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AJÁNLÁS
Többéves tréneri tapasztalattal rendelkeztem már, amikor megismertem Verót 
(a szakmában mindenki így hívja). Egy baráti meghívás alapján mentem el egy 
workshopjára. Karizmatikus személyisége rögtön megragadott, szakmaisága pe-
dig lenyűgözött, oly annyira, hogy hozzá bármikor elmegyek egy tréningjére, sőt 
még a Qualified facilitátor képzésén is részt vettem, hiszen ahogyan a könyvé-
ben is írja, önmagunkat is fejlesztenünk kell, annak érdekében, hogy naprakészek 
legyünk és minőségi munkával, olyan értékeket segítsünk létrehozni, amely a 
csoportot, a közösséget, a társadalmat is szolgálja. Hiszek a demokratikus, alulról 
jövő, közösen létrehozott megoldásokban és Veró ezeket a módszereket tanítja 
érthetően és vizuálisan. Számomra ő a facilitátor a szakmában. Tőle tanultam és 
használom szállóigeként ma is ezt a mondatot „Keretezzük át!”, amely nemcsak a 
tréneri, tanácsadói munkám egyik alapmondata, hanem az életbeli gondolatokat, 
történéseket és az azt követő változásokat is segíti.

A könyvben rejlő megközelítés helyre rakja a facilitáció értékét, helyét és szere-
pét az elmélet és gyakorlat összefüggéseinek bemutatásával, emellett Veró saját 
történeteivel teszi izgalmasabbá és érthetőbbé a szakmai mondanivalóját. Saját 
ábrái és rajzai számomra a könyvet még hitelesebbé, az olvasást pedig élvezete-
sebbé teszi.

Ajánlom a könyvet azoknak, akik facilitátorok szeretnének lenni, és szakmabe-
lieknek (tréner, pedagógus, oktató, coach, tanácsadó...) akiknek szakmai vélemé-
nyem szerint a facilitáció módszerének elsajátítása elengedhetetlen.

Potápi Rita, 
vizuális tréner,

Qualified facilitator®,
vállalkozónői mentor
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Amikor erre a világra érkezünk, mindenbe, ami a kezünk ügyébe akad, igyekszünk 
jól megkapaszkodni. Kapaszkodunk édesanyánk kezébe, bútorokba, korlátokba, 
szabályokba, szülőkbe, barátokba, módszerekbe, ideálokba, álmokba, ígéretek-
be, Istenbe, a reménybe és végül, ha más nem marad, akkor egy hajszálba. Majd 
mikor már hiába kapaszkodtunk, mégis leestünk, - mert talán le kellett esnünk - 
elkezdjük megérezni a megtapasztalás erejét és a saját erőnket. Fájdalom és szen-
vedés kell ahhoz, hogy felismerjük képesek vagyunk a saját erőnket használni.

Hosszú tréneri gyakorlatom alatt tapasztaltam, hogy a résztvevők mindig va-
lamilyen kész eszközt, módszert, sémát szeretnének kapni, amit azonnal használ-
hatnak, amibe jól belekapaszkodhatnak, ha a helyzet úgy kívánja. Jogos elvárás, 
ha a hasznosságot azon mérem, hogy viszek-e haza magammal valamit vagy sem.

Így hát sémákat, kész eszközöket adtam, amibe örömmel kapaszkodtam jó 
magam is. Majd egy idő után, mint a gyerek a cipőjét, kezdtem kinőni ezeket a sé-
mákat. Szorítani kezdett, mert nem jelentettek megoldást - hiszen nem is lehettek 
- minden egyes helyzetre, ami megtalált. Vettem egy mély levegőt és kipróbáltam 
milyen az, ha nincs semmiféle séma, ha nem kapaszkodom semmilyen korlátba 
és elengedek mindent. Furcsa dolog történ! Elveszett annak az értelme, hogy mé-
regessek dolgokat: ez jó, az nem. Ezt szabad, azt nem. Ez fehér, az meg fekete. Ezt 
akarom, azt viszont nem. Bármi jött, azt olyan nyitott elmével fogadtam, amennyi-
re csak lehetett, és képes voltam megtalálni az értelmet, a hasznot, a lehetőséget 
minden egyes történésben, ami valamiért felhívta magára a figyelmemet, füg-
getlenül attól, hogy milyen érzelmeket váltott ki belőlem. Megszűntek a címkék 
és előállt a tökéletes rend. Hogy mindennek oka van, és szándéka az életben, és 
semmi sem az első látásra, mint aminek gondolnánk. Ez az igazi elengedés.

Ez az én igazságom, ami nem egyetemleges, de megdolgoztam érte, és már 
nem is engedem el. De nyitott vagyok bármilyen igazságra, ami felüti a fejét a jö-
vőben. Mert minden helyzet más, és nem létezik egyetlen séma, ami a megoldást 
kínálja. De ha tisztában vagyunk a sok lehetséges alkotóelemmel, és nyitottak va-
gyunk, akkor képesek vagyunk kidolgozni a legjobb megoldást. Pont ez történik a 
workshopokon egy jó facilitátor segítségével.
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   A facilitálás szó jelentése „megkönnyít” vagy „elősegít”. 
Facilitátorként – vagy más szóval moderátorként – a két legfontosabb érték, amit 
közvetíteni tudunk egy csoport számára, hogy könnyebbé és gyorsabbá tesszük 
a haladásukat. Ez persze azt is jelenti egyúttal, hogy facilitátor nélkül is eljuthat 
– bár ez közel sem biztos - egy csoport oda, ahová a facilitátorral, csak jóval las-
sabban. És gyakran sokkal nagyobb árat fi zetnek ezért az önálló utazásért, mint 
egy facilitátorral kísért folyamatban. Ez az ár gyakran az időben mutatkozik meg. 
A sok elpazarolt óra, hét és hónap azonban nemcsak az idő = pénz dimenzióját 
feszegeti, hanem sok esetben a fokozódó frusztrációt és stresszt, illetve bizalom-
vesztést vagy a nézőpontok beszűkülését is hozhatja. Nem is beszélve a konfl ik-
tusok számának növekedéséről, amik sokszor csapnak át destruktív működésbe. 
A járulékos „költségek” tehát időnként olyan magasak, amivel egy folyamat elején 
valahogy senki sem számol. A legnagyobb bizodalmunk abban van, hogy meg 
tudjuk magunk is oldani a helyeztet. Létezik erre egy a keleti mondás: hogyha 
más eredményt akarsz, akkor másként kell csinálni. Vagyis ez egy univerzális 
szabálynak tűnik, csak valamiért nehezünkre esik felismerni, belátni, elfogadni.

A facilitátor egy olyan tudatossági szintet képvisel egy csoport számára, ami 
elengedhetetlen, hogy időnként megjelenjen minden szervezetnél. A külső, 
semleges nézőpont olyan rálátást tud adni a tagok számára, amit már réges rég 
elveszítettek, vagy talán sosem birtokoltak igazán. Ennek a nézőpontnak szinte 
megfi zethetetlen a hozzáadott értéke, ha túl komplex egy helyzet, vagy ha túl 
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WIELAND VERONIKA
tréner, coach, szervezetfejlesztő
IAF Certified™ Professional Facilitator
Qualified Facilitator® program megalapítója
Wieland és Wieland Kft. ügyvezetője
Magyarországi Facilitátorok Egyesülete  
elnökségi tagja

Szenvedélyes fejlesztő, lelkes újító, aki több, mint két évtizede támogat csopor-
tokat a saját megoldásaik megtalálásban, felelős döntések meghozatalában, az 
együttműködés fejlesztésében. Hisz a csoport bölcsességében, a bizalomban, 
az együttérzésben és a személyes felelősségvállalásban. Szívügyének tekinti a 
facilitátori szakma magyarországi népszerűsítését. 

„Minden facilitátor beleviszi a személyiségét a csoportmunkába, így most én is 
megmutatom személyes oldalamat, ami bízom benne téged is arra bátorít, hogy  
vállald fel magad minden csoport előtt.” Wieland Veronika
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