
Szakterület, munkakör, pozíció megnevezése: transzformatív coach



Így néz ki egy napom:

Mivel vállalkozóként viszonylag szabad az időbeosztás, reggel kényelmesen 
felkelek, feltöltöm magam, elvégzem a reggeli rutinom és ráhangolódom a 
napra. Ezután általában kezdődnek is az egyéni coaching alkalmak, amiket 
leginkább online tartok. Ezek között szünet, visszatöltődés, délután egy kis 
pihenő illetve a napi adminisztratív feladatok elvégzése, majd befejezem a 
munkát, levezetés, és utána szabadidő, kikapcsolódás. Ez valamennyire azért 
változó, mert a hívások nem mindig ugyanabban az időpontban vannak, tartok 
például csoportos programokat is, amik inkább esti időpontúak, ilyenkor 
valamennyire más a ritmus és egy-egy nap hosszabb, de mindig fontos 
odafigyelni arra, hogy meglegyen a megfelelő mennyiségű pihenés és 
kikapcsolódás.

 

Mit szeretek benne?

Az emberekkel való közös munka mindig feltölt, és egy-egy ilyen alkalom során 
nem csak a másik fél fejlődik, én is ugyanúgy rengeteget kapok egy-egy ilyen 
folyamatból. A legnagyobb öröm látni valakin, hogy a közös munka során/után 
mennyire megváltozik az élete, nagyon szeretek benne lenni a folyamatokban, 
segíteni, látni a fejlődést, és azt, mikor az ügyfelemnek sikerül megoldani a 
kihívásait, elakadásait, elérni a céljait. Illetve a vállalkozás önmagában is egy 
hatalmas önismereti tükör, teljes mértékben magunkra szabható, és a 
lehetőségek, a formálódás a fantáziánkra van bízva.

 

Mi a nehéz benne?

Talán pont az, hogy szabad az időbeosztás, ezzel elég könnyű elcsúszni illetve 
amikor az ember nagyon szereti amit csinál, nehezebben áll meg valóban 
pihenni, pedig erre nagyon oda kell figyelni.

Illetve azért rendesen bele kell tenni a munkát, és vannak időszakok, amikor 
tényleg nagyon sok mindent kell csinálni, szinte egyszerre, sokféle feladat van a 
háttérben, és a vállalkozást irányítani, fejleszteni is folyamatosan fontos. 



Mi a célom a munkámban?

Hogy minél több ambíciózus embert támogathassak a fejlődésben, 
kibontakozásban, a céljai boldog elérésében.

 

Kinek ajánlom?

A coach/segítő szakmát azoknak ajánlom, akiket érdekel az emberi működés, 
önfejlesztés, fejlődés, érzik a hívást magukban a segítségnyújtásra, és 
szeretnek emberekkel kapcsolódni, foglalkozni.
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