
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Önismeret 

Agyonelemzünk dolgokat. Könyveket olvasunk a fejlődésünkről, miközben a saját életünk is 

egy könyv. A spiritualitásba menekülünk, miközben a spiritualitás nem válasz, pusztán egy 

tény, amit valaki már felismert, míg valaki még nem. De sem a könyvek, sem a spiritualitás, 

sem semmi más nem ad választ azokra a problémákra, amiket a hiedelmeink és a tudatalattink 

vezérel. Amikre nincs valódi befolyásunk, amik ösztönből jönnek, és minden esetben 

felülírják a tudatos viselkedésünket. Ismerős a helyzet, amikor tudod mi a helyes döntés, 

mégsem azt cselekszed, ugye? :) 

 

1. Az ismeretlen felfedezése önmagunkban 

„Bárcsak felismernék a fiatalok, milyen hamar válnak sétáló szokáshalmazokká.” William 

James 

A valódi önismeret mélyen kezdődik és olyan tükröt tart, amibe nem szívesen néz bele a 

legtöbb ember. Neked azonban gratulálok Ákos, hiszen a WeKing Klubhoz való 

elköteleződéseddel meghoztad azt a döntést, hogy a fejlődésed érdekében belenézel ebbe a 

tükörbe. Ennek köszönhetően pedig azon kevesek táborába tartozol, akik valódi változást 

lesznek képesek elérni a 12 hónap végére! 

Ezt azért akartam elmondani az elején, mert nem mindig lesznek kényelmes és könnyű 

feladatok. De mire elérsz a második-harmadik hónaphoz, már érteni fogod a rejtett működési 

mechanizmusaid, amik az életed irányítják (vagy éppen hátráltatják a fejlődéstől). 

GYERE, UTAZZUNK EGYÜTT A TUDATOD MÉLYÉRE! 

Hallottad már, hogy a tudatunk jóval a születésünk előtt elkezdett kialakulni? Fejlődésünkben 

csak ezt követte a gyermekkor, a szüleinkhez fűződő kapcsolat és minden, ami hatott ránk 

kiskorunkban. Minden, amit ekkor átéltünk, befolyásolják a mai napig az életünk. Bang! 

De tovább megyek, a korábbi 7 nemzedékig visszamenőleg van bennünk „anyag”. És nem 

csak testi vonásainkban, hanem a tudatunkban is. (Legyen az tudatos, vagy tudatalatti!) De 



még mindig nincs ok az örömre, hiszen a nemzedékeken túl, a családunk kulturális háttere és 

a közvetlen környezetünk is hatással van a tudatunkra, ha tetszik, ha nem. 

Ezek a hatások gyakran mélyen elrejtett dinamikákat hoznak létre az életünkben, amiknek a 

hátterében feldolgozatlan élmények, és különféle hiedelmek állnak a múltunkból. 

Más, okos emberektől sokat hallottam, hogy az emberi tudat valódi célja a kiteljesedés. 

Ugyanakkor közben arra vágyunk, hogy fájdalmas, befejezetlen, múltbeli tapasztalatainkat 

lezárjuk és meggyógyítsuk. Viszont ezek folyamatosan ismétlődő viselkedési és gondolati 

mintákká alakulnak át. Tapasztaltad már, hogy gyakran bukkannak fel újra és újra az 

életedben hasonló helyzetek? Hülye kérdés, igaz? Nyilván igen – hiszen mindenki életében 

vannak ilyenek. Ez azért van, mert még nem értettük meg őket. Feldolgozatlan mintázatokról 

van szó, melyek minden megoldási és lezárási törekvésünk ellenére ismétlődnek. 

Tudatunk mélyén, ahol rejtett emlékeink laknak, felfedezhetjük, milyen módon 

változtathatjuk meg az önmagunkról kialakított képünket, hogy azzá váljuk, akik valójában 

vagyunk. De ehhez először vennünk kell a bátorságot, hogy útnak induljunk az ismeretlenbe. 

Ebbe az ismeretlen azonban érdemes elindulni, mert amit itt találunk, azzal képessé válhatunk 

eggyé válni belső lényegünkkel, és tudatosan a „mostban” élni. Ez az utazás a szívünkön 

keresztül a lelkünkbe vezet, hogy békét találjunk és meggyógyítsuk a sebeinket, miközben 

arra is ráébredünk, hogy mit is jelent valójában élni. 

Ennek a témának az elmélyítése során arra is rájövünk majd, hogy miért vagyunk hajlamosak 

ugyanazokat a helyzeteket újra és újra megteremteni. Megértjük, hogy miért küzdünk újra 

meg újra ugyanazokkal a nehézségekkel és miért bukunk el, miközben épp az ellenkezőjük 

megvalósításán fáradozunk. 

A első fontos dolog, amit jó ha megértünk: Hogy a tudásunk alapból korlátozott, hiszen 

állandóan fejlődésben vagyunk. Állandóan tartunk valahonnan valahová. 

Bár valahol tudjuk, hogy csak akkor oldjuk meg a problémákat, ha ezért teszünk is valamit, a 

valóságban mégis sokszor azon kapjuk magunkat, hogy egyik módszertől, könyvtől vagy 

tanítótól a másikra ugrunk, várva a nagy titokra és a csodára. Az önmagunk megértéséhez 

vezető út, így sajnos nem érhető el. Ezek ugyanis rövid életű megoldásokat jelentenek és nem 

képesek elég mélyre hatolni ahhoz, hogy tartós eredményeket hozzanak.  



 

Az első leckével elindulsz egy lejtőn… de ez természetes, ha elindulsz az önismeret valódi 

útján 

HIEDELMEINK TÜKÖRKÉPEI VAGYUNK 

Magadra ismersz, ha azt mondom, hogy egészségre, jólétre, emberi kapcsolatokra és 

boldogságra vágysz? Valószínűleg igen! Ugyanis minden ember erre vágyik. Rengeteg tanító 

és könyv beszél róla, hogy bármit képesek vagyunk elérni. De még ha hiszünk is nekik, simán 

előfordulhat, hogy csalódottan azt tapasztaljuk, hogy a valóságban mégsem így történik. És 

még ennél is frusztrálóbb felismerés, ha a másokkal folytatott kommunikációnk, az emberi 

kapcsolataink és a párkapcsolatunk nem felelnek meg őszinte szándékainknak. Hogyan 

történhet ez? Jogos a kérdés. Szerencsére az önmagunkhoz vezető úton minderre fény derül. 

Különböző helyzetekben biztosan Te is tapasztaltad már, hogy gyakran nem mondjuk ki azt, 

amit szeretnénk. Ami aztán kétségekhez vezet önmagunkkal kapcsolatban. Rájövünk, hogy 

bár a gondolataink helyesek voltak, mégsem voltunk képesek ezekkel összhangban 

cselekedni. Hiába tudtuk belül jól, mit akarunk mondani vagy tenni, mégsem úgy 

cselekedtünk. 

Hányszor fogadtad meg magadnak, hogy soha többé nem teszel meg valamit, és aztán újra és 

újra megtetted? 

Hányszor hagyjuk figyelmen kívül a belső hangunkat? Hányszor reagálunk úgy, hogy az rossz 

érzéseket kelt bennünk önmagunkkal kapcsolatban? Ezekre a kérdésekre adott válaszaink 



azonban megbocsáthatók, ha megértjük és belátjuk, hogy az énünk sok részből áll össze. 

Feszültség van aközött, ahogyan a világot és benne másokat látunk, és aközött ahogyan a 

mindennapi életünkben, kapcsolatainkban szerzett tapasztalatainkra reagálunk. Az 

tapasztalatainkra/élményeinkre adott válaszaink tehát nem felelnek meg a személyes 

valóságunknak. Ez az a rejtély, amelyet az önmagunkhoz vezető út segít megoldani. 

Az első lépés, hogy felismerjük az életünk korai szakaszában bennünk ért hatásokat. Sokszor 

nem értjük, hogy miért vallunk kudarcot, és miért nem tudjuk elérni a kitűzött céljainkat. Sőt, 

abba a hibába is könnyen beleeshetünk, hogy másokat okolunk kudarcainkért. Közben 

azonban nem ismerjük fel, hogy mi magunk vagyunk a teremtői mindannak, amit elértünk 

(vagy éppen nem értünk el). 

Önismeretünk kulcsa a belső érzelmi világunk és külső cselekedeteink közötti harmónia 

megteremtése! 

Tehát képesnek kell lennünk összekapcsolni gondolatainkat és a mélyben megbújó, tudattalan 

érzéseinket. Huhh, micsoda feladat, ugye? Sok-sok elfogadás kell majd hozzá! Főleg az 

érzéseink elfogadásához, mivel érzéseinkből származik az az energia, amely a 

viselkedésünket irányítja. Így hiába a racionális elme, valójában a tudattalan érzések 

irányítják a valóságunkat. 

SZÁNDÉKAINK VS. CSELEKEDETEINK 

Sokan azt hiszik, hogy a személyiségünk egyet jelent a valódi önmagunkkal. Viszont ha 

megvizsgáljuk azt, hogy mindannyian más-más közegbe születünk, ami magában hordozza a 

családi hiedelmeinket és a korábbi nemzedékek gondolatait, akkor be kell látnunk, hogy 

személyiségünket saját élettapasztalataink, iskoláink, szüleink és családunk formálják. Tehát 

hülyeség lenne azt hinni, hogy az vagyok, aki vagyok, mert ez nem így van a valóságban. 

Sok-sok dolog összegyúrása vagy! 

Nézzük meg ezt egy kicsit közelebbről. A szüleink ugyanúgy neveltek minket, ahogyan őket 

is nevelték a saját szüleik. A személyiségünket az észlelésünk és a felhalmozott 

tapasztalataink, reakcióink hozzák létre, és már kora gyermekkorunktól kezdve formálódik. 

Énünk ezen részére mondjuk, hogy ez a személyes identitásunk, tehát az érzésünk, hogy 

„valamilyenek” vagyunk. Identitásunk alakulását pedig folyamatosan segítik (vagy éppen 

akadályozzák) mások elvárásai. Elvárásokat állítanak ugyanis folyamatosan elénk a szüleink, 

a társadalom, az iskolánk, a munkahelyünk, de még a közeli barátaink is. 



Oké, hogy valami jót is mondjak, azért ezek a viselkedésminták támogatnak is minket. 

Sikereink egy részét nekik köszönhetjük. A lényeg azonban nem ez, hanem a viszonyunk a 

viselkedésünkhöz. Hiába vagy ugyanis sikeres, ha valami teljesen másra vágysz. 

A külvilágból nagy nyomás nehezedik ránk, hiszen a szüleink formálni szeretnének 

bennünket, ugyanúgy ahogyan valaha őket is formálták saját szüleik. Így fokozatosan 

olyanokká válunk, mint ők! Ezekre a gondolatokra ne irányadóként tekints, hanem mint 

feldolgozandó tényként. Ne hidd, hogy veled nem így történt/történik. A csalóka ebben az, 

hogy csak évtizedek múlva jön a felismerés, nem most. És miért mondom ezt? Mert 

nevelésünk következtében akaratlanul is másolni kezdjük őket és ez a szándékaink és az 

életben elért eredményeink közötti ellentéthez vezethet. Mindenki szülei hiedelmeivel éli az 

életét egészen addig a pontig, amíg ezeket lézerpontosan fel nem ismeri és megfelelő módon 

(mint pl. ez a tréning) elkezd dolgozni a programhibák javításán. 

E programhibák feloldásához jobban meg kell értenünk énünk két része – a tudattalan és a 

tudatos – közötti kapcsolatot. 

Tudattalan elme: 

A tudattalan elmében találhatók a legerősebb hiedelmeink és érzéseink. A tudattalan elménk 

valójában titokban irányítja az életünk, úgy hogy sokszor nem is tudunk róla. Gyakran 

bizonyos alapbeállítódások és reflexek alapján cselekszünk, amelyekkel többnyire nem 

vagyunk tisztában (vagy nem vagyunk tudatában). Ezek a cselekedeteink a múlt 

tapasztalataiból származnak, és a szüleink, a körülöttünk lévő világ, de akár vallásunk ránk 

gyakorolt hatását is tükrözik. Befolyással van életünk minden területére a nap 24 órájában. A 

tudattalan elme reagál. Reagál a körülöttünk lévő világra a tudattalan hiedelmeink szerint. 

Ezek a reakciók állnak a hátterében a tudatos elménkben lévő szándékaink és a tudattalan 

elménkből eredő tetteink között feszülő konfliktusnak. 

Tudatos elme: 

Az tudatos elme éber és kreatív. Az élettel együtt áramlik, és folyamatosan álmokat és 

vágyakat szül. Ám mikor elveszítjük éberségünket, vagy egy kicsit lankad a tudatos 

figyelmünk, a tudatos elménk felett rögtön átveszi az irányítást a tudattalan elménkben lakozó 

hiedelmek rendszere. Ez pedig nagyon sok esetben a tudatos szándékainknak ellentmondó 

reakciókat és eredményeket teremet bennünk. Ami egyfajta belső ellentét. Így vagyunk 

képesek meghazudtolni saját magunkat. Ismerős, igaz? 



Az önmagunk megismeréséhez vezető út elején tehát a legjobb kérdés az: Hogyan tudunk 

megtanulni tudatosan élni? 

TUDATOS ÉLET VS. GONDOLKODÁS 

Agyunk 70%-a csak a születésünk után fejlődik ki, a minket ért társas és társadalmi 

tapasztalatok alapján. Dr. Allan Schore, neuropszichológus kutatásai alapján igazolni is lehet. 

Ennek az információnak az ismeretében, vajon rendelkezünk-e megfelelő ismeretekkel a 

tudatosságunk és a gondolkodásunk összefüggéséről? Képesek vagyunk-e meghatározni, a 

gondolataink valójában hogyan is alakulnak ki? Hiába a sok technológiai fejlődés, az agyunk 

azon részét, ahol a múltban szerzett hiedelmeink alapján a gondolataink gyökereznek, még 

semmilyen gép nem tudja meghatározni. Ahogy azt sem, hogy ezek az élmények hogyan 

alakíthatók tudatossá az életünkben. 

A körülöttünk lévő fizikai világ mellett mások mentális világa is hatással van ránk. Itt a 

körülöttünk lévő emberekre gondolok elsősorban, akikkel érintkezünk gyerekkori fejlődésünk 

során (és azután is), és akiknek a viselkedésünkre/hozzáállásunkra való reakciói alapján 

kialakítjuk a magunkról alkotott képünket. 

Mások visszajelzéseikből tapasztaljuk meg önmagunkat másokhoz viszonyítva. 

A valóság csupán egy kép, amit a világról mi építünk fel, hogy könnyebben eligazodjunk és 

megtaláljuk benne a helyünket. Az elménk alkotja meg a valóságról hitt képünket, és minél 

pontosabban dolgozzuk ki ezt a valóságtérképet, annál nagyobb biztonságban érezzük majd 

magunkat. 

Az elménk jelenti a világ és a közöttünk lévő határt. 

Az elménk (vagy ha úgy kézzelfoghatóbb Számodra: az agyunk) fogadja a külvilágból érkező 

és ránk ható jeleket, amiket eltárol, majd értelmezi a kapott információkat, ami után egyfajta 

modellt alkot róla. Ez érthető? Tudom, kicsit kacifántosnak tűnik, de fontos megérteni ezt a 

folyamatot! 



 

Ez az oka annak, hogy életünk különböző szakaszaiban máshogy tapasztalunk meg 

ugyanolyan helyzeteket. Mivel az idő múlásával más észlelési módokat, különböző 

hiedelmeket sajátítunk el a világból, amiben élünk. De ezt mondhatjuk úgy is, hogy 

megtanuljuk másként értelmezni a valóságot, amiben élünk. 

Dr. Bruce Lipton neurobiológus kutatásai azt bizonyítják, hogy a tudatos elménk, amely a 

vágyainkat és az életcéljainkat hordozza magában, mindössze az agyunk 5%-át foglalja el. A 

többit a tudattalan uralja. Agyunk 95%-a tudattalan elménk irányítja! Csak úgy szólok, hogy a 

tudattalan elménk tárolja a szüleink és mások hiedelmei alapján alkotott programokat! Ennek 

alapján talán könnyebben megérthető, miért fordul elő olyan gyakran, hogy nem érünk el 

valamit az életben, amit sziklaszilárdan elhatároztunk. A tudattalan elménkben rejlő 

hiedelmek sokszor ellent mondanak a tudatos elménkben lévő kívánságokkal. Sőt, le is gyűrik 

tudatos szándékainkat, mivel sokkal erősebbek és lényegesen nagyobb hatásúak azoknál. 

(Mivel régebbiek a beidegződések.) 

A tudattalan elménk tapasztalatainkból és élményeinkből merít (amikre akár nem is 

emlékszünk), így alkot „programot” az agyunkban. Ezt a programot játssza vissza 

folyamatosan, ám ennek nem vagyunk tudatában. Mondhatnám úgy is, hogy fogalmunk sincs 

róla, néha miért úgy cselekszünk, ahogy. Egyáltalán nem érzékeljük, hogy újra és újra 

keresztbe teszünk önmagunknak. 

És mivel nem érzékeljük a saját döntéseinket, rögtön másokat vagy külső tényezőket teszünk 

tetteinkért felelőssé! 

Na, ez betalált, ugye? Hányszor mutogatunk másra, miközben mi cselekszünk valamit 

máshogy, mint ahogy azt elterveztük. Nem a konditerem a hülye, ha nem megyek le edzeni… 

Nem a dohánybolt a hibás, ha nem leszem le a cigit… soroljam még? 



Azt gondoljuk, hogy mi döntünk egy bizonyos cselekvés mellett, miközben az agyunk már 

régen másként határozott, a tudatos elménk engedélye nélkül. Más szólva nem vagyunk 

tudatában, hogy valójában már döntöttünk. Élményeinkben a lezajlott cselekvésnek (és az ezt 

követő döntésnek) nincs közvetlen kapcsolata a jelennel. A tudattalan elme az agy 

„merevlemezének” is nevezhető. Ráadásul megbízhatóan rögzíti azt is, ahogyan az egyes 

események átélése közben éreztük magunkat. Ez a legfőbb oka annak, hogy a múlt jelenbeli 

tetteinket és reakcióinkat befolyásolni képes. 

A tudattalan elménk az összes gondolatunkat, érzelmünket, a minket ért kritikákat, 

csalódásokat és mindazt a bátorítást is tárolja, amit valaha kaptunk. 

A tudattalan elme nem pihen. A régen elfelejtett tapasztalatok egy bizonyos inger hatására 

bármikor újra aktiválódhatnak. Mint leszokott dohányos, ez bizonyíthatom. Mikor cigaretta 

füst közelébe kerülök, beindulnak a régi ösztönök, és rögtön úgy érzem, milyen jó volt 

dohányosnak lenni. A tudattalan elme nem felejt! 

Dr. Bruce Lipton „A hiedelmek biológiája” című könyve szerint a tudattalan elme 20.000.000 

bit információt dolgoz fel másodpercenként, míg ezzel szemben a tudatos elme csak 60 bitet 

képes ugyanennyi idő alatt felfogni. A kapacitás különbség tehát 500.000x nagyobb a 

tudattalan elme javára! Láthatjuk tehát, hogy énünk valódi mozgatója a tudattalan elmében 

lakozik, ami ösztönösen és gondolkodás nélkül működik. 

A tudattalan elme persze nagyon hasznos is lehet, és sok bajtól megóvhat minket. Egy 

veszélyes helyzetben például a tudattalan elme gyors reakciója az, ami ösztönösen választ ad 

a körülményekre. Nem elemzi a helyzetet, hanem rögtön tettekre késztet minket. Ha ilyen 

esetekben a tudatos elme reakciójára várnánk, az sok kárt okozna! 

HIEDELMEINK VS. AZ ÉRZÉKELT VALÓSÁG 

„Az egyetlen különbség egy misztikus bölcs és egy hétköznapi, felvilágosulatlan ember között 

az, hogy az előbbi felismeri Istennel vagy Brahmával való egylényegűségét, míg az utóbbi 

nem.” Alan Watts 

A tudattalan elménk pontosan rögzíti, hogyan reagálnak a hozzánk legközelebb állók az egyes 

élethelyzetekre, mi pedig ösztönösen megtanuljuk utánozni őket. Ez azt jelenti, hogy vissza is 

igazoljuk a körülöttünk lévő emberek rólunk alkotott véleményét. A változást a külső 

tényezők közül ez nehezíti meg a legjobban. Hiába változtatnánk valamit az életünkben, a 



környezetünk minket olyannak ismer, ki még nem változott meg. Sajnos sokkal kevesebb 

támogatást kapunk ilyen esetekben, mint ami egészségesen támogatni tudna a változás 

folyamatában. Ördögi kör ez, de szerencsére leküzdhető. Felszínesebben egyébként ez az 5 

ember szabálya, ami azt mondja ki, hogy annak az öt embernek az átlaga vagy, akik 

körülötted vannak. 

Ahhoz, hogy elérjük és megtapasztaljuk mindazt, amire a múltban nem voltunk képesek, 

hiedelmeink megértésén és megváltoztatásán át vezet az út! 

A hiedelmeink jelentik mindennek az alapját! De tényleg, mindennek! Amit a világról és 

önmagunkról igaznak vélünk, az csupán az elménk szüleménye. Ez azért nem tűnik fel – mi 

több, nem kérdőjeleződik meg – mert saját magunkban született meg ez a kialakult kép, tehát 

ennek a megváltoztatásához a saját magunkról és a múltunkról alkotott képen kell 

változtatnunk. 

Ahogy arról már korábban szó volt, rengeteg szempontból azonosak vagyunk a szüleinkkel. A 

szüleinktől kapott hiedelmeinket mindenhová magunkkal visszük. Hiába mentem a világ 

másik végére, Thaiföldre, hogy az óceánt bámulva hónapokig megfejtsem a működésem és a 

világhoz való viszonyom, a szüleimtől kapott hiedelmek és a múltam végig velem voltak. 

Néha észleltem őket tudatosan is, de a legtöbb esetben tudattalanul voltak (és vannak most is) 

jelen. Nem véletlen, hogy néhány szülő olyan tulajdonságokat tapasztal gyerekeinél, 

amelyeket önmagában sem szeret. Ismerős? Vagy ez csak velem van így? 

A világunk tükör saját magunk számára. Emberi kapcsolatainkban, karrierünkben, 

döntéseinkben, sőt egészségi állapotunkban is a hiedelmeink tükröződnek. A legtöbben azon 

dolgozunk egy életen át, hogy kitörjünk ezekből a láthatatlan korlátokból. És sajnos a legtöbb 

esetben azért vallunk kudarcot, mert erőből csináljuk, nem pedig a hosszabb úton, ami a 

valódi önismereten alapul és az elfogadáson. Minden, amit erőből csinálunk, az a végén törik. 

Minden amit a megértés szemüvegén keresztül nézünk, hajlik. Milyen szép hasonlat, ugye? 

(Ezzel most kompenzálom a későbbi trágárkodásaim!) 

Ha nem vagyunk tudatában saját hiedelmeinknek, azok korlátozni fogják a teljesítményünket. 

Sokan úgy élik az életüket, hogy látszólag álmaik, céljaik valóra váltásán dolgoznak, ám 

közben tudattalan hiedelmeik azt sugallják, hogy úgysem kaphatják meg, amire vágynak. 

Ezen az egy mondaton bukik el a legtöbb „vakon önfejlesztő” ember. 

 


