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Kivonat a 2019.11.23-ai Én Utam csoportban elhangzott élő adáshoz – 

A magabiztosság növelése, hogyan higgyünk önmagunkban - A 

kompetencia kör 
 

Eddigiek: elindulás, transzform technikák csoportokban, jóváhagyás kérés, bizonytalanság, 

szokásokba ragadás 

Mai téma: ha amiatt nehéz a változás, átalakulás, mert nem hiszünk benne, hogy meg tudjuk 

csinálni (egyébként az élet több területén is lehet ez probléma) 

Mit lehet ezzel kezdeni? 

 Ha alapvetően az önbizalmunk, önmagunkba vetett hitünk kétséges és akár emiatt, 

akár ettől függetlenül nem tudunk hatékonyan haladni a terveinkben, akkor a 

gondolkodásunkban a visszahúzó elemeket kell megtalálni, átalakítani pl. a 

növekedési mindset-el (lásd a végén hivatkozás a blog sorozatra).  

 De itt is lehet dolgozni a változással, mi tart vissza (lásd a korábbi adás: a változás 

köre - túljutni a változástól való félelmen),  

 valamint megtanulni örülni a sikereknek, ünnepelni (a fájdalom és öröm hatalma – 

külön adás téma). 

 De talán a legfontosabb, hogy felépítsük azt a magabiztosságot, amely önbizalmat 

növel, pl. a kompetenciáink fejlesztésével – ez a mai témánk. Amit ehhez segítségül 

hívunk: kompetencia - bizalom kör eszközt. 

Talán abban egyetért mindenki, hogy az életben szinten mindenhez kell önbizalom, onnantól 

kezdve, hogy kikelj reggel az ágyból (hogy higgy benne, hogy ma is elérsz valamit), azon 

keresztül, hogy anyaként, párként jól tudsz működni, vagy vezetőként, munkatársként, 

vállalkozóként hasznos, hatékony vagy. Akár odáig, hogy a hobbidban, barátaid körében meg 

tudj nyilvánulni, vagy este úgy lefeküdni, hogy közben azon tudj gondolkozni, mi jót tettél, 

értél el aznap.  

Nyilván ez egy pozitív nap leírása, de az alapvetés attól igaz, minden megnyilvánuláshoz, 

cselekedethez, tulajdonképpen az egész életünkhöz kell egy minimum önbizalom.  

De ahhoz, hogy változtatni merj, hogy kilépj az ismeretlenbe, hogy máshogy, másképp 

csinálj dolgokat, élj, ahhoz kell igazán. Ehhez viszont sokszor sok más mellett az önbizalmunk, 

önmagunkba, a képességeinkbe vetett hit is kevés, így azt is érdemes fejleszteni, növelni. 

Erre több lehetőség, többféle módszer is van. A legtöbb önfejlesztő, segítő módszer, eszköz, 

szakember végső soron ezzel IS dolgozik. Attól, hogy jobban megismerem magam, jobban 

tisztában vagyok azzal, hogy mit tudok, miben vagyok jó, tudom, hogy azt hogyan 

használjam, hogyan éljek vele, ami sikerekhez, elégedettséghez vezethet ez pedig növeli az 

önbizalmunkat.  Reálisabban látjuk magunkat, az életünket, a körülményeinket. Így pedig 

reálisabb dogokat várunk el magunktól, amit nagyobb eséllyel teljesítünk, így megint csak 

siker, nő az önbizalom.  

https://www.facebook.com/szikora.emese.9/videos/2379150882144552/
https://www.facebook.com/szikora.emese.9/videos/2379150882144552/
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 Az önbizalom egyik forrása megint gyerekkorunkból jön. Ha a szüleinktől, nevelőinktől, 

tanárainktól kapunk elég dicséretet a nevelés mellett, ha elismerik a sikereinket, ha 

megmutatják, megtanítják nekünk, hogyan lehet örülni annak, ami jó bennünk, akkor ezek az 

akkumulátorok eléggé feltöltődnek ahhoz, hogy életünk nagy részében kitartsanak, felnőtt 

korunkban pedig már csak az életünk eseményei által okozott szint csökkenést kelljen 

valamilyen módon utántölteni. 

Ha viszont ezek az akkumulátorok bármilyen ok miatt nem tudnak eléggé feltöltődni, akkor 

bizony azt felnőtt korban kell pótolni, ami már sokkal nehezebb, hiszen eleve mínuszból 

indulunk, nem hiszünk abban sem, hogy az önbizalmunkat fejleszteni tudjuk. 

Ez viszont nem annyira kezelhető élő adás keretei között, inkább terápiásabb, de 

mindenképpen egyéni keretek között. 

1.1. A kompetencia - bizalom köre 
 

Ez azáltal segít az önmagunkba vetett bizalom növelésében, hogy a kompetenciánkat 

növeljük. Vagyis egyszerűbben fogalmazva tanulunk, kipróbáljuk, levonjuk a konzekvenciát, 

vagyis növeljük a kompetenciát, ezáltal pedig nő az önbizalmunk.  És mindezt úgymond akció 

közben, vagyis csináljuk – tanulunk – fejlődünk – csináljuk ciklikusan. 

Hogyan csináljuk ezt? 

Először is azonosítsuk miben szeretnénk fejlődni (olyasmit amiben ha sikereket érünk el,  

tudjuk, hogy az jót fog tenni az önbizalmunknak is). Ez általában tehát olyan tevékenység, 

ami által valamiben jobbá válhatunk. 

1. lépés – próbáld 

Ezután találjuk meg, hogy ebben a témában, feladatban, tanulásban mi lehet a következő 1-2 

lépés, akár ilyen, akár olyan módon, akár több utat is kipróbálva. Ha ez megvan, akkor tegyük 

meg, azaz próbáljuk ki. 

saját pl. ahogy már meséltem, tartottam attól, hogy coach-ként megmutassam magam, 

pedig ugye muszáj, hiszen velem dolgoztok, ismernetek kell. Ezért átgondoltam, hogyan 

tudok magamból, tudásomból, személyiségemből többet mutatni, fényképpel, videóval, akár 

személyesen, akár online. Innen jött az ötlet, hogy csináljak online videókat, majd az, hogy Fb 

az élő adásokat. Ettől persze nagyon tartottam, jó nagy mély víz volt, de először csak 

kipróbáltam, direkt úgy, hogy nem is nagyon propagáltam, hirdettem, gondoltam jó lesz, ha 

csak páran nézitek. Ehhez képest pont a legelső adást egyébként online rögtön 4-5-en 

nézték De jelentem túléltem, és ahogy látjátok még mindig csinálom. Miben tudtam ezáltal 

fejlődni, jobbá válni? Szereplés, önmagam, életem megmutatása példákkal, felkészülés az 

adásokra, összefoglalók készítése, kapcsolódó posztok átgondolása, hogyan tudom a tudást 

gyakorlatisan átadni. Ja és ha már próba, láttátok, hogy variáltam, melyik nap, hánykor 

legyen, hol vegyem fel, élő vagy előre felvett videó, hetente új téma, vagy kéthetente és 

közte magyarázat, stb..  

2. lépés – tanulj 
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Hiszen a 2. pont az, hogy tanulj a próbákból. Vagyis figyel meg mi működik neked, mi nem, 

miben vagy jó, vagy miben kell még tanulnod, mit érdemes tovább csinálni, min érdemes 

változtatni.  

Szokták mondani, csak csináld, vagy sikerül elérned amit akartál, vagy hasznos 

tapasztalatokat szerzel, de mindkét esetben tanulsz. Így kell felfogni ezeket a próbákat, 

akciókat. 

Plusz lásd adj okot a fájdalomnak adás, hogyan tanulj a kudarcokból, itt most nagyon fontos, 

hogy ezt a készséget is elsajátítsd. 

pl. az élő adásokhoz kapcsolódva megtanultam, hogy nekem fontos a felkészülés, hogy fel 

kell keltenem a figyelmeteket, hogy nem mindegy hogyan tálalom a témát, pl. kellene 

példák, főleg tőletek és személyesek, hogy mitől izgulok kevésbé, hogyan érzem magam 

komfortosabban (pl. a felvétel helyszíne), hogy mit kell kizárnom (pl. telefon némít, 

kapucsengő levesz, stb)… 

3. lépés - kompetencia 

Amikor elkezdjük alkalmazni az előzőekben tanultakat a képességeink és tudásunk 

növeléséhez, amely építi a kompetenciát. Ez pedig magasabb önbecsüléshez vezet, 

egyszerűen mert a jobban érezzük magunkat, magabiztosabbakká válunk főként az adott 

téren, témában, tudásban, de ez építi általánosságban is a magunkba vetett hitünket. 

Vagyis itt jön el az a pont, hogy elkezdjük a mindennapi életünkben alkalmazni azt, amit 

megtanultunk, amit jó esetben beépítettünk és már részünkké vált, kompetenciánkká. 

Ami a legfontosabb, hogy valódi önbizalmat adhat úgy, ha megtanuljuk, hogy nem az számít 

milyen tudás, tapasztalat, önbizalom szinten vagyunk most, hanem az, hogy megtanuljuk, 

hogyan fejlődjünk, tanuljunk, szerezzünk tudást, vonjuk le a következtetéseket, hogyan 

tudunk tanulni, vagyis építsünk kompetenciát. Ezáltal pedig az önbizalmunkat. 

Természetesen ez is egy nagy fokú önismeret, hiszen megtanuljuk, hogyan tudunk tanulni, ez 

pedig ez egyik legfontosabb képesség az önfejlesztésben is.  

pl. visszatérve az élő adáshoz, sok mindent megtanultam magamról, nemcsak az élő adások 

elkészítésében, de a saját működésem terén is. Hogy mennyi idő kell felkészülni, hogyan 

tudom kvázi megtanulni a szöveget, amit el akarok mondani, mitől érzem jól sikerültnek a 

végén, és legfontosabb, hogyan tudom levonni a megfelelő következtetéseket, hogy miben 

kell még fejlődnöm, de azt is, hogy miben lettem jobb, ezáltal pedig hihetetlen módon 

megnőtt az önbizalmam az emberek elé kiállás terén is. Van pl. egy új tervem, hogy TEDx-es 

előadást szeretnék jövőre tartani 

1.2. Mi más kell még az önbizalomhoz? 
 

Ahogy az adás elején már említettem, a gondolkodásunkban a visszahúzó elemeket kell 

megtalálni, átalakítani pl. a növekedési mindset-el.  

https://www.facebook.com/szikora.emese.9/videos/2391319270927713/
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Hiszen hiába csinálod végig a próbáld, tanulj, kompetencia 3-as lépését, ha minden 

cselekedetet negatívan ítélsz meg, sőt lehet, hogy el sem jutsz a cselekvésig, mert annyira 

lehúzod magad. Ezért kell a gondolkodásmódod ún fix, visszahúzó részét, aki a változás ellen 

hat átalakítani és az ún. növekedési, fejlődés részt fejleszteni. Erről van szó a növekedési 

gondolkodásmód cikk sorozatban, nézzétek meg és szerintem a két témát együtt érdemes 

használni.  

1.3. Ok, de hogyan csináld ezt te? 
 

Ahogy először mondtam, találd meg, milyen téren tudnád növelni a tudásod, amitől aztán 

nőhet az önbizalmad. Ez lehet olyan, amiben már most is jó vagy valamennyire, csak még 

jobb szeretnél lenni, tudod kis lépésekkel haladás. 

Ha megvan a téma, terület, találd meg, miben kezded el magad fejleszteni, tapasztalatokat 

szerezni és találd meg azokat a tevékenységeket, amelyekben ezt meg tudod tenni, ki tudsz 

próbálni lehetőségeket. Ez lehet konkrét tanulás, vagy a megtanultak kipróbálása. Akár 

hogyan kommunikálsz, mondasz Nem-et, vagy egy szituációban hogyan látsz, gondolsz a 

másikra, magadra, stb…  

Gyakorold, próbálgasd, majd gondold át mi történt, mit tudtál megvalósítani, mit nem, 

hogyan tudnád máshogy csinálni. Miben fejlődtél, miben léptél előre és miben kellene még. 

Végül vond le azt a következtetést, hogy miben lettél több ezáltal, vigyázz, erre hajlamosak 

vagyunk negatívan gondolni, azt mondani, hogy semmiben, vagy épp csak valamiben. De 

legyél magaddal megengedő, egy csomó mindent lehet ilyenkor találni, amiben fejlődtél. 

Lásd az én élő adásos példám. Közben ne felejtsd el, az adj okot a fájdalomnak, a 

gondolkodásmód átalakítást se! 

Majd mindezek alapján figyeld meg, mindez hogyan hat az önbizalmadra, az adott témára 

nézve, vagy általában arra, hogyan ítéled meg magadat. Ezt sem egyszer kell megcsinálni, 

hiszen azért ciklikus, mert sokszor kell futtatni, próbálni, tanulni és egyre jobban fog hatni! 

Kitartás kell ehhez is! 

Következő adásban: 

- Félelem a csalódástól és hibáktól – kapcsolódó hiedelmek megkérdőjelezése – jövő 

péntek! 

- Te utad konzultáció lehetőség csak a csoportnak más áron: 

https://megoldasmuhely.hu/en-utam-csoport-online-konzultacio/ 45 perc 5000 Ft 

- karácsonyra ötletem: vásárolj másnak Te utad konzultációt: 

https://megoldasmuhely.hu/te-utad-konzultacio-karacsony/ 60 perc 9.600 Ft (-20%) 

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

Szikora Emese 

Te utad 

https://megoldasmuhely.hu/fejlodjunk-a-gondolkodasmodunk-segitsegevel/
https://megoldasmuhely.hu/en-utam-csoport-online-konzultacio/
https://megoldasmuhely.hu/te-utad-konzultacio-karacsony/
https://www.facebook.com/groups/azenutam/

