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Siklós Barbara: Stílus coaching

íg maga a coaching születése tá-

volabbi  időkre  nyúlik  vissza,  a 

stílus  coaching – mint  coaching 

irányzat – viszonylag új keletű „edzésforma”. 

Magyarországon  még  nagyon  kevesek  által 

ismert coaching folyamat.

M
A stílus coaching „történelme”

A  fogalom  Tracey  Redmond  és  férje  Gary 

Redmond  nevéhez  fűződik.  Tracey  27  évet 

töltött a design iparban. Sikeres vállalkozó-

ként a Chartered Society of Designers tagja, 

a Stílus Coachok Nemzetközi Szövetségének 

(International Association of Style Coaches™) 

elnöke, a Stílus Coaching Intézetet (Style Co-

aching  Institute®)  létrehozója,  a  Stílus 

Coaching fogalmának megalkotója. Ő az első 

„igazi” Stílus Coach. Kezdetben stílus tanács-

adóként  dolgozott,  és  ügyfeleinek  ajánlotta 

férje szolgáltatásait, aki abban az időben life 

coachinggal, NLP-vel foglalkozott. Így együtt 

már akkor Stílus Coaching folyamatot vittek 

végig, de a coaching és a stílus tanácsadás 

még két külön szakember kezében volt.

Tracey ekkor továbbképezte magát NLP-szak-

embernek  és  life  coachnak,  Garyben  pedig 

megfogalmazódott  a  Stílus  Coaching ötlete. 

Fantasztikus  eredményeket  értek  el  a  két 

szakterület – a life coaching és a stílus ta-

nácsadás  –  egyesítésével,  így  elkezdték 

apránként kidolgozni és tökéletesíteni. 2005-

ben Londonban hozták létre a Stílus Coaching 

Intézetet (Style Coaching Institute®), amely 

ma egyedülálló a világon. 50 országból több 

mint 800 végzőst tudhatnak eddig maguké-

nak.

A „style  coach” és a „style coaching”  mára 

védett márkanév lett. Hivatalosan csak a Stí-

lus  Coaching  Intézetetben  végzett  (Style 

Coaching Institute®) stílus coachok használ-

hatják a fenti titulust.

A Stílus Coaching filozófiája

A Stílus Coaching holisztikus megközelítése a 

stílus  tanácsadásnak,  mely  rávilágít  a  kap-

csolatra, ami a külső megjelenés és aközött 

létezik, ahogyan belülről érezzük magunkat: 

nem csak a külsővel foglalkozik, amit a tü-

körben látunk,  hanem a belső képpel,  amit 

belső  szemeinkkel  látunk.  Alapfilozófiája, 

hogy minden ember tökéletes. Testünk egye-

dülálló  a  világon,  így  másokéval 
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összehasonlíthatatlan.  Mindenkinek  vannak 

sajátos  jellemvonásai,  amik  azzá  tesznek 

bennünket, akik vagyunk és megkülönböztet-

nek  másoktól.  Ezt  az  egyediséget  kell 

kiemelnünk és nem elutasítanunk. 

Miben különbözik a stílus coaching a stí-

lus tanácsádástól?

A stílus coaching nem csak a külsővel foglal-

kozik,  a  ruhákkal,  melyeket  viselünk  és  a 

képpel, amit a tükörben látunk, amit mások-

nak  mutatunk,  hanem  az  emberrel,  mint 

egésszel, a test és az elme kapcsolatával, a 

belső énképpel. Mert az igazi „stílusosság” a 

belső önbizalom és külső magabiztos megje-

lenés kombinációjából fakad: hiába öltözünk 

a legújabb divat  szerint,  ha önbizalmunk a 

gödör legmélyén van; és hiába vagyunk ma-

gabiztosak, ha ruházatunk elhanyagolt.

A stílus coaching nem átváltoztat, hanem se-

gít  kihozni  minden ügyfélből  a legjobbat.  A 

külső  megjelenést  tekintve  megtanít  felis-

merni  milyen  testalkat  kategóriába 

tartozunk,  milyen  színek  állnak  jól,  milyen 

stílusú ruhákban érezzük jól magunkat, hogy 

aztán mindenki önállóan tudja létrehozni azt 

a ruhatárat, mely a legelőnyösebb számára, 

mindezt  a legköltséghatékonyabban és nem 

feltétlenül a legújabb divatot követve. 

A belsőt tekintve segít elérendő célokat meg-

határozni,  a  célok  eléréséhez  szükséges 

eszközöket kiválasztani, hogy ki tudjunk lép-

ni a komfortzónánkból és ledönteni az önkor-

látozó hiedelmeket, hogy a végeredmény egy 

egészséges  önkép  legyen.  Alapgondolata, 

hogy,  amit  nagyon szeretnénk,  azt  elérjük: 

ha egy tiszta képet látunk a fejünkben, arról, 

amivé  válni  szeretnénk,  akkor  elménk  „ke-

resni” fogja az utat, hogy eljusson oda.

A folyamat

A folyamat négyszemközt zajlik. Az első ta-

lálkozás  során  feltárjuk,  hogy  a  coachee 

milyen területtel szeretne foglalkozni, milyen 

elakadásai vannak. Majd a téma kontextusá-

tól függően kidolgozzuk az akciótervet, mely 

meghatározza,  milyen  útvonalon  haladjunk 

tovább: először a külső megjelenést tökélete-

sítsük, vagy a belső énképet rakjuk helyre, 

azaz melyik végéről fogjuk meg a „fonalat”. 

Ugyanis, amikor változást „hajtunk végre” a 

külső megjelenésünkön az befolyásolja a bel-

ső  énképünket  is.  Az  elsőt  a  természet 

alkotta,  míg a másodikat  saját  hiedelmeink 

formálják. Amint gondolunk saját magunkról, 

az befolyásolja egész életünket. A legkardi-

nálisabb pont tehát a belső énkép, hiszen az 

befolyásolja  gondolatainkat,  cselekedetein-

ket,  érzéseinket,  testünkről  alkotott 

véleményünket,  megjelenésünket.  De  mivel 

ezekre hat, a „hatás” visszafele is működik, 

így ha változás indul el valamelyik területen, 

az a belső énképünket is változásra készteti. 
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A stílus coaching általában a külső megjele-

nést  használja  fel,  mint  kiinduló  pontot 

önmagunkról  alkotott  gondolataink  formálá-

sához, hiszen amilyennek látjuk magunkat a 

tükörben, az nagyban befolyásolja azt, ahogy 

belülről érezzük magunkat.

Örvényesi Rita: A teljesség igé-

nyével
A coaching holisztikus megköze-

lítése

z idegen szavak különböző gyűjte-

ménye  és  szótárai  a  „holisztikus” 

kifejezést, (a görög „holo-” előtag-

ból eredően,  melynek jelentése „egész”)  az 

egészre, a teljességre törekvő szemlélet- és 

gondolkodásmódként határozzák meg.

A
Ma  a  köznyelvben  a  holisztikus  jelzőt  leg-

gyakrabban  az  alternatív  gyógyászat  egyik 

irányzatával azonosítják, amely az ember fi-

zikai,  értelmi  és  szociális  állapotát  is 

figyelembe veszi. E megközelítés azonnal le 

is szűkíti a szó jelentéstartalmát, és egyben 

bezárja az elfogadás és megértés kapuit az 

ilyen gyógyászatot eleve elutasítók előtt.

A coachingban a holisztikus jelzőt két megkö-

zelítésben értelmezem.

1. Az ember élete és az életében betöl-

tött  szerepek  rendszert  alkotnak.  Könnyen 

belátható, hogy egyikünk élete sem osztható 

csak munkahelyi- vagy családi  életre. Egyi-

künk  sem  tud  csak  szülőként,  vezetőként 

vagy barátként, művészként vagy segítőként 

funkcionálni. Azt tapasztalom, hogy a szigorú 

kategorizálás, címkézés olyan erőteljes hatá-

sokat zár ki automatikusan, amelyek nélkül – 

kiragadva  egy-egy  nézőpontot  az  összefüg-

gésekből  –  gyakran  értelmezhetetlenné 

válnak az adott kategóriában foglalt emberi, 

viselkedési és kognitív működések. Nem ta-

gadom,  hogy  a  fókuszálás  és  a  probléma 

felnagyítása,  kiemelése  hatékony  eszköz  a 

coachingban. De úgy vélem, hogy a fókuszá-

lás  előtt  érdemes  az  egészet,  a  teljeset  is 

szemlélni, majd nagyítóként egy-egy részte-

rületre koncentrálni, közben nem feledve az 

előző, teljes képet, és a meglevő összefüggé-

seket.

Egyszerű hasonlattal talán azt mondhatnám, 

hogy egy erdőben sétálva is érdemes meg-

hallani  az  erdő  hangjait,  megérezni  illatát, 
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