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A z alábbi cikk összefoglalása az Integrál 

Európai Konferencián (IEC) 2014. május 9

-én elhangzott, az integrál coaching magyar 

kultúrához illesztéséről szóló előadásomnak.   

 

A konferencián megjelenő különböző témák, 

tudományterületek az integrál szemlélet men-

tén szövődtek egy csokorba az Európából, il-

letve a világ több tájáról érkező előadók in-

terpretációiban. A fókuszban Európa, az euró-

paiság integrál közelítése állt, és az Európán 

kívüli előadók, résztvevők reflektáltak arra, ho-

gyan látják Európát. A hasonlóságok és külön-

bözőségek elfogadó közelítése és mély embe-

ri közösség-érzet, „szív és fej összhang” hatot-

ta át a konferencia hangulatát.  

 

Az integrál 

szemlélet kü-

lönböző néző-

pontok együtt, 

egységben lá-

tását jelenti 

olyan komplex 

modellek 

mentén, ame-

lyek befoga-

dóak bármely 

szemlélet irányában. Ezeket rendszerbe helye-

zi, összeköti, összerendezi, tudások áramlását 
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támogatja, kommunikációjukat segít elő. 

 

Az integrál coaching mögött integrál szemlé-

letű tudásrendszer, illetve annak alkalmazott 

ága, az integrálpszichológia áll. Az integrálban 

elhelyezhető a coaching, a coaching eszköz-

tárhoz illeszthető az integrál eszköztára. Az 

integrál szemléletű coachingban integrál ke-

retben, integrál modellek mentén közelítjük 

meg a változást. Az integrál modellek össze-

rendezik az információkat, hátterét adják a 

változási folyamatnak, beleértve a reális irá-

nyok, célok kijelölését és elérésük módját is. 

Az alábbi cikkben az integrál coaching fogal-

mait, terminusait használom, ezért az érthető-

ség kedvéért ezekről előzetesen néhány szót 

szólok: 

 

Tudatfejlődési modell, tudatszintek:  

a tudatfejlődési modell (a „létra”) egy integrált 

fejlődés-lélektani spektrum modell, amely tíz 

tudatszintben jeleníti meg az ember tudati 

fejlődését. Egy tudatszint a kognitív, érzelmi, 

világképi, értékrendbeli, szükségleti stb. 

adottságok bizonyos struktúrája. A 

coachingban alapvetően a W4, W5, W6 tudat-

szinteken dolgozunk. (A tudatszint száma 

előtt a W az integrál szemléletet kidolgozó 

Ken Wilber nevére utal). Fontos: a tudatszin-

tek nem jók vagy rosszak, nem statikusak, a 

meghaladva megőrzés elve szerint „bomlanak 

ki”, meghatározott fejlődési irány szerint: min-

den szint megélése szükségszerű az ember 

tudatfejlődési folyamatában. 

 hármas (W3) tudatszint: leképező elme 

szintje: az egocentrikus működés hatá-

rozza meg a személy működését  

 négyes (W4) tudatszint: a szerep-szabály 

elme szintje: tanult szerepek, normák 

határozzák meg a személy működését 

 ötös (W5) tudatszint: a racionális el-

me szintje: a konvenciókon túl nyúló, 

a tanult normákat megkérdőjelező, 

önérvényesítő működést megjelenítő 

tudatszint 

 hatos (W6) tudatszint: integráló elme 

szintje: a kölcsönös hasznosság és 

felelősség hálózataiba tökéletesen 

integrálódó, test-elme tudatos, auto-

nóm működés szintje 

 

SD: spiráldinamika: az emberi értékrend és 

világnézet fejlődésvonala (a létra szintjeihez 

illeszkedik) 

 kék (W4): az autoritásnak való 

megfelelés, az engedelmesség az 

alapértéke 

 narancs (W5): önérvényesítés, füg-

getlenség, stratégikusság, szemé-

lyes jólét az alapértéke 

 zöld (W6 eleje): érzékenység, em-

pátia, egymás tartalmainak elfoga-

dása, konszenzus az alapértékek 

 sárga (W6 közepe): belsőleg vezé-

relt, saját erejét éli, funkcionalitás, 

szakértelem, rugalmasság az alap-

értékei 

 

Kvadráns térkép 

 

A jelenségek négy szimultán dimenziója: az 

integrál coachingban a coachee belső-külső 

adottságainak négy szintjét térképezzük, fi-

gyelembe véve ezek kölcsönös oksági viszo-

nyát. Dolgozunk az egyén belső világával (BF 

kvadráns: a szubjektív nézőponttal, a szemé-

lyiséggel, céljaival), az én külső megjelenésé-

vel (JF kvadráns: a viselkedéssel, kommuniká-
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cióval), ugyanakkor figyelembe vesszük a 

coacholt interszubjektív világát (BA kvadráns: 

munkahelyi környezetét, a coacholt kapcsolat-

dinamikai ökoszisztémáját) és ennek külső 

megjelenését (JA kvadráns: a stratégiai szö-

vetségeseket, a tágabb szabályozó rendszert). 

 

Integrál pszichográf, fejlődésvonalak 

 

a tudatszintek és a fejlődésvonalak 

(intelligenciák) integrált térképe az integrál 

pszichográf. Jelen tanulmányban hét 

fejlődésvonalt emeltem ki: 

 szükségletek fejlődésvonala 

 elhárító mechanizmusok fejlődés-

vonala 

 SD: értékrend fejlődésvonala 

 SCG: a Suzanne Cook-Greuter féle 

ego-fejlődésvonal 

 kognitív fejlődésvonal 

 KD (kapcsolat-dinamika): az emberi 

kapcsolatok fejlődésének vonala 

 erkölcsi fejlődésvonal 

 

Transzláció, transzformáció 

 

A változás, fejlődés kétféle megjelenése a tu-

datszinteken. A transzláció egy adott szint 

„lefordítását”, belakását jelenti, horizontális 

változást. Egészen addig ennek van létjogo-

sultsága, amíg a coachee az adott tudatszint-

tel még „nem lakott jól”, nem abszolválta ma-

radéktalanul. Egy változási folyamat transzlá-

ciós például, amikor egy W4 tudatszint-

súlypontú coachee optimalizálni akarja a hie-

rarchikus rendszerben való működését. A 

coaching folyamatok zöme transzlációs válto-

zási folyamat. Transzformációs változás az, 

amikor egyik tudatszintről a következőre lé-

pést támogatjuk a változási folyamatban: pél-

dául, amikor a coachee megkérdőjelezi az ad-

dig számára is elfogadható, biztonságot nyúj-

tó normákat és saját értékrendje, önérvényesí-

tése felé akar tenni lépéseket (azaz integrálta 

a W4-et és a W5 kimunkálása felé fordul: W4-

→W5 transzformáció).  

 

1. Kérdésfelvetés 

Sokáig bajom volt az ötössel. A világban meg-

jelenő narancs értékekkel, ötös mechanizmu-

sokkal. Nem szerettem az ötöst magamban 

sem. 

 

Munkámban a tanácsadás mellett a 

coachinggal is elkezdtem foglalkozni és ez a 

W5-ösöm feltöltése, transzlálása irányába is 

mutatott. Miközben „bajom volt” az ötössel, jó 

pár évig a korai hatos puha empatikusságba 

ragadtam bele. Aztán elkezdtem szűknek 

érezni a zöld világ közösségi-szűkítő erejét 

magamon és a sárga (közép W6) tudatszint 

kimunkálása felé fordultam. És mindeközben 

továbbra sem szűnt a „bajom” az ötössel, sőt, 

a sárga tudatszinttel való ismerkedésem során 

még erőteljesebben megmutatta magát szá-

momra, mint megoldandó feladat. 

 

Amennyire féltem az ötöstől, (és az ötösöm-

től) annyira meg is lepődtem azon, hogy a 

profin ötösöző emberek mennyire elcsigázot-

tak, sokszor értetlenül állnak (munkatársi) 

kapcsolati folyamataikban, éberségük ellenére 

nem megy nekik könnyen benne lenni az ötös 

világban, többen introjektumként élik meg és 

enyhe undorról számolnak be ezzel kapcsolat-

ban. Ez nem tűnik integrált ötösnek. Persze, 

egymásra találtunk, és látok élvezettel-lazán 
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ötösözőket is, ezzel együtt 

érdekesnek találom, hogy 

sokan vannak köztük, - lát-

szólag nagyon sikeresek -, 

akiknek ez csak a felszínen 

megy jól és a lelkük mélyén 

már tovább vágyódnak úgy, 

hogy közben meg sem ér-

keznek bele. 

 

És vajon, (maga a kérdésfel-

vetés is a racionális elme 

szüleménye) ez mennyire 

magyar-specifikus jelenség 

(ötösözöm, mégis távol tar-

tom magamtól – akár úgy, 

hogy a négyesem feszül, 

mert már „túlhordott” álla-

potban van, vagy puha em-

pátiába burkolózom, vagy 

már saját autonóm erőm felé 

fordulok, és mégis elutasí-

tom az ötös világot)? A ma-

gyar karakter íze, minőségi 

tendenciái milyen metája le-

het ennek a jelenségnek, 

mennyiben színezi át az 

„itteni” ötöst és ha igen, az 

mennyiben, hogyan ad vala-

miféle irányt a coachingnak 

is?  

 

2. Struktúra 

 Narancs értékek – miért 

„érdemes” megérkezni, 

áthaladni, meghaladni 

a W5-t? 

 A coaching az amerikai 

kultúra terméke (W5-

narancs) 

 Magyar kollektív erő-

források - karakter, kul-

túra W5-fókusszal 

 Hogyan kompatibilis a 

coaching a magyar ka-

rakterhez? 

 

3. Narancs értékek – miért 

„érdemes” megérkezni, átha-

ladni, meghaladni a W5-t? 

A W5 a W4-középponttól 

való elmozdulásban na-

gyobb differenciáltságot és 

újdonságot, tágasságot hor-

doz az előző szinthez képest. 
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Leleplezi a hamis mítoszokat, a formális mű-

veleti gondolkodás mentén a világ lehetősé-

gek tárházává válik és mivel a gondolkodásról 

is képes absztrakt módon gondolkodni, ön-

magára is elkezd rálátni, itt válik lehetővé, itt 

indul el a valódi önmegfigyelés, ön- és világ-

ismeret útja. Kilép a konvenciók világából 

és kritikai képessége pallérozódik. Látásmódja 

a szociocentrikusból világcentrikussá válik, itt 

kezd az ember szabaddá válni. A harmadik 

személy nézőpontja a rálátás kialakulásának 

első lépcsőfoka. Minden érdekli, minden kul-

túra, az egész látható világ felé fordul. Ez le-

het az alapja a W6 szintre majdan fellépni. 

Egyetemes pluralizmus, multikulturalizmus 

jellemzi látását. Elkezd felelősséget vállalni 

önmagáért. Öntudatosan, majd törtetően 

építi énjét, melyre minden lehetősége meg-

van, nem kötik társadalmi normák, szabályok. 

Mohón keresi az önérvényesülés, a győze-

lem lehetőségét. Nagy energiákat képes 

mobilizálni célja eléréséért. Kíméletlenül 

halad előre, akkor és addig érdekes számára 

egy ember, egy helyzet, amíg abból hasznot 

remél. Közönyös, ha a másikban már nem lát 

potenciális lehetőséget a maga számára. 

A W5 kiszabadul a W4 szabályok-normák 

mentén korlátozó világából és rájön, hogy 

akár ő is hozhatja a szabályokat: célja győzni, 

a szabályhozó pozícióba kerülni. Összetett 

világában, ahol éberen figyeli a gyors történé-

seket, stratégikussága, memóriája óhatatlanul 

fejlődik. Éles racionalitás jellemzi mentális 

működését. A W5 az a tudatszint, ahol az ego 

jól lakhat – és fontos is, hogy jól lakjon – 

annyira az egyoldalú győzelemben, hogy 

elindulhat a másik, a te irányába.  

A W5 énképe először hordoz azonos 

arányban pozitív és negatív énkép-elemeket. 

Igaz ugyan, hogy ez nagy belső feszültséghez, 

ambivalenciához vezet, ugyanakkor az énké-

pében rejlő pozitív tendenciák mentén a 

győzni tudás energiáját is eléri.  

Már figyel arra, amit a másik mond (W4 

szinten még csak végszavazás folyik), igaz, 

azért, hogy megtudja a másik céljait, kifür-

késsze szándékait, hogyan, mire tudja őt 

használni. Minél kisebb befektetéssel minél 

nagyobb nyereséget elérni.  

 

Narancs értékek: siker, gazdagság, gyors 

eredmények, győzelem, ügyesség, hatékony-

ság, kapcsolati történések, lehetőségek átlá-

tása, kapcsolati tőkézés, kapcsolatok haszná-

lata.  

Éberség, jólét, rálátó nézőpont, ügyes kom-

munikáció. Komplexebb grammatikát, szó-

készletet használ, nyelvezete differenciált. 

 

A W6 épít a W5-re: A győzelemmel jólla-

kott ego az egész látható világ felé fordul és 

fokozatosan elkezdi mások nézőpontját is fi-

gyelembe venni. Akkor is, amikor a korai W6-

n (zöld) empátiája nyílik, és akkor is, amikor a 

W6 közepén (sárga) rátalál és éli valamiképp 

proszociális hivatását, autonóm módon. Ez az 

alapja a W6 szintre fellépni. Énképe már in-

kább pozitív és egyre inkább azzá válik.  

A W6 közepe épít a W5 rugalmas, folyamatlá-

tó, stratégikus mentális működésre és innen 

épül tovább küldetéscél-orientált mentális 

működése, melynek része a metázás, új néző-

pontok mentén a szerinte fontos célokért ori-

ginális(an) megoldást keresve. A víziólogikai 

gondolkodás alapja, hogy ismerje azokat az 

elemeket, amelyekből hálózatos, originális 

gondolkodását kialakítja. Ennek alapjait a W5-

n teremtette meg.  
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4. A coaching az amerikai (narancs) kultúra ter-

méke 

A coaching az amerikai kultúra terméke. Ha 

integrál szemmel nézzük Tim Gallwey 1975-

ben készült összefoglalását a coaching lé-

nyegéről, alapvetően W5 tartalmakat látha-

tunk benne: 

 

 Ellenfél van a teniszháló túlolda-

lán 

 Az ellenfél a fejben van (racionális 

elme) 

 A coach a teljesítmény elérésében 

álló akadályok leküzdésében segít 

 A győzelem elérésében támogató 

képességek fejlesztését támogatja 

 Területei: teljesítmény-mérés, én-

tudatosság, célra tartás, jövőkép, 

nyomással, stresszel megbirkózás 

 

A coaching eredendően és alapvetően a na-

rancs kultúra terepe, és noha szörfözik jellem-

zően W4-es, W6-os tudatszinteken is, súly-

pontja a W5-n van.  

 

5. Magyar kollektív erőforrások - karakter, kultú-

ra W5-fókusszal 

A magyar néplélek látásához minden kvad-

ránsban felhasználtam forrásokat, tudomány-

területek vélekedéseit a témáról. Ezek objektív 

kutatásokon és szubjektív megközelítéseken 

alapuló, különféle nézőpontok, balféltekés és 

jobbféltekés látásmódok, magyaroktól és nem 

magyaroktól származnak. Valamiféle lényeget, 

esszenciát kerestem, ami egyúttal magában 

foglalja mindet. 

 

Itt most kiemelek közülük négyet, minden 

kvadráns mentén egyet-egyet. 

 

 

A magyar Himnusz – hogyan horgonyozza le 
a magyar lelket? 

Hogyan mozog bennünk, hogyan fejti ki ma-
gát a kollektív tudattalanunkon keresztül? 
Mire szabályozunk / szabályozhatunk ennek 
mentén?  

 

A magyar identitásképet a Himnuszból négy 
lépcsőben, integrál modellek felhasználásá-
val szűrtem ki: 

 

 identitáskép a Himnuszban minőségjelzők 
alapján, tudatszintekkel, játszmaszerepek-
kel (TA) 

 a vers belső (tartalmi) és külső (forma, mű-
faj stb.) sajátosságainak kvadráns-
modellbe helyezése 

 a nemzeti karakter integrál pszichográfja a 
Himnusz alapján 

 Himnuszban megjelenő spiritualitás a W-C 
mátrixban 

 

 

 

 

 

 

 

Magyar Himnusz Magyar nyelv 

Kultúra Társadalomtörténet 
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Az eredmények összefoglalása – Himnusz 

 

 

 

 

A Himnusz kvadránsa 

 

 

 

IDENTITÁSKÉP: magyar önkép a másik („ellenség”) képe a meta szabályozó 
(referenciapont) képe 

attribútumok a Himnuszban 
hős, bús, bűnös, áldozat, árva, hő 
szemű, önmagára támadó, hazá-
jában hontalan 

vad török (W3), büszke (Bécs 
W4), rabló mongol 

villámot sújt, dörgő felleg, hara-
gos, büntető Isten, egyúttal a 
szükséglet-kielégítés forrása 

tudatszint W3, W4 W3, W4 W3, W4 

játszmaszerep Áldozat Üldöző a  Megmentésre felkért isten is 
hordoz üldöző vonásokat 

identitáskép: 
magyar önkép-jelzők: hős, bús, bűnös, áldozat, árva, hő szemű, ha-
zájában hontalan 
  
elhárító mechanizmusok: 
hasítás (W2), projekció (W3), panaszkodás (W3) 

műfaj: 
jeremiád (Jeruzsálem pusztulásának siratása) 
  
kérés – indoklás - kérés keret: (jogalap-hivatkozás a kérés teljesíté-
sére):„balsors akit régen tép / hozz rá víg esztendőt / megbűnhődte 
már e nép a múltat s jövendőt” 

identitáskép: 
(ellenség jelzők): vad török, büszke (Bécs) 
(referenciapont jelzők): haragos, büntető 
  
belső csoportdinamika: 
belső ellenség képe: „hányszor támadt tenfiad, szép hazám, kebled-
re/ s lettél magzatod miatt magzatod hamvvedre” 
  
játszmadinamika: 
Áldozat (magyar) 
Üldöző (mongol, török, osztrák) 
Megmentő (isten) 
  
Nemzeti sorskönyv a Himnuszban: 
A magyar sorskönyv az értelem nélküli, az öröm nélküli és a Soha 
(Tantalosz) sorskönyvi elemeket tartalmazza 

történelem / múlt: 
nagyon régi – dicső: „Árpád szép magzatjai felvirágozának” 
múlt – üldöztetett: „most rabló mongol nyilát zúgattad fölöttünk / 
majd töröktől rabigát vállainkra vettünk” 
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A Himnusz pszichográfja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Himnusz a Wilber-Combs mátrixon (részlet) 

 

 

 durva 
integrál feletti  
integrál  
pluralista  
racionális  

mitikus mitikus isten: büntető, moralizáló, haragvó, szabályhozó és 
számonkérő hatalom 

mágikus 
a Himnusz istene mágikus-mitikus szint közötti: a vers egy ima, 
mely az ego-centrikus hatalom maradványait hordozza: státusz-
szereplő bevonásával (Isten) akarja elérni az áldást 

archaikus  

Összességében 

 W3-W4 világ bomlik ki a ma-

gyar Himnuszban, a szabad-

ság lehetetlenségének képe. 

Mintha megrekedt volna a 

szabadságvágy, az öröm, az 

életenergia konstruktív W3 

energiája.  

 A témánk szempontjából ér-

dekes, hogy a W5 tudatszint 

nem mutatja meg magát a 

Himnuszban. 

 

A magyar nyelv  

A magyar nyelv megnyilvánult és megnem nyilvánult as-

pektusaival való ismerkedésem során megrendítő volt szá-

momra a felismerés, amikor megláttam egy ívet, amely a 

nyelv metafizikájától a grammatikában megnyilvánuló vi-

szonyulási rendszerig, és ezen keresztül az ötös tudatszin-

tig, - véleményem szerint - az integrál coaching lehetséges 

magyar vonatkozásaiig vezetett el.  

 

 

 

„…hogyha az összes 

nyelvre lefordítanák 

(a könyveket),  

akkor az együtt adna 

ki egy arcot,  

és akkor ez azért is 

jó hasonlat,  

mert nem volna 

egyetlen ember sem,  

aki ezt az arcot  

látná.” 

Esterházy Péter 
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Ezeket az összefüggéseket kvadráns-

modellben helyeztem el:  

A nyelv valóságteremtő, a nyelvet beszélők 

gondolkodását, kultúráját meghatározó tevé-

kenységének néhány mozzanatát a megnyil-

vánulatlan alapból (W8) kiindulva követem 

egészen a W3 szintig, kiemelten a W5 szinttel 

való vonatkozásáig. 

 

A nyelv organikus létező, amely a létrán tu-

datszintek mentén kirajzolódik. A nyelvgéni-

usz (a nyelvet alakító formaszellem) a nyelv 

megnyilvánulatlan eredője, háttere (W7 és W8 

között látom a létrán) és karakterisztikája van. 

Rudolf Steiner a magyar nyelvgéniuszról azt 

írja, hogy őserő, ritmus van ben-

ne, vadság és vadászat-szerűség, 

mély zenei minőség. 

 

A szó és a nyelvtan a megnyilvá-

nult nyelvgéniusz. A szó a W3 

szinten jelenik meg, szimbólum-

ként, koncepcióként. A nyelvtan 

a W4-en kap igazán teret, majd a 

W5-n bontakozik ki. A szavakat a 

nyelvtan kapcsolja össze. A ma-

gyar nyelvtan agglutináló (a szó-

tő után toldalékokat ragasztó) 

jellege mentén igen árnyaltan 

fejezi ki a kapcsolati viszonyulá-

sokat, az indoeurópai nyelveknél 

jóval árnyaltabban. 

 

Ez átvezet a W5 szintre: 

A magyar nyelv agglutináló jellege mentén 

egy olyan közös mentális tér, amely magában 

hordozza az emberi kapcsolatok árnyalt meg-

értését, megélését: a W5 tudatszint BA-

kvadránsos alapját. 

véleményem szerint nyelvünk közös gondol-

kodási mélységében a W5-be tudunk bemé-

lyülni úgy, hogy a tudatosság mentén a W6 

  

NYELVGÉNIUSZ (W8)     → 

↓ 

  

A SZÓ (W3) 

  

AGGLUTINÁLÓ FELÉPÍTÉS (W4-
5) 

(agglutináló nyelvtan: a viszonyok igen 
árnyalt szimbolikus áttevése a szavak-

ba, a szavak ragozása által) 

↙ 
↙ 

KAPCSOLATOK DINAMIKÁJA  (W5)           
→ 

a magyar nyelvtanban (az agglutináló jel-
legben) az emberi kapcsolatok szövevé-

nyessége igen árnyaltan jelenik meg, mely 
analóg a magyar nyelvgéniusz 

karakterisztikumában rejlő dinamikával, 
árnyaltsággal 

  

A NYELVÜNK ÚT A W5-be 

→ ENNEK KÜLSŐ-, RENDSZER-
VETÜLETE (W5) 
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felé mozdulunk tovább (bevisz a W5-be és ki is visz onnan). 

Kultúra – összefoglaló Richard D. Lewis leírása mentén a magyar és az amerikai kulturális (továbbá 

történeti, kommunikációs, motivációs) sajátosságokról: 

 amerikai magyar 
Történeti háttér-
tényezők 

a 18-19. sz.: gazdátlan földek gyors elfoglalása, 
megvédése 

• 1000 éves birodalom 
• harcosok, de nem nyertek háborút 

Kulcs-motivációk • jutalom, új kihívások 
• pénz, karrier, egyszerűség, humor 
• saját jövőjük érdekli, nem a te múltad 

• barátságossággal kevert okosság 
• evés-ivás, társasági élet, kávéház, pletyka, Bu-
dapest szépsége 

Általános jellemzés • féktelen tempó, elsőként győzni 
• média-irányított, dollár-gondolkodású, optimista, 
jövőorientált 
• kibeleződve a top-ra érni 
• semmi sem lehetetlen, az amerikai norma a he-
lyénvaló (csak azt ismeri) 
•keveset tudnak a szociális érintkezés finomságáról 
• Az európai embert határtalannak, őszintének és 
mélynek éli meg. 

• romantikus, nemzeti öntudat, lovagiasság, érzé-
kenység 
• megszállott abban, hogy elérjen valamit 
•van humora 
• intellektuális, művészi, tudományos eredménye-
ket elérő individualisták 
• cinikus attitűd bármely vezetéssel szemben 
• pesszimizmus és melankólia 

Időhöz való viszony féktelen tempó, elsőként beérkezni 
nem pazarolja az időt útvesztőszerű procedúrák-
ban, gyorsan beszél 

pontosan érkeznek a találkozókra, de elvesztik 
időérzéküket, amikor bevonódnak egy eleven 
beszélgetésbe 

A kommunikáció 
kulturális tényezői 

• érvel, provokál, és nyom brutális erővel, de ez csak 
a játék része 

• elhagyják a racionalitást az érzelmekért, a logi-
kát a retorikáért (angolszászok és északiak el-
vesztik a fonalat) 
• jól bánnak a szavakkal, elrejtik, amit igazán 
mondani akarnak 

Kommunikációs stí-
lus 

mindent szavakba foglalnak, kiteszik az asztalra a 
kártyáikat, céljuk minél gyorsabban üzletet kötni. 
Provokálnak, szarkasztikus humort használnak. A 
kommunikáció maga egy csata. Aztán összefoglal-
ja, milyen engedményeket, kedvezményeket tett. 

Bőbeszédű kezdés, majd kifejezik együttműködé-
si szándékukat, ám beszédüket átitatja a szkepti-
kusság, kritikusság, bizalmatlanság. A problémát 
felvetik, nem ajánlanak megoldást rá. Stílusuk 
bejósolhatatlan. Egyszerre beszélnek, hirtelen 
egyetértés bukkan fel és okos meglátások. 

Hogyan kezeljük 
őket 

• legyél egyenes, őszinte, kemény 
• menj bele a játékukba, tudd, ha csendes vagy, ki-
használják és átveszik a vezetést 
• Az együtt töltött idő feléig légy egy hullámhosz-
szon velük, aztán menj vissza a saját személyisé-
ged szerinti működéshez (ez őket nyugtalanítani 
fogja, mert a forgatókönyvet akarják követni) 

• ismerd a magyar történelmet és a magyarok 
hozzájárulását a világ dolgaihoz (tudományos, 
zenei élet) 
•hallgasd meg a panaszaikat, problémáikat, de ne 
ajánld fel a sajátjaidat 
•törekedj a makulátlan megjelenésre 
• intelligens beszélgetésekbe menj bele 
• légy humoros 

Coaching elterjedt-
sége: 

• a coaching alapvetően az amerikai W5 (narancs) 
kultúrában született: vezetők számára lehet egy 
gyors út a változás eléréséhez 
• már tíz évvel ezelőtt jóval 10ezer fölött volt a 
coachok száma 

• a magyar gyökerét tekintve nem narancs kultú-
ra (piros, kék, zöld, sárga) 
• 1000 fő a magyar coachok száma, 500-nak van 
papírja róla, 69 ICF akkreditált coach 

Tudatszint, ahol 
markánsan megjele-
nik: (W4)- W5 W3, W4, W6 
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Társadalomtörténet – magyar vonatkozások esszenciája W5 fókusszal 

 

A 15. század végéig egységesség jellemezte a magyar társadalmat még akkor is, ha a 13. század-

tól a szerviensi mozgalom mentén a nemesek fokozatosan kiálltak jogaikért (pl. 1222: Aranybulla).  

1514-ben, Werbőczi Tripartituma (Hármaskönyv) szentesíti a magyar társadalom kettéosztottsá-

gát. A szent korona, a nemzet tagjai kizárólag a nemesek. Itt születik meg a rendi társadalom. 

1787-ben Magyarországon minden 20. ember nemes, ez körülbelül 400 ezer embert jelent, Len-

gyelország után Magyarországon él a legtöbb nemes (Angliában a legkevesebb). A magyar egy-

értelműen nemesi társadalom (a ’nemes’ szó eredetileg ’nemzetest’ jelent.) 

Speciális kelet-közép-európai jelenség, hogy a polgárság gerincét a kis- és középnemesség al-

kotja. Ez Magyarországon hatványozottan így van. A nemesség limitáltan érdekelt a moder-

nizációban. A magyar polgárság ezért egy “habarék-polgárság”: sem érdek-, sem értékközösség 

nem kapcsolta össze. Nincs megérkezett W5 a magyar társadalomban. 

 

6. Hogyan kompatibilis a coaching a magyar karakterhez? 

Fejlesztési területek – a magyar értékek mobilizálása mentén a W5 transzlációjának támo-

gatásához 

 

Figyelembe véve a magyar értékeket, a kapcsolódó, W5 szintet érintő – illetve jellemzően alig 

érintő -  adottságokat, klienseimmel és magammal való tapasztalataimat, az igények és a W5 

szinttel kapcsolódóan megjelenő kliens-célokat, a coaching folyamatok mögött a következő fej-

lesztendő területek megjelenését látom, tendencia-szerűen, kvadránsok szerint: 
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Milyen - W5 transzlációt érintő - coaching-folyamatok várhatóak? 

Három irány-jellegzetesség, amelyeket tapasztaltam a W5 transzlációt is magukban foglaló 

coaching folyamatokban: 

 Elmélyül a W5 transzlációjában 

 Visszalép a W4-re, még nem áll készen a transzformációra 

 Felhozza a W5 szintet és halad tovább a W6-ban  

 

Elmélyül a W5 transzlációban – Eszter (esetrészlet) 

 

Eszter 45 éves vezető egy multicégnél, tizenöt éve ezt csinálja. A munkatársakkal úgy kommuni-

kál, hogy címkézi őket, csapkodja az ajtót, kritikus megjegyzéseket tesz és ez után édességet osz-

togat engesztelésül. 

A coaching célja: a kommunikációs stílus fejlesztése (empatikus kommunikáció kialakítása), az 

acting-outok kiküszöbölése. 

A coaching időtartama: másfél év, 36x1,5 órás coaching-alkalmak. 

A coaching-folyamat elején és vége felé készített pszichográfon látszik, hogy Eszter a W3 és W5 

tudatszintek között látszik kirajzolódni a létrán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fon-

tos látni, hogy Eszter már a coaching folyamat elején is W5-kognitív és W3-erkölcsi fejlődésvonal-

tudatszinten állt. (alternatívákat, folyamatokat lát, reflektál magára→W5; ha nem tudják meg, amit 

csinálok, oké→W3, prekonvencionális erkölcs). 

 

A coaching-folyamat elején Eszternek több W3 szintű vonatkozása látszott. A kezdeti munka nagy 

részét tette ki az árnyékintegrációs munka, mely során eljutottunk Eszter irdatlan dühéig, amely az 

édesanyjával való élményeihez kapcsolódott. A W3 tartalmak felhozása után szinte azonnal elju-
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tottunk a W5 tudatszintre, mivel Eszternek 

már jó ideje túlhordott W4-ese volt („unom, 

hogy minden nap pöszmötölünk a szabályo-

zások csiszolásával és ezt a begyöpült, merev 

belső rendszert, az élet ennél sokkal izgalma-

sabb lehet, még itt, a cégnél is”). 

 

És innentől kezdve lubickol a narancs térben. 

Élvezi, hogy érti a motivációkat, nincsenek 

skrupulusai a játszmákban való tudatos rész-

vétellel kapcsolatban. 

Az erkölcsi fejlődésvonal W3 szintje és a kog-

nitív W5 között látszik kirajzolódni a létrán to-

vábbra is. 

A coaching segítségével eljutott a W5 

transzlálandó területéig. Az erkölcsi fejlődés-

vonalon továbbra is a W3 szinten áll, ez ágyaz 

meg számára a laza, mohó ötösözéshez: Esz-

ter az öntudatos (SCG) ego-szint transzlálását 

éli. 

 

Visszalép a W4-re – Máté (esetrészlet) 

 

Máté 47 éves vezető egy multicégnél, melles-

leg nagyon vallásos. Négy csoportot irányít 

párhuzamosan a cégnél. A munkatársakkal 

szerepek, feladatok szerint kommunikál, pa-

rancsokat osztogat. Hol robotnak, hol despo-

tának tartják. Nem tudnak kapcsolódni hozzá 

és ő sem az emberekhez. 

 

A coaching célja: megtanulni kapcsolatot te-

remteni a munkatársakkal, emberi módon vi-

szonyulni hozzájuk. 

 

Máté a térképezésnél elmondja, hogy nem is 

érti, mit akarnak az emberek és hogyan kezel-

hetné őket. Szituációkat hoz, amelyek mentén 

óhatatlanul bekukucskál a W5 BA-kvadránsos 

terepébe a kommunikációs helyzetek, játsz-

mák térképezésének világába. A szituációk 

megértése mentén (melyet a kognitív W4,5 

szintje tesz lehetővé) elmondja, hogy most 

már kezdi érteni ezeket a trükköket, de na-

gyon nem komfortos számára ez a világ. 

(„kényelmetlen, hányingerem van tőle. Miért 

nem teszik a dolgukat az emberek, miért nem 

tudják, hol a helyük?”) 

 

Máté a kapcsolatok szintjén a coaching-cél 

mentén tiszta, hatékony kommunikációs me-

tódust tanul (W6) és belekóstol a W5 tudato-

sításába. Ugyanakkor a W5 transzlációját még 

nem érzi komfortosnak, működésében alap-

vetően még a W4 szintet választja. Ebben fon-

tos látni Máté identitásának referenciapontját, 

meta-szabályozó adottságát: W4 szintű vallá-

sos spiritualitását, mely a vallásos normák, 

szabályok mentén stabilizálja őt a súlyponti 

W4-en. Ehhez kapcsolódik a pszichográfon az 

erkölcsi fejlődésvonali jógyerek/tekintélyelv-

orientáció W4 szintje. 
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Felhozza a W5 szintet és halad tovább a W6-

ban – Klaudia (esetrészlet) 

 

Klaudia 48 éves, saját vállalkozását vezeti évek 

óta, egyszemélyes cége van. Vállalkozása a 

hivatása megjelenése a piacon. Oktat, művé-

szeti tárgyakat készít (művész) és eladja őket, 

jól megél belőle. Egy napon jelentkezik nála 

egy nő, szeretne betársulni Klaudia hivatásá-

nak közös gyakorlásába. Klaudia örül, („de jó 

lesz megosztani valakivel ezt a sok örömöt és 

szépséget”). Munkatársa egy évig marad nála, 

ez alatt az idő alatt Klaudia kitanítja a szakma 

minden rejtelmeire, átadja tudását, eszközeit. 

Munkatársa egy év után eltűnik, alapít egy tel-

jesen Klaudiáéval megegyező céget és lejára-

tó kampányba kezd Klaudia cége ellen. Ekkor 

jön el a coachingba sírva. „Nem értem, mi ez, 

miért vagyok ebben a helyzetben és mit te-

gyek” – gyakorlatilag kérdéseiben lefedi a 

kvadránsokat. 

A coaching folyamán a játszmatudatosság ki-

alakítása felé indulunk (W5→W6), térképezzük 

a Rivalizálás játszmát, Klaudia gyenge pontjait, 

ahol beakadt ebbe a dinamikába. A 

pszichográfon ez a szeretve lenni, valahová 

tartozni (W2-3) és megbecsülés (W4) szükség-

leteiben, az idealizálás W2 és W4 szintű elhá-

rító mechanizmusaiban látszik (idealizál W2-n: 

„szinte egybeolvadtam ezzel a nővel, egy cso-

dának láttam, azt akartam, amit ő akart, ha-

ladjunk” és szerepet szánt neki közös hivatás-

gyakorlásuk mentén: „annyira ügyes, azt ter-

veztem, átadom neki a cég irányítását, ő ezt 

jobban fogja csinálni, mint én”.) 

A térképezés, majd a „mit csináljak?”- 

coaching-cél mentén Klaudia bíróságra viszi 

ügyét, megnyeri a pert. 

Klaudia az munkatársával történt esete és a 

coaching mentén nagy lépéseket tett a W5 

tudatszint transzlálása felé. És folytatja hivatá-

sát (sárga W6), egyelőre egyedül. 

 

7. A coaching küldetése a magyar kultúrában 

Azt gondolom, a coaching „küldetése” a ma-

gyar társadalom tudatszint-emelése a W5 tar-

talom felhozásával, mivel a W5 tudatszint va-

lamiképp mindig érintett a coaching-

folyamatok mentén és a magyar népléleknek 

van dolga a W5 tudatszint felhozásával.  

 

8. Meghívás egy közös, kultúrák közötti munkára 

Ez úton meghívlak benneteket egy kutatásra, 

mely azt vizsgálja, hogy a különböző kultúrák, 

nemzeti karakterek számára hogyan illeszke-

dik a coaching, mint támogató eszköz? 


