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– Ön mindig ilyen mosolygós és kedves, Mónika?
– Igen, alapvetően optimista természet vagyok, és azt hiszem, a mosoly is ebből fakad.

– Segít egyébként az életben a mosoly?
– Egészen biztosan segít.

– Mintha meglepődött volna a kérdésen.
– Én nem azért mosolygok, mert tudom, hogy segít. Úgy vélem, a mosoly inkább kö-
vetkezménye egy olyan beállítottságnak, ahogy az életet nézem, és ahogy a világhoz 
viszonyulok.

– Hatással vagyunk egymásra?
– Egyértelműen.

– Azért kérdezem, mert azt ugye alá tetszik írni, hogy manapság feszültek va-
gyunk, nem figyelünk egymásra, a saját kis dolgainkkal vagyunk elfoglalva?
– Ezt én is sokfelől hallom, de érdekes, hogy a saját környezetemben nem ezt tapasz-
talom. Nem tudom, hogy ez azért van-e, mert a figyelmem van másra beállítva, vagy 
esetleg én vagyok hatással a környezetemre, de én nagyon sok vidám és energikus 
emberrel találkozom.

– Az energikus ember sikeresebb, vagy csak a feladata több?
– Nagyon jó kérdéseket tesz fel. Itt visszatérhetünk oda, hogy mi is a siker. Azt gondo-
lom, hogy az alapbeállítottságunknak nagyon sok köze van a sikerhez, csakhogy az 
alapokat nem olyan könnyű megváltoztatni. Ha valaki egy olyan környezetben nőtt 
fel, ahol a panaszkodás vagy a negatívumok említése volt a mindennapos, akkor neki 
nagyon nehéz ezen változtatnia.

– Az előbbi mondatait szeretném egy kicsit boncolgatni. Tegyük föl, hogy én 
pozitív beállítottságú vagyok, de a negatív környezetem erősebb nálam. Ön azt 
mondta, hogy hatással vagyunk a saját környezetünkre. Lehet, hogy gyenge 
vagyok, és ezért lenyom a környezetem, illetve Ön egy erős alkat, ezért felülke-
rekedik a negatívumokon. Hiába vagyok én ugyanolyan pozitív, mint Ön, ha erő-
sebb a negatív környezetem. Át tudom fordítani az akaratomat?
– Azt hiszem, hogy nekem ide az akarat szó nem passzol ide. Én valami sokkal fino-
mabb hatásra gondolok.

– Milyen szót lehet használni, ha nem az akaratot?
– Az a kérdés, hogy akarok-e hatással lenni a környezetemre.

– De hát muszáj! A jót muszáj előtérbe helyezni!
– Ez igaz, de én sokkal finomabban szeretnék hatással lenni, mint akarattal.

– A jót akarnunk miért szégyen? Az erőszakosság az egy más dolog, de az in-
telligens „akarok” szó ellen miért kellene tiltakoznunk? Mert erőszakosságnak 
tűnik? Ha én most szomorú vagyok, azt akarom, hogy Ön hatással legyen rám.
– Ez a része tetszik, azzal nem vagyok kibékülve, hogy én akarjak hatni Önre, mert 

Egy négygyermekes cégvezető, coach, pszichodra-
matista édesanya következik, aki mások szempont-
jait is figyelembe véve szeretne hatni a környezetére, 
elfogadva, hogy azok ugyanolyan érvényesek lehet-
nek, mint saját látásmódja. Ha a beszélgetésünkből 
egy tanulságot kellene levonnom, az biztosan az 
lenne, hogy a kimondott szavak, mondatok mögötti 
jelentések és tapasztalatok mindannyiunknál má-
sok, ezért is látjuk eltérően a dolgokat. 
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– Melyiket szereti a legjobban? Mi a vezérfonal?
– Azt hiszem, hogy egy vezért nem is tudnék kiemelni. Talán kettőt mondanék: az 
egyik a beszélgetős énem – és ez lehet a coach vagy a pszichodramatista –, a másik 
pedig egy sokkal racionálisabb, gondolkodóbb valaki: a cégvezető, aki szereti a ma-
tematikát.

– Mi a végzettsége, kedves Mónika?
– Számtalan végzettségem van. Annak idején a Budapesti Műszaki Egyetemet párhu-
zamosan végeztem az ELTE pszichológia szakával, tehát ez az előbb említett kettősség 
már akkor is bennem volt, és ez – úgy vélem – azóta is egyensúlyban tart. Ha az egyik 
oldalból túl sok, akkor a másik ott, az adott pillanatban ellensúlyként működik.

– Szereti az embereket?
– Igen. Van egy – jobb szó nem jut rá az 
eszembe – módszerem arra az esetre, ha 
olyan emberrel találkozom, aki elsőre nem 
szimpatikus: ilyenkor elképzelem azt, hogy 
ő is ugyanolyan helyes kisbabának szüle-
tett, mint bárki más. Ki tudja, milyen kö-
rülmények között nevelkedett, ami miatt 
olyanná vált, amilyen most, de valaha ő is 
ugyanúgy indult, mint bármelyikünk.

– Ez maga a megbocsátás, hiszen most 
azt mondta, hogy mindenkit szeres-
sünk, mert mindenkiben van valami 
szerethető.
– Inkább azt mondanám, én így műkö-
döm, nekem ez segít abban, hogy elfogadó tudjak maradni.

– Nagyon sokszor vacillálunk embereken, hogy szeressük vagy utáljuk, aztán 
olyan sok utálnivalót gyűjtünk össze, hogy bekeseredünk és bezárkózunk. 
Létezik ilyen?
– Nálam nem, de én is találkoztam már nagyon megkeseredett emberrel. Ez való-
színűleg megint az alaptermészettel és a világlátással függ össze.

– Van erre valami recept?
– Én olyan általános receptekben nem hiszek, amelyek állítólag sok száz vagy sok ezer 
embernek jók, mert mindig egyénekről, egyéni problémákról beszélünk, és ezek meg-
oldásához személyre szabott receptek szükségesek. Azt gondolom, hogy mindenki-
hez meg lehet találni az utat, és mindenkinek létezhet kiút, de azt nem állítom, hogy 
én ezt mindenkihez tudnám.

– Sok sikerélménye van egyébként?
– Sok, igen, de nem gondolom azt, hogy ezek feltétlenül az én egyéni sikereim. Ha 
valakinek egy példával, egy mondattal vagy egy úttal hozzájárulhatok a nehézsé-
geiből való kikerüléshez, akkor annak nagyon örülök.

az úgy tűnne, mintha 
az az én szándékom 
lenne. Az, hogy én 
akarom, az számomra 
azt jelenti, hogy a saját 
szemszögemből én va-
lamit jónak tartok, de 
az egyáltalán nem biz-
tos, hogy a másiknak 
is jó, és előfordul, hogy 
nem szól miatta. Én pe-
dig meg akarom neki is 
adni a lehetőséget.

– Sok szót tönkretettek. Ha a szavak jelentését előre tisztázzuk, akkor nincs fél-
reértés.
– Ez így van. Azt kijelenthetem, hogy nekem az akarat nem erőszakosságot jelent, szá-
momra inkább az elfogadás hiányzik belőle. Pedig én elfogadom azt, hogy egy másik 
ember mást tart jónak…

– Az a probléma, hogy nem beszélgetnek az emberek, így egy-egy szó akár tor-
zulhat is.
– Ez általában is érvényes a párbeszédekre, mert azáltal, hogy kimondok egy mon-
datot, nekem ott van mögötte az a sok jelentés és tapasztalat, amit az életem során 
összegyűjtöttem és mögé raktam. Természetesen ez másokra is igaz, és egy-egy dolog 
kapcsán elgondolkodom, hogy vajon ő mit tett mögé, de nem lehet minden egyes 
szónál megállni, mert akkor elveszne a beszélgetés.

– Elfogadom, noha hiányzik valami, hiszen az élet puzzle darabokból áll össze.
– És kinek mi jelenti a puzzle? Egy-egy kis darabkához rengeteg emlék kapcsolódik 
úgy Önnek, ahogy nekem is. Egy kirakós játékból is számtalan fajta létezik, és lehet, 
hogy ebben sem egyre gondolunk. Ahogy kimondom ezt a szót, magának megjele-
nik egy kép, és nekem is megjelenik valami, de egyáltalán nem biztos, hogy ugyanazt 
látjuk. Nekem egy gyerekkori festmény-puzzle ugrik be, amit a húgommal gyakran 
rakosgattunk, és az összes emlék és összes érzelem, ami nekem ehhez kötődik, meg-
jelenik vele együtt. Ez nekem egy pozitív emlék, de lehet, hogy másnak egy negatív 
élménye kötődik ehhez. És ha egy ilyen hasonlatot behozok a beszélgetésbe, akkor 
ő óhatatlanul és tudattalanul a saját érzelmi beállítottságával fog részt venni benne. 
Ha minden egyes kimondott szónál leállnánk átgondolni mindezeket, akkor persze 
egyre jobban megismernénk egymást, ugyanakkor el is vinné a beszélgetés fonalát. 
A kérdés, hogy mi a célunk a beszélgetéssel. Ha a megismerés, akkor ez egy nagyon 
jó eszköz.

– A beszélgetés előtt megdicsértem a névjegykártyáját, de Ön nem hiányolja 
róla a titulust? 
– Nem, mert annyira sok mindennel foglalkozom, és annyira sok mindenre nyitott va-
gyok, hogy nem férne rá.
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kilépek, vagy bármi történik velem, akkor az álta-
lam kitalált rendszert gond nélkül át tudja venni 
valaki más.

– A Földön most nincs rendszer.
– De, számtalan rendszer van.

– Csak valahogy nem áll össze.
– Azt hiszem, én még nem tudok ekkorában 
gondolkodni, sokkal jobban szeretem a kis rend-
szereket. A saját házam táján söprögetek.

– Mit csinál akkor, ha szembejön valami aka-
dály? Beilleszti a rendjébe, több alternatívát 
keres, átgondolja, esetleg megijed?
– Azt hiszem, a szerencsés természetem és a 
gyakorlati gondolkodásmódom miatt rögtön 
a helyzet megoldását keresem, és csak miután 
megtettem az első lépéseket, eresztek le, fog el a 
remegés, és jön ki rajtam a sokk. Eszembe jutott 
egy nehéz helyzet az életemből: az egyik kislá-

nyom egy veleszületett betegséggel – lágyszájpad-hasadékkal – jött a világra. Ez nem 
egy rendkívül komoly probléma, abszolút együtt lehet vele élni, de a születése után 
valóban váratlanul ért minket. Akkor is az volt az első, hogy orvosokat kezdtem keres-
ni, kutattam a lehetőségek után. A férjem támogatása, és a hasonló helyzetben lévő 
sorstársak nagyon sokat segítettek. Egyfajta receptet kaptam: ha megtaláljuk a sors-
társakat, megtapasztalhatjuk, hogy nem vagyunk egyedül a problémánkkal. Élni a kö-
zösség tapasztalatával, megismerni, hogy ők hogyan lábaltak ki, hogyan tudtak ezen 
túllendülni, az maga egy terápia. És hogy mennyit tanul az ember egy ilyen esetből… 
Sokkal empatikusabb tudok lenni olyanokkal, akik hasonló helyzetet éltek-élnek át 
vagy akármilyen módon kilógnak a sorból. Ha valaki így születik, neki ez a természetes, 
de mivel én „másmilyen” vagyok, bele sem tudok gondolni a helyzetébe. Ráadásul első 
ránézésre gyakran nem is látszik, ha valaki valamilyen betegségben szenved. Valahol 
tehát mindannyian ugyanolyanok vagyunk, de ez a gondolat már nagyon messzire 
vezet.

– Jó volt beszélgetni magával. Én is több lettem.
– Köszönöm, és köszönöm az inspiráló kérdéseket.

– De ez kinek a sikere? Valakin segíteni: dicsőség. Megint oda lyukadunk ki, 
hogy nem vállaljuk fel a szép, pozitív dolgokat.
– Akkor itt most bejön egy kicsit a filozófus énem: ha azt mondom, hogy ha valakinek 
megváltozik az élete a velem folytatott beszélgetés után, azt én sohasem tudhatom, 
hogy akkor is megtörtént volna-e ugyanaz a változás, ha nem ül le velem beszélgetni. 
A korreláció még nem jelent ok-okozati kapcsolatot. Én csak remélhetem, hogy vala-
milyen módon hozzájárultam a változáshoz, de sosem tudhatom biztosan.

– És az a tény, hogy beszélgettek, és utána állt be a változás? 
– Ezt hívják korrelációnak, és ez nem ok-okozati kapcsolat. Ez nem jelenti azt, hogy a 
velem folytatott beszélgetés okozta a változást, hiszen ezen kívül még számos egyéb 
hatás is érhette. Lehet, hogy közvetlenül utánam találkozott még valakivel, és a két 
találkozás annyira közel volt egymáshoz, hogy akár nekem is tulajdoníthatja a bekö-
vetkezett változást, de csupán annyi a tény, hogy az események egymást követték, az 
viszont már megkérdőjelezhető, hogy az egyik okozta-e a másikat. Ez ilyen értelem-
ben nem az én szerénységem, ez egyszerű racionalitás.

– Pedig nagyon is kellenek az életünkbe a dicsőségek és a sikerek.
– A dicsőség nekem összefügg a sikerrel: ha valamit eltervezek és meg is dolgozom 
érte, ráadásul úgy is érzem, hogy mindent megtettem érte, majd végül elérem, akkor 
az siker, az dicsőség.

– Én is így gondolom.
– Elsősorban magammal szemben dicsőség. Sokszor előfordul, hogy valamiért elis-
mernek, de én magamban helyén tudom kezelni a dolgot, azaz tudom, hogy ez most 
jogos vagy sem. Ha visszagondolok a gyerekkoromra, akkor annak idején még szá-
momra is nagyon fontos volt az ilyen fajta elismerés – és szülőként a saját gyerekeim 
esetében is ezt tapasztalom –, majd aztán, ahogy telt az idő, ez egyre inkább átvál-
tozott arra, hogy a magamnak kitűzött célokat elérem-e, hogy magamat el tudom-e 
ismerni. Ilyen értelemben ez már sokkal fontosabb nekem, mint az, hogy a külvilág mit 
gondol, vagy mit mond arról, amit csinálok.

– Az egyik szíve csücske tehát az emberekkel való foglalkozás, a másik pedig…
– ...a rend, a rendszer kialakítása. Sok más mellett egy céget is vezetek, ahol a háttér-
munkákat és a pénzügyeket intézem. Nem kifejezetten a pénzügyekért rajongok, ha-
nem a rumli, a káosz renddé, rendszerré való alakítása vonz.

– Azért hallgatom nagy örömmel, mert a világban most elég nagy a rendetlen-
ség: pénzügyi, morális és erkölcsi válságról is beszélnek, miközben Ön azt állítja, 
hogy tökéletesen érzi magát a környezetében, és a rendre törekszik.
– Azt látom, hogy a rend nem egyértelmű, de látom rá a lehetőséget. Nem gondolom 
reménytelennek a helyzetet. Szeretem a hosszabb távú célokat, mert akkor tudom, 
hogy mit miért teszek. A rendem tehát nem öncélú, nem önmagáért akarom. A csa-
ládommal – a négy gyerekemmel – kapcsolatban azt gondolom, hogy a feladatom 
része, hogy őket önálló életre neveljem, azaz megtanítsam nekik azt, hogy miután 
kirepülnek, egyedül is megállják a helyüket. Ha egy cégnek a rendszerét, a háttérmun-
káit építem föl, ott is arra törekszem, hogy nélkülem is működőképes legyen, tehát ha 
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