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BEVEZETÔ:  
MIKOR, HA NEM MOST?

Mi tesz egy személyt, egy rendszert nyitottá és életképessé? 

Mi tesz minket fejlôdôképessé?

Talán meglepô, de egyetlen dolog, a problématu-

dat, a probléma iránti nyitottság. Ha képes vagyok a sa-

ját mûködésemet kritikusan nézni és teret adni a velem 

szemben felmerülô visszajelzéseknek, akkor van egyedül 

esélyem a változásra. A nyitott struktúra fejlôdik, a zárt 

rendszer meghal. Amikor egy személy önmagába fordul, 

egy rendszer bezárul és minden mûködésére irányuló kér-

dést elutasít, hanyatlani kezd. Ez a hanyatlás lehet a hata-

lom csúcsán, mint a Római Birodalomban. A birodalom  

bukásának oka a történészek szerint, hogy a császárság utol-

só évszázadaiban eltûnt minden köztársasági jelleg, alkot-

mányos látszat, és az uralkodó nyílt és korlátlan önkény-

uralmat valósított meg. Az uralkodó „úrnak és istennek” 
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(dominus et deus) címeztette magát, innen a dominátus 

elnevezés.

Az önkényuralom a személyiségben kezdôdik, amikor 

valaki bezárul a saját világába, saját képzeteinek a csapdá-

jába, önnön kikezdhetetlen és karcolhatatlan nagyságá-

nak illúziójába, a saját énképének megkérdôjelezhetetlen 

helyességébe. Nincs belsô kétely, nincs vívódás, vagy ha 

mégis, akkor mindig adódik egy szolgalelkû támogató, 

aki feloldja a bizonytalanságot. A kritika hiánya, a való-

di visszajelzés elmaradása, a problémától való elzárkózás, 

a nagyság elvesztésétôl való félelem foszt meg minket attól, 

hogy fejlôdjünk. Amikor nincs belsô megingás és kétely, 

de van hangos sikersztorizás, akkor a legnagyobb a baj, ez 

a hanyatlás kezdete.

Vajon te hogyan vagy ezzel? Van belsô kérdés, bizony-

talanság benned? Adsz helyet, megteremted a lehetôségét 

a hozzád közel állóknak arra, hogy visszajelzést adjanak 

neked? Ahol elzárkózást tapasztalsz, áttöröd a falakat? Adsz 

visszajelzést a másiknak a meglátásaidról, a kétségeidrôl? 

Vagy egyszerûen a lemondás egyhangúságába süllyedsz? 

Megnyugtatod magad, hogy a fontos ôt, a jelentôs másikat 

kritika nélkül kell elfogadnod? Az öregség és a rezignáció 

félhomályába rejtôzöl? Ismered az elfogadás és a lemon-

dás közötti különbséget? Van bátorságod szót emelni az 

igazságtalanság ellen? Szembe mersz menni, szükség esetén 
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a hatalommal? Teret engedsz a belsô megérzéseidnek? Mi-

kor teszed mindezt, ha nem most?

Lehet fejlôdni lépésrôl lépésre, lehet elôremenni ara-

szolgatva, és lehet dönteni a változásról lendülettel. A mos-

tani idô a jelentôs és alapvetô változásoknak kedvez. Olyan 

forgószélben vagyunk benne, amely vagy felkap és messzire 

röpít minket, vagy ha beleragadunk a görcsös félelmeinkbe, 

földhöz csap hosszú idôre.
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LONDONI OLIMPIA:  
A SÉMATÖRÉS

A londoni olimpia bronzmérkôzésén a magyar−ausztrál 

nôi vízilabdameccs vége elôtt 3 másodperccel az ausztrál 

válogatott egy góllal vezetett, és kivédekezte az utolsó ma-

gyar támadást. Az ausztrál kapusnál volt a labda, a magyar 

szurkolók csalódottan indultak hazafelé a lelátóról, a csapat 

veszített, elszállt az utolsó remény. Aztán hirtelen megszó-

lalt a gólt jelzô kürt, a magyar csapat kiegyenlített…

Mi történt? Nem akartam hinni a szememnek, amikor 

megnéztem az ismétlést. Három másodperc alatt, amikor 

az ausztrál kapusnál van a labda, már nem lehet gólt lôni! 

Elôször egyikünk sem értette a helyzetet, aztán ölelkez-

ni kezdtünk, a bírók jelezték, hogy döntetlen miatt jöhet 

a hosszabbítás.

A válogatott legfiatalabb játékosa, Antal Dóra a víz alatt 

beúszott a kapus mögé, megszerezte a labdát, és az utolsó 

másodpercben egy csavarral belôtte a kapuba. Volt vala-

001_440 SEMATORES.indd   10 3/27/13   3:22 PM



Q 11 Q

ki a csapatban, aki az utolsó pillanatig küzdött, aki nem 

adta fel a reményt, és amikor már mindenkiben megtört 

a hit, ô akkor egyenlített. Ez a pillanat számomra a lon-

doni olimpia csúcsa volt, olyan sématörés, ami mindent 

fölülír. Ki ez a fiatal lány, aki belôtte az egyenlítô gólt? 

Egy olyan szenvedélyes ember, akinek a hite rendíthetet-

len volt mind a felkészülés alatt, mind a meccseken az 

utolsó pillanatig. Minden reggeli meditációban, amikor 

körbeálltunk, ô ott volt mellettem, mert úgy érezte, ebben 

is a legjobb akar lenni. Minden közös coaching beszél-

getésen szenvedélyesen kereste a megújulás lehetôségét, 

a jobbá válás útját. Ô volt az, aki elôször áttörte az edzô  

és a játékosok közötti ûrt, és könnyekkel küzdve elmondta 

a szövetségi kapitánynak a csoport elôtt, hogy mennyire 

megbántva érezte magát, amikor érdemtelenül leszidták. 

A szövetségi kapitány mindenki elôtt kért tôle bocsánatot. 

Ô volt az, akiben egy pillanatnyi kétely sem fogalmazódott 

meg a gyôzelem iránt egyetlen meccs elôtt sem. Ô volt az, 

aki minden csoportmegbeszélésen kimondta a legmélyebb 

érzéseit, aki szenvedélyesen tudott dicsérni és erôsíteni má-

sokat, aki minden edzésen úgy tette oda magát, mint egy 

tapasztalt profi.

A sématörés azt jelenti, hogy amikor elakadunk, amikor 

megtörik a lendületünk vagy szembetalálkozunk egy nem 

várt problémával, akkor nem azt tesszük, amit mindenki 

más vár, nem azt folytatjuk és erôltetjük, amit korábban 
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csináltunk, hanem a töretlen hit ereje által felfüggesztjük  

addigi tevékenységünket, megállunk és minden erônkkel 

befelé tekintünk. Mindez nem idôben mérhetô egység alatt 

történik, ezért lényegtelen, hogy meddig tart. A legfonto-

sabb, hogy megszakítunk egy beidegzôdést, egy korábbi 

sémát, megtörjük a rutint, és átváltunk belülrôl irányítot-

takká. Ráülünk arra a hullámra, ami megjelenik elôttünk. 

Elengedjük azt, ami eddig volt, és rábízzuk magunkat arra, 

ami bármennyire is szokatlan vagy új, de most bontakozik 

ki bennünk. Az irányítás kikerül a kezünkbôl, a folyamat 

sodrása visz minket tovább. Nem látjuk elôre, hogy merre 

megyünk, mi fog történni velünk, de töretlen hittel bí-

zunk abban, hogy ami lesz, az jó lesz. Félreállunk a meg-

oldás útjából, és engedjük, hogy általunk egy nagyobb 

erô kezdjen el mûködni. Hullámlovasokká válunk, akik az 

áramlat és a szél segítségével szárnyalnak tovább. A legfon-

tosabb a töretlen hit, a befelé tekintés fegyelme, az addigi 

aktivitás felfüggesztése, a megérzés alapján való új irány 

elfogadása, a kitartás a bizonytalanságban, a széllel való 

együttmûködés. Antal Dóra olyat tett, ami az egész világot 

bámulatba ejtette. Én tudom, hogy ez a teljesítmény ké-

szen állt benne, azt is mondhatnám, organikusan fejlôdött 

ki általa. Valóra váltotta azt, ami felé egész életében töre-

kedett, amire egész lénye irányul: meghaladni önmagát. 

A helyzet meghaladása, a csoda, a hôsiesség, a minôségi 

ugrás lehetôsége ott van mindannyiunkban. 
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A sématörés nem valamilyen teljesen új és tôlünk füg-

getlen dolog megszületése, de bátorság és figyelemváltás 

nélkül nem valósulhat meg. A törés azt jelenti, hogy át kell 

törnünk megszokott gondolkodásunk és figyelmünk korlá-

tain, és nyitottá kell válnunk a szokatlan, talán vakmerôen 

új meglátások felé. Ez az új látásmód szerves része lehet 

az életünknek, de a megvalósulás pillanatában még nehéz 

a régi gondolkodás elengedése. A kívülrôl befelé fordulás 

ereje hozza létre azt a megváltozott tudatállapotot, amely-

ben a csoda megtörténik.
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TOLERANCIA VAGY ELFOGADÁS?
 

Téveszmék ütközôpontján

Engem sokáig tartott fogságban egy téveszme: a tolerancia 

pozitív dolog, aki toleráns mások viselkedése iránt, az jó 

ember. Nem számít, mit érzel belülrôl, csak légy toleráns, 

elfogadó és békés, azaz nyomd el a belsô ellenérzéseidet és 

fogadd el a másikat vagy a helyzetet olyannak, amilyen. 

Sokáig tartott, amíg felismertem, hogy a tolerancia ön-

magában nem pozitív tulajdonság, hanem sokkal inkább 

megfelelni akarás. A tolerancia ugyanis nagyon sokszor 

pusztán a nehézségek elviselését, másoknak megfelelni aka-

ró önalárendelést takar. Nincs benne a megküzdés ereje. 

A kulcs az, hogy mit élsz át belülrôl, amikor toleráns akarsz 

lenni. Ha a tolerancia csak kifelé irányul és egyoldalú ön-

lemondást, önalávetést, illetve elkerülést jelent, akkor az 

sohasem lehet pozitív, sokkal inkább hasonlít a „ne szólj 

szám, nem fáj fejem” magatartáshoz.
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Az elfogadás egészen más. Ha elfogadom, hogy a másik 

más úton jár, másképpen gondolkozik, mint én, de egyben 

elfogadom önmagam, a saját utam is, és közben nincs ben-

nem végletes ellentmondás, önalávetés, lehúzó kétség, ha-

nem pozitív elfogadás, az egészen más. Az elfogadás pozitív 

dolog, az elviselés negatív. Az elfogadásban benne rejlik 

az elválás lehetôsége és szabadsága is. Elfogadom, hogy az 

légy, aki vagy, de tudom, hogy nem kell elviselnem azt, 

ami én nem vagyok. Vékony határ van a kettô között, de 

mégis markáns a különbség.

A másik fél puszta elviselése és tolerálása lehet elfogad-

ható stratégia két ember között, de közben a különbség és 

a távolság folyamatosan nôni fog, azaz a másik fél tiszte-

lete nem valódi, pusztán látszólagos alapokon nyugszik. 

Ilyenkor a kapcsolatot a belsô hallgatás férge rágja, és félô, 

hogy mély sebeket ejt, maradandó rejtett szembenállás 

fejlôdik ki a kapcsolatban. A pusztán toleráns magatartás 

lassú eltávolodással és veszteséggel jár. Lehet ez a veszte-

ség persze önmagam elvesztése is. Egyre távolabb kerülök 

a valódi érzéseimtôl, egyre inkább természetessé válik az, 

hogy a másiknak teret engedve önmagam érzéseit háttérbe 

szorítom, elveszítem a kapcsolatot önmagammal. Az elfo-

gadásban nem kell feltétlenül negatív érzéseket átélnem, 

benne van önmagam tisztelete is. Lehetsz önmagad, de van 

egy határ, amit nem léphetsz át visszajelzés nélkül.
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A kulcs a visszajelzésben van. Vajon képes vagyok-e 

egyértelmû módon visszajelzést adni a másik számára úgy, 

hogy abban kifejezôdik mindkettônk elfogadása: „Tudom, 

hogy a saját utadat járod, és tisztelem azt, de én belülrôl azt 

élem át, hogy ez a helyzet számomra kényelmetlen, nehéz  

és negatív.” Ha a kapcsolat közeli és fontos, akkor ezt meg 

kell tudnom mutatni, ha lényegtelen, akkor egyszerûen 

csak távolról elfogadom és kikerülöm a helyzetet. Nyilván-

való, hogy nem minden helyzetben szükséges visszajelzést 

adni, hiszen sokszor elég az esemény „puszta kikerülése” és 

a továbblépés, elengedés. Ha azonban együttmûködünk, 

közünk van egymáshoz, a sorsunk ebben a létállapotban 

összefonódik, akkor nem engedlek el, hanem jelzést adok 

magamról. Elfogadlak, támogatlak, de megmutatom, hogy 

valami nincs rendben velem, valami sérül közöttünk.

Ha mindkét fél képes változni, akkor nincs megváltoz-

tathatatlan ügy vagy kapcsolat. Hogy hol húzódik a határ? 

Az önbecsülés és a szeretet mezsgyéjén. Aki igazán fontos, 

azért harcolok mindaddig, amíg esély van a belátásra. Erre 

a harcra azonban fel kell készülnöm, és közben nagyon 

kell tudnom önmagam tisztelni és elfogadni. Nem indul-

hatok ki másból, csak a saját érzéseimbôl. Nem tudom 

megmutatni neked a szeretetem, csak akkor, ha megta-

nultam elfogadni és megérteni önmagam. Azok, akik az 

elfogadást parancsszóra vagy valamilyen külsô tanítás alap-
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ján szeretnék gyakorolni, tévúton járnak, és toleranciává 

silányítják a helyzetkezelést. Ez a problémák nyomasztó 

elviselésének a zsákutcájába torkollik. Kitartok, feladom 

önmagam, leszakítom magamról az érzéseim, és a lassú 

hervadást választom. Azok, akik megtanulják elfogadni és 

tisztelni önmagukat, akik a saját érzéseiket követik, azok-

nak van esélyük a pozitív elfogadás gyakorlására, amiben 

benne van a változás esélye, a megújulás lehetôsége.
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EGYÜTTMÛKÖDÉS AZ ÉLTETÔ 
ÁRAMLATOKKAL

Az üzleti életben mindannyian tudjuk, hogy a siker út-

ja változhat, és változik. Egy üzleti stratégia nem lehet 

hosszabb háromévesnél, de ha igazán ôszinték vagyunk 

magunkhoz, általában egyéves stratégiákban utazunk, 

lehetôleg szélesebb vagy kiterjedtebb vízióval. Az üzletben 

a megújulás, a mûködési módunk újraértelmezése, a szer-

vezeti átalakulás megszokott dolog, de magánéletünkben 

nyugalomra vágyunk. 

Mennyire ragaszkodunk a kialakult szokásainkhoz? Azt 

hiszem, nagyon. Rutinok és mintázatok szövik át az életün-

ket, megszokások rabjai vagyunk, kialakult szokásaink és 

sablonjaink vannak, ragaszkodunk a dolgainkhoz, ragasz-

kodunk az énképünkhöz. Lakóterünk kialakult rendjében 

sem szeretjük az átalakításokat, még kevésbé a fejünkben. 

Nehezen engedünk új ötletek, nézôpontok kísértéseinek, 

nehezen adjuk fel az elôfeltevéseinket. Sôt nem pusztán 
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a gondolkodásunkon változtatunk nehezen, hanem azokon 

a megszokott módokon is, ahogyan élményekhez jutha-

tunk. Talán még nehezebb azt elhinnünk, hogy nemcsak 

az lehet örömteli, amit megszoktunk, és nemcsak úgy, 

ahogyan azt ismételten átéltük. Magát az öröm, a kielé-

gülés módját is nagyon erôsen meghatározzák és átszínezik 

a korábbi tapasztalatok. Ennek a legegyszerûbb példája, 

hogy az édes boroktól csak elszánt tanulás útján lehet el-

jutni a száraz borok élvezetéig, de aki végigment már ezen 

az úton, az tudja, hogy milyen új világ tárult ki számára.  

A száraz borok világa még komplexebb élményeit rejti 

a kulináris élvezeteknek, mint az édes ízvilág.

Lélektanilag ugyanez a helyzet: alapvetôen meghatáro-

zóak azok az érzésmintázatok, amik a korai örömszerzéshez 

kapcsolódtak. Ha valaki azt élte át és tapasztalta hosszú 

idôn keresztül, hogy a testi érintés csak finom vagy csak 

durva lehet, akkor nem fog tudni mit kezdeni sem a szen-

vedélyes érintésekkel, sem a simogatással. Ha valaki azt 

a tapasztalatot sajátította el gyermekkorában, hogy az érin-

tés rossz és bûnös, akkor a saját testéhez fûzôdô viszonya is 

távoli és rideg marad. Mind pozitív, mind negatív módon 

rabul ejthetnek a korábbi élményeink során kialakult ész-

lelési mintázataink, és ezek megváltoztatása nagyon nehéz.
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Az intuíció szabadsága

Hogyan törhetünk ki a megszokott ismeretek és tapasz-

talatok hálózatából, hogyan törhetjük meg a sémáinkat?

A kiindulópont egy látszólag provokatív axióma, más-

képpen szólva alapfeltevés elfogadása lenne; nincs jó vagy 

rossz tapasztalat, csak tapasztalat van. Az, hogy egy tapasz-

talat örömtelivé válik, és hozzájárul a fejlôdésemhez, vagy 

fájdalmas és visszahúzó erejû lesz, nem minden esetben 

dönthetô el elôre. Az esetek legnagyobb részében viszont 

mielôtt találkoznánk egy helyzettel, megtapasztalnánk 

egy eseményt, már elôre eldöntjük, hogy jó lesz-e nekünk 

vagy nem. Elôre elhatározzuk azt is, mennyi figyelmet 

szentelünk rá. Nevelésünk, iskolázottságunk, korábbi ta-

pasztalataink nagymértékben meghatározzák, hogyan vi-

szonyulunk egy helyzethez. A hálózatkutatók szerint 100 

emberbôl 93-nál nagy valószínûséggel meg lehet határoz-

ni a jövôbeli cselekedeteit, mozgását, mûködését, mert az 

emberek többségének viselkedése kiszámítható, vagyis az 

entrópiája, bizonytalansága kicsi, a kiszámíthatósága nagy. 

Ez nem azt jelenti, hogy nincs szabad akarat, hanem in-

kább azt, hogy nem élünk vele.

A másik lehetôség a rutin megtörésére intuícióink követé-

se, intuitív énünk megerôsítése és elfogadása lenne az elemzô, 

racionális énünkkel szemben. Ez szintén nem könnyû, 

mert a teljes iskolarendszer az analitikus információszerzés-

re épül, és csak alternatív modellek támogatják az intuitív 
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fejlesztési irányokat. A menedzsmentirodalom és az üzleti 

gyakorlat viszont ma már egyértelmûen foglalkozik a kol-

lektív tudásbázissal, az érzelmi intelligencia jelentôségével, 

a kreatív modellek vagy a természetes vezetô eszméjével.

Modern szerzetes

Fiatal felsô vezetô férfi, céltudatos, látszólag maga

biztos, és tudja, hogy mit akar. Öltözéke pontos és 

gazdaságos, akár egy modern szerzetes. Szürke öltöny, 

jellegtelen, elegáns ing, rövid haj. Beszélgetés közben 

megjegyzem, hogy mennyire szenvtelenül fogad min

den visszajelzést.

− Pedig belülrôl érzékelem a dolgokat, csak nem 

fejezem ki látványosan.

− Szerintem sehogyan sem fejezed ki, sôt szerintem 

nem is érzel. Sikerült elgépiesítened magad, és úgy ülsz 

itt, akár egy robot.

Összefonja a karját, hallgat egy kicsit, majd szenv

telen hangon azt mondja: 

− Mit kéne tennem, ordítsak? Utálom azokat az 

embereket, akik elveszítik az önuralmukat.

− Szerintem csak azt lehet elveszíteni, ami a miénk. 

Amit te csinálsz, az nem önuralom, hanem szétégett

ség. Elszakadt a fejed a testedtôl. A fejedben zajlik 
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az életed, a tested szinte lóg a tökéletesen mûködô, 

zseniálisan analizáló fejeden.

− Lehetséges…

− Miért nem bízol bennem, és magadban? Miért 

vágtad le magadról az érzéseid, az érzékenységed?

− Én senkiben sem tudok megbízni. Apámtól azt 

tanultam, ha megbízom valakiben, akkor úgyis csa

lódni fogok. Nem volt még olyan ember az életemben, 

akit ne kaptam volna rajta, hogy átvág…

− Miért nem bízol magadban?

− Azt gondolom, hogy amit eddig elértem, azt 

a szerencsének köszönhetem…

A nehéz apai örökség, a belénk égett anyai min

ta sokunkat tudattalan módon egy életen át elkísér. 

Nehéz ebbôl az örökségbôl kitörni, nehéz a saját ér

zékeinkre támaszkodva a saját életünket élni. Nehéz 

megszületnünk lelki, érzelmi módon, és belelépni 

a saját egyéni érzékelésünk világába, letenni a szülôi 

örökséget.

 

A jelentésadás hatalma

Az átlagemberrel a dolgok megtörténnek, elviseli ôket, 

esetleg a körülményeket okolja, és sodródik tovább az 

életében. Elôre megírt forgatókönyv szerint él, és szürke 
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sablonok szerint ad jelentést az élete eseményeinek. A va-

lódi jelentésadás hatalma csak azoknak adatik meg, akik 

kitörnek a rutinból, a begyakorolt sémákból. Csak az tud 

méltó nevet adni élete fontos eseményeinek, aki vissza-

helyezi önmaga fejére a koronát, aki visszaül a kis sám-

liról a trónszékre. A felnôtté válás nem testi, hanem lelki 

fejlôdés eredménye. Aki a szülei mintaadó életútját foly-

tatja egy kicsit módosítgatva, foltozgatva, az a belévésôdött 

emlékképeket követi, látszólag elôrehalad, de valójában 

egy helyben jár. A kitörés lehetôsége elszakadást is jelent. 

A gondolkodás egyirányú, mások (a szüleink) által lefekte-

tett és meghatározott pályájától való eltérés a felnôtté válás 

feltétele. Megtalálni a saját nevünket, élni a saját életünket 

egyrészt önismereti szembenézést, másrészt elengedést igé-

nyel. Elengedés nélkül az értékek sem válnak a sajátunkká, 

csupán másolatként cipeljük ôket magunkkal.

Minden, ami megtörténik velünk, jelentôs és jelentéssel 

teli, de csak az adhat a saját történetének valódi, erede-

ti nevet, aki visszatalált önmagához, és nem a kitaposott 

szülôi tradíció útján halad. Az indulás pillanatában a szülôi 

minta nélkül elveszettek vagyunk, de késôbb épp ez a min-

ta foszt meg minket az önállóságunktól. Ami kezdetben 

biztonságot ad, késôbb olyan ólomnehezékké válik, amely 

megfoszt a szabadságtól. Csak az képes önálló jelentéssel 

felruházni a saját élete eseményeit, csak az képes önálló 

döntéseket hozni, aki szembenézett az ôsök árnyaival. Ami 
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az induláshoz nélkülözhetetlen forrás, az késôbb fullasztó 

beszûkültséget okoz.

A fiatal felsô vezetô összeszorított foggal magasra jut, 

mert megtanult elôretörni fájdalom és panasz nélkül, csak 

önmagára számítva. Mindenki kidôl mellôle, de ô észre 

sem veszi, hiszen azt gondolja, ilyen az élet, és ez a termé-

szetes. Nem érzi, hanem gondolja, mert gondolkodni az 

apjától tanult, de érezni senkitôl. Magába zárult kisfiú, aki 

reménytelenül keresi az elismerést, koldulja a megerôsítést, 

amibôl sohasem lehet elég. Ha megdicsérik, elszégyelli ma-

gát, hisz ô semmi különlegeset nem tett, csak végzi a dol-

gát, és szerencséje volt. Ha elfárad, összeszorított foggal 

még pontosabban osztja be az idejét, hiszen profi, a rossz 

érzéseket pedig már egészen megszokta, fel sem tûnik a fáj-

dalom. Egyedül a gyomor makacs görcsei nem akarnak 

szûnni…

A jelentésadás hatalma ott kezdôdik, amikor az érzé-

sek felerôsödnek, és élessé válnak. Amikor a szív élettel 

telítôdik, és a félelem valódivá válik. Amikor rájössz, hogy 

nem vagy egyedül, amikor az egységérzés nemcsak a gyer-

meked által élhetô át, hanem a társaid révén is a részese 

leszel. Amikor valódivá válik az ablakod elôtt lélegzô virá-

god szomja a figyelmed iránt.
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SPORT ÉS ÜZLET, AVAGY AZ ÉLSPORT, 
A COACHING ÉS A LÁTHATATLAN 

VILÁG KAPCSOLATA
 

Üzleti silók, kiskirályságok

Az üzleti életben azok a cégek sikeresek hosszú távon, 

akik tanuló szervezetként tudnak mûködni. Az üzleti kör-

nyezetben a változásokkal együttmûködô, adott esetben 

változásokat generáló és tiszta üzleti elvek alapján fejlôdô 

menedzsment modelleknek van hosszú távú esélye. A si-

keres üzletben az irányítási modell olyan jelenléten alapul, 

ahol a támogató irányítás, a totális felelôsségvállalás, a csa-

patmunka iránti feltétlen elkötelezôdés, az egyéni érdekek 

alárendelése a csoportnak, a célirányosság és a rendszer-

szemlélet a siker motorja. A hagyományos üzleti para-

digma magányos harcosokra, karizmatikus (de egyéni), 

kimagasló vezérekre és teljesítményre, tudatosság nélküli 

alárendelôdésre és egyoldalú, direkt irányításra épít. Eb-
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ben a modellben nincs szerepe a rendszer egészéért való 

felelôsségvállalásnak, hiszen nem létezik rendszertudatosság 

sem. A menedzsment nem vállal közös felelôsséget a dön-

tésekért, hiszen végrehajtó szerepben marad, és emiatt 

„silók, kiskirályságok, átláthatatlan hatalmi struktúrák” 

képzôdnek a szervezetben. (Csak az érdekesség kedvé-

ért meglepô lenne mindezt összevetni a politikai pártok 

mûködési modelljeivel…)

A sport és az üzleti modell kapcsolódása

Amikor Sir John Whitmore 2011-ben Budapesten tar-

tott elôadást a coachingról, a következôket mondta: „Az 

élsport még mindig a régi, instruáló módon dolgozik. Ma 

körülbelül 30 éves elmaradásban van még az élsport is az 

üzleti élettôl, ha a vezetési módszereket vesszük alapul.” 

Whitmore-nak igaza van abban, hogy az edzôk legtöbbje 

nem rendelkezik modern coaching szemlélettel, és hagyo-

mányos utasításalapú irányítási modellel dolgozik. Van 

persze kivétel, néhány különleges mester szinte ösztö-

nösen rendelkezik a coaching típusú vezetôi szemlélettel  

(vagy ha nem, de elég nyitott, akkor coachokat alkalmaz).  

A kimagasló élsportolók legtöbbjétôl viszont az üzlet na-

gyon sokat tanulhat. A totális felelôsségvállalás, a fegyelem, 

az elkötelezettség és a tudatosan célirányos mûködés nélkül 

ma már lehetetlen csúcsteljesítményt elérni. És van még 
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egy meglepô, talán kevésbé ismert szempont. Az élsporto-

lók többsége számára az energia érzékelése, a tudatos és fó-

kuszált jelenlét, „a most hatalma”, a szinkronicitásokra való 

figyelem, a ritmus, a meditáció… és egyéb „spirituális” 

jelenségek megfigyelése és alkalmazása egyértelmûen része 

a tapasztalatuknak és a mûködésüknek. Saját élményeim 

alapján az élsportban a nyitottság a láthatatlan világ jelen-

ségei felé jóval tudatosabb, mint a felsô vezetôk számára. 

Élsportolókkal dolgozva azt látom, hogy amikor energia-

összpontosításról vagy energiavesztésrôl, egy célnak és gon-

dolatnak való totális alárendelôdésrôl, a megújulásba vetett 

hitrôl, a „mindannyian egy vagyunk” alapeszmérôl, a totá-

lis jelenlétrôl beszélek, akkor ezek a gondolatok számukra 

jóval kézzelfoghatóbbak, mint a menedzsmentteamek szá-

mára. A meditáció ereje pedig, mivel azonnal kézzelfogha-

tó tapasztalattá válik a versenyen, nem kérdôjelezôdik meg.

A meditációban vagy más imaginatív technikákban va-

ló hit az élsportoló számára sokkal egyértelmûbb lehetôség, 

mint az átlagember számára. Úgy gondolom tehát, hogy 

bár az edzôi irányítói modellek kérdésében igaza van John 

Whitmore-nak (szerinte a régi vezetôi stílust alkalmazó 

cégek és sportvezetôk nem veszik tudomásul, hogy sokkal 

jobb teljesítményt érhetnének el, ha szakítanának a klasz-

szikus irányításon, utasításon alapuló viselkedéssel), az 

üzletnek és a vezetôknek is sok tanulnivalója van az él-
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sportolóktól. Leginkább a megújulásba vetett töretlen hit, 

a testtudatosság, a tudatos energiafelhasználás, az összpon-

tosítás, a ritmus felismerése, a fókuszált jelenlét és a medi-

tatív vagy transzcendens tudatállapot létrehozása és ereje, 

az egységbe vetett elkötelezett hit az, ami nagy tanulási 

lehetôség a menedzsmentteamek számára.

001_440 SEMATORES.indd   397 3/27/13   3:22 PM



Q398Q

ALTERNATÍV  
ENERGIAGAZDÁLKODÁS

Energiamodellek

Az alternatív energiaforrások keresése a közlekedésben, 

az építôiparban és gyakorlatilag minden olyan iparágban, 

ahol energiafelhasználás van, kulcskérdéssé vált. Ki tud 

magasabb minôséget elôállítani kisebb és hatékonyabb 

energiafelhasználással?

Az ember élettani funkcióinak és mentális mûkö dé-

sének kutatásában az energiafelhasználás kérdése szintén 

központi fontosságú, de talán kevésbé hangsúlyos, mint 

a külsô alkalmazás területén. A hagyományos üzleti, ve-

zetôi modellben régen a tudatos energiafelhasználás kér-

désének nem volt jelentôsége, maximum a kiégés kapcsán. 

Ma a vezetôi modellek, a szervezeti tanulás elméletei már 

a tudatosan hatékony vezetôi mûködésre építenek az ener-

giafelhasználás területén is, az executive vagy business 

001_440 SEMATORES.indd   398 3/27/13   3:22 PM



Q 399 Q

coaching pedig ennek a gyakorlati megvalósításában segít. 

A projektmunka hatékonysága és a teljesítményszabályo-

zás összefüggései nyilvánvalóak lettek, a menedzser pedig 

projektrôl projektre, vagy még inkább válságról válságra 

éli az életét. Energiafelhasználása az életben maradás és 

a minôségi teljesítmény alapvetô kérdésévé vált.

Az élsport és a vállalatirányítás

A sportoló versenyrôl versenyre éli az életét, nála a projekt 

a verseny, a külsô megmérettetés. Számára az energiafel-

használás hatékonysága konkrétan és mérhetô módon 

jelenik meg a csúcsteljesítményben, és szintén létkérdés. 

Az idôzítés, a ritmus megtalálása, a koncentráció fokozá-

sa, a fókuszáltság mind olyan fogalmak, amik a sportoló 

életében belülrôl is kulcsfontosságúak. A versenyzô nagy-

mértékben az energiafelhasználás alapján lesz sikeres, és 

ebben a kérdésben a befelé fordulásnak a jelentôsége épp-

oly fontos, vagy még fontosabb, mint a fizikai edzésmunka 

minôsége. Ma egy profi sportolót olyan szakmai team vesz 

körül, ahol a dietetikus, az erônléti edzô, a gyógytornász, 

az orvosi stáb, a gyúró és a coach vagy sportpszichológus 

együttmûködése nélkülözhetetlen a technikai, szakmai 

vezetôedzô mellett. A szakemberek elsô csoportja a spor-

toló energiafelhasználásának fizikai (ebben az értelemben 

külsô, élettani) segítôi, míg a coach a sportoló mentális 
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(ebben az értelemben belsô, lélektani) energiafelhaszná-

lását, az élességét, a fejben való fókuszáltságát támogatja 

és fejleszti.

A vállalatvezetô mellett is van erônléti edzô és orvosi 

stáb, de ôket úgy hívják, hogy projektmenedzser, HR-

vezetô, IT és Sales felelôs, és jó esetben van coach, aki 

mentálisan támogatja a vezetôt. A coach feladata, hogy 

segítsen a vezetônek tudása maximális kibontakoztatásá-

ban, a körülötte keletkezô problémákból való tanulásban, 

a vezetô legjobb meglátásainak és döntéseinek a felszínre 

hozásában. Az élsport és a vállalatirányítás szintén a legma-

gasabb minôségre törekszik, és humán csúcstechnológiát 

alkalmaz. Az orvostudomány és a sport fejlôdése éppúgy 

összefonódott, mint a coaching és a vállalati felsô vezetés. 

A coaching hatása is azért lehet kimagaslóan erôteljes, mert 

csúcsteljesítményre járatott felsô vezetôk támogatásának 

a tapasztalataira épül. Az élsport az orvostudomány és 

a gyógyszeripar „ûrtechnológiai” gyakorlóterepe, kísérleti 

laboratórium. A WADA (World Anti-Doping Agency) 

tiltólistáján szereplô anyagokat a szervezet folyamatosan 

frissíti, de így is csak követni tudja a forradalmian fejlôdô 

stimulánsokat kutató háttéripart. Az élsport köré épülô 

ellátó iparág szerepe óriási, ennek ellenére mégis szület-

nek csúcsteljesítmények olyan „elmaradott országok” (pl. 

Magyarország) versenyzôinél, akik messze nem tudják 

a legújabb fejlesztéseket alkalmazni a fiziológiai dopping 

001_440 SEMATORES.indd   400 3/27/13   3:22 PM



Q 401 Q

területén. Kemény Dénes, a magyar vízilabda-szövetség 

elnöke szerint a versenyzô fizikai, élettani megerôsítése kb. 

20%-ot jelent, míg 80% a „fejben levô jelenléten”, a men-

tális felkészülésen múlik.

Én úgy látom, ez az arány adott esetben még inkább 

felborulhat a mentális felkészülés javára. Adott pillanatban 

az dönt, mennyire éles a versenyzô, mennyire összeszedett, 

fókuszált és egységes a csapat.

Hétköznapi minôségmenedzsment

Vajon az átlagember mit vesz át a „csúcstechnológiából”? 

Vajon az, aki nem élsportoló, de nem is felsô vezetô, el van 

zárva a fejlôdéstôl? Másodrangú polgárként araszolgatva éli 

szürke életét? Az, akit nem segít profi stáb a fejlôdésben 

és nem támogat coach, annak nem kell csúcsteljesítményt 

sem elérnie? Mi történik a kisemberrel? Neki a csúcstech-

nológia csak az elévülés után lesz elérhetô?

Az egyszerû embert nem támogatja coach és profi or-

vosi stáb, ennek ellenére a minôségi ugrás számára ugyan-

olyan esélyes, mint egy élsportoló vagy vállalatvezetô szá-

mára. Sôt talán még inkább az, mert ô az esélytelenek 

nyugalmával indulhat, nincs versenydrukkja, és nincs 

körülötte a nyomasztó teljesítménystressz. A minôségi ug-

rás fejben következik be, és belül dôl el. A cél a boldogság 

és a hozzá vezetô út megtalálása, amely mindennap új 

lehetôségként bontakozik ki elôttünk. Nincs megépített 
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versenypálya, nincs látványos projekt, csak az életminôség, 

a szubjektív boldogság élménye, és ebben a totális szabad-

ság korlátlan ideje és megvalósítási módja. Az, hogy kit mi 

tesz boldoggá, belül dôl el, mint ahogyan az is, hogy ez 

mennyire tudatos és célhoz kötött. 

Te döntöd el, mi tehet igazán boldoggá, és te tudod 

meghatározni az utat is. Bármi lehet a boldogság forrása 

és célja, de ehhez mélyen magadba nézve fel kell tenned 

az alapkérdést: mi az életem értelme és célja, mi szeretnék 

lenni, és mit szeretnék elérni? A versenyzônek talán köny-

nyebb, mert világos a cél, ahogyan a vállalatvezetô szá-

mára is megjelennek az elérhetô projektek. A boldogság 

azonban ennél egyszerûbb, és mégis több. Tudom, hogy 

a vállalatvezetôt is a „nagy belsô kérdések” foglalkoztatják, 

ahogyan az élsportolót is. Egy projekt elérése, egy világver-

seny megnyerése pillanatnyi cél, de a nagy kérdés mégis 

az: hogyan lehetek boldog a célhoz vezetô úton? Hogyan 

érhetem el a célom úgy, hogy mindez élvezetes legyen szá-

momra? Hogyan tudok eggyé válni a sikerhez vezetô telje-

sítmény örömével? Mi a fenntartható boldogulás receptje?

Bármi lehet cél: kertépítés, regényírás, takarítás vagy 

éppen könyvelés. A kérdés mindig az, hogy élményként 

élem-e meg a célomhoz vezetô utat. Eggyé tudok-e vál-

ni a munkámmal? Megtalálom-e benne önmagam, a fej-

lôdésem, tanulásom, kibontakozásom útját? 
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Lehet úgy ébredni, hogy amikor befelé figyelek, akkor 

megérzem a szobámban a virágok szomjúságát, és amikor 

meglocsolom ôket, átélem az adás örömét, hogy akkor és 

ott egy vagyok velük. Bármit teszek, ha abban meghallom 

a belsô hangom, akkor elragad az egység élménye és ereje, 

még viráglocsolás, fôzés, olvasás, beszélgetés vagy éppen 

magányos séta közben is. Nincs szürke élet, csak elszürkült 

és tompa érzéketlenség van. Nincs jobb sors, csak keserû 

összehasonlítgatás és belsô elégedetlenség van, kívülállás és 

elszigetelôdés. Minden életben mindig ott van a felemel-

kedés lehetôsége, és amikor megszületik a belsô csend, 

megjelenik a valódi szándék, akkor megérkezik a segítség, 

és kibontakozik az út.
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