
 

 

Önismereti tréning 

25. rész 

 

Ne becsüld alá magad, mert egyedi és különleges vagy! 

  
Na de mi olyan különleges bennem? – kérdezhetné bárki. A válasz erre nagyon 
egyszerű: minden. Mindannyian csodálatos lények vagyunk, és hasznát vehetnénk 
egyedülálló, istenadta értékeinknek, tehetségünknek az életünk minden területén. 
Csak el kellene fogadni, hogy egyediek és különlegesek vagyunk. 
 
Ha tudjuk, kik vagyunk, és mit miért teszünk, akkor már kezdjük megérteni 
önmagunkat, képessé válunk jobbá tenni személyiségünket. Akkor megtudjuk, 
hogyan élhetünk együtt másokkal anélkül, hogy kompromisszumot kellene kötnünk, 
vagy bármi olyat tenni, ami nem a kedvünkre való. Azon nyomban, amikor 
megtanuljuk kibontakoztatni jó tulajdonságainkat, sokkal kedvezőbb színben 
tűnnek fel előttünk mások is. 
 

Valamennyien szeretnénk jobbá válni. Elképzeljük, hogy egy csapásra ékesszóló, 

vonzó megjelenésű, szerethető, kiváltságos személyiséggé alakulunk át. Ezután 

majd fesztelenül beszélgetünk, magunkkal ragadjuk az embereket, elbűvöljük és 

ihletet adunk nekik. Azt gondoljuk, hogy ez csak álom lehet.  

Azon rágódunk, hogy az életben miért csak másoknak sikerül minden, és miért 

vagyunk mi olyan elfuseráltak?  



Megnyugtatlak. Valószínűleg az a másik is ugyanígy érez, és lehet, hogy éppen 

rólad gondolja, hogy tökéletes vagy. Igaza is van! Mindenki úgy tökéletes, ahogy van! 

Csakhogy mindannyian mások vagyunk, más vágyakkal, más képességekkel - nem 
tehetünk úgy, mintha ugyanolyanok volnánk, és az életünk sem alakulhat ugyanúgy, 
mint másnak. 

 

Ahány ember, annyiféle, és annyiféle tulajdonsággal születik, nincs varázsige, ami 
mindannyiunkkal csodát művelhetne. Amíg fel nem ismerjük egyediségünket, csak 
csodálkozhatunk, miként lehetséges az, hogy ugyanazon tanfolyam résztvevői, akik 
ugyanazt az előadót hallgatták ugyanannyi ideig, mégis más-más eredményt érnek 
el.  
 
Azért vagyunk itt, azért írok és Te azért olvasol most, hogy mindannyian 

megismerjük igazi, legbensőbb énünket, mielőtt változtatni próbálnánk azon, ami 

belőlünk kívülről megmutatkozik. Bár én írok és Te olvasol, mégis azt mondom, hogy 

én is ezen az úton haladok. Most szerzem azt a tapasztalatot, amelyik azt mutatja 

meg nekem, hogyan tudom átadni másoknak a saját ismereteimet. Mivel tudatos 

vagyok a tevékenységemre, így nem foglalkozom közben mással, gondolataim erre 

fókuszálnak, minden mozzanatát megfigyelem. Azt is, hogy hogyan hat ez vissza 

rám. Sokat tanulok én is, a saját írásomból ☺ 

Mivel tapasztalatokat szerezni születtünk a Földre, ezért soha nem tudhatjuk, hogy 

holnap mi következik, és hogyan reagálunk rá. A váratlan helyzetek éppen azért 

vannak, hogy abban a szituációban is megismerjük önmagunkat. Ehhez szükséges a 

tudatosság. Megfigyeljük az eseményt és megfigyeljük a reakciónkat, és ebből 

tanuljunk.  

Hogy mit értek ez alatt?  

A mai kor embere elfelejtette – vagy ha fiatal, akkor már meg sem tanulta – a 

figyelmet. Az információ zűrzavarban, amelyek nap – mint nap érnek bennünket, a 

felgyorsult világban, amikor nincs idő semmire, nem figyeljük meg pontosan, hogy mi 

történik körülöttünk és azt sem, hogy mit mond a másik ember. Elkezdi a 

mondandóját és abban a pillanatban már tudni véljük, hogy mit akar mondani, 

agyunk már a válaszon gondolkodik, ahelyett, hogy figyelemmel meghallgatná a 

másik felet. Válaszol gondolkodás nélkül, anélkül, hogy a másik kérdezett volna. 

Nem csoda, hogy az emberek elbeszélnek egymás mellett. 

Nem egyszerű lelassulni. De meg kell tennünk, önmagunk érdekében. Úgy tűnik, 

most az események is ezt a célt szolgálják. Lassulj le, fordulj befelé, ne engedd, 

hogy a külvilág elvonja a figyelmedet önmagadról.  

Sokan azt gondolják, hogy a tudatosság valami elvont fogalom, pedig egyszerűen 

csak azt jelenti, hogy érzékelés és megértés. Amikor tudatosan 

nézünk/hallunk/olvasunk/írunk stb. valamit, akkor megfigyeljük és felismerjük annak a 



dolognak/beszédnek/stb. a létezését és szerepét, és csak azt látjuk, ami valóban 

ott van. Amit észlelünk, ahhoz nem teszünk hozzá semmilyen más feltételezést, 

vagy érzést, és nem hagyunk figyelmen kívül semmit, ami ténylegesen ott van, vagy 

ami ténylegesen elhangzik. 

Tegyél egy próbát! Görgess vissza az elejére, és a továbbiakban úgy olvass szóról – 

szóra, hogy közben semmi másra nem gondolsz, nem sietsz, minden szónak figyelsz 

az értelmére, mégpedig úgy, mint egy kívülálló.  

Egyetlen szót sem vonatkoztatsz magadra, sem másra! Nem helyesled, és nem 

helyteleníted, amit olvasol, nem formálsz véleményt róla, nem minősíted. Csak 

engeded, hogy a szavak értelme beáramoljon az elmédbe.  

Ez a tudatosság.  

A tudatod észrevétlenül elvégzi helyetted azt, hogy a most, jelen helyzetedben rád 

vonatkozó információt elkülöníti attól, amire majd később leszel nyitott. Amikor olyan 

helyzettel szembesülsz az életedben, amikor erre szükséged van, automatikusan 

helyesen reagálsz majd. 

A tudatosság azt jelenti, hogy képes vagyok önmagamra, egy adott helyzetre kívülről, 

vagy felülről rátekinteni, és ítélet, vagy vélemény-nyilvánítás nélkül meg tudom 

állapítani azt, hogy “ez van”.  

El tudom fogadni azt a helyzetet és annak végeredményét, ami a múltbéli 

gondolatok, cselekedetek – vagy akár csak a sors – következménye a jelenben. 

Tudom, hogy a jelenem a múltam következménye minden esetben, és amit 

most teszek, az határozza meg a jövőmet.  

Ez utóbbi mondatot sokan nehezen értik meg, ezért leegyszerűsítjük, kis léptékben 

nézzük meg először. Gondolj arra, hogy a jelened ez a pillanat, amiben most vagy. 

Ami az előző percben történt, már az is a múlt része, és ami a következő percben fog 

történni, az már a jövő.  

A múltban – néhány perce – megnyitottad ezt az írást, és elkezdted olvasni. Mivel ezt 

tetted, most, a jelenben ezeket a sorokat olvasod. Ha néhány perce bármi mást tettél 

volna, akkor a jelened és a jövőd is más lenne.  

 

Mivel most itt tartasz, nagy a valószínűsége, hogy a jövőben (a következő 

pillanatban) már a következő sort fogod olvasni. Viszont ha most bezárod ezt az 

írást, abban a pillanatban megváltoztatod a jövődet, mert valami mást fogsz csinálni, 

ami ugyancsak hatással lesz a következő percedre, a jövődre, csak másképpen. 

Ha tágítjuk az időt, akkor a múltban valamikor jelentkeztél erre a sorozatra, azért 

kaptad a jelenben ezt a levelet, és ahogyan értelmezed ezt az egész sorozatot, 

valamilyen formában, de mindenképpen hatással lesz a jövődre.  



Életünk minden eseménye így zajlik, pillanatról, pillanatra. Amikor bármilyen 

eseménnyel kapcsolatban most ugyanúgy, vagy másként cselekedsz, mint 

ahogy megszoktad, az egész jövődre hatással vagy.  

Tehát ha tudatos vagyok arra ami történik velem, akkor nem tiltakozom ellenük és 

nem ítélkezem felettük, mert tudom, hogy egy bizonyos elmeműködésből fakadó 

cselekvés hozta létre azt, ami MOST van.  

Vagyis a múlt következményeként bekövetkezett jelen pillanat “olyan, amilyen”. 

Olyan, amilyenné tettem, illetve közösen tettük akár a párommal, akár népeket, 

nemzeteket is beleértve.  

 

Visszatérünk a mai rész elejére, ahol ezt írtam: 

Ha tudjuk, kik vagyunk, és mit miért teszünk, akkor már kezdjük megérteni 

önmagunkat, képessé válunk jobbá tenni személyiségünket, és megtudjuk, hogyan 

élhetünk együtt másokkal anélkül, hogy kompromisszumot kellene kötnünk, vagy 

bármi olyat tenni, ami nem a kedvünkre való….. 

Születésünkkor olyan útravalót hoztunk magunkkal, amely egyedivé és 

különbözővé tett bennünket mindenki mástól. Még a szüleinktől, testvéreinktől is.  

 

Az évek során környezetünk formált, egyengetett, csiszolgatott bennünket. Általában 

mindenki a maga formájára próbált meg alakítani. Amikor már azt hinnénk, hogy 

elkészültünk, mindig jön valaki, és tovább formál. Ez földi életünk végezetéig tart. 

Eleinte mindenki csodált és cirógatott, babusgatott, később esetleg kinevettek, 

megszidtak, elemezgettek vagy éppen ügyet sem vetettek ránk. Ez határozza meg 

azt, amilyenek most vagyunk.  

De valójában ilyen vagyok? Vagy van valami más is?  

Van valami más is! 

Életkörülményeink, intelligenciahányadosunk, nemzetiségünk, anyagi 
viszonyaink, környezetünk és a szülői ház hatása mind-mind befolyásolják a 
személyiségünket, de az alap, amivel megszülettünk, legbensőbb Énünk 
változatlan marad.  
Igazi Énünk a lelkünkben van, személyiségünk pedig a ruha, amelyet magunkra 
öltünk. Bármivel díszíthetem a ruhámat, a lényegen tartósan nem tudok 
változtatni. 
 
Biztosan voltál már Te is olyan helyzetben, amikor valakivel kapcsolatban úgy 
érezted, hogy egyáltalán nem ismer. Nem olyan vagy valójában, amilyennek lát.  
 
A személyiségfejlesztésben ismerünk egy bizonyos „Johari - ablakot”.  
A Johari-ablak az önismeret egyik legszélesebb körben használt, egyszerű modellje. 
Joseph Luft és Harrington Ingham pszichológusok dolgozták ki, az elnevezés 



kettőjük keresztnevének ötvözete (Joe és Harry = Jo-Hari =Johari). A következő 
oldalon láthatod a Johari ablakot. 

 
A Johari ablak két fő dimenziót ad meg az „én” megértéséhez. Egyik oldalon a 
viselkedés és stílus azon aspektusait, amelyek az „én” számára ismertek („Én”), 
másik oldalon pedig azokat a tulajdonságokat, amelyeket azok látnak, akikkel 
kapcsolatban állunk („Mások”).  

 
Magyarázat a Johari ablakhoz 
 
Nyílt terület (Aréna): Ez a nyilvános „én”. A viselkedésemnek, reakciómnak az a 
része, ami az én számomra, és a velem kapcsolatban állók számára is ismert. A 
nyílt terület többek között olyan információkat is tartalmaz, mint a név, a fizikai 
megjelenés, a családi, munkahelyi, politikai vagy más jellegű nyilvános kötődések. 
Ide azok a tulajdonságaink, viselkedési módjaink, érzések tartoznak, amelyekkel mi 
magunk is tisztában vagyunk, és amelyeket mások is könnyen észrevehetnek. 
 
Vak terület (Vakfolt): Az egyén (én) viselkedési módjának, érzéseinek, 
tulajdonságainak azon aspektusait tartalmazza, melyek mások számára ismertek, 
de az „én” számára ismeretlen, tehát nem tudok róla.  Például lehet valaki úgy 
beképzelt, nagyzoló, nagyképű, vagy éppen kedves, hogy az számára nem tűnik fel, 
és mikor szembesítik vele (pld. a szemébe mondják), azt meglepetéssel és 
hitetlenkedve fogadja, mivel ő maga nincs tudatában személyisége ezen 
aspektusának.  
 
 
Ismeretlen terület (Tudattalan): Ide azok a tulajdonságaink, viselkedési módjaink, 
érzéseink tartoznak, amelyekkel sem mi, sem mások nincsenek tisztában. Ez a 
terület megközelíthetetlen mind az „én”, mind a vele kapcsolatban álló „mások” 
számára. Hatalmas terület, ami csak bizonyos egyedi körülmények (baleset, 
vészhelyzet, egy speciális életszakasz, vagy más nagyon ritka, egyedi esetek) 
hatására felszínre törő tulajdonság, cselekvés. Különböző technikák (pld. Theta 
Healing) hirtelen tudatosíthatják a személyben énje egyes rejtett aspektusait. Az 
önismeret előrehaladásával is felszínre kerülhetnek addig ismeretlen tulajdonságok. 
 
Rejtett (Zárt) terület: A rejtett énnek is nevezett terület azt foglalja magában, amit a 
személy tud, de mások előtt nem tár fel (eltitkolja), vagyis az itt található dolgok 
titkosak. Például egy kapcsolatban zavar a másik fél valamilyen tulajdonsága, de a 
véleményemet nem fejezem ki (elhallgatom) és elfogadom a helyzetet. A rejtett 
énnek jelentős részét teszik ki a jó viszony megőrzése érdekében elhallgatott dolgok. 
 
 



 
 
 
Természetesen ennek a négy területnek a határai rugalmasak. 
Megváltoztathatóságuk egyrészt függ a helyzettől, hiszen nyilvánvaló, hogy más 
tulajdonságokat veszek észre magamban, vagy engedek meg másoknak, hogy 
észleljenek, a kapcsolattól és a szituációtól függően. Másrészt függ a személy és a 
másik személy kapcsolatának jellegétől is. Harmadrészt függ a személy korábbi 
pozitív vagy negatív társas tapasztalataitól is. Negyedrészt függ a személyiségtől is, 
hogy melyik terület mekkora.  
Az önismeret, és a személyiségfejlesztés célja, a nyílt terület megnövelése, ami 
természetesen a vak és a rejtett, valamint a tudattalan terület csökkenésével jár 
együtt.   

Az, hogy a nyílt terület, tehát az, amit tudunk magunkról, és amit vállalunk is mások 
előtt mekkora terület, és mennyire tágítjuk ki, rajtunk múlik. Hogy a vak területet 
mennyire akarjuk megismerni, szintén a mi döntésünk.  

Az, hogy valaki szán-e időt az önismeretre, sok összetevőtől függ. Korábbi pozitív 
vagy negatív tapasztalatoktól, családi neveltetéstől, szokásoktól, életkortól és 
élethelyzettől is. Ismerkedni mindig egy izgalmas dolog, bárkit is ismerünk meg, ha 
pedig az egész életünket saját magunkkal éljük le, akkor nem csak érdekes, de 
hasznos is ismerni saját “énünket”. 



Carl Gustav Jung szerint életünk valódi értelme egy olyan folyamat, amelyben a 

külvilág felé mutatott személyiségünk, a szerep (kezdetben ez a tudatos, így ezt 

tekintjük önmagunknak) közeledik valódi énünkhöz, aminek során feltárjuk 

tudattalanunk ismeretlen szintjeit.  

Az út során különböző próbák elé állít minket az élet. Akadályokba ütközünk, és a 

külső ingerek leterelnek minket az útról. Azonban ha kitartóak vagyunk, 

egyensúlyban tartjuk a külső és belső „utazás” mértékét, hol lassabban, hol 

gyorsabban mindig visszatalálhatunk az útra, aminek során megismerjük saját 

árnyék-énünket, és megismerjük saját férfi és női oldalunkat. Az út végén pedig ott a 

valódi „Én” megtalálása. Ennek segítségével bontakoztathatjuk ki tehetségünket és 

békélhetünk meg önmagunkkal. Ennek során tanulunk meg hiteles és értékes életet 

élni, ez pedig sokkal nagyobb boldogságot ad, mint a külsőségek, élmények 

hajszolása. 

Ne feledjük azonban, hogy nem csak mi járunk ezen az úton, a világon mindenki más 

is szerepei fogságában van. A valódi személyiségének kialakítása valakinek jobban 

megy, valakinek kevésbé. Ezért soha ne kritizáljuk a másik ember külsejét, ne 

skatulyázzuk be a másikat az első benyomás alapján! Adjunk neki időt arra, hogy 

kibontakozzon, hogy kicsit jobban megismerjük – nem biztos, hogy ezek után is 

kedvelni fogjuk, de legalább megadtuk neki az esélyt.  

 

Ahogy pedig tudjuk, milyen fájdalmas, ha valakinek megnyílunk, aki aztán elutasít, 

figyeljünk oda azokra, akik nekünk nyíltak meg: még ha mi nem vágyunk velük ilyen 

mély kapcsolatra, akkor is tartsuk tiszteletben lelkük titkait, ne adjuk ki azokat, és ne 

éljünk vissza velük! Ne feledjük: mindenki járja az utat, de lehet, hogy valaki előrébb 

vagy hátrébb van – mindenki mélyén ott lakozik azonban valahol az értékes „Én”. 

Hogy kibontakozik-e valaha még ebben az életben, az már az illetőn múlik. Mi 

helyette nem járhatjuk a fejlődés útját, de bírálnunk sem kell azért, mert máshol tart, 

mint mi. 

 

 „Ha olyannak látjuk az embereket, amilyenek, akkor rosszabbá tesszük őket. Ha 

viszont úgy kezeljük őket, mintha azok lennének, aminek lenniük kellene, akkor 

segítjük őket azzá válni, amivé képesek.” 

(J.W. Goethe) 

 

Ne becsüld alá magad, mert egyedi és különleges vagy! 
 
 
Szeretettel: Ágnes 


