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A szerzõ szakdolgozatában arra vállalkozik, hogy a kapcsolati zóna térképpel bemutatja 
gyakorlati alkalmazását annak, hogy miként építjük fel identitásunkat és hogyan segíthetünk 
másoknak a fejlõdésben. 
 
A szakdolgozat a formai követelményeknek megfelel, nyelvezete szakmai. Jól tagolt, 
strukturált, a téma jól követhetõ fejezetrõl fejezetre, a dolgozat szépen ívelt. A könnyebb 
megértést segítik az ábrák, a kiemelések. 
 
A dolgozat tartalmi felépítése logikus, az integrál rész bemutatása után a kapcsolati zónák 
majd az identitás és intelligencia kibontása következik, ami jó alapot ad az értékrend és az 
intervenció lehetõségének a bemutatására.  
 
Az integrál rész bemutatása tömör, érthetõ, áttekinthetõ. Korrekt módon fogalmazza meg a 
tudat állapotait és az egyes kifejezéseket nem csak használja, hanem röviden magyarázza is. 
 
A kapcsolati zónák leírásában szépen egymásra építkezve fejti ki, strukturáltan és érhetõen 
mutatja be a zónák három szintre sorolását. Az ábrák érthetõvé és színessé teszik a leírást. 
A zónák árnyalatai még érthetõbbé teszik, és jól felvezetik a dinamika megértését a zónákban. 
 
A dolgozat igazi integrál munka, folyamatosan a különbözõ az újabb részek bemutatásra 
kerülnek a négy kvadráns nézõpontjából is. Színes szemléltetõ ábrákkal egészíti ki, amelyek 
mind a könnyebb megértést segítik. Az identitás és értékrend fejlõdését az öt szint modell és a 
spiráldinamika elméletével írja le. 
 
A szakdolgozat záró részében az intervencióknál példán át mutatja be mondanivalóját, ami 
szintén a jobb megértéshez járul hozzá. Behozza a dolgozatba a szenvedéskör fogalmát és 
kifejti, hogy miért nem elegendõ a változtatás szándéka a változáshoz. A változást a 
személyes tényezõben, referencia személyben és az átkeretezésben látja. Ez a két dolog képes 
arra, hogy az identitás és az intelligencia fejlõdjön, ami után következhet több életterület 
integrálása és a társas közeg kiegyensúlyozása. 
 
A szerzõnek sikerült meggyõznie arról, hogy ez a rendszer a gyakorlatban is használható. A 
szakdolgozat logikus építkezése mérnöki pontosságra utal úgy, hogy közben megõrzi 
mindvégig azt a lelki emberi oldalát, amely fókuszban az embert tartja. 
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