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N 
em régiben a coach képzésünkön azt találtam mondani a gyakorló 

coachoknak, hogy a coach napi 24 órában coach, mert ez nem munka, ha-

nem hivatás. Teljesen érthető módon kérdezték döbbenten, hogy mindig 

kérdez, mindig fejleszt, minden pillanatban tudatosít? Ez persze túlzás len-

ne, mégis úgy gondolom, hogy mindig aszerint az értékrend szerint kell jelen lennie ma-

gánemberként is, amilyen értékeket és normákat elvár tőlünk a hivatásunk. 

  

Valahogyan azt gondolom a hitelesség alapjának, hogy amit kommunikálunk, aszerint 

élünk, és dolgozunk. Coachként alapvető vezérlő értékek az elfogadás, az ítéletmentes-

ség, a partneri viszony, az ’OK-OK’-ban levés, a folyamatos fejlődésre való igény, az oda-

fordulás, az empátia, az alázat, a kíváncsiság a másik iránt. Azt tartom hiteles coachnak, 

aki hiteles ember, aki ugyanazon értékek mentén él, ahogyan a munkáját végzi.   

 

A fejlesztő, tudatosító szakmán belül sok szerepben dolgozom, vagyok coach, tréner, 

csoport és teamcoach, szervezetfejlesztő, és szakmai képzéseken tanítok leendő 

coachokat, trénereket. Gyakran megkérdezik, hogyan tudok ennyi szerepben hiteles ma-

radni. Nincs semmi extra trükk. Vannak vezérlő értékeim, amiből nem engedek, semmi-

lyen szerepemet illetően.   

 

Nem csak a vezérlő értékek, hanem a pontos szerepdefiníció is segít. Megfogalmaztam 

magamnak, hogy az egyes szerepeimben mit tekintek dolgomnak. Ezt nagyon pontosan 

elmondom az ügyfeleimnek, és transzaparensen bánok velük. Coachként úgy gondolom 

a tudatosítás a legfontosabb szerepem, hiszen ami tudatosul bennünk, az bekerül abba a 

repertoárba, amiből választhatunk, legyen az mintázat, belső parancs, félreismerés, érzés, 

gondolat vagy cselekedet. Ha növekszik a választási lehetőségünk, azzal növekszik a sza-

badságunk. (Köszönet ezért a gondolatért Horváth Tündének.)  

 

MÁRTON Mónika  

Azzal dolgozni,  
ami vagyok  

„(…) a coach napi 24 órában coach,  

mert ez nem munka, hanem hivatás.” 
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Trénerként úgy gondolom, az a dolgom, hogy sa-

játélményen alapuló tapasztalati tanuláshoz segít-

sem a résztvevőket. Ezért nem fordulhat elő, hogy 

hosszú előadásokat, prezentációkat tartsak ilyen 

beavatkozásokon, mert a definícióm szerint ezzel 

nem tudnék azonosulni.  

 

Sosem kérek olyat csoportoktól, csoportokban, 

amit én ne tennék meg, sosem használok olyan fel-

adatot, amiről ne lenne saját élményem, sosem ké-

rem a résztvevőktől, hogy nyíljanak meg, mielőtt 

én nem láttattam magam, és mindent megteszek 

azért, hogy pszichológiai biztonságot hozzak létre 

a csoportos és egyéni munkám során.  

 

Csoportos coachingban arra figyelek, hogy minél 

több szinten hozzam létre a tanulás lehetőségét: 

legyen személyes szintje, csoport szintje, és ha vállalati környezetben vagyunk, akkor 

szervezeti szintje is. Teamcoachingban arra törekszem, hogy rendszer szintű felismeré-

sekhez jusson a team magával, a stakeholdereivel és a szervezettel kapcsolatban. A disz-

funkcióikat tudatosítsák, és képesek legyenek olyan működésre, amely pozitívan hat az 

üzleti eredményességre és a klímára, amit teremtenek maguk köré.  

 

Képzőként, tanárként pedig az a dolgom, hogy tanulást segítő teret hozzak létre azok 

számára, akik a szakmában előre szeretnének lépni. Sokan kérdezik például, hogy képző-

ként nem aggódom-e, hogy a hallgatóim „elviszik” a sok év alatt megszerzett 

„tudományomat”, hiszen gyakorlatilag a konkurenciámat képzem. Én azt másként látom: 

elsősorban vagyok tanár, és másodsorban üzletember. Ez az elv nem aranyszabály, de én 

emellett tettem le a voksom. A tanár az az ember, aki mindent tudást, tapasztalatot 

megoszt a hallgatóival, mert ez a vállalt dolga. Saját szerepdefinícióm szerint a tanár ezt 

teszi, én is ezt várom tőle. Nehezen boldogulok azzal az attitűddel, amikor valaki képzést 

hoz létre, de visszatartja a tudást, mondván a versenytársakat képzi, és hosszú távon ez 

nem előnyös a számára.  

 

A vezérlő értékeimen és a pontos szerepdefiníción kívül van még két dolog, amit szem 

előtt tartok. Az egyik a bőség szemlélet. Szerintem a tortaszelet nem lesz kisebb attól, ha 

adunk, pont ellenkezőleg, a torta növekedni fog. A másik, hogy bármilyen szerepben 

dolgozom, a rendszer szemléletemet használom. Egyéni coachként is, hiszen minden 

egyén egy rendszer része, minden embernek, csapatnak, megrendelőnek vannak érin-

tettjei, stakeholderei, akik szempontjait minden esetben feltárom, tudatosítom magam-
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ban és a megrendelőmben, és ezek tudatában dolgozunk 

együtt.  

 

Nem régiben ért véget a PCC felkészítő mentoring fo-

lyamatom, amit évek óta toltam magam előtt. Valaho-

gyan nem éreztem sürgetettséget ezzel kapcsolatban. 

Sok ügyfelem volt, sokat jártam képzésekre, ahol megél-

hettem a fejlődést, rendszeresen jártam szupervízióba. Az-

tán egy idő után arra gondoltam, mégis meg kellene csinál-

ni, de nem tudtam rávenni magam addig, amíg nem találtam 

olyan, a belső motivációmra ható okot, ami mellé valóban el tud-

tam köteleződni. Egy szupervízió során megszületett az a mondat, 

amiért úgy döntöttem belevágok, és ezt a célt tűzöm ki a mentoring folyamatom céljául: 

az ICF kompetenciák és etika mentén hogyan lehetek olyan módon coach, hogy az esz-

közök, modellek, tipikus kérdések helyett az integritásom, a hitelességem, a transzparen-

ciám, a bennem megkeletkezett adatok és az ügyfél iránti kíváncsiságom legyen a leg-

fontosabb eszközöm, hogyan dolgozhatok azzal, ami vagyok?  

 

És ahogyan lenni szokott, ha a cél kikristályosodik, valahogyan „rázoomolunk” arra az 

erőforrásra, ami – ez esetben aki – segít nekünk ennek a célnak az elérésében. És persze, 

ahogy az ember elér egy pontra, rögtön látja, hogy van még tovább, de a folyamatos 

fejlődésben való hitem és igényem ezt jó hírnek rögzíti.  

  

  

  

  

  

  

  

„Sosem kérek  

olyat csoportoktól,  

csoportokban,  

amit én ne  

tennék meg.” 


