
Dr. Füzesi Zsuzsanna vagyok. Első diplomám szerint orvos, a második szerint szociológus, a 

harmadik képzettségem szerint nemzetközi akkreditációval rendelkező business coach. 

Évtizedek óta kutatok, tanítok. A kutatásaim alapozzák meg azokat az ismereteket, amelyek 

révén hiteles oktató tudok lenni, a személyiségem, integritásom pedig megerősítik azt a 

diákjaim és kollégáim körében. Tevékenységem állandó önképzést, jelenlétet, aktivitást, 

önreflexiót, új, szokatlan kérdésfeltevést, gondolatokat igényel. Tehetségeket támogatok 

évtizedek óta szakmai karrierjükben és önmaguk kiteljesítésében. Hiszem, hogy vezető 

oktatóként, kutatóként akkor lehetek csak jó, ha a csapatomban dolgozók még nálam is sokkal 

jobbakká válnak. Az utóbbi években a szervezeti kultúra fejlesztésével, e szervezetek vezetőinek 

támogatásával segítem azt, hogy a mikro- és makrokörnyezetünk élhetőbb legyen. Teszem ezt 

szervezeti-szakmai koncepciók kidolgozójaként, az implementációt segítőként, és egyfajta 

„szinergia-brókerként”, hogy a legjobban illeszkedő emberek, csapatok között jöjjenek létre az 

alkotó, örömteli együttműködések. 

Coachként a hitelesség, az integráltság, a nyitottság, az elfogadás, a szaktudás és annak 

alkalmazásának képessége a legfontosabb értékek számomra. Gyorsan teremtek bizalmon 

alapuló kapcsolatot, őszinte kíváncsisággal követem azt a változást, amely az ügyfél és a 

köztem lévő együttműködés révén létrejön – mindkettőnkben! Ehhez folyamatos önreflexióra 

(hogy semmi se legyen „elismerhetetlen”, megkérdőjelezhető), valódi, törődésen alapuló 

együttérzésre (az ügyféllel és magammal is), valamint humorra (ami könnyedén jön) van 

szükségem. 

Coaching módszerem fejlesztését tekintve John Whitmore gondolata vezérel: „A coaching nem 

egyszerűen egy technika, amelyet bizonyos körülmények között előkapunk: az emberekkel való 

bánásmód, gondolkodásmód és a létezés egyik módja is”. Másként fogalmazva: ez a 

létezésmód a belső legjobb keresése, melyhez a különböző coaching módszerek lenyűgözőek 

ugyan számomra, de az „ott és akkor” alkalmazott módszeremet az ügyfél szükséglete formálja. 

Orvosként megtanultam a segítséget kérő emberek tiszteletét, szociológusként a tények 

értelmezésének különbözőségeit, és különösen a gondolatok, megoldások sokszínűségét, 

szükségszerűségét és felszabadító erejét. Ahogy az orvos sem boldogul a betege 

együttműködése, a coach, a tanácsadó sem az ügyfelei autonómiájának figyelembevétele 

nélkül. Mélyreható tudásom és tapasztalatom van az emberekről, a társadalomról (benne, mint 

korábbi üzleti szereplőnek a piaci szféráról), az egyetemi szervezetről, amelyben akár az 

egyéneknek, akár a szervezeteknek a legjobbat kell kihozniuk magukból úgy, hogy közben az 

emberi minőségüket is megőrizhessék és önazonosak maradhassanak. Nem kevésbé fontos a 

számomra, hogy az ügyfelekkel való kapcsolat révén, tőlük kapott ajándékként megélhetem a 

„hozzám adott érték” növekedését, a bennem születő csodát is. 


