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 „És ha arra kérnélek, hogy nevezz meg mindent, amit szeretsz, mennyi időbe 

telne számodra, hogy megnevezd Önmagad?” 

(Gregg Braden) 

Az önszeretet benned van. Természetes részed. Ám a programozottságodnak 

(neveltetésednek) köszönhetően nem tanultad meg magadat szeretni, tisztelni, nagyra 

becsülni. Az önmagadról kialakított hiedelmedben sokkal több a negatív bírálat 

önmagadról, mint a hős dicsőítés.  

Nem csoda, hiszen azon elvek szerit nevelkedtél, ahol bűn és elitélendő volt, ha valaki 

figyelt magára és az érzéseire. Elvárás volt, hogy mindig másokat helyezz magad elé, 

magad fölé. Kötelező tették a számodra, hogy másokért élj, másokért cselekedj.  

Mind e közben magaddal a kapcsolatod egyre halványodott. A sok mentális és érzelmi 

bántalmazás, amit gyerekkorodban kaptál, átcsapott önbántalmazásba, 

öndegradálásba, és önmagad figyelmen kívül hagyásába. Azaz, már senkit sem érdekel 

a világon, hogy te ki is vagy, mit is akarsz. saját magad sem.  

Így nem csoda: a magad felé irányuló szeretetről teljesen elfelejtkeztél. 

Teljesen elfelejtkeztél magadról.  

Hiszen a gondolataid és érzelmeid nagy részét az tölti ki, mit kell megtenned másokért. 

Milyen kötelezettségeid vannak. Mi mindent kell megcselekedned, hogy szeressenek, 

hogy ne bántsanak. Jónak kell lenned, különben bírálni fognak, vagy valami 

szörnyűséges veszteség érhet. Nem csoda, ha ilyen korlátok és szűkösség között a 

lelked és a szíved egyre magányosabb és boldogtalanabb.  

Mivel az önbecsülésed, önértékelésed és az önbizalmad alapja az önszeretet, 

mindenképpen foglalkoznod kell vele, hogy határozott, magabiztos életet teremts 

magadnak és a szeretteidnek. 

Ahhoz hogy elfogadjanak téged és szeressenek, egész eddig életben szerepeket kellett 

eljátszanod. Megfelelési kényszereid és védekezési mechanizmusaid irányították 
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döntéseidet és cselekedeteidet. Amit egyszerűen azt jelenti, hogy egy félelem alapú 

életet éltél, élsz. És ha nem változtatsz, félelem alapú életet fogsz élni, tele harcokkal. 

És ahol a félelem teret hódit, oda nehezen fér be a szeretet. Mély önismeretre van 

szükséged, hogy megértsd, miért olyan az életed és benne a te szereped, mért a 

boldogtalanság, a harc, a szenvedés.  

Tudatos döntésre és rendszeres folyamatos önfejlesztésre van szükség ahhoz, hogy át 

tudd tenni a figyelmed fókuszát a félelemről a szeretet alapú életedre. 

Nem az önszeretet kell hát elsajátítanod, hanem öntudatlanul működtetett félelem 

alapú éltedet kell megváltoztatnod, egy tudatosan működtetett szeretet alapú életre. 

Amihez fejlesztened szükséges különböző készségeidet (mentális érzelmi önfegyelem, 

asszertív kommunikáció). 

Ez azt is jelenti, hogy az önszeretetet nem tanulni kell, hanem felvállalni. 

 

A módszertan 4 lépése 

1. Mondj NEM-et. 

 

Ahhoz, hogy igent tudj mondani magadra, az életedre, az álmaidra, céljaidra, 

ahhoz először meg kell tanulnod bátran és határozottan nemet mondani olyan 

dolgokra, amelyeket nem te választasz. Amelyek nem visznek előre. Amelyek 

félelemben tartanak. 

A programozottságodból származó szituációkra, helyzetekre, emberekre. 

A megfelelési kényszereidből és védekezési mechanizmusaidból származó 

döntésekre, cselekedetre. 

Minden olyan elvárásra, amit mások támasztanak feléd. 

A negatív bírálatra. 

Az érzelmi zsarolásokra, bűntudatkeltésekre. A hatalmi drámákra. 
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És meg kell tanulnod nemet mondani a saját egód azonnali vágy kielégítéseire 

és spirituális egód szüntelen információ éhségére is. Mondj nemet a 

halogatásodra, lustaságodra, kishitűségedre. 

Meg kell tanulnod nemet mondani szeretteidnek, barátaidnak, 

munkatársaidnak, párodnak, gyerekeidnek. 

Mindenkinek, aki a figyelmedet akarja. És mindenre, ami eltereli a figyelmedet 

sajt magadról. 

 

És mondj nemet annak, aki azt várja el tőled, hogy dolgozz meg a szeretetéért, 

azaz kötelezettségeid vannak vele szemben, mert szeret téged.  

(mondhatnám azt is, hogy ezen ismerősödet, küldd el a fenébe) 

 

Összegezve, mindenre mondj nemet, ami nem önszeredből való. 

 

Példák: 

#1. 

Kötelező nálatok a vasárnapi ebéd a szülőknél? Utálod? Mégis mindig elmész, 

mert nem akarod megbántani őket?  

Tehát abból a félelemből, hogy nem fognak szeretni, ha nem teszed, amit 

kérnek, igent mondasz arra, amire szíved szerint nemet mondanál, tehát 

megfelelési kényszerből döntsz és cselekszel. 

Mondj nemet, minden olyan kötelezettségedre, amit utálsz. 

 

#2. 

Azt tapasztalod, ha azt teszed, amit akarsz, akkor verbális támadásnak, 

bírálatnak, szeretet megvonásnak leszel az áldozata? 

Kérdd ki magadnak azt, hogy azért mert azt teszed, ami téged boldoggá tesz, 

ezért érzelmi zsarolás és negatív megítélést kapj. Szembesítsd őt vele, hogy mit 

csinál, és a szeretet nevében bánt téged. Kérdd meg rá hagyja abba, szokjon le 
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erről. (Szerintem a legnagyobb bűn, ha van bűn, amit egy ember elkövethet egy 

másik ember ellen az, hogy a szeretettel manipulálva nem hagyja, hogy a saját 

életét élje.)  

 

#3. 

Mondj nemet a saját romboló tulajdonságaidra is. 

Vedd észre magadon (csípd fülön magad), amikor olyat teszel, amiről tudod, 

hogy nem szolgál téged, nem visz előre. Halogatás, lustaság, önszabotázs akciók. 

Ha tudod, hogy valami nem jó neked, mondj rá nemet. Legyen ez tej, vagy 

kicsikart szeretkezés. 

 

Saját példám: 

Én már nagyon jól tudok a cigiről leszokni, mert már négyszer csináltam. :D 

Most ép egy ilyen folyamatban vagyok benne. Nem elkerülöm azt aki dohányzik, 

hanem pont ellenkezőleg. Itt van a cigi mellettem és hagyom, hogy kísértsen. Én 

pedig tudatosan nemet mondok rá. Egy nap, minél többször mondok nemet a 

cigire, annál rövidebb idő alatt halványul el üvöltő figyelemkérése.  

Minden egós és spiri egós késztetésre könnyedén lehet nemet mondani, ha 

fejleszted a mentális és érzelmi önfegyelmedet.  

 

Tényleg csak játékká válik az élet és minden, ha te uralod a döntéseidet és nem 

ők téged. 
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2. A Szeretet van. 

 

A szeretet van. És bár elhitették veled, hogy mások szeretetért meg kell 

dolgozni, meg kell harcolni, meg kell alázkodni, ezt a hazugságot soha többet 

nem kell elhinned. 

A szeretet van. Ott van benned és nincs szükséged mások szeretetére. Ha 

önmagadat elfogadtad, szeretni fogod, és nem kell szerettet koldulnod soha 

többet. Mások szeretetében fürdőzni bónusz, de nem szükség. Hiszen ha 

önszeretetben vagy, nem szorulsz rá alamizsnára. 

 

A szeretet van. Benned körülötted, mindenhol, mindenben.  

A szeretet semleges energiája tölti ki a teret, hozza létre az életet. 

A szeretet természetesen áramlik benned és rajtad kívül is. 

Szeretet vagy magad is. 

A szeretetnek nincs formája és a létezés minden megnyilvánulása maga a 

szeretet. 

A szeretetnek nincs ellentéte. Ha deformált gondolataid vannak a szeretetről, 

biztosan szeret hiányos állapotban vagy. 

És ezen a problémán külső megoldás nem tud segíteni. Csak belső és csak az, 

hogy újra a szeretet alapú életet választod, és önszeretetben élsz, döntesz, 

cselekszel és nem félelemből. 

 

A szeretet nem önzetlen, hanem önző. Bármennyire is az ellenkezőjét akarják 

beléd vésni. Hogy lehetne egy fosztóképzős szó valami, amikor az semmi? 

Ezt kifejtettem a tréningen is bővebben. A videó tréning megnézése fel fogja 

benned mind ezt idézni. Meg fogod érteni, mennyi hazugságot és hülyeséget 

tanítottak neked a szeretetről. Tanítóid sem szerették magukat, így csak azt 

tudták átadni, amit ők tudtak. Félni. VIDEÓtréning promo) 

 



Az Önszeretet felvállalásának módszertana 

6 
 

A szeretet ragaszkodás mentes. Nem köti ígéret, fogadalom, kötés.  

A szeretet van. 

Gyakorold, és meg fogod érteni, élni. 

 

Példák: 

#1. 

A szeretet elfogadás és 100%-os figyelem.  

Mivel nem is fogadod el magad, és nem is szoktál magadra figyelni, nem 

szereted magad. 

Érdekes kérdés: 

Ha gyerekkorodtól kezdve szeretet alapú életre nevelnek, vajon most miben 

lenne más az életed? 

Mindenben, igaz? 

Tovább megyek. 

Ha te nem szereted magad, miért várod el másoktól, hogy szeressenek? 

Ha te nem szereted magad, akkor hogy tudsz másokat szeretni? 

 

Forgasd magadban egy kicsit ezt a gondolatot. 

 

#2. 

Aki önszeretetben van, az nem hiányállapotban van. Tehát tapasztalja a 

bőséget. 

Bőségben van a pénzzel, barátokkal, lehetőségekkel, mindennel.  

 

Hmmm…. miért is élnél másképp? Mert egy buta program a fejedben, amit egy 

önszeretet hiányos ember ültetett el, elhitted, hogy te mind ezt nem érdemled 

meg? 

Azért mert ő nem szerette magát, és téged is arra nevelt, hogy nem szeretheted 

magad, ezért végigszenveded az életed?  
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Pusztán csak azért, hogy eleget tegyél a „jó gyerek vagyok” szerepednek? 

 

Mondj nemet ennek a szerepnek és szabadítsd fel magad a hiányállapotos 

programozottságod alól. A szeretet van. Te vagy a szeretet, és nem a szeretet 

hiánya vagy. 

 

#3.  

Ne ragaszkodj. A ragaszkodás a vesztesétől való félelemből születik. Semmi köze 

a szeretethez. 

Az élet természetes része a halál. Semmit sem vihetsz majd magaddal a 

következő útra. Mindened ami van, átmenetileg van nálad. Ahogy minden a 

tiéd, ugyanúgy semmisem. 

Csodás érzés birtokolni tárgyakat, és élvezni mások szeretetét. Sikereket elérni, 

amiért elismernek és nagyra becsülnek. Minden alkotásod (gyermek, karrier, 

érték) a tiéd.  

Még sem ragaszkodhatsz hozzájuk, mert elveszel a kicsinyes egóban. 

 

Nem az vagy, amit birtokolsz, alkotsz, létrehozol. Ezek csak különböző 

megnyilvánulási formáid. Adakozásod a világnak és az emberiségnek. 

 

Ne vessz el a ragaszkodásodban, mert ez a szeretet ellen való. Élj palotában, 

legyél nagyon gazdag, legyen sok mindened. De ne gőgből, hanem 

példamutatásból. Ne harácsolásból, hanem bőkezűségből, adakozásból.  

Mutasd meg a világnak, hogy az önszeretet ad. Ad mindenkinek.  

 

3. Mondj Igent. 

 

A legfelemelőbb, legcsodálatosabb megtapasztalások várnak rád, ha végre igent 

mondasz magadra, az álmaidra, vágyaidra. 
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Igent mondasz mind arra, ami te vagy, amit te tudsz adni. 

 

Meg kel tanulnod kérni.  

Ez az egyik kifejezési formája annak, hogy mondj igent magadra. 

Kérj és adatik, szól a vonzás törvénye. Ám azt is kimondja, hogy csak azt tudod 

bevonzani, ami vagy.  

Ha félelem vagy, ha mások mártírja vagy, ebből fogsz még többet bevonzani. 

Így nagyon fontos megértened, hogy a vonzás törvénye minden pillanatban 

történik veled. Most is.  

Ha nem kérsz, nem kapsz semmit. Kérj önszeretetből, mert megérdemled, mert 

jár neked. Nem azért mert megcsináltál valamit.  

Pusztán azért érdemled meg, mert itt vagy. Mert VAGY. 

 

Ám öntudatlan, kontrollálatlan gondolataid, érzéseid áldozataként, újra és újra 

ugyanazokat a sémákat, mintákat, helyzeteket teremted meg, amit tegnap, múlt 

héten, előző hónapban, tavaly, vagy 10 éve. Csak akkor fognak a dolgok változni, 

ha te változtatsz rajtuk.  

És a változtatást mindig magaddal kell kezdened. A hozzáállásod és a 

gondolkodásod megváltoztatásával. 

 

Döntéseket kell hoznod, ami alapján a változásodat véghezviszed. Ahhoz hogy 

tudj dönteni célokra, van szükséged. 

Tehát a céál-döntés-cselekvés folyamatán kell keresztül menned, ahhoz, hogy 

fel tudd vállalni igenis szereted magad, és szeretet alapú életet akarsz élni. 

 

Ez azt is jelenti, hogy innentől kezdve végtelenül egyszerű dolgod lesz. Mert 

valamire vagy igent, vagy nemet mondasz az alapján, hogy szereted magad. 
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Példák: 

#1.  

Mert bevallani magadnak mik is a valódi vágyaid. Mindenkinek vannak céljai. 

Ám aki nem önszeretetben él, nem látja meg őket, hiszen az él benne, hogy nem 

érdemli meg. Alárendelt szerepben, félelmek közt élve szinte csak a túlélésre 

marad energia. Honnan is lenne a lelkesedére, motivációra, és a komfortzóna 

megugrására? Egyszóval a fejlődésre? 

 

Amint a figyelmed fókuszát magadra fordítod, és elkezded bevallani magadnak, 

mi mindent akarsz, úgy fog érkezni a megvalósításhoz a belső erőd.  

Mondj igent az álmaidra. 

 

#2.  

Van szabad akaratod. A választásod, döntésed joga.  

Döntéseddel hatalmazod fel magad és a vonzás törvényét arra, hogy közösen 

megteremtsétek a céljaidat. Ha nem döntesz, nem vállalsz felelősséget, és ne 

fog történni semmi. 

Nem lesz változás. 

 

Amikor igent, vagy nemet mondasz az egy döntés, mellyel működésbe hozod az 

energiákat. Parancsot adsz arra, hogy mi történjen. 

 

Nagyon fontos a gyors döntés. És mivel egy döntés nem egy életre szól, így 

bármikor változtathatsz rajta. 
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#3. 

Tedd meg.  

Amikor éles szituációban, ott állsz előtte, mondd ki, tedd meg. Ez talán a 

legnehezebb. Mind azt, amit belül megterveztél, eldöntöttél, fel kell vállalnod 

most már mások előtt is. 

 

Persze, hogy félelmetes. Ám eldöntötted, hogy önszeretet alapú életet élsz. Így 

vedd le a figyelmed fókuszát a félelemről, és a vágyaidra figyelj. 

 

4. Ne mondj, vagy gondolj magadról soha többet negatívat. 

 

A negyedik lépésben zárul a kör, és az utolsó lépés egyben az első is. 

 

Negatív énképed (az önmagadról gondold gondolataid nagy része negatív) 

megváltoztatása pozitív énképpé a te rendszeres önmagadra figyelésednek lesz 

köszönhető. Azaz, soha többet ne gondolj, és ne mondj magadról negatívat. 

Pontosan tudod, hogy a gondolataidnak teremtő erejük van. Így ha magadról 

állandóan csak negatívan tudsz vélekedni, lassú öngyilkosságban élsz. Ha a 

gondolataid törők lennének, akkor tulajdonképpen egyfolytában szurkálnád 

magad. Naná, hogy nem vagy boldog, fáradt vagy és semmire sincs erőd. 

Energetikailag folyamatosan romboló magad, húzod le magad. És ha negatív 

energiában vagy, ott nincs helye szeretetnek. 

 

Ha észreveszed magadon, hogy negatívan minősítetted magad, ne legyen tőle 

szégyenérzeted, vagy bűntudatod, mert ezzel még mélyebbre rombolod magad. 

 

A szégyen és a bűntudat a két leginkább energiát raboló érzés. Ne érezz ilyet. 

Sem magad miatt és pláne ne mások miatt. Ha valaki azt akarja elérni nálad, 
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hogy szégyenkezz, vagy bűntudatod legyen, nincs dolgod ezzel az emberrel 

többet. Mert ő egy mentális és érzelmi tömeggyilkos.  

 

Ha azért érzed magad szarul, mert nem teszel eleget a megfelelési 

kényszeridnek, vagy mert önmagadért konfrontálódnod kell másokkal, hidd el 

ez el fog múlni.  

 

Minél többször mondasz nemet arra, amit nem akarsz és mondasz igent arra, 

amit akarsz, egyre nő az önbecsülésed, önbizalmad, önértékelésed.  

Egyre felszabadultabban és boldogabban fogod magad érezni a bőrödben. 

Ennek pedig az lesz a következménye, hogy a környezeted el kezd változni, és 

úgy alakulnak a dolgok, ahogy az a számodra a legkívánatosabb. 

 

Ahhoz, hogy az önszeretetedet fel tudd vállalni, naponta alkalmazd a módszertan 

lépéseit. Ha nehézségekbe ütközöl, mindenképpen fejleszd a következőket: 

- önismeret (ki vagyok, mit akarok) 

- mentális és érzelmi önfegyelem 

- asszertív kommunikáció 

Mindezen képességed fejlesztéséhez rengeteg önismereti-önfejlesztő ingyenes és 

megvásárolható segítséget találsz a honlapomon, https://otthonfa.hu 

Gyerünk tovább! 

Szeretettel és Hálával: 

Kárpáti Boglárka  

Az önismereten alapuló problémakezelés specialistája 

https://otthonfa.hu 
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