
Általános önmegerősítő üzenetek 
 
Szeretem a munkámat. 
 
Szeretem, amit csinálok. 
 
Sikeres vagyok abban, amit csinálok. 
 
Minden képességem és tudásom birtokában vagyok, hogy tökéletesen el tudjam végezni a rám  
bízott feladatokat. 
 
Értékes vagyok abban, amit végzek. 
 
A cég és a csapat értékes tagja vagyok, szükség van rám és arra, amit én végzek el. 
 
Magabiztos és céltudatos vagyok, elérem, amit szeretnék. 
 
Munkámmal hozzájárulok egy nálamnál nagyobb cél megvalósulásához. 
 
Munkámmal más embereken segítek. 
 
Hiszek a képességeimben és a tudásomban. 
 
Bámulatos adottságaim vannak, amelyek tökéletesek az állásom szempontjából. 
 
Mindig erőfeszítéseket teszek, hogy jobb legyek és jobb munkát végezzek, mint eddig. 
 
A maximumot fogom kihozni ma magamból a munkahelyemen. 
 
Ma igazán nagy eredményeket fogok elérni a munkahelyemen. 
 
Hiszem, hogy képes vagyok teljesíteni a feladataimat. 
 
Motivált, következetes és határozott vagyok. 
 
Mindig elérem a munkahelyi céljaimat. 
 
A karrierem tökéletesen megfelel mindannak, amit elképzeltem. 
 
Hibátlanul és pontosan elvégzek minden rám bízott feladatot. 
 
Munkahelyemen tisztelnek és jól bánnak velem. 
 



Megérdemlem a pénzügyi függetlenséget és stabilitást (biztonságot). 
 
Jól megfontolt, okos és jó döntéseket hozok. 
 
Megérdemlem, hogy jó fizetésem legyen. 
 
Megérdemlem, hogy gazdag és sikeres legyek. 
 
 
Önmegerősítő üzenetek álláskeresőknek: 
 
Ma megtalálom álmaim munkahelyét. 
 
Minden nap egyre közelebb kerülök hozzá, hogy megtaláljam a tökéletes munkahelyemet. 
 
Megérdemlem, hogy megtaláljam a számomra tökéletes munkahelyet. 
 
Ma megtalálja és elolvassa az önéletrajzomat az a személy, aki a tökéletes munkahelyet fogja  
kínálni számomra. 
 
Az önéletrajzom által állásinterjúra hívnak, én pedig tökéletesen fogok teljesíteni és megkapom  
álmaim állását. 
 
Egy nagyszerű alkalmazott vagyok! Bármelyik vezető szerencsésnek nevezheti magát, ha én  
neki dolgozok. 
 
Készen állok a munkára, készen állok, hogy hozzájáruljak egy szervezet céljainak  
megvalósításához. 
 
Jobb vagyok, mint az átlag, bárki szerencsés lenne, ha neki dolgoznék. 
 
Megérdemlem, hogy olyan állásom legyen, ahol értékelve vagyok. 
 
Megérdemlem, hogy izgalmas és minden téren kielégítő karrierem legyen. 
 
Megérdemlem azt az életet, amelyben azt a munkát végzem, ami a szenvedélyem. 
 
Megérdemlem, hogy a munkám a szenvedélyem legyen. 
 
Tudom, hogy a tökéletes állás odakint van és csak rám vár. 
 
Élvezettel tölt el, hogy megkereshetem álmaim állását. 
 



Az álláskeresés izgalmas és kalandos. 
 
Megtalálom azt az állást, ahol kibontakoztathatom teljes képességeim tárházát. 
 
Megérdemlem, hogy megtaláljam azt az állást, ami biztosítja számomra az anyagi biztonságot. 
 


