben a szakaszban érezzük a tüneteket, 

fájdalmakat, szembetűnő elváltozásokat, talán csak egy náthát, egy gombócot 

a torokban, vagy komolyabb tünetet. Ezt az időszakot érdemes nyugalomban, 

pihenéssel, ha szükséges diétázással, lázcsillapítással, borogatással – a helyzetnek 

megfelelően stb. segíteni.  

Ne feledjük el, hogy a tünetek észlelése a legtöbb esetben már a gyógyulási 

szakaszban jelentkezik. Aki ismeri a betegségek kiváltó okát, ilyenkor az ijedtség 

helyett örül, mert ez azt jelenti, hogy túl van a konfliktuson.  

Az emberek többsége a tünetektől megijed, kétségbeesik, félelmet érez, komolyabb 

tünetnél még halálfélelme is van, amivel – egy újabb érzelmi konfliktustartalommal – 

súlyosbítja a tünetet, vagy újabb szerven idéz elő elváltozást.  



Életünk során szinte folyamatosan különböző konfliktusoknak vagyunk kitéve. Attól 

függően, milyen érzelmi tartalommal töltjük meg az átélt eseményeket, ennek 

megfelelően betegszünk meg, vagy maradunk egészségesek.  

Ne feledjük, hogy ugyanazt az élethelyzetet minden ember másként éli meg! 

Minden esetben meg kell betegednünk, ha valamilyen konfliktus ér bennünket?  

Nem tudjuk ezt elkerülni?  

Sajnos azt kell mondani, hogy addig, amíg egy konfliktust úgy kezelünk, mint eddig, 

akkor igen, meg fogunk betegedni! 

Rendkívül fontos, hogy megtanuljuk a különböző helyzeteket megértéssel, 

elfogadással, szeretettel kezelni és ezek érzelmi tartalmával megtölteni! 

Kemény, önmagunkon végzett „munkával” (mint amit Te most éppen véghezviszel) el 

lehet érni azt a szemléletmód változást, amikor minden konfliktusban már 

automatikusan a megoldandó feladatot és nem a problémát látjuk.  

Eleinte figyelmeztetni kell erre magunkat, de következetes gyakorlással néhány hét 

alatt ez természetessé válik. 

Tehát három csíralemez, amiből kifejlődött a testünk, különböző területeken 

beindítják az elváltozásokat annak megfelelően, milyen érzelmi tartalommal 

társítottuk a konfliktust. (pontosan mit éreztünk akkor, amikor a probléma 

bekövetkezett).  

A három fő konfliktuscsoportból most csak az önbizalom csökkenés, önértékelés 

letörés által kiváltott elváltozásokat nézzük meg, melyek a mezodermális 

szövetekhez tartoznak. 

A nagyagy velőállomány vezérelte mezodermális szövetek: az agyi kötő- és 

támasztószövetek (agyi glia), a kötőszövetek, porcok, inak, csontok, harántcsíkolt 

izmok, nyirokcsomók, vér- és nyirokerek, lép, mellékvesekéreg, vesekéreg, 

petefészek- és here parenchyma. 

Ezek a szervek az önbecsülés letörési, önértékelés csökkenési, képesség és 

önbecsülés veszteségi, elkeseredési, megalázási, megalázottsági 

konfliktusokra reagálnak: „nem vagyok elég jó”. A konfliktus súlyossága azt 

határozza meg, melyik szövettípuson jelenik meg az elváltozás, a konfliktus pontos 

funkcionális vonatkozása (lokalizálása) pedig az elhelyezkedést. Pl. nem tudok 

valamit megcsinálni, mert ebben nem vagyok elég jó, akkor a kéznek az a része lesz 

érintett, amivel csinálni kellene…..stb.  

Kisagy vezérelte mezodermális szövetek: A bőr irha része, tejmirigyek, hashártya, 

mellhártya, szívburok 

Ezek a szervek ún. sérelmi, sérülési, sértési, sértegetési, önvédelmi, fajvédelmi 

konfliktusokra reagálnak, ha az önértékelést is érinti: „megsértettek, sértegetnek, 



bántanak, sérüléstől félek, sérülésveszélynek vagyok kitéve”. Itt is a konfliktus 

vonatkozása határozza meg, melyik szövet vagy szerv lesz érintett, és hol. Lehet 

mentális, vagy fizikai bántás, bántalmazás, sértegetés, szurkálás, vagy akár 

támadási konfliktusok miatti komoly félelem, fenyegetettség, veszélyeztetettség és 

komolyabb sértettség – érzés. Pl: „sértenek, sértegetnek” (irhavastagítás, 

melanóma).  

Másik, nagyon egyszerű és szinte mindennapos példa, a könnyebb érthetőség 

kedvéért: ha egy kismama nagyon szeretne szoptatni, de még nem megy, akkor 

könnyen elkeseredési konfliktuson mehet át, ami egyben önvédelmi konfliktus is, 

hiszen ő tudja, hogy mindent megtesz. Általában ilyenkor ott van az aggódás is, hogy 

nincs elég tej a babának….. és így tovább. Nem véletlen, hogy a szoptató kismamák 

nagy részének begyullad a tejmirigye, hiszen önmagában a gyulladás visszatérő 

konfliktusokat mutat, ugyanarra a szervre asszociálva. Ráadásul a védőnő is számon 

kéri, esetleg meg is gyanúsítja (megsérti), hogy nem akar szoptatni. Ez súlyos lelki 

konfliktust okoz. 

Jobb kezes embernél az elváltozás a testen jobb oldalon jelenik meg: partner, 

kortárs vonatkozás (ez lehet munkatárs, üzlettárs, beosztott, főnök, stb is!) 

Jobb kezes embernél az elváltozás a szerven bal oldalon: előd, utód vonatkozás 

(anya, gyermek, előd, utód, gondozó, gondozott) 

Bal kezeseknél fordítva. 

Ha az elváltozás a testben középen jelenik meg, akkor a szociális vonatkozásnak 

nincs jelentősége, a sértési, félelmi konfliktus valamilyen dologgal kapcsolatos. 

Ennyit tehát arról, hogy egy ártatlannak tűnő helyzetből hogyan következtethető ki az 

önértékelés, és ennek hiánya milyen súlyos problémákat okozhat. 

A másik két konfliktus csoportra most nem térek ki, mivel a mai témánk az 

önértékelés, önbecsülés. 

Hogyan erősítsd az önbecsülésedet? Vegyük pontról pontra az önbizalomhiány 

jeleit és változtassunk rajta. 

Ha arra figyelsz, hogy mi az, amit nem tudsz, mi az, amiben nem vagy jó, azzal csak 
az értéktelenség, tehetetlenség és tehetségtelenség érzését erősíted önmagadban, 
nem pedig az önbizalmat növeled. 
Jó módszer, ha összeírsz a lehető legtöbb – legalább 30 - olyan tulajdonságodat 
(külső és belső tulajdonság), ami tetszik magadon, amit kedvelsz és értékelsz 
magadban. Olvasd el ezt a listát naponta, legjobb, ha reggel ébredés után. Így a 
napod máris jól indul. ☺ Nem beszélve arról, hogy amíg a számodra kedvező 
tulajdonságokkal vagy elfoglalva, a külvilágod is ezt tükrözi vissza, ami tovább növeli 
az önbizalmat. 



Minden az agyban, a gondolataidban dől el. A dolgokhoz való hozzáállásod és 
elvárásaid előrevetítik és meghatározzák a várható eredményt. Ahogy Henry Ford 
híres mondása tartja: „Akár azt hiszed, képes vagy rá, akár azt hiszed, hogy nem, 
igazad lesz.” 

Hagyd abba az önkritizálást, önmarcangolást! 

Előfordul, hogy utólag rágódsz, szégyenkezel, kritizálod magad egy kellemetlen 
helyzet vagy rossz döntés miatt? Szemrehányást teszel magadnak azért, amit nem 
tettél meg, vagy azért, amit megtettél, vagy amiatt, hogy valamit másképpen, vagy 
jobban kellett volna tenned?  

Köztudott, hogy utólag mindig okosabb az ember.  
Ahelyett, hogy marcangolod magad és elveszíted azt a kis meglévő önbizalmadat is, 
ami van, inkább tudatosítsd magadban, hogy ott és akkor a lehető legjobb döntést 
hoztad meg, amit a rendelkezésedre álló információk alapján az akkori éneddel, 
érzéseiddel és képességeiddel meghozhattál. 

Gondolj gyakrabban azokra az alkalmakra, amikor sikert értél el.  

Talán voltak helyzetek, amikor nem remekeltél, de biztos voltak olyan dolgok is, 
amiket remekül megoldottál.  
Gondold végig és jegyezd fel életed azon eseményeit, amikor valamilyen sikert, 
eredményt értél el, ami örömteli érzéssel töltött el. Pl.: sikeres vizsga, a megszerzett 
jogosítvány, vagy akár egy finomra sikerült ebéd stb. Vedd elő és olvasd át a listádat, 
amikor úgy érzed, neked nem sikerülhet valami. 

Tartsd be az ígéreteidet! Különösen azokat, amelyeket magadnak tettél!  

Az önmagadnak tett, és be nem tartott ígéretek mentén szépen lassan, de 
folyamatosan szivárog el az önbizalmad. Ha sokszor fogadkozol, ígérgetsz, de nem 
teszed meg, amit elhatároztál, azzal azt bizonyítod saját magadnak, és elraktározod 
a tudatalattiba, hogy megbízhatatlan vagy, ne higgy magadnak. A megoldás az, hogy 
inkább ne ígérj, ne fogadkozz, csak tedd meg amit elterveztél, a siker által pedig 
önbizalmad szárnyakat kap.  

Mint azt az előző részben is írtam, az éppen most aktuális lelki állapotot jól 
tükrözi a testtartás, a testbeszéd: a görnyedt testtartás, az előreesett vállak, a 
behúzott nyak és a leszegett fej, a lesütött szemek – mind az önbizalomhiány jelei. 

Amikor a belső világodat rendbe teszed, a külső is egyenesbe jön. Ugyanez 
fordítva is igaz!  Az önbizalmat felépíteni nem lehet egyik pillanatról a másikra, de ma 
már pszichológiai vizsgálatok is igazolják, hogy bizonyos testi változásokkal, 
akaratlagos változtatásokkal belső lelki és érzelmi változások idézhetők elő.  

Ez azt jelenti, hogy ha az önbizalmadat szeretnéd növelni, akkor húzd ki magad: 
hasat be, mellet ki, fejet fel, nézz a másik szemébe és mosolyogj! Tégy úgy, mintha 
tele lennél önbizalommal. Meglátod, ténylegesen is sokkal magabiztosabb leszel ☺ 



A kinézetünk is befolyásolja, hogyan érezzük magunkat a bőrünkben. Lehet, 
hogy nem vagy teljesen elégedett a külsőddel, ám ha törődsz magaddal, ha gondot 
fordítasz a rendszeres tisztálkodásra, haj- és bőrápolásra, a csinos és rendezett 
öltözködésre, azzal több oldalról is támogatod az önbizalmadat. Hogyan? 

• az idővel és a készülődéssel, amit a tested ápolására és kényeztetésére 
fordítasz, a tiszteletedet és a gondoskodásodat fejezed ki önmagad felé 

• a végeredmény önmagában is szívet melengető érzésekkel tölt el 
• a külső elismerő pillantások pedig szintén növelik önbizalmadat 

Ha olyan emberekkel vagy körülvéve, akik örökké csak aggodalmaskodnak, 
kételkednek mindenben, panaszkodnak, kritizálnak, lefárasztanak, „leszívják” az 
energiádat, azok a bizonytalanság, a tehetetlenség és kiszolgáltatottság érzést 
erősítik meg benned is. Mintha egy ragályos kór lenne, ugyanígy fogod érezni magad 
Te is. Viszont ennek is érvényes a fordítottja, mert amíg Te ilyen vagy, ilyen emberek 
fognak köréd gyűlni.  

Ha például általában rendben vagy, de a munkahelyeden „negatív” kollégák vannak, 
a munkaidő végére leszívják a Te energiádat. Munka után azt veszed észre, hogy 
bevásárláskor, hivatalos ügyed intézésekor, tömegközlekedésen, stb. ugyanilyen 
negatívak az emberek. 

Ne add fel! Légy akkor is derűlátó, amikor a környezeted mást mutat. Ne hagyd 
befolyásolni magad! Érdemes megjegyezni Szabó Péter egyik fontos mondatát: 
„Nem engedem meg, hogy mocskos lábbal végig gázoljanak az elmémen.” 

Önbizalom növeléshez olyan emberek társaságát keresd, akik pozitívan 
gondolkodnak, és akik tesznek önmagukért, boldogulásukért. Hasonló a hasonlót 
vonzza, így örömhír lehet, hogy amikor elkezded növelni az önbizalmad, a negatív 
emberek kikopnak mellőled és nagyon gyorsan azt veszed észre, hogy olyan 
emberekkel vagy körülvéve, akik építő hatással vannak rád. 

 

Az önbizalom megfoghatatlan, megmagyarázhatatlan érzés. A megértéshez 
ismét egy kicsit távolabbról indulok. 

Az információink nagy része, amelyek bennünket vezérelnek, a tudatalattiban van 

elrejtve. A tudatalatti az elmének kb. 88%-át teszi ki, és csak 12 % a tudatos elme, 

amiről tudjuk, hogy bennünk van, mint információ.  

Az információk azért fontosak, mert az érzéseinket, gondolkodásunkat, 

cselekedeteinket ezek határozzák meg. A gondolkodás automatikusan történik, 

automatikusan érzünk dolgokat. Hogy mikor milyen gondolatok jönnek bennünk fel és 

mikor milyen érzéseink támadnak, azt nagyon komolyan befolyásolja, hogy milyen 

hitrendszerek tárolódnak a tudatalattinkban.  

Mit hiszek én magamról és mit hiszek az engem körülvevő világról? 

Gondolataim, érzéseim szerint hogyan helyezkedek én el az engem körülvevő 



világban? Mit programoztak belém az őseim, mit hallottam a szüleimtől, hol van az 

én helyem a többiekhez képest? Mit tudok elérni az életemben? Mire vagyok képes? 

Ha én segíteni szeretnék magamon, akkor fontos tudnom, hogy mi van a 

tudatalattimban eltemetve, hiszen 88 %-ban az érzéseimet, gondolkodásomat, 

cselekedetemet meghatározza. Tehát nem tudom kikerülni, szembe kell néznem 

vele. 

Ha valami van az életemben, amin változtatni szeretnék, akkor ez a változtatási 

szándék azért jön létre, mert jó eséllyel beleütköztem valamibe, amin nem tudok 

tovább lépni. Mert valami nem úgy működik, mint ahogy én szeretném, és érzem, 

hogy itt van valami blokk, gátló tényező, érzem, hogy nem ilyennek kellene lenni, 

tehát változtatnom kell.  

Fel kell oldanom azt a blokkot, hiszen valószínűleg nem is az én saját hiedelmem 

magamról, csak ebben nőttem fel, ezt hallottam a számomra fontos emberektől. 

Ha csak a tudatomnak a 12 %-ban keresgélem a magyarázatot és a lehetőséget 

arra, hogy hogyan oldjam meg, az bizony kevés, és előfordulhat, hogy nem fogok 

tudni változtatni, nem fogom tudni megoldani azt a dolgot, amit szeretnék. Úgy fogom 

érezni, hogy lehetetlen azt a dolgot megoldani, pedig nem lehetetlen, csak a válasz 

nem a tudatomban van benne, hanem a tudatalattimban. 

Mi az, ami miatt nem tudok továbblépni? 

Amikor úgy érzem, hogy nem tudok változtatni, de számomra nem jó az a helyzet, 

ami kialakult, akkor például sérül az önbizalom. A helyzet súlyosságától és 

gyakoriságától függően, de mindenképpen sérül.  

A tudatalattinkban tárolt információk össze tudnak ütközni egymással. Ez azt 

jelenti, hogy minden bekerül a tudatalattimba, amivel én valaha találkoztam, valaha 

tapasztaltam, szüleim, őseim tapasztalták, átélték. Bármi, amit láttam, hallottam, 

minden bekerül a tudatalattiba, ezek az információk ott vannak az idők végezetéig.  

Amikor én valamit szeretnék, akkor ez úgy működik, mint egy nyomógomb a 

tudatalattiban. Eltervezek valamit, hogy megvalósítom, és abban a pillanatban, mint 

az enter a google keresőben, megkeresi ahhoz a dologhoz az összes eltárolt 

kapcsolódó információmat és azokból, annak mentén kialakul az én reakcióm. Ezzel 

a reakcióval összeütközésbe kerülhetnek a többi tudatalatti hitrendszereim.  

Például a nagymamámnak hasonló helyzetben ez nem sikerült. Itt nem a konkrét 

helyzetről van szó, hiszen minden megváltozott a nagymamám kora óta, hanem a 

helyzet lényegéről, esszenciájáról, érzettartalmáról. Az érzések az életünkben 

ugyanazok, csak a szereplők változnak. 

Amikor két tudatalatti hitrendszer összeütközik egymással, akkor én egy 

válaszút elé kerülök, és a tudatalattim nem tudja eldönteni, hogy jobbra 



menjek, vagy balra. Mert mindkét oldalon megvan az az információ, az egyik 

információ vinne jobbra, a másik vinne balra, sőt lehet, hogy több verzió is van, a 

különböző tudatalatti információk miatt. 

Lehet, hogy nem érzem jól magam abban, ahol most vagyok, és ez mind azért van, 

mert a tudatalatti információi ezeket az érzéseket, gondolatokat, tetteket váltják ki 

belőlem. Ha több is van belőlük, amelyek ráadásul egymással ellentétesek, 

ellentmondanak, akkor kialakul egy belső patt helyzet, amikor nem tudom, hogy 

merre menjek tovább.  

Röviden mondva ilyenkor az a legjobb gyakorlat, hogy a legelső érzésünkre 

hallgatunk, arra, amelyik létrehozta a tervet. Ez pedig általában a szívünk (lelkünk) 

vágya. A következő gondolat már mindig a tárolt információkból jön létre, és sok 

esetben arról szól, miért nem lehet megvalósítani. 

Ezért fontos tudni, hogy mi van a tudatalattinkban. Mert ezek az ellentmondások, 

ezek az egymással ellentétes információhalmazok blokkot képeznek az én 

életemben. Mivel nem ismerem a tudatalattimat, azt sem tudom, hogyan működik, 

ezért az egészből csak annyit fogok érzékelni, hogy valami nagyon rossz az én 

életemben és hogy próbálok küzdeni, megváltoztatni, alakítani, mégsem megy, nem 

sikerül.  

Azért nem sikerül, mert valamit fel kell oldanom a tudatalattimban ahhoz, hogy 

ne ütközzenek össze ezek az információk, és tiszta legyen az út az én 

választásomhoz. Egyértelműen tudjam, hogy melyikre van szükségem a sok 

ellentmondó információból, és ne pl. a nagymamám csalódása miatt döntsek valami 

mellett, vagy ellen.  

Ha a célom elérésének bármelyik fázisában önbizalomra van szükségem, pl. 

bemutatni egy prezentációt, kilépni egy nem megfelelő kapcsolatból, vagy csak egy 

hivatalos ügyet elintézni, nekem pedig önbizalomhiányom van, akkor a tudatalattiban 

van egy információ az önbizalomhiányról és egy információ arról, amit szeretnék 

elérni.  

Ebben az esetben a célom felé vezető úton – bármennyire simának is tűnik – bele 

fogok bukni abba, ahol önbizalomhiányom van. Mindig jön egy olyan helyzet, ami 

megkérdőjelezi a döntésemet, megkérdőjelezi azt, ami valójában a szívem vágya.  

Pedig ha ezt követném, akkor végre kiléphetnék abból a mókuskerékből, amiben 

körbe – körbe járok.  

Hogy mit tehetünk ilyenkor?   

Amikor van egy célod, terved, valamit szeretnél megvalósítani, akkor ne hagyd, hogy 

a gondolataid, vagy más emberek lebeszéljenek!  

Mindig arra keresd a választ, hogy hogyan valósítsd meg! A gondolatok azonnal a 



kifogásokat gyártják, és ha erre hallgatsz, akkor ezeknek a kifogásoknak az 

igazolásai fognak megjelenni az életedben.  

A vágyaink, céljaink nem véletlenül jelentek meg! Amint megjelenik egy ilyen a 

tudatodban, abban a pillanatban ott van nálad a megoldása is.  

Természetesen akkor van ez így, ha az a vágy, cél valódi, tiszta, és a sajátod! 

Ha nem másnak akarsz megfelelni vele, nem bizonyítani akarod, hogy értékes ember 

vagy, nem azért teszed, hogy szeressenek, nem az irigység vezet, stb., hanem a Te, 

saját szíved vágya! 

Bízz magadban minden helyzetben! Az Élettől soha nem kapunk nagyobb 

feladatot, mint aminek megoldására képesek vagyunk. Ha mégis másképp látod, 

tedd fel a kérdést magadnak: biztosan a saját feladatod?  

 

Szeretettel kívánok minden jót! 

                                                  Ágnes 

 


