Prof. Csíkszentmihályi Mihály

Az 1934-ben született Csíkszentmihályi Mihály a legnagyobb élő pszichológusok egyike. Világhírét a FLOW állapot leírásával alapozta meg.
Könyveiben azon örök kérdésekre adott választ, hogy mi a boldogság, és
hogy leszünk boldogok, s ezzel nagy sikert aratott a társadalom körében.
A munka mögött az író életen át tartó kutatása állt. Az elmúlt években a
különböző vezetés-fejlesztési iskolák mind nagyobb lelkesedéssel fedezik
fel a kaliforniai Claremont Egyetemen tanító Professzor téziseit. Amelyik
szervezet ugyanis képes arra, hogy munkatársainál előidézze, és fenntartsa a FLOW állapotot, jelentős teljesítménynövekedéssel számolhat.
Csikszentszentmihályi már majdnem 60 éves volt, amikor a nyilvános siker
utolérte. A Newsweek című magazinban megjelent, munkásságát ismertető cikk után, 1988-ban jelentkezett nála egy könyvkiadó, és megkérdezte: nem akarna-e egy népszerűsítő-tudományos könyvet írni a flow-ról. Először legyintett a tudós. Fő feladatát a munkatársakkal folytatott tudományos
vitában látta kiteljesedni. De aztán az ügynök intenzív rábeszélésére végül meggondolta magát és
beleegyezett. Amikor 1990-ben a könyv megjelent, eleinte csak lassan talált olvasókra. De évről évre
egyre több rajongóra lelt, prominens körökben is. 1993-ban a Dallas Cowboys edzője egy interjú során a kamerába mutatta a könyvet és híresztelte, hogy mennyire sokat segített a munkájában. Nem
sokkal később a csapata megnyerte Amerika legfontosabb versenyét. Amikor 1997-ben az angol és
amerikai sajtóban olvasható volt, hogy a leköszönő amerikai elnök, Bill Clinton kedvenc könyvei közé
sorolta a Flow-t és Tony Blair-re is hatással volt, addigra az már régen a bestsellerek listáján tündökölt.
Csíkszentmihályi Mihály gondolatait az elmúlt évtizedekben az élet legkülönbözőbb területein hasznosították. Javaslatai alapján tervezték meg a világ egyik leggazdagabb magángyűjteményének, a los
angelesi Getty Centernek a lenyűgöző épületkomplexumát, de kikérte véleményét a NISSAN autógyár
legújabb modelljeinek kialakításában. A Professzor 2007-ben a magyar központú ALEAS cégcsoportot választja partnernek a FLOW állapot előállítását megtanító interaktív vezetés-fejlesztő elektronikus alkalmazás létrehozásához.
Csíkszentmihályi Professzor fontosabb könyvei:


FLOW – The Psychology of Optimal Exprience (magyarul: FLOW – Az áramlat, Akadémia Kiadó, 1997),



Good Business – Leadership, Flow and the Making of Meaning (magyarul: Jó üzlet – Vezetés, áramlat
és az értelem keresése, Lexecon, 2009),



Creativity – Flow and the Psychology of Dicsovery and Invention (magyarul: Kreativitás – A FLOW és a
felfedezés, avagy a találékonyság pszichológiája, Akadémia Kiadó, 2008)



The Evolving Self – A Psychology for the Third Millenium (magyarul: A fejlődés útjai, Nyitott Könyvműhely, 2007)
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