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I. fejezet 

Bevezetés 
Lehet, hogy a tudatlanság boldogít, de csakis a tudás visz előre. 

Barbara Rose 
 

Tapasztalatom szerint ma az emberek élik mindennapi életüket, dolgoznak, gyermekeket 

nevelnek, „küzdenek” a talpon maradásért, és ez kitölti egész életüket. Aztán történik valami 

(haláleset, baleset, betegség, válás, …), ami a megszokott, hétköznapi életből kibillenti az 

embert. És ott találja magát a „senki földjén”, kérdések, kétségek és fájdalmak között.  

1995-ben velem is ez történt, és azóta nagyon sok ilyen emberrel találkoztam.  És ekkor 

megtörténhet a „csoda”. Az Ember elkezd keresni és kérdezni: „Miért pont velem? Miért pont 

most? Miért pont én?” És ha „szerencséje” van, lesz aki válaszol. Lesz, aki segít továbblépni, és 

elindulhat a személyiség fejlődése.  

Mert az ember a mindennapi gondokkal körülvéve magától általában NEM fejlődik. Elég neki a 

hétköznapok feladata. Hogy esetleg az élet többről is szólhat, az el sem jut hozzá.  
 

A fejlődés, a tudatszint emelkedés véletlenül nem tud megtörténni. Ehhez tanulás és tapasztalás 

szükséges. Az életben való aktív részvételt kíván. És ebben a folyamatban eljön az idő, amikor 

az Ember megérzi, hogy a tanulásnak és tapasztalásnak igazából soha nincs is vége.  

Hipotézisem, hogy ha az emberek tudatszintje emelkedik, haladnak a wilberi létrán, egyre 

nagyobb igény nyílik az önismeretre, az új tudásra és tapasztalásra.  
 

Az Integrál pszichológia – és erről szól a szakdolgozatom első része – egy olyan szemléletet 

adhat az embernek, mellyel megérti és belátja, hogy az a tudatszint ahol éppen ő a fejlődésben 

tart nem a legmagasabb szint. Hogy vannak szintek még felettem, melyekre 

„felkapaszkodhatok” ha ezt választom, ha hajlandó vagyok ezért aktívan tenni és fejlődni. És 

azt is megértheti az ember, hogy vannak bennem különböző fejlődési vonalak, melyek 

különböző intelligenciákban nyilvánulnak meg. A fejlődés szempontjából az is fontos, hogy 

ezek közelítsenek ahhoz a szinthez, melyen jelenleg tartózkodom, mert akkor leszek egy stabil, 

egyensúlyban lévő ember, aki biztonságosan tud tovább fejlődni a következő tudatszintre. A 

harmadik fontos dolog, amire az integrál pszichológia rávilágít, hogy az ember belső világa, a 

viselkedése, a kulturális közeg és a társadalom szoros kölcsönhatással van egymással. Ha az 

egyik képes fejlődni, az megadja a többi oldal fejlődési lehetőségét is.  
 

Azonban az nagy kérdés bennem, hogy a középiskolák, főiskolák és egyetemek elvégzése után 

az emberekben önmaguktól kialakul-e a belső igény a fejlődésre és az önismeretre. Vajon ha a 

szülők idősebb korukban is tanulnak és fejlődnek, képesek-e a gyermekeknek olyan mintát 
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adni, melyek az utánunk jövőket is elindíthatják az úton. Esetleg milyen élethelyzetnek kell 

ahhoz történnie, hogy 40, 50 évesen az ember képes legyen az addigi eseménytelen, egyhangú 

életét túlnőni, és elindulni egy addig általa ismeretlen új világ és élet felé. És képes e megtenni 

ezeket a lépéseket? Van-e aki támogatja, segíti, esetleg a család gátolni fogja ebben?  

Ezekre a kérdésekre is keresem a választ dolgozatomban. 

 

 

 

A témaválasztás indoklása 

Non scholae, sed vitae discimus. 
Nem az iskolának, hanem az életnek tanulunk. 

Latin közmondás 
 

1997–2001 között végeztem el a Natura Holisztikum Magánegyetemet, ahol 

Természetgyógyász és Természetgyógyász tanár képesítést szereztem. Közben 1999–2001 

között a Nagy Lajos király Magánegyetemen Pszichológus és Pszichológus tanári diplomát 

kaptam.  

2001-től folytatok egyéni tanácsadásokat, 2002-től pedig folyamatosan tanítok program-

akkreditált felnőttképzés keretében pszichológiát, lelki egészségvédelmet, önismeretet, és 

három éve vezetek Bert Hellinger féle családfelállítást. 
 

2004-ben ismerkedtem meg az Integrál pszichológiával, mely teljes mértékben megváltoztatta 

tanítási módszeremet, és a leadott tananyag fontosságának sorrendjét is.  

Ma már, akik nálam tanulnak, mindenkinek ismernie kell Ken Wilber munkásságát, és az 

Integrál pszichológiát. Ezen ismeret birtokában átláthatóvá válnak a belső történések, a 

viselkedések, a tudatossági szintek, a kapcsolódó kulturális szokások, és a fejlődés lehetősége 

is.  
 

Én is igen fontosnak tartom a „Life long learning” szellemiségét, vagyis az élethosszig tartó 

tanulást. Ez olyan tanulást jelent számomra, mely a személyiség fejlődésével, annak 

gazdagodásával és az egész ember boldogabb, önmegvalósítóbb életével jár együtt. A 

személyiségfejlődés véleményem szerint véletlenül ritkán történik meg. Igényt, tudatos tanulást, 

belső munkát és tapasztalást igényel.  
 

Úgy éreztem, ha a „Személyiségfejlődés Integrál pszichológiai megközelítésben” szakdolgozati 

témát dolgozom fel, akkor még jobban elmélyedhetek a téma mélységeibe, átfogóbb tudásra 

tehetek szert, és nagyobb összefüggésekre láthatok rá.  
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Ez pedig, nemcsak nekem lesz hasznos, hanem minden mostani és leendő tanítványom is több 

ismerethez jut általa.  
 

A szakdolgozatot saját tapasztalataim és az idevágó szakirodalom felhasználásával készítettem 

el. Érdeklődéssel figyeltem, hogy a diákjaimra szintén nagy hatással van az integrál 

pszichológia szemlélete, és tőlük is sokat tanultam. Ebben a témában több továbbképző 

tanfolyamon is részt vettem olyan embereknél, akik személyesen Ken Wilbertől tanultak. 

 

A szakdolgozatban felhasznált vizsgálati módszer  

Vizsgálati módszernek kérdőívet választottam, mely két részből áll. Egyrészt egy általános 

részből, mely a háttérváltozókat tartalmazza, másrészt a Super-féle munkaérték kérdőívből. 

Vizsgálatom célja az volt, hogy rálássak arra, hogy vajon csak én tartom fontosnak az 

önismeretet és a személyiség fejlődést, vagy ez az emberek számára is lényeges.  
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II. fejezet 

Átfogó pszichológiai irányzat a személyiség fejlődésben 
 

1. A pszichológia fejlődése 
 

A pszichológia megszületése óta négy sarkalatos szemléletváltáson, felismerésen ment át1: 

1. „Betegből normálissá” * hagyományos, „orvosi” szemlélet. A pszichológia megszületése a 

XIX. század végére tehető. Egészen addig a pszichológiát a filozófia egyik ágának tekintették. 

Az első felismerés az volt, hogy az embernek nem azért van baja, mert ördög szállta meg, s 

mert bűnös, hanem olyan okok miatt, amiről ő maga, és/vagy emberi környezete tehet. Így tehát 

saját erőből és akaratból segítséggel befolyásolni, alakítani, orvosolni lehet azt. Az embernek 

van tudattalanja, és ott olyan dolgokat tartogat elfojtva, amitől szenved, „lelki baja van, beteg”. 

Ezt Sigmund Freud (1856-1939) írta le a múlt század elején, s ezzel indult el a pszichoanalízis, 

az első átfogó pszichológiai irányzat.  Szemlélete szerint a dolgunk a bajok orvoslása, feladata 

az embert a problémáiból normálissá, hétköznapivá tenni. A 60-as évekig ez az alapszemlélet 

uralkodott, és kidolgoztak még két variációt a „betegből-normálissá” sémára.  

Az egyik a behaviorizmus („fókuszáljunk a viselkedésre”), a másik a kognitív szemlélet 

(„fókuszáljunk a gondolkodásmódra”).  
 

2. „Normálisból kiteljesedetté” * humanisztikus szemlélet. A 60-as években azonban az 

emberek tömegesen rájöttek arra, hogy lehetnek felszabadultabbak, mint ahogy addig éltek. A 

felszabadultságot, lelki csúcsélményeket emberi lehetőségeknek, humán potenciálnak hívták. 

Ekkor több pszichológus azzal kezdett foglalkozni, hogyan lehet az embert a kiteljesítésében 

segíteni, azaz a normálisból, hétköznapi örömökkel és szenvedésekkel tűzdelt életet élő, 

beszűkült, önmagával küszködő embert boldoggá, kiteljesedetté tenni. A sok közül két ember, 

Abraham Maslow (1908-1970) és Carl Rogers (1902-1987) vált híressé a pszichológiában. Ez a 

szemlélet a humanisztikus pszichológia.  
 

3. „A kiteljesedés végső szakasza a spirituális világbeli magunkra találás” * a spirituális/ 

transzperszonális szemlélet. Maslow kortársai, s maga Maslow is nem sokkal a humanisztikus 

alaptételeinek lefektetése után saját tapasztalatai alapján, és kortársait látván rájött, hogy a 

kiteljesedés nem áll meg az önmegvalósításnál, a csúcsteljesítménynél, a sikernél, a 

személyiségünk, képességeinek kibontakoztatásánál. Ha mindez megtörtént, akkor további 

élményvilág és növekedés nyílik meg előttünk: a spirituális élményvilág, mely közvetlen, 

                                            
1 Forrás: Gánti Bence, www.bencelap.hu  
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természetes folytatása a személyes növekedésünknek. Ez ugyanúgy belső részünk, mint a 

személyes (ego-beli) jelenségek.  

Ebből a rájövésből született meg a transzperszonális pszichológia. Innen kezdve az ezzel 

foglalkozó emberek azt gondolták, hogy a fő fókusz a spirituális/transzperszonális lényünk 

kiteljesítése, megélése, fejlesztése kell, hogy legyen, s akkor a többi probléma magától 

megoldódik. Ez megfelelt a növekvő spirituális igénynek, aktivitásnak, ami ma a nyugatot 

jellemzi. Fő képviselője Roberto Assagioli (1888-1974) olasz pszichiáter volt, aki megalkotta a 

pszichoszintézist. 
 

4. „Nem elég csak spirituálisan növekedni, a személyes (ego) rész gondozását is hozzá kell 

vennünk” * Integrál szemlélet. Vagyis az, hogy az ember megéli a spirituális dimenziókat, 

nem jelenti azt, hogy a mindennapokban is „megvilágosodott” ember. Ma nagyon sokan, 

akiknek részük van transzperszonális élményekben „elszállnak”. Megtagadják testüket, 

múltjukat, családjukat, önmagukat, és csak az általuk megélt élményt ismerik el. Azonban az 

átélt élmény is teljesen szubjektív, és bizony ezekben az esetekben többször téves ego játék.   

Ken Wilber által kidolgozott integrál szemlélet az embert EGÉSZként és egyben RÉSZként is 

szemléli. Egy olyan rendszer, melybe minden dimenzió, nézőpont és fejlődési lépcsőfok 

megtalálható. És nem csak egy filozófiai rendszer (mint leíró tudomány), hanem gyakorlati 

útmutató is, mely képes segítséget adni, hogy rálássunk a „botladozó” emberre, és megmutatja a 

lépcsőfokokat és feladatokat, hogy egy egységes EGÉSZ váljon belőle. 
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2. Integrál pszichológia 
Ha lehetsz, legyél.  

Ha nem, fel a fejjel, és végezd, mi rád méretett,  
segítve és hátráltatva másokat a kifulladásig 

e. e. cumming 
 

Megalkotója Ken Wilber, amerikai filozófus és pszichológus, aki 1949-ben született Oklahoma 

Cityben. Orvostudományt és biokémiát tanult, de egyetemi tanulmányait nem fejezte be. 

Önállóan kezdte olvasni, összevetni és szintézisbe foglalni a nyugati és keleti tudományos, 

filozófiai és pszichológiai irányzatokat.  

1977-ben jelent meg az első könyve a The Spectrum of Consciousness (A tudat spektrumai) 

címen. Azóta húsz könyvet és számos esszét publikált. 2002-ben létrehozta az Egyesült 

Államokban, a Colorado állambeli Boulderben az Integrál Intézetet, mely 2004-ben nyitotta 

meg kapuját a nagyvilág előtt.  
 

2.1 Hogyan integrált az Integrált pszichológia?  - „Keresztbe-kasul” és többdimenziósan 

 időben: ősi, modern, posztmodern ismeretek integrációja 

 térben: nyugat és kelet (plusz észak és dél) tudásának integrációja 

 tudomány és spiritualitás integrációja 

 pszichológiai irányzatok integrációja 
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2.2 AQAL rendszer, az integrált megközelítés öt eleme * „All quadrants all lines” (and all 

levels, types, states) – Minden kvadráns és vonal, és típus és állapot, és többdimenziós 

látásmód.  

Ez a rendszer egy térkép, mely az élet terének térképe az ember számára. Ez a világ számunkra, 

az életünk területei, melyen belül telnek éveink születésünktől halálunkig. Ebből kilépni nincs 

lehetőségünk. Fejlődnünk is ebben a rendszerben lehet és kell.  
 

Az AQAL rendszer területei: 

2.2.1 Evolúció, holonok és kvadránsok (nézőpontok) 

2.2.2 Tudatfejlődés szintjei (teljes spektrumú fejlődéslélektan) 

2.2.3 Fejlődésvonalak (lelki területeink) 

2.2.4 Tudatállapotok (normál és módosult - transz, meditáció, patológia) 

2.2.5 A tudat szerkezete és típusai (személyiség- és karaktertípusok) 

 

2.2.1 Evolúció, holonok és kvadránsok (nézőpontok) 

2.2.1.1 Ken Wilber eredetileg 20 alapelvet állapított meg, melyek érvényesek a Kozmosz 

evolúciójára, amely minden szinten minden jelenségre nézve igaz, azaz a világban megjelenő 

minden létező jelenségre áll (Wilber 1995). Ezek tehát olyan univerzális minták, 

törvényszerűségek, amelyek közösek pl. egy atomban, egy virágban, egy fogalomban, egy 

gondolatban, egy kultúrában, egy neuronban, egy érzelemben, vagy egy transz-élményben. 

A legfontosabb alapelvek: 

* Az első alapelv, hogy a valóság részegészekből, ún. holonokból áll. Olyan dolgokból, melyek 

egyszerre részek és egészek is.   

Arthur Koestler Szellem a gépben című könyvében használta a holon kifejezést. Ez jelöli egy 

hierarchiában alul elhelyezkedő egységek felől szemlélve az önálló egészet, a fölöttes szintek 

felől pedig a függő részeket, azaz a köztes entitásokat. Ezt a mechanizmust Koestler 

önérvényesítő és integratív jellegűnek tartja2. 

Az első alapelv szerint tehát a valóság nem dolgokból és folyamatokból áll, nem részekből vagy 

egészekből, hanem részegészekből, más néven holonokból. Minden dolog (legyen az egy kő, 

egy sejt, egy élőlény, egy gondolat, egy szabály, egy szó, egy érzés, a lélek fejlődésének 

akármelyik szakasza, vagy egy spirituális élmény) egyszerre része egy nagyobb rendszernek, és 

egyszerre egy egész, amely részekből áll, tehát holon.  

                                            
2 Fizikai Szemle 2005/12. 406.o * Palló Gábor: Az ébrenjáró: Arthur Koestler 
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A holonoknak közös mintázatuk, jellegzetességeik, törvényszerűségeik vannak, ezeket írja le a 

többi alapelv. Ezen alapelvek univerzálisan igazak minden jelenségre, így a lelki jelenségekre, a 

tudati fejlődés szintjeire is, mivel azok is holonok. 

* A második alapelv: minden holon négy közös motivációjával foglalkozik. A holonok első két 

motivációja: egyrészt, hogy fenntartsa egészlegességét, autonómiáját és egyénileg hasson 

(hatóerő), másrészt hogy fenntartsa a rész-ségét is, beleilleszkedjen egy nagyobb egészbe. Ha 

nem tudja fenntartani önállóságát, vagy ha nem tud egy nagyobb egységbe beilleszkedni, akkor 

megszűnik létezni. Ezek a holon horizontális jellemzői.  

A vertikális jellemzők pedig az ön-meghaladás – a magasabb szintre lépés jelensége – és a 

feloldódás. Ha nem tud megmaradni valamiért holonnak, akkor felbomlik és szubholonokra 

esik szét (pl. a sejt molekulákra, atomokra).  

Ma egyre többen tekintik az evolúciót kvantumevolúciónak, melyben ugrások vannak, ahol 

radikálisan új dolgok jelennek meg, bukkannak elő, tehát teljesen új, komplex holonok jelennek 

meg a létezésben, amit az előző, létező formából nem lehet kikövetkeztetni (pl. ha egy követ 

nézünk, semmit sem találunk, ami az élőlényre utalna benne). Az evolúció ön-meghaladó 

folyamat. Ez a drive a Kozmoszba van építve, és az újabb mindig túlmegy az előző szinten. 

Megtestesíti azt, ami előtte volt, és hihetetlenül új jellemzőket ad hozzá. Minden holonnak tehát 

négy hatóereje van: horizontálisan az autonómia és a beilleszkedés, vertikálisan a feloldódás és 

az ön-meghaladás.  

* Az önmeghaladás tehát nem lineárisan folyamatos, hanem kreatív ugrások jellemzik, ez a 

harmadik alapelv. A kreatív felbukkanás elve alapján kvantumlépésekben bontakozik ki ilyen 

kreatív módon. A holon lényegét nem lehet megtalálni a részeiben, hiába rakunk össze részeket, 

nem lesz belőle új szintű jelenség. A kreativitás a Szellem szinonimája mondja Wilber.  A 

Szellem teszi lehetővé, hogy új formák jelenjenek meg, ez a kreatív kibomlás alapja.  A 

folyamatosság nem a régi és az új jelenség szintjén van, hanem maguk ezek az alapelvek 

jelentik a folytonosságot. 

* A negyedik alapelv a holarchia elve, amely szerint a holonok holarhikusan jelennek meg. A 

természetes hierarchia vagy holarchia az, hogy egy egész az természetszerűleg része lesz 

valami másnak a következő szinten. A természetes hierarchiák, azaz holarchiák holonokból 

állnak. Ha egy holon a természetes holarchiát bitorolni akarja, akkor patológia jön létre, vagy 

az, amit klasszikusan hierarchiának nevezünk, pl. amikor egy rákos sejt dominálja a sejtet, vagy 

egy fasiszta diktátor a szociális rendszert. 

* Az ötödik alapelv az, hogy minden holon meghaladja, és ugyanakkor magában foglalja 

(inkludálja) az előző szintjét. A magasabb holonokban benne van az alacsonyabb, plusz valami 

extra, új dolog is. (A családállítás egyik igen fontos mondata: „Apámból és Anyámból vagyok, 
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és egy kicsit több.” Ez a mondat is a fejlődésről szól.) A holarchiát épp az valósítja meg, hogy a 

magasabban benne van az alacsonyabb, de az alacsonyabban nincs benne a magasabb, és nem is 

ismeri azt, szó szerint fogalma sincs róla. A magasabb és alacsonyabb szintek nem értékbeli 

megkülönböztetések, hanem egyszerűen azt a tényt mutatják, hogy ha elpusztítjuk az 

alacsonyabb szintet, akkor mind odavész, ami felette van, ha viszont fordítva teszünk, akkor az 

alacsonyabb szintek megmaradnak. 

 
 

2.2.1.2 A Négy Kvadráns, vagy Isten (a valóság) négy arca 
 

 

Wilber megkülönbözteti a bal oldali kvadránsokat a jobb oldaliaktól, ezt a két térfelet balkezes, 

illetve jobbkezes megközelítésnek, a Szellem „jobb és bal kezé”-nek nevezi. Ez alapvetően 

eltérő két megközelítést jelent a világban. A jobb kezes a tudós, a külső, empirikus megfigyelő, 

aki a jelenségek (holonok) felszínét, külső oldalát látja, és azt attól eltávolodva szemléli. Nem 

lép vele kapcsolatba, nem kérdez tőle semmit. Objektív. A bal kezes megközelítés a holon 

belső oldalával foglalkozik, a megéléssel, belső jelentéssel kommunikáción és értelmezésen át. 

Szubjektív.  

BF        Egyéni-belső világ 
 
Pszichológia 
Filozófia * nyugati és keleti, 
világvallások 
Spiritualitás, ezotéria, misztika, 
szubjektív élmény 

ÉN 

           Egyéni-külső világ            JF 
 
Anatómia-élettan (durva-test) 
Pszichiátria 
Bioenergetika (finom test) 
Viselkedés (külsőleg megfigyelhető) 
 
AZ 

 

 

Individuális 

 

Közös- belső világ             MI 
   

Kulturális antropológia 
Szociálpszichológia 
Élettér  
BA 

 

AZOK       Közös-külső világ 
 
Szociális rendszer, Ökológia, 
Természetföldrajz  
Szociológia, Társadalomismeret  

JA  

 

 

Kollektív 
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A négy kvadráns az emberi nézőpontok, avagy az evolúció négy nagy területe. Wilber áttekintő, 

összehasonlító erőfeszítései során rájött, hogy a közös szál, a Szellem, nem egy formában, 

hanem egyszerre négy „arccal” van jelen, amibe viszont már minden jelenség beleillik. A 

Szellem tehát a manifeszt világban egyszerre négy nagy területen jelenik meg, azaz egy holont 

négyféle nézőpontból figyelhetünk meg.  

Ez a négy kvadráns:  

 a belső-individuális jelenti a belső megéléseket * BF – bal felső 

 a belső-kollektív a kulturális aspektust * BA – bal alsó 

 a külső-individuális a viselkedést mutatja * JF – jobb felső 

 a külső-kollektív a szociális aspektust * JA – jobb alsó 
 

A modell egyik kulcs mondanivalója, hogy egyik kvadránsnak sincs prioritása, mindegyik 

szimultán van jelen. Aminek prioritása van az a mögöttes Egység, a Szellem, amely egyszerre 

jelenik meg mind a négy formában. Nem négy holon jelenik meg egyszerre egy adott fejlődési 

szinten, nem is egy holon járja körbe a négy területet, hanem egy holon négy oldaláról van 

szó. A négy terület kölcsönös összefüggésben van, egyenlően fontosak, és bármelyik változása 

a többi utána gombolódását eredményezi. Mindegyik egyszerre ok és okozat.  

Például kövérnek lenni JF kvadránsban egy műszerekkel mérhető, az egyénre vonatkozó, 

tudományosan igazolható, objektív tény. BF kvadránsban egy szubjektív élmény. BA 

kvadránsban kulturális megjelenése, és BJ kvadránsban a társadalmi megjelenése vizsgálható. 

Miközben a holon (kövérség) ugyanaz, a kvadránstól (nézőponttól) függően teljesen más a 

tapasztalat. Mindegyik igaz, mindegyik fontos, együtt teszik ki a valóságot. 

Mind a négy kvadránsban megvan a fejlődési lánc, és az egyik kvadráns adott szintjén 

megjelenő jelenségek megegyeznek a másik kvadráns ugyanazon szintjén lévővel – ezek egy 

holon különböző részei.  
 

3. Szellem 

2. Elme 

1. Test 

BF 

3. Kauzális 

2. Finom (szubtilis) 

1. Durva 

JF 

BA 

1. Egocentrikus világkép 

2. Etnocentrikus világkép 

3. Világcentrikus világkép 

JA 

1. Csoport 

2. Nemzet 

3. Globális 
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Ez a négyes felosztás teljes rálátást ad világunkra. Megérthetjük, hogy belső fejlődésünk 

hatással van viselkedésünkre, kultúránkra és társadalmunkra is. De a kultúra vagy a társadalom 

fejlődése is hatással van az ember belső és külső világára.  

„Ha az egyik negyeden sebet ejtünk, hamarosan mind a négy vérezni kezd.”3 Ha az egyik 

kvadránsban zavar van, patológia jön létre, az mind a négy másik kvadránsban szimultán 

megjelenik, átgombolódik. A négy kvadránst, ha egyszerre látjuk, akkor rájövünk, hogy a 

patológiák csupán egy jéghegy csúcsai, mely magában foglalja a világnézetet, a szociális 

struktúrát, és a kulturális tényezőket is.  
 

2.2.2 Tudatfejlődés szintjei (teljes spektrumú fejlődéslélektan)  

A Bal Felső, Egyéni-belső világ, a belső tudati fejlődés szintjei. A „belső én fejlődési szintjei, 

amelyek a legvégső identitás felé tartanak. A tudatalattitól a tudatos szinteken át a tudatfölöttiig 

maga a Szellem bontakozik ki előttünk, ahogy végigkövetjük a tudatfejlődés ívpályáját, az 

egyedülállónak az Egyedülálló felé tartó szárnyalását.”4 
 

2.2.2.1 A fejlődés három fő szakasza 

 preperszonális – 0-3 év 

 perszonális – „ego-s lét”, 3 éves kortól felnőttkorig 

 transzperszonális – „egon túli”, spirituális szintek, az egotól a megvilágosodásig 
 

2.2.2.2 A fejlődés 10 szintje, a létra-modell 

A belső evolúciónak (BF kvadráns) három alapvető aspektusa van: a szintek (= létra), a mászó 

(, a self = az én, aki minden szinten újabb fordulóponthoz ér), és a látvány (= világképek). 
 

2.2.2.2.1 A létra-modell  

A szintek (= létra) a tudatfejlődés állomásait, stádiumait, szintjeit, hullámait jelentik. Nekem 

Wilbernek az a megközelítése tetszik legjobban, amikor a létrát 1-től 9-ig ossza fel, és ezen 

kívül még megkülönbözteti a 0 és a 10. szintet.  

A kilenc szint a tudat alapstruktúráit mutatja, a növekedés szintjeit. Az első szakasz a 

szenzofizikális tudat, azaz szenzoros-fizikai állapot, mely a fizikai ingerek érzékelésére képes. 

Második a fantázia-emóciók elme, amelyben az érzelmek, majd a belső képek jelennek meg, 

és beindul az érzelem alapú fantáziaműködés. Harmadik a reprezentációs-elme, amelyben 

megjelennek a fogalmak, gondolatok, és így a növekvő ember képessé válik a külvilág belső 

                                            
3 Ken Wilber: A Működő Szellem rövid története, 148. old.  
4 Ken Wilber: A Működő Szellem rövid története, 147. old.  
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leképezésére, „reprezentálására”. A fogalmakból szabályok és szerepek alakulnak ki, ez uralja a 

negyedik szakaszt a szabály-szerep elmét, mely képes formális műveletek végzésére.  

 

 

 
 
 

Az ötödik szinten az elme képes az elvont, formális műveletekre is (az átlagos, értelmes 

felnőtt ember elmeállapota a halálig). A hatodik szinten jelenik meg az integrált szint, 

amelyben a gondolkodást intuitív víziók jellemzik (az átlagból kiemelkedő, tudatában 

előrehaladott felnőtt ember).  

Ezután transzperszonális szintek következnek, a nyolcadik a pszichikus szint, majd a szubtilis 

(finom, az anyaginál, gondolatinál is finomabb jelenségek), és végül a kauzális (oksági) szint, a 

határtalan szabadság, végtelen tér és Üresség megtapasztalása, a Nirvána. 

Ezeken kívül megkülönbözteti még a „0” szintet, a születés előtti prenatalis ősmátrixot, és a 

tízes szintet, mely a nonduális lét, maga a „papír” az ábra mögött, ami nem egy szint vagy 

állapot, hanem mindennek az alapja.  
 

A tudat alapvető struktúrái, ha egyszer megjelennek, akkor nem tűnnek el, hanem a magasabb 

szintekre lépéskor beleintegrálódnak abba. A magasabb szintek „magukban foglalják a 

megelőző szinteket, ahogy egy sejt magában foglalja a molekulákat, amelyek magunkban 
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foglalják az atomokat. Ha egy alacsonyabb létrafokot elpusztítunk, a magasabb fokok is vele 

pusztulnak.”5  

Ezen kívül vannak átmeneti struktúrák is, melyek a tudatban csak átmenetileg vannak jelen. 

Amikor a fejlődés egy magasabb szintre lép, akkor az előző szintű átmeneti struktúrák átadják a 

helyüket az magasabb szintű átmeneti struktúráknak. Ilyen átmeneti struktúrák például: 

 a világnézet Gabser alapján, 

 a morális fejlődés Kohlberg alapján  

 a self-szükségletek Maslow alapján  

 a self-identitás Loevinger alapján (uroboros, typhonikus, perszóna, ego, kentaur, stb.) 
 

Az én-tudat, a self a közvetítő az alapvető és az átmeneti struktúrák között. A self mindig az 

újonnan megjelenő alapstruktúrával azonosul, és létrehozza a megfelelő átmeneti struktúrákat. 
 

2.2.2.2.2 Az én, a mászó  

A mászó az én, akit Wilber selfnek is nevez. 

Ő az, aki megjárja a fejlődés lépcsőfokait. Aki 

a születéssel felkerül a létrára, és fejlődésével 

halad a fokokon. Aki keresztül megy az egyes 

szintek átmeneti fejlődésén, miközben 

magába építi az alapvető struktúrákat. A self 

aki tanul, tapasztal, beépít és tovább lép. De 

az is ő, aki leragadhat, megállhat a 

fejlődésben. Ő az, aki éli az életet. 

Sajátos jellemzői: „azonosulás, szerveződés, 

akarat vagy figyelem, anyagcsere és 

tájékozódás.  

„… megemlítem, hogy a „tájékozódás” például a holonok négy késztetésére vonatkozik – 

nevezetesen a cselekvőképességre, a részvételre, az önmeghaladásra és a felbomlásra 

(regresszióra). A fejlődés minden fokán ez a négy alapvető választás áll az én előtt. Ha 

bármelyik késztetés túlsúlyba kerül vagy alul marad, az énen patologikus elváltozás figyelhető 

meg, amelynek típusa attól függ, hogy a kilenc létrafok melyikén ütött be a baj. 

… Bizony megesik, hogy az én ugyan mászik tovább a táguló tudat létráján, de útközben az 

egyik létrafokon már otthagyta karját vagy lábát! 

                                            
5 Ken Wilber: A Működő Szellem rövid története, 151. old. 
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Ha valami balul üt ki a fejlődési folyamat egyik szakaszában, az én egyes aspektusai 

megsérülhetnek, sőt le is szakadhatnak. Ezt nevezzük elfojtásnak, disszociációnak vagy 

elidegenedésnek.”6 A self az, aki egészként haladhat a fejlődés lépcsőin, de ő az is, aki sérülhet. 

Egy megrázó történés, élethelyzet vagy veszteség nem megfelelő feldolgozása esetén a 

tudattalanba száműzi a fájdalmas emléket. Ez azonban maga után vonja a self lelki sérülését, 

„leszakadhat karunk és lábunk” mondja Wilber. És ahogy haladunk az életben, telik az idő, 

egyre több énrészünket tagadhatjuk meg, veszíthetjük el, ha nem dolgozunk a múlt fájdalmain 

és sérülésein. 

Három évvel ezelőtt előadást tartottam kétszáz embernek a haldoklás, halál és gyász 

témakörében. Úgy éreztem ez egy nem könnyű téma, és ennyi emberből nem veszem észre, ha 

valakit nagyon mélyen megérint. Azért azt kértem a hallgatóságtól, hogy a szünetben jelezze 

nekem az, akinek friss gyászélménye van. Az asztal körül sor alakult ki és mindenki friss 

gyászélményről számolt be. Egy idő után nekem furcsának tűnt, mert azért ennyi friss 

gyászélmény egy csoportban nem lehet. Megkérdeztem a következő lányt, mit jelent neki a friss 

gyászélmény. És ő beszámolt arról, hogy tizenöt éve veszítette el édesanyját. Megdöbbentem. 

Ez friss gyászélmény? A wilberi gondolkodásban ez egy leszakadt én-rész (és bizony nem is 

kicsi), és ez a lány azóta „karok vagy/és lábak” nélkül igyekszik teljes életet élni. De képtelen 

rá. És ezt észre sem veszi. 

„A direkcionális (iránnyal rendelkező) tendenciát,  el lehet torzítani, le lehet gátolni, teljesen 

azonban nem pusztítható el anélkül, hogy magát az organizmust meg ne semmisítenénk. Rogers 

híres hasonlata példázza ezt: “Jól emlékezem rá, hogy gyermekkoromban volt az alagsorban 

egy krumplisládánk, amelyben a télre eltett burgonyát tároltuk. Ez néhány láb mélységben, egy 

apró pinceablak alatt helyezkedett el. A feltételek kedvezőtlenek voltak, a burgonya ennek 

ellenére csírázni kezdett. Sápadt, fehéres csírák törtek elő a gumókból, amelyek egyáltalán nem 

hasonlítottak azokra az egészséges, zöld kitüremkedésekre, amelyeket olyankor láthatunk, ha a 

burgonyát tavasszal kiültetjük a talajba. Ám ezek a bánatos, satnya csírák is két-három láb 

magasba felnőttek, míg csak el nem érték a távoli ablakból beszűrődő fényt. A maguk bizarr, 

terméketlen növekedésében viszontláthattuk annak az iránnyal rendelkező tendenciának 

egyfajta kétségbeesett kifejeződését, melyet fentebb leírtam. Növény sohasem lehetett belőlük, 

sohasem érhettek be, sohasem teljesülhetett a bennük rejlő valódi lehetőség. Mégis a 

legnyomorúságosabb körülmények között is küzdöttek azért, hogy „váljék belőlük valami”. Az 

élet sohasem adja fel, még akkor sem, ha virágzásra nincs remény. Amikor olyan betegekkel 

                                            
6 Ken Wilber: A Működő Szellem rövid története, 153. old. 
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van dolgom, akinek élete rettenetesen eltorzult, amikor a kórházak félreeső kórtermeibe szorult 

férfiakkal és asszonyokkal foglalkozom, gyakran eszembe jutnak ezek a burgonyacsírák.”7 

Érdemes azon elgondolkodni, hogy nem mindegy hogy az életünk telik vagy múlik. Ha telik, 

akkor telítődik. Tapasztalatokkal, élményekkel, fejlődéssel. Ha pedig múlik, akkor 

tapasztalatok, bölcsesség nélkül elmúlik. És bizony nem kevés ember ebben a túlélő módban éli 

le egész életét.  

A self gravitációs középpontja mindig azon a szinten van, melynek az alapstruktúrájához köti 

az identitását. Az egyén tudatossági szintjét vizsgálva, azt 100 %-ban meghatározva (Mit jelent 

a 100 %? Ez teljesen személyiség függő. Más és más mögöttes energiát jelent. Például nekem a 

100 % sokkal több energiát, cselekvést, akaratot jelent, mint a húgomnak. Ő sokkal kevesebb 

tudással és tapasztalattal is boldog. Én pedig még azzal sem vagyok elégedett, ami másnak már 

igen fárasztó.) 50 %-a felel meg egy adott tudatossági szintnek, melyen tartózkodik, 25 % egy 

magasabb és a másik 25 % pedig egy alacsonyabb tudatszintnek. Vagyis van egy gravitációs 

középpontunk (50 %) melyen élünk, vannak leszakadt, elmaradt én részeink (25 %), és vannak 

olyan struktúráink (szintén 25 %) melyek már egy magasabb tudatossági szinten tartozkódnak.   

Tehát ma az átlag ember nem egységesen 5 tudatszinten él, mert vannak 2, 3, 4 szintű 

nyúlványai vagy leszakadásai, és 6, 7 szintű felkapaszkodásai. Vagyis az egyén egy eloszlás a 

létrán, Wilber szavával élve tintapaca. Bizonyos állapotokban olyan érzelmeket él át, olyan 

dolgokat cselekszik, amelyek korábbi állapotaiból maradtak meg, máskor pedig magasabb 

szintű csúcsélményeket tapasztalhat meg. 
 

2.2.2.2.3 Látvány  

Minden fejlődési szakaszban máshogyan látjuk önmagunkat és a másikat, más az énidentitás, az 

énszükségletek és az erkölcsi érzék is. Minden egyes lépcsőfokon más világkép tárul elénk, 

vagyis más és más világképpel rendelkezünk (mágikus, mitikus, …). Egy adott szinten 

megjelenik az annak a szintnek megfelelő világnézetet, ami a következő szintre lépve eltűnik és 

kialakul az új világnézet. Minden szintnek megvannak a kulturális intézményei, olvasnivalói, 

televízió műsorai és iskolái is.  
 

2.2.2.2.4 Szintek megélése 

A self útját gyakorlatilag két részre oszthatjuk: egy adott szinten való létezése, és átváltás egy 

következő szintre. Amikor a self egy szint lehetőségeit, kereteit már megtapasztalta, akkor érik 

meg a váltásra. Ennek az átalakulásnak a folyamata három szakaszra osztható, és jó tudni, hogy 

                                            
7 Szenes Andrea: Igen, 24. oldal 
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minden szakaszban felléphetnek patológiák is. Vagyis a nem megfelelő megélés, vagy a 

beleragadás az adott szintbe nem segít a továbblépésben:  

1. Azonosulás, fúzió, egybeolvadás. A fejlődése során az én a tudatosság magasabb szintjére 

lép, és eggyé válik az új szinttel, azaz a megjelenő alapstruktúrával.  

2. Differenciálódás, leválás. Az „én lassanként az adott szint felé emelkedik, elkülönül tőle, 

differenciálódik, vagyis többé már nem azonos vele, meghaladja azt 

3. Integrálódás. „Azonosul az újabb, magasabb szinttel, mintegy „berendezkedik” benne; az 

újabb lépcsőfok a megelőzőkön nyugszik, tehát a tágabb tudatnak az előzőket is magában kell 

foglalnia, integrálnia kell, s ez az integráció az adott fordulópont harmadik, végső fázisa.”8 

A szintek megélésének 3 fázisa

Az én azonosul az adott 
lépcsőfokkal, egybeolvad

vele
1.

2.

3.

Differenciálódik, 
meghaladja, elengedi, leválik 

róla

A kettőt integrálom
* részt vesz a napi életben rutinos 

készségként

Felbukkan az új szint, 
vonzani kezd

forrás: Gánti Bence – „ 3fazis_jpg” c. ábrája  
 

Ha egy szinten sérül a megélés bármelyik folyamata, akkor leszakadhatnak self-részek. És igaz, 

hogy a self-rendszer fő tömege folytatja útját a létrán felfelé, a leszakadt részek azonban 

megmaradnak a szintűkön.  

Ez három szempontból okoz problémát, köt le nagy energiát:  

 Egyrészt a leszakadt részek állandóan figyelmet követelnek maguknak.  

 Másrészt éppen ezért a selfnek külön „el kell intéznie”, hogy ezt ne lássa, így védekező 

mechanizmust alakít ki, és elkezd hazudni önmagának. Ezt a tevékenységét pedig folyamatosan 

fenn kell tartania.  

 Harmadrészt a self nem tud teljessé válni, „döcög a létrán, és a leszakadt részei nyomán a 

sebeiből csöpög a vér”. Azonban a transzperszonális szintekre lépés feltétele, hogy az egyén 

szembenézzen ezen eldugott részeivel, és integrálja azokat a self-rendszerébe. 
                                            
8 Ken Wilber: A Működő Szellem rövid története, 154. oldal 
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Ma a legfontosabb tennivalónk, ha fejlődni szeretnék, hogy rendbe rakjuk múltunkat, 

szembenézzünk eldugott érzelmeinkkel és elinduljunk az önismeret és az önmegvalósítás útján. 

Fogadjuk el életünk eseményeit és történéseit. Ismerjük el, hogy vannak transzperszonális 

szintek, és bátran ismerkedjünk velük. A kettő között pedig középen, a kentauri szinten (6-os 

wilberi szint) kell megvetni a lábunkat és teljes életet élni. Erre utal képletesen Wilber úgy, 

mint „Freud és Buddha egyesítése”; a mélypszichológiai feltárás és személyiségintegrálás 

szükséges a magaspszichológia irányába való továbblépéshez. A modern nyugat felfedezése a 

tudatalatti pszichodinamikája, amelyet sehol máshol nem írtak le ilyen precízen. Mindezt 

integrálni lehet a kontemplatív tradíciók sokkal inkább teljes spektrumot nyújtó 

megközelítésével.  
 

Mi az értelme a kettő egyesítésének? Wilber így ír erről: „Ha száz százalék a teljes kapacitásod, 

de ebből a pincében maradt negyven az induláskor, akkor nem tudsz továbbmenni Buddhához a 

magasabb szintekre - ekkor a pszichoterápia segíthet. Ha nem veszed igénybe a pszichoterápia 

segítségét, akkor nehezen jutsz el Buddhához.”9 A mélypszichológia segítségével ismét 

kapcsolatba lépünk az alacsonyabb holonokkal, és a tudat számára láthatóvá tesszük őket, így 

eloldozódnak a disszociált, fixált jellegüktől, és ismét hozzákapcsolódnak a tudat evolúciójának 

a folyamatához. A self ekkor integrálódik, és teljes energiájával tud tovább menni a fejlődésben 

transzperszonális irányba. 

 

                                            
9 Ken Wilber: A Működő Szellem rövid története, 165. oldal 
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2.2.2.5 Forduló pontok 
 

A self, a „létrán mászó” emberi lény, a következő fordulópontokat tapasztalhatja meg fejlődési 

útja során: 
 

Szint Fejlődési szint Mikor történik 

1. Testi én születése Születéstől ½ éves korig 

2. Érzelmi én születése ½ éves kortól 1,5-2 éves korig 

3. Fogalmilag gondolkozó én születése 1,5-2 éves kortól 4-7 éves korig 

4. Szerep-én születése 7 éves kortól 12 éves korig 

5. Érett ego születése 12 éves kortól 15 éves korig, kamaszkor 

Mivel szakdolgozatom a személyiség önmegvalósító, kiteljesedő fejlődéséről szól, én az 5 és a 

6 tudatszint részletezését tartom ebből a szempontból igen fontosnak.  

Mit is ért Wilber az érett én fogalmán? Szigorú elvárásai vannak vele kapcsolatban. Elvárja 

tőle, hogy a konvencionálisból átlépjen a posztkonvencionalitás területére, hogy 

multikulturális legyen, és hogy társadalomcentrizmusából a világközpontúság felé tartson. Más 

szóval spirituális nyitottságot vár el tőle. A továbblépéshez ez pedig valóban nélkülözhetetlen.  

6. Integrált én vagy a Kentaur születése Huszonéves kortól kezdődhet – meddig? 

Olyan „megfigyelő (tanú) én” értendő ezen, amelyik elkülönülten látja a testet és az elmét, és 

elkezdheti az integrálás, összehangolás nehéz feladatát. 

7. Természetmisztikus születése Életkorhoz nem kötődik, régebben 
inkább idősebb kor, ma már fiatalok is 

A világ megszokott érzékelésen túlmenő megtapasztalása. 

8. Isten(ség) misztikus születése  

A személyes Isten valamelyik formájának, vagy az isteni erőknek átélése. 

9. Formafölötti misztikus születése  
 

Minden fordulópont új látásmódot hoz az illető saját magára és másokra vonatkozó 

megítélésében is.  
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2.2.3 Fejlődésvonalak (intelligenciák) 
 

Van, amiben nagyon jó vagyok, van, amiben átlagos és van, amiben kevésbé jó. 
 

A fejlődésvonalak az ember „oldalait”, többszörös intelligenciáját jelentik. Az intelligencia 

egyszerű definíciója: „fejlettségi szint”. „Hogy miben”, azokat az „intelligenciáink”, a 

fejlődésvonalaink határozzák meg. Az alapelv az, hogy annyiféle intelligenciát foglalunk a 

rendszerbe, amennyiről csak tudunk10. Bőséges bizonyíték áll rendelkezésünkre, hogy 

mindezek léteznek, és ha le kívánjuk írni, milyen egy emberi lény, akkor ezeket mind 

figyelembe kell vennünk, s nem pusztán kiválasztani egyet, melyre kizárólagosan esküszünk.  

Ilyen fejlődésvonalak a motivációk, szükségletek fejlődése, a kognitív (értelem, intellektus, 

felfogás, megismerés, gondolkodásmód), az affektív (érzelmek), morális, erkölcsi, 

interperszonális, pszichoszexuális aspektusai a selfnek, továbbá az intuíció, kreativitás, a 

tehetség különféle területei (zene, sport, művészet), az altruizmus, stb.  

A self fejlődése szempontjából fontos kérdés: „Ki vagyok én? Kinek tartom magam?” az 

egyes szinteken. Mindezek a fejlődésvonalak „kvázi függetlenül” bontakoznak ki, külön-külön 

fejlődnek. Az is lehetséges, hogy az egyik terület jóval előbbre tart a másiknál.  

Például az IQ teszt ad egy rálátást az ember intelligenciájára és tudására, mely lehet igen magas 

is. De ez már egyáltalán nem biztos, hogy ennek az embernek ugyan ilyen magas az érzelmi 

élete, a társas kapcsolatai vagy az erkölcsi intelligenciája. A személyiségfejlődés szempontjából 

pedig nem egy-egy kiragadott fejlődésvonalat kell vizsgálni. Akkor lesz az ember tartósan és 

egész lényként magasabb tudatosságú, ha a legtöbb vagy az összes fejlődésvonalat egy, 

magasabb tudatossági szintre tudja emelni (esetünkben „ötről a hatra”). Ez pedig véletlenül nem 

szokott megtörténni. Ezért a fejlődésért dolgozni, tanulni, tenni kell!  

A különféle területeket a self tartja egybe11, egyensúlyozza, mint egy zsonglőr. 

A területek egymástól nem teljesen függetlenek, egymással „szükséges, de nem elégséges” 

viszonyban állnak. Például a morális fejlődés és kognitív állapot. Ha valaki nem tudja mások 

helyébe képzelni magát, nem alakul ki benne a konvencionális morál, megmarad az 

egocentrikus pre-konvencionális erkölcs állapotában, de ettől még lehet matematikai zseni. 

                                            
10 Az összes inteligencia, vonal felsorolása, eredeti Wilber meghatározással: affective, altruism, artistic, 
cognitive, concern, creativity, death-seizure, deeper psychic, defenses, epistemic mode, interpersonal, 
joy, kinesthetic, logico-mathematic, love, mode of spacetime, moral, object relations, psycho-sexual, 
self(ego), self-needs, special talents, visual-spatial, witnessing capacity, worldviews.  
 

11 A self főbb funkciói a következők: identifikáció (a selfet az aktuális szint alapstruktúrájához köti, mint 
az identitás helyéhez), organizáció (a pszichét összetartja), akarat (az adott fejlődési szinten belüli 
választásokat tehet), védekezés (szintspecifikus és hierarchikusan szervezett védekező mechanizmusok), 
metabólizmus (a tapasztalatok "megemésztése") és navigáció (a fejlődési változások irányítása). 
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Az intelligenciák (vonalak) fejlődése átmegy minden fejlődési szakaszon az alapstrukturális 

szinteken. Az integrált pszichográf ennek képi megjelenítése. Mit is mutat? 

 

Fejlődési vonalak * Integrál pszichográf

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Kognitív
értelem,
felfogás

Erkölcs Ösztönök Érzelem Motiváció

W
ilb

er
i t

ud
at

sz
in

te
k

Kentaur

Fejlődési vonalak

 
Egy bizonyos személy, adott pillanatban az élet nagy kérdéseire (pl.: mit nevezek önmagamnak, 

mi a valós szükségletem, mit engedhetek meg magamnak, miként viszonyuljak másokhoz, stb.) 

milyen fejlődési szinten képes válaszolni. A megállapítások nem statikusak, hanem 

folyamatosan változók. Éppen ezért az integrált pszichográf kevéssé szolgálja mások 

értékelését (hiszen csak az adott pillanatot mutatja), sokkal fontosabb az egyén önismerete 

fejlesztése miatt.  

Wilber kiemeli a kognitív intelligencia fejlesztésének fontosságát. Véleménye szerint 

gyermekkorban történő megfelelő fejlesztése a többi intelligenciára is kedvező hatással van. 

 

2.2.4 Tudatállapotok * normál és módosult - transz, meditáció, patológia 

A self az útja során különböző tudatállapotokban van. Vannak normál és módosult, illetve 

átmeneti és tartós tudatállapotok. 

A tartós tudatállapot az a szint, ahol a self gravitációs központja van, amit úgy érzünk, hogy 

„ilyen vagyok normális állapotomban”. A kultúra ezt nagyon erősen meghatározza. Szokták 

úgy is nevezni, hogy hétköznapi tudatállapot vagy „kollektív transzállapot”. Azonban ezek sem 

véglegesek, csupán átmenetileg tartósak, fejlődési szint váltáskor helyüket az újnak adják, és 

abba integrálódnak.  

Vannak mindennap ismétlődő állapotok, ezek az ébrenlét, álmodás és mélyalvás, amelyek 

megfelelnek a durva, a szubtilis és a kauzális szintek állapotainak   



 23

És vannak átmeneti állapotok is, a csúcsélmények egzaltált és az öröm extatikus állapotai, a 

meditatív állapotok, a megváltozott módosult tudatállapotok és transzállapotok (meditációs, 

transz-meditációs és drog-utazásbeli élmények, hipnózis, stb). Módosult tudatállapotok vagy 

csúcsélmények fogalma mögött differenciált világok léteznek. A tudatállapotok esetén is 

felmerül a pre- és transz- kérdése. 

A magasabb tudatállapotok olykor azért ismeretlenek, mert spirituális részünkkel való 

kapcsolatba kerülést saját hiedelmeink és dogmatikus előítéleteink akadályozzák. 

A hatvanas években a hippi-korszak idején kinyíltak a kapuk a drogok, a keleti és nyugati 

világképek, az addig rejtetten működő spirituális bölcseletek, misztika és ezotéria felé. Ilyenek 

például a szúfiktól átvett transzlégzés technika, az LSD, a meditációs módszerek, a sámán 

hagyományokból átvett dobolás, a transz-tánc módszerek, az észak-amerikai  indiánok izzasztó-

kunyhó gyakorlata, a tűzön járás és a finom-energia kezelések.  

Ezzel kezdetét vette a transzállapotok „könnyű” elérhetősége. Nagyon fontos megérteni 

azonban, hogy a transz szintekre CSAK alkalmi kiruccanást tehetünk. A self gravitációs 

központjának tartós jelenlétét csak a tudat szintjének fejlődése biztosítja! 

 

2.2.5 A tudat szerkezete és típusai * személyiség- és karaktertípusok 

Tőlünk függ minden, csak akarjuk. 
Széchenyi István 

 

A típusok a tudat- vagy személyiségtípusokat jelölik. Sokféle típustan ad lehetőséget, hogy 

magunkat megismerjük. 
 

* Legalapvetőbb a férfi és női viszonyulásmód különbségei. A biológiai nemiség genetikusan 

meghatározott, a nemi szerepek viszont kulturálisan meghatározottak. Ma mind a férfi, mind a 

nő küzd azért, hogy transzcendálja a régi szerepeket, amelyek egykor jól működtek. Az 

evolúció rendje az, hogy az új szint meghaladja az előzőt, miközben magába foglalja és 

integrálja a régit. Ez látható a férfi és a nő szerep problémájában is. Nem leküzdeni, eltörölni 

igyekszünk a biológiailag diktált nemi szerepeinket, hanem meghaladni. Megmaradnak az 

eredeti késztetéseink, de megjelenésükben átalakulnak, finomodnak. A nőnél az érett, különálló 

self megalkotása, elismerése a feladat. A férfiak pedig szociábilisabbá, lágyabbá, társaságiabbá 

válnak. Az 5000 éves patriarchális kultúra evolúciós szükségszerűség volt, amely most szűnik 

meg és alakul át, és így kiegyenlítődnek a két nem közötti különbségek.  
 

* A pszichológiai típustanai például:   

Hippokratesz – Galenosz-féle vérmérsékleti típusok: melankólikus, flegmatikus, kolerikus, 

szangvinikus.  
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Jung féle személyiségdimenzió: extrovertált és introvertált.  

Kretschmer féle alaktani típusok: piknikus, aszténiás, atletikus.  

Pavlov féle idegrendszeri típusok: élénk, féktelen, nyugodt, gyenge. 
 

* Asztrológia, kronobiológia, numerológia és egyéb ezoterikus rendszerek is kialakították a 

maguk típustanát. Fontos lenne ezekben az aktuális megélés szintje, és a fejlődés lehetőségének 

vizsgálata. (A kronobiológia 10-20 % fejlődést „engedélyez” a születési állapothoz képest. 

Számmisztikában érdekes lenne meghatározni az egyes számokhoz tartozó minőség 

megélésének fejlődését.) 
 

* Enneagram (ősi, ezoterikus gyökerű, komplex lélektani típustan) tárgyalja a kilenc karakter 

fejlődés szintjeit, hiszen a személyiségtípusok a tudat minden szintjén léteznek. 

Ahogy a személyiség elkezd kifejlődni az első három fejlődési szinten, akkor a belső, 

veleszületett erejének, és a fő védekezési mechanizmusának megfelelően a 9 típusból 

valamelyiket felveszi. Ezek a típusok körülbelül a hetedik tudatszintig megmaradnak, ahol 

kezdenek átalakulni a nekik megfelelő bölcsességgé, lényeggé. A keleti hagyományokból jól 

ismert, ha tiszta tudatossággal lépünk egy magasabb szintre, akkor ez a szint átalakul a neki 

megfelelő bölcsességgé. Például, ha a szenvedélyt megközelítjük a tudatossággal, akkor 

átalakulhat együttérzéssé. Ha a haragot közelítjük meg a tudatossággal, akkor az átalakulhat 

fénnyé, tisztasággá. Magasabb szinten az enneagram típusok is elkezdenek átalakulni, 

megmutatkozni a nekik megfelelő bölcsességben, lényegben. Az enneagram csak kicsit fedi le a 

szubtilis dimenziókat, de nagyon erőteljes módszer a jobbkezes megközelítésben.  
 

A típustanokkal kapcsolatban nagyon fontos megjegyeznünk, hogy a „melyikbe tartozom” 

kérdésnél sokkal fontosabb „milyen szinten élem meg”.  
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3. A személyiség fejlődése integrál pszichológiai megközelítésben 
Az ember legfőbb kincse éppen a személyiség, 

melyet úgy tudunk megőrizni éppen, 
ha készen állunk a szüntelen megújulásra.   

J. W. Goethe 
 

Szakdolgozatom témája a személyiség fejlődése, még konkrétabban a felnőtt ember tudati 

fejlődése. A wilberi gondolkodás szerint az ember kamaszkorában éri el az 5. tudatszintet, mely 

a világcentrikus vagy érett ego szintje. És bizony a legtöbb ember ezen, a kamaszokra jellemző 

tudatszinten éli le egész életét, és ezen a tudatszinten hal meg. Elfelejtünk tovább fejlődni.  

És az az érdekes, hogy észre sem vesszük, hogy beleragadtunk egy tudatszintbe, és onnan nem 

léptünk tovább. Pedig a tudati fejlődés igen fontos. Ez adhat a személyiségnek belső 

boldogságot és megelégedettséget. A tudati fejlődés teheti teljessé az életet. 

Miért van az, hogy ahogy éveink száma múlik (és nem TELIK) egyre boldogtalanabbak, 

elégedetlenebbek és betegebbek leszünk. Hol vannak ma a bölcs öregek? Hol vannak bennünk a 

bölcsesség magjai? Mert a bölcsesség megjelenése a személyiség fejlődésének kentaur szintjén 

már „követelmény”.  

A tudati fejlődés nem csak diplomáink számának gyarapodásától függ. A fejlődésvonalaknak 

együtt kell haladni mind a négy kvadránsban. Ebbe pedig bele tartozik az élet sokszínűsége. A 

tanulás ennek csak egy aspektusa. Éppen ezért szerintem a „life long learning” egy sokkal 

összetettebb élethosszig tartó tanulás, mint csak a tudás és ismeretanyag elsajátítása. Ebbe bele 

tartozik az önismeret fejlesztése, a világkép tágítása, az emberi kapcsolatok magasabb szintű 

megélése is. A morális és erkölcsi értékek újra értelmezése, az altruizmus felfedezése és 

megélése. Valahogy ma, ezektől a dolgoktól messze kerültünk. A rohanó, teljesítmény 

centrikus világ állandóan számon kéri mit értünk el. Hol tartunk az anyagi helyzetben? Mit 

tudunk felmutatni? Milyen munkát végzünk? Milyen körülmények között élük? Kik a 

barátaink?  
 

Ha vállaljuk, hogy elindulunk az úton, akkor a magányt eleinte kitaszítottságként, depressziósan 

és lemondóan élhetjük meg. Egyedül maradhatunk fájdalmainkkal és félelmeinkkel. Azonban 

ez a magány érzés nem csak az úton járókat illeti meg. Az élete folyamán minden ember 

egyszer, kétszer vagy többször, de biztosan találkozik vele. Egy betegség, gyászeset vagy 

baleset szembesít minket azzal a ténnyel, hogy belső világunkban magányosak és egyedül 

vagyunk. Az 5. tudatszinten az ember ezeket a történéseket nem tudja kezelni. A kinti világban 

él, és nem is ismeri belső mélységét. Nem ismeri a selfet, aki igazán Önmaga. Ha elérjük a 

fejlődés kentauri szintjét, akkor lehetőségünk nyílik arra, hogy találkozzunk Önmagunkkal. 

Ekkor már a magány nem megrázó, hanem felemelő. Lehetőség mélyebb önmagam és külső 
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énem találkozására. Ez már az EgyedülLét világa. (És nem mindegy, hogy magányosak 

vagyunk, vagy egyedüllétben élünk.) 

A fejlődés útja, az „ötről a hatra” jutás tehát egyéni munkát, tanulást, fejlődést, önismeretet 

kíván.  
 

3.1 Érett ego születése 

Az 5. tudatszinten a formális műveletek a jellemzőek. Itt a gondolkodás vezeti az embert. Nem 

csupán a világról, hanem gondolkodás a gondolkodás képességéről is.  

„A gondolkodásról való gondolkodás képességével kialakul a valódi önmegfigyelés lehetősége 

is. A belső világ most először nyílik meg a tudat szeme előtt; a pszichológiai tér új, izgalmas 

játékteret kínál.”12 Jellegzetesen kamaszkorban jelenik meg, és ez a felelős az e korszakban 

kibontakozó öntudatosságért és vad idealizmusért. Piaget ezt a fejlődési szintet formális 

műveleti gondolkodásnak, Aurobindo „érvelő elmének” nevezi.  

Ezen a tudatszinten aztán – a második fejlődési szakaszban, a differenciálódásban – a kamasz 

elkezdi bírálni azokat a szerepeket és szabályokat, amelyeket előzőleg gondolkodás nélkül 

elfogadott, azonosult vele. Lázadni kezd minden ellen, szülők, iskola, közösség, és képes 

kritizálni saját társadalmát is. Végül aztán általában egyetért a normákkal és elfoglalja a helyét, 

beáll a sorba, vagyis „tégla lesz a falban”. Nem mindenki vállalja a különc szerepét. Nem 

mindenkiben van akkora erő és vágy az önmegvalósításra, hogy vállalja a magányos utat is.  

Szerintem az önmegvalósítás fejlődési szintenként mást és mást jelent. Itt az érett ego szintjén 

először a társadalmi önmegvalósításról beszélhetünk, vagyis munka, karrier, hívatás. De ha 

valaki tovább szeretne lépni a fejlődésben, akkor az önmegvalósítás súlypontja is áthelyeződik. 

Ez pedig már a lélek önmegvalósításáról szól. Vagyis beteljesíteni azt a feladatot, melyet belül 

mindig is éreztünk, csak a sok külső nyomás hatására lemondtunk róla.  

A vállalás, az átalakulás, a tudati fejlődés nem könnyű folyamat. „Ám amikor sikerrel jár (ami 

elég ritka: nagyobb mélység, kisebb kiterjedés), az eredmény az első, valóban egyetemes, 

globális, világcentrikus szemlélet. A tudati fejlődés, tudati evolúció során először jelenik meg a 

világcentrikus, globális nézőpont. És milyen hosszú, rázós út vezetett idáig!  

S a további, magasabb fejlettségi szintek már mindvégig ere a világcentrikus alapra építkeznek. 

A változás visszafordíthatatlan. Aki egyszer már globálisan szemlélte a világot, többé nem 

szemlélheti másképp. Nincs visszaút. 

                                            
12 Ken Wilber: A Működő Szellem rövid története, 198. old. 
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… a Szellem, amelyből lassan kibontakoznak a belső értékek, de amely csak azoknak a hangján 

szólal meg, akik bátran megvetik lábukat a világcentrikus térben, és megvédik Őt a 

jelentéktelen, felszínes dolgoktól.”13 

Ma az átlag felnőtt ember az érett ego tudatszintjén él. És igazán nincs is ezzel baj, ha 

megelégszünk 50 évesen is azzal, amit 18-20 éves korunkban tudtunk. Azonban én úgy 

gondolom, ezzel nem elégedhetünk meg!  

De a tapasztalatom az, hogy az ember magától nem igen lép tovább a fejlődésben. Talán ma a 

fiatalabbak nyitottabbak a tudati szint emelkedésének fontosságára. Mernek kérdezni, és 

kíváncsiak arra, mi van ezen szint fölött. Hogy lehet oda eljutni? Mit tehetek magamért?  

A legtöbb ember azonban ezeket a kérdéseket akkor teszi fel, ha az élet rákényszeríti erre. 

Baleset, haláleset, fájdalom, csalódás, mind-mind egy lehetőség a tudati fejlődésre.  

Az érzelmek mélypontjait meg lehet élni krízisként vagy lehetőségként is. Érdekes, hogy a 

válságot kifejező kínai írásjel azonos a veszélyével és az esélyével. Igen, ezek az érzelmek 

magukba rejtik mind az egyén regresszív fejlődésének lehetőségét (elakadás, visszacsúszás) 

mint veszélyt, de az „ugródeszkát” is, a fejlődés nagyszerű lehetőségét! És akkor az ember 

elindulhat a 6. tudatszint, a kentaur szint felé.  
 

Mark Twain gondolkozott így. Egyszer állítólag a következőket mondta: 

„Amikor tizenkilenc éves voltam, az apám semmit sem tudott. 

De mire harmincöt lettem, nem győztem csodálni, mekkorát fejlődött az Öreg.” 
 

3.2  Integrált én születése 

  Ki faragna valaha bennünket egészre 
  ha nincs kemény vésőnk,  
  hogy magunkat vésse, 
  ha nincs kalapácsunk szüntelenül dúló 
  legfájóbb mélyünkre belefúró? 
  Szenvedésre lettünk mi. 
  Szenvedni annyi, mint diadalt aratni: 
  oh hány éles vasnak kell rajtunk faragni, 
  míg méltók nem leszünk, hogy az ég királya, 
  beállítson majdan szobros csarnokába. 

  Babits Mihály 
 
Ez az utolsó, legmagasabb szint, melyet a nyugati szemlélet és a hagyományos kutatás még 

elismer. Jellemző gondolkodása a víziólogika vagy hálózati logika, egy szintetizáló és 

integráló tudatossági forma. Ez a gondolkodás képes arra, hogy a részeket összeadva meglássa 

a kölcsönhatások hálózatát. Itt születhet meg az integrált személyiség. Wilber azért nevezi ezt 

a szintet kentaur szintnek, mert a kentaur a test és az elme egységét jelképezi egy viszonylag 
                                            
13 Ken Wilber: A Működő Szellem rövid története, 199. old. 
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autonóm énben. Az „én ebben a szakaszban az elméjét és a testét egyaránt tapasztalatként éli 

meg. Vagyis a megfigyelő én lassanként meghaladja az elmét is és a testet is, így a tudatosság 

tárgyaiként, tapasztalatként képes őket szemlélni. Vagyis többé nem csupán az elme szemléli a 

világot, hanem a megfigyelő én szemléli az elmét is és a világot is. Igen fontos haladásról van 

itt szó, amely a későbbi szakaszok során tovább folytatódik.”14 Az elme és a test egyaránt az 

integrált én tapasztalatának a része.  

Azonban az „ötről hatra” jutás nem egyszerű, magától érthetődő folyamat. Munka és fejlődés 

eredménye. A kentaur, vagyis az én négy lábbal, stabilan áll az előző öt szinten. Tudja, hogy 

van biológiai teste, vannak ösztönei, vágyai, szerepei és gondolatai is. Ezeket nem tagadja meg. 

Elismeri létüket. Amíg idáig eljutott dolgozott önmagán, összeszedte leszakadt énrészeit. És 

ahhoz, hogy stabilan elérjük a kentauri szintet, keresztül kell menni mindenkinek az 

egzisztenciális krízisen is.  

Az egyén szembesül a négy létkérdéssel, és az ebből adódó tudattalan és tudatos félelmekkel. 

Szembe kell néznie a létből fakadó konfliktusokkal, és az azokra adandó személyes válaszaival. 

„A régi képletet (ösztön  szorongás (mely veszély jelzése, hogy az ösztön késztetések szabad 

utat kaphatnak)  védekező mechanizmus) a létproblémák tudata  szorongás (mely a 

halálfélelem, a lét talajtalansága, elszigeteltség vagy az élet értelmetlenségének érzéséből ered) 

 védekező mechanizmus képlet váltja fel.”15 Jellemzően a négy véső aggodalom jelenik meg 

a tudatban: a halál, a szabadság, az egzisztenciális elszigeteltség és a jelentésnélküliség. 

Szembenézni a lét alapkérdéseivel fájdalmas, de üdvös, hiszen e nélkül a self nem képes tovább 

lépni a tudati fejlődésben.  

És a kentaur azzal is tisztában van, hogy vannak még magasabb tudatossági szintek! Vannak 

transzperszonális szintek, melyekkel lehet, hogy nem ért egyet, de nem kérdőjelezi meg létüket. 

És ez szerintem egy nagyon lényeges pont. Számomra az integrál pszichológia azért adott nagy 

élményt, mert általa megértheti mindenki, hogy nem ő a legmagasabb tudatossági szint. Nagyon 

sokan azt gondolják, hogy ők tudják a „tutit”, a többiek pedig csak utánuk jönnek. Az integrál 

pszichológia szemléletmódja lehetőséget ad arra, hogy például a pszichológus tisztában legyen 

vele, hogy ő a hozzá forduló embert legfeljebb a hatodik, kentauri szintig képes elkísérni. Ha ő 

maga nem járja a transzperszonális utakat (jóga, meditáció, buddhista utak) akkor nem tud 

tovább segíteni az úton járónak.  De ez nem jelenti azt, hogy a hozzá forduló ember nem léphet 

tovább a fejlődés útján. El kell őt engedni, hogy keressen magának egy olyan segítőt, aki maga 

is járja az utat, és életével, példájával képes másnak is megmutatni azt. 

                                            
14 Ken Wilber: A Működő Szellem rövid története, 204. old. 
15 Irvin D. Yalom: Egzisztenciális pszichoterápia, 12. old. 
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A kentaur szinten az ember már teljes biztonságban tudja, hogy azon túl is vannak még szintek! 

Ezen szint lényege, hogy az egyén még nem tartozik a transzperszonális régiókhoz, de a 

gyökerei már elváltak a perszonális tartománytól, amely lassanként elveszíti az ízét, és 

mélységesen értelmetlenné válik. 
 

3.3 A személyiség fejlődésének lehetőségei 

 Aki azt képzeli, hogy minden gyümölcs ugyanakkor  
 érik meg, mint a szamóca, az semmit sem tud a szőlőről. 

Paracelsus 
 

A wilberi rendszer megismerése mindenképpen az egyéni szemhatár kitágulását jelenti, azaz a 

határok tágítását kifelé, és mélységében befelé. Ez tulajdonképpen a személyiség, a self 

újratérképezése, a befogórendszer átírása. Tartós szellemi kibontakozás azonban csakis 

fokozatos fejlődés eredményeképpen jöhet létre. 

„Makkból nem lesz egyetlen kvantumugrással tölgyes.”16 

A változás megélésének egyik nehézsége abban rejlik, hogy felborul az alapvető, hétköznapi 

idősémánk. Nevezetesen: valami elkezdődik – tart – majd véget ér. Ehelyett a változások során 

ennek a fordítottja történik: 

1. először búcsút veszünk (olykor fájdalmasat) valami régen megszokottól, 

2. ezután jön egy bizonytalan, átmeneti állapot, 

3. végül az új kezdete. 

És a változás folyamata láncként folytatódik, hisz a dolgoknak ismét vége szakad, ez által adva 

helyet ismét valami másnak. 
 

Az érett személyiség tulajdonságai: 

1. Problémára hangolt (azaz nem vár másoktól segítséget, nem menekül a probléma 

helyzetektől.)  

2. Szilárd szokásokkal rendelkezik, melyek fizikai és szociális helyzetekben eredményes 

alkalmazkodást biztosítanak számára.  

3. Képes önmaga és a közösség elvárásai között harmóniát teremteni.  

4. Rendelkezik változatos viselkedésmintákkal.  

5. Személyiségében a sokféle viselkedésminták összhangban vannak.  

6. Sokoldalú az érdeklődése és tevékenysége (a beszűkülés akkor sem egészséges, ha 

történetesen munkateljesítményre szűkül be).  

7. Jelen tevékenységét képes a múlttal és jelennel, valamint jövőbeli terveinek 

összefüggésébe állítani.  
                                            
16 Ken Wilber: A Működő Szellem rövid története, 162. old. 
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8. Interdependencia = Az érett személyiség képes arra, hogy pl. hivatali kudarcának ne vallja 

kárát a családjával való együttlét jó hangulata.  

9. Helyes a realitásérzéke (biztonságban érzi magát).  

10. Jól működő, énképhez igazodó a lelkiismerete.  

11. Elfogadja önmagát.  

12. Képes mély kapcsolatra (jól megválasztottak szociális kapcsolatai).  

13. Örömét leli a produktivitásban.  

14. Jó viszonyban van az emberekkel, természettel.  

15. Jól szabályozza motívumait, önkontrollos.  

16. A közösség normáit elfogadja.  

17. Viselkedését nem jellemzi agresszivitás.  

18. Képes spontaneitásra.  

19. Van kellő belső szabadsága.  

20. Kultúrától, környezettől független.  

21. Élményeit frissen tudja értékelni.  

22. Van szociális érzülete.  

23. Jelleme stabil.  

24. Etikai biztonságban él. 

25. Van humorérzéke 

3.4 Hogyan tovább? * Transzperszonális szintek 

Mi szeretnél lenni, bölcs bolond vagy ostoba épelméjű? 
Cervantes 

 
„Mi humanisták, pszichológusok sajnálhatjuk, hogy pszichológusok vagyunk, ha a pszichológia 

abból áll, hogy az embert nagy fehér patkánynak, vagy lassú számítógépnek kell tartani.  

Azt mondták, hogy Isten meghalt és lehet, hogy így van. Én azt hiszem azonban, hogy az az 

Isten, aki meghalt, az a ketrecbe zárt Isten, az állatkerti Isten. Mi azt gondoltuk, hogy az 

állatkerti Istent megadhatjuk definícióinkkal, értelmezéseinkkel és szent törvényeinkkel. Az 

Isten, akit foglyul ejtettünk és egzotikus fogalmaink intellektuális állatkertjében 

domesztikáltunk, az az Isten nem bírta a fogságot és meghalt.  

De a vad Isten, az az Isten, akit intellektusunk és akaratunk nem tudott foglyul ejteni – akit nem 

lehet domesztikálni –, az ugyanolyan élő és szabad, mint valaha. Mozog a széllel. A sivatag 

csöndjében énekel. Táplál minket a Napban. A vad Isten több mint az evolúció Istene, a 

forradalom levegője is vele van. Az állatkerti Isten nem tud minket meglepni. Kényelmesen 

meglátogathatjuk őt, mint gyermekek. Az állatkerti Isten nem tudta életünk rutinját felborítani 

és úgy tűnt, hogy amíg élt, mindenben kis igényű maradt. 
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A vad Isten nem olyan képzett. De ha megjelenik életünkben, mindent fölboríthat. Mindenünket 

követelheti, amink csak van. Teljes, félelmetes, erőszakos változást kérhet. A pszichoterápia 

igazi mélysége a vad Isten kutatása. 

Tillich a vad Istent „az Isten feletti Istennek” nevezte. A vad Isten a misztérium Istene. A 

misztérium szó ritkán szerepel a pszichológiai írásokban és terápiás beszélgetésekben. 

Tagadjuk a misztériumot. Azt állítjuk, hogy ez csak a gyerekek, írók és művészek fejében van. 

Ezzel becsapjuk és megvakítjuk magunkat. 

A vad Isten olyan utakon jön hozzánk, amelyeket nem tudunk megjósolni és olyan formákban, 

amelyekben nem várjuk. 

A misztérium tudást tartalmaz. Azonban a misztérium végtelen, a tudás véges. A misztérium 

mindig több mint a tudásunk. 

A valóban a szellemet tápláló pszichoterápiának kutatni kell a vad Istent, a misztérium Istenét. 

Ha keressük a vad Istent, ki kell mennünk a világba. Bele kell lépnünk a veszélyekbe és a 

lehetőségekbe. Térkép és útitárs nélkül kell haladnunk. Elegendő étel és védelem nélkül. És 

ahogy keressük a vad Istent, Ő foglyul ejthet minket. Mert a misztérium ért minket, mi nem 

értjük őt.”17 Ezen gondolatok már a transzperszonális szintre való indulásról szólnak.  

Azonban itt érdemes azt megjegyezni, hogy a mi kultúránkban a spirituális szinteken csak 

látogatásokat tehetünk! Kiruccanásokat, de mindig vissza kell térni a kentauri szintre. Azon a 

tudatszinten kell szilárdan állni ahhoz, hogy a „kirándulás” után mindig legyen hova 

visszatérni. Nagyon sokan, akik a spirituális utakat járják, „elszállnak”. Elfelejtenek élni a 

realitás talaján. Pedig ez egy nagyon fontos kérdés.  
 

3.5 Tudati fejlődés következő lépcsőfoka 

 Mikor tizenöt éves voltam, nyakig voltam a tanulásban,  
 mikor harminc voltam, már szilárdan álltam,  

mikor negyven, nem volt kétségem többé, 
mikor ötven, az ég törvényét tudtam,  

 mikor hatvan, tudtam hallgatni,  
 mikor hetven, már követhettem a szívemet, 
  s a törvényt nem léptem át.  

                                                                                                    Konfucius 
 

Wilber szerint ma a tudati fejlődés kvantumevolúciós ugrás előtt áll. Vagyis az emberiség 

nagy részének „ötről a hatra” kell jutni, fellépni az integrál tudatszintre. Nem kis feladat ez sem 

az embernek, sem pedig a társadalomnak. És szerintem ezért is nagyon fontos a személyiség 

fejlődése. A társadalom egyénekből áll. Ha az egyénben megjelenik az igény, a vágy a 

fejlődésre (BF) akkor a négy kvadráns szellemében ez megjelenik a viselkedésében (JF), a 
                                            
17 James F. T. Bugenthal: The Art of the Psychotherapist, 1967, in: Szenes Andrea: Igen 
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kultúrában (BA) – iskolák, képzések, tanfolyamok, könyvek, színházi előadások, stb. 

formájában –, és a társadalomban (JA) is.  

Azonban az „ötről hatra” jutás nem könnyű út. Olyan új tudati dimenziók nyílhatnak meg az 

ember számára, amikor is az egész addigi szemléletmódját át kell értékelnie. Az új lépcsőfokok 

pedig, nem egyértelműek. Tele vannak kérdéssel, tanácstalansággal és bizonytalansággal. 

Sokan képesek nekünk utat mutatni, de a lépéseket helyettünk senki nem tudja megtenni! 

A másik feladat a család, a környezet. Nehéz a helyzet, amikor a környezetemből más nem 

indul el ezen az új úton. Az ember magára marad. A többiek pedig nem értik miért kell ez neki? 

Egy diákom, Patrícia férje megkérdezte: „Biztosan kell neked ez az iskola? Sokba kerül.” Miért 

nem marad nyugton, s teszi a dolgát. Miért akar fejlődni, miért akar többet tudni.  

Számtalan esetben tapasztalom, hogy aki elindul a fejlődés, a változás útján, azt a környezete 

furcsán szemléli. Általában a szülők sem értik mi történt ezzel a gyerekkel. Miért jó, hogy 

másképpen gondolkodik. És ez a párkapcsolatokban is komoly nehézséget jelent. A férj marad 

a régi gondolkodásban, a feleség pedig érdeklődik, és keresi az önmegvalósítást. Vagy tudnak 

kompromisszumot kötni – a férj engedi a feleségét, igaz akkor neki kell otthon a gyerekek 

mellett helytállni –, vagy válás lesz belőle. Ezek nem könnyű döntések az ember életében. 

Tehát személy szerint mindenkinek meg kell vívnia a maga „harcát” a fejlődésben.  
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III. fejezet 

Mennyire érezzük fontosnak személyiségünk fejlődését? 
 

Én igen fontosnak tartom a személyiség fejlődését, mely szerintem csak a halállal érhet véget. 

És soha nincs késő elkezdeni tanulni, bölcsebbé válni. Ez azonban a ma emberének nehezen 

megy. Az élet dolgai (munka, család, gyermekek nevelése) elviszik energiáját, és az emberek 

döntő többségében fel sem merül az igény a továbblépésre. Én úgy vélem a személyiség 

fejlődés véletlenül nem tud megtörténni. Ezért aktívan tenni kell. Tanulni, fejlődni, mélyebb 

önismeretre szert tenni. És a környezet hatását, a családi vagy/és baráti támogatásokat is igen 

fontosnak tartom. Egyedül, magányosan nehezen teszünk lépéseket. Ilyenkor nincs kivel 

megbeszélni élményeinket, tapasztalatainkat. Az ilyenkor megjelenő gondolkodásbeli és 

viselkedésbeli változásunkat sem értik, nem tudják elfogadni. Ezek pedig konfliktusokhoz 

vezetnek. 

Én több intézményrendszeren kívüli program-akkreditált felnőttképzésben oktatok. Fontosnak 

érzem ezt a munkát, mert a képzések lehetőséget adnak az embereknek a személyiség 

fejlődésre.  

Szakdolgozatomhoz ezen a területen végeztem kutatást. Kíváncsi voltam tényleg jól érzem-e a 

személyiség fejlődés fontosságát, és a képzéseink szerepét ebben a folyamatban. 

A kérdőív melyet használtam két részből áll. Egyrészt egy általános részből, mely a 

háttérváltozókat tartalmazza (név, nem, kor, iskolai végzettség, részt vesz-e jelenleg képzésben, 

hol tanul, fontosnak tartja-e az önismeretet, tesz-e ezért, mennyit fejlődött az elmúlt öt évben, 

ha elindult a fejlődés útján minek a hatására, környezet támogatja-e, önmegvalósító embernek 

tartja-e önmagát és miért), másrészt a Super-féle munkaérték kérdőívből.18 

A kérdőíveket e-mail útján küldtem körbe az embereknek, összesen 95 főnek. Főleg ismeretségi 

körömben és a diákok között, véletlenszerűen, válogatás nélkül. 84 kérdőívet kaptam vissza, 

melyből 80 db 100%-ban kitöltött és értelmezhető volt, 4 db pedig hiányosan kitöltött vagy 

javított volt, melyet nem használtam fel az értékelésnél.  
 

1. Általános rész mérési eredményei 

* A beérkezett és tökéletesen kitöltött 80 kérdőív nem és kor szerinti megoszlása: 

Kor Összesen % Nő Férfi 
20-29 éves kor között 32 fő 40% 26 6 
30-39 éves kor között 28 fő 35% 23 5 
40-49 éves kor között 16 fő 20% 13 3 
50 év felett 4 fő 5% 2 2 

Összesen 80 fő 100% 64 fő 16 fő 
                                            
18 A teljes kérdőívet az Melléklet I. tartalmazza 
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* Az iskolai végzettség szerinti megoszlás, jelenleg részt vesz-e képzésben, és ha igen akkor a 

mi képzési rendszerünkben tanul-e: 

Iskolai végzettség Összesen % Nő Férfi Jelenleg tanul Nálunk tanul 
Érettségi 31 fő 38,75% 26 5 23 5 
Felsőfokú szakképzés 3 fő 3,75% 3 0 3 1 
Főiskola 37 fő 46,25% 28 9 20 12 
Egyetem 9 fő 11,25% 7 2 4 3 

Összesen 80 fő 100% 64 fő 16 fő 50 fő 21 fő 
 

A megkérdezettek 62,5%-a (50 fő) jelenleg is képzésben vesz részt. Ebből 21 fő (42%-a, a 

feldolgozott kérdőív 26,25%-a) tanul nálunk program-akkreditált felnőttképzés keretében. 

Érdekesség volt számomra is, hogy a nálunk tanuló 21 főből 15 fő főiskolai vagy egyetemi 

végzettséggel rendelkezik.  

* Kor és végzettség szerinti megoszlás: 

 20-29 év között 30-39 év között 40-49 év között 50 év felett 
Tanul Nálunk Tanul Nálunk Tanul Nálunk Tanul Nálunk 

Érettségi 16 2 3 2 2 1 2 0 
Felsőfokú 
szakképzés 6 3 8 5 5 3 1 1 

Főiskola 1 1 1 0 1 0 0 0 
Egyetem 0 0 3 2 1 1 0 0 
Összesen fő 23 6 15 9 9 5 3 1 
Összesen % 46% 28,6% 30% 43% 18% 23% 6% 4,8% 

 

* A megkérdezettek 98,75% (79 fő) fontosnak tartja az önismeretet! 

* A következő kérdés az volt, hogy mennyit fejlődött a tudatszintje az elmúlt öt évben: 

Fejlődés mértéke Összesen % Nálunk tanul 
Igen sokat 28 fő 35% 9 
Sokat 38 fő 47,5% 11 
Közepesen 10 fő 12,5% 0 
Keveset  4 fő 5% 1 
Nem fejlődtem 0  0 

 

Saját belátásuk szerint a megkérdezettek 82,5%-a fejlődött az elmúlt évben igen sokat vagy 

sokat. És olyan ember, aki azt mondta volna, hogy nem fejlődött nem volt.  

* A fejlődés milyen hatására indult el: 

Minek a hatására Összesen % Nálunk tanul 
Belső indíttatás 24 fő 30% 7 
Belső és külső, környezeti indíttatás 24 fő 30% 4 
Betegség, kritikus élethelyzet 16 fő 20% 5 
Továbbtanulás, fővárosba költözés 7 fő 8,75% 3 
Felnőttség elérése hatására 3 fő 3,75% 1 
Munka miatt 3 fő 3,75% 0 
A keveset fejlődőből nem tudta megnevezni  2 fő 2,5% 0 
Tanár motivációjára 1 fő 1,25% 1 
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Legtöbben belső indíttatásból, és a belső és környezeti motiváció hatására indultak el a fejlődés 

útján. Még igen magas, 20% azok aránya, akiket valamilyen kritikus élethelyzet (haláleset, 

veszteség) vagy pedig betegség (például pánikbetegség) indított el a tudatos fejlődés útján.  

* Környezet (család, barátok) támogatása a tudatos fejlődés útján: 

Környezet támogatás Összesen % Nálunk tanul 
Igen, támogatnak 47 fő 58,75% 9 
80%-ban támogatnak 8 fő 10% 3 
60%-ban támogatnak 5 fő 6,25% 3 
50%-ban támogatnak 6 fő 7,5% 1 
Nem támogatnak 14 fő 17,5% 5 

 

Érdekesség számomra, hogy az az ember, akinek megvan az igénye a fejlődésre, akkor is megy 

az úton, ha a környezete nem vagy csak kis mértékben támogatja (25%). 

* 

Önmegvalósító embernek tartja önmagát? Összesen % Tanul Nálunk tanul 
Igen 74 fő 92,5% 48 20 
Nem 6 fő 7,5% 2 1 

 

Arra a kérdésre, hogy „Önmegvalósító embernek tartja-e önmagát” a megkérdezettek 92,5%-a 

(74 fő) válaszolt „igen”-el. És abból a hat emberből akik „nem”-el válaszoltak kettő fő most is 

tanul, és ebből egy a mi képzésünkre jár. És mégsem tartja magát önmegvalósítónak. (Szívesen 

készítenék ezekkel az emberekkel személyes interjút, mert kíváncsi lennék egyrészt a 

motivációikra, másrészt arra, számukra mit jelent az önmegvalósító ember.) 

* És az utolsó általános kérdésem az volt, hogy miért tartja önmagát önmegvalósító embernek? 

 Összesen % Tanul Nálunk tanul 
Belső irányításom szerint élek 19 fő 23,75% 11 7 
Kérdéseim vannak és keresek 8 fő 10% 7 5 
Azt tanulom, amit szeretnék, kreatív 
szabadidő eltöltés 1 fő 1,25% 1 0 

Önkifejezés, önmegvalósítás, célok 45 fő 65,25% 30 9 
Munka előbbre való 2 fő 2,5% 0 0 
Más előbbre való (pl. család) 5 fő 6,25 1 0 

 

A legtöbben azért tartják magukat önmegvalósító embernek, mert azt érzik, hogy az 

önmegvalósítás útján járnak, a céljaik szerint élnek, és meg tudják élni az önkifejezésüket. 

Magas még azon emberek száma is, akik belső irányításuk alapján élnek, és ez megadja 

számukra a teljesség érzését.  
 

2. Super-féle munkaérték kérdőív mérési eredményei 

Super, D. E. 1962-ben publikálta először az értékek és a munka kapcsolatára vonatkozó 

vizsgálati módszerét, majd 1968/69-ben a második változatban már csak 45 item szerepel és ez 
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15 értékkört foglal magában.19 A 15 értékkör, amivel a teszt próbálja megragadni a munkához 

kapcsolódó értékstruktúrát a következő: 

 Szellemi ösztönzés  Irányítás 
 Munkateljesítmény  Változatosság  
 Önérvényesítés  Esztétikum 
 Anyagi ellenszolgáltatás  Függetlenség 
 Altruizmus  Felügyeleti viszonyok 
 Kreativitás  Játékosság 
 Társas kapcsolatok  Humán értékek 
 Presztízs  

Egy-egy értékkör 3-3 állítást tartalmaz, melyet 1-től 5-ig kellett pontozni. 5 pontot akkor ért, ha 

az állítást nagyon fontosnak érzi önmagára nézve a megkérdezett, 1-et pedig akkor, ha 

egyáltalán nem érzi fontosnak. Tehát egy értékkör maximum 15 pontot kaphatott.  

A 15 értékkörből szakdolgozatomhoz ötöt emeltem ki az integrál pszichológiai 

személyiségfejlődés szempontjából. Azért ezeket választottam, mert úgy éreztem, ezek az 

értékkörök melyek már túllépnek a napi rutin ember motivációin (wilberi 5. tudatszint, az érett 

ego), és egy tudatosabb, belső irányítású emberre jellemző tulajdonságokat mutatnak. Ezek 

azok az emberi értékek, melyek jellemzőek egy önmegvalósító, integrált személyiségre: 

1. Önérvényesítés: Super szerint az önérvényesítés értékének felismeréséhez szakmai vagy 

életkorbeli érettség szükséges. A kérdőívben megfogalmazott állítások: 

- megvalósítja önmagát; 

- személyes életstílus érvényesülhet; 

- olyan életet élhet, amit legjobban szeret. 

2. Kreativitás: Mint érték olyan munkához kapcsolódik, mely lehetőséget nyújt új dolgok 

bevezetésére, új termékek megtervezésére, vagy új elméletek kidolgozására. Az állítások a 

következők voltak: 

- új elképzeléseket alakíthat ki; 

- valami újat alkothat; 

- új ötleteire mindig szükség van. 

3. Altruizmus: Ez munkaértékként abban a munkában jelenik meg, amely lehetővé teszi mások 

boldogulásának előmozdítását. Az altruizmus felbecsüli a szociális kapcsolatokban 

megnyilvánuló értékeket és érdekeket. Az állítások: 

- másokon segíthet; 

- jót tehet mások érdekében; 

- más emberek javát szolgálhatja. 

                                            
19 J. Szilágyi Klára: Végzős főiskolai és egyetemi hallgatók értékválasztásos vizsgálatának eredményei, 
in: Pályaválasztás 1983 
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4. Játékosság: A munka felelősségteljes végzése mellett kialakítható örömtendenciák. Állításai: 

- pillanatnyi kedve dönti el, hogy mit csináljon; 

- olyat is csinálhat, ami más szemében feleslegesnek tűnhet; 

- olykor játszhat is. 

5. Függetlenség: Ez az érték lehetővé teszi, hogy az egyén saját módszere szerint dolgozzon. 

Magában foglalja az autonómiát, a saját magatartást, cselekvés és aktivitás ellenőrzési fokát. 

Állításai: 

- szabadon dönthet saját területén; 

- önálló döntéseket hozhat; 

- munkájába másnak nincs beleszólása. 

A tesztet kitöltött emberek Super-teszt rangsora a teljes mintára (80fő): 

Értékkategóriák Átlagos pont Rangsor 
Önérvényesítés 13,2 1 
Változatosság 13 2 
Kreativitás 12,9 3 
Altruizmus 12,4 4 
Függetlenség 12,1 5 
Társas kapcsolatok 11,74 6 
Szellemi ösztönzés 11,7 7 
Anyagiak 11,1 8 
Esztétikum 10,9 9 
Munkateljesítmény 10,85 10 
Hierarchia 10,3 11 
Presztízs 10,1 12 
Játékosság 9,2 13 
Humán érték 7,9 14 
Irányítás 7,7 15 

 

A megkérdezettek szerint az általam kiemelt öt értékkör rangsora: 1. Önérvényesítés, 

3. Kreativitás, 4. Altruizmus, 5. Függetlenség, 13. Játékosság.  

Külön bontásban is nézzük meg ezeket: 

Önérvényesítés 

Ponthatárok Összesen % Tanul Nálunk tanul Nálunk tanulók % 
12 – 15 63 fő 78,75% 39 16 41% 
9 – 11 14 fő 17,5% 10 4  
6 – 8 3 fő 3,75% 1 1  

 

Kreativitás 

Ponthatárok Összesen % Tanul Nálunk tanul Nálunk tanulók % 
12 – 15 54 fő 67,5% 38 16 42% 
9 – 11 19 fő 23,75% 11 5  
6 – 8 7 fő 8,75% 1 0  
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Altruizmus 

Ponthatárok Összesen % Tanul Nálunk tanul Nálunk tanulók % 
12 – 15 56 fő 70% 37 20 54% 
9 – 11 17 fő 21,25% 8 1  
6 – 8 7 fő 8,75% 5 0  

 

Függetlenség 

Ponthatárok Összesen % Tanul Nálunk tanul Nálunk tanulók % 
12 – 15 51 fő 63,75% 33 13 39% 
9 – 11 24 fő 30% 16 7  
5 – 8 5 fő 6,25% 1 1  

 

Játékosság 

Ponthatárok Összesen % Tanul Nálunk tanul Nálunk tanulók % 
12 – 15 14 fő 17,5% 10 5 50% 
9 – 11 36 fő 45% 22 12  
5 – 8 30 fő 37,5% 18 4  

 

A megkérdezett emberek legfontosabbnak az Önérvényesítést tartják. Ebben a kategóriában 

volt a legtöbb 12-15 pont közötti válasz érték (78,75%).  

A Függetlenség és a Játékosság kategóriában pedig 5 pont is megjelent. Vagyis többen ezeket 

az értékeket igen kevéssé tartják fontosnak.  

 

3. A vizsgálat eredménye 

… a lélekgyógyászok … az emberi tudat különböző  
szintjeit kezelik más és más módszerekkel. 

Ken Wilber 
 

Összességében számomra azt az új információt adta a vizsgálat, hogy az embereknek igen is 

fontos az önismeret. És a megkérdezettekből 30 fő (24%) jelenleg nem tanul, mégis úgy érzi 

fejlődik, önmegvalósító életet él. Ez számomra azért érdekes, mert az eddigi tapasztalatom – 

körzeti nővér voltam 10 évig Budapesten az I. kerületben – nem ezt mutatta. Ott bizony nem 

láttam a személyiség fejlődést az emberekben.  Igaz ennek 6 éve. Ekkorát változott volna a 

világ?  
 

Ha a mi képzéseink hallgatóit megvizsgáljuk – az összes tanuló ember 50 fő, 42%-a 21 fő tanul 

a mi program-akkreditált képzéseinkben –, akkor náluk az átlagnál magasabb 12-15 pontérték 

között az Altruizmus (54%) és a Játékosság (50%) található.  Ez számomra két tanulsággal 

szolgált. 

Azt már eddig is sejtettem, hogy a mi képzéseinkre (Lélekgyógyász, Spirituális és Önismereti 

Tanácsadó, Bach-virágterapeuta) azok az emberek jelentkeznek, akikben igen erős a segítő 

szándék. Az altruizmus, a másik ember önzetlen szolgálata, támogatása élete nehéz 
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helyzeteiben fontos számukra. Olyan munkát, hivatást kívánnak folytatni, ahol ez a belső 

motiváció napi szinten meg tud nyilvánulni.  

Az érdekességet számomra a másik érték, a Játékosság mutatta. Ezt még így soha nem 

gondoltam végig. Nálunk a képzések speciális érdeklődésű embereknek adnak lehetőséget a 

fejlődésre. Olyan területeket tanítunk, melyeket nem minden ember fogad el. És ez egyáltalán 

nem gond. Akkor lehet az ember önérvényesítő, boldog és járhatja a személyiség fejlődés 

egyéni útját, ha azt tanulja, és azt a munkát végzi, mely számára belső értékkel bír. De, hogy 

ezekhez a képzésekhez kell egy játékosság, egy belső szabadság és gyermeki lélek, még soha 

nem gondoltam végig.  
 

Hipotézisem az volt, hogy ha az emberek tudatszintje emelkedik, haladnak a wilberi létrán, 

egyre nagyobb igény nyílik az önismeretre, az új tudásra és önmegvalósító életre. És a vizsgálat 

ezt bebizonyította. A megkérdezettek 57,5%-a (46 fő) főiskolai és egyetemi végzettséggel 

rendelkezik. Ebből jelenleg is tanul 24 fő (48%), a mi képzéseinkre pedig 71,4%! (15 fő) jár. 

Ezzel szemben az érettségivel és felsőfokú szakképzéssel rendelkező emberek száma 34 fő 

(42,5%). Ebből jelenleg összesen 26 fő tanul (52%), a mi képzésünkre pedig 6 fő (28%) jár. 

Most, hogy ezt leírtam megfogalmazódott bennem, hogy ennek az is oka lehet, hogy először az 

ember államilag elfogadott szakmát szeretne önmaga számára, és utána jut el arra a pontra, 

hogy azt tanulja, amihez belső motivációt érez. Érdekes lenne erre is egy vizsgálatot végezni.  

A 20 és 29 év közötti korosztályból 46% tanul és ebből 28,6% jár a mi képzésünkre. Azonban a 

30 és 39 év közötti megkérdezett emberek 30%-a tanul, a mi képzésünkre pedig 43% jár. És ez 

a 40-49 év közötti tanulókra is igaz. 18%-a tanul, nálunk pedig 23%. Tehát az ember 30 és 49 

éves kor között már a belső igény és érdeklődés alapján választ iskolát, tanul. 
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IV. fejezet 

Összegzés 
 

Egy lény csak akkor számít maga előtt önálló lénynek,  
ha a saját lábán áll, és csak akkor áll a saját lábán,  

ha létezését önmagának köszönheti.  
Karl Marx 

 
Szakdolgozatom témaválasztását az indokolta, hogy én igen fontosnak tartom a tudatos 

személyiség fejlődést és önmegvalósító életet. És szerintem ezért tudatosan tenni kell. Tanulni 

és tapasztalni.  

Ken Wilber által kidolgozott Integrál pszichológia átfogó képet ad az ember belső fejlődéséről, 

mely magával vonja a viselkedés, a kulturális környezet és a társadalom fejlődését is. Felhívja a 

figyelmet arra, hogy személyiség fejlődésünk folyamatában bizony „sérüléseket” szerzünk, és 

néha „vérző és leszakadt karokkal és lábakkal” szeretnénk tovább menni a haladás 

lépcsőfokain. Ha a tudatszint emelkedést személyes fejlődésünkben fontosnak tartjuk – Wilber 

szerint ez nagyon fontos – akkor ezeket az elhagyott „énrészeket” össze kell szednünk, és csak 

utána célozhatjuk meg a kentauri szintet. Azt is hangsúlyozza, hogy ez a fejlődés magasabb 

szinteken – „ötről a hatra” – már önmagától nem tud megtörténni. Ezért tenni kell.  

Ma „nyugaton” az átlag ember az 5. tudatszinten él, az érett ego szintjén, a kentauri lét felé 

kacsintgatva (6. tudatszint). Valójában csak az emberek 50%-a, mert Wilber rendszerében 25% 

az átlag fölött, 25% pedig alatta van. És Wilber azt is mondja, hogy az emberiség jelenleg 

„kvantumevolúciós tudatszint” emelkedés előtt áll. Mindenki személyes felelőssége, hogy ezért 

tegyen. Arra is rámutat, hogy célszerű tisztában lenni azzal (pszichológusnak, pszichiáternek, 

tanárnak, szülőnek, bármely segítő hivatású embernek), hogy mindig van magasabb tudatszint, 

mint amelyiken jelenleg én állok.  

A 80 fővel végzett vizsgálat eredménye azt mutatta, hogy az emberek is fontosnak tartják az 

önismeretet, a fejlődést. Azonban ők ezt nem iskolákhoz, tanuláshoz kötik (én pedig ahhoz). 

Magas számban gondolták úgy, hogy ők sokat fejlődtek, annak ellenére, hogy jelenleg nem 

tanulnak. Az is bebizonyosodott, hogy a főiskolai és egyetemi végzettség birtokában is van 

igény további tanulásra és fejlődésre.   

Számomra nagy élmény volt megírni ezt a szakdolgozatot, és összességében átlátni az Integrál 

pszichológiát. A vizsgálat kapcsán pedig a hozzánk járó diákoknál új dimenziót a”Játékosságot” 

fedeztem fel, melyet ki fogok használni az oktatási munkámban.  



 41

Felhasznált irodalomjegyzék 
 
Abraham Maslow: A lét pszichológiája felé 
Ursus Libris Kiadó, Budapest 2003 
 
Abraham Maslow, Roberto Assagioli, Ken Wilber: Bevezetés a transzperszonális 
pszichológiába 
Ursus Libris Kiadó, Budapest 2006 
 
Charles S. Carvet – Michael F. Scheier: Személyiségpszichológia 
Osiris Kiadó, Budapest 2006 
 
Carl R. Rogers: Valakivé válni * A személyiség születése 
Edge 2000 Kiadó, Budapest 2004 
 
Daubner Béla-Kaló Jenő: A tudattalan nehezen járható ösvényén I. – II. 
Integratív Pszichoterápiás Egyesület, Budapest 2005  
 
Dr. Boros Mária: Személyiségfejlesztés 
Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet, Budapest 2005 
 
Fizikai szemle, Magyar Fizikai Folyóirat 
Eötvös Loránd Fizikai Társulat, Budapest 2005 
 
Irvin D. Yalom: Egzisztenciális pszichoterápia 
Animula Kiadó, Budapest 2005 
 
Ken Wilber: A Működő Szellem rövid története 
Európa Könyvkiadó, Budapest 2003 
 
Ken Wilber: Áldás és Állhatatosság 
Ursus Libris Kiadó, Budapest 2005 
 
Ken Wilber: Határok nélkül 
Édesvíz Kiadó, Budapest 2000 
 
Oláh Attila és Pléh Csaba szerkesztette: Szöveggyűjtemény az általános és a 
személyiségpszichológiához: pedagógia és tanár szakos hallgatók részére 
Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Budapest 1991 
 
Pályaválasztás * Az Országos Pedagógiai Intézet módszertani lapja 4. 1983. december 
 
Szenes Andrea: Igen * Élmények és töprengések Carl Rogers személyközpontú pszichológiájáról 
Relaxa Kiadó, Budapest 1991 
 
Tringer László: A gyógyító beszélgetés 
HIETE, Budapest 1998 
 
Internetes oldalak: 
 
Juhászné Juhászné Víg Éva: Szocializáció és személyiségfejlesztés 
http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=kihivasok-juhaszne  
 
Gánti Bence pszichológus honlapja 
www.bencelap.hu  
 
Ken Wilber honlapja 
www.integralinsitute.org 



 42

Melléklet I. 
 

 

Név kezdő betűi: ………………  Nem:      férfi      nő 

Kor: …….. év  

Iskolai végzettség:…………………………………………….. 

Jelenleg részt veszel-e képzésben?     igen         nem 

Ha igen, milyenben? ……………………………………………………………………………. 

Fontosnak tartod az önismeretet?   igen     nem   

Teszel ezért?   igen     nem 

Szerinted mennyit fejlődött a tudatszinted az elmúlt öt évben: 

 igen sokat 

 sokat 

 közepesen 

 keveset 

 nem fejlődtem 

Ha elindultál a fejlődés útján minek a hatására történt ez? …………….…………………… 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…… 

 

Van-e a környezetedben olyan, aki támogat fejlődésben, vagy inkább lebeszélnének a 

fejlődésről?………………………………………………………………………………………

… 

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….…

… 

Önmegvalósító embernek tartod magad:    igen          nem 

Miért? 

…………….……………………………………………………………………………..… 

……………………………………………………………………………………………………

… 
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Feladat20  
 

Az alábbiakban munkával kapcsolatos állításokat olvashat. Arra kérjük, mindegyik állítás 
mellett jelölje meg, hogy saját személye szempontjából mennyire érzi fontosnak az adott állítás 
tartalmát. Itt tehát nincs jó vagy rossz válasz, egyedül helyes válasz az, amelyet sajátjának tart. 
 
A választás módja a következő:  
* Ha az adott állítást egyáltalán nem érzi fontosnak, akkor az utána következő négyzetbe írjon 1-es 
számjegyet. 
* Ha az állítást kicsit fontosnak érzi, akkor a négyzetbe írjon 2-es számjegyet. 
* Ha az állítást eléggé fontosnak érzi, akkor a négyzetbe írjon 3-es számjegyet. 
* Ha az állítást fontosnak érzi, akkor a négyzetbe írjon 4-es számjegyet. 
* Ha az állítást nagyon fontosnak érzi, akkor a négyzetbe írjon 5-es számjegyet. 
 
Mindegyik állítás azzal kezdődik, hogy  
 

OLYAN MUNKÁT SZERETNÉK, AHOL AZ EMBER… 
 

1. szüntelenül új megoldatlan problémába ütközik  
2. másokon segíthet  
3. sok pénzt kereshet  
4. változatos munkát végezhet  
5. szabadon dönthet a saját területén  
6. tekintélyt szerezhet a munkájával  
7. akár művész is lehet  
8. a többiek közé tartozik  
9. pillanatnyi kedve dönti el, hogy mit csináljon  

10. megvalósítja önmagát  
11. tisztelheti a főnökét  
12. tehet valamit a társadalmi igazságosságért  
13. nem beszélhet mellé, mert csak jó vagy rossz megoldások léteznek  
14. másokat irányíthat  
15. új elképzeléseket alakíthat ki  
16. valami újat alkothat  
17. objektívan lemérheti munkája eredményét  
18. vezetője mindig helyesen dönt  
19. olyat is csinálhat, ami más szemében feleslegesnek tűnhet  
20. szebbé teheti a világot  
21. önálló döntéseket hozhat  
22. gondtalan életet biztosíthat  
23. új gondolatokkal találkozhat  
24. vezetői képességeire szükség lehet  
25. sikerét vagy kudarcát csak a következő nemzedék döntheti el  

                                            
20 Super-féle munkaérték kérdőív 
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OLYAN MUNKÁT SZERETNÉK, AHOL AZ EMBER… 

26. személyes életstílusa érvényesülhet  
27. munkatársai egyben barátai is  
28. biztos lehet abban, hogy munkájáért a többiek megbecsüli  
29. nem kell minduntalan ugyanazt csinálnia  
30. jót tehet mások érdekében  
31. más emberek javát szolgálhatja  
32. sokféle dolgot csinálhat  
33. -re mások felnéznek  
34. jól kijön a munkatársaival  
35. olyan életet élhet, amit a legjobban szeret  
36. -nek konfliktusokat kell vállalnia  
37. mások munkáját is irányíthatja  
38. szellemileg izgalmas munkát végezhet  
39. magas nyugdíjra számíthat  
40. munkájába másnak nincs beleszólása  
41. szépet teremthet  
42. olykor játszhat is  
43. -nek megértő vezetője legyen  
44. szüntelenül fejlesztheti, tökéletesítheti önmagát  
45. új ötleteire mindig szükség van  

 
 

 
Köszönöm a segítséget! 

 
 


