
A TérTeremtő Dialógusok és a TérTeremtő Facilitátor és Coach képzés 

 Rövid történet

1992-1994 között Ruzsa Ágota az MIT, Boston, egyetem Dialógus facilitátor Projektjének tagja. 
1995-ben belső kiadványként megjelenik a 2. Nemzetközi Női Dialógus ( Bpest ) alkalmából Bohm 
könyvecskéje és RÁ elindítja az első Dialógus csoportokat, miközben Juanita Brown, a Dialógus 
Projekt akkori tagja és neves amerikai stratégia fejlesztő konzultáns kidolgozza társaival a The 
World Café módszerét. Ez a 10 éven át tartó IWD ( International Women Dialogue ) keretében 
gazdagodik és folyamatos visszajelzésekben erősödik, pl. a grafikus facilitálás módszertanával. N. 
Margulies.

1995-ben tartjuk az első Team Syntegrity módszerrel kidolgozott vállalati tervezést is 
( ALCOA és Fast English ), melyet számos ilyen megrendelés követ.
1995-1998 között a Ford hazai gyárában számos mérnök-facilitátor képzést tart és a 
vállalati un. Összdolgozói napokat a közös és kreativ gondolkodás keretében elkezdi 
a The World Café és Open Space módszerekkel facilitálni.

1998-ban facilitálja Ruzsa Ágota, az első Magyar SoL rendezvényen, melynek 
meghívott vendége Göran Carstedt, a beszélgetés és közös gondolkodás áramát a The 
World Café ( mTWC ) módszerével.

Aztán lassan, de biztosan több és több igény ébred fel arra, hogy másképp társalogjunk közös 
dolgainkról: 2001- Fiatalok országos Tanácskozása, Mobilitás, Más nagy csoportos szervezeti 
munkákban ( ALCOA, UNILEVER, stb. probléma megoldó, kreativ stratégia tervező és kultúrák 
közötti kommunikáció,), Open Space a Csereháton, Dialógusok a Fenntarthatóságért ( Piac&Profit 
szervezések ), Team Syntegrity a Budapest Klubnál, Néha csak apró módszertani változáásokkal, 
különösen a formális terekben, mint minisztériumok, nemzetközi konferenciák ( KIM, 
OKI,CIDREE ), máskor bátor tudati térszabászattal, mint pl. , de ez a folyamat feltartóztathatalanul 
beindult. Sokan és sokféleképpen, számos módszer gazdag választékával dolgozunk azért, hogy 
társas tudati és társalgási tereink megváltozzanak  és a résztvételt, a közös és összekapcsolódó, a 
tudat új szövedékét újjászövő, közügyeinket alkotó-teremtő részvétellel átszabó társadalommá 
váljunk, nőjünk és fejlődjünk.

2002-ben tartotta Ruzsa Ágota, a SoL Intézet keretében az I. Dialógus  
facilitátor képzést NCA támogatással. Majd 2005-2010 között a Pázmány 
P.egyetem BTK-nak Kommunikációs intézetében féléves szemináriumban 
ismerkedhettek meg a hallgatók ezzel a tudással. 

A résztvevők megismerkedhettek D.Bohm Dialógusával mélyen és behatóan, és kiegészítették ezt a 
tudást interaktív közösségi mommunikációs-társalgási módszerekkel, mint pl. a The World Café és 
az Open Space és a Presencing alapjai. Akkor még mindez új volt és a képzés belső 
kompetenciákat, a facilitátor tudati tereit csak a Bohm féle dialógus mentén érintette. Mégis az 
egyik akkori résztvevő így írt róla: 

 „A képzés szakmai színvonalát és intenzitását azzal is tudnám érzékeltetni, hogy úgy érzem, a pár  
hónap alatt többet tanultam és gyakorlatban jobban hasznosítható tudást szereztem, mint egy  
másoddiplomás többéves kurzuson.” (Kemény Gabriella, CEU HR vezető, volt Tempus 
közalapítvány igazgató, az I. Dialogus facilitátor képzés után)

Majd Café beszélgetéseink jobb féltekés tágítása érdekében bevezettük a Grafikus jegyzetelést és 
ehhez hozzánk behívtam Strenner Szilárd korábbi Mobilitátos munkatársamat, mivel ő a képzések 
mellett eredetileg grafikus design-t tanult. Szilárdot számos alkalommal ( AISEC, OSI, JNOH, stb. )
segítettük és visszajelzések és könyvek támogatásában megerősítettük, hogy ezt a hazai terekben is 



tudja alkalmazni  és terjeszteni.  Most már leszakadt és saját tereiben folytatja ezt a munkát komoly 
sikerekkel.

Ezt követően a szervezeti intelligencia fejlesztésére és a stakeholder dialógusokra koncentrálva 
alakítottam ki szervezeti képzési modulokat és vállaltam munkát. ( OSI, UNILEVER,Bp.klub, 
MOBILITÁS,stb. )

2011-ben,  meghívtam közös munkára az Art of Hosting közösség 
vezető képzőjét, Toke P.Müllert és vele közösen a SoL részéről Kármán 
Erika közreműködésével ezt a képzést kitágítottuk és tartalmi és 
módszertani bőség vett körül bennünket. 

E folyamatok találkoztak - az elmúlt évek és évtizedek tapasztalatában 
megérlelődve - egy egységes, a résztvevők valódi résztvételére számító, 

tudásukat integráló közösségi TérTeremtő Dialógusokká. 
2012 tavaszán így, megújult keretek és tartalmak között ismét meghirdettük a TT Facilitátor 
képzésünket, melynek résztvevői - korábbi tudásukat is behozva és megosztva az összesen 1.5+1.5+ 
alatt olyan megélt módszereket kaptak, ami elegendő az induláshoz. El kell vele indulni, és a társas 
tanuló és megosztó terekben a folyamatos reflexió és őszinte visszacsatolás megtartó közegében a 
tapasztalást tudássá, elmélyülő komppetenciává lehet alakítani. 

 Aki ennél tudatosabb, direktebb tanulási, képzési tereket akar, azoknak ajánljuk a 
TTD Facilitátor képzás alapozását követően a TTD-F II. haladóknak és végül a 
TTD-F III. kiképzőnket, ahol a a tapasztalatokkal növekvő, megérlelt tudás-
szerzés keretében a tanonc-inas-mester folyamatot követjük. 

Az összélmény-a résztvevők közreműködésével kialakított tartalmi szál és tudás szövedék oly 
inspiráló és olyan frissítő lelki töltekezés, amely számos szervezetet, közösséget vagy épp " 
haldokló teret vagy témát " képes élettel és gazdagodó növekedéssel megtölteni. Ez a TérTeremtő 
Dialógus. 

És mikor mély társadalmi és tudati rétegeket érintünk, akkor Tudatos Transzformációs Tereket 
( ez a TTT ) hozunk létre, amelyben a társas jelenlét összehangolt terében képesek vagyunk a 
rendszer-és családállítás, a mély demokrácia folyamat orientált módszereinek beolvasztásával igazi 
áttörő tereket nyitni, ahol a konfliktusok, a közösségi gondolat mintázatok, ( előítéletek, belső 
attavisztikus korlátok, stb. ) oldódhatnak és átalakulhatnak teremtő árammá és értékes alkotássá. 


