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KULCS A KREATÍV MUNKÁHOZ
Hogyan legyél sikeres mentor, coach,
tanácsadó?
Prakbkus útmutató coachoknak és tanácsadóknak, különösen
SzuperTudatos
Mentoroknak, hogy hiteles lehess egy örömteli hivatásban.

Írta: László Erika
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Ha nem érzel magadban szeretetet embertársaid iránt, akkor ülj csendesen, foglalkozzál
a magad dolgával, amivel akarsz, csak az emberekkel ne.
Lev Tolsztoj
(1828-1910, orosz író, ﬁlozófus)
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Több éves tanácsadói gyakorlatom alapján írtam ezt a kézikönyvet.
Hálás köszönetem fejezem ki ezért a sok bennem bízó kliensemnek és tanítványomnak.
Köszönöm szépen, nagyon sokat tanultam és tanulok még mindig tőletek!
Hálás köszönetem a páromnak, férjemnek, hogy bármikor rám jön az ihlet, hagy engem írni. :)
Köszönet a láthatatlanból jövő inspirációért és az örömért, amit az írás okoz!
Köszönöm mindannyiótoknak, hogy hozzájárultatok ahhoz, hogy ez a kéziköny létrejöjjön!
SzereteIel kívánom, hogy tanácsadásaid során a javadra és a hozzád fordulók javára váljék.
Erika
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KIKNEK SZÓL A TANÁCSADÓI KÉZIKÖNYV?
A könyvet alapvetően a SzuperTudatos™ Mentorainknak szántuk.
Néhol ezért konkrét utalás is található a SzuperTudatos Önfejlesztés™ (SuperConscious SelfCoaching™ - SSC) táblázatrendszerre.
Azonban, ha te nem SzuperTudatos Önfejlesztéssel™, hanem valamilyen más módon segítesz a
hozzád fordulóknak, ezt a könyvet akkor is nagy segítségnek fogod találni.
Bár egyes utalásoknál az SSC táblázatokból származó információkat nem fogod megtudni,
azonban az egyéb tanácsadási helyzetekre konkrét és gyakorlab ötleteket és tanácsokat kapsz.
Ha pedig úgy érzed, hogy ez nem elég, és további információkat szeretnél a SzuperTudatos
Önfejlesztés™ rendszerről, hogy jobban megértsd magad, az életed, tudatosítani szeretnél
dolgokat, és a változáshoz szeretnél segítséget kapni, akkor azt javaslom, hogy keress fel egy
SzuperTudatos™ Mentort vagy jelentkezz egy tanfolyamra.
A weboldalon megtalálod a tagjainkat és a tanfolyamokra is jelentkezhetsz. (www.scc.world)

13/146

Vedd észre, ha vannak elvárásaid
• A nagyon konkrét elvárások, konkrét eredményhez való ragaszkodás akadályozhatja a pozi4v
teremtésedet (a kliens pozi4v teremtését), illetve a magadban és a módszerben lévő hitet.

• Amikor görcsösen akarunk valamit, akkor is teremtünk, csak éppen pontosan az ellenkezőjét
annak, amit valóban szeretnénk, mivel a görcsös akarással nem bevonzzuk azt, amihez
ragaszkodunk, hanem távolítjuk magunktól.

• A görcsös ragaszkodás nem segít, az elfogadás és az elengedés energiák azok, melyek segíbk
a megvalósulását bárminek.

• Sokszor nem vesszük észre, hogy ragaszkodunk egy bizonyos végeredményhez.
• Légy bsztában az elvárásaiddal, és azzal, hogy vajon görcsösen akarod-e a megvalósulást.
• Ezeket a „mindenáron, bármi áron” dolgokat a kliensnél is vedd észre, és hívd fel rá a
ﬁgyelmét, valamint alakítsd át ezeket a félelem-alapú energiákat.
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Legyenek céljaid, amiket kitűzöl magad elé
• Mit akarsz elérni azzal, hogy mentorként/tanácsadóként/coachként működsz?
• Mit akarsz elérni a következő hónapban? A következő fél évben? Egy év múlva?
• Milyen körülmények közöI szeretnél dolgozni? Milyen helyen?
• Milyen ügyfelekkel szeretnél találkozni?
• Érdemes elképzelni, hogy olyan emberek jönnek el hozzád, akiknek pontosan rád van
szükségük, és nyitoIak arra, amit te ajánlani tudsz nekik. (Ez más szakmákra pl.:
biztosítási tanácsadókra is vonatkozik.)

• Mennyi ügyféllel szeretnél dolgozni? Mi lenne az ideális egy héten/egy hónapban?
• Mekkora bevétel lenne számodra megfelelő egy hónapban/egy évben?
• Nyugodtan képzeld el az ideális helyzetet (helyet, bevételt, kliensszámot) és nézd
meg, hogy vajon van-e benned bármilyen ellenállás netán hiedelem, ami abban
akadályoz, hogy ezt létrehozd.

• Ne feledd, hogy csak olyan kívánságod tud létrejönni, amit TE reálisnak látsz, azaz,
amit elhiszel!

• Ha nem hiszed el, (de ezt írod le magadnak opbmális számként), hogy jövő hónaptól

kezdve 10 kliensed lesz egy héten egy új irodában, akkor hiába is írtad le, ez nem fog
működni, és ezzel is csak a saját magaddal szembeni frusztrációt növeled.

• Tűzz ki egy pontos számot magadnak, és írd le a naptáradba (vagy csak vizualizáld ami jobban esik neked), majd pedig időnként (fél évente, évente) nézd vissza, hogy
mi látszódik, és változtass rajta, ha úgy látod jónak.

• A fejlődést mindig értékeld, ünnepeld és jutalmazd meg magad!
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KOMMUNIKÁCIÓ
Hogyan beszélj?
• Az üzenet, amit közve4teni akarunk, 3 fontos részből áll össze:
- testbeszéd, azaz a gesztusok, arckifejezés
- intonáció, azaz a kifejezés hangsúlya, a hang maga
- közlés, azaz a szavak, amiket használsz
• A testbeszéd és az intonáció fontosabb, mint maguk a szavak, több, mint 93%-át (!)
teszik ki a az üzenetnek.

Testbeszéd

Közlés

Intonáció, hangsúly

• Gondolj csak arra, hogy hányféleképpen tudod azt mondani, hogy szeretlek... lehet
úgyis mondani, hogy a másik azt hallja belőle, utállak...

• Nyugodt és mély hangot használj, fontos, hogy ne hadarj, inkább beszélj lassan.
• Ezzel segíted azt is, hogy ő is megnyugodjon, ha netán stresszes vagy zaklatoIan
érkezik.

• A lassabb beszéd pedig neked is időt ad arra, hogy mindent jól megfogalmazz, neki
pedig arra ad időt, hogy megértse, amit mondasz.
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A SZERZŐRŐL
László Erika hosszú idő óta annak szenteli az életét, hogy az embereket
abban segítse, hogy elérhessék és megvalósíthassák az álmaikat és a
céljaikat azáltal, hogy ráébreszb őket a saját szupertudatosságukra.
Évek óta különböző tréningeket és tanfolyamokat tart szerte a világon
angolul és spanyolul is. A SzuperTudatos Önfejlesztés™ ön-coaching
rendszer megalkotója és a SzuperC Ltd (Hong Kong), valamint a
SzuperTudatos közösség társalapítója és tulajdonosa. A SzuperTudatos
Csakra Kártyák™ kártyarendszer és könyv szerzője és alkotója, a Tudatos
Pénz Tréning™ (Conscious Money Creabon™) és a Tudatos
Kommunikáció™ (Conscious Communicabon™) tréningek létrehozója.
További információért menj a www.laszloerika.hu vagy a www.scc.world
weboldalra.
SzuperC Limited™
SuperConscious Creabon/World™
www.scc.world
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