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A kkor kezdődött, amikor én még azt sem 

tudtam, hogy coach programot csiná-

lok….Nem így hívták, hanem karriertámoga-

tásnak, outplacement programnak még 1991-

ben….. 

Utána folytatódott azzal, hogy egy-egy 

„fejvadász” projektem során az interjú támo-

gató beszélgetéssé vált, vagy belépés után a 

vezető integrációjának segítésévé. Még ezeket 

sem neveztük coachingnak, főként azért, mert 

jómagam sem tudtam, mi is ez, másrészt nem 

erről szólt a „szerződésünk.” A módszertan 

eléggé hasonló volt, a cél is. Amikor a 2000-es 

évek elején járunk, gyanút fogtam, elkezdtem 

olvasgatni, majd amikor a Szervezetfejlesztők 

Magyarországi Társaságának egyik levelében 

egy új képzésről számoltak be, amelyhez szer-

vezőt kerestek, kaptam a lehetőségen és be-

vállaltam Sari van Poelje és John Par 

tranzakcióanalitikus coaching és szervezetfej-

lesztési tanácsadó képzésének szervezését, 

Magyarországra hozatalát. Sari már tanított 

TA-t évekkel előtte Magyarországon, de nem 

coachingot és szervezetfejlesztést. A képzés 

három éve alatt több kiváló külföldi szakem-

bertől tanulhattunk. Mai napig folyik ez a kép-

zés, természetesen már nem az én szervezé-

semben! 

A fentiek alapján 2002-2003. óta nevezhetem 

magam már hivatalos papírral rendelkező 

coachnak, ami önmagában is több mint 10 év, 

azóta egyre több coaching programot viszek, 

nem mindig tranzakcióanalitikus módszerrel. 

Ami jellemző rám, ami mozgat, hogy egyre 

jobban, egyre tudatosabban tudjam végezni 

coaching programjaimat, mások fejlődésének 

támogatását és útjukra engedését. Ezért egyre 

újabb és újabb módszere-

ket tanulok / tanultam 

meg, elmélyültem bennük, 

magamra próbáltam, ki-

próbáltam, majd ha nem 

tetszett teljesen, vagy valahol bő volt nekem, 

máshol szűk, magamra szabtam…..Majd ismét 

újakat illesztgettem, ahogyan ezt a mai napig 

is teszem. 

Így mostanra már „integrált” módszerrel dol-

gozom, vagy zsonglőrködöm az egyes mód-

szer-elemekkel, mert nem mindenkinek való 

ez, vagy az a módszer, ahogyan én sem va-

gyok mindenben egyaránt jó és mindenkinek 
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megfelelő, természetesen. 

Jelenleg írom a magam módszerét, no erről 

kicsit lejjebb. 

Számos olyan módszert és irányzatot sajátí-

tottam el ezek közül néhány: részt vettem 

2005/2006-ban a Flow Coaching School kép-

zésén , 2007-ben a Cape Cod csoportos 

coaching képzésén, 2012-ben Solition 

focused coaching képzésen, és még számos 

másikon, végül 2013-ban PCC akkreditációt 

szereztem. 

És, hogy mi lett mindebből? 

Mostanság – az utóbbi két évben – elsősor-

ban megoldásközpontú módszerrel dolgo-

zom. Valóban hatékony, az erőforrásokkal 

foglalkozunk, nem a múltban keressük a visz-

szahúzó erőket, hanem a lehetőség irányában, 

energiákkal folyamatosan feltöltődve nézünk 

előre. 

Nem vagyok problémafóbiás én sem, ami 

mellett egyet tudok érteni Einsteinnel, aki szá-

momra a legtisztábban fogalmazta meg azt, 

mi is a lényege ennek a módszernek: „a meg-

oldás sosem ott található, ahol a probléma 

keletkezett….” 

A megoldásközpontú módszertan három régi 

alapelvemmel / igényemmel is összhangban 

van: 

1. Nem tart évekig, többségében elég 3-5 

alkalom. Akkor dolgozom jól, mint 

coach, ha a coach partnerem képessé 

válik újra energikusan, önállóan élni az 

életét, amelynek része egy-egy elakadás, 

helyzet megoldása. Én „csak” keretet 

adok a gondolkodásának, hozzátéve a 

belső adataimat, kettőnk rendszeréből 

adódó hatásokat osztva meg, tükörként 

olykor, máskor intervencióként kimond-

va, megmutatva, eljátszva, ahogyan ha-

tott rám. Fontos, hogy ne legyen már 

rám szüksége élete további részében, 

legalábbis az adott elakadás témájában 

semmiképpen. 

2. Arra alapozzunk, ami megvan. Dolgoz-

zunk az erősségekkel. Annak felismerése 

és megerősítése, hogy miben vagyunk 

jók, vagy már mi mindent megtettünk, 

tehát mi mindenre vagyunk képesek: 

energiát és lendületet ad. Azon kesereg-

ni, ami nincs, az erőt, időt visz el. Termé-

szetesen mindent meg tudunk tanulni, 

no de minek is, ha van olyan, ami már 

megvan? 

3. Megoldás felé menjünk. Elemezni is fon-

tos olykor, miután már léptünk előre, és 

még mindig szükségesnek érezzük, mert 

még tanulhatunk belőle. Még azért is, 

mert a személyiségstílusunk ezt kívánja. 

 

Az élet nagyon változatos és izgalmas. Nem 

gondoltam volna, hogy a coachságom és ta-

nácsadóságom mellett, 50 felett egy mára 

már virágzó vállalkozást építésébe fogok bele, 

ami nem tanácsadás. Nőként természetesen 

az anyaság jelenti a prioritást számomra, és ez 

azt diktálta, hogy a fiam kérésére, tehetségét 

támogatva kezdjem el gyakorolni a vezetői 

szerepet , a vállalkozásunk fejlődésével pedig 

a coach típusú vezetést. Most egy 10 fős dina-

mikusan fejlődő fejlesztő/gyártó/

nagykereskedő cég operatív vezetését viszem 

– rendszeres coaching programjaimmal pár-

huzamosan. Ennyit még soha nem tanultam, 

mint ezekben az években. Üzletről, trükkökről, 

gondoskodásról, visszajelzésről, kontrollról, 
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delegálásról, tehát mindarról, amiben 

coach partnereim élik mindennapjai-

kat. Voltam ugyan egy évig a GE HR 

vezetője, mielőtt még belefogtam vol-

na vezetői tanácsadásba, mégis ez a 

legutóbbi néhány év jelentette a nagy 

tanulást. 

Szerencsére most már nem egyedül 

viszem a vezetést, néhány hónapja 

ügyvezetőtárssal és néhány nap múlva 

irodavezetővel együtt. Ez lehetőséget 

ad nekem arra, hogy profikra bízzam a 

céget, és ismét többet foglalkozzak 

coachinggal és szervezetfejlesztéssel, 

felvértezve az utóbbi évek fajsúlyos 

tanulságaival. 

Cégünk küldetése egészségtudatos-

ságról szól, ehhez alapanyagokat és 

saját fejlesztésű, többnyire hiánypótló 

étrend-kiegészítőket és vitaminokat 

biztosítunk. Ennek megfelelően és szi-

nergiát teremtve a saját és a cégünk 

küldetése között kidolgoztam egy 

életmódváltó egyéni és csoportos 

coaching módszert azoknak, akik tá-

mogatást szeretnének kapni abban, 

hogy egészségesebben élhessenek, 

vagy újra egészségesen éljék napjaikat. 

Változáskezelés, gyakorlatilag, egyéni 

és csoportos formában. Késő őszre 

tervezem az első pilot programot, 

melyben mozgás, mérés, dietetikai ta-

nácsadás, támogatás és még az egész-

séges ételek elkészítésének megtanu-

lása is helyet kap. 

Dióhéjban ennyi az én coaching törté-

netem. 


