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A szerzõ egy olyan mûködési modell elkészítésére vállalkozott, ami teljesen új a segítõi
hivatás illetve a pszichoterápiás szakma világában. Áttekinti az integrál elnevezésû, vagy
hasonló szemléleti alapokon nyugvó és mûködõ szolgáltatásokat,miszerint jelenleg nincs
ehhez hasonló szervezet. Ezzel nagy érdeklõdést vált ki témája iránt.
A szakdolgozat a formai kereteknek megfelelõen íródott, tartalmilag és strukturálisan is
érthetõen építve fel a mûködési modellt. A szerzõ stílusa közvetlen és könnyen érthetõ.
Az integrál szemlélet bemutatását érdekes ábrákkal és hivatkozásokkal teszi, segítve ezzel az
integrál gondolkodás lényegének könnyebb megértését. A témában végzett kutató munkáját
pontos hivatkozásokkal hitelesíti. A mellékletben látható, hogy a modell egyes szerkezeti
elemeihez honnan meríti ismereteit.
A szakdolgozat írója témájának kifejtését megalapozza az integrál szemlélet és az integrál
pszichológia részletes bemutatásával. Bensõségesen írja le,hogyan látja õ Ken Wilbert,
tisztázza mit is jelent pontosan az integrál szó jelentése,majd logikusan felépítve és ábrákkal
alátámasztva mutatja be magát az integrál pszichológiát, és annak alapelemeit. A dolgozat
témájához kapcsolódó alapelemeket részletesebben kifejti, és ezzel hozzákapcsolja az integrál
szemlélethez azt.
A szakdolgozat témáját illetõen a személyes indíttatás és elkötelezõdés már a bevezetõben
érezhetõ. A szerzõ saját tapasztalataiból tud építkezni, amit a Lea otthonban végzett munkája
biztosít. Nagyszerû kutatómunkával áttekintette a témájában érintett hazai illetve a
nemzetközi piac kínálatát. A nemzetközi kitekintés nagyon részletes és profi munka.
Mivel nincs hasonló tanácsadói szervezet egyik palettán sem, így annak megalkotása és létre
hozása küldetéssé vált. A dolgozatból kiderül, hogy ennek az integrál szemléleti alapokon
nyugvó segítõi szervezetnek a létrehozása már megkezdõdött. Úgy gondolom, hogy ez
nagyon értékes törekvés ,hiszen a fókuszban az integrál gyógyítás és az életvezetési
problémák megoldása áll.
A részletes bemutatásnál kiderül, hogy a mûködési modell egyes részletei jól kidolgozottak,
más részei pedig nem.
Itt fontosnak tartom megjegyezni, hogy a dolgozat címe arra utal, hogy egy hálózat mûködési
modelljének a bemutatására vállalkozik a szerzõ.
Ezért szerencsésebbnek tartanám azt a tendenciát, hogy ha a mûködési modell alapjainak
kidolgozása kiegyensúlyozottabb lenne. Az egyes részek, mint a szervezeti felépítés ,nagyon
igényesen és részletesen kimunkált. Nagyon szép a küldetés meghatározása.
Viszont egy mûködési modell létrehozásánál nem hanyagolható el a többi alapnak a részletes
kimunkálása sem. Így tulajdonképpen egy tervezetet kaptunk az integrál tanácsadói hálózat
épülésérõl, ami még nem egy kész modell. Nagyon üdvözlendõ és példa értékû a
kezdeményezés, de végeredményben nem készült el teljesen az „Integrál tanácsadói hálózat
mûködési modellje”.
Szeretnék még egy nagyon fontos megjegyzést tenni a véleményem végére.

Amikor a szerzõ a magyarországi kudarcba fullad kezdeményezésekrõl ír, javaslom a
személyek, és adatok-számok megnevezését mellõzni a dolgozatból. A Holon Központnál
nem tartom etikusnak. A Quintess Clubb esetében pedig nem érzem hitelesnek az információt.
Végeredményben a szerzõ egy nagyszabású feladatra vállalkozva úttörõ munkát végzett. A
mûködési modell egy elvi tervezet,ami már el is indult a megvalósulás útján,és ez dicséretes
kezdeményezés. Az Integrál szemlélet alapelveit követve, érezhetõen sok energiát és munkát
tett a modell tervezetébe. A team munka a megvalósító csapattal bizonyára segítségére
volt,így szívesen láttam volna a dolgozatban a célokat, és a modell business részét is, olyan
részletességgel kidolgozva,mint az organikus szervezeti felépítést.
Kívánom,hogy valósuljon meg a sikeresen a küldetés!
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