
Ez egy Google dokumentum, így szabadon szerkeszthető és nem kell

hozzá semmi más, csak egy Google felhasználói profil (pl. Gmail).

Jelentkezz be a saját Google profilodba, mentsd magadnak egy

másolatot (itt fent: Fájl/Másolat készítése menüpont), így bárhonnan

elérheted, csak egy telefon, tablet vagy egy számítógép kell hozzá.

Az eredeti dokumentum nem lesz szerkeszthető, ezért ezt mindenképp

tedd meg!

Kérlek, hogy tekintsd meg a videót, amelyben végig vezetlek
minden lépésen!



Kövesdi Csilla Írisz    szabadnakszulettel.hu   szabadnakszulettel@gmail.com

Kövesdi Csi�a Írisz

Hogyan tedd meg azt, amitől félsz

és urald a mindennapjaid?!

Már eldöntötted, hogy megteszed, de még bátorságot

gyűjtesz.

Tudod, hogy mit kell tenned, de még aggódsz.

Előbb, vagy utóbb rá leszel kényszerítve, hogy

megtedd.

Akkor inkább menj elébe és készülj fel!
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1. Mi a félelmed tárgya? Fogalmazd meg!

Pontosan írd le, mi az, amit félsz megtenni. Egyszerűen, röviden.

Légy őszinte magaddal!

Attól félek, hogy:

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

PÉLDA: félek fizetésemelést kérni

2. Mi az, ami félelmet kelt benne?

Attól félek:

-

-

-

-

-

PÉLDA:nem kapom meg; béna leszek; izgulok és össze-vissza beszélek; nem tudom

elmondani, amit akarok; nem is érdemlem meg; a főnök kiabálni fog; nem tudok

megszólalni; megint nem tudom elmondani, amit szeretnék; halogatni fogom
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3. Mi a legrosszabb, ami történhet?

a) … ha megteszed?

Vedd sorra és írd le, hogy mi a legrosszabb, ami történhet. Engedd el a fantáziád,

bátran írd le, ami eszedbe jut!

A legrosszabb, ami történhet:

-

-

-

-

-

PÉLDA: nem kapom meg a fizetésemelést; kirúgnak; kudarcként élem meg; csökken az

önbizalmam; szégyellni fogom magam

b) … ha nem teszed meg?

Mi történik akkor, ha nem teszed meg?

A legrosszabb, ami történhet:

-

-

-

-

-

PÉLDA: örökre bánni fogom; szégyellni fogom magam, amiért nem tettem meg; nem

kapok fizetésemelést; másik munkát kell keresnem; a gyerekeimnek nem tudom

megvenni a… ;nem tudunk majd nyaralni menni

Ezt veszítheted, ha nem teszed meg.
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4.      Mi a legjobb, ami történhet?

Gondold most azt végig, hogy mi a lehető legjobb kimenetele annak,

ha megteszed azt, amitől félsz. Itt is engedd el a fantáziád!

A legjobb, ami történhet:

-

-

-

-

-

PÉLDA: megkapom a fizetésemelést; nő az önbizalmam; a kollégák tisztelni fognak;

gyűjthetek nyaralásra; mehetek tanfolyamra; vehetek új ruhát a gyereknek; jobban

becsülöm majd magam

5.   Keresd meg, mi a motivációd! Vedd elő a 3/b pontban

lévő gondolatokat.

Miért akarod azt a dolgot megtenni?

Milyen nagyobb jót kapsz, ha megteszed?

Van-e valaki, aki miatt meg kell tenned?

Valamit el szeretnél érni vele?

Írd le!

PÉLDA: a gyerekeim miatt, az önbecsülésem miatt, jobb életet szeretnék, szeretném,

ha anyagiakban is megbecsülnék a munkám,
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6.    Vedd most elő a 3/a pontban vett konkrét félelmeid és

keresd meg hogy tudod kiküszöbölni.

Vannak félelmeink, amelyek racionálisak és vannak, amelyek irracionálisak.

Vizsgáld meg most, hogy melyik félelmednek van alapja?

Némely félelmet csak képzelünk, valójában semmiféle fenyegetést nem jelentenek.

Vizsgáld meg, hogy melyik félelem alaptalan!

-

-

-

-

-

PÉLDA:  nem kapom meg - legyőzöm a félelmem és a főnök elé állok

béna leszek – hogyan ne legyek béna? - hogy legyek magabiztosabb?

izgulok és össze-vissza beszélek - mit kell tennem, hogy ne izguljak? – nyugtató tea,

zene, stb.

nem tudom elmondani, amit akarok – előre megírom a szöveget és betanulom

nem is érdemlem meg – mi lehet az oka, hogy ezt érzem? Tényleg így van?

a főnök kiabálni fog – miért kiabálna??

nem tudok megszólalni – előre megírom a szöveget, ami magabiztosságot ad majd

megint nem tudom elmondani, amit szeretnék – emlékeztetem magam, hogy ez most

fontos számomra és meg kell tennem
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7.      Készíts egy tervet, hogy fogod végrehajtani

Írd le:

- mikor fogod megtenni?

- kell-e hozzá segítség?

- ha igen, akkor ki vagy mi segíthet?

- szerezd meg az információt hozzá!

- hogyan fogod megtenni?

- kell-e felkészülni rá?

- hogy fogsz felkészülni?

-     mit fogsz mondani?

-     hogy fogod mondani?

-     mit fogsz felvenni?

-

-

-

-

-

PÉLDA: Megírom előre, hogy mit fogok mondani, kényelmes ruhát veszek fel aznap,

motiváló zenét fogok hallgatni. Január 17.e lesz a kiválasztott nap. Gyakorlom, hogy

fogom elmondani. Elmondom a barátomnak/barátnőmnek.
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8.      Keresd meg a belső erőd!

Mi az, ami elég erős energiát ad, hogy legyőzd a félelem energiáját?

Egy motiváló zene, könyv, idézet, ami felszítja a bátorságod. Keresd meg!

A bátorság olyan, mint a sült galamb. Ha arra vársz, hogy hozzád repüljön, akkor éhen

halsz. A bátorság gyakorlással fog megjönni és nem azt jelenti, hogy nem fogsz félni,

hanem azt, hogy a félelem ellenére megteszed, amit elhatároztál!

Amikor idáig eljutottál, akkor minden készen áll és már csak egy dolog van hátra:

cselekedj. Előfordulhat, hogy szükséged van valakire, aki kívülről lát téged és tud

segíteni összeszedni a gondolataid és tisztábban látni. Keress meg bátran, mert tudok

segíteni benne!

Keresztülmentem én is ezeken az érzéseken. Sok félelmemet már legyőztem és most

más ember vagyok. Hallgasd meg az esettanulmányt is!

9.       TEDD MEG!

Hajtsd végre azt a tervet, amit készítettél! A motivációd tartsd a szemed előtt és a

belső erőddel felvértezve egyszerűen tedd meg. Már tudod, hogy mit veszíthetsz! ÉS

azt is hogy mit nyerhetsz!

Ezután sok gyakorlással már az életed részévé válik, és természetesen fog menni.

10.      Légy büszke magadra!!

Ünnepeld meg, hogy megtetted!

Szuper voltál és megérdemled, hogy büszke legyél magadra!

FIGYELMEZTETÉS: ha nem sikerült valamiért NE bántsd magad! Ne ítéld el magad és

ne kezdj el negatív elméleteket gyártani magadról. Légy türelmes magaddal és

próbálkozz. Thomas Edison 9999 próbálkozás után találta meg a villanykörtét. Neked is

menni fog!
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Rólam:

Kövesdi Csilla vagyok, útkereső voltam, most ítélkezésmentes

coach és női mentor vagyok.

Nő vagyok, nagycsaládos anya vagyok, polihisztor vagyok.

Rengeteg cimkém van :)

Nagyon hosszú utat tettem meg ide, ahol most vagyok.

Számos szakmám van, rengeteg könyvet olvastam, tanítókat

hallgatok, de rájöttem, hogy maga a tudás kevés. Cselekedni

kell, hogy el is érjünk valamit. Ezért készült ez a munkafüzet is, hogy elkezdj

cselekedni.

És persze, mivel az átlag önbizalom bizony a tó feneke alatt van, ezért kell megdicsérni

magad. Lesz egy pont, amikor már erre nem lesz szükséged, mert belül tudni fogod,

hogy rendben vagy. De addig élj azzal, hogy elismered a saját erőfeszítéseid!

Azt szeretném, ha minden nő szabadon gondolkodhatna és szabadon élhetne. Most még

rengeteg a kötöttség, a társadalmi elvárás, a téves hitrendszer. Ezt a világot nem

nekünk, nőknek építették. De ez nem jelenti azt, hogy ne tudnánk alkalmazkodni, és

megtalálni a saját erőnket.

Weboldalam: www.szabadnakszulettel.hu

Instagram Youtube Facebook Mi Nők zárt facebook csoport

Telefon és viber: 0650 1068466
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https://www.facebook.com/groups/626318208797809

