
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! Ha valamiért nem működik neked, akkor írj bátran!

Kérlek, hogy tekintsd meg a videót, amelyben végig vezetlek
minden lépésen!
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Hogyan urald a félénkséget?

Használható olyan helyzetekben, ahol úgy érzed, hogy bizonytalan vagy
magadban, nem mersz odamenni a másikhoz, nem mersz csatlakozni
egy nagyobb csoporthoz, vagy magadról kell beszélned nagy tömeg
előtt. Új munkahelyre mész, új dolgokba kell fognod, bizonytalan vagy,
ismeretlen a terep számodra és előjön a félénkséged.

1.Amire szükséged lesz

A feladatok elvégzéséhez vegyél elő 2-3 A/4 lapot. Az egyiket oszd ketté
függőlegesen. A bal oldalra fogod írni a jelenlegi állításaid, amiket majd
kigyűjtesz magadnak. A másik oldalon pedig majd át fogod írni ezeket.
Elsőként kiderítjük, hogy mi van a fejedben most épp, a végén pedig
átformáljuk.

Adj magadnak egy órát legalább, hogy nyugodtan el tudd olvasni a
feladatokat, hogy legyen időd megemészteni. Ha úgy érzed, nincs egy
órád, akkor előbb azt a kérdést tedd fel magadnak: Miért nem szánok a
saját magam boldogságára egy órát?

Több részletben is feldolgozhatod, ha úgy érzed, hogy egyszerre túl sok,
de mindig nyugodt időt szánj rá, ütemezd be a naptáradba ezeket az
időket magaddal. Ne miattam tedd meg, mert én azt mondtam, hanem
magad miatt tedd meg.

Gondold át, hogy van-e valamilyen motivációd a feladatok elvégzésére
és a félénkséged felszámolására?

Sok írásos feladat van, mert amikor leírod, azzal is jobban mélyül és
rögzül benned. Ha az segít, akkor vidd magaddal napközben is a papírt,
hogy emlékeztessen.
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2.Mi a félénkség? - Dióhéjban

Hasonló a félelemhez, csak egy enyhébb formában. A félénk ember nem
meri felvállalni saját magát, nem érzi magát elég értékesnek,
érdemesnek. Nem értékeli magát eléggé, az önbecsülése sérült. Attól
fél, hogy mások megítélik, kinevetik, megszégyenítik. Fél mások
gondolataitól, szavaitól. Többnyire fél a jövőtől és emiatt negatív
gondolatokat vetít ki a jövőjére.

Jellemzően a félénk embernek rengeteg sztorija van a fejében.
Megmagyarázza magának, hogy miért nem szólíthat meg valakit, miért
nem beszélhet mások előtt nyíltan. Ezek a sztorik korábbi emlékekből,
érzésekből is táplálkozhatnak, de akár egy rosszkor elejtett szülői
mondat is okozhatja. Valamiféle korlátozó gondolat van a háttérben és
az az érzés, hogy „nem vagyok elég jó”.

Magadra ismertél valahol? Írd fel ezeket a gondolatokat, hogy tudj velük
dolgozni később.

Most kezdődik önmagad megismerése!
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3.NE AZONOSÍTSD MAGAD A FÉLÉNKSÉGGEL!

NEM vagy félénk ember. Egy félénken viselkedő ember vagy. Egy tanult
viselkedési mintázatod van, amit MEG LEHET VÁLTOZTATNI!

Figyeld meg mekkora különbség van a két mondat között:

Félénk vagyok. VAGY Félénken viselkedem.

Az első azt sugallja, hogy te már így maradsz, nincs mit tenni, ez vagy.
Jelen időben van, azaz örökké.

A második a viselkedésre utal, amit meg lehet változtatni. Minden
viselkedést meg lehet változtatni. A félénkség nem te magad vagy, csak
úgy viselkedsz.

Emellett pedig még ki lehetne egészíteni:

Félénken viselkedem, bizonyos helyezetekben, bizonyos körülmények
között.

Igaz? Nem vagy félénk az életed minden területén. Később megnézzük,
hogy milyen helyzetekben vagy félénk.
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4.Tévhitek

- Bátornak kell lennem, hogy beszélgessek másokkal vagy kiálljak
mások elé. – Ez nem igaz! Nem kell bátornak lenned, csak el kell
határoznod magad. Egy döntést kell csupán meghoznod. A bátorság
nem azt jelenti, hogy nem félsz, hanem, hogy a félelemed ellenére
megteszed a dolgokat.

- Ha másnak megy nekem is menni fog.

- Ha másnak nem megy, nekem sem fog menni.

- Az emberek majd megítélnek.

- Nevetség tárgya leszek.

- Nem tudok mit mondani majd.

- Félelmemben elfelejtem mit akarok mondani.

Ismerős valamelyik? Írd fel magadnak ezeket, a papírod bal oldalára,
hogy tudj velük dolgozni.
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5.Önértékelés

Tiszteld azt, aki vagy, tiszteld a munkád és figyelj oda magadra. Az
egyensúly, abban rejlik, hogy elismered a saját teljesítményed, de a
realitás talaján maradsz. Ne másoktól vàrd el, hogy elismerjenek.
Ugyanakkor mások nem fognak elismerni, ha te magad nem ismered el.

Figyeld meg, hogy milyen gondolatok vannak a fejedben önmagadról?
Amikor elvégzel egy feladatot, akkor örülsz, hogy készen van, vagy
inkább azt firtatod, hogy lehetett volna jobb is?

Ha az utóbbit teszed, azzal csak ártasz magadnak, hiszen saját magad
beszéled le arról, hogy legközelebb is nekiállj, ráadásul még egy negatív
körforgásba is kerülsz.

Amikor elkezded a saját munkát elismerni, akkor mások is meg fogják
ezt tenni. A te belsőd a mérvadó, amilyen a te világod a lelkedben,
pontosan olyat építesz a fizikai világban is. Akkor meg miért ne lehetne
ez békés, boldog és félelem-mentes?

Mostantól figyeld a gondolataid. Amikor eszedbe jut valami, amivel
rombolod a saját megítélésed, akkor azt írd fel a lapodra a jobb oldalra.

6.Önbecsülés

Amikor magadra gondolsz, azt tedd mindig elismerően. Hagyj fel a sajàt
magad kritizálásával. A súlyos önkritika elveszi az erőd és arra késztet
másokat is, hogy kihasználják a keletkezett rést. Légy éber magadra.
Gondolj magadra lehetőségként, ne akadályként. Egy lehetőség vagy.
Fejlődhetsz, próbálkozhatsz amennyit akarsz. Ha kínosnak érzel valamit,
akkor vizsgáld meg, hogy miért. A válaszok ott vannak benned. Amikor
valami kínos, akkor lehet, hogy csak még nem próbáltad, lehet, hogy túl
sok sztorit gyártottál, vagy nem voltál elég éber, nem szeretted magad.
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Ismét a kérdés: mit gondolsz magadról? Amikor a saját létezésünket
kérdőjelezzük meg, az egy szörnyű állapot. Amikor azt mondod, nem
érdemled meg a boldogságot, akkor megkérdőjelezed a saját létezésed.
Valójában sosem mondod ki, hogy nem érdemled meg a boldogságot.
Ez a mondat hétköznapian hangzik a fejedben:

„nem ehetem meg azt a sütit, mert meghízom” – nem érdemlem meg,
mert kövér vagyok, nem becsülöm és nem tisztelem a testem, nem
fogadtam el, hogy így nézek ki

„sok munkát ad a főnök és már nehezen bírom, de mit tehetnék?” –
ezzel azt mondod, hogy a főnök rendelkezhet a te lényeddel, azt tehet
veled, amit akar. Nem húztad meg a határaid és valószínűleg azt
gondolod, hogy ha szólsz, akkor kirúgnak. Azonban egy túlterhelt
dolgozó nem teljesít jól, ezt mindenki tudja. Ha a főnök nem tudja, hogy
túl vagy terhelve, nem érti miért gyengül a teljesítményed és végül ezért
fog kirúgni.

„a párom sokat kiabál velem, de ez normális, nem?” – ezzel azt mondod,
hogy mindegy mit tesznek veled, bárki használhat téged ahogy akar.
Megint csak hol vannak a határaid? Mit engedsz meg másoknak? Itt
hagy jegyezzem meg, hogy aki áldozatként tekint magára, az előbb vagy
utóbb áldozat lesz. Tudom, hisz a fél életem áldozatként töltöttem, igaz
gyerekként. Remek áldozat tudatom volt, amit megéreztek mások is.
Mert ez már csak így megy. Amint erős lettem, eltűntek az életemből a
bántalmazó emberek.  Nem győzöm elégszer mondani: amilyen a belső
világod, olyannak építed a külsőt is.

Neked milyen mondataid vannak, amelyek azt jelentik, hogy nem vagy
jó?

Írd fel ezeket is a lapod jobb oldalára.
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7.Sztorik

A sztorik okozzák a legtöbb szenvedést. Sztorinak azt nevezzük,
amikor a fejedben elkezdesz elméleteket gyártani arról, hogy mi fog
majd történni. Ezek általában hamisak és tévútra visznek. Elkezdesz
félelmet gerjeszteni magadban. Olyanok, mint a buborék, bezárnak, ha
elhiszed, hogy igazak, de ki is lehet pukkasztani őket.

Felhasználhatod a javadra is a sztorikat, de ehhez tudatosan le kell
állítanod a félelmetes forgatókönyveket és a helyükbe pozitív képeket
kell tenned.

A tudatosság itt nagyon fontos. Az elméd mindig próbálkozik, de ha
boldog akarsz lenni, akkor le kell szoktatnod a negatív képek
gyártásáról.

Mindig légy éber és amikor érzed, hogy valami nem stimmel, félsz, már
a gondolat sem jó, a lelked remeg, a gyomrod szorul, akkor figyeld meg,
hogy mit gondolsz. Lehet, hogy csak ezek a sztorik visznek téged a
félelembe.

Milyen sztorikat gyártasz?

Mikor gyártasz sztorikat?

Vegyél elő egy másik lapot és írd fel ezeket a sztorikat és azt is, hogy
milyen helyzetekben gyártasz sztorikat.
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8.Biztonságos környezetben

Amikor egy számodra biztonságos környezetben vagy, ott általában
bátran és oldottan viselkedsz, igaz? Ismered a terepet, tudod, hogy kik
vannak ott, mik fognak történni, ki hogy viselkedik majd. Sok minden
kiszámítható és te otthon érzed magad. Amikor otthon érzed magad,
akkor kevésbé vagy félénk.

Vizsgáld meg, hogy mi kell ahhoz, hogy biztonságos legyen a környezet,
ahol vagy? Zárt térre van szükséged? Egy színre, ruhára? Lehet, hogy
ezek apróságnak tűnnek, de sokat segíthetnek.

Emlékszem, amikor még tiniként sok vizsgán kellett részt vennem,
mindig narancssárga bugyit vettem fel. Ez volt az én szerencse színem.
Megnyugtatott az, hogy rajtam volt és tudtam, hogy minden rendben
lesz. Volt még három ló medálom is, amiket mindig magamnál hordtam.
Apró dolgok, de amikor ideges voltam, akkor csak megérintettem a
medálokat és tudtam, hogy minden rendben.

Keresd meg azokat a dolgokat, bármilyen aprók is, amik számodra
biztonságot adnak. Persze ettől nem leszel bátor, de lesz egy menekülő
gondolatod, egy pont, amibe tudsz kapaszkodni.

9.Ismeretlentől való félelem – mi lesz most velem?

A legtöbb ember fél az ismeretlentől, de csak addig, amíg meg nem
ismeri. Itt nagyon fontos, hogy nem a sztorikkal ismerjük meg az
ismeretlent, hanem felderítjük.

Tegyük fel egy társaságban vagy, ami számodra idegen, de valamiért itt
vagy. Esőként megfigyelheted a környezeted, mi hol van, pl a mosdó.
Milyen emberek vannak ott, ki hogy beszél, ki hogy viselkedik. Ki az, aki
számodra szimpatikus, mert akkor hozzá könnyebben fogsz tudni
csatlakozni.
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Ha új munkahelyre kell menned és nem tudod mi vár majd rád, akkor
sétálj el oda előtte, nézd meg milyen az épület, hol a bejárata. Ha tudsz
sétálj be, nézd meg belül. Megkeresheted az ott dolgozó embereket a
közösségi médiában, ha tudod kik azok. Az első nap könnyebb lesz.
Mindenre nem tudsz felkészülni, de nagyban enyhíti az első nap
izgalmát, ha legalább tudod, hogy hogyan kell bejutni az épületbe.

Az ismeretlen nem olyan félelmetes, mint ahogy gondoljuk. Ismerd meg
és akkor tudod uralni a helyzetet.

Ilyenkor különben segíthetnek a pozitív megerősítések:

Minden jól alakul. Minden rendben. Mindenki kedves.  Nyugodt vagyok.
Menni fog. Megismerem és uralom a helyzetet. –Amik neked segítenek.

10.Komfortzóna

A komfortzónánkban érezzük magunkat igazán jól. Kialakult szokások,
biztonságérzet, kiszámíthatóság jellemzik. Ismered a dolgokat és tudod,
hogy mit kell tenned és mikor.

Amikor minden nap ugyanazon az úton jársz be a munkába az a
komfortzónád. De ha valaki a metrón hozzád ér, lehet már kívül esik a
zónádon. Tehát ez mindenkinek egyéni.

A komfortzóna alapvetően egy jó dolog, hiszen itt biztonsággal lehetsz
önmagad. A fejlődéshez azonban ki kell lépned belőle időnként. A
legtöbb embernek talán nem jelent gondot, hogy ha lezárják a
megszokott útvonalát, akkor keres egy másikat, de van, akinek igen. A
te életedben is biztosan van olyan dolog, ami ha a zónádon túl esik, az
komoly nehézséget jelent számodra.

Térképezd fel a saját komfortzónád! Mi az, ami számodra nem jelent
gondot? Ezeken a területeken magabiztos vagy és a félénkség kevésbé
mutatkozik meg.

Néhány terület, ami mentén végig gondolhatod, hogy te hogy viselkedsz.
Adj a területeknek 1-10-ig pontokat, hogy mennyire vagy magabiztos a
területen.
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1 – teljesen bizonytalan, félénk vagyok 10- magabiztosan mozgok a
területen A kérdések segítenek, de próbálj ezeken túl is látni.

Baráti kapcsolatok - könnyen vagy nehezen szerzel barátokat?

Párkapcsolat - harmonikus kapcsolatban tudsz élni?

Munkahely - megfelel számodra a munkahelyed? Szoktad túlvállalni
magad? Érzed, hogy nem becsülik a munkád?

Utazás - Tömegközlekedéssel vagy autóval jársz, az mindegy, okoz-e
benned feszültséget? Ha nem a megszokott útvonalon mész, az okoz-e
feszültséget?

Nyaralás - Meglátogatod azokat a helyeket, amiket szeretsz? Halogatod
eseteg és mindig kifogásokat találsz? Szánsz időt a pihenésre?

Sport - Szánsz időt a sportra? Régóta halogatod, hogy belekezdj?

Öltözködés - Azt veszed fel, amit szeretnél vagy inkább amit elvárnak
tőled? Mindig jól érzed magad a ruháidban? Veszel fel bikinit nyáron?
Szégyelled a tested?

Étkezés - Odafigyelsz az
étkezésedre? Ismered a tested
igényeit? Diéta: van bármilyen
bűntudatod, amikor valamiféle
diétába kezdesz?

Elhagyási kísérlet: keress egy olyan
helyzetet, amikor úgy érzed, hogy
félénk szoktál lenni és most csináld
meg. Egy könnyebb helyzet legyen
kezdésképp, semmi extrával. Fogd fel
ezt játékképpen és kísérletezz.
Készül fel, légy vidám és csak lazán
csináld meg. Mint a filmekben 😊
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11.Ellenállás

Az ellenállásról nem szoktak beszélni általában. Ellenállunk a
kísértésnek, vagy egy nyomásnak. Azonban az ellenállás nem csak
akkor jelentkezik, ha rossz dolgok vannak, hanem akkor is, ha jók!
Bizony a jó dolgoknak is ellenállunk. Miért? A csodák tanítása szerint
azért, mert félünk boldognak lenni. Nem engedjük meg magunknak,
hogy jól érezzük magunkat.

Amikor a félénkségről van szó, akkor a félénk ember szégyelli magát és
a félénkségét is. A bátorság akkora piedesztálon van, hogy nem is
csoda. (Aki túlzottan nyilvánítja ki a bátorságát, az bizony jobban
szorong mit te!) Ilyenkor az egyén ellenáll az érzésnek és le akarja
győzni azt. Le akarja győzni a félénkséget. A rossz hír, hogy nem lehet.
Az ellenállás mindig egy belső feszültséget jelent. Azt jelenti, hogy
nem fogadjuk el azt, akik vagyunk, nem nézünk szembe a
tényekkel.

Mit kellene tenni ehelyett?

1. Mond ki: félénken viselkedek. Sokszor már a kimondása is
könnyít a lélekre nehezedő súlyon.

2. Tudatosítsd, hogy nem mindig vagy félénk, csak bizonyos
helyzetekben.

3. Fogadd el, hogy ez a viselkedésminta benned van.

4. Tudatosítsd, hogy megváltoztatható ez az állapot!

5. Kezdj vele dolgozni, tedd láthatóvá a láthatatlant: mikor
viselkedsz pontosan félénken?

6. Kezd megváltoztatni. Amikor kiderítetted, hogy mikor jön elő,
akkor azokon tudsz majd változtatni. Gyakorolj minél többet.

Paradoxonnak tűnhet, de ha valamit elfogadunk magunkban, akkor
sokkal hamarabb meg tudjuk változtatni, mint amikor ellenállunk és a
szőnyeg alá akarjuk söpörni, vagy erővel legyőzni. A kész vagy
elfogadni, akkor képes leszel megismerni és megváltoztatni.
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12.Tekints ajándékként a félénkségedre.

Furcsa ezt olvasni, igaz?  Minden okkal történik az életünkben és
minden, ami bennünk van okkal van. Két felfogás létezik (Carol Dweck:
Szemléletváltás): a félénkség akadályoz és borzalmas dolog. Mindenben
gátol és hülyén érzem magam. A másik, hogy a félénkségem fel tudom
használni arra, hogy fejlődjek, megismerjem a világot, tágítsam a
horizontom és boldogabb legyek.

Melyik tetszik?

Írd fel ezeket a korlátozó mondatokat is! Később dolgozunk ezekkel is.

13.Visszautasítás – mennyire függsz mások véleményétől?

A visszautasítás egy kemény dolog. A munka és kapcsolatok területét
érinti általában. A visszautasítás megtörténhet bármikor, a kérdés inkább
az, hogy ezt magadra veszed-e?

Gondold végig, hogy a visszautasítást miként kezeled? Kezelheted úgy,
hogy téged utasítottak vissza, Kis Piroskát, aki te vagy, de kezelheted
úgy is, hogy a te személyiséged egy területén kaptál elutasítást. Az
utóbbi azért jobb, mert kevésbé érzed magad bénának és nem
azonosítod magad a helyzettel. Ugyanis nem téged utasítanak vissza.
Úgy látszik, hogy igen, de nem. 😊

Tegyük fel egy állásinterjún úgy érzed, hogy jól szerepeltél mégsem
kapod meg az állást. Mit gondolsz? Azért nem kaptad meg mert nem
voltál jó? Nem tettél jó benyomást? Nem voltál elég laza? Nem voltál
elég képzett? Túlképzett voltál? Ezek tudod mik? Sztorik. A fejedben
gyártod, de a valóság lehet, hogy teljesen más.

A visszautasítás annyit jelent, hogy nem ott van a helyed! Semmi
mást, ha többet képzelsz bele, akkor fájni fog. Megint boldogtalan leszel.
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Tehát még egyszer mondom, a visszautasítás annyit jelent, hogy nem ott
van a helyed!

Kapcsolatokat tekintve, nem amellett az ember mellett van a helyed.
Ennyi és nem több.

Időzz ezen a gondolaton néhány percig. Mit érzel most?

14.Kudarcélmény

Amikor valaki félénk, akkor gyakran érzi, hogy kudarcot vallott. Ez az
érzés nagyon kellemetlen tud lenni és sokszor napokig is rágódik az
illető rajta. Emlékszem, volt egyszer, hogy egy lány nagyon szimpatikus
volt nekem. Egy iskolába jártunk (szakmát végeztem, azt hiszem 19
voltam), és egyszer találkoztunk egy gyakorlati órán. Nem tudom miért
volt annyira szimpatikus számomra, de nem mertem beszélgetni vele.
Később nagyon bántam és persze többet nem találkoztunk. Napokig
rágódtam a dolgon és szidtam magam, amiért még egy sziát sem
tudtam mondani, pedig szemben ült velem.

Nem ez volt a pont az életemben, amikor elhatároztam, hogy
változtatok, de meghatározó élmény volt. Most, ha ezt olvasod, akkor
remélem már elhatároztad, hogy megváltoztatod a viselkedés mintádat.
😊

A kudarc élményét pedig át kell értékelni. HA valami nem sikerül, az
nem egyértelműen jelent kudarcot, illetve a kudarcot fel lehet fogni
tanuló pénzként is. Ha akkor ezt tudom, akkor nem azon rágódom, hogy
mit csináltam rosszul, hanem azon, hogy legközelebb mit csináljak jól.
Érzed a kettő közti különbséget?

Tehát a kudarc arra tanít, hogy legközelebb mit csinálj jól és megmutatja,
hogy hol kell javítani.

Mostantól értékeld át a kudarcokat! Próbáld a lehetőséget látni benne.
Keress egy olyan helyzetet, amit a közelmúltban éltél át és kudarcként
vagy rossz élményként élted meg. Gondold végig, és gondolkozz el
azon, hogy legközelebb hogy tudnád jobban csinálni!
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15.A saját fejlődésed mérd – önmagadhoz képest

Ki mondja meg, hogy mennyit fejlődtél a félénkség terén?

Ki ítélkezhet feletted?

Ha nem sikerült valami, ki bírálhat?

Senki.

Te magad vagy saját magad mércéje és mindig önmagadhoz mérd a
teljesítményed, a sikereid. Amikor másokhoz méred magad,
automatikusan rossz helyzetbe kerülsz. Az egós elme így működik,
mindig azt keresi, hogy jobb legyen másoknál, ezzel viszont azt a
látszatot kelti, hogy itt valamiféle verseny van. De hogy lehetne
különböző egyének között bármiféle verseny?

A gyerekeimnek is mindig azt a mesét mesélem, ami szépen példázza
ezt. Én egy alma vagyok, te körte, ő szőlő. A szőlő feladata, hogy
szétguruljon. Almaként, ha elindulnék, mégis hogy tudnék szétgurulni?
Biztosan vesztenék. Mindenkinek mások a játékszabályai, másért
vagyunk a földön, más a feladatunk, más egyéniségek vagyunk, más
képességekkel. A különbözőségek helyett pedig a hasonlóságokat kell
néznünk és eszerint cselekedni. A versengésnek itt már nincs értelme.
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Csak gondold végig, hány olyan helyzetben voltál már, ahol azt érezted,
hogy versenyezned kell másokkal? Jobban érezted magad?

Egy félénkséggel küzdő ember, amikor másokhoz méri magát még
rosszabbul fogja érezni magát.

Amikor kislány voltam, nem nagyon beszélgettem a kortársaimmal.
Nehezen barátkoztam. Sikerült valahogy mégis 3-4 barátot szereznem.
Mindig irigyeltem azokat, akiknek sok barátjuk volt és mindenki kedvelte
őket. Emiatt persze sosem voltam igazán elégedett és sokszor nem
becsültem a barátaim. Másokat néztem, hogy csinálják, de utánozni nem
tudtam.

Ugyanez volt a szépséggel is. Amikor másokhoz hasonlítottam magam
tiniként mindig rosszul éreztem magam. Alap vesztes helyzet, hisz nincs
olyan, hogy abszolút szépség. Ma már felnőttként tudom, hogy
önmagamhoz képest kell fejlődnöm.

Vizsgáld meg, hogy te kihez méred magad?

Ha még mindig másokhoz méred, akkor vedd le a válladról ezt a nagy
terhet! Szabadítsd fel magad!

16.Egyszerű kijelentések

Most vedd elő a kettéosztott lapodat és nézd meg, amiket a bal oldalon
gyűjtöttél. Ezeket a kijelentéseket írd át. A kijelentéseket mindig jelen
időben és pozitívan fogalmazzuk. Mutatok néhány példát:

Tudom, hogy félek, de ura vagyok a félelemnek. – Tudatosítsd
magadban, hogy most épp félelmet érzel. Gyakran már ettől is oldódik,
de mindig haladj tovább, ne ragadj le ott, hogy tudod, hogy félsz, mert
akkor a félelem körébe zárkózol. Ezután mond ki, „ura vagyok a
félelmemnek”. Fontos, hogy tudatosítsd magadban, hogy képes vagy
megtenni a számodra félelmetesnek tűnő dolgokat is.
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Kijelentések:

Szeretem és elfogadom magam.

Bízom magamban.

Az életem csodálatos rend szerint alakul.

Képes vagyok megismerni a komfortzónám.

Képes vagyok kilépni a komfortzónámból, amikor szükséges.

Ha készen vagy az átírással, akkor vágd ketté a papírt és a bal felét
dobd ki. A jobb oldalon lévő gondolatokat pedig őrizd és olvasd el
minden nap. Amikor szükséges vedd elő, elmélkedj felette.

17.Lehetséges megoldások - Összefoglalás

Tudd, hogy a félénkség egy viselkedési mintázat és megváltoztatható.

Tudd, hogy nem kell versenyezned másokkal.

Tudd, hogy egy csodálatos ember vagy.

Tudd, hogy képes vagy fejlődni.

Kezd el becsülni magad. Ismerd el az erőfeszítéseid.

Értsd meg az ellenállásod és engedd el.

Értékeld a kudarcot és tanulj belőle.
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A következőket írd le magadnak és mindig tartsd szem előtt!

Motiváció : keresd meg, hogy mi az, ami segít neked, hogy urald a
félénkséged.

Cél: Fogalmazz meg egy célt, amit szeretnél elérni. Egyszerű mondat
legyen, jelen időben. Írd fel magadnak.

Kapaszkodók: keresd meg a már említett apró kapaszkóid

Mondatok: a fentebb átírt mondatokat ismételgesd, írj hozzájuk újakat

Légy felkészült: ha gondot okoz egy helyzet, akkor ismerd meg a
terepet

Gyakorolj!

Mostantól jönnek a példák és a mindennapokban használható
gyakorlatias feladatok.

18.Beszélgetni ismeretlenekkel

Ez az egyik legnehezebb dolog. Csak annyit kell tenned, hogy
felkészülsz. Ha felkészült vagy magabiztosabb leszel.

Legyen egy terved, bevett témáid, amiket bármikor bedobhatsz.
Legyenek ezek olyanok, amikben otthon érzed magad. Kerüld a
panaszkodást!

Általános témák: időjárás, mi a foglalkozása, mit szeret csinálni
szabadidejében, mit olvas, mit néz, mi a hobbija, van-e gyereke - a
gyerekekről mindenki szeret beszélgetni, megkérdezheted, hogy most
épp mi foglalkoztatja….

Légy természetes, nem kell túlgondolni a dolgokat, lehet hogy ő is úgy
szenved ahogy te 😊

Írd fel ezeket a témákat a telefonodba vagy egy papírra. Ez segít majd
emlékezni. Legyen 4-5 ilyen témád, amiket bármikor bedobhatsz.
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19.Menekülés egy helyzetből

Amikor kellemetlenné válik egy beszélgetés, akkor nem érezzük jól
magunkat benne, mégis nehéz kilépni belőle. Nem akarjuk megbántani a
másikat, nem akarjuk, hogy rosszat gondoljon rólunk.

Ilyenkor udvariasan el kell mondanunk, hogy most mennünk kell. Néha
elég ennyit mondani.

„Nagyon jó volt beszélgetni, de most mennem kell.”

Nem kell mentegetőzni, kifogásokat mondani.

Vizsgáld meg, hogy mi a te okod, amiért nehezen lépsz ki számodra
kellemetlen szituációkból?

Ha udvarias vagy, nem bánthatod meg. Figyelmedbe ajánlom Dr. Máté
Gáborral készített interjút.

https://wmn.hu/batorsaglabor-hesnaval/54748-dr-mate-gabor-azert-taga
djuk-meg-magunkat-hogy-masok-elfogadjanak-minket--batorsaglabor-he
snaval

Nem kell bàtornak lenned, csak cselekedni. Ne gondolkozz, ne
gyárts elméleteket. Add önmagad, azt aki vagy. Természetesen.

Erre is írhatsz fel magadnak példákat, amik segítenek.

20.Vizualizációs gyakorlat

Most már tudod, hogy honnan indulsz, feltérképezted, hogy ki vagy és
miket gondolsz magadról. Most arra kérlek, hogy alkosd meg egy jobb
éned. Képzeld el magadat, hogy milyen szeretnél lenni. Milyen az ÚJ
éned, aki uralja a félénkségét? Írd le, hogy milyen ez a személy és emelj
ki 3 olyan tulajdonságot, amit nagyon fontosnak tartasz.

Készítsd el a részletes leírást önmagadról, mikor hogyan viselkedik, mit
tesz és hogyan reagál. Ezt a képet tartsd a fejedben és gondolj erre.
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21.Tulajdonságok

A fenti feladathoz segítség, hogy az új énedből válassz ki három
tulajdonságot írd fel egy papírra és hord mindig magadnál. Minden nap
emlékeztesd magad ezekre a tulajdonságokra és viselkedj is ezek
szerint. Ez segíteni fog, hogy kialakítsd az új éned.

Ezek a tulajdonságok, amiket szeretnél
kifejleszteni magadban, amik segítenek
megszelídíteni a félénkséget. A
tulajdonságaink nincsenek kőbe vésve,
változtathatóak. Az emberi természetet
úgy képzelem el, mint egy fát. A fa törzse
a vérmérsékletünk. Többnyire ezzel
születünk, van aki tüzesebb, gyorsabb,
van aki lassabb, kimértebb. Ez már látszik
babaként is. 4 vérmérséklet van, amelyet
Steiner Rudolf tökéletesen le is írt. Olvasd
el a cikkem róla.

https://szabadnakszulettel.hu/2021/01/27/temperamentumok/

Ha tovább nézzük, akkor a fa ágai, levelei a tulajdonságaink, a
személyiségünk. A fa lombkoronája folyamatos változásban van.
Folyamatosan nő, az évszakokkal változik, fejlődik. A száraz ág letörik,
ami nem kell. A tulajdonságaink is ilyenek, ami nem kell hagyjuk el, és
fejlesszük azt, ami hasznunkra válik.
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Mik lehetnek ilyen tulajdonságok?

kalandkedvelő, barátságos, kulturált, megbízható,diszkrét, igazságos,
rettenthetetlen, független, optimista, intelligens, lelkes, sármos,
karizmatikus, segítőkész, felelősségteljes, cél-orientált, gazdag
fantáziájú, hűséges, okos, bizakodó, lelkiismeretes, figyelmes, pártatlan,
kitartó, humoros, pontos, kellemes modorú, magabiztos, kötelességtudó,
bátorító, alázatos, kedves, ötletes engedelmes, bátor, odaadó,
melegszívű, eltökélt, türelmes, ambiciózus, együttműködő, tapintatos,
igényes, vidám, meggyőző, kíváncsi, ravasz, jól informált, tanult,
szerető, merész, nyugodt, érzékeny, megnyugtató, kecses, szerény,
békés, romantikus, nyitott, intuitív, erős, érett, gyakorlatias, gondoskodó,
tanul a hibáiból, álmodozó, belátó, játékos, beszédes, makacs, élénk,
merész, bolondos, szorgalmas, megbocsátó, rugalmas, laza, tréfás,
nagylelkű, vendégszerető, őszinte, szerencsés, edzett, ragaszkodó,
racionális, leleményes, vezető, titokzatos, hazafias, körültekintő,
csöndes, tehetséges, takarékos, toleráns, szellemes, lusta
(munkamániásoknak)

GRATULÁLOK! A végére értél!

Őszintén és mélyen remélem, hogy a feladatok
és a gondolatok a hasznodra válnak és
segítenek az új életed kialakításában. Kívánom,
hogy megtapasztald, hogy milyen úgy élni, hogy
nem hagyod, hogy gátoljanak a félelmek,
gátlások, rossz gondolatok!

Ha elakadtál bárhol, akkor keress bátran!

Megköszönöm, ha küldesz egy visszajelzést, hogy milyennek találtad, és
hogyan sikerült az életed megváltoztatnod.

Ha személyes segítséget szeretnél, akkor is keress bátran!
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Elérhetsz ezeken a csatornákon:

Telefon: 0620/2365636

Email: szabadnakszulettel@gmail.com

Messenger: https://m.me/kcsicoach

Kövess a különböző csatornákon is:

Facebook https://www.facebook.com/kcsicoach

Mi nők https://www.facebook.com/groups/626318208797809

Instagram https://www.instagram.com/kicsi.szabadnakszulettel/

Youtube
https://www.youtube.com/channel/UC8tomT6LTE1tSmtrAkyKoKQ

Tiktok: @szabadnakszulettel https://vm.tiktok.com/ZMRwsj7RF/

A Mi Nők zárt csoportom csak nőknek szól és minden olyan témát
érintünk, ami érdekelhet nőként. A csoport célja, hogy együtt fejlődjünk
és visszakapjuk a lelki szabadságunkat és boldogok legyünk.
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