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Kedves Olvasó! 

Az év utolsó hónapjában sokan számot vetünk 

önmagunkkal: mennyire sikerült betartanunk az 

év elején tett fogadalmakat, mennyire volt sike-

res a mögöttünk álló év, és mennyire vagyunk 

elégedettek saját teljesítményünkkel. A Magyar 

Coachszemle decemberi száma az önreflexió és 

önismeret kérdéseit járja körül. 

„Arra ébredtem, hogy álmodom: Buddha és En-

gels, Browning és Pilinszky, Jehudi Menuhin, 

Tamkó Sirató Károly és Thomas Merton ülnek 

lótuszülésben az ágyam előtt. Arcukon mosoly 

terül szét. Szemmel láthatatlanul. Kint zúg a hó-

vihar. Itt bent a hideg hálószobában mégis mele-

gen sugárzik a csend szava: A helyes nézet má-

sok véleménye és saját elmélkedésünk révén jö-

het létre.” (Weninger, 1986, 5.) 

Első pont: mások véleménye. Nagyon korán, 

gyerekként felfedezzük, hogy az, ahogyan a vilá-

got látjuk, csak egy töredéke a dolgok észlelésé-

nek és tapasztalásának. Megtanuljuk, hogy má-

sok másként látnak, és elsajátítjuk azt a képessé-

get, hogy mások szemüvegén keresztül tekint-

sünk a világra. Önmagunkat csak darabokban 

észleljük, a tükörben és mások szemében válunk 

egésszé, egységgé. Egy kedves mondat jut 

eszembe, melyet sajnos nem tudok szöveghűen 

idézni, de a mondanivalója az, hogy ha rájövünk, 

kik is vagyunk valójában, ezt a valakit fogjuk látni 

mások szemében. Vagyis ha van egy tiszta és 

biztos képünk önmagunkról, akkor mások sze-

mében is ezt az énképet látjuk visszatükröződni. 

Én és mások – olyan kategóriák, melyek sosem 

választhatók külön egymástól: nem értékelhet-

jük és definiálhatjuk önmagunkat környezetünk 

nélkül, mások adják a keretet, amibe beletehet-

jük az önmagunkról megfestett képet. 

Az önismeret forrása lehet egy könyv vagy film, 

amelybe igazán beleengedem magam; lehet egy 

jógaóra, egy gondolatébresztő beszélgetés, egy 

óra magányos világmegváltás. Az önismeret ne-

hézsége számomra nem az eszköz megtalálás-

ban rejlik, sokkal inkább annak elfogadásában, 
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 hogy ez a folyamat nem csak önmagunk csodá-

latos és megismételhetetlen oldalának dicsére-

téről szól. Amikor vállaljuk, hogy bátran szembe-

nézünk önmagunkkal, gyakran olyan dolgokkal is 

szembesülnünk kell, melyeket legszívesebben 

elrejtenénk a világ elől. A hétköznapokban álar-

cokat viselünk, szerepeket öltünk magunkra, így 

erősségeinket hangsúlyozzuk, míg gyengesége-

inkről igyekszünk elterelni a figyelmet. Mi marad 

akkor, ha lefejtjük a külső védőrétegeket? Meg-

látjuk tökéletlenségeinket, hibáinkat, melyek 

elfogadásával és integrálásával elindulunk azon 

az úton, ami az önelfogadás és a belső egyensúly 

megteremtésének útja. 

Ahogy azt szerzőink több helyen is kiemelik – a 

coach a személyiségével dolgozik. Úgy vélem, ez 

nem csak felelősség, hanem hatalmas motiváció 

is egy szakember számára. Hiszen minden, ami 

egy olyan személyes helyzetben történik, mint 

egy coaching ülés, aktívan hat 

mindkét résztvevő személyiségé-

re. A pszichoterápia történetében 

külön fejezet szól a terápiás hely-

zetben zajló lélektani folyamatok megértéséről. 

A legkorábbi terápiás elképzelések szerint a te-

rapeuta vagy analitikus egy semleges felület, 

akiről leperegnek a páciens pozitív, és sokszor 

nehezen viselhető negatív érzései. Néhány anali-

tikus bizony vásárra vitte a bőrét, mígnem egy-

értelműen kiderült, hogy az analitikus élettörté-

nete, múltbeli emlékei, érzelmei ugyanúgy a te-

rápiás folyamat részét képezik. Minden, ami tör-

ténik, két ember kölcsönhatásából jön létre. 

Minden kapcsolat múltunk és jelenünk, sérelme-

ink és örömeink bonyolult szövedéke. Mit tehe-

tünk mégis, hogy ebben a tekervényes útvesztő-

ben eligazodjunk? 

Dr. Farkas Johanna jelen számunkban olvasható 

írásában az érzelmi intelligenciát mint alapvető 

coach kompetenciát emeli ki. A jó coach figyeli a 

kliens oldalán megjelenő érzelmeket, azonosítja 

ezeket, jelentést ad nekik. Eközben pedig önma-

gát is folyamatosan monitorozza, értelmezi saját 

reakcióit, a benne felbukkanó érzelmeket és tes-

ti érzeteket. Ez nem is olyan egyszerű feladat, 

hiszen egy coaching folyamatban sokszor meg-

történhet, hogy a kliens által elmondott problé-

ma épp egy olyan terület, melyet a coach saját 

gyenge pontjaként ismer fel. Az önreflektív 

coach kitekint saját története mögül, és a páci-

enssel való közös munkából ő maga is profitál. A 

szupervízió pedig segít különválasztani szemé-

lyes történetünket a kliens történetétől. Madai 

Kriszta cikkében nem csak a szupervízió előnyei-

vel ismerteti meg az olvasót, de azt is megosztja 

velünk, hogy saját coach identitásának alakulá-

sában mit kapott ő a szupervíziótól. Zsótér Gina 

az önreflexiót mint belső szupervíziót írja le: sze-

rinte a szupervízió nem más, mint önfejlesztés 

és öntanulás. Ki vagyok én? Mit érzek, és mi a 

felelősségem? – teszi fel a kérdéseket Márton-

Koczó Ildikó, aki úgy véli, a coachingban sikere-

sen használt eszközök – mint például a kérde-

zéstechnika, az önmagunkkal folytatott coaching 

„Ki vagyok én? Mit érzek, 
és mi a felelősségem?” 
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folyamatban is hasznosíthatók. Deák Zita A biza-

lom sebessége (Covey - Merill, 2011) című könyv 

ismertetésén keresztül nem csak a bizalom ed-

dig ismeretlen rétegeit fejti fel előttünk, de ön-

magával is számot vet. Saját coach tevékenysé-

gét új szemszögből kezdi el nézni, miközben 

olyan kérdésekre keresi a választ, mint hogy ho-

gyan teremthető meg a bizalom légköre a 

coaching folyamatban, hogyan és milyen jelek 

monitorozásával és értékelésével lehet felmérni 

a kétszemélyes kapcsolat bizalomfaktorát. A sze-

mélyes és szakmai kérdések az olvasót is arra 

biztatják, tegyenek fel kérdéseket önmaguknak, 

akár magánéletüket, akár munkájukat illetően. 

Második pont: saját elmélkedés. Pszichológus-

ként, pszichológiai érdeklődésemből fakadóan 

az önmagamról való elmélkedés mesterének 

tartom magam. Újra és újra kérdéseket fogalma-

zok meg magamban, melyeket a megfelelő inge-

rek hatására „megoldok” és meghaladok, majd 

újabb kérdések lépnek a helyébe. Magányos ön-

gondolkodóként kezdetben idegenkedtem a 

coaching szemléletmódjától, melyet túl direkt-

nek, túl gyakorlatiasnak találtam. Utáltam a házi 

feladatokat és a határidőket, és úgy gondoltam, 

miért sodornám magam kényelmetlen helyze-

tekbe csak azért, hogy egy adott problémán dol-

gozzak. Ha majd magától jönnek a kérdéses 

helyzetek, megmutatom, hogy mennyivel job-

ban csinálom, mint azelőtt. Idővel azonban rá-

jöttem, hogy a tudatosság nagyon is fontos, és 

az is, hogy az önmagunkkal kapcsolatos problé-

mákat a magányos gondolkodásról átvigyük a 

valós konfliktusok világába, mert csak a mások-

kal való dinamikus kölcsönhatásban van lehető-

ségünk igazán fejlődni.  

„A helyes nézet mások véleménye és saját el-

mélkedésünk révén jöhet létre.” (Weninger, 

1986, 5.) Weninger idézetét azzal egészíteném 

ki, hogy a helyes nézet kialakulásában aktívan, 

tudatosan, valós cselekedetekkel kell részt ven-

nünk, vállalva azt is, hogy az ide vezető úton 

számtalan hamis nézettel is találkozunk. 

„Nagyobb boldogság időnként csalódni, mint 

sosem bízni." – idézi Deák Zita Samuel Smiles 

brit szerzőt (2011, 388.). 

A Magyar Coachszemle decemberi száma olyan 

perspektívákat kínál az Olvasónak, melyekkel új 

szemszögből tekinthet rá az élet különböző terü-

leteire. Szerzőink bátran vállalják saját bizonyta-

lanságaikat, önismeretről és önreflexióról írt ta-

nulmányaik és beszámolóik személyes tapaszta-

latok talaján születtek. Jelen számunkkal inspi-

rálni szeretnénk mindenkit az évvégi számvetés-

re és értékelésre, a belső csend megtalálására. A 

folyóirat Szerkesztősége kellemes ünnepeket 

kíván minden kedves Olvasónak! 
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