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l Mi késztette aÍra, hogy k|inikai szak.
pszicho|ógusként eIindu|jon a spirituaIitás
irányába?

- Éd.esapám grafológus volt, így egé-
szen fiatalon olyan emberekkel kerü]tem
kapcsolatba, akik foglalkoztak spirituá-
lis kérdésekke]' Javas]atukra sok min-

dent kipróbáltam, meditációkra, külön-

fé]e e]őadásokra jártam. E]einte az ezo-
terikus, majd a keleti tanok ragadtak
meg, pszichológiai tanulmányaim idején
pedig foglalkoztam jőgával, asztrológiá-

val, a rejtett valóság megismerésével,
indián spiritualitással, samanizmussal

stb. A buddhizmus tanait India. Burma.
Thaiföld buddhista kolostoraiban ismer-

tem meg. Megértettem, hogyfontos min-
dennek a fiIozófr,aí, pszichológiai Lráttete,
de a tudás csak gyakorlás, tapasztalás

során válhat sajátunkká. Kezdettó,l fog-
va úgy láttam, hogy a pszichológia és a

spiritualitás nem egymásnak ellentmon-
dó' két különböző világ' hanem minden

ember belső valóságának egy-egy tésze,
Ebben a fölismerésemben erősített meg

az integrálpszichológia atyjának' Ken
Wilbernek a munkássága is, aki tudo-
mányos rendszerbe foglalta, miképp iI-
]eszthető óssze ez a két világ. A sok gya-

elixír

kor]ás, önismereti munka és terápia
után revelációként hatott, hogy valaki ki
dolgozta azt a sztntézist, amely maximá-
lisan egybecs eng az én v1lágnézetemmel.
l Vo|t.e segítségére va|amilyen minta,
ame|yet követhetett?

- Csak a saját elképzeléseimre ha-
gyatkozhattam. hiszen a mai napig a vi-
lágon ez az egyetlen ilyen összetett kép-
zés' Be]ső késztetés, meditálás, intuíció,
a ny'ugati, keleti iskolák tanulmányozása
mutatta meg, hogyan álljon össze egy hi
teles pszichospirituális iskola. Végül
négy összetevőthatároztam meg. A 1é-
lektani és spirituális elméletek elsajáti
tása, a saját élményíí, csoportos pszicho-
terápiákon valő tészvétel, a meditációs
e]vonulás és a ]elki segítői gyakorlatok
elsajátítása. Ha valaki megszerezte a
szükséges elméleti és gyakorlati ismere.
teket' tapasztalatokat, a saját élményei-
vel átélte aterápiát, a spirituális gyakor-
lást, és tudja, miképp ke]] másokka] bán-
ni, akkor integráIpszichológussá vált.
I Hogyan alakul a tanmenet?

- Az első félév egy spirituális körséta
a Földön, amely felöleli az összes spiritu-
ális hagyomány,t', a jőgát' a buddhizmust'
a szúfizmust, a kabba]át, a samanizmust

s egyéb ezoterikus tanításokat. A máso-
dik félév lényegében pszichológia körsé-
ta, amely a különféle irányzatok, terápi-
ás módszerek megismertetését ö]eli fe],
ökológiai kitekintéssel. A második és a
harmadik év az integrálpszichológia té-
máiban való elmélyü]ésró,] szól. Acé]' az
emberközpontú, empatikus, önmegvaló.
sító állapot elérése. Az tntegtá)' elméle-
ten belül létezik egy 10 fokra osztott sze-
mélyiségfejlődési modell, amely a csecse-
mó,kortól kezdve a felnőttkorig, az ón-
megvalósításon át a spirituális fö]ébre-
désig lévő stációkat jelöli. Az ötödik szint
a tudományos, racionális vi]águnk' vagyis
a tudat szintje. Isko]ánk a hatos szintet,
azaz aZ önmegvalósító, egymásra odafi-
gyelő, empatikus embert célozza meg.
Tanítványaink zöme a 30-40 évesek kö-
zü] kerü] ki, de akad 65.70 éves diákunk
is' Bár az alső korhatárt nem szabtuk
meg, mégis csak 23-25 évesen kezdenek
szállingőznihozzánk, hiszen a 18 év kö-
rüli, friss felnőttek még nem köte]ezik el
magrrkat az önismeret útjának. A nemek
atánya is ideális: a hallgatók 60 százalé-
ka nő, 40 száza|éka féú'.
l Fe|merü| az emberben a kérdés' hogy
modern világunkba Iehet.e ,,integrá|ni'' az
integrálpszichológiát? És az is, hogy a va|.
|ások aszkézise hogyan fér össze a fo-
gyasztói társada|om dózsci|éséve|?

- Az integrálszemlélet arra nevel,
hogy alakítsd ki a magad belső integrá-
ciőját. Az iskola biztosítja az univerzális
fejlődési sémát, a lehetséges információ-
kat a rendszerek közötti összefüggések-
t6, az emberi lélek működésérőI, de a
belső elmélyülés során mindenkinek ma-
gának kell megtalálnia és kifejezésrejut-
tatnia a saját alkalmazását, Napjaink-
ban már egyre többen tekintik a1átsz6-
lagos ellentéteket egymást kiegészítő
párként, és lassan újra összeáll, egység-
be rendeződik a globális tudás. Egyszer-
re tiszteljük az ősihagyományokat és a
modern vívmányokat, az emberiség pozi.
tív, spirituális és szociális éftékeit azaz
az egyittérzést, az igazságot, a fölébre-
dést. Szeretnénk életre kelteni az űn.
empatikus egységtörekvést, a különféle
hitek és nézet,ek elfogadását.

A. J.

Ha többet szeretne megüdni az integ|
rá|pszicho|ógia lényegérti!' a kattittt-
fin a W://|tvww.integÍalakdenia.hu

hon|apra vagy látogasson el március l8rán,az
lntegrá| Akadémia nyÍlt napiáÍa|

Az integrá| kifejezés |eginkább a matematikábó| ismert,
je|entése: egységesÍt, összevon, öSSZesÍt. Vajon |ehet-e
integrá|ni aZ egymássa| örökös vitában á||i tudományokat,
i||etve nézeteket, pé|dáu| a pszicho|ógiát, a va||ásokat és
a Spiritua|itást, aZezoIériát? Ezekre a kérdésekre válaszo|
Gánti BencétŐ|, a budapesti Integrál Akadémia a|apÍtója.
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