
Görözdy – Nagy Eszter
Business- és life coach, mediátor, HR tanácsadó vagyok. Jogászként végeztem az egyetemen, 
majdnem másfél évtizeden keresztül cégvezetőként dolgoztam. 2009-ben válaszottam új hivatásomul 
a coachingot, 2014-től hivatásszerűen ezzel foglalkozom. Szakterületem az executive coaching, 
vezetői kompetenciafejlesztés, kommunikáció- és hatékonyságfejlesztés. Fontos számomra a 
társadalmi felelősségvállalás, így részt veszek az ICF Hungary CSR programjában, és évek óta 
önkéntesként segítem a Magyar EMDR Egyesület munkáját. 

Ilyés Gyula
Életem több, mint 40  éve a sportról szól, az utóbbi 10  évben már coach nézőpontból,  sport-coach-
ként is dolgozom. Erősségem a motiváció, a hit és az önbizalom erősítése, a döntés hitelesen   - Saját 
sportágamban a  judoban  nagymesteri fokozatot – VI.  Dan  – elérve dolgozom edzőként,  támogatva 
mások sportsikereit is. Tanítványaim Világ-, és Európa bajnokok lettek. Sport coach működésem 4 
alappillére a pszichológia, a  Mérő-Baracskai coach képzés, sport-tapasztalatok, és a tapasztalati 
tanulás professzionális használata.  „Testben fejben rendben” programunk lényege a holisztikus 
megközelítés, amelyben az erő és a hit mellett az egyéni fejlesztés személyre szabottan jelenik meg.  
Az üzleti világ, és a versenysport hasonlósága  nyilvánvaló, a vezetőképzésben eredményesen, és 
bátran használom ezeket az analógiákat. 

Móricz Emese 
25 évet meghaladó vállalati és vezetői tapasztalattal rendelkezem, amelyből az elmúlt 10 évet 
tanácsadói környezetben töltöttem, többnyire nemzetközi projektekben. Bölcsész diplomával indultam, 
majd közgazdászként folytattam, és jó tíz évig voltam ’frontvonalban’, nagy vállalatok marketing 
vezetőjeként, szolgáltatási területen. 12 éve váltottam a tréneri, tanácsadói hivatásra, közel 6 évet 
voltam egy globális nemzetközi vállalat tréner-tanácsadója, 2011-től önállóan dolgozom.  
Az elmúlt években többezer embert tanítottam, sokszor naponta más országban. Az utóbbi években a 
kognitív megközelítéseket, a rendszer-szemléletet, a meditációt és a kontemplációt igyekszem együtt 
művelni, ez számomra a „racionális spiritualitás”. Sokat publikálok, írok, előadást tartok, főleg vállalati 
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szakemberek részére és egyre jobban érdekelnek a társadalmi, transzgenerációs sérülések, azok hatásai 
a jelenlegi generációkra illetve a gyógyítás lehetőségei. 

Rudnicai Margit 
Közgazdász,  coach, nemzetközi minősítéssel (DGfS) rendelkező rendszerállító, kiképző rendszerállító 
vagyok. 10 éven keresztül kontrolling területen dolgoztam egy  élelmiszeripari cégnél. 9 éve saját 
vállalkozásomban dolgozok. Több civil projektet generáltam pályázatíróként az egészségfejlesztés, a 
munkaerő-piaci re-integráció és fiatalok munkaerő piacra lépése témakörökben, amelyekben 
projektmenedzserként, pénzügyi vezetőként illetve szakmai megvalósítóként vettem részt. 5 éven 
keresztül tanítottam rendszerállítást a magyarországi Hellinger Intézet szervezésében. Jelenleg újonnan 
alapított rendszerállítást oktató iskolámban tanítok és saját praxist folytatok. A coaching és mentoring 
területén egy civil szervezet akkreditált képzését végeztem el, módszer specifikusan pedig 
a wingwave coaching, a Theta Folating coaching és a párkapcsolati coaching területén képződtem.  

Singer Magdolna
Író, mentálhigiénés szakember, gyásztanácsadó, négy gyermekes édesanya vagyok. 

Gyásztanácsadóként veszteséget elszenvedett személyeket segítek, ide tartozik a hozzátartozó halála, 
vagy a pre- és perinatális veszteség, de ide tartozik a válási veszteség is, amely szintén nehéz gyásszal 
járó folyamat.  Munkahelyi gyászfeldolgozást, munkatárs elvesztését követő krízisintervenciós 
feladatokat is vállalok.  A Napfogyatkozás Egyesület elnökeként sokféle módon segítem az egyesület 
munkáját, többek közt gyászcsoportvezetőket képezek ki.  Előadásaim központi témája szintén a 
veszteség, gyász, ám örömmel beszélek mindezek ajándékairól, a személyiségfejlődésről és az 
újrakezdésről is. 

Szabó Gabi MCC 
Coach, kiképző pszichodráma vezető, változásmenedzsment tanácsadó vagyok. 

A z I n t e r n a t i o n a l  C o a c h  F e d e r a t i o n  a k k r e d i t á c i ó j á b a n P C C  s z i n t ű  c o a c h . A 
Magyar  Pszichodráma  Egyesület kiképző  pszichodráma  vezetője. Az  Australian  College 
of  Psychodrama  „Psychodrama  Practitionere”. A British Know-How  Found  által kiképzett 
változásmenedzsment tanácsadója. Okleveles megoldásfókuszú  Brief - és Team  coach. 25 éve 
foglalkozom szervezetekkel, vezetőkkel, csoportokkal. Több, mint háromezer órát töltöttem személyes, és 
közel kétezer órát team és csoport coaching munkával. Több egyetem meghívott előadójaként dolgozom, 
 coaching témában. Egyik úttörője vagyok a pszichodráma szemlélete, módszertana coaching és tréning 

62



munkában való alkalmazásának. Nevemhez fűződik a  Coaching-Sharing-Learning  módszertan és a 
cselekvésorientált coaching eszközöket tanító Watson Coach Iskola. 

Tüske Ferenc 
Senior tréner vagyok. Hangomat jól ismerhetik a Radio café hallgatói, hiszen a rádió teljes fennállása 
alatt vezettem különféle műsorokat és beszélgettem fáradhatatlanul.  Figyelmes hallgatóság vagyok, 
aki őszinte érdeklődéssel közelít mások felé és szinte bárkivel képes személyes hangvételű, mély 
beszélgetésre.  Figyelmem középpontjában immár 15 éve a személyiségfejlesztés és a tréningek 
állnak.  Vallom, hogy két ember között az egyik leghatékonyabb kapocs a beszéd. Együttműködésük 
sikerének sok változója lehet: mennyire tudják mit akarnak, mennyire gondolják a másikat részesnek 
ebben, mennyire tudják megmutatni a saját oldalukat és megismerni a másikét, mennyire 
elkötelezettek a megértés és megértetés mellett.  Hiszek abban, hogy kitartó munkával, a fenti 
összetevők tudatos használatával és fejlesztésével jobban működünk külön-külön és együtt is.

Zalai-Zempléni Zsófia
Akkreditált  Consciousness  Coach® (Tudatosság Központú  Coach®), mediátor, alternatív módszerek 
specialistája vagyok. Életem során számos mélységet és magasságot átéltem, érzem, minden egyes 
lépcsőfok értem volt, a személyes fejlődésemért. Hiszem, hogy senki és semmi nem tudott volna 
megszabadítani a feladataimtól, és senki nem hozhatott volna feloldozást, csakis saját magam. 
Felismertem, hogy rengeteg elengedésre, felelősség-vállalásra és mindenekfölött szeretetre van 
szükség ahhoz, hogy teljes és boldog életet élhessünk. Ebben szeretnék kísérője lenni mindazoknak, 
akik bizalmat szavaznak nekem, és megtisztelnek azzal, hogy életük bizonyos szakaszán kísérőjük 
lehetek. 
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