
 
 
 
 

Jak podnieść samoocenę?  
10 ważnych punktów 
 
 

Gdy pracujemy nad samooceną, odpowiadamy sobie na pytania: „Kim 
jestem?”, „Jak się z tym czuję?”. Niska samoocena oznacza negatywną ocenę 
siebie i płynące z tego złe samopoczucie. Jak to zmienić?  
Źle się oceniamy zazwyczaj wtedy, gdy zraniona została nasza wrażliwość. Ktoś 
nas skrytykował, obraził, zawstydził, przestraszył, obwinił. I teraz my, w sposób 
często podświadomy, cały czas źle się z tym czujemy, bo cudzą opinię, czyjeś 
emocje wzięliśmy za własne. Teraz działamy jak automat, odtwarzając dawne 
sytuacje, bo wyparte emocje domagają się uwolnienia. Jeśli tego nie podejmiemy, 
zachowujemy się autodestrukcyjnie. Praca nad stłumionymi emocjami wymaga 
ukierunkowanej pracy wewnętrznej, często potrzebna jest pomoc psychoterapeuty.  

Co można zrobić samemu?  

1. Bądź świadomy swoich emocji i nastrojów. 

Zidentyfikuj swoje lęki, smutki, gniew. 

2. Opiekuj się sobą.  

Rób to, co dla ciebie dobre. Jeśli czujesz, że potrzebne jest ci na przykład 
towarzystwo ludzi, wyjdź do nich. Jeśli dokucza ci nadwaga, zajmij się swoją 
dietą. Jeśli boisz się czegoś, sprawdź dlaczego tak się dzieje i podejmij wyzwanie. 

3. Zidentyfikuj wyzwalacze niskiej samooceny.  

Zastanów się kto i kiedy skrytykował cię i przypomnij sobie jak cię to zabolało. 
Następnie odpowiedź sobie na pytanie, jakie dzisiaj ponosisz tego konsekwencje. 
Czego nie robisz, czego się nie podejmujesz z tego powodu? 



4. Zmień zachowania. 

Kiedy czujesz, że niska samoocena hamuje cię lub popycha do zachowań, które 
nie są dla ciebie dobre (na przykład unikanie ludzi bądź roszczenia w relacjach) – 
zatrzymaj się. Skorzystaj z technik relaksacji, medytacji, ćwiczeń oddechowych. 
One cię zdystansują do uczuć, które na dzisiaj są już nieaktualne. Przestaniesz 
działać pod wpływem dawnych impulsów. Teraz możesz podjąć nowe 
zachowania. 
 

5. Rozwijaj nowe umiejętności. 

 Jeśli na przykład bardzo lękasz się samotności, bo ktoś cię kiedyś opuścił, ćwicz 
rozkoszowanie się byciem samej. To może boleć na początku, potem jednak 
pojawi się poczucie własnej mocy. Gdy się boisz ciemności, zgaś światło  
a zobaczysz, że wcale nie jest tak ciemno. 

6. Wyrażaj uczucia.  

Lękasz się tego, powiedz o tym. Szczere, jasne wyznanie, np.: „Jestem nieśmiała” 
lub „Boję się, że mi się nie uda, bo to dla mnie nowe”, otworzy serca tych, którzy 
zechcą ci pomóc. 

7. Myśl opcjonalnie.  

Przekonania typu – to już koniec, albo – albo, nie ma wyjścia – zwykle są 
bezpodstawne. Zawsze jest trzecie wyjście i często ono właśnie jest dla nas 
najkorzystniejsze. Ćwicz się w elastyczności, myśl w odcieniach szarości. 

8. Powiedz „nie”.  

Tym, którzy cię ograniczają, tym, z którymi się nie zgadzasz. Powiedz „nie” 
fałszowi wokół ciebie, nadużyciom, temu, z czym chcesz się pożegnać. 

9. Bądź w kontakcie ze swoim ciałem.  

Wszystkie emocje są w ciele. Poprzez praktykę uważności możesz je 
rozszyfrowywać i twórczo wykorzystywać. Złość popchnie cię do działania  
a smutek otworzy na radość. 



10. Bądź otwarty 

Otwórz zmysły na to, co do ciebie dociera. Słowa ludzi, zdania przeczytane  
w książkach. Badaj co w związku z nimi czujesz. To, co z tobą „flirtuje”, jest 
ważne. 

  

 


