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Kivonat a 2020.01.24-ei Én Utam csoportban elhangzott élő adáshoz – 

Eset alapján – mennyire reálisan észleljük a valóságot 
 

Eddigiek: Te utad lépései, hogyan használd, stb. lásd összefoglaló poszt minden élő adással, 

kivonattal, élő adás: 

https://www.facebook.com/groups/azenutam/permalink/1136539066516838/ 

Mai téma:  

amikor valami nehezebb szitu történik velem, mennyire látom valóban a realitást és mennyit 

költök hozzá, az hogy hat rám, érzés, gondolat, mit fogok lépni, hogyan ítélem meg magam 

Az élő adásban egy konkrét példán mentünk végig, mi volt a kiindulás, hogy néztük végig, 

mire jutottunk, hogy látta, hogy hatott a továbbiakra, de itt a kivonatban csak példák 

mentén a gyakorlatot írom meg (titoktartási okok miatt is). 

Ha érdekel az eset, nézd meg az élő adást is: 

https://www.facebook.com/groups/azenutam/permalink/1167688120068599/ 

1. Vélt és valós vélemények alapján értékelem vagy leértékelem 

magam   
 

Az esetről, kliensről röviden: 

A kliens azzal érkezett, hogy van egy kibírhatatlan kvázi kollégája, akit utál, de közben 

nehezíti az életét, felhúzza, nem tudja jól kezelni, ráadásul ettől és úgy egyébként totál 

bénának érzi magát a munkájában. 

 

1.1. A rossz megoldási mód 
 

Ha valaki látja, hogy bánnak vele, szólnak hozzá – elhiszi, hogy ennyit érdemel, ennyi csak a 

tudása, vele lehet így beszélni, nem húzza meg a határokat, engedi, hogy az önértékelése 

emiatt lecsökkenjen (ami valószínűleg már eleve sem volt túl magasan). 

Eredmény: A belső monológ hatására pedig egyre kevesebbnek értékeli magát 

 

Eggyel jobb megoldási mód: 

Már észreveszi, hogy nem feltétlenül csak róla szól a másik viselkedése, nem csak magában 

keresi a hibát, de helyette talán a másikban, de önmagát legalább nem húzza le direktben, 

valójában ez is lehúzza hosszabb távon, mert tudat alatt ott lehet az ön hibáztatás, miért 

nem tudja megoldani? 

https://www.facebook.com/groups/azenutam/permalink/1136539066516838/
https://www.facebook.com/groups/azenutam/permalink/1167688120068599/
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1.2. Jó megoldási mód 
 

Nézd meg, milyen esetek, szituáció zavarnak legjobban, akár adott téma, helyszín, emberhez 

kötötten. 

Aztán ezeket a szituációkat próbáld meg kicsit hátrébb lépve ránézni, mit történt, ki mit 

mondott, tett, és legfőképp benned mi játszódott le. 

1. realitás érzékelése: 

A kiválasztott szituációban nézd meg valójában mi történt, realitás talaján feltételezések 

nélkül, plusz bennem mi játszódik le, azon hogy lehet dolgozni. 

Mi hangzott el pontosan, mi történt, mi lett az eredménye, és mi volt az, amit én költöttem 

hozzá: 

pl. megnézzük az elhangzott szavakat: mi hangzott el tényleg, mi az, amire már csak úgy 

emlékszik mintha, mert már a benne zajló gondolatokra is a párbeszéd részeként emlékszik 

Mi történt: környezet, ki volt ott, mikor volt, hányszor – pl. mindig ezt csinálja ellen jó 

megoldás kb. megszámolni hányszor, milyen gyakran történik az, és hogy ez tényleg mindig-

et jelent-e. 

Mi az, amit mi láttunk, hallottunk saját fülünkkel és mi az amit mások szájából, abból mennyi 

lehet a valós elhangzott, mennyi, amit hozzá költött. Figyelni kell arra, hogy ne tényként 

kezeljük, amit már belőlünk váltott ki gondolatként. 

példából: végig mentünk azon, hol mikor miről beszélgettek, próbáltuk felidézni a konkrét 

mondatokat, átgondolni pontosan mi, mennyiszer hangzott el 

Fontos, hogy tisztán lássunk, mert olyantól is rosszul tudjuk érezni magunkat, ami nem is úgy 

van, sőt, a végén még igaznak kezdjük vélni és eleve egy olyan emberre, szavakra, 

viselkedésre reagálunk, amely nincs is. Ettől a másik is rosszul érzi magát, vagy nem érti… 

Mindig jó érzés számomra, amikor az kliensek már itt is felismernek dolgokat, mint pl ja jó, 

ok, ez tényleg nem hangzott el, lehet, hogy nem így gondolta, ez csak egy lehetőség, lehet 

mögötte sok más, lehet, hogy nem is én vagyok a hibás….. Ettől már egy fokkal jobban 

érezheti magát. 

2. Benned mi játszódik le 

Ahogy visszaemlékszel egy adott szituációra, kezdd el megfigyelni, mi játszódik le benned. 

Megnézzük hogy érezted magad: érzések, érzetek, akár testi tünetek  

példából: idegesség, stressz, verejtékezés, megfélemlítés,  

Majd, hogy milyen gondolatok futottak át rajtad (a szituról, másik emberről, magamról) 

példából: egy akadály, aláás engem, nem tudom megoldani, kihívásnak tekintem, 
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Több szituációt is nézz gondolatban végig, és legjobb ha felírod, mi ment végbe benned. Erre 

jó a gondolatnapló is: szituáció – érzés – gondolat (főleg magadra vonatkoztatva). 

Ezzel próbáljuk elérni, hogy máshogy nézzünk a szitura, az máshogy csapódjon le bennünk, 

példából: ellenállást vált ki belőlem, elbizonytalanít, ha nem tudom kezelni az embert, 

együttműködni vele, akkor hibázok,  akkor nem vagyok elég jó 

3. Gondolatok megkérdőjelezése, átalakítása 

Aztán következő lépésként kezdd el bíróként megnézni, mi bizonyítja, hogy igaz, mi 

bizonyítja, hogy nem. 

Nézd meg, hogy mennyire reális a gondolat: bizonyítékokat gyűjtünk pro és kontra, majd 

szintetizáljuk. 

példából:  

Mi bizonyítja, hogy nem igaz, hogy nem vagy elég jó? 

- sokáig gyűltek bennem a rossz érzések, tapasztalatok, hiába kaptam megerősítést a 

vezetőmtől, hogy tegyen helyre a partnert, nem voltam rá képes, nem mondtam el, 

amit szerettem volna, nem álltam ki magamért 

Mi bizonyítja, hogy tényleg nem vagy elég jó?  

- nem ismernek el, nem kapok pozitív visszajelzéseket, sok kudarc ért (konkrét tények 

mentén) 

Ezek után fogalmazz meg egy reálisabb gondolatot:  

Ezeket a pro és kontra érveket is írd le, majd átnézve az eredeti gondolatot hogyan 

fogalmaznád át, hogy az reálisabb legyen (pl. nem szélsőséges, minden esetben igaz, 

általános igazság). 

példából: Sok nehézség miatt elbizonytalanodok magamban 

Utána pedig figyeld meg, ettől a gondolattól máshogy érzed-e magad. 

Ezt is sokat érdemes gyakorolni, először utólag nézve a szituációkat, aztán már közben is 

lehet! 

Jobb lesz a saját magatok megítélése, ettől nőhet az önbizalmatok és ez egy pozitív spirál 

lesz, egyre kevésbé érzed a negatív gondolatokat, egyre reálisabb leszel, ettől egyre bátrabb 

és jobban érzed magad a bőrödben és a környezetedben is. 

 

Következő adásokban: 

- módszerek, eszközök, fázisok: lesznek még transzformációs technikák, lesz 

mindfulness, story telling,  

- megmutatom milyen egyéb eszközöket és hogyan használok coaching-ban (pl. 

kártyák, képek, relaxáció), 

- lesznek kifejezetten relaxációs adások 
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- esetek, példák mentén használatuk 

- kik, hogyan jutottak el a saját útjukig, mi segített, interjúk, akár videós is 

- Te utad vállalkozóknak is: személyiségfejlesztés, hogyan tudd jobban venni a 

vállalkozóvá válás nehézségeit:  Az én utamon vállalkozóként új csoport: mi ez, kinek, 

célja https://www.facebook.com/groups/azenutamvallalkozo/ 

- Elindulnak a te utad workshop-ok is, minden hónapban egy, lehet jönni egyre és 

bérlet szerűen is, beszámolok róla 

 

https://www.facebook.com/groups/azenutamvallalkozo/

