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A személyiségfejlesztés kézikönyve 
 

“A siker művészete és tudománya összesűrítve egy egyszerű, 

de hatásos, életet megváltoztató útmutatóba!” 

 

 

Jogi Nyílatkozat 
 

Ez az e-könyv információs célból íródott. Minden erőfeszítést 

megtettünk annak érdekében, hogy ebben az e-könyvben található 

információ minél teljesebb és pontosabb legyen.   

 

Azonban a könyv tartalmazhat helyesírási vagy akár tartalmi hibákat 

is. Ugyanakkor, az e-könyvben található információk a gyors 

változások miatt csak a közzététel időpontjáig garantáltak. Ezért ezt 

az e-könyvet csak útmutatóként szabad használni és nem úgy mint 

végső forrás anyag. 

 

Ennek az e-könyvnek a célja a tájékoztatás. A szerző és kiadó nem 

garantálja az e-book tartalmának teljességét és nem vállal 

felelősséget a hibák és hiányok miatt. A szerző és a kiadó nem vállal 

sem kötelezettséget sem felelősséget bármilyen veszteség vagy kár 

miatt, amelyet ez az e-book közvetlenül vagy közvetve okoz bármely 

egyén vagy személy számára. 
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A személyiségfejlesztés & Siker – Kéz a 

kézben 
 

Minden ami velünk történik, okkal történik. Viszont nem mindig értjük meg elsőre 

ezt az okot és emiatt hajlamosak vagyunk a csüggedésre. De ahelyett, hogy 

bezárnád magad a félelem börtönébe és keseregnél a múlt fájdalmain és 

kudarcain, vedd úgy ezeket az eseményeket, mint tanító leckék és ilyen módon 

igen hasznos eszközzé válhatnak a személyiségfejlesztésed és a sikered útján.  

 

Láttad már a Patch Adams című filmet? Ez a film amúgy egy nagyon érdekes 

film és nem hiába ajánlják a személyiségfejlesztéssel foglalkozó szakemberek, 

mert tudják, hogy óriásit segíthet rajtad.  

 

Hunter “patch” (folt) Adams egy orvostanhallgató, aki elbukott az egyetemi 

vizsgákon és emiatt kilátástalan helyzetbe került. Több havi melankólia, 

depresszió és öngyilkossági kísérlet után úgy dönt, hogy orvosi segítséget kér és 

önként befekszik egy pszichiátriai klinikára. A pár hónapos kórházi tartozkodása 

alatt több különböző típusú emberrel találkozik és ismerkedik meg.  

 

És nem akármilyen emberekkel, hanem az ott kezelt beteg emberekkel. 

Találkozik például egy katatóniással (Elmezavar következtében létrejövő 

mozgási rendellenesség), egy szellemileg visszamaradott emberrel, egy 

skizofréniással és hasonlókkal. Patch közben megtalálja a saját gyógyulásához 

vezető utat és rájön, hogy van feladata az életben. Egyik reggel arra ébred, hogy 

függetlenül a sok bukástól és fájdalomtól, amin keresztül ment, még mindig ég 

benne a vágy, hogy orvos legyen.  

 

Megváltoztatja a hozzáállását és elkezd pozitívan élni, aminek rövid időn belül az 

lesz a következménye, hogy a személyisége elkezd fejlődni és ezáltal elkezd 

megtapasztalni különböző sikereket. De nem csak ennyi történik, hanem elkezd 

jó hatással lenni a körülötte lévő emberekre is. A kérdésem az, hogy szerinted 

végül sikeres lett? Azt hiszem mondanom sem kell, hogy ő lett a legjobb orvos, 

akit az Egyesült Államok valaha is látott. 

 

Tehát hogyan is válik a személyiségfejlesztés a siker szinonimájává? Hol is 

kezdjük? Íme, egy-két hasznos tipp: 

 

http://celtudatos.com/


A személyiségfejlesztés kézikönyve 

 

 

 

 

  celtudatos.com 6 oldal a 17-ből 

 

 ÁLLJ LE azzal, hogy úgy érzed és úgy látod magad mint vesztes, 

mert nem vagy az. Hogyan fogadhatnának el mások, ha TE nem fogadod 

el ÖNMAGAD? 

 

 Amikor modelleket látsz a tévében, ne engedd, hogy az önsajnálat 

erőt vegyen rajtad. Az önelfogadás nem arról szól, hogy ideális a súlyod 

és a formád. Az belülről jön.  

 

 Amikor látod hogy az emberek maguk alatt vannak, segíts nekik 

felállni. És ne sűlyedj le velük. Mert aki lent van, hajlamos másokat is 

lehúzni a maga szintjére.  

 

 A világ egy nagy tanterem tele leckékkel. Ne érezd hűlyének magad 

örökre csak azért, mert nem sikerült egy vizsgád. Mindig van egy 

következő lehetőség. Engedj teret a fejlődésnek.  

 

 A személyiségfejlesztés közvetlen eredménye a belső stabilitás, a 

növekedés és SIKER. És mindez az egészséges önbizalomból, 

önértékelésből és az önbecsülésből fakad.  

 

 Tűzz ki értelmes és megvalósítható célokat. A személyiségfejlesztés 

nem tesz téged Cameron Diaz pontos hasonmásává. De önmagad jobb 

változatává igen.  

 

 A kis dolgok SOKAT jelenthetnek másoknak. Néha észre sem 

vesszük, hogy  pl. egy hátba veregetés, egy kedves köszönés vagy egy 

kedves szó, mint amikor azt mondjuk valakinek, hogy milyen jól áll a 

frizurája, milyen egyszerű dolgok, de milyen sokat jelenthetnek másoknak. 

Amikor elismerően nyilatkozunk a körülöttünk levő szép dolgokról és 

emberekről, mi is elismerést nyerünk az ő szemükben. 

 

 Amikor elfogadod a változást és elindulsz a személyiségfejlesztés 

útján, nem jelenti, hogy mindenki más ugyanígy fog tenni. Egy olyan 

világban élünk, ahol különböző felfogású és meggyőződésű emberek 

élnek együtt. Néha, amikor azt gondoljuk, hogy két nagyon jó barát mindig 

ugyanazt szeretné tenni, rájövünk,hogy ez nem mindig igaz.  

 

Sose feledjük azt, hogy nincs olyan siker, amely egyik napról a másikra jönne 

létre. Csodás érzés olyan dolgok birtokában lenni, amelyek egykor csak 
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álomként léteztek a számunkra. Egy nagyon érdekes idézet így hangzik: “Amikor 

a tanítvány készen áll, megjelenik a mester is.” Mi mindannyian azért vagyunk itt, 

hogy megtanuljuk a leckét. A szüleink, a tanáraink, a barátaink, munkatársaink, 

szomszédaink...ők mind a tanítóink. Amikor megnyitjuk magunkat a fejlődés előtt, 

növeljük az esélyeinket a sikerhez vezető úton.  

 

 

Az önfejlesztés fontossága 
 

Néha, amikor a kétségek, a félelmek vagy a bizonytalanság eláraszt bennünket, 

hajlamosak vagyunk azt mondani: “De szeretnék valaki másnak a helyébe lenni.” 

Sokszor gondoljuk azt, hogy valaki másnak, vagy mindenki másnak könnyebb – 

holott a tények azt bizonyítják, hogy a legtöbb embernek legalább annyi 

gondja van, mint nekünk és ugyanúgy fél, akárcsak mi. 

 

Ott van például egy gyönyörű lány a partin, aki egyedül űl és kortyolgatja az 

italát. Azt gondolod magadban, hogy ez a lány tökéletesen nyugodt és 

magabiztos. De ha olvasni tudnál a gondolataiban, egy rakás felhőt látnál fölötte 

és elcsodálkoznál azon, amiről éppen gondolkozik. Merthogy ő éppen arról 

morfondírozik, „hogy vajon az emberek róla beszélnek-e és azt mondják, hogy 

miért ül egyedül? Aztán tovább forognak a gondolatai és azt mondja 

magában...Miért nem tartanak engem vonzónak? Hát igen, a bokám is túl 

vékony...Bárcsak olyan okos lennék, mint a legjobb barátnőm.” 

 

Meglátunk egy fiatal és sikeres vállalkozót és azt mondjuk “Wáo… mi az, amire 

még szüksége lehet?” De ő amikor a tűkörbe néz azt mondja: “Utálom a nagy 

szemeimet… Azon csodálkozom, hogy a barátaim miért nem akarnak velem 

beszélni…Remélem anyu és apu kitalálnak valamit és megoldják a gondjaikat.”  

 

Nem találod érdekesnek ezt az egészet? Más emberekre nézünk és irigyeljük a 

helyzetüket azt kívánva, bárcsak a helyükbe lehetnénk, miközben ők ugyanezt 

gondolják, ha ránk néznek. Elbizonytalanodunk ha másokhoz hasonlítjuk 

magunkat, de mások is ugyanolyan bizonytalanok, ha hozzánk hasonlítják 

magukat. Szenvedünk az alacsony önértékelés, az önbizalom hiánya miatt és 

elveszítjük a reményt a személyiségünk fejlődésével kapcsolatosan, mert beborít 

a csendes kétségbeesés.  
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Néha azt veszed észre, hogy van egy bosszantó szokásod, harapdálod a 

körmeid vagy büdös a leheleted és te vagy az utolsó, akinek ez feltűnik. 

Egyszerűen nem veszed észre. 

 

Például van egy barátom, akinek sosem áll be a szája. És a legtöbb 

beszélgetésben úgy tűnik, hogy csak őt érdekli az, amit mond. Emiatt a többiek 

elkerülik amikor meglátják, de ő észre sem veszi, hogy szociálisan milyen 

hátrányos helyzetbe került. 

 

A személyiségfejlesztés egyik kulcseleme MEGHALLGATNI és 

BESZÉLGETNI egy megbizható baráttal. Találj valakit, akiben megbízól és 

akivel meg tudod beszélni még a legérzékenyebb témákat is. Tegyél fel olyan 

kérdéseket, mint pl. “Szerinted modortalan vagyok? ”, “Túl sokat beszélek? ”, 

“Büdös a leheletem? ” “Zavaró velem lenni? ” 

 

Ilyen módon az illető személy tudni fogja, hogy érdekelt vagy a fejlődésben. 

Tartsd oda a füled a megjegyzéseire és a kritikáira és ne mond azt, hogy: “Azért 

nem kell tulzásokba esni! Én ilyen vagyok! ”. Nyisd meg a szíved, az elmédet és 

válaszképpen te is segíts a barátodnak, hogy ő is fejlődni tudjon. 

 

Withney Huston egyik dala így hangzik: “Megtanulni önmagadat szeretni 

mindennél nagyobb szeretet.” És van benne valami!  Ahhoz, hogy szeretni tudj 

másokat, magadat is kell tudni szeretni. A legnagyobb parancsolat is így hangzik: 

Szeresd felebarátodat, mint önmagad. Ne feledd. Nem adhatsz másnak olyant, 

ami neked is hiányzik. 

 

Mielőtt arról beszélnél, hogy hogyan lehet fejlödni és növekedni, hadd lássák 

meg először rajtad a személyiségfejlesztés gyümőlcseit. Ugyanis a 

személyiségfejlesztés jobb emberré tesz és ezután képesek leszünk inspirálni 

másokat. 

 

Ne gondolj magadra úgy, mintha másodrangú ember lennél. Felejtsd el azokat 

az ismétlödő gondolatokat, amelyek folyamatosan ott zúgnak a fejedben és 

amelyek azt mondják: “Hogyha gazdagabb lennék... ”, “Hogyha fiatalabb 

lennék... ”, “Hogyha soványabb lennék... ” és így tovább. Az önmagad 

elfogadása a személyiségfejlesztés második nagy kulcsa. Be kell fejezni a 

másokkal való összehasonlítgatást, mert ha nem, azon vesszük észre magunkat, 

hogy megint van legalább tíz okunk az irigykedésre. 
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Mindannyiunknak megvannak a saját bizonytalanságaink. Senki sem tökéletes. 

Mindig szeretnénk egy jobb helyzetet, egy szebb testet, jobb kapcsolatokat, de 

ahhoz, hogy jól érezzük magunkat a saját bőrunkben, nem szükség, hogy 

minden tökéletes legyen.  

 

A személyiségfejlesztés és az a tény, hogy elfogadod és szereted önmagad nem 

azt jelenti, hogy kikiabálod a világnak, hogy tökéletes vagy és hogy te vagy a 

legjobb.  

 

 

Az önértékelés építése 
 

Hogyan maradhatsz nyugodt, higgadt és hogyan tarthatod meg az önbecsülésed  

egy kemény környezetben? Íme néhány tipp, amit szeretnék a figyelmedbe 

ajánlani, mint kezdeti útmutató a személyiségfejlesztéshez. 

 

Képzeld magad Darts táblaként. Minden és mindenki körülötted átalakulhat 

időnként darts tűvé, téged használva darts céltáblaként. És ha nem vagy elég 

elővigyázatos, ezek a tűk tönkre tehetik az önértékelésed és úgy lehúzhatnak, 

hogy észre sem veszed. Ezért ne engedd meg, hogy tönkre tegyenek. De lássuk 

csak melyek is azok a darts tűk, amelyekre érdemes oda figyelned?  

 

Darts Tű #1 : Negatív munkakörnyezet 

 

Óvakodj a “kutya kutyát eszik” elmélettől, amely arról szól, hogy bármi 

megengedhető az előrehaladás érdekében egy munkahelyen. Ilyen 

körülmények között alakul ki az, hogy a hálátlan emberek mások 

eltaposásával és a tőrtetésükkel előre tudnak haladni. És azt, aki kihagyja 

az ebédet és későig bent marad, senki sem veszi figyelembe. A legtöbb 

esetben túl sokat kell dolgoznod anélkül, hogy bármilyen segítséget 

kapnál az érintettektől. Nem érdemes részt venni az ilyen versenyben, 

mert nagyon önértékelés romboló tud lenni. A verseny vagy versengés 

mindenütt  jelen van. De az is fontos, hogy amikor részt veszünk ilyenben, 

az fair play legyen.  

 

Darts Tű #2: Más emberek viselkedése 

 

Buldózerek, pletyka fészkek, siróbabák, képmutatók, orvlövészek, 

sérültek, leuralók, házsártosak, panaszkodók, kizsákmányolók, lusták, 
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felsőbbrendüek...és az ezekhez hasonló emberek nincsenek jó hatással 

az önértékelésedre. Ezért légy óvatos velük kapcsolatban.   

 

Darts Tű #3: Változó környezet 

 

Nem lehetsz egy zöld bogár egy elsárgult mezőn. A változások kihívást 

jelentenek a nézeteinkre és a gondolkodásmódunkra. De ugyanakkor 

tesztelik a rugalmasságunkat, az alkalmazkodó képességünket és 

megváltoztatják azt, ahogy látjuk a dolgokat. A változások nehezebbé 

tehetik az életünket egy időre, de végül segítenek megtalálni a megoldást 

és ezáltal növekedni tudunk. Azt sem szabad elfelejtenünk, hogy mindig is 

lesznek változások és ehhez hozzá kell szoknunk.  

 

Darts Tű #4: Múltbeli tapasztalat 

 

Az rendben van, ha időnként elkap a sírás és azt mondjuk, hogy “ouch!” 

amikor fájdalmat tapasztalunk. De viszont azt nem engedheted meg, hogy 

a fájdalom félelemmé alakuljon. Ezért kezeld úgy a veszteséget és bukást, 

mint olyan leckét, amelyből tanultál valami hasznosat.  

 

Darts Tű #5: Negatív világnézet 

 

Figyelj oda arra, ami körülvesz. És vigyázz arra, hogy ne tekeredj bele a 

téged körülvevő negativizmusba.  Az önbizalom építése azt is jelenti, hogy 

megtanuljuk kihozni a lehető  legjobbat a legrosszabb helyzetből is.  

 

Darts Tű #6: Az eleve elrendelés elmélete 

 

Azt mondják, hogy az aki vagy és az ahogyan viselkedsz az öröklött 

tulajdonság, a nevelés és a közvetlen környezet, mint házastárs, 

munkahely, barátok összhatásából jött létre. Ezért saját identitásod van. 

Ez azt jelenti, hogy ha a szüleid vesztesek voltak, nem kell, hogy te is az 

legyél. Lehet saját utad. Tanulj mások hibájából, hogy elkerülhesd a 

tiedet. 

 

Néha lehet, hogy fel teszed a kérdést: Bizonyos emberek született vezetők és 

azért gondolkodnak ennyire pozitívan? A válaszom: NEM. Az hogy valaki pozitív 

és az is marad hosszú távon, választás kérdése. Az önbecsülés építése és a 

személyiséged fejlesztése döntés kérdése és nem adottság kérdése.  
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Az életben nem mindig egyszerű keménynek maradni akkor, amikor minden és 

mindenki körülötted le akar húzni. Amikor harcolni megyünk, a megfelelő 

felszerelést kell választanunk és nem feledkezhetünk meg a golyóálló mellényről 

sem. Ugyanis a harcban minden esély meg van arra, hogy eltaláljanak. De ha 

van golyóálló felszerelésünk, elkerülhetjük a sérüléseket. Érdekes módon ezek a 

felszerelések belülről fakadnak. Ilyen felszerelés a hozzáállásunk, a 

viselkedésünk és a gondolkodásmódunk. 

 

Az önbecsülés építése a személyiségünk fejlesztéséhez vezet, ha vállaljuk a 

száz százalékos felelősséget azért akik vagyunk, azért amink van és azért amit 

teszünk. Ez olyan mint egy erdőtűz, amely belülről terjed kifele. Amikor építjük az 

önbecsülésünket át vesszük az irányítást a küldetésünk, az értékeink és a 

fegyelem fölött.  

 

De hogyan is építheted fel az önbecsülés tégláit? Először is légy pozitív. Utána 

meg légy elégedett és boldog. Majd légy hálás. És soha ne hagyj ki egyetlen 

lehetőséget sem, ha megdícsérhetsz valakit. A pozitív életmód óriásit segíthet az 

önbecsülésed növekedésében és ezáltal a személyiséged fejlesztésében is. 

 

 

Motiváció: A személyiségfejlesztés lelke 
 

Néha a fájdalom az oka, amiért az emberek megváltoznak. Ezt személyesen is 

megtapasztaltam. Az alacsony jegyek ráébresztenek a tanulás 

szükségességére. Az adósság emlékeztet, hogy muszáj új anyagi forrás után 

nézni. A megaláztatás megadja azt a lőkést, hogy merjünk felszólalni és harcolni 

önmagunkért. Lehet, hogy egy keserű tapasztalat, egy barát tragikus története, 

egy jó film vagy egy inspiráló könyv az, ami felráz és megadja a szükséges 

motivációt az önfejlesztésre.  

 

A kérdés, hogy ezzel a számtalan negatív tapasztalattal, amivel nap, mint nap 

találkozunk, hogyan maradunk motiváltak? Kérlek maradj velem és próbáld ki a 

következő tippeket, hátha segítenek. 

  

Érd el az álmaid. Kerüld a negatív beállítottságú embereket, a negatív 

dolgokat és helyeket. Eleanor Roosevelt egyszer a következőt mondta, “a 

jövő azoké, akik hisznek az álmuk szépségében.” 

 

Higgy magadban, és abban, amit el tudsz érni. 
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A dolgokat minden szemszögből vedd figyelembe. A motiváció az 

elszántságból következik. Az élet megértéséhez mindkét oldalról érezni 

kell a napot. 

 

Ne add fel. Thomas Edison kudarcot vallott egyszer, kudarcot vallott 

kétszer és kudarcot vallott nagyon sokszor mindaddig, amíg elő jött a 

villanykörte felfedezésével és tökélyre nem vitte azt. Legyen a motiváció a 

kormánykereked. 

 

Élvezd. Dolgozz úgy, mintha a pénz nem számítana. Táncolj úgy, mintha 

senki sem nézne. Szeress úgy, mintha soha sem sírtál volna.Tanulj úgy, 

mintha örökké élnél. A motiváció akkor jön létre, amikor az ember boldog.  

 

Család és barátok – az élet legdrágább kincsei. Ezért soha se veszítsd 

szem elől őket.  

 

Csüngj az álmaidon.  

 

Hagyd figyelmen kívül azokat, akik ártani akarnak. Ne engedd, hogy 

mások elrabolják azt, ami a legjobb benned. Kerüld a mérgező, toxikus 

embereket – azokat a fajta barátokat, akik útálnak a sikereid miatt.  

 

Csak légy önmagad. A siker egyik kulcsa, hogy légy önmagad és ne 

próbálj másnak a bőrébe bújni. A kudarc kulcsa viszont az, ha 

mindenkinek a kedvébe szeretnél járni.  

 

Próbálkozz, bármennyire is nehéznek tűnik.  

 

Szeresd önmagad. Igaz, hogy nem is annyira egyszerű? 

 

Soha ne hazudj, ne csalj, ne lopj. Játssz mindig tiszta lapokkal. 

 

A gyakorlat teszi mesterré az embert. A gyakorlás mindig a motivációról 

szól. Lehetővé teszi, hogy megtanuljuk a repertoárt és hogy hogyan 

javítsunk a hibáinkon. 

 

Aki feladja, soha nem nyer díjat. A győztesek soha nem adják fel. Hozz 

egy döntést – győsztes szeretnél lenni az életben, vagy vesztes? Olyan 

aki feladja? Vagy olyan, aki mindvégig kitart és győz? 
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Helyezd készenlétbe magad. A motiváció a felkészülésről is szól. Meg 

kell hallanunk az a halk hangot, amely azt mondja bennünk, hogy el kell 

kezdeni, mielőtt mások felébrednének. Ne feledd, még nem esett az eső, 

amikor Noé elkezdte építeni a bárkát.  

 

Fejezd be a halogatást! 

 

Vedd kézbe az életed irányítását. Az önfegyelem vagy önkontroll néha a 

motiváció szinonimája. Mindkét fogalomnak kulcs szerepe van a 

személyiség fejlesztésben. 

 

Próbálj megérteni másokat. Ha nagyon jól tudod, hogy kell beszélni, 

akkor azt is meg kell tanulnod, hogy hogyan hallgass. Legyen egy vágy 

benned megérteni másokat.  

 

Akard jobban, mint bármit.  

 

Az X Factor az, ami megkülönböztet másoktól. Amikor motivált vagy, 

hajlamosabb vagy hozzáadni extrákat az életedhez, mint extra eltőltött idő 

a családoddal, extra segítség a munkahelyen, extra törődés a barátokkal 

és így tovább.  

 

Egyedi vagy. Senki ezen a világon nem néz úgy ki, cselekszik, 

gondolkozik, beszél ugyanúgy, mint te. Ezért értékeld az életed, mert egy 

van belőle.  

 

 

 

Szabadítsd fel a személyiségfejlesztés erejét 
 

Amikor egy bizonyos tárgyat nézünk, mondjuk egy festményt – nem igazán 

fogjuk látni mi van rajta, milyenek a színek és milyen technikával van festve, ha a 

kép egy arasznyira van az arcunktól. Viszont, ha hátrább lépünk és próbáljuk az 

összképet nézni, mindjárt tisztábban fogunk látni.   

 

Elérünk az életünkben egy bizonyos pontot, amikor készen állunk a változásra és 

ilyenkor nagy szükségünk van egy rakás olyan információra, amely segíthet 

kiaknázni a személyiségfejlesztében rejlő erőt. Ami érdekes, hogy ez az 
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információ ott van az orrunk előtt, de nem látjuk és általában akkor érdekel, 

amikor a dolgok rosszul mennek.  

 

Vegyük például a béka elvét. 

 

Próbálj egy békát bele helyezni egy tál forró vízbe. Mi történik? Hát az, hogy nem 

fog neki tetszeni és azonnal kiugrik. És miért? Egyszerűen azért, mert nem 

képes kezelni az ilyen hirtelen környezet váltást – ebben az esetben a víz 

hőmérsékletét. Vegyük ugyanazt a békát és helyezzük egy tál meleg vízbe, majd 

lassan kapcsoljuk be a főzőlapot. Várj addig, amíg a víz elkezd forrni. Mi történik 

a békával? Hát nem sok. Azt mondja magában, “Ooh… itt egy picit meleg van. ” 

És mivel lassan hozzászokik, nem ugrik ki, hanem lassan felfő. 

 

Az emberek általában olyanok mint a béka a meleg vízben. Ma Anna azt 

gondolja, hogy Károly utálja őt. Holnap Pali meglátogatja Annát és azt mondja, 

hogy ő is utálja. Anna viszont nem tesz semmit és nem figyel arra, amit ezek az 

emberek mondanak. Holnap azon kapja magát, hogy János sem kedveli és neki 

még mindig nem esik le, hogy mit tehetne érette a személyiségfejlesztés 

egészen addig, amíg az egész közösség utálni nem fogja.  

 

Általában akkor, amikor fájdalom ér, jobban össze kapjuk magunkat. Ilyenkor 

végre észre vesszük a jelző táblákat és a különböző jelzéseket. Csak egy példát 

hadd mondjak. Mikor vesszük észre a diéta szükségességét? Nem akkor, amikor 

már egy farmer sem jön fel ránk? És mikor hagyjuk abba a csoki meg édességek 

evését? Hát nem akkor, amikor a fogaink kezdenek romlani? És ez igaz a 

dohányzásra és sok más dologra is.  

 

Igazán akkor érezzük, hogy kell változtassunk, amikor a világunk kezd össze 

omlani. És ez azért van, mert nem könnyű a változás. Viszont még nehezebbé 

válik akkor, amikor hanyagoljuk.  

 

A változás megtörténik, ha tetszik, ha nem. Így is, úgy is megtapasztalunk 

különböző fordulatokat az életünkben és ilyenkor nyitottá válunk a 

személyiségfejlesztésre, nem azért mert az egész világ ezt mondja, nem azért, 

mert nyaggatnak a barátaink, hanem azért, mert belátjuk, hogy igazából nekünk 

tesz jót.  

 

A boldog emberek nem csak elfogadják a változást, hanem meg is ragadják 

azt. Nem kell feltétlenül nagy forróságot érezz a szíved körül ahhoz, hogy 

meglásd a személyiségfejlesztés szükségességét. Megnyitni magad a 
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személyiségfejlesztés előtt igazából annyit jelent, hogy megnyitod annak a 

mentális zárkának az ajtaját, amely azt mondja, “Én ilyen vagyok”.  Ez azoknak 

az embereknek a gyenge kifogása, akik félnek a változástól és minden erejükkel 

ellene állanak.  

 

Kati például ismételten azt mondja mindenkinek, hogy nincs bátorsága emberek 

közt lenni. Ő ezt hallotta az anyjától, az apjától, a tanítójától, ők is mindig ezt 

mondták róla másoknak. És az évek folyamán Kati ezt el is hitte. És most meg 

van győzödve, hogy ez az ő sztorija. És mi történik? Mindig, amikor nagyobb 

tömeggel találkozik az utcán, iskolában vagy bárhol – hajlamos vissza lépni, 

hajlamos elszégyelni magát és bezárkózni egyedűl a szobába. De Kati nemcsak 

hogy elhitte, hogy ez az ő története, hanem ezt így is éli meg.  

 

Viszont, ha szeretne ezen változtatni, rá kell jöjjön, hogy valójában ő nem az, akit 

megél a mindennapokban. Meg kell lássa, hogy ő ennél sokkal több és meg kell 

mutassa az embereknek, hogy ő egy értékes személy és elvárja, hogy eszerint is 

bánjanak vele.  

 

A személyiségfejlesztés valószínüleg nem mindenki kedvenc szava, de viszont, 

ha más szempontból nézünk a dolgokra, nagyobb esélyünk lesz élvezni a teljes 

folyamatot ahelyett , hogy számolnánk a napokat addig, mígnem úgy érezzük, 

hogy teljesen fel vagyunk készülve. Három alkalom hetente a gymbe 

egészségesebb életet eredményez, könyvek olvasása üres internetezgetés 

helyett mélyebb ismeretet ad bizonyos témákban, a barátokkal való kiruccanás 

szorosabb és tartalmasabb kapcsolatokat eredményez.  

 

 

 

7 napos Személyiségfejlesztő Gyorstalpaló  
 

 

Már nem is tudom hányszor olvastam vagy hallottam hírességek tönkrement 

házasságáról, ami viszont nagyon furcsa a számomra, hogy a film és tv 

sztárokról úgy gondolkozunk, mintha hibátlanok lennének, miközben élik a 

csillogó-villogó meseszerű életüket. Szerintem itt lenne az ideje le szállani a 

felhőkből és szembe nézni a valósággal.  

 

Nos, mi az ami a többség fölé emelhet? Íme pár olyan feladat, amiről egy hétig 

elmélkedhetsz és gyakorolhatsz. 
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Első nap:Ismerd fel a célodat. 

 

Csak úgy bolyongsz át az életen cél nélkül abba reménykedve, hogy valahol rád 

talál a boldogság, a jólét és a bőség? Határozd meg az életcélodat és mindig 

lesz iránytűd, amely a helyes irányba terel majd.  

 

Ez az életcél dolog trükkösnek tűnhet akkor, amikor szorult helyzetben vagy de 

ha meg van határozva a számodra, kiskapuvá válhat, amely végül erőteljes 

hatással lesz rád.  

 

Második nap: Ismerd fel az értékeidet. 

 

Mi az, amit a legnagyobbra értékelsz? Készítsz egy top 5-ös listát ezekről. Ilyen 

lehet a biztonság, a szabadság, a család, a tanulás stb. Amikor meghatározod a 

céljaidat, állítsd szembe az értékeiddel és ha a célok nincsenek összhangba az 

érték rendeddel, gondold át újra a listát.  

 

Harmadik nap: Ismerd fel a szükségeidet. 

 

A betöltetlen igények megakadályozhatnak, abban, hogy hitelesen élj. 

Gondoskodj magadról. Van arra igényed, hogy felismerjenek, hogy egyenes légy 

vagy hogy szeressenek? Olyan sok ember van, aki úgy éli le az életét, hogy 

nincsenek álmai és a legtöbben ezek közül stresszbe és depressziósan fejezi be. 

Határozd meg a négy legfontosabb igényed és töltsd be azokat, még mielőtt 

késő lenne! 

 

Negyedik nap: Ismerd fel a szenvedélyed. 

 

Egyedül te vagy az, aki tudja, ki vagy igazából és mi az, amit igazából élvezel az 

életben. Az olyan akadályok, mint a kétség és a lelkesedés hiánya csak 

akadályozni fog, de nem tud teljesen megakadályozni abban, hogy azzá válj, aki 

valójában kell legyél. Fejezd ki magad és tiszteld azokat az embereket, akik 

inspiráltak abban, hogy több ember légy.  

 

Ötödik nap: Élj belűlről kifele. 

 

Növeld a belső bölcsességed tudatosságát azáltal, hogy csendben elmélkedsz. 

Élvezd a természetet. Nyugtasd le a fejedben a zakatolást. Ugyanis főleg a 
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városon élőknek nem egyszerű meglelni a csendet és a nyugalmat, még az 

otthonukban sem.  

 

Hatodik nap: Légy tisztában az erősségeiddel. 

 

Milyen pozitív vonásaid vannak? Milyen különleges tehetséggel bírsz? Sorolj fel 

legalább három ilyen tehetséget – és ha elakadnál, bátran kérd meg a hozzád 

közel állókat, hogy segítsenek ezek beazonosításában.  Ötletes vagy? Vagy 

esetleg szellemes? Vagy jó a kézügyességed? Találd meg a módját annak, 

ahogy kifejezheted az igazi önmagad az erősségeid által. Nagyot nő az 

önbizalmad, amikor megoszthatod a tudásod és a képességeid másokkal.  

 

Hetedik nap: Szolgálj másokat. 

 

Amikor hitelesen élsz, előfordulhat, hogy létrejön egy másokkal összekapcsolt 

életérzés. Amikor egyenes vagy ahhoz, aki igazából vagy, megéled a célodat és 

vissza adsz a világnak abból a talentumból, amit kaptál – akkor éled meg 

valóságosan a létezésed célját. A jutalom, amit azért kapsz, hogy megosztottad 

a képességed a hozzád közel állókkal busásan megtérül, főleg akkor, amikor ezt 

idegenek is látják, akik sokkal inkább értékelni tudják ezt.  

 

Az önfejlesztésbe fektetett munka és idő az egyik olyan befektetés, amely 

megtérülése szinte biztos. Ezért ne sajnáld az idődet, amelyet ilyen 

tevékenységekre fordítasz. 

 

 

 

 

 

Tisztelettel, 

 

Göcsi Emil                                                                        
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