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Kivonat a 2019.10.24-ei Én Utam csoportban elhangzott élő adáshoz – 
Hiedelem - ha mindig jóváhagyást várok, félek a visszautasítástól 

 

Ebben a videóban az első transzformációs technika csoportot kezdjük meg: Félelem a 
visszautasítástól, attól, hogy más vagyok: ez annak az igénye, hogy elfogadjanak, 
jóváhagyjanak 
 
FONTOS! 
Ez egy nagy téma, ebben az adásban csak fellibbentem, kicsit elgondolkodtatok, a kivonat segít 
a munkában, de ez egy hosszú munka, sok gyakorlással és persze legjobb személyesen – lásd 
a Te utad konzultációban tudunk ezzel dolgozni. 

1. Mi az a hiedelem? 

Egyfajta hitrendszer, szabályok, amelyek szerint próbálunk élni, akkor is, ha ez nem 

tudatosodik. 

Általában amikor keletkeznek, a javunkat szolgálják, megvédenek, biztonságot adnak, de 

lehet, hogy már nincs rá szükségünk. 

Azért születnek meg bennünk, mert az elménk célja, hogy biztonságban tartson minket. Ezért 
hoz létre szabályokat, hogy ha azok szerint élünk, akkor biztonságban leszünk, elérjük a 
szükségleteinket. A probléma ott van, ha ezek irracionálissá válnak, azaz teljesíthetetlenek. 
 
Ezekkel a szabályokkal csak újra és újra felsülünk, értéktelennek, szerencsétlennek fogjuk 
magunkat érezni.   A jó hír, hogy ha mindezt tudatosítjuk, elhisszük, hogy nem ez a valóság, 
akkor tudunk rajtuk változtatni!  
 
Ez a 3 hiedelem az okozója a legtöbb szenvedésünknek: jóváhagyás, megítélés, komfortosan 
élni. 

2. Jóváhagyás - hiedelem 
 

Például ha ez jut eszedbe gyakran: 
„Mások elfogadása szükséges ahhoz, hogy értékesnek érezzem magam.” 
 
Szükséglet: elfogadás, valahova tartozás 
Félelem: megítélés, elutasítás 
 
Igények: Elvárom magamtól, hogy jól teljesítsek és elfogadást nyerjek minden olyantól, aki 
számít minden időben, és ha nem sikerül, akkor kudarc vagyok, értéktelen, és megérdemlem, 
hogy szenvedjek 
 
Tünetek: 

 Irreális elvárások magammal szemben 

 Túl aggodalom, arról, amit más emberek gondolnak rólam 

 Az eredmény és népszerűség meghatározzák az önértékelésem 
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 Önkritikus, az ön elfogadásának hiánya 

 
Érzelmi következmények: 

 Depresszió, elégtelenség érzés, képtelen kifejezni vagy elfogadni az igaz énjét 

 szorongás, aggódik amiatt, amit mások gondolnak, hogy ítélkeznek fölötte 

 Alacsony bizalom, rosszul érez önmagával szemben, mások elutasítása azt jelenti, hogy 

rosszak vagyunk, képtelenek vagyunk, hogy önmagunk legyünk 

Viselkedési következmények: 

 Kockázat-elkerülés, mert attól tart, hogy megítélik, ha kudarcot vall, vagy mert mások 

 Félénk, mert fél, hogy feszélyezett lesz 

 Halogatás, mert fél a kudarctól, megítéléstől, vagy kockázattól 

 Bizalmatlanság, az elutasítás vagy kritika félelme miatt 

 Munka-alkoholista az elfogadás megszerzése érdekében 

 
Pl. erre a racionális hiedelemre lehetne cserélni:  
Értékes vagyok emberi teremtményként, azáltal hogy az authentikus önmagam vagyok és 
megérdemlem a szeretetet azoktól, akik elfogadnak engem és felismerik a jót bennem.  
 

3. Hogyan dolgozzunk rajtuk? 

 

Érdemes végignézni a szükségleteket, elvárásokat, következményeket, tüneteket, melyek 
jellemzőek rád. Amelyik igaz rád, annál vizsgáld meg az irracionális hiedelem és a másik, a 
valóságosabb közötti különbséget. 
 
Majd kérdezd meg magadtól, hogy valóban reális elvárni másoktól, a világtól, magadtól 
ezeket? Mindig mindennek tökéletesen így kell lennie, csak így jó?  
 
Ha valóban őszintén megvizsgálod az érzéseidet és gondolataidat, akkor belátod, hogy nem 
az. És, hogy ezek fenntartása csak további csalódásokat fog okozni, mivel a világ sosem lesz 
tökéletes. 
 
Ezt a fajta átgondolást sokszor végig kell csinálni, hogy átalakítsd a hiedelmet, érdemes 
megerősítő mondatokat – lásd példa – többször elmondani, hogy átíródjon. 
 
Ha ezeket a hiedelmeket át tudod írni, akkor az elvárásaid világgal, másokkal magaddal 
szemben sokkal jobban igazodni fognak ahhoz, amit kaphatsz, elégedettebb leszel, több erőd 
lesz. Mert látod azt is, hogy tudsz változtatni, alakítani, rugalmassá válsz, jobban elfogadod az 
élet, mások véleményét, történéseket is. 
 

4. Konkrét kérdéseket tegyél fel 

Honnan jönnek ezek? pl. szülők, iskola, saját gyerek, fiatalkori tapasztalat 

Igazak, honnan tudom, hogy azok? pl. valaki konkrétam mondta, kérte, le van írva a szabály 
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Hogyan befolyásolják negatívan az életemet? pl. bekorlátoz, visszatart, félelmet okoz? 

Hogyan tudnám máshogy megfogalmazni? pl. alakítsd át, írjatok példákat, együtt átírjuk! 
 
A hiedelmek nagy anyag, ez csak ízelítő, az első hiedelem is! Beszélünk még róluk, kezdd el 
megfigyelni! 
 
Jó naplózni a gondolatokat, hiedelmeket – amit szabályként hangzanak! 
Tudatosítás a legfontosabb, utána sokszor próbálni, gyakorolni kell, lassan átíródik. 
 
A hiedelmek gondolatként jelennek meg. Mélyebbek, nehezebb velük dolgozni!  
 
Jól mutatják az érzések, ha valami gondot okoz és ha sikerül átalakítani, jobb érzés mutatja! 
Mindig figyeljük azokat! 
 
Az én utam csoport konzultáció felajánlás továbbra is elérhető a csoport tagjainak, az eddigi 

gyakorlatokban felmerült kérdések, saját életetekre vonatkoztatva a problémák, kérdések 

tisztázására: https://megoldasmuhely.hu/en-utam-csoport-online-konzultacio/ 

 
ui: ne felejtsd el az eredményeidet, felismeréseidet megosztani az Én utam csoportban! 
 
 
 
 

Szikora Emese 
Te utad 

https://megoldasmuhely.hu/en-utam-csoport-online-konzultacio/
https://www.facebook.com/groups/azenutam/

