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Abstract: The theories proposed by the main precursors and representatives of Humanistic 
Psychology – like Goldstein, Angyal, Maslow and Rogers – unitary propose that there are forces 
in human nature which are aspiring to the fulfillment of human values, to constrain the 
destructive forces and to unfold our inner potentials. Rogers is taking further these ideas, 
elaborates and confirms the condition- and attitude-system of a facilitating atmosphere 
necessary for self-acceptance and change. In his theory of self he is arguing that from these 
ideas the unconditioned positive acceptance - as the caring, positive attitude, love – ensures 
best the atmosphere necessary for the organismic evaluation, which makes possible also the 
self-realization. The coincidence of these two constitutes the ideal goal of our personality 
development: a fully functioning person. In the course of the therapy this attitude-battery 
ensures the client’s safety. Without positive attention there is no emphatic understanding, 
because we can not enter the client’s inner word with judgments and prejudices. The limits of 
the positive acceptance are reflected in the therapist’s congruent behavior. 
Keywords: person-centered approach, self-actualizing tendency, enhancing attitudes: 
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concept, need for self acceptance, model of growing, real self concept, reflecting the therapist’s 
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A World Trade Center égő pokla, a jeruzsálemi öngyilkos merénylők 
szüleinek büszke elégedettsége, az afgán menekült táborok éhezői láttán,
nehéz az ember alapvető jóságát hirdető filantróp filozófiai szemléletet és 
az erre épülő személyiségelméleteket valamint a terápiák eredményességét 
elfogadni.

Lehet-e a gazdasági, politikai helyzet szorításait, a boldogtalan 
gyermek-kort, a kínzó körülményeket okolni ezekért, s több más, az 
emberiség ellen elkövetett bűnért? Magyarázható-e ez az elvakult gyűlölet, 
fanatizmus a külső hatások lélekromboló, torzító hatásával? Hihetőek-e 
Juhász Gyula szavai:

“Mert jó az Ember, csak a sorsa gonosz,
Az bujtogat, sebez és ostoroz

Mert szent az Ember, nagyra született
Hogy lássa, élje a mély életet,”

Illúzió-e Rousseau tanítása, mely szerint “a természeti állapot nemcsak 
nem ismeri mindenki háborúját mindenki ellen, hanem ellenkezőleg, 




