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A szerzı egy originális téma originális prezentálására vállalkozik dolgozatában igen igényes 
formai keretek között, kiemelkedıen magas szakmai gondossággal megközelítve a 
karakterfixáció lebontásának témakörét. 
Két, önmagában is komplex szemléletet használ fel a karakterfixáció lebontásának 
tárgyalásakor: a szociokibernetikai és integrál pszichológiai aspektust helyezi elıtérbe, azok 
egymást kiegészítı voltára koncentrálva és kreatívan továbbgondolva az illeszkedésükbıl 
fakadó új irányvonalakat. 
A téma strukturális és logikai kibontása tiszta vonalvezetéső, könnyen áttekinthetı. A 
tételesen egymásra épülı, sajátos szakszavakból álló alapfogalmak érthetıen vezetik végig az 
olvasót a karakter kialakulásának és fixálódásának olykor bonyodalmas, összetett folyamatán, 
s ugyanilyen gondosan, professzionálisan kalauzolják el a fixáció lebontásának labirintusában.  
 
A szerzı a fejezetek stratégiailag fontos elemeit színes ábrákkal demonstrálva segíti egyben 
látni a lényeget, táblázatai a téma sokrétő átgondolását támasztják alá. 
Az irodalmi hivatkozások a dolgozatban viszonylag szegényesek integrál pszichológiai 
vonatkozásban. A szintek leírása vázlatos, az AQAL irodalmi áttekintése utalás-szerő, az 
aktuális integrál szakirodalmi forrásból származó információk hiányoznak, nem derül ki, hol 
tart e téma kutatása a 21.században az  integrál berkeken belül.  
A szerzı a téma szociokibernetikai szemlélető elméleti áttekintésekor szintén egy irodalmi 
forrásra redukálja le azt a bázist, amibıl építkezik dolgozatában, érdemes lenne ezt az alapot 
is nemzetközi kitekintéssel megtoldania. 
A dolgozat ezirányú továbbfejlesztését - tágabb kitekintést tenni a nagyvilágban a 
karakterfixáció lebontásának témakörében mind az integrál, mind a szociokibernetika 
tudományán belül-  feltétlenül ajánlom. 
 
A dolgozat nyelvezete tudományos hangvételő, speciális szakmai terminusai nagy 
koncentrációt kívánnak meg a témában kevésbé jártas olvasótól- a végeredmény mégis azt 
bizonyítja, megéri az energiabefektetés, bıségesen profitál belıle az érdeklıdı. 
 
A szakdolgozat a formai kritériumok teljesülésítése mellett tartalmi vonatkozásában is 
kiemelkedı munka: a karakterfixáció nagy témakörét a szerzı számos integrál szempont 
szerint szőri át újra és újra, szőkíti le lépésrıl lépésre a fixáció lebontásáig eljutva, miközben 
elegánsan vegyíti - az egyre hangsúlyosabbá tett - szociokibernetikai aspektussal.  
A helyenként beiktatott példákkal a szerzı segíti a modellek mélyebb megértését, s az egyéni 
vonatkozás mellett dominánssá válik a társadalmi vetület is. 
A  részletes - szociokibernetikai hangsúlyú - elméleti áttekintést a szerzı cizellált 
módszertannal teszi teljessé -  a TérKépezés metódusának kifejtésével.  
A szakdolgozat következtetése bátran felvállalja, hogy a tárgyalt téma továbbgondolása 
társadalmilag jelentıs változások irányába mutat, amihez személyes segítségét, 
iránymutatását ajánlja fel. 
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