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A Rising Star kategória induló és az ’Év ICF Coacha’ díj 2018-as nyertese: 

DIÓSI HAJNALKA ACC 

'Nem törekedtem azonnali hatásra. Hiszem, hogy a valódi mély, tartós változáshoz és 

minőségi eredményhez, türelem, idő és tér kell.' 

'Számomra coachként megerősített abban, hogy ne a teret akarjam betölteni, hanem a 

jelenlétemmel egy üres teret megteremteni, megtartani és biztonságosan közlekedni azon a 

hídon, amit a munka során együtt építünk fel a bizalom pilléreire.' 

'Minden ülés után önreflexiót írtam ' 

Számos ponton tetten érhető a coach elfogadó, és egyben professzionális jelenléte. Ehhez 

nagyon kapcsolódik a coach saját tanulása: „se túl közel – se túl távol” megélése, ahol a 

kapcsolódás és tisztánlátás is egyszerre van jelen. 

A pályázó tisztán szerződik és a folyamat során a kereteket és a szerződést szem előtt tartva a 

coaching alkalmakat az ügyfél számára a lehető leghasznosabbá próbálja az ügyfele számára 

tenni, rugalmasan követve ügyfelét úgy, hogy fejlődését és tanulását szolgálja. Őszintesége 

mind magával, mind az ügyfelével a folyamat több pontján is segíti a coaching sikerességét és 

a coach fejlődését. A coach szupervíziós munkája elakadásaival példaértékű és fontos 

tanulásokhoz vezeti nem csak az adott folyamatról, hanem önmagáról és coach szerepéről is. 

A coach munkájának pillérei, amelyek újra és újra felbukkannak az esetleírásban, és a 

szupervíziós munkában is, a következőek: Csend, itt és most-ban való munka, másik 

valóságába való belépés, nem azonnali eredmény, hanem tartós változás lehetőségének 

megteremtése, kapcsolat előtérbe helyezése, kíméletlen önreflexiós munka, saját 

árnyékunkkal való szembenézés, és az abban rejlő tanulás és bölcsesség megtalálása, 

folyamatos tanulás a coach szerepében is, hit, bizalom, megtartó keretek. 

Megtörtént az igazi változás is, amikor az ügyfélnek sikerült megélnie a kontroll elengedését.  

Gratulálunk az ICF Magyar Tagozatának Tagsága, Elnöksége, és a Bíráló Bizottság nevében is! 
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