
GÖRÖZDI-NAGY Eszter

örözdi–Nagy Eszter ezúttal két konkrét esetet, történetet, folyamatot mutat meg nekünk. András és Zoltán 
coaching folyamatán keresztül láthatjuk, érthetjük meg, hogyan tud egy férfi ügyfél újra kapcsolódni az 
érzelmeihez, hogyan tud ezen keresztül újra kapcsolódni saját énjéhez, és hogyan tudja eldobni az addig 

természetesnek vélt, a szerepjátékokhoz nagyon is szükséges álarcokat.

I. 
A vállalat vezérigazgatója keresett coachot András számára. A megbízás András támogatásáról 
szólt, a vezérigazgató úgy érezte, hogy András nincs jó állapotban, ezt a tényt támasztotta alá, 
hogy nyáron egy hosszabb, több mint egy hónapos kényszerpihenőre kellett mennie egészségi 
állapota miatt. Ahogy a vezérigazgatóval folytatott megbeszélés során kiderült András régi 
motoros a cégnél, több mint 8 éve dolgozik itt. Nagyon megbízható munkaerő, aki nagyon magas 
minőségű munkát végez, a beosztottjai tűzbe mennek érte. 

Mi a gond akkor? A vezérigazgató szerint András túl komolyan veszi a feladatát és 
agyonstresszeli magát, ami miatt egyrészt komolyan aggódnak az egészségéért, másrészt egyre 
több konfliktusa van cégen belül. A cégvezetés egyre rugalmatlanabbnak, egyre 
konfrontatívabbnak, vagy éppen egyre elérhetetlenebbnek érezte őt, mindenesetre az érzékelte, 
hogy nem egy hajóban eveznek. A megbízó szerint annyira kezelhetetlenné kezdett válni a 
szituáció, hogy komolyan felmerült András elbocsátásának a lehetősége. A vezérigazgató 
személyes véleménye szerint András nem értette a céges célkitűzéseket, az erősen kompetitív 
piacon küzdő vállalat problémáit és kihívásait és sokszor „ellene” dolgozott. Ugyanakkor értette és 
értékelte András lojalitását, hatalmas szakértelmét és nagyon értékes munkaerőnek tartotta.

András
Negyvenes felsővezető a cégcsoport egyik cégében, ő felel a vállalkozás egyik legnagyobb 
bevételt és legtöbb embert foglalkoztató ágáért. A területen hosszú és eredményes szakmai 
múltja van, nagyon szereti a munkáját, érdekesnek és izgalmasnak találja még mindig. A 
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közvetlen beosztottjait nagyon szereti, de a távolabbi munkatársakat is név szerint ismeri, és heti 
szintű kapcsolatot tart velük, teljes mellszélességgel kiáll az embereiért. Vezetői alapelve a „több 
szem többet lát”, abszolút demokratikus vezető. A döntéseket a beosztottjaival együtt hozza 
meg, mindig a beosztottak érdekeit figyelembe véve. Felelősséget érez az emberei iránt, fontos 
neki, hogy a beosztottjai jól érezzék magukat a munkahelyükön. Csapatát összetartás és jó 
hangulat jellemzi, együtt ebédelésekkel és gyakori nevetésekkel. András a cég vezérigazgatójára 
nagyon felnéz, szinte isteníti, csak szuperlatívuszokban beszél róla. Elmondása szerint jó, 
bizalmas viszonyban vannak, vele mindent meg tud beszélni. Szívesen és gyakran emlegeti a 
néha előforduló grillezéseket, ahová a főnöke meghívta őt családjával.

A vele egy szinten lévő vezetőkkel ugyanakkor nem jön ki, mindegyikkel van valamilyen 
konfliktusa, agresszívnek és hazugnak tartja őket, akik megvezetik a nagyfőnököt. Úgy gondolja, 
hogy a többi vezetőnek csak a presztízs, a nagy autó és magas fizetés a fontos, és hogy mindenre 
képesek a pozíciójuk megtartásáért. Utál boardmeetingekre járni, mert úgy érzi, hogy ott mindig 
letámadják és folyamatosan védekezésre kényszerítve érzi magát, azt éli meg, hogy állandóan 
számon kérik és a vezérigazgató sem áll ki mellette. Úgy érzi, hogy a világ összeesküdött ellene, 
ha bent van a cégnél az irodájából szinte ki sem jön, igyekszik minél több időt a csapatával tölteni 
és minél kevesebbet a többiekkel. Fentiek miatt értelemszerűen elszigetelve és kirekesztve érzi 
magát, rengeteg negatív érzéssel küzd nap mint nap. Komoly egészségügyi panaszai voltak az 
elmúlt egy évben, nyáron másfél hónap fizetett szabadságra kellett mennie, hogy kipihenhesse 
magát. 

„A coaching folyamat megkezdésekor gyorsan fény  
 derült arra, hogy András rengeteg hárítással  
próbálja meg túlélni az aktuális helyzetét.” 

András a nulladik találkozáson kedves és készséges, sőt számomra túlságosan is odaadó volt. 
Coaching folyamatban még nem volt, a tréningeket nem nagyon szereti, de „biztos nagyon 
hasznos lesz a közös munka”. Elmondása szerint minden rendben van a munkahelyén, nagyon jó 
a hangulat, szereti, amit csinál, de ha a főnöke szerint neki coachingra van szüksége, akkor ő áll 
elébe, mert a főnök jobban tudja, hogy neki mi kell. (Sic!) Hamar említésre kerül az egészségi 
állapota, ő semmilyen összefüggést nem lát a munkahelye és a panaszok között. Kiderül 
azonban, hogy a másfél hónapos kényszerű szabadság nagyon ambivalens érzéseket váltott ki 
belőle: egyrészről saját belátása szerint is szüksége volt rá, jót tett neki, másrészt szégyellte, 
hogy „kidőlt a sorból” és aggódott, hogy azt fogják róla gondolni, hogy már nem az a megbízható 
munkaerő, aki volt. A coaching céljaként a személyes fejlődését határozta meg általánosságban, 
konkrét dilemmát nem határozott meg.
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A coaching folyamat megkezdésekor gyorsan fény derült arra, hogy András rengeteg hárítással 
próbálja meg túlélni az aktuális helyzetét. Minden rendben van, mindenki oké, szuper a munka, 
kiváló a főnök. Még a vezetőkkel való – később kiderülő - éles konfliktusokat is elrendezte 
annyival, hogy „nem lehetek mindenkivel jóban”. A kérdésre, hogy mivel dolgozzunk, mi a témája 
először csak annyi válasz érkezett: fejlődni szeretnék.

Andrással – hogy segítsem a saját érzéseihez való kapcsolódást – coach-kártyákkal dolgoztunk 
a folyamat elején. Amit önállóan nem tudott megfogalmazni, a kártyákkal kiválóan ment. A 
jelenlegi állapotának egy viharos tengeren lévő hajót választott. A kártya kiválasztását követően 
döbbent rá: „Úristen, ennyire érzem magam biztonságban” és „Vajon mások is egy viharban 
hánykolódó hajónak látnak? Olyannak, aki nincs egyensúlyban?” A felismerés után jött a többi 
AHA- élmény: menekül a saját csapatához, a vele egyszinten lévő többi vezető a vihar és a főnöke 
a kikötő. Lassan ráébredt, hogy menekül a konfliktusok elől, illetve a fejében a cég „mi”-re és „ők”-
re oszlott, akik között az összekötő kapocs a vezérigazgató volt. Igyekezett minél lazább 
kapcsolatot tartani az „ők”-kel, csak a legszükségesebb mértékben érintkezni velük, ami nyilván 
hátráltatta a munkában őt és a többieket is, és szükségszerűen rontotta a vállalat hatékonyságát.

A folyamat során kiderült, hogy a többi vezető András szemében „igazi férfi”, nő csak egy volt 
közöttük, de András szavaival élve, szinte „ő a legtökösebb közülük”. András szerint „ők” 
alfahímek: nagyhangúak, versengők, agresszívek és törtetők, ami szerinte a cégnek nem tesz jót. 
Úgy érezte a vezetői megbeszéléseken nem az eredményesség vagy az együttműködés számít, 
csak az, hogy ki tudja lenyomni a másikat, vagyis ki győz. Ebben a versengésben ő nem tudott és 
(talán így) nem is akart részt venni. Fény derült arra, hogy András egyre defenzívebben viselkedik 
a szerinte hagyományos férfi-értékrendet valló csapatban. A többi igazgató férfiképe egy 
alfahímet vetített András elé: a domináns, erős, érzelemmentes, az életet élvező és semmin sokat 
nem vacilláló kemény férfiét. András nem ilyen, de elmondása szerint nem is szeretne ilyen lenni: 
számára fontosabb a partnerség, mint a győzelem, és szerinte egyáltalán nem férfias 
hetente-kéthetente leinni magát a sárga földig. Ő családcentrikus, fontos számára az, hogy a 
körülötte lévők jól érezzék magukat és nem szégyelli, hogy néha elérzékenyül. Zavarta, hogy úgy 
érezte, a többiek lenézik, puhánynak tartják.

Az érték-konfliktus felismerését követően újraszerződtünk: András meg akarta találni saját magát 
ebben a helyzetben, ahogy ő fogalmazott: most már végre magára akart tekintettel lenni, el akarja 
hinni magáról, hogy ő is férfi. Egy kis tranzakcióanalízist segítségül hívva ráeszmélt, hogy a 
főnöke igazi apafigura számára, és vele valójában a szigorú szülő - alkalmazkodó gyermek 
játszmát játszák. Felismerte, hogy a főnök szeretete és az önfeladás nem feltétlenül együtt járó 
dolgok, csak az ő univerzumában kapcsolódnak nagyon szorosan össze. A negyedik ülésen 
engedett meg magának először kritikai hangot a főnöke felé: nagyon okos, de a mindig csak az 
hangzik el, hogy mit kéne csinálni, a végrehajtás ellenőrzése azonban elmarad. A főnök csak vele 
szemben szigorú, míg a többi alfát nem meri számon kérni. Hirtelen elkezdte egyre reálisabban 
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látni a felettesét: istenből szép lassan átváltozott egy hús-vér emberré, akinek hibái is vannak és 
korántsem tökéletes. Ezzel párhuzamosan átalakult a többi vezetőről kialakult képe is: ráeszmélt, 
hogy a többiek motivációja nagyon hasonló az övéhez, mindenki a saját csapatának szeretné a 
legjobb pozíciót szerezni. Megszületett benne az elfogadás, hogy az a fajta önfeláldozás a 
vállalattal szemben, ami benne megvan, nem általános, és semmiképpen nem elvárható, sőt 
„hülyeség”. Felismerte, hogy nem csak a többiek nézték le őt, ő is a többi vezetőt, értéktelennek 
tartva őket.

Innentől vált igazán akcióközpontúvá a coaching: András új prioritáslistát állított fel magának: az 
első cél a legyen magánéletem is, a második a ne szorongjak, a harmadik a minden nap jól tudjam 
érezni magamat lett.

Ennek érdekében először is megfogadta, hogy sem munkaidő után, sem hétvégén nem veszi fel a 
telefont és nem nézi meg az e-mailjeit, még a vezérigazgatónak sem. Ezt a pontot saját maga 
számára is meglepően könnyen teljesítette. 

A ne szorongjak pont eléréséhez érzés-naplót vezetett: minden munkanapon leírta azokat a 
szituációkat és személyeket, amelyek vagy akik szorongást váltottak ki belőle. Két hét alatt 
világosan kirajzolódott, hogy ezek elsősorban azok a helyzetek, amikor a főnök jelenlétében más, 
vele egy szinten lévő vezetővel együtt kell szerepelnie: ezt ő minden esetben versenyhelyzetnek 
élte meg, és minden alkalommal kudarcnak. Mindig úgy érezte, hogy alulmarad a kollégával 
szemben a főnök elismeréséért vívott harcban. Ezekben a helyzetekben elkezdte a másik 
szemével nézni a dolgokat és elkezdte keresni, hogy vajon az ellenfelét mi motiválja az adott 
helyzetben. Gyorsan jött a felismerés, hogy nem őt akarják lenyomni, csak más érdekeik vannak, 
és mivel már nem ellenséget látott a többi vezetőben ő is könnyebben elkezdte a saját érdekeit 
felvállalni.

A minden nap jól tudjam érzeni magamat pontért a napi sikereket, jó érzéseket kezdte el gyűjteni 
magának: ennek eredményeképpen már nem csak a rossz élményekre és a kudarcokra 
koncentrált, hanem kényszerítette magát arra, hogy a jó dolgokat is észre vegye. Átalakult a siker 
fogalmához való viszonya: már nem csak a főnök elismerését érezte sikernek, hanem egy jól 
sikerült megbeszélést, egy végrehajtott projekt-szakaszt vagy akár egy „elmondtam, amit 
szerettem volna”- élményt is. Elmondta nekem, hogy már az alaphangulata is teljesen más lett, 
hiszen „papírja van róla” (a napló) hogy vele jó dolgok is történnek a munkahelyén, sőt elkezdte 
várni a következő munkanapot, hogy ma vajon milyen jó dolgok várnak rá. Állítása szerint több 
éve nem fordult elő vele ilyen.

A folyamat eredményeképpen András ki tudott lépni a korábbi szűk nézőpontjából és átfogóbban, 
talán reálisabban tudta látni a helyzetét és értékelni a mindennapi eseményeket és az őt 
körülvevő személyeket.
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Eljutott oda, hogy nagyon szereti és tiszteli a főnökét, aki igazi példakép a számára, de az 
maradthat akkor is, sok vezetői hibát vét. Rájött, hogy igazán és nagyon szereti azt a munkát, 
amit végez, és nem akar mással foglalkozni, szeretne ezen a területen dolgozni továbbra is. 
Emellett viszont ráeszmélt arra, hogy az ennyire versengő környezet nem neki való, soha nem 
fogja jól érzeni magát benne, mert őt nem a győzelem motiválja, hanem akkor érzi jól magát, ha a 
munkatársaival, vezetőtársaival jó és harmonikus kapcsolatban van. 

Eldöntötte, hogy beszél a főnökével és ha lehetséges, pozíciót vált: vezetőből szeretett volna 
szakértővé válni, ezt volt az a terület, ahol úgy érezte, hogy igazán kamatoztatni tudja a tudását 
és a személyiségét. Pár héttel a folyamat lezárulta után kaptam tőle egy telefonhívást: sikerült! 
Ma már szakértőként dolgozik ugyanannál a cégnél: stresszmentes és számára értékes munkát 
végez, nem versenyez a vezetőkkel hanem támogatja őket, és ami a legfontosabb, azt a munkát 
végzi, ami számára mindig is a legkívánatosabb volt.

II.
A holding HR-esétől jött a felkérés: az egyik vezérigazgatónak keresnek vezetői tapasztalattal 
rendelkező coachot, olyat, aki nem ijed meg a kihívástól. Az ügyfél a cég egyik nagyon 
eredményes igazgatója, akinek a kommunikációjával gondok akadnak, sok konfliktusa van a 
cégen belül minden irányban. Ezek egy része látens, mert a beosztottjaival való konfliktusai csak 
ritkán kerülnek napvilágra, a többi vezetővel azonban gyakran összeütközik. A coaching nem 
lehetőség számára, finoman, de egyértelműen megkérték rá, hogy vegyen részt rajta. 

Zoltán
Negyven fölötti, sikeres férfi, ránézésre igazi alfahím. Egy nagy nemzetközi vállalatcsoport egyik 
cégének igazgatója. Nagyhangú, jó humorú, igazi társasági ember, aki mindig a középpontban 
van. Mindenről határozott véleménye van, amit egyből közöl is, más véleményt nem nagyon tud 
elfogadni, könnyen érkezik tőle a „nem jól tudod” vagy az „ez hülyeség” komment, ő nem beszél, 
hanem kinyilatkoztat. Egyértelműen uralja a környezetét, testtartása is hatalmi póz: hátradől a 
székben, terpeszben nyitott lábakkal ül, néha még a kezeit is tarkóra teszi, láthatóan és 
érezhetően be akarja fogni a teret, egész lénye azt üzeni, hogy ő „valaki”. A nulladik találkozó 
alkalmával úgy érzem, hogy igyekszik lenyűgözni engem is, meg akarja mutatni, hogy nem 
akárkivel hozott össze sors, és egyrészt legyek hálás amiért vele dolgozhatok, hiszen egy ilyen 
izgalmas emberrel dolgozni már önmagában jutalom, másrészt teljesen felesleges ez az egész, 
semmi szüksége rá. Érezteti velem, hogy kegyet gyakorol, amiért hajlandó részt venni az üléseken 
(noha ő választott engem), ugyanakkor érzem, hogy bár semmi kedve nincs a „lelkizéshez”, nem 
mer nemet mondani, hiszen ő nem futamodik meg semmi elől. 

46

esettanulm
ány

2017/4. 
A

 férfi



Szerinte a coaching hülyeség (sic!), 
varázslás, noha még soha nem vett 
részt coaching folyamatban. Lett 
volna ugyan lehetősége rá korábban is, 
de visszautasította. Szerinte vele 
minden oké, mind a munka területén 
mind a magánéletben. Karrierje az 
egyetem vége óta töretlen, egyik 
pozícióból lépett felfelé a következőbe. 
Szereti, hogy vezető (mi más is 
lenne?), szerinte jól is csinálja, főképp 
eredménymutatókban méri magát. A 
munkájáról alig beszél érdemben, 
munkatársait nem nevezi a nevén, 
leginkább a „mit csináltam és miért 
volt eredményes” vonalon mozog. 
Csak a tulajdonost és a csúcsvezetőt 
nevezi a nevén. Kiderül azonban, hogy 
agyonstresszeli a munkatársait az 
éjszaka és hajnalban kiküldött és 
nagyon rövid határidős e-mailjeivel és 
az is, hogy igazi mikro - menedzser: 
mindenbe belebeszél és szereti, ha 
minden úgy történik, ahogyan ő 
elképzelte, munkatársainak nem sok 

teret hagy az önálló gondolkodásra vagy munkára. A nulladik találkozó során világossá vált 
számomra, hogy a munkatársait leginkább biorobotnak tartja, nagyon kevés elismerő szó hagyja 
el a száját velük kapcsolatban. A vezetői létet egyszemélyes felelősségnek éli meg, nem igazán 
gondolkodik csapatban, inkább, mint hadvezért látja magát, aki egyedül felelős a csata sikeréért 
– és ezért hajlandó bárkit feláldozni. Folyamatosan jelzi, hogy ő nagyon rendben van, irigylésre 
méltó helyzete van, ennél szuperebb nem is lehetne az élete. Ezzel párhuzamosan egy 
elszólásából ugyanakkor fény derül arra is, hogy a munkába ölt rengeteg idő és energia 
tönkretette a házasságát, gyakorlatilag külön él a feleségétől és a gyermekeitől. 

Noha a megbízás Zoltán kommunikációjának fejlesztéséről és a konfliktuskezelésének javításáról 
szólt, a fentiek miatt szerződni sem volt könnyű vele, hiszen ő úgy érezte, neki nem kell sem 
segítség sem támogatás. A te „min szeretnél dolgozni,” kérdésre végül a „jobb vezető szeretnék 
lenni” választ adja. Miben szeretnél fejlődni? - kérdeztem tőle. Nem kaptam egyértelmű választ, 
cserébe elkezdett „vizsgáztatni”, egyből átült kérdező pozícióba, hogy próbára tegyen.
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Zoltánt elnézve úgy éreztem, hogy ő az az ügyfél, akinél csak a provokatív coaching fog működni. 
Az első ülés arról szólt, hogy egyértelművé tettem számára: én nem megyek bele az ő 
játszmájába. Kihasználhatja ezt a pár alkalmat, hogy fejlődjön, de ha nem akarja, nem gond, én 
visszaadom a megbízást. Elmondtam neki, hogy számomra etikai kérdés, hogy valóban coaching 
történjen a tíz ülés alatt, ha erre nincsen szüksége én sértődés nélkül tudomásul veszem. 
Félreérhetetlenül jeleztem felé: az én szerepem nem az, hogy megszereljem, tanítsam vagy 
kioktassam, abban viszont tudok segíteni neki, hogy rá tudjon nézni az életének azokra a 
területeire, amivel nem maradéktalanul elégedett. 

Zoltán úgy reagált, ahogy vártam: abban a pillanatban, ahogyan érezte, hogy nem nyűgöz le az 
előadása, és „rájött”, hogy ha én visszaadom a megbízást az nem vet rá jó fényt, partnerként 
kezdett rám nézni. Ahogy elértünk erre a pontra szemmel láthatóan felengedett, oldottabb 
testtartást vett fel, felém hajolt: ekkor már tudtam, hogy valóban dolgozni fog. Ekkor már őszinte 
tudott lenni velem – és talán magával is: magányos, egyedül van. A kitűzött célrendszerére 
kérdeztem rá: mit szeretne csinálni az életével? Milyen céljai vannak? A három perces 
félrebeszélést követően újra feltettem ezeket a kérdéseket. Ekkor hosszú, döbbent csend 
következett. Zoltán Ráébredt és ki is mondta, hogy évek óta csak sodródik, a dolgok 
megtörténnek vele, valójában nem ő irányítja az életét. Nehéz is lenne, hiszen nincsenek kitűzött 
életcéljai, nem szeretne semmit, azaz igazából nem tudja, hogy mit szeretne. Megdöbbentő 
élmény volt számomra látni, hogy a rettentően magabiztos, „ki, ha én nem” típusú férfi - aki eddig 
maga is céltudatosnak és eredményesnek látta magát - rádöbben arra, minden csak megtörtént 

eddig vele, noha nyilván nem véletlenül. A sodródás állomásait pedig mindig úgy címkézte fel, 
hogy azok önmaga számára vonzóvá, akarttá váltak utólag is. 

Félek együttérzőnek mutatkozni mert ezt gyengeségnek tartom? Kíméletlen vagyok az emberekkel?  Nekem 
kell elbocsátani több tucat embert.  Én kapom a nehéz feladatokat, mert az egész cégben csak én vagyok 
alkalmas rá.
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„A nulladik találkozó alkalmával úgy érzem, hogy igyekszik 
lenyűgözni engem is, meg akarja mutatni, hogy nem akárkivel 

hozott össze sors, és egyrészt legyek hálás amiért vele 
dolgozhatok, hiszen egy ilyen izgalmas emberrel dolgozni már 
önmagában jutalom, másrészt teljesen felesleges ez az egész, 

semmi szüksége rá.”



Nem tudok magammal magányos estéimen mit kezdeni, ezért este 11-kor is dolgozok?  Nagyon elhivatott és 
szorgalmas vagyok, sőt! csak én dolgozok úgy ahogy kéne... 

Nem működik a házasságom és ezért számos külső kapcsolatom van?  Én vagyok az ellenállhatatlan férfi. 

Ekkor került elő a hagyma-modell. Ki vagy te? Kinek lát a külvilág? És ez alatt a réteg alatt ki van? 
És alatta? Zoltán a magabiztos, határozott férfi páncélja alatt, egy kifejezetten érzékeny, jólelkű, 
elismerésre és boldogságra vágyó hétköznapi férfiban ismerte fel magát. Elmondta, hogy nagyon 
fél attól, hogy egyszer „lelepleződik”: nem is olyan kemény gyerek ő valójában...

A coaching következő szakaszában elsősorban érzékenyítéssel dolgoztunk: mit csinál, milyen 
akciói vannak, hogyan látják vagy értékelik ezt a körülötte lévő emberek? Azt a hatást váltja ki 
vele, amit szeretne, vagy valami egészen más eredménye lesz? Lépésről-lépésre felismerte, hogy 
a mikro-menedzsment amit csinál, kontraproduktív: nem engedi fejlődni a beosztottjait, mivel 
mindennek úgy kell lennie, ahogy ő szeretné, a cég, ahelyett hogy dolgozna, egy emberként azt 
próbálja meg kitalálni, hogy ő mit szeretne, emiatt pedig sokszor nem történik semmi. Zoltánnak 
nem volt elég a „mit”, a „hogyant” is mindig megmondta. Ráébredt, hogy nagy valószínűséggel 
tartanak tőle a munkatársai és az elégedetlenségének ő maga a legfőbb okozója. Felismerte, 
hogy sokkal jobb lesz a hangulat és hatékonyabban fognak dolgozni a munkatársak, ha csak a 
„mit” mondja meg, és nem lesz elvárása a hogyannal kapcsolatosan. Emellett nem utolsósorban 
magát is megkíméli egy csomó fölösleges csalódástól. Zoltán ebben a helyzetben természetes 
intelligenciájából fakadóan már nagyon gyorsan megértette a dolgok működését: ahogyan sorban 
jöttek a felismerései, szinte már másnap el is kezdte a megfelelő stratégiát megvalósítani. 
Kommunikálta a munkatársai felé a felismeréseit, az ebből fakadó változott elvárásait és azt, 
hogy igyekszik nem visszaesni a korábbi hibáiba.

Ekkora a coaching folyamatban már szintet léptünk, igazán partneri viszonyba kerültünk: Zoltán 
megbízott bennem, várta az újabb alkalmakat és kifejezetten elhivatottan dolgozott a vezetői 
szerepfelfogásának átalakításán. A következő céges teljesítményértékeléskor büszkén mesélte, 
hogy lényegesen jobb visszajelzéseket kapott, mint fél évvel korábban és mennyire jó érzés 
számára csapatban dolgozni. Külön kiemelte, hogy a közvetlen munkatársaitól rengeteg pozitív 
visszajelzést kap arról, hogy mennyivel jobb most vele dolgozni, mint régen.

Ekkorra Zoltán annyira rákapott a coachingra, hogy a lejárt vállalati megbízást követően privát 
megbízást adott: mialatt formálódott, mint vezető, ráébredt arra, hogy a rengeteg munkába ölt idő 
oka alapvetően a magánéleti boldogtalansága volt. Régóta voltak kapcsolati problémái, a 
családjától gyakorlatilag külön élt – hétközben több száz kilométerre dolgozott míg a családja 
otthon volt, hétvégéken pedig mindig akadt program a barátokkal - ezt azonban eddig saját 
magának sem vallotta be. Elmondta, hogy szeretne boldog lenni, de nem tudja, hogy hogyan kell 
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azt csinálni. Ahogyan a business folyamatban, itt is megvizsgáltuk, hogy mi az amit szeretne, mi 
az amire valójában szüksége van, emellett mit csinál a mindennapokban és az a céljai irányába 
viszi-e őt? Például: 

Célom: Kiegyensúlyozott családi életet szeretnék.  
Mit csinálok: Hétközben is rendszeresen és hétvégén is majdnem minden este bulizok a barátaimmal. 
Ez mennyire visz téged a céljai irányába? 

Vagy

Célom: jó kapcsolatot szeretnék a gyerekeimmel.  
Mit csinálok: a „mikor töltöttél utoljára velük el kettesben legalább öt órát?” kérdésre egy sokatmondó hallgatás a 
válasz.  
Mennyire következik az akcióidból a célod megvalósulása?

Ugyanaz a felismerés-sorozat következett be itt is, mint az előző folyamatban: meg kell találnom 
a célomat, és ha azt megtaláltam, akkor tudatosan kell abba az irányba haladnom. Elkezdett arra 
fókuszálni, hogy mi tenné boldoggá, milyen céljai vannak. mi az, ami ebbe az irányba viszi, és mi 
az, ami visszatartja. Zoltán belátta, hogy a házassága nem működik és szembe tudott nézni a 
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ténnyel, hogy ő maga sem akarja már folytatni. Ahhoz, hogy elérje a vágyott boldogságot 
rendezett családi helyzetre van szükség, ami sajnos jelen esetben a válást jelenti. Előkerültek a 
gumiszalagjai: noha igazából lelke mélyén régóta tudta ezt, nem merte megtenni, mert félt, hogy 
hogyan reagál a felesége, fél a gyerekek reakciójától, félt hogy mit szólnak a szülei, félt hogy 
hátrányosan befolyásolja a válás ténye a róla kialakult képet (az ő koordinátarendszerében a 
rendes ember házas).

Feltérképeztük a gumiszalagok mögött búvó hiedelmeket, félelmeket, ezek okait és Zoltán arra 
eszmélt, hogy mivel hibásnak érezte magát a házassága megromlásában, büntette magát azzal, 
hogy bennemaradt, úgy érezte, hogy nem érdemli meg, hogy boldog lehessen. Ezzel együtt 
felismerte azt is, hogy ezzel a hozzáállással nem csak magát hanem a családját, a a feleségét és 
a gyermekeit is bünteti. Ahogy erre ráébredt, képessé vált arra, hogy engedélyt adjon magának a 
kilépésre. A következő hónapokban a coaching a változáskövetésről szólt és elősorban a 
kommunikáció volt a fókuszban. Zoltán már meg tudta fogalmazni a célját: úgy szeretne elválni a 
feleségétől, hogy a lehető legjobb kapcsolatban maradjanak és a gyerekeivel még javuljon is a 
kapcsolata. Asszertív kommunikációval lépésről lépésre haladt a megfogalmazott célja felé, majd 
el is érte azt: a nyár folyamán elvált, volt feleségével harag nélkül mentek szét, új esélyt adva 
egymásnak egy boldogabb életre. A gyermekeivel sokkal több időt tölt mint valaha, elmondása 
szerint most vált apává igazából, és nagyon várja a hétvégéket, amikor együtt lehet a kicsikkel.

Míg az egyik ügyfél első ránézésre, a társadalmi konvenciók (és saját énképük szerint) szerint 
nagyon férfias volt, a másik nagyon nem, a probléma gyökere mégis ugyanaz volt 
mindkettőjüknél: nem kapcsolódnak a saját érzéseikhez. Ahogy a kapcsolódás szépen lassan 
kialakult önmagukhoz úgy kezdték valóban látni magukat és a helyzetüket, és ekkor mind a kettő 
képes volt elindulni az önismeret útján és tempósan haladni rajta, képesek lettek a változtatásra. 

A két azonos pozícióban, de nagyon eltérő személyiséggel és megküzdési technikával bíró férfi 
coaching folyamata a kezdeteknél nagyon eltérő coaching-eszköztárat igényelt. Míg Andrással 
nagyon finoman, óvatosan lehetett csak haladni lépésről-lépésre, Zoltánnál csak a provokáció 
működött. A cél – az eltérő eszközök ellenére – ugyanaz volt: elérni azt, hogy az ügyfelek 
komolyan vegyék a folyamatot és magukénak érezzék, ne külső kényszer miatt vegyenek részt 
benne, hanem saját maguk fejlődése érdekében. Nagyon érdekes volt számomra látni, hogy 
abban a pillanatban, hogy az elköteleződés megszületett bennük, a külvilág felé mutatott nagyon 
eltérő kép ellenére mennyire hasonló módon kezdtek el működni és mennyire ugyanazok az 
eszközök működtek náluk. Kapcsolódás a saját érzésekhez, célrendszer meghatározása, 
fókuszálás és végül az akcióterv készítése és végrehajtása.

Érdekes volt megtapasztalnom, hogy a saját férfias (vagy annak tartott) viselkedésről való 
felfogásuk mennyire gátolta a tisztánlátásukat egy adott elakadásnál. Míg András folyamatosan 
megbélyegezte magát, hogy nem elég férfias és ebbe szinte beletörődve nem is állt ki magáért 
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(hiszen őt úgyis lenyomják), addig Zoltán férfiképe – aki jön lát és legyőz – nem engedte, hogy 
félelmet, fájdalmat, magányosságot tudjon megélni. Onnantól kezdve, hogy el tudták engedni a 
tanultakat, hogy milyennek is kell lenni egy férfinak és önmagukra, a saját működésükre tudtak 
értékítélet nélkül koncentrálni, nagyon gyorsan megtalálták a saját működő megoldásaikat és ami 
a legfontosabb: már nem számított, hogy a megoldás férfias-e vagy nem, csak az, hogy jobban 
érezzék magukat a bőrükben.

A két párhuzamosan zajló folyamat nagyon érdekes és izgalmas volt számomra, coachként újra 
megtanultam hogy az érzelmi intelligencia, az önmagukhoz való kapcsolódás, adott esetben 
ennek a hiánya mennyire meghatározó tud lenni, és mennyire katartikus erővel bír, amikor hosszú 
évtizedek után valaki végre eltalál önmagához és ennek az energiáit milyen fantasztikusan jól 
lehet használni a coaching folyamán. Hasonló tanulás volt számomra, hogy az a férfi-kép amit 
valaki otthonról hoz és a környezet által sugározott elvárások milyen csőlátást és ebből fakadóan 
stresszt eredményezhetnek.

András a folyamat lezárultát követően azt mondta nekem: őszintén szólva semmi kedve nem volt 
ehhez az egészhez, csak a főnöke miatt volt hajlandó részt venni a coachingban, de 
toronymagasan ez volt a legjobb dolog, ami az elmúlt 15 évben történt vele. Megnőtt az 
önbizalma és sokkal jobban érzi magát a cégnél, mert úgy érzi, az a legtökösebb legény, aki 
magával szemben fel meri venni a kesztyűt, és ő ezt megtette.

Zoltán a folyamat közben mondta el, hogy rádöbbent arra, hogy az, amit ő rettentően férfias 
viselkedésnek gondolt, valójában mennyire érzéketlen volt, mások de legfőképpen önmaga 
irányába. „Megrázó élmény volt megengedni magamnak, hogy bevalljam: félek. De egyben 
nagyon felszabadító is. „
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