SORSFORDÍTÓ
ÖNBECSÜLÉS
ÖNSZERETET TESTSZERETET POZITÍV ÉNKÉP ÖNBIZALOM

BAGDI BELLA

Béke, szeretet legyen utadon,
Lelkedben legyen mindig nyugalom,
Öröm és boldogság legyen veled minden napon,
Egész életed legyen áldott.
Légy áldott!
Azt kívánom!
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Hiszek abban, hogy a világ jobb hely lenne,
ha mindenki ötven százalékkal magasabb
önbecsülésre tenne szert azáltal,
hogy tudatosabban élne, felelősséget vállalna,
elfogadná magát és másokat,
és ennek megfelelően viselkedne.
Igen, a világ akkor egy nagyon jó hely lenne!

Ha az elmezavart nem számítom, mely biológiai
gyökerű, nem tudok egyetlen olyan pszichológiai
problémát sem – a szorongástól és depressziótól az
iskolai vagy munkahelyi alulteljesítésig; az intimitástól, boldogságtól vagy sikertől való félelemig; a
túlzott alkohol- vagy drogfogyasztásig; a házastársak veszekedéséig vagy a gyerekek molesztálásáig;
a társfüggőségig vagy szexuális rendellenességekig; a passzivitásig és krónikus céltalanságig; az
öngyilkosságig és erőszakos bűncselekményekig
– mely ne következne, legalábbis részben, az önbecsülés hiányából. Minden döntés közül, amelyeket
életünkben meghozunk, az a legfontosabb, melyet
magunkkal kapcsolatban hozunk meg.
Nathaniel Branden
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