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ISMERD MEG A BELSŐ HANGOD 

Vizsgáld meg önmagad! 
Hajlamos vagyok-e… 

□ Racionális tények helyett negatív érzelmeimre hallgatni?  
(Érzelmi érvelés) 

□ Úgy gondolni, hogy tudom, mi jár mások fejében?  
(Gondolatolvasás) 

□ Másokat vagy önmagamat hibáztatni egy helyzetért?  
(Hibáztatás) 

□ Azonnal a lehető legrosszabbra gondolni?  
(Katasztrofizálás) 

□ Kényszeríteni magamat vagy másokat belső „szabályaim” mentén? 
(Kellek és muszájok) 

□ Más mércék mentén mérni önmagamat, mint másokat?  
(Kettős mérce) 

□ Összefüggéseket feltételezni nem ok-okozati dolgok között?  
(Mágikus gondolkodás) 

□ Negatívan megbélyegezni másokat vagy magamat?  
(Megbélyegzés vagy címkézés) 

□ Önnön igazamat tartani az elsőbbrendűnek?  
(Megtévesztő objektivitás) 

□ Merev, végletes gondolkodásra?  
(Mindent vagy semmit gondolkodás) 

□ Képtelen vagyok meglátni a jót és a szép dolgokat?  
(Negatív szűrő) 

□ Nagyon könnyen megsértődni vagy azt érezni, hogy mindenki engem 
akar bántani?  
(Személyeskedés) 

□ Elhamarkodott következtetéseket levonni?  
(Túláltalánosítás) 
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Gyűjtsd össze gondolati mintáidat! 

Azonosítsd gondolataidat… 

Milyen szavakkal írnád le jelenlegi belső hangod?  
Hallgass a megérzéseidre válaszadás közben. 

 

 

 

Melyik kognitív torzításom zavar a legjobban, melyik gondolati hibámat 
volna érdemes (vagy legsürgősebb) átírnom? 
A válaszban támaszkodj a korábban megismert kategóriákra. 

 

 

 

 

Melyek azok a romboló gondolataid vagy akadályozó témáid, amelyek 
visszatérően megjelennek az elmédben?  
Próbálj meg a lehető legkonkrétabban fogalmazni! (Pl. „Utálom a testemet”.) 
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Mivel tudnád helyettesíteni ezeket a gondolatokat? 
Gyűjts ellengondolatokat, illetve érveket azon szeretetteli gondolatok mellett, 
amivel helyettesíthetnéd az előzőeket. (Pl. „A testem szeretnivaló, mert szüntelenül 
dobog, mozog és működik értem. Képes lehetek arra, hogy megtanuljam szeretni a 
testemet. Minél többet teszek egészségemért, annál nagyobb szeretettel tudok 
fordulni önmagam felé.”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Folytasd külön lapon, ha szükséges!) 

Ne feledd: gyakorolj és maradj következetes 
szeretetteli gondolataid beépítésében! 

 

 

 

 

 

Kérdéseid vannak vagy felismeréseid, amiket megosztanál?  
Várom leveled a lelkisugo@gmail.com címen. 
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