
Dr. Gács Boróka vagyok, a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar 

Magatartástudományi Intézetének tudományos munkatársa, oktatója és kutatója, illetve az 

Orvosi Oktatásfejlesztési és Kommunikációs Tanszék, továbbá a Student Counselling és az 

Egészségpszichológiai Konzultációs Szolgálat munkatársa. Első diplomámat a PTE 

Bölcsészettudományi Karának Pszichológia szakán szereztem, majd az ELTE Pedagógiai és 

Pszichológiai Karán végeztem el szakképzésemet, krízisintervenció szakirányon. Ezzel 

egyidőben találkoztam először a coachinggal is, ugyanis ekkor kaptam meg a Magyar Coaching 

- Pszichológiai Egyesület által jóváhagyott Life Coach és Coaching Pszichológus Licencemet is. 

Doktori képzésemet a PTE ÁOK Elméleti Orvostudományok Doktori Iskolájában végeztem el. A 

képzéseim során ezeken túl lehetőségem volt megismerni, elsajátítani olyan módszerspecifikus 

eszközöket, mint például az autogén tréning, kognitív és mentalizáció alapú módszerek, 

rendszerszemlélet, pozitív szuggesztiós kommunikáció, EMDR vagy a pszichodráma, melyeket 

a munkám különböző területein, az oktatásban, kutatásban és természetesen a tanácsadásban, 

coachingban is lehetőségem nyílik hatékonyan kamatoztatni mások és önmagam segítésére.  

Fontos számomra a saját szakmai és személyes fejlődésem, mely nem csak az eredményes 

munkavégzés, de az ezek során megélt „flow-élmény” miatt is kiemelt szerepet kap. Gyakran 

pont ez az élmény, az áramlás és a kapcsolódás az, amely a tanácsadás, konzultáció vagy 

coaching során vezérel, és melyet a klienseimnek, ügyfeleimnek is igyekszem közvetíteni.  

Coachként ugyanis lehetőségem nyílik a szerepeimet (a pszichológust, a kutatót és az oktatót) 

integráltan működtetni. A kutató kíváncsiságával megérteni, a pszichológus mélységével bízni, 

érezni és „megtartani”, és az oktató tudásával, tapasztalatával támogatni. A fejlődés és így a 

coaching folyamat számomra olyan, mint egy kirakós játék: lehet, hogy egyes darabkák már a 

helyén vannak, de ahhoz, hogy a puzzle darabjaiból kép legyen, azokat előbb meg kell találni, 

majd a megfelelő helyre kell elhelyezni. Ez a kirakós játék legtöbbször élethosszig tart, 

folyamatosan a vízió felé haladunk a jelen játékában, a múltban kirakott részletekhez 

kapcsolódva. Ennek megfelelően, coachként az én szerepemet abban látom, hogy egy adott 

képrészlet darabjait segítsek megtalálni, melyet aztán a kliensem, ügyfelem a megfelelő helyre 

tud elhelyezni.  

A legfontosabb értékek számomra a munkában és személyes életemben is a bizalom, elfogadás, 

illetve az, hogy a nehézségeket a lehető legreálisabb formában kihívásként és lehetőségként 

tekintsük. Éppen ezért, szemléletem a személyiség fejlődési képességeire, önmagában rejlő 

kibontakozási lehetőségeire épít. Mindenki rendelkezik testi és lelki egészsége megtartásának 

és a megterhelések hatékony kezelésének képességével. Célom, hogy az ügyfelem, kliensem 

felismerje saját lehetőségeit egészségének, jóllétének, harmóniájának megteremtésére és 

megőrzésére. 


