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akkor igazából ez a gondolat a probléma!” 

Mivel üzenek magamról az ügyfelemnek? Hogyan? Tudatosan, és/vagy öntudatlanul? Verbálisan és/vagy non-verbálisan? Mi-

lyen helyzetre emlékszem, amikor figyeltem rá és amikor nem? Ez utóbbira saját példám, amikor ajánlásra kerestek meg en-

gem és kértek coachnak. Nem figyeltem tudatosan a bizalom felépítésére, mert ezt már megtette az, aki beszélt az illetőnek 

rólam, a közös munkánkról és főként a benne bekövetkező változásokról (ráadásul ezek markánsan megjelentek a csapata tel-

jesítményében is). Az ilyen helyzetekben azt élem meg: mindegy a módszer, a körülmények, az ügyfél egy dologban biztos, 

hogy velem akar dolgozni. Lehet, hogy nem is kell ezt „túllihegni”, elég az ösztöneinkre hallgatni? Ez egy provokatív kérdés.  

Azt mondjuk, mi coachok a személyiségünkkel dolgozunk. Nem önmagában a képzettségünk, vagy a tapasztalataink, vagy a 

„csilli-villi” önéletrajzunk ad el minket, hanem sokkal inkább a hírünk, a hitelességünk. A hitelességhez pedig Covey szerint kell 

a tisztesség, a szándék, a képességek és az eredmények optimális elegye. 

Engem elgondolkodtatott, hogyan is állok ezzel a négy összetevővel, melyikkel van éppen dolgom és miért. Sőt, azóta ilyen 

szempontból is készülök az induló coaching találkozóimra. 

Közben pedig egyfolytában motoszkál bennem a gondolat, hogy ez az a diszkrét téma, amely így vagy úgy, de körülvesz minket, 

mindegy, hogy coachok vagyunk, vagy sem. 

Szóval tele vagyok kérdéssel, gondolattal. És Önök? 

Kezdő coachként fontosnak tartom a tapasztalat-

ból merített tudást, amiből megismerhetem a fej-

lődési lehetőségeimet és saját erősségeimet, amire 

tovább építhetem a személyes fejlődésemet. Sok-

féle ember van és sokféle tanulási módszer. Ne-

kem eddig az események, történések, belső folya-

matok elemzése bizonyult a leghasznosabbnak. 

Akár többször is visszatérek gondolatban ugyan-

oda, és akkor engedem el a témát, ha már látom a 

tanulságokat, és van hova továbblépnem. Ha ezt 

ráadásul írásban is megtehetem, akkor különösen 

letisztult képet kaphatok. 

Hat coaching ülésen vagyok túl, és ebből az első 

négy azt hiszem még nagyon távol volt az elvárha-

tó coaching folyamattól. Talán inkább olyan beszél-

getésnek nevezném őket, amibe coaching eleme-

ket sikerült belevinni, de mindenképp eredménye-

sek voltak. A Hajónaplót ebben a tanulási folya-

matban kaptam meg, és már a negyedik ülésre úgy 

készültem, hogy használtam. 

Amikor utólag leírtam az első tapasztalataimat, megdöb-

benéssel tapasztaltam a kérdések energizáló hatását. Mit 

csináltál a legjobban? A másik fél miből veszi észre, hogy 

hasznos volt? – és sorolhatnám a változatosabbnál válto-

zatosabb kérdéseket, amelyek mind arra irányulnak, hogy 

miből láttad, hogy sikeres voltál – legalább valamiben. 

Már az a feltételezés is, hogy minden helyzetben kell, 

hogy legyen sikerélményed, annyira átlendít azon a pon-

ton, hogy ezt most talán jobb lett volna másképp csinálni. 

Mert arra ösztönöz, hogy legközelebb jobb legyen, mert 

most is volt, ami működött, és akkor legközelebb, ha csak 

egy kicsit teszel hozzá, akkor még jobb lehetsz. Ebből me-

rítek erőt, ez inspiráló forrás számomra. 

Hunor 

Nelli 
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A Hajónapló tulajdonképp a klasszikus értelemben vett 

napló is. Lehetőséget biztosít számomra, hogy újra lejátsz-

szam magamban az ülés részleteit, és mivel ez egy brief 

coachingra épülő visszatekintés, az erősségeidet emeled ki 

és azokat mélyíted el. Tudatosítod, majd véreddé teszed, 

amire bátran számíthatsz. Akár a coachingon kívül is. 

Ugyanakkor arra is ráirányíthatja a figyelmedet, hogy mit 

lehetett volna még tenni, milyen potenciális lehetőséget 

szalasztottál esetleg el. Azt az élményt adhatja meg, ami-

kor például ráébredsz: Hoppá, itt azt említette, hogy 

"magabiztossá válni", ezt milyen jó lett volna skálázni a 

célon kívül! 

A könyvben szereplő idézetek olyan bölcsességek, melyek 

arra emlékeztetnek, hogy mi a coach valódi szerepe a fo-

lyamatban, mit tartsak szem előtt, mert annak igenis hatá-

sa van. Ettől bölcsesség. A Napló adja a keretet, hogy ma-

gad is hasonló bölcsességhez juthass el. A saját tapasztala-

ti utad bölcsességéig. A Hajónapló változó kérdéseivel, 

gondolatébresztő írásaival, idézeteivel az önreflexiót min-

dig egy kicsit másképp tudod megélni. Új perspektívát 

kaphatsz hozzá, amitől inspiráló helyzetet teremtesz ma-

gadnak. Ahogy ülésről-ülésre papírra veted a gondolatai-

dat, egyre jobban érzed, hogy igenis haladsz, fejlődsz, egy-

re jobb vagy abban, amit csinálsz és van eredménye, pozi-

tív hatása. Hiszen ha magadon is érzed, hogy ez igenis 

működik, akkor tudod, hogy az ügyfélnél is működni fog. 
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