
Kollektiv intelligencia 

 

Élő hálózat  

 minta 

 

Cafe beszélgetések 

A folyamat 

 

Integrált tervezés 

Alapelvek 

 

A Beszélgetés számít igazán! 

 

Tanuló szervezetek 

A tanulószervezet a teremtő beszélgetések 

és összehangolt cselekvések   

alkotó tere, ahol olyan egységet és 

összehangoltságot hozhatunk létre, amely 

igazi és élő újítások és új valóság 

kigondolásához ad végtelen erőteret és 

benne alkotó megvalósulást a tettek 

szintjén.  

Fred Kofman és Peter Senge, ’ Az 

elköteleződés közösségei ’, Organisational 

Dynamics 

 

Oktatás 

A fejlődést és növekedést szolgáló 

közösségekben, a változás alapvetően a 

közös jelentésmező és tudás 

kialakulásának természetes következménye 

– gyakorlatilag a szívünkhöz - elménkhez 

közeli témák megbeszélésekor alakul ki. A 

vezetőknek, tanároknak, segítőknek igazi 

kérdéseket kell feltenniük, és beszélgető 

tereket kialakítaniuk, ahova a többiek 

örömmel jönnek és egymásba feledkeznek.  

A társadalmi rendszerekben, mint pl. az 

iskolák és a helyi közösségek egy jól 

sikerült mély beszélgetés jelentős 

változások elindítója lehet.  

Linda Lambert és társai, The Constructivist 

Leader 

 

Politika 

 

A demokrácia közösségi beszélgetésekkel 

kezdődik… 

 

Stratégia 

A stratégia alkotás sikere nagyban függ 

attól, hogy milyen gazdag és összetett 

beszélgetési hálót tudunk szőni, amely 

aztán átvezet bennünket a korábbi 

elszigetelt tudások között és új és váratlan 

felismeréseket hoz. 

Gary Hamel,  Search for Strategy, Fortune 

 

Kollektív Intelligencia 

 

Dialógus alkotja a co-intelligencia 

lényegét. Csak akkor tudunk magasabb 

intelligenciát kialakítani magunkban és 

magunk között, ha magas, emelkedett 

szintű beszélgetésekre vagyunk képesek.  

Tom Atlee, Co-Intelligence Institute, The 

Tao of Democracy 

 

Evolúciós biológia 

 

Bármilyen világot is teremtünk 

beszélgetéseink erejével, ez mindig emberi 

létünk tere lesz, még akkor is, ha 

bennünket elpusztít ebben a 

létformánkban. Valójában ez az emberiség 

története – új léthálók kialakulása, amelyek 

beszélgetési hálózatok megnyilatkozásai… 

Umberto Maturana és Gerda Verden-

Zöller, The Origin of Humanness in the 

Biology of Love 

 

Konfliktus megoldások, Globális 

kérdések 

Valójában mindannyian kölcsönös 

kapcsolódásban élünk, interdependens 

lények vagyunk és együtt kell éljünk 

 



egymással kicsinyke bolygónkon. Az 

egyedüli értelmes és intelligens megoldás a 

különbözőségek és érdekellentétek 

oldására a dialógus, egyének és 

közösségek között egyaránt.  

Őszentsége, a Dalai Láma, „Forum 2000” 

konferencia, Prága 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tudás alapú gazdaság 

 A dolgozók beszélgetések áramában 

képesek tudásuk felismerésére és 

kollégáikkal is csak így tudják azt 

megosztani. Mindeközben új tudást 

teremtenek a szervezet gazdagodására. Az 

új gazdaságban a munka legfontosabb 

eleme maga a beszélgetés, olyannyira, 

hogy a beszélgetés maga a szervezet.  

 

Alan Webber, „ What is so new about the 

New Economy? „ Harvard Business 

Review.. 

 

 

 

Mi lenne, ha más szemüvegen át kezdenénk szemlélni a családi, szervezeti, közösségi és 

nemzeti szintű beszélgetések erejét és lehetőségeit? Mi lenne, ha elhinnéd és eszerint is 

viselkednél, hogy beszélgetéseink igazán számítanának, fontosak? Milyen változásokat hozna 

ez életedben szülőként, tanárként, vezetőként, szervezeti facilitátorként, közösséged tagjaként 

vagy éppen diplomataként? 

Maturana és Varela rámutatott, hogy életünket a bennünk élő képek alakítják, a világunkról 

magunkban őrzött képek.  Másképp látni és a megváltozott lencsék következményeit 

átgondolni néha bizony nagyon kellemetlen lehet. ( Lakoff, 2003, Morgan, 1997.). De, ahogy 

Noel Tichí, a michigani egyetem Globális Vezetés Programján egyszer mondta, „ Tetteinket 

az határozza meg, amit látunk.„ valódi változást hozhat az, ahogy világunkat látjuk és ezen 

képekre alapozva döntéseinket és tetteinket meghozzuk. 

 

Olyan korban élünk, mikor a közös gondolkodás és az innovatív megoldások az üzleti és a 

társadalmi értékteremtés kulcskompetenciájává válnak, és ennek ellenére még sokan élnek 

olyan tévképzetekben, hogy „ a beszéd értéktelen” és „hogy hagyjuk már abba a sok dumát és 

csináljunk is valamit”. Lynne Twist, akinek társadalom újítóként a fejlődő országokban sok 

millió ember életét sikerült jobbítania, másképp látja ezt…” Azt gondolom”, mondja, „ hogy 

nem igazán a világban élünk, hanem a beszélgetéseink által felépített világban.  És ezt bizony 

teljesen uralhatjuk és változtathatjuk is. Képesek vagyunk beszélgetéseink alakítására és 

eközben történelmünket alakítjuk. „ ( Toms, 2002, )…( 24.old.) 

 

A The World Cafe című könyv, amely köré egy globális 

közösség alakult ki 1995. óta (www.theworldcafecommunity.org) magyar nyelven 

Világkávéház címmel 2015/2016-ban jelenik meg, melynek megnyitójára a szerzőpáros, 

Juanita Brown és David Isaacs online közreműködésével egy 2 napos műhelykonferenciát és 

mesterképzőt is tartanunk.  

Ha a könyvet 25% kedvezménnyel előrendeli, azzal annak nyomdai költségéhez is hozzájárul. 

Tájékozódni a www.dialogos.hu oldalon lehet. 

 

További információ: kiadas@solintezet.hu,  

http://www.theworldcafecommunity.org/
http://www.dialogos.hu/
mailto:kiadas@solintezet.hu

