
 

 

Önismereti tréning 

17.  

 

Az előző részben a „fájdalomtest” révén megemlítettem Eckhart Tolle: A Most 

hatalma című könyvét.  

Erről jutott eszembe, hogy nekem mindig gondot okoz a magyarázat, amikor 

írásaimban Istent, a Mindenséget, a Létet, Teremtőt, stb. említem, mert szeretném, 

ha ezeket a kifejezéseket úgy értenéd, ahogy én gondolom.  

Szintén ebben a könyvben Tolle érthetően elmagyarázza, hogyan értelmezzük Istent. 

Kikerestem ezt a részt, és most bemásolom ide:  

 
„ - Amikor azt mondod, hogy Lét, akkor Istenről beszélsz? Ha igen, akkor miért 
nem mondod ezt ki?  
 

- Az Isten szó, évezredek helytelen használata révén, értelmét vesztette.  
Előfordul, hogy használom, de takarékosan bánok vele.  
Helytelen használaton azt értem, hogy olyan emberek, akik soha, még csak be sem 
pillantottak a megszenteltség birodalmába, és nem tapasztalták meg az Isten szó 
mögött rejlő határtalanságot, oly nagy meggyőződéssel alkalmazzák ezt a szót, 
mintha pontosan tudnák, hogy miről is beszélnek. Vagy érvelnek ellene, mintha 
tudnák, hogy mi is az, amit visszautasítanak.  
 



Ez a helytelen használat képtelen hitrendszereknek, állításoknak és az ego 
teremtette téveszméknek ad teret.  
Ilyenek például: „Az én Istenem - vagy a mi Istenünk - az egyetlen igaz Isten, a ti 
Istenetek viszont hamis”; vagy Nietzsche híres kijelentése: „Isten meghalt”.  
 
Az Isten szó zárt fogalommá vált. Abban a pillanatban, ahogy az emberek ezt a szót  
kimondják, elméjükben egy mentális képet alkotnak. Lehet ugyan, hogy már nem egy  
fehérszakállú öregemberről alkotják a képet, de még mindig egy rajtuk kívül álló 
valakiről vagy valamiről - és szinte mindig egy hímnemű valakiről vagy valamiről. 
  
Sem az Isten, sem a Lét, sem bármilyen más szó nem képes meghatározni vagy  
megmagyarázni a szó mögött rejlő kimondhatatlan valóságot.  
 
Így az egyetlen fontos kérdés, hogy vajon a szó segítség vagy akadály-e számodra 
abban, hogy megtapasztald azt, amire az irányul? Vajon túlmutat-e önmagán, afelé a 
meghatározatlan valóság felé, amiről beszélek, vagy esetleg túlságosan is könnyen 
kínálja önmagát ahhoz, hogy a fogalom ne legyen több egy, a fejedben fészkelő 
gondolatnál, egy mentális bálványnál?  
 
A Lét szó nem magyaráz meg semmit, ahogy az Isten szó sem. A Lét 
kifejezésnek viszont előnye, hogy nyitott fogalom. Nem csökkenti le a végtelen 
láthatatlant valami véges lénnyé. Lehetetlen mentális képet alkotni róla. Senki nem 
nevezheti ki magát a Lét egyedüli birtokosának. Ez a te igazi lényeged, ami 
jelenléted érzésén keresztül közvetlenül megtapasztalható számodra. Ez annak az 
„én vagyoknak” a felismerése, amely megelőzi az ez, vagy az vagyokot.  
Csak egy kis lépés választja el tehát a Lét szót a Lét megtapasztalásától…..” 
 
Eddig szól az idézet, bízom abban, hogy neked is hasznodra válik a megértésben. 
 
 

Ma a szerepszemélyiség és az árnyékszemélyiség lesz a téma. 

Személyiségünknek van egy önmagunk számára tudatos, és sokak számára látható 
oldala, amelyben különböző szerepeket játszunk, és van több láthatatlan oldala, 
amiről gyakran mi magunk sem tudunk. Ezeket az oldalainkat nevezzük árnyék – 
énnek, árnyékszemélyiségnek. 

Karl Gustav Jung szerint a személyiség külső burka a szerepszemélyiségünk, amit 
úgy is nevezünk, hogy a „perszónánk”. (persona=személy) Ez az a részünk, amit a 
felnőtt Énünk alakít ki, a perszónánk alkalmazkodik a külvilághoz, tehát ez a tudatos 
Énünk, amelyik eldönti, hogyan élünk, viselkedünk, cselekszünk, gondolkodunk 
különböző helyzetekben. Fizikai létünkben szükség van a perszónánkra, ha 
összhangban van azzal, akik valójában vagyunk. 

A tudatos Énünkkel párhuzamosan fejlődik ki az árnyékszemélyiségünk, a másik 
oldal, azaz a „perszónánk” negatív lenyomata. Minél kevésbé vagyunk összhangban 
önmagunkkal, annál erőteljesebb a különbség a szerepszemélyiségünk és az 
árnyékszemélyiségünk között. 



Az árnyék énünk, az árnyékszemélyiségünk tulajdonképpen mindazt tartalmazza, 
amivel nem tudunk, vagy nem akarunk szembesülni, nem akarjuk tudomásul 
venni és főleg nem akarjuk vagy képtelenek vagyunk elfogadni.  

Mindazt tartalmazza, amit szeretnénk elkerülni, amivel valamiért nem vagyunk 
képesek szembe nézni. A kellemetlen, fájó, szégyenletes érzéseket félre tesszük, 
(betesszük a sötétbe, az árnyékba), és megpróbálunk úgy tenni, úgy élni, mintha 
ezek a félretett problémák nem lennének. 

De vannak, és növekednek. Mindaddig növekednek az árnyékban, amíg egyszer 
csak akkorák lesznek, hogy nem lehet nem észrevenni őket, mert „átlógnak” már a 
másik oldalra, és ott fájnak tovább, testi betegségek, fizikai tünetek formájában. 

Az árnyék – ének megnyilvánulása a kvantumfizika meghatározásában a sejteknek 

azok a megszokásai, amiket enzimek formájában folyamatosan követelnek az 

agyunktól. Erről az előző részben olvashattál. Amikor például stresszes, ideges vagy, 

veszekszel, haragszol valakire, akkor ennek az enzimnek köszönhetően az árnyék – 

éned bújik elő és követel. Nem az vagy valójában, akinek akkor mutatkozol, 

elveszíted a kontrollt önmagad felett. 

Van egy szabad döntési jogunk, egy Isteni minőségünk, ami figyel folyamatosan. Ez 

az Isteni figyelő képes lenne arra, hogy végre átlépje a saját árnyékát, (félelmeit) és 

végre kimondja: - Ha szeretetből vagyok, akkor szeretem magam kívül belül. Nem 

csak akkor szeretem magam, ha azt a külvilág tükrözi felém, hanem akkor is 

szeretem magam, ha a külvilág másképp vélekedik. Szeretem, és elfogadom 

magam olyannak, amilyen vagyok.  

A szeretet lényegében az anyagot (testet) felépítő energia, ami önmagamon belül és 

önmagamon kívül is jelen van minden pillanatban. Tudományosan bizonyítható, hogy 

szerethető vagyok minden pillanatban. 

Amikor valakit megkérdezünk: - ki vagy Te? – a válasz rendszerint valamilyen külső 
jellemző, amivel azonosítja magát az illető. Ez a szerepszemélyiségünk, amit 
különböző szituációkban felveszünk.  

Amikor azt mondjunk magunkról, hogy „nő vagyok”, „anya vagyok”, „bolti eladó 
vagyok” …stb. akkor személyiségünk látható oldaláról beszélünk, arról, amivel 
azonosítjuk magunkat.  

Életünk során különböző szerepeket játszunk, önmagunk többféle arcát is 
megmutatjuk. Egy ügyfélszolgálaton dolgozó ember nem árulhatja el, hogy fáradt, és 
neki is megvannak a maga problémái. Általában a hozzá fordulók nem tolerálnák ezt.  

Az életben folyamatosan szerep – szituációkban vagyunk, melyekben úgynevezett 
persona, azaz szerep – személyiség, álarc kerül ránk. Ez azt jelenti, hogy az adott 
szerep – szituációkban tudjuk, hogy mi a társadalom által, vagy a környezettől elvárt 
kép, amit mutatnunk kell, és amit talán még te magad is elvársz magadtól.  



Ahhoz, hogy ezt fenn tudjuk mindig tartani, le kell választani mindazt, ami ebbe a 
képbe nem fér bele. Az orvos nem mutathatja azt a klienseinek, hogy fáradt, vagy 
kiégett, hogy nagyon unja már a panaszait, de ez lehet egy recepciós, egy közértben 
dolgozó, vagy pedagógus is.  

Rengeteg olyan helyzet van, ahol nem tehetjük, nem mondhatjuk, nem mutathatjuk 
azt, akik valójában vagyunk, mert nem illik bele abba a képbe, mert probléma adódna 
belőle. Tehát a szerep szituációban az ember megtanul viselkedni, megtanul felvenni 
egy maszkot, használni a personáját.  

A persona ára pedig az árnyék. Soha nincs szerep, árnyék nélkül! Mindaz, ami abba 
a szerepbe nem illik bele, az az impulzus, az a tulajdonság, amit az Én nem tud 
elfogadni, az kerül az árnyékba. És minél jobban beleéli magát és alakít valaki, az 
árnyéka annál nagyobb lesz. Amíg olyan nagyra nem nő, hogy az már fojtogat, 
mindenféle szörnyűség létrejöhet, és törhet elő.  

Ha egy ügyfélszolgálatosnál a kedvesség nem belülről jön, nem alapvető része 
önmagának, akkor annak az árnyéka, elfojtott tulajdonsága sokkal erőteljesebb és 
rombolóbb önmagára és a környezetére is.  

Hogyan lehet azon segíteni, hogy az árnyékunk kisebb legyen? Úgy, hogy valójában 
nem hasítjuk ketté a jó és rossz tulajdonságainkat. Az adott szerep szituációkban is 
merünk önmagunk lenni, persze úgy, hogy ne bántsunk meg senkit.  

Az árnyékodat figyeld meg, és figyeld azt, hogy mennyire hazudsz magadnak, 
másoknak, mennyire mersz őszinte lenni, és hogyan tudod feldolgozni, és hogyan 
tudod kiengedni az árnyékot.   

De mi történik, ha egy-egy szerep ránk ég, és mi képtelenek vagyunk kilépni belőle? 
Mi van akkor, ha a maszk elfedi személyiségünk többi színét, ráadásul eleve 
hazugságra épül? 

Ezzel a kérdéssel későbbi fejezetekben külön foglalkozunk majd. Most a lényeg az, 
hogy megértsd, mit jelentenek ezek a fogalmak, és hogy ahol szerep van, ott van 
árnyék is. Jelenleg nagyon kevesen vannak a tudatosságnak azon a fokán, (ha van 
egyáltalán valaki) hogy soha, semmilyen élethelyzetben ne kellene szerepet játszani. 
Persze a világtól elzárva, minimális környezeti ingernek kitéve el lehet érni, de a mi 
célunk részt venni a világ zsongásában, élni és újabb tapasztalatokat gyűjteni. Meg 
kell találnunk azt a középutat minden helyzetben, ahol mindig önmagunk lehetünk. 
Ezzel a „mini tréninggel” ebbe az irányba haladunk. 

A legtöbb önazonosságunk választás eredménye, amikor két lehetőség közül az 
egyiket beillesztjük énünkbe, a másikat pedig kizárjuk. Bármelyiket választjuk, egyik 
sem áll közel a valósághoz, csak látszat. Érdemes elgondolkodni azon, ki is vagy 
valójában? Ezért olyan fontos az önismeret.  

Az önismeret, önmagam megismerése, egész életen át tartó folyamat. Soha 
nem mondhatom, hogy minden tekintetben ismerem önmagam. Bárhol tartok is 
benne, mindig jön a következő szituáció, amire való reagálásomat tudatosan 
megfigyelve ismerem meg önmagam árnyék – személyiségeit.  



Már kisgyermek korban is megfigyelhető a keresési-kutatási ösztön, az önismeret 
igénye, ami arra ösztönzi a gyermeket, hogy ne csak a környezetét, hanem önmagát 
is felfedezze. Ennek során egyre nő az önbizalma, ami további ismeretek, 
tapasztalatok megszerzésére ösztönzi. (sajnos azonban a felnőttek nagyon korán 
letörik a gyermek önbizalmát)  

A felnőtt embernél az önismeret igényét már a tudatosság vágya táplálja. Szeretnénk 
megérteni, hogy miért így vagy úgy reagálunk bizonyos helyzetekre? Mi az oka, hogy 
ilyen vagy olyan hatást teszünk az emberekre? Miért kedvelnek meg egyesek első 
látásra, és miért éreznek mások ellenszenvet az irányunkban? Mit tehetünk annak 
érdekében, hogy megőrizzük a lelki egészségünket?  

Törekedjünk arra, hogy minden helyzetben önmagunkból a lehetséges 
legjobbat hozzuk ki!  

Képzeld el, hogy egy színházban ülsz, és a darabban, amit nézel, Te vagy a 
főszereplő. Játszd úgy a szerepedet, hogy nézőként megelégedéssel töltsön el az 
alakításod. Nézz kívülálló szemével az életedre, megnyilvánulásaidra különösen 
akkor, amikor ideges, frusztrált vagy, esetleg veszekszel. Amikor előtör az árnyék 
személyiséged. Ha a nézőtéren ülve látnád ezt a színjátékot, tetszene amit látsz? 

Mindig önmagunkra figyeljünk, önmagunk valóságára, ne pedig arra, hogy mások 
milyennek akarnak látni bennünket. Járjunk a földön, legyünk tisztában a reális 
lehetőségeinkkel, használjuk a józan eszünket, és közben próbáljuk meg kihozni 
magunkból és a lehetőségeinkből azt, ami számunkra a legjobb.  

A reális lehetőségeink szinte önmaguktól gyarapodnak, ahogy az önismeretben 
előre haladunk. Ez azért van, mert általában hajlamosak vagyunk alul értékelni 
önmagunkat, még akkor is, ha azt gondoljuk, hogy van önbizalmunk. Az önismerettel 
kitágul a világ, olyan tulajdonságokat fedezünk fel magunkban, amelyek eddig is 
megvoltak, csak szunnyadtak.  

Az utóbbi évtizedben jelentősen felgyorsult életritmusunk, információk tömegével 
terhelt világunk sürgős változást követel az önmagunkhoz való viszonyunkban. 
Követeli, hogy tekintsünk körül, vegyük szemügyre a környezetünket, próbáljuk 
megérteni a helyzetünket, ismerjük meg a lehetséges útjainkat, és az elágazásoknál 
tudjunk dönteni. Merjünk felelősséget vállalni döntésünkért, így soha semmiért 
nem hibáztathatunk másokat. 

Minden helyes döntés alapkövetelménye, hogy ismerjük a saját valós igényeinket, és 
reális képünk legyen a személyiségünk rejtett tartalékairól.  

Nincs olyan varázsige, ami mindenkire érvényes lenne, ami mindenkivel csodát 
tenne. A csodát mi magunk művelhetjük magunkkal, amikor időt és figyelmet 
fordítunk arra, hogy megismerjük, kik vagyunk valójában.  Tudjuk, hogy miért 
reagálunk éppen így vagy úgy, melyek az erősségeink és hogyan fokozhatnánk 
ezeket, melyek a gyenge pontjaink, és miképpen győzhetnénk le azokat? 

Ránk, emberekre nagyon jellemző az igazunk, az értékrendünk és a 
meggyőződéseink védelme, emiatt azzal a szereppel, amivel azonosítottuk 



magunkat, azt szép lassan kezdjük értékesebbnek látni, mint a kirekesztett 
vonásainkat, illetve a kirekesztett tulajdonságainkat látjuk egyre sötétebbnek, 
haszontalanabbnak. 

Ha tehát minél szorgalmasabbnak, okosabbnak és szebbnek látom magam, és erre 
építem az önértékelésem és az önbizalmam, akkor mindent és mindenkit – beleértve 
önmagam gyengeségeit is – rosszabbnak, kevesebbnek és értéktelenebbnek 
tekintek, aki lusta, buta vagy jóval szerényebb külsejű ennél a szerepnél. 

A kizárt vonások és tulajdonságok, a valóság elutasított részei – minden, amik, és 
amilyenek nem akarunk lenni, amit magunkban nem látunk, vagy nem akarunk 
meglátni – képezik személyiségünk láthatatlan oldalát, vagy, ahogy Jung nevezete: 
az árnyékszemélyiségünket. 

Az árnyékszemélyiségünk amiatt „veszélyes”, mert a sajátunk, anélkül, hogy 
ismernénk vagy tudnánk róla, és minél inkább megpróbáljuk lerázni magunkról, annál 
jobban rákényszerít bennünket arra, hogy foglalkozzunk vele. 

Az árnyékszemélyiség nagyon rafinált módon működik. Mintha azt mondaná: „Nem 
akartál találkozni velem beül? Akkor majd találkozunk kívül!” 

Ezért van az, hogy az életben gyakran olyan emberekbe botlunk bele, akik 
kifejezetten irritálnak, félelmet vagy elutasítást keltenek bennünk, és ezért van az, 
hogy időnként a legjobb szándékunk és legnagyobb erőfeszítéseink ellenére sem 
úgy sülnek el a dolgok, ahogy szeretnénk, vagy újra és újra ugyanabba a gödörbe 
esünk bele. 

Mindannyian megérezzük, amikor valami olyant teszünk, ami nem esik jól, amikor 
nem vagyunk összhangban a saját belső késztetéseinkkel, igényeinkkel. Ilyenkor 
felborul bennünk a harmónia. Ez mindenkivel előfordul, akár naponta többször is. 
Ekkor beindulnak a szervezetünk védekező mechanizmusai, és vagy megoldják a 
helyzetet, hogy helyre tudjon állni az egyensúly, vagy nem sikerül ez a folyamat, és 
valahova félre kell tenni a problémát, mert hiányzik az idő, az erő, lehetőség a 
megoldásához. 

Ilyenkor nem akarjuk, vagy nem tudjuk beengedni a tudatunkba a problémát, ezért 
„félretesszük” és nem veszünk róla tudomást. Mivel eltávolítottuk a tudatunkból a 
megoldhatatlan vagy annak vélt problémát, az átkerül a „másik oldalra”, az árnyékba.  

A legnagyobb félelmeinket, hibáinkat – ha nem nézünk velük szembe - másokra 
vetítjük ki (projektáljuk). Persze legtöbbször mindezt úgy éljük meg, hogy a világ a 
gonosz, az emberek a kiállhatatlanok és az ellenségesek. Ám a valóságban 
mindenki önmagával küzd, minden önmagunkat tükrözi, csak a külvilágban 
vesszük fel a harcot a saját hibáinkkal. 

Árnyékszemélyiségünket sokkal könnyebben és gyakrabban felismerhetjük, mint 
gondolnánk, ha megfelelő nyitottsággal és kellő önkritikával (és nem önítélkezéssel 
és önminősítéssel!) fordulunk felé. 



Az egyik legjobb önismereti módszer az, ha megfigyeljük saját környezetünket, és 
azokat az eseményeket, amelyekkel rendszeresen konfrontálódunk. 

Vedd sorra: 

• Másokban utált tulajdonságok, viselkedési módok. Ki az az ember, aki 
zavar, aki irritál, akitől a falra tudsz mászni, akikkel rendszerint konfliktusba 
keveredsz? Miért? Mi az a tulajdonság, személyiségvonás, vagy viselkedési 
forma, ami ennyire dühít, zavar, ellenérzést kelt? Keresd meg önmagadban, 
mikor, hol vagy Te olyan? Valószínűleg először azt mondod: „Én aztán nem 
vagyok ilyen!” Nem baj….. később majd felismered. ☺ Úgyis addig találkozol 
ilyen emberekkel, míg magadra nem ismersz. 
 

• Gátló élethelyzetek, események. Melyek azok az események, amelyek 
többször megismétlődtek az életedben? Ezek gyakran azok az események, 
amit rendszerint a „pont a legrosszabbkor” – dolgoknak hívunk. Ilyen az, ha 
pl.: megfeszítve dolgozol valamin, és végezni akarsz a határidőre, de közbe 
jön valami, ami miatt nem sikerül; vagy fontos eseményre, időpontra mész, és 
váratlanul dugóba kerülsz az úton, … stb. 
 

• Félelmek. A félelmeink különösen jól tükrözik azokat a dolgokat, amivel nem 
akarunk szembesülni. Ahogy a szó is mondja: fél – elem, vagyis csak egyik 
fele a valóságnak, annak, amit elfogadunk, a másik fele az, amit 
kirekesztettünk, amitől félünk, szorongunk. Mitől félsz? 
 

• Baleset. Ez a legsúlyosabb eszköz, amivel az Árnyékszemélyiség arra 
kényszerít, hogy foglalkozzunk vele. Nem véletlen, hogy minden baleset – a 
legkisebbtől a legnagyobbig – jelentése: Állj meg azon az úton, amin haladsz! 
A baleset kényszerű pihenő, amikor csak magaddal kell foglalkoznod. 

Másokban utált tulajdonságok, viselkedési módok, a félelmek, a betegségek, 
balesetek tükrök, melyek önmagunkat mutatják. Ezek a tükrök azonban csak 
akkor segítenek, ha hajlandók vagyunk felismerni magunkat benne. 

Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy csak azok vagyunk, amivel azonosultunk 
(Én), és olyanok vagyunk, amilyennek látjuk, látni akarjuk és láttatni akarjuk 
magunkat. Ez azonban nem mindig teljes, nem az egész Én. 

Az árnyékszemélyiséggel való szembesülés őszinteségre tanít, és arra, hogy 
önmagunkat lássuk meg, és ne csak azt, akit Én-nek gondolunk. 

 

 

Szeretettel kívánok minden jót! 

Ágnes 

 


