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Niewiele mo e by na wiecie obiektów, które s dla nas bardziej cenne ni wøasne ja, czymkolwiek ono jest i jakkolwiek je
nazwiemy. Dlatego warto mu (czyli sobie) po wi ci nieco refleksyjnej uwagi.
To, czym czøowiek uwa a, e jest, kim si czuje, co uwa a za cz
siebie, bywa nazywane m. in. samowiedz , obrazem ja, self,
ja, ego. Ostatni z tych terminów wydaje si najbardziej praktyczny, cho zabarwiony czasem nieco negatywnie.
Najpro ciej chyba mo na okre li swoje ego jako wszystkie mo liwe (i prawdziwe dla nas) rozwini cia stwierdzenia: Ja jestem
... . Oczywi cie zadanie takie jest praktycznie niewykonalne, ale te i ego ludzkie jest bardzo rozlegøe, zmienia si w czasie i
wraz z przyrostem wiedzy czøowieka.
Filary osobowo ci
Wedøug C. G. Junga ego jest centraln jednostk pola wiadomo ci czøowieka, czyli czym , dzi ki czemu mo emy obserwowa
w naszej wiadomo ci wszystko inne, co si w niej pojawia. Jung stwierdza wr cz: "Jest ono nawet empirycznym pozyskaniem
indywidualnego istnienia". A zatem poprzez ego do wiadczamy wiata, a nawet swojego istnienia w wiecie oraz do wiadczamy
samych siebie, swojego ciaøa i umysøu. Ego jest uprzywilejowanym "miejscem" umysøu, caøo ci osobowo ci, caøo ci psychiki
czøowieka - oboj tnie jak to nazwiemy. Jednak nie jest wszystkim, czym jeste my, czy co "posiadamy" w swojej psychice. Ego
funkcjonuje w sferze wiadomo ci, która ko czy si tam, gdzie zaczyna si nieznane, czyli nie wiadomo . Jung nazwaø
nie wiadomo ci t sfer osobowo ci (umysøu, psychiki) czøowieka, która jest niedost pna jego poznaniu, w chwili obecnej lub
w ogóle, ze wzgl du na natur przebiegaj cych tam procesów. Stwierdziø ponadto, e sfera wiadomo ci, wraz z ego, wyøania
si ze sfery nie wiadomo ci w procesie rozwoju czøowieka, a zatem stanowi niejako "nadbudow ", wy sze pi tro ludzkiej
psychiki. I dlatego speønia podstawow dla czøowieka rol - umo liwia mu poznawanie wiata i samego siebie oraz regulacj
swojego funkcjonowania na poziomie celów i warto ci. Jung dobitnie okre la wa no funkcji ego: "Jako punkt odniesienia pola
wiadomo ci ego jest podmiotem wszelkich osi gni
w przystosowaniu (...)".
Psychologia eksperymentalna ustaliøa bardzo znamienny fakt, e ego czøowieka kultury zachodniej ma wyra ne cechy
totalitarne. Anthony Greenwald, wybitny badacz zagadnie dotycz cych ludzkiego "ja" stwierdziø, e "totalitarne ego" czøowieka
charakteryzuj trzy grupy znieksztaøce poznawczych:
1.
egocentryzm, czyli skøonno do odnoszenia percepcji, wiedzy i pami ci do siebie; uprzywilejowana pozycja "ja" w
procesach pami ciowych i percepcyjnych, m. in. spostrzeganie siebie jako autora lub uczestnika zdarze
2.
iluzja pozytywnej autoskuteczno ci (nazwa od autora artykuøu), czyli skøonno do brania odpowiedzialno ci za
wydarzenia po dane, a nie brania za niepo dane, postrzegania siebie jako osoby czyni cej dobro, odnosz cej sukcesy itp.
3.
konserwatyzm poznawczy, czyli utrzymywanie raz przyj tych zaøo e mimo napøywaj cych nowych danych, nawet
sprzecznych wobec tych zaøo e ; niech do zmiany swoich przekona , wielorakie znieksztaøcenia procesów percepcyjnych i
pami ciowych w celu zachowania przyj tego wizerunku siebie.
Liczne badania pokazaøy, e w/w znieksztaøcenia poznawcze nasilaj si w sytuacjach anga uj cych "ja" (odnosz cych si do
"ja"), co jest dowodem na to, e s one ci le zwi zane z ludzkim "ja". Mo na wi c powiedzie , e s cechami ludzkiego "ja",
charakteryzuj ka de ludzkie ego, w mniejszym lub wi kszym stopniu oczywi cie. Inne badania dowiodøy, e osoby posiadaj ce
cechy "totalitarnego ego" funkcjonuj lepiej ni osoby takich cech nie posiadaj ce. Stwierdzono na przykøad, e osoby b d ce w
stanie depresji nie posiadaj iluzji pozytywnej autoskuteczno ci i w zwi zku z tym maj obni on samoocen i niech do
dziaøania.
Koncepcja "totalitarnego ego" stworzona przez Greenwald'a nawi zuje do politycznych systemów totalitarnych, a sam autor
stworzyø t nazw poniek d z przekory, chc c pokaza , e to co odno nie polityki uchodzi za negatywne, w odniesieniu do
czøowieka jest uwa ane za pozytywne. Ego dziaøa analogicznie jak cenzura w totalitarnych systemach - niemal za wszelk cen
broni swojego wizerunku i tak znieksztaøca informacje na swój temat, przetwarzane przez umysø, aby obraz ten byø wzgl dnie
staøy i bezpieczny. W gruncie rzeczy jest to jednak bardzo wa ne zadanie ego, polegaj ce na tym, eby - podobnie jak w
organizmach biologicznych, które broni si przed inwazj rodowiska - utrzyma wewn trzny status quo. Utrzymanie
stabilno ci wewn trznej umo liwia organizmom wi ksz niezale no od rodowiska, dzi ki czemu mog si do niego
przystosowywa w lepszy dla siebie sposób - na tym m. in. polega ewolucyjny post p i analogicznie mo na rozwa a wa no
ego dla rozwoju psychicznego czøowieka.

Trzy w/w znieksztaøcenia poznawcze - cechy "totalitarnego ego" - pozwalaj utrzyma czøowiekowi wewn trzn równowag ,
chroni c jego trzy "filary" osobowo ci:
1.

poczucie to samo ci (staøo

wøasnej osoby i jej granic)

2.

poczucie wøasnej warto ci (pozytywna samoocena)

3.

poczucie kontroli nad sob i otoczeniem (poczucie samokontroli i sprawczo ci)

A zatem bez tych - nomen omen - egoistycznych cech aden czøowiek nie mógøby dobrze i zdrowo funkcjonowa .
Cechy "totalitarnego ego" obserwuje si bardzo cz sto w pracy psychoterapeutycznej. Terapeuta stara si , aby klient dostrzegø,
u wiadomiø sobie jaki istotny fakt dotycz cy jego samego, ale ten w ogóle tego nie spostrzega, jest to caøkowicie - mo na by
rzec - "poza nim". Zjawisko to mo na nazwa oporem w terapii, a jest ono przejawem dziaøania tzw. mechanizmów obronnych
osobowo ci, które s inn nazw znieksztaøce poznawczych w søu bie ego, m. in. tych opisanych powy ej. Nazwa ta wyra nie
køadzie akcent na funkcj bronienia osobowo ci, a wi c przede wszystkim ego, b d cego jej wyró nionym skøadnikiem.
Pierwotnie obrona ta søu y rozwojowi jednostki, ale zbyt rozbudowana (zbyt totalitarna) staje si dysfunkcjonalna.

W stron przesady
Du e nasilenie cech totalitarnych ego mo e przynie ich posiadaczowi wi cej szkody ni po ytku, co mo na zaobserwowa nie
tylko w procesie psychoterapii. Dzieje si tak wtedy, gdy ego staje si zbyt sztywne, zbyt konserwatywne, aby chcie i móc si
zmienia . Bardzo totalitarne ego nie chce si zmienia , nie chce si dostosowa , jest sztywne w swoich pogl dach i próbuje
narzuci je otoczeniu. Czøowiek z takim ego caøkowicie bezrefleksyjnie odrzuca te informacje (szczególnie na swój temat), które
s niezgodne z jego wizj , pogl dem czy przekonaniem. Nie wysøuchuje niczyich racji, nieraz nawet racji swojego sumienia lub
swoich uczu . Nie waha si , nie ma w tpliwo ci, ma gø bokie przekonanie, e zna prawd . Bardzo totalitarne ego nie znosi
sprzeciwu, ani sytuacji, gdy co dziaøa nie po jego my li. W wyniku takich wewn trznych nastawie dziaøania czøowieka
przestaj by skuteczne, a wr cz zaczynaj szkodzi otoczeniu i jemu samemu. Bardzo totalitarne ego nie potrafi odpowiednio
zadba o potrzeby emocjonalne i potrzeby ciaøa, podobnie jak totalitarna wøadza polityczna dba tylko o siebie, a nie o obywateli,
nie o organizm spoøeczny, dzi ki któremu yje.
Osoba o opisanych wy ej cechach zachowuje si jak tyran lub despota, a jej osobowo mo na okre li mianem osobowo ci
despotycznej (nie myli z osobowo ci autorytarn , której koncepcja jest opisem zespoøu cech psychospoøecznych osób
funkcjonuj cych w systemach autorytarnych, takich jak faszyzm lub komunizm) Gøówn cech osobowo ci despotycznej jest
narzucanie swojej woli otoczeniu i nieliczenie si przy tym z innymi osobami, brak skrupuøów i wspóøczucia, cho mo liwe s u
takich osób momenty w tpliwo ci i poczucie winy. Mówi c cz sto o tzw. "trudnych ludziach" przewa nie mamy na my li
mniejszych lub wi kszych "despotów". Osobowo ci despotyczne charakteryzuje du e nasilenie egocentryzmu i konserwatyzmu
poznawczego oraz podobnie du a, lecz chwiejna iluzja pozytywnej autoskuteczno ci – miewaj one okresy obni onej
samooceny i stany depresyjne.
Osoby o ró norakich "trudnych osobowo ciach" bywaj okre lane jako osoby z zaburzeniami osobowo ci. W zasadzie ka da
osoba z zaburzeniem osobowo ci ma totalitarne ego (a mo e nale aøoby powiedzie , e to jej totalitarne ego ma j ). Istot
ka dego zaburzenia osobowo ci jest utrudniaj cy przystosowanie si i szcz liwe ycie trwaøy nadmiar lub niedomiar istotnych
cech, trudno lub w ogóle niedostrzegalny dla ich posiadacza. Cechy te tak trudno jest dostrzec osobie z zaburzon osobowo ci ,
poniewa s one silnie zwi zane z jej ego, a wi c bardzo silnie chronione przez mechanizmy obronne osobowo ci, tak e te
opisane powy ej. W ró nych zaburzeniach osobowo ci ró ne cechy totalitarnego ego mog wysuwa si na pierwszy plan.
U osób z nasilonymi cechami narcyzmu ego posiada bardzo wybujaø iluzj pozytywnej autoskuteczno ci. Osoby narcystyczne
maj nadmiernie dobre i nieadekwatne do rzeczywisto ci zdanie na swój temat i na temat swoich osi gni . Ich ego równie
odznacza si konserwatyzmem poznawczym i egocentryzmem, ale na pierwszy plan zdecydowanie wysuwa si nieadekwatnie
wysoka samoocena.
Osoby o osobowo ci paranoicznej s inaczej ni wszyscy inni skoncentrowani na sobie. Ich egocentryzm si ga tak daleko, e
bardzo wiele søów i wydarze s skøonne odbiera jako skierowane przeciwko sobie lub swoim pogl dom, cho po odpowiednio
døugim tøumaczeniu zazwyczaj wraca im samokrytycyzm. Osoby te niejako wyprojektowuj siebie na otaczaj cy ich wiat i
wydaje im si , e niemal wszystko, co si dzieje w otoczeniu dotyczy ich bardzo osobi cie. Cz sto maj poczucie jakiej
nadzwyczajnej misji lub wyj tkowo siln ide fix, która opanowuje ich niemal caøkowicie i wobec której s absolutnie
bezkrytyczni. Osobowo takich ludzi bywa równie okre lana jako fanatyczna lub pieniacza.
Osoby o nadzwyczaj silnym konserwatyzmie poznawczym swojego ego s ogromnie sztywne w swoich zachowaniach i
wypowiedziach, a bezpo redni przyczyn tej sztywno ci jest przenikaj cy je na wskro l k. Osoby te maj osobowo l kliw ,
zwan równie unikaj c , która odznacza si podwy szonym poziomem niepokoju lub osobowo anankastyczn . Ta druga nosi
równie nazw osobowo ci obsesyjno-kompulsyjnej, a jej gøówne cechy to nadmiar w tpliwo ci i ostro no ci oraz perfekcjonizm
i drobiazgowo . Osoby anankastyczne i unikaj ce funkcjonuj w bardzo zrytualizowany, nawykowy czy mechaniczny sposób,
nie znosz najmniejszych zmian ani adnych nowo ci. Ich ego jest jak szkielet dorosøego czøowieka, którego ko ci osi gn øy
swój ostateczny rozmiar i poøo enie.

W stron równowagi
Jak sobie poradzi z nadmiernym nasileniem totalitarnych cech swojego ego lub jak ustrzec si nadmiaru tych cech? Czy ka dy
powinien si podda psychoterapii lub treningowi psychologicznemu?
To, e ego nie chce zmian jest caøkiem zrozumiaøe, poniewa bardzo wygodne, ale niestety nie caøkiem praktyczne, gdy ycie
ci gle wymusza na czøowieku zmiany. Powiada si , e "czøowiek jest tak døugo szcz liwy, dopóki nie pozna swojego
nieszcz cia". To prawda, ale dzisiejszy wiat bardzo øatwo i szybko pokazuje czøowiekowi jego nieszcz cie. y bez zmian
obrazu siebie i bez zmian w sobie mo na tylko wtedy, gdy unika si rozwoju, a dzisiejszy szybko zmieniaj cy si wiat po prostu
wymusza na czøowieku ci gøy rozwój i ci gøe przystosowywanie si do nowych warunków. Mo e dlatego coraz wi cej osób
poszukuje lepszych mo liwo ci funkcjonowania poprzez psychoterapi .
Klient w psychoterapii jest skøonny broni obrazu siebie - cho by nie byø on pozytywny - poniewa stabilno i pewno znanego
uwa a za cenniejsze ni zmian . Nie wierzy w pozytywne informacje zwrotne od grupy terapeutycznej, odbiera je jako
zagra aj ce dla siebie. Mechanizmy obronne osobowo ci strzeg stabilno ci jego ego.
Totalitarne ego czøowieka opiera si na samowiedzy, na tym co czøowiek ju o sobie wie, a o wøasnej niewiedzy na swój temat
wiedzie nie chce, odkrywa nowego nie ma zamiaru. Gdy czøowiekowi zaczyna bardzo dokucza jego nadmiernie totalitarne
ego, to zdarza si e dostaje on jakich objawów chorobowych - w ten sposób jego psychika broni si i próbuje wymusi
zmian . I cz sto adne lekarstwa nie s w stanie przynie wówczas prawdziwej ulgi ani wyleczenia. Wtedy lekarstwo jest w
tym czøowieku, który ma objawy - w nim jest odpowied na pytanie, czego mu potrzeba, w nim jest caøa potencjalna wiedza o
nim samym, która do czasu jej poznania jest jego niewiedz , jego nie wiadomo ci .
Carl Gustav Jung twierdziø, e ludzka nie wiadomo jest naturalnym i harmonijnym dopeønieniem ludzkiej wiadomo ci, e s w
niej siøy zdolne wyleczy czøowieka i pomóc mu w jego rozwoju. Niemo liwy jest dalszy rozwój czøowieka bez zmiany jego ego,
bez przyj cia nowej wiedzy o sobie. Poznawa samego siebie to tak e, a mo e przede wszystkim poznawa swoj
nie wiadomo , zwi kszaj c tym samym swoj wiadomo .

