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JOGI TUDNIVALÓK: 

 
A life coaching nem helyettesít semmilyen orvosi, vagy egészségügyi vizsgálatot, beavatkozást. Azt 

javaslom, hogy egészségügyi problémáival keresse fel orvosát. A weboldalon leírtak nem minősülnek 

pénzügyi, jogi, vagy egészségügyi tanácsadásnak, ajánlatnak, csupán a tájékoztatást szolgálják.  
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1. Mi a life coaching 

 

A life coaching egy probléma megoldó, fejlesztő, segítő tevékenység, melynek célja, az 

ügyfél céljainak elérése, hatékonyságának növelése. 

 

A life coaching alapja az ügyfél és a coach között fennálló bizalom. Az ülések során a life 

coach az a szakember, aki segíti az ügyfélnek tisztázni, hogy mit szeretne az élettől, mi az, 

amit el akar érni, továbbá támogatást és motivációt nyújt számára. 

 
Ha szeretnénk magyarra fordítani a "life coach" kifejezést, akkor a legjobb megoldás az "élet 

edző" lenne, továbbá a "life coaching"-ot sokan hívják "életvezetési tanácsadásnak", ami 

azonban nem fedi teljesen a valóságot. 

 
Az ülések során ugyanis a life coach nem ad tanácsot (mert az csak az ő megoldása lenne), 

hanem segít, egy az Ön számára jó megoldás felszínre hozni. A life coaching során 

kérdéseket teszek fel és egyéb technikákat alkalmazok, hogy erősségei felszínre kerüljenek, és 

meg tudjuk oldani problémáját. 

 
 

2. Mire jó a life coaching 

Vessen egy pillantást jelenlegi életére, kb. ilyen (vagy rosszabb) lesz a következő 

hónapokban, években. Ha szeretne egy boldogabb, sikeresebb, jövedelmezőbb, 

szórakoztatóbb, kevésbé stresszes életet élni, akkor ebben a life coaching segíthet. 
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A life coaching 

A life coaching tulajdonképpen kétirányú kommunikáció life coach (a szakember) és az 

ügyfél között: 

 
 A helyzet megismerése (jelenleg hol tart) 

 A cél tisztázása (min szeretne változtatni) 

 A stratégia kidolgozása (részletes terv a változásra) 

 A fókusz a cselekvésen van (cselekednie Önnek kell) 

 Negatív gondolatok, akadályok leküzdése (amelyek a cél elérését akadályozzák) 

 
 
 

 

Milyen helyzetekben alkalmazható a life coaching? 

Rengeteg helyzetben. Az emberek ugyanis szeretnének boldogabbak, sikeresebbek, 

vagyonosabbak lenni, szeretnék jobban kezelni helyzeteiket, mind munkában, mind a 

magánéletben, és szeretnének fejlődni. 

Van, aki a lelki békét keresi, míg más egy új partnerre vágyik. Van, aki épp vállalkozást 

szeretne indítani, van, aki pedig most szeretne kiszállni és körbeutazni a világot. Más valaki 

pedig épp valamilyen válaszút előtt áll, és nem tudja, merre induljon el. Ilyen esetekben is 

segíthet a life coaching. 

 
De nézzük részletesebben, miben segíthet a life coaching: 

I. Az életében felmerülő általános problémák: 

 
o Anyagi problémák 

(Megvizsgáljuk az okát, és megnézzük, mik a lehetőségek az anyagi 
gyarapodásra) 

 
o Egészségi problémák 

(Ha valamilyen egészségi problémával küzd, az lehet lelki eredetű, és ha 
megvan az ok, akkor kezelhető.) 

 
o Nehéz élethelyzet megoldása 

(Ha nem tudja, hogy mi legyen a következő lépés, megbeszéljük a 
lehetőségeket.) 

 
o Döntésképtelenség 

(Ha nem tudja, hogy jobbra, vagy balra, kielemezzük a 
lehetséges következményeket.) 
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o Önbizalom hiány megszüntetése 
(Mivel ez az egyik legnagyobb gátja sikereinek, sokkal magabiztosabbnak kell 
lennie, megtanulhat néhány technikát.) 

 
o Stresszes helyzetek kezelése 

(A stressz “gyilkolja” szervezetét, ezért a minimálisra kell azt csökkenteni, a 
stresszorok kiiktatásával. Megvizsgáljuk, mely területen mit lehet tenni.) 

 
o Célkitűzés 

(Ha nincsenek célok, vagy nem az ön személyes céljai ezek, akkor nehéz lesz 
őket megvalósítani, úgyhogy megvizsgáljuk, és ha szükséges, korrigáljuk 
őket.) 

 
o Változó élethelyzetek kezelése 

(Új karrier? Új társ? Új lakhely? Új munkahely? Ez már kihívás – beszéljünk róla!) 

 
 

II. A life coaching segít a munkahelyen felmerülő problémák kezelésében: 

 
o Munkahelyi stressz kezelése 

(A munkahelyi taposómalom kihat munkahelyi és otthoni teljesítményére 
is. Megvizsgáljuk, mely ponton lehet a stresszt csökkenteni.) 

 
o Képességek jobb kihasználása 

(Ha úgy érzi, hogy nem olyan munkahelyen dolgozik, ahol teljességgel ki 
tudná használni képességeit, lehet rajta változtatni, nem feltétlenül 
kell munkahelyet váltani.) 

 
o Munkahelyi problémák kezelése 

(Számtalan munkahelyi probléma megkeserítheti életét, de ezek nagy részére 
megoldás is van, persze ha hajlandó tenni is érte.) 

 
o Problémás munkatársak kezelése 

(Sok esetben munkatársai keserítik meg egy ember életét. Azonban 
ha megvizsgáljuk ezen okokat, lehet változtatni rajta.) 

 

 

III. A life coaching alkalmas a párkapcsolatokban felmerülő problémák kezelésére: 
 

o Párkapcsolatban (házasságban) felmerülő problémák megoldása 
(Számtalan, sokszor aprónak tűnő probléma mérgezhet egy kapcsolatot. A 
jó hír, hogy ezen problémák megfelelő kezeléssel feloldhatók) 

 
o Párkeresési dilemma 

(Nincs épp párja? Ennek lehet egyik oka az önbizalom hiány is. Ha elmondja, 
tudunk változtatni rajta.) 

 

o Ex visszaszerzése 
(Ha szeretné visszaszeretni exét, először meg kell találni azon okokat, amiért a 
kapcsolat megromlott és szétváltak. Ezek után lehet elkezdeni az építkezést.) 
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o Szülő-gyermek közötti problémák feloldása 
(Ezen problémák is kezelhetők a life coaching segítségével, ha megtaláljuk az 
okát, és megnézzük, melyik fél mennyit hajlandó tenni a megoldásért.) 

 
 

IV. A life coaching segíthet azt élet egyéb területén felmerülő problémák 
megoldásában. 

 
 
 

3. Life coaching a gyakorlatban 

 
Mindenki szeretne egy nyugodt, boldog, kiegyensúlyozott életet élni, viszont amikor az élet 

valamelyik területén elakad, indokolt külső segítség igénybevétele. Ebben segít a life 

coaching. A life coach az a szakember, aki végigkísérő Önt a probléma megoldás során, és 

támogatja, motiválja. 

 

 

 
Life coaching a gyakorlatban: 

 
1. A life coaching találkozók helyszíne Budapest (indokolt esetben vidéki helyszín, vagy 

telefonos konzultáció is szóba jöhet). 

2. Az eredmények eléréséhez általában 4-6 alkalomra van szükség, de ezt az első 

találkozáskor megbeszéljük. 
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3. Ha a kapott információk alapján eldöntötte, hogy szeretne life coaching 

ülésre jelentkezni, az itt megteheti: http://lifecoach1.hu/jelentkezes-life-

coachingra/ 

4. Jelentkezését visszaigazolom (továbbá egyeztetünk a helyszínt, időpontot és a 

díjazást illetően). 

5. A megbeszélt időben találkozunk és kezdetét veszi a közös munka. A hetente / 

2 hetente megtartott life coaching ülések 45-90 percesek, kellemes 

környezetben, beszélgetéssel telnek. 

6. Az első ülésen: 

o Megbeszéljük a coaching folyamatát, technikáját, módszereit. 

o Feltárjuk a problémákat. 

o Meghatározzuk a központi problémát. 

o Megoldási alternatívákat dolgozunk ki. 

o GARANCIA! Ha Ön úgy dönt, az első ülés 30 perce után, hogy “mégsem”, 

akkor indoklás nélkül felállhat, befejezzük a közös munkát, visszakapja 

pénzét. 

7. A következő life coaching ülés(ek)en mindig az előző heti eredményekből indulunk 

ki. Kielemezzük azokat, és szükség esetén dolgozunk a problémás területeken. Ha egy 

területen végeztünk, a következő területen és problémán kezdünk dolgozni. 

 
Jelentkezem life coachingra: http://lifecoach1.hu/jelentkezes-life-coachingra/ 

 

 
A life coaching lehet: 

 
 Személyes coaching 

(A coach és az ügyfél személyesen, vagy telefonon beszélget egymással.) 

 
 Párkapcsolati coaching 

(A coach-on kívül az ügyfél és párja is jelen lehet, de létezik személyes coaching is.) 

 
 Családi coaching 

(A coaching üléseken az egész család részt vesz, bizonyos esetekben személyes coaching 
is lehetséges.)  
 

 Szülő-gyerek coaching 
(Hasonló a családi caching-hoz, a problémás felek vesznek rész.) 

http://www.lifecoach1.hu/
http://lifecoach1.hu/jelentkezes-life-coachingra/
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4. Life coaching alkalmassági teszt 

Töltse ki az alábbi tesztet és azonnal megtudhatja, hogy érdemes-e Önnek life coachingra 

jelentkeznie, tudok-e Önnek segíteni problémája megoldásában. 

 
A tesztet az alapján töltse ki, amennyire közelinek érzi magához az adott állítást, mennyire ért 

vele egyet: 

 

 
 

 

Kérem minden állításhoz írjon egy számot 1-5-ig: 

 
1. Úgy érzem, hogy itt az idő a változásra. 

 
2. Szeretnék sikeresebb, boldogabb életet élni. 

 
3. Elkötelezett vagyok életem megváltoztatása mellett. 

 
4. Hajlandó vagyok tenni is azért, hogy életem megváltozzon. 

 
5. Nyíltan, egyenesen és őszintén tudok a coaching ülések során beszélni. 

 
6. Hiszek abban, hogy a life coaching segíthet megoldani a problémámat. 

 
7. Úgy érzem, hogy képes vagyok elérni céljaimat. 

 
8. Hajlandó vagyok negatív, önkorlátozó hiedelmeimtől megszabadulni, melyek 

korlátozzák a sikeremet. 

9. Úgy érzem, tudok pozitív életszemléletű életet élni. 

 
10. Hajlandó vagyok a (pénzügyi, érzelmi) bőséget befogadni. 

1. Nem, abszolúte nem értek vele egyet. 

2. Nem igazán értek vele egyet. 

3. Közepesen egyetértek vele. 

4. Egyetértek vele. 

5. Igen, teljes mértékben egyet értek vele. 

http://www.lifecoach1.hu/


Amit a life coachingról tudni kell 9 

Összeállította: Hollenda Zsolt life coach Budapest 

 

 

Értékelés: 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

10-20 pont közt: Ön jelenleg NEM alkalmas arra, hogy coaching ülésre 

jelentkezzen. 
 

A változások eléréséhez szükség van az Ön aktív közreműködésére. Csak akkor lehet 

hatékony a life coaching, ha Ön kellő elkötelezettséggel rendelkezik a probléma megoldására 

és hajlandó tenni is érte. Amíg csak mástól várja a megoldást, addig nem fog előre lépni. 

Javaslom akkor kérje coach segítségét, amikor megszületett a elhatározás a probléma 

megoldására, és úgy érzi, hogy ezért minden Öntől telhetőt meg is tud tenni. 

21-30 pont közt: Jelentkezhet coaching ülésre, de van néhány alapszabály, 

melyeket be kell tartania, ha eredményeket szeretne elérni. 
 

A változások eléréséhez szükség van az Ön aktív közreműködésére. Csak akkor lehet 

hatékony a life coaching, ha Ön kellő elkötelezettséggel rendelkezik a probléma megoldására 

és hajlandó tenni is érte. Amíg csak mástól várja a megoldást, addig nem fog előre lépni. 

 
Úgy érzi, megszületett az elhatározás a probléma megoldására, és ezért minden Öntől telhetőt 

meg is tud tenni? Ha a válasz IGEN, várom jelentkezését! Ebben az esetben eredményesen 

tudok segíteni problémái megoldásában. www.lifecoach1.hu 

31-40 pont közt: Jelentkezhet coaching ülésre, de a tartós eredmények 

eléréséhez kérem, fordítson figyelmet az alábbiakra: 
 

A változások eléréséhez szükség van az Ön aktív közreműködésére. Csak akkor lehet 

hatékony a life coaching, ha Ön kellő elkötelezettséggel rendelkezik a probléma megoldására 

és hajlandó tenni is érte. 

 
A tesztre adott válaszai alapján úgy tűnik, hogy Önben már megszületett az elhatározás a 

probléma megoldására, és ezért hajlandó is tenni. Igazam van? Ha a válasz IGEN, várom 

jelentkezését! Ebben az esetben eredményesen tudok segíteni problémái megoldásában. 

www.lifecoach1.hu 

41-50 pont közt: Jelentkezhet coaching ülésre! 

A tesztre adott válaszai alapján úgy tűnik, hogy Ön tisztában van azzal, hogy hosszan tartó 

változások eléréséhez szükség van az aktív közreműködésére. Minden bizonnyal azt is tudja, 

hogy csak akkor lehet hatékony a life coaching, ha Ön kellő elkötelezettséggel rendelkezik a 

probléma megoldására és hajlandó tenni is érte. Jól látom? 

 
Ha a válasz IGEN, várom jelentkezését! Ebben az esetben eredményesen tudok segíteni 

problémái megoldásában. www.lifecoach1.hu 

http://www.lifecoach1.hu/
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5. Rólam 

 
Üdvözlöm, Hollenda Zsolt vagyok, és örülök, hogy itt köszönthetem. Kérem engedje meg, 

hogy röviden bemutatkozzam. 

 

 
1979-ben születtem és már gyermekkorom óta érdekel a dolgok miértje. Mindig is azt 

szerettem volna kideríteni, hogy miért történnek a dolgok úgy, ahogy. Idővel aztán ezen 

érdeklődésem átterjedt az emberi viselkedésre is, hogy mit miért tesznek, továbbá hogy 

egyes emberek miért sikeresebbek másoknál. 

 
Végzettségemet tekintve informatikus, közgazdász vagyok, de a 20-as éveimben dolgoztam 

rádiós műsorvezetőként és lemezlovasként is. 

 
Tudatos életemet 2006-tól élem, ekkor fogalmazódott meg ugyanis az bennem, hogy amivel 

foglalkozni akarok az emberek segítése. 

 
Elvégeztem számtalan tanfolyamot, és könyvek tucatjait olvastam a témában. Rengeteg 

önfejlesztő, önsegítő módszert próbáltam ki először saját magamon, majd ügyfeleimen is. 

 
Life coachként és trénerként az a célom, hogy segítsek az embereknek, hogy életüket pozitív 

irányba tudják változtatni. Életvezetési témákban tartok előadásokat, tréningeket, továbbá 

személyes life coachingot is végzek. 

 
Önnek miben segíthetek? 
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Jelentkezzen Ön is life coachingra itt: 
 

http://lifecoach1.hu/jelentkezes-life-coachingra/ 
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