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S
okszor az önszeretetet az önkényeztetéssel azono-
sítjuk. Azt hisszük, hogy ha megadunk magunknak 
mindent – eljárunk edzőterembe, fodrászhoz, koz-
metikushoz, odafigyelünk az egészséges táplálkozás-
ra, vagy épp jóízűen megeszünk egy nagy adag fagyit 

munka után –, azzal kimerítettük az önszeretet fogalmát. 
Ezek a gesztusok valóban lehetnek az önszeretet megnyil-
vánulásai is, de nem mindig szeretetből táplálkoznak. Néha 
csak arra szolgálnak, hogy némileg kompenzáljuk az önma-
gunkkal való rossz bánásmódot. „Gyakori, hogy elkezdjük a 
kényeztetést és a bántalmazást váltogatni. Sok szempontból 
kizsigereljük magunkat – benne maradunk rossz helyzetek-

ben, nem jó kapcsolatokban, nem ideális állásokban –, és ezt 
próbáljuk hullámokban kompenzálni önkényeztetéssel. Csi-
nálunk valamit, ami kellemes, de hosszú távon vagy semmi-
lyen hatása nincs ránk, vagy egyenesen káros” – magyarázza 
dr. Buda László.

Úgy teszünk, mint a szüleink 
Az egészséges önszeretet kialakításához az is hozzátartozik, 
hogy megvizsgáljuk, milyen a viszonyunk saját magunkkal: 
milyen belső monológok futnak nap mint nap a fejünkben. 
Hogyan bánunk magunkkal a hétköznapokban és a krízis-
helyzetekben? Hozzáállásunk nagymértékben függ attól, 

hogy milyen légkörben nevelkedtünk. „Van egy energiatér, 
amit a szüleink hoztak létre: egy családi hangulat, ami arról 
szól, hogy milyennek éljük meg az életet, mennyire vagyunk 
boldogok, milyen érzés szeretni, alkotni, hogyan viselke-
dünk egymással. Mivel ebben növünk fel, azt hisszük, hogy 
ez a normális, és általában elég jól reprodukáljuk ezt felnőtt 
korunkban. Nagyon sok páciensem akkor döbben rá erre, 
amikor nyilvánvalóvá válik, hogy pont ugyanolyan módon 
boldogtalan vagy keserű ember, mint az édesanyja vagy az 
édesapja” – mondja a pszichiáter.
Nemcsak azt sajátítjuk el, ahogy a szüleink bántak magukkal, 
hanem azt is, ahogy hozzánk viszonyultak. Ha elsősorban  

a hibáinkra hívták fel a figyelmet, és kevésbé vagy egyáltalán 
nem kaptunk megalapozott dicséretet, akkor felnőttként is 
hasonlóan kritikusak lehetünk önmagunkkal. „Ahhoz, hogy 
valaki jól fejlődjön, olyan környezet az optimális, ahol az el-
ismerő és a negatív visszajelzések aránya 5:1. A legtöbb csa-
ládban ez fordítva van. Sokszor a szülők nem szánnak elég 
időt arra, hogy mélyebben megismerjék a gyereküket. Úgy 
képzelik, az a feladatuk, hogy normális, beilleszkedni képes, 
kulturált emberré csiszolják őket. Ez fontos, nem lehet ki-
hagyni, csak közben jó lenne többet tudni a gyermekről, már 
csak azért is, hogy a visszajelzések ne nyomorítsák meg” – 
vélekedik dr. Buda László.
Azt, ahogy a szüleink bántak velünk, tudattalanul is magun-
kévá tesszük, és a kívülről érkező kritikus hangnemet belső-
vé alakítjuk. Ez egy szinte folyamatos belső elégedetlenséget 
szül: ostorozzuk, kritizáljuk magunkat, túlzottan maximalis-
ták leszünk, kényszeresen fejlődni akarunk, és úgy általában 

nem érezzük jól magunkat a bőrünkben. A belső világunk 
csatatérré változik, ami rossz hangulatot, rossz közérzetet 
eredményez. „Ezt a kellemetlen érzést különböző eszkö-
zökkel próbáljuk csillapítani: szórakozással, evéssel, ivással, 
vagy azzal, hogy olyan dolgokra pazaroljuk a figyelmünket, 
amelyeket egyébként nem tudunk érdemben befolyásolni, 
például mások hangulatára” – teszi hozzá szakértőnk.

mire megy el az energiánk?
Ha nem vagyunk jóban magunkkal, azt érezhetjük, hogy 
nincs bennünk elég erő, kitartás és lelkesedés ahhoz, hogy 
megvalósítsuk a céljainkat. Éljük az életünket, de összesség-
ében egyáltalán nem kielégítő és teljes mindaz, ami körül-
vesz minket.
Rengeteg energiánkat leköti az, hogy olyan dolgokkal foglal-
kozunk, amelyekre nincs ráhatásunk: bosszankodunk az idő-
járáson, a közlekedési dugón, mások viselkedésén, és remény-
kedünk abban, hogy majd megváltoznak a körülmények, és 
attól nekünk is jobb lesz. „Nem feltétlenül érdemes állandóan 
azon küzdeni, hogy a világot olyanná formáljuk, ahol jól érez-
zük magunkat. Mi van akkor, ha nem a világ a hibás? Érdemes 
elfogadni, hogy a világ olyan, amilyen. Ebbe beletartozik a 
múltunkkal való megbékélés is. Elképesztő energiák mennek 
el arra, hogy azon lamentálunk, valaki miért nem csinált va-
lamit, a szüleink miért nem adták meg azt, amit kellett volna, 

Az önszeretet mára olyan szlogenné vált, amit lépten-

nyomon hangoztatunk. „Szeresd magad, különben 

másokat sem tudsz!” „Adj meg magadnak mindent, 

amire szükséged van!” „Légy te az első a saját életedben!” 

De hogyan tegyük meg mindezt anélkül, hogy önzőek 

lennénk? Zádrovich Aliz a téma szakértőjével,  

dr. Buda László orvos-pszichiáterrel járta körbe a témát.

lélek

„
Ahhoz, hogy valaki jól fejlődjön,  

olyan környezet az optimális,  
ahol az elismerő és a negatív  

visszajelzések aránya 5:1. A legtöbb  
családban ez fordítva van„

Hogyan 
szeressük 

magunkat?
jól 
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miért hazudott a partnerünk… Ezeken nem tudunk változ-
tatni, és elveszik az energiánkat attól, hogy körülnézzünk 
egy kicsit önmagunkban, és azzal foglalkozzunk, ami tényleg  
a hatáskörünkbe tartozik” – magyarázza a pszichiáter.

a hozott minták átírhatók
Az is akadályozhatja önmagunk elfogadását, ha van egy vagy 
több zavaró működésmód az életünkben. Folyton ugyan-
olyan rossz párkapcsolatokba futunk bele, nem találjuk a 
helyünket a munkában, vagy sosem tudunk kiállni az ér-
dekeinkért. Ilyenkor ahelyett, hogy elkezdenénk ostorozni 
magunkat a hibáink miatt, érdemes utánajárni, honnan ered 
bennünk ez a visszatérő viselkedés. „Ha azt vesszük észre, 
hogy csinálunk valamit a jelenben, amit nem akarunk és nem 
is tűnik racionálisnak, valószínűleg azt régebbről, a múltunk-
ból hozzuk, és foglalkozni kellene vele. Például nem értem, 
miért eszem ennyit, nem tudom, miért kötök ki mindig egy 
agresszív partnernél, vagy miért van az, hogy üvöltök a gye-

rekemmel, pedig szeretem, és én is utáltam, amikor velem 
kiabáltak. Ilyenkor nézzünk körül magunkban, hogy honnan 
jön ez a viselkedés. Ezt tesszük általában a terápiában vagy 
az önismereti csoportokban is, és ami gátol, akadályoz min-
ket, azt kitakaríthatjuk. A múlttal való foglalkozásnak az a 
legfőbb haszna, hogy ami történt, azzal békét kötünk, ezál-
tal el tudjuk engedni azokat a viselkedésmódokat, amelyek 
addig gúzsba kötöttek minket. Így tudunk túllépni a régi 
mintákon, és derűsebben, kreatívabban, szabadabban élni az 
életünket” – magyarázza dr. Buda László.

kik vagyunk?
Gyakran próbáljuk megragadni, hogy kik is vagyunk való-
jában. Gondolunk valamit – szép vagyok, csúnya vagyok, 
ügyetlen vagyok –, és elkezdünk azonosulni az önmagunkkal 
kapcsolatos gondolatainkkal, érzéseinkkel vagy akár a tes-
tünkkel. „Arra a kérdésre, hogy ki vagyok én, csak egy bizo-
nyos mélységig tudunk választ adni. Ez sosem fogja megkö-
zelíteni azt a mélységet, ahonnan a lélek származik. Az egy 
misztikusabb, rejtettebb dimenzió, amit nem lehet szavakkal 
leírni. A leghasznosabbnak azt tartom tehát, ha megértjük, 
hogy bármit is gondolunk magunkról, az nem lesz teljesen 
igaz. Nem vagyunk azonosak a testünkkel. A testünk állan-
dóan változik, de az a valaki, aki a tükörbe néz, mintha min-
dig ugyanaz lenne. Ez a valaki az igazán érdekes!” – állítja 
szakértőnk.

A legtöbb, amit tehetünk, hogy jól bánunk a testünkkel, és 
elfogadjuk az érzéseinket, gondolatainkat. Ahelyett, hogy fi-
gyelmen kívül hagynánk vagy próbálnánk elnyomni azt, ami 
történik bennünk testi vagy lelki szinten, forduljunk oda kí-
váncsian a bennünk zajló folyamatokhoz. Ne csak az legyen a 
célunk, hogy minél előbb megszüntessük a zavaró tüneteket, 
hanem szánjuk rá az időt arra is, hogy megismerjük, mire 
akar mindez figyelmeztetni bennünket. Jó, ha tudunk pár 
lépést hátrébb lépni, és megvizsgálni mindazt, ami történik 
velünk. Belső ön(mag)unkra ráhangolódhatunk például me-
ditációval. Ha közelebbi kapcsolatba kerülünk azzal a valaki-
vel, aki az egónkon, a személyiségünkön túl van, akkor nem 
fogjuk azonosítani magunkat a problémáinkkal, és képesek 
leszünk szeretettel fordulni önmagunkhoz a legnagyobb krí-
zisek közepette is. 

ne küzdjünk az érzéseink ellen! 
„A saját kellemetlen élményeinktől, nehéz érzéseinktől álta-
lában vagy menekülünk, vagy belső háborút vívunk velük, 
és állandóan javítgatni akarjuk magunkat – vázolja a pszichi-
áter. – Az egészséges önszeretethez elsősorban az kell, hogy 
képesek legyünk egyszerűen csak együtt lenni azzal, ami 
bennünk zajlik. Van erről egy aranyos metafora. Két hullám 
közeledik a parthoz. A nagyobbik aggodalmaskodik, mert 
ő már látja a partot, és mondja a kisebbnek, hogy fél, mert 
mindjárt végük van. A kicsi viszont tud valamit, amit a nagy 
nem, és amiért ő nem fél: azt, hogy ők nem hullámok vég-
ső soron, hanem a víz. Ugyanígy van ez a saját életünkben 
is. Minél múlékonyabb, felszínesebb dolgokkal azonosítjuk 
magunkat, mint például a testünk, a múltunk, a vagyonunk 
vagy maga az énképünk, annál jobban szorongunk. Az ad 
igazi tartást, ha túllátunk a személyesen: ha tudatosítjuk, 
hogy egyszerre vagyunk hullám a nagy óceánban és a víz 
maga. Hasznos lehet olyan rituálékat bevezetni a minden-
napjainkba, amelyek segítenek, hogy ehhez a gondolathoz 
időről időre vissza tudjunk térni.” Ilyen lehet a rendszeres 
meditáció, a természetjárás, vagy az imádkozás, a mantrázás 
– ami a nálunk nagyobbal, az istenivel való egység tudatát 
erősíti bennünk. „Mindezek segítségével átélhetjük, hogy bi-
zonyos értelemben tökéletesek vagyunk, ami nem azt jelenti, 
hogy ne lenne még sok lehetőségünk fejlődni, új dolgokat 
tanulni. De erre akkor tudunk a legteljesebben megnyílni, ha 
nem köti le az energiánkat az önmagunkkal vívott belső há-
ború” – állítja dr. Buda László.

Önszeretet 
a gyakorlatban

A mindennapok szintjén megélni azt,  
hogy jók és szerethetőek vagyunk,  
nem mindig könnyű. ehhez adunk  

néhány gyakorlati tippet.

1 Találjunk valakit, aki reálisan tükröz 
minket! Lehet ez egy közeli barát vagy 

egy terapeuta, aki képes elfogadással, szere-

tettel és őszintén elmondani nekünk, hogyan 

működünk: valakit, aki kifejezi az elismerését, 

ha valamit jól csináltunk, de felhívja a figyel-

münket a káros viselkedésmintáinkra is.

2 Tartsunk rendszeres önreflexiót! Estén-

ként gondoljuk végig a napunk történé-

seit, és vizsgáljuk meg az egyes szituációkat. 

Írjuk össze, milyen érzéseink és gondolataink 

vannak az eset kapcsán. Tegyük fel magunk-

nak a kérdést: mi volt az én szerepem abban, 

hogy ez a helyzet létrejött? Miután levontuk a 

tanulságokat, ne mulasszuk el azt sem, hogy 

megdicsérjük magunkat azokért a napi tet-

teinkért, amelyek előrevittek minket, pozití-

van hatottak ránk. Ezeket is írjuk le!

3 Legyünk kapcsolatban az érzéseinkkel! 
Ha jön egy negatív érzés a nap folyamán, 

ne menjünk csak úgy el mellette. A rossz ér-

zés is csak egy tünet, ami azt jelzi, hogy vala-

mi hiányzik. Tegyük fel magunknak a kérdést: 

Mire figyelmeztet ez az érzés? Mi az, amire 

igazán szükségem van? Mit tehetek azért, 

hogy jobban legyek?

4 Hangolódjunk magunkra! Miközben tesz-

szük a dolgunkat, ne feledkezzünk el arról 

sem, hogy időt szánjunk magunkra. Minden 

nap iktassunk be olyan rituálékat, amelyek 

csak rólunk szólnak: lehet ez egy kávé reg-

gel egy kis olvasással egybekötve, egy séta a 

munkahelyig, vagy edzés munka után, bármi, 

amivel visszatöltjük lemerült elemeinket.

5 Ismerjük meg a belső világunkat! A szo-

matodráma játékos önismereti módsze-

rét dr. Buda László fejlesztette ki. A gyógyító 

játékokban feltérképezhetjük, hogy egy-egy 

zavaró testi tünet, betegség vagy élethelyzeti 

elakadás miért van jelen az életünkben. Mi 

az a berögződött viselkedésminta, amit mű-

ködtetünk, és ami megbetegít minket vagy 

egyes életterületeinket. A játékban azonnal 

felülírhatjuk az akadályozó, múltból hozott 

mintáinkat, ami segít a testi-lelki gyógyulás-

ban és önmagunk elfogadásában. 

„
A múlttal való foglalkozás legfőbb haszna, 

hogy ami történt, azzal békét kötünk, ezáltal 
el tudjuk engedni azokat a viselkedésmódokat, 

amelyek addig gúzsba kötöttek minket„

„
Az egészséges önszeretethez  

elsősorban az kell, hogy képesek  
legyünk egyszerűen csak együtt  
lenni azzal, ami bennünk zajlik„
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