
 

 

 

Önismereti tréning 

28. rész 

Mivel az utóbbi időben nagyon megnőtt a szorongásos tünetekkel küszködő emberek 
száma, - erre utalnak a 26. rész után e-mailben kapott kérdések is - ezért ma újra a 
félelem lesz a téma.  
Még azok az emberek is, akik általában jól kezelik a szorongató helyzeteket, az 
életük során egyre gyakrabban kerülnek rossz mentális állapotba, aminek okaként a 
szorongást, félelmet jelölik meg.  
 
Ne engedjük meg, hogy a gondolataink kiragadjanak a jelenből, és elrabolják 
tőlünk a lehetőséget, hogy élvezzük az életet, amit élünk. Emlékezzünk, hogy 
ezek csak ismétlődő emlékek!  
 
 

"Az elménk állandó háborúban áll saját magunkkal!" (Dr. Ihaleakalá) 
 
 
Elgondolkodtató, hogy miért terjed ilyen nagymértékben a félelem, s miért 
szaporodnak a félelem okozta lelki és testi betegségek?  
 
A tudatosság oldaláról előző alkalommal kitárgyaltuk a félelmet, mint ami fél-elem, és 
az árnyék-én tulajdonságainkat szaporítja. De mit csináljon, hogyan értelmezze az, 
aki csak most kezd ébredezni a tudatára, és egyelőre még nem tud megbirkózni 
ezzel a helyzettel? Nem tud megbirkózni a félelmeivel?  
 



Most így, az írásom elején felteszek egy kérdést: Szerinted mi az az egyetlen 
közös dolog, ami mindenki életében a legeslegfélelmetesebb? Valahol, később, az 
írásomban majd én is válaszolni fogok rá, addig azonban gondolkodj el a válaszon. 
(megsúgom: nagyon egyszerű a válasz) 
 
Előtte azonban egy kicsit bonyolultabb jön:  
 
Amikor az érzelmileg negatívként átélt helyzetet kontrollálhatatlannak, 
megoldhatatlannak minősítjük, vagy azért, mert nem ismerjük a helyes megoldást, 
vagy azért, mert az ehhez szükséges cselekvésre nem érezzük képesnek magunkat, 
akkor félelemmel, szorongással reagálunk.  
 
Ha ismételten nem vagyunk képesek a negatív helyzetek megoldására, akkor az 
úgynevezett „tanult tehetetlenség” állapota alakulhat ki. Ilyenkor már nem is próbáljuk 
megoldani a helyzetet. Az előző sikertelenségből adódóan tudatunk már nem a 
megoldást keresi, hanem a „tehetetlen vagyok” érzést közvetíti, ami további félelmet 
generál, elgyengít, hosszabb távon megbetegít.  
 
Ha ezen nem dolgozom kitartó ön – munkával, önismeretem fejlesztésével, 
tudatosodással, akkor a tartós, hosszan tartó és folyamatos tehetetlenség érzés 
elkerülhetetlen. Érzelmileg negatív helyzetekben a reménytelenség, 
magárahagyottság érzése a későbbi helyzetekre is áttevődik, ami kimutatható 
élettani változásokkal is jár nem csak az egészség, hanem az élet minden területén.  
 
Ez az én értelmezésemben ma már a kifelé mutogatás, kívülállókra való felelősség 
áthárítása, de tudom, hogy mindenkinek el kell jutnia valahogyan oda, hogy 
megtanulja, az Ő életéért egyedül Ő a felelős. Több mint hatvan évvel ezelőtt én 
magam is onnan indultam, amiről most írni fogok. A múlt se nem jó, se nem rossz, 
mint ahogy a jelen is olyan nekem, amilyenné magamnak teszem. Tudom, hogy az 
tett olyanná, amilyen most vagyok, amit a múltban megtapasztaltam.  
 
Bár ma már látjuk, hogy elődeink nem éppen a tudatosságra neveltek minket, inkább 
a megfelelés kényszere volt a hajtóerő, a külvilág mégis nagyobb biztonságot adott 
nekünk.  
Az emberi fejlődés során az apák a fiaiknak, anyák a lányaiknak adták át az 
értékeket, a normákat, a helyes magatartás szabályait, a szokásrendszert. Ezen 
keretek között a fiatalok biztonságban érezték magukat, megtalálták a munkatársi 
közösséget, a lakó közösséget, a párjukat.  
 
A gyermek felnőtté válásának folyamatában, a személyiség fejlődése 
folyamatában ma is létfontosságúak az emberi kapcsolatok, és ez a típusú 
folytonosság.  
 
A gyermek ezekben a kapcsolatokban fedezi fel önmagát, itt tanulja meg, hogyan 
helyezze el magát a kapcsolatrendszerben (hol a helyem), megtanul azonosulni a 
közös értékekkel, s így fejlődik ki az identitása és az önértékelése.  
Manapság sokat halljuk: „nem találom a helyemet, rossz a közérzetem”.  
  
Mit is jelent ez?  



Nem érzem, hogy a közösség körülölel, védelmez. Nincs meg a helyem a 
környezetemben, a munkatársak között, a családban. Addig, amíg még nem értjük, 
nem ismerjük a valódi önmagunkat, ez az érzés félelmet kelthet.  
Érdemes elgondolkodni azon, mennyi biztonságot jelentett a „régi világban” az az 
egyszerű tény, hogy a családban mindenkinek megvolt a helye az asztalnál. A 
családfő ült a fő helyen, a háziasszony helye a konyhához legközelebb eső ülőhely 
volt. A gyermekek helye legtöbbször a születési sorrend volt, és az anyához 
legközelebb álló helyen ült a legkisebb gyermek. Ugye milyen logikus, egyszerű és 
praktikus?  
 
Vagy a nagymama kedvenc kötögetős fotelje, a nagypapa olvasó fotelje? Senkinek 
sem jutott eszébe (vagy csak ritkán és titokban), hogy beleüljön, hiszen az nem az ő 
helye. Mindenkinek megvolt a helye, s ha véletlenül késve érkezett, biztos lehetett 
abban, hogy a helyén nem ül senki.  
 
Az is növeli az ember biztonságérzetét, hogy pontosan tudja, fizikai és lelki 
síkon is, hogy hol a helye a családban. Milyen félelmeket élhet át az a kisfiú, 
akinek 10 éves korában otthagyja a családot az apja, és Ő marad az „egyetlen férfi” 
akire számítani lehet? És hány ilyen gyermek növekedik közöttünk, mert szülei 
elgyengültek, s neki kell erősnek lennie a családjában. 
 
És kit ültessünk ma az asztalfőre? Ki a családfő? A munkanélküli férj és apa? Hiába 
ül az asztalfőn, a feleség jó esetben dolgozik, nem ül senki a konyhához közeli 
széken.  
Vagy a feleség helye lesz az asztalfő? És hol van a helye manapság az egyedülálló 
anyának? Ráadásul ma már az sem ritka, hogy az anya hagyja ott a gyermekeit és 
az apa veszi át az ő szerepét is.  
Elmúlt a biztonságérzetünk, felborultak az évszázados szerepek, és az új 
szereposztás még képlékeny, amorf, könnyű eltévedni benne.  
 
A férfi génjeiben ott kiabál az erős, harcos, gondoskodó, óvni-védelmezni 
akaró lélek, s a modern valóság tehetetlenségre, a félelem passzív megélésére 
kényszeríti.  
Az elfogadó, befogadó, gyenge-gyengéd nő pedig a csatatérre kényszerül. Micsoda 
ellentmondás. 
 
Csodálkozunk azon, ha szorongunk, és félünk? Nincs mihez idomuljunk, nincs 
mihez hasonlítani magunkat, és nagyon kevés a kapaszkodó.  
 
Rátekinthetünk a munkahelyen kialakult helyzetre is. Bár tapasztalatom alapján 
egyre több helyen a vezetők kezdik felismerni, hogy hatékonyabb a munkavégzés jó 
légkörben, de még mindig találunk olyan munkahelyet, ahol a szorongáskeltés a 
munkahelyi vezető eszköztárában az egyik leghatékonyabb fegyver.  
 
Kezdve attól, hogy a vezető behívat, majd hosszabb-rövidebb ideig várat. Te pedig 
fősz a saját levedben, puhulsz. A várakozás a bizonytalanra (mit akar tőlem, vajon 
milyen hibát vétettem, netalán elbocsájt) feszültséget, félelmet kelt.  
 
Néhány vezető még ma is beül az íróasztala mögé, védett helyre (pszichés 
értelemben is), és gondoskodik arról, hogy a „behívatott” beosztott alacsonyabb 



székre üljön. Miheztartás végett, nehogy elfelejtse, ki áll (ül) magasabban a 
hierarchiában.  
Kisebbnek, alacsonyabbnak lenni, máris kényelmetlen érzéseket kelt, s ha a főnök 
még kiabál is, a beosztott egyre kisebbre zsugorodik. 

Mert a főnöknek hatalma van, mert még nem tudja, hogy ezzel a hatalommal nem 
az értékteremtést szolgálja, hanem csak a saját egóját növeli inkább, miközben 
gyermek szerepbe löki bele a munkatársát. (Ha esetleg magasabb beosztásban 
vagy, ezen érdemes elgondolkodnod). Később aztán számon kérheti a kollégától, 
hogy miért nem elég kreatív, és szemrehányást tehet, hogy még egyszerű 
döntéseket sem tud meghozni. 

Ha megpróbálsz kiállni az igazadért, vagy egy ügy igazáért, könnyen megkaphatod: 
vagy beállsz a sorba, vagy elmehetsz, százan várnak a te munkádra, van kiből 
válogatni. Csoda, hogy dúl egyes munkahelyeken a lelki terror?  
 
Persze amit fent felsoroltam, nem kell ennek így lennie, ha tudatos vagy 
önmagadra. Tulajdonképpen meg sem találod ezeket a munkahelyeket, mert 
alacsony frekvenciájukkal „elrezegnek” alattad. Ha pedig mégsem, akkor 
biztosíthatlak, hogy hamarosan „kinövöd” ezt a munkahelyet, vagy valami „csoda” 
folytán másik főnököd lesz, akinek tudatossága a Te szinteden pulzál, esetleg még 
magasabb, és legfőbb feladatának tekinti, hogy maga mellé emelje munkatársait.  

Azért folytassuk még egy kicsit a felsorolást. 

Mindannyian ismerjük az információhiány feszültségét. Feloldhatatlan 
ellentmondás, hogy miközben soha nem tapasztalt információözönben élünk, egyre 
kevesebb az igazi információnk a saját helyzetünkről, a sorsunkat befolyásoló, valós 
tényezőkről.  
 
Megmutatják, hogy melyik arckrémet használd, hogy lélegezzen a bőröd, de nem 
mutatják meg, hogyan simítsd ki a lelked félelemhullámait.  
Mindezek – és még mennyi minden – a félelem és szorongáskeltés, az öncélú 
hatalom gyakorlásának az eszközei.  
 
Rettegünk a kiszámíthatatlantól, a tehetetlenség érzése félelemmel tölt el, 
hiszen ébren töltött óráink minden percében döntéseket kell hoznunk, új és új 
helyzeteket kell megoldanunk. A legtöbb ember nem szeret és nem is tud dönteni.  

Amikor a szorongás, a félelem elhatalmasodik rajtunk, nem tudunk megfelelően 
gondolkodni. Életminőségünk törvényszerűen romlik. 

Sokszor nem is vagyunk tudatában annak, hogy mennyire befolyásolják életünket 
félelmeink. Szorongunk, zavartak vagyunk és frusztráltak. Ha jobban szemügyre 
vesszük a félelmeink okát és kiindulási pontját, és ezt tudatosan megvizsgáljuk, 
hatalmas tapasztalásra tehetünk szert.  

A félelmeink - ha felismerjük őket - megfelelően támogatnak és erősítenek 
minket céljaink elérésében. Fontos, hogy tudatosan szemléljük őket! 



Sokszor nem is vagyunk tudatában annak, miként befolyásolják életünket félelmeink. 

Szorongunk, zavartak vagyunk és frusztráltak. Ha jobban szemügyre vesszük a 

félelmeink okát és kiindulási pontját, és ezt tudatosan megvizsgáljuk, óriás 

tapasztalásra tehetünk szert. 

A félelmeink - ha felismerjük őket - megfelelően támogatnak és erősítenek minket 
céljaink elérésében. Fontos, hogy tudatosan szemléljük őket. 
 

Ha nem tudunk tenni a külső tényezők ellen 

Vannak élethelyzetek, körülmények, amiktől tartunk és félünk, - pl.: 
terrorcselekmények, globális felmelegedés, vagy világjárvány - viszont nincs 
ráhatásunk ezek bekövetkezésére.  
Ilyen esetben azonban óriási szabadságot érezhetünk, mégpedig a döntés 
szabadságát, hogy mi magunk hogy állunk az adott "félelemforráshoz".  

Ha folyamatosan ezen rágódunk, nyitottak vagyunk a média híradására - amiből 
áradnak a vírushelyzet hírei - akkor a félelem felerősödik és szorongáshoz vezet. Ha 
képesek vagyunk ezeken felül kerekedni és szelektálni a híreket, és nem képzelegni, 
hogy mi fog történni, akkor az ilyen külső tényezők nem fognak rettegésben tartani 
minket. Hiszen tenni nem tudunk ellenük, akkor a legtanácsosabb elfogadni azt ami 
van, nem engedni, hogy tudat alatt bemásszanak a gondolatainkba és ott 
motoszkálva megzavarják nyugalmunkat.  

Természetesen ez alatt nem azt értjük, hogy dugjuk homokba a fejünket, és ne 
legyünk tisztába a világ történéseivel, hanem azt, hogy ne engedjük, hogy az 
életünket oly módon befolyásolja, hogy saját gondolataink válnak hóhérainkká.  

Merj, és élj meg újat! 

Vannak olyan félelmek, amelyeken módunkban áll változtatni. Ilyenkor 
beszélhetünk a félelem segítő erejéről. Például egy állásinterjú alatt az izgalom, vagy 
félelem, amivel szembe nézünk, fokozza az adrenalint a szervezetben és 
cselekvésre sarkall. Biztos sokan érezték már, hogy a félelem hatására át tudják 
lépni a határaikat. Ilyen lehet akár, ha munkahely váltásban vagyunk, félünk, hogy a 
jelenlegi helyzet nem megfelelő, ezért keresünk egy újat.  

Ráadásul sokan érzékelik már az évek óta tartó hatalmas energetikai változásokat is, 
amelyek zajlanak, és kivétel nélkül minden ember életét érintik. Felgyorsult 
életünknek már nagyon sokan ismerik az okát, azonban ennél többen vannak még, 
akik kétségbeesetten, értetlenül állnak a változások előtt.  

Mint arról már írtam, ezek az energetikai változások a jelenlegi sűrű anyagból 
való felemelkedést segítik egy magasabb rezgésszámú dimenzióba, ahol az 
alacsony rezgésű energiák már nem hatnak ránk, (félelem, gyűlölet, irigység, 
féltékenység stb.) vagy már nincsenek is jelen. Bár a látszat mást mutat, de ezek az 
energiák már nem sokáig lesznek életképesek.  



A változás sokakban félelmet, feszültséget okoz, de ha megfelelően használjuk, és 
merjük használni a félelem adta cselekvésre ösztönző belső indíttatásunkat, 
akkor új, és jó dolgok várnak ránk. Akik nem félnek az új dolgoktól, ők könnyebben 
megugorják a félelmeiket és ezen tapasztalás által fejlődnek.  

Hogyan értelmezd ezt?  
 
Mint ahogy feljebb már írtam a munkahelynél: Ahogy haladunk a tudatosodás, 
önismeret útján, és megértjük az Univerzum működését, már egy magasabb rezgési 
frekvencián működünk. Ez szinte észrevétlen, nem fáj, se nem jó, se nem rossz 
érzés, de ha figyelsz, akkor azt veszed észre, hogy a Te utadba, látómeződbe nem is 
kerül, meg sem találod ezeket a munkahelyeket, mert alacsony frekvenciájukkal 
„elrezegnek” alattad. Ugyanígy azok az emberek, akik továbbra is a félelem, gyűlölet, 
irigység energiáját mozgatják, lent maradnak, és egyszerűen valamilyen módon 
kikopnak az életünkből.  

Egy másik embertípus a szorongó, aki nehezen mer új dolgokba belevágni, 
nehezen néz szembe a félelmeivel, belülről őrlődik. Nekik sokkal hosszabb út vezet a 
megtapasztaláshoz, de nem lehetetlen, az eredmény pedig itt is magáért beszél 
majd. 

Kívülről szemlélés 

Egy másik ember életéről - legyen az családtag, barát, ismeretlen - sokkal 
könnyebben ítélkezünk, és sokkal könnyebben adunk tanácsot is, pedig az általa 
átélt érzelmekről, a háttérről nem tudunk semmit.  
 
Megmondjuk, hogy mit tegyen, hogy miként kellene megoldania az életét - 
szerintünk. Az is lehet, hogy jók a meglátásaink, a kérdés pusztán az, hogy van-e 
hozzá jogunk?  
 
Bölcs indián mondás: „Járj egy hónapig a mokaszinomban, utána adj tanácsot!”  
 
Szemléljük magunkat kívülről! Ha magunkat próbálnánk külső szemlélőként 
megfigyelni, azzal megkönnyítenénk a mindennapjainkat.  
 
Ha probléma adódik, amitől félünk, próbáljunk kicsit kiszakadni a saját kis 
világunkból, az önsajnálatból és a kifogások kereséséből, és próbáljuk külső 
szemlélőként figyelni a dolgokat, és elképzelni, hogy így milyen megoldást találnánk.  
 
Tedd fel a kérdést: Ha a barátnődnek/barátodnak lenne ugyanez a problémája, 
milyen tanácsot adnál neki?  
Természetesen ez sokkal nehezebb, hiszen nekünk kell szembenézni a változással, 
de megéri, próbáld ki!  
Írásom elején feltettem egy kérdést: Szerinted mi az az egyetlen közös dolog, ami 
mindenki életében a legeslegfélelmetesebb?  

Válasz: a VALAMI, ami ISMERETLEN 



Bemész a sötét szobába, a bederengő homályban egy árnyat látsz az ágyadon, 
hirtelen rád tör a félelem.  
Mitől félsz? Valamitől. Nem tudod megnevezni, csak egyre jobban félsz. Elmédben 
egyből mindenféle félelmetes gondolat cikázik.  
 
Mi lenne, ha felkapcsolnád a villanyt, hogy lásd mitől félsz?  
Nem mered megtenni, félsz szembe nézni azzal a valamivel, amiről nem is tudod, 
hogy mi. Ledermedsz a félelemtől.  
Valaki mögötted váratlanul felkapcsolja a villanyt, és megpillantod az ágyadon a 
véletlenül ottfelejtett pizsamádat.  

Amikor szorongsz, félsz, tedd fel magadnak a kérdést: Mitől félek? 

Keresd a választ, ne elégedj meg azzal, hogy „valamitől”, vagy „nem tudom”!  
Addig kérdezz, míg meg nem találod a félelmed nevét, utána pedig tedd fel a 
következő kérdést: Miért?  

Az erre adott válaszodra legalább 5 mélységig kérdezz mindig vissza: Miért? Ha ezt 
végig vezeted és őszinte vagy magadhoz, felismered, hogy nincs mitől félned, és 
elmúlik a félelmed. 

Gyújts lámpást az elmédben!  
 
Meglátod, hogy az a valami egy ártalmatlan dolog, ami nincs, nem létezik, még nem 
történt meg. A félelem a jövőben van. Nem történt még meg, és nagy 
valószínűséggel nem is fog megtörténni, hacsak nem vonzod magadhoz a hatalmas 
intenzitással megélt félelmeddel.  
A félelem mindig sötét. Egy kicsi sötét pont nem csinál sötétséget, de ahol csak egy 
kicsi fény van, ott már nincs sötétség.  
 
Életünk folyamán – bármennyire tudatosak vagyunk – történhetnek olyan 
események, amikor váratlanul ránk tör félelem.  
 
Megtanultam, hogy soha ne mondjam, hogy soha! Mivel minden pillanatunk valami új 
tapasztalás, ezért nem tudhatom, mikor mi történik, és arra hogyan fogok reagálni.  
 
Azt azonban tudom, hogy ha hagyom, hogy a félelmem eluralkodjon, olyan 
dolgok is megtörténhetnek, amelyek különben elkerülnének. Ezért legjobb 
tudásom szerint a lehető legrövidebb időn belül dolgozom rajta. Az is lehet, hogy 
nem sikerül, de a tudatos ember ilyenkor azonnal tudja, hogy saját maga vonzotta be 
a félelmeivel.  
A tudattalan azt mondja: megmondtam, hogy ez fog történni!  

Szeretettel kívánom, hogy időben felismerd a Valamit, és adj nevet neki, ezzel 
azonnal veszít az erejéből. 

Ágnes 


