BEVEZETÉS

Reális
önismeret
„Tudd, hogy mennyit
érsz! Fogadd el
magad!”
— Aslan, A Hajnalvándor
útja, Narnia Krónikái

A témakör célja
Diákjaink felismerjék, hogy értékesek, egyediek és különlegesek. Megismerjék a reális önismeret építőköveit, és
megtanulják függetleníteni önértékelésüket mások véleményétől és saját érzéseiktől. Képessé váljanak érzelmeik
intelligens kezelésére. Felismerjék a helyes meggyőződés,
a jellem, az értékrend fontosságát a reális önértékelés megalapozásában.

A témakör tartalma
1. ÖNISMERET — A stabil önismeret kialakításához szükséges felismerni, hogy mások véleménye, a külsőnk és

a teljesítményünk milyen torzító hatással lehetnek önismeretünkre, illetve ismernünk
kell a stabil, reális önismeret építőköveit.
2. ÉRZELMI INTELLIGENCIA (EQ) — Az EQ az érzelmek értelmes módon való kezelésének
képessége. Ez a képesség formálja önismeretünket, hatással van kapcsolatainkra és
döntéseinkre. Ezért alapvető fontosságú önmagunk megismerésében és menedzselésében az érzelmeink intelligens módon való kezelésének képessége.
3. JELLEM — A cselekedeteink a jellemünkön alapulnak. A jellemünk pedig az értékrendünkön. A jellemünk alapvető mértékben definiál bennünket, és elhelyez a kapcsolatainkban. Elárulja, kik vagyunk, miben hiszünk, azon keresztül, amit teszünk, mondunk.

A témakör mögötti szükséglet
A legtöbb ember mélyen a benne rejlő lehetőség alatt él. Ennek egyik kulcs oka az, hogy
soha nem jutottak el arra az ismeretre, amely lehetővé tette volna számukra önmaguk valódi értékének, képességeinek megértését, soha nem birtokolták azt a képességet, amellyel
érzelmeiket a saját képességeik, lehetőségeik, boldogulásuk érdekében tudták volna hasznosítani, és elmulasztották azt a kemény munkát, befektetést, amit a jellemük fejlesztésébe
kellett volna ölniük. Önmagunk értékelése vagy maximalizálja a bennünk lévő lehetőségeket, vagy megfoszt bennünket képességeink és lehetőségeink kiaknázásától. Az a képességünk, amellyel el tudjuk helyezni magunkat a társadalomban, reálisan látva értékünket,
erősségeinket, gyengeségeinket, a bennünk lévő jót és rosszat, lehetővé teszi számunkra azt,
hogy erősségeinkre fókuszálva fejlődjünk úgy, hogy a gyengeségeink a lehető legkisebb hatást fejtik ki.

Az önértékelés drótkötele.
A drótkötél egyes szálai önmagukban gyengék, de összefonva hatalmas teherbírásúvá válnak. Az emberi „én” egy
roppant bonyolult szövet, amely sok szálból áll össze.
Minél erősebbek az egyes szálak, s minél szorosabban
fűződnek egymáshoz, annál erősebb kötéllé áll össze az
önértékelés drótkötele. Egy drótkötél vagy sodronykötél
három részből áll: az elemi szálból, az ún. pászmából,
amely több elemi szál összefonása, valamint a magból,
amely köré fonódnak az elemi szálakból font pászmák.
A reális önértékelés sodronyának belső magja a helyes önismeret. A helyes önismeret
három szálból áll össze, három különböző tudást, belső meggyőződést, ismeretet igényel:
1. értékesség-tudatot, amely azt mondja, hogy „értékes vagyok, egyedi vagyok, különleges vagyok, nincs belőlem még egy a világon, s ezért senki nem lehet én, csak én tudok én
lenni”;
2. képesség-, vagy alkalmasság-tudat, amely ezt mondja: „tudom, hogy mire vagyok képes, ismerem az erősségeimet és korlátaimat, s meg tudom csinálni az előttem álló feladatot”;
3. fontosság-tudat, a valahová tartozás tudata, amely ezt mondja: „tisztában vagyok
azzal, hogy vannak jó és rossz tulajdonságaim, tudom, hogy időnként hibázom, de ettől még

elfogadható és szerethető vagyok, és el is fogadnak és szeretnek.” Azok a személyek, akik nem
rendelkeznek az önelfogadás képességével, azok a következő végletekbe esnek:
•

a. önmagukat csupa jónak, soha nem hibázónak, tökéletesnek látják, és ezzel együtt
másokat rendszerint rossznak — ők narcisztikus jegyeket hordoznak. Ők azok, akik
mindig másokat hibáztatnak, soha nem ismerik be a saját tévedésüket, mindig lenyomják a másikat. Rendszerint roppant bizonytalan, kisebbségi komplexusokkal
küzdő emberek, mert félnek a hibától, félnek a saját gyengeségük lelepleződésétől,
mert úgy érzik, hogy ekkor elveszítik mások tiszteletét.

•

b. önmagukat csupa rossznak látják, mindig lenézik és vádolják magukat — ők az
öngyűlölők, és gyakran áldozatok. Másokat mindig tökéletesnek, jónak, magukat
rossznak látják. A valóság azonban egészen más. A jó és a rossz egyszerre létezik
mindnyájunkban. A világ nem kétfajta emberre oszlik: jókra és rosszakra. Ez a fajta
fekete-fehér gondolkozás tipikus jellemzője az önelfogadás hiányával küzdő embernek. A világ valójában olyan emberekből áll, akikben együttesen megtalálható a jó és
a rossz, s mi magunk döntjük el, hogy melyiket engedjük felülkerekedni: a bennünk
lévő jót vagy rosszat. Rendszerint, amelyik „oldalt” etetjük (a bennünk lévő jót vagy
rosszat), az lesz az erősebb. Összefoglalva: helyes önismerethez akkor juthatunk, ha
tudatában vagyunk egyediségünknek, megismételhetetlenségünknek, értékünknek, ha tisztában vagyunk erősségeinkkel és gyengeségeinkkel, valamint egyszerre
el tudjuk fogadni a bennünk létező jót és rosszat.

Az önértékelés belső magjához szorosan fűződik az érzelmi intelligencia sok elemi
szálból összeálló „pászmája”. Az értelmi intelligenciával születünk, az érzelmi intelligenciát tanuljuk. Elsősorban abból, ahogy szocializálódunk. Az érzelmeink prizmaként vetítik ki
sokszínűvé a bennünket ért hatásokat. Kutatások bizonyítják, hogy a kognitív tanulást megelőzi az érzelmi azonosulás. A diákjaink érzelmi állapota alapvetően befolyásolja nemcsak
tanulási képességeiket, de kapcsolataikat és döntéseiket is. Az érzelmek megkötözhetnek,
megbéníthatnak, de hamis biztonságba is ringathatnak. A kontrollálatlan, meg nem értett és
tudatosan nem irányított érzelmek romboló hatással vannak. Ezért kulcsfontosságú megérteni, hogy miért érezzük, amit érzünk, és hogyan tehetjük a helyes dolgot attól függetlenül,
amit érzünk. Az érzelmeinkért való tudatos felelősségvállalás és azok irányítása az érzelmi
intelligencia témaköre, s mint ilyen elkerülhetetlen, hogy foglalkozzunk vele, ha helyes önértékeléshez szeretnénk segíteni diákjainkat.
A jellem az a következő kötélköteg, amely szintén sok szálból összeállva válik az énünk
tartószövetévé. A jellem, mint egy nagyító, a tetteink, a viselkedésünk, a szavaink, a hozzáállásunk által vetített képen keresztül megmutatja, hogy mit hiszünk, mit tartunk igaznak
vagy hamisnak, milyen értékrendet vallunk magunkénak. A jellemünk definiálja az énünk, az
önértékelésünk egy fontos szeletét: az értékrendünket, a belső meggyőződésünket. A jellemünk az, amit akkor teszünk, amikor senki sem lát bennünket. A jellem az a szakadék, amely
a késztetéseink, vágyaink és a tetteink között húzódik. A jellem az, amely visszatart attól, amit
helytelennek hiszünk, és bátorságot ad annak megtételére, amit igaznak tartunk. A jellem
fejleszthető és formálható. A jellem a nehézségek, a szenvedések kohójában keményedik
erős acéllá.

