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  RUZSA ÁGOTA ÉVA 
 
 ALAPOK:  ELTE BTK, magyar-angol-skandinavisztika szak 
 

1988.          Human Potential Research Group, John Heron, Univ.of Surrey, UK, 1988 
1990           Holisztikus nevelés, metafizika, co-counselling, assertivitás és közösségi 
részvétel – Gillian Wright  
1992           Transpersonal pszichológia, Beata Bishop és Th.Roszak- Schumacher college  
1992-1994, MIT OLC-Dialogue Facilitator képzés, USA- W.Isaacs 
1995-1996  Ericksoni hipnózis, ZIST, 
1996.          Large Group Interventions facilitátor, Juanita Brown, Barbara Benedict-Bunker, 
Billie Albans 
1997-1999, ChangeManagement-PricewaterhouseCoopers-trainer 
2006-2009  Hellinger család terápia kiképző, Peter Orban 
2010 --       SoL coaching, Global SoL Coaching 
 
Fő elköteleződésem, hogy hidat építsek a kultúrák és tudati-gondolkodási szintek  között, hogy a 
közösségek és a szervezetek tagjai számára a szemléletváltás az új tudat mentén és a 
fenntarthatóságot szolgálva kialakulhasson  partnerségre építő tanulási és szervezeti közösségekben.  
Ennek útja nálam a személyes belső fejlődés, ökológiai - rendszergondolkodás és a közösségi 
intelligenciát fejlesztő, a részvételi vezetést erősítő vezetőfejlesztés.Talán angolul így fogalmaznám a 
legegyszerűbben: Hosting and Enhancing Systemic ( inner &outer) Transformation.  
1983-1989 az International House (IH) társ-alapítója és tanulmányi vezetője voltam  
1989-ben társ-alapítója voltam a Védőháló közösségi alapítványt a co-counselling önfejlesztő módszer 
támogatására, és életem mentoraim, Szepes Mária és Scherbák Viktorné tiszteletére az Ariadne Gaia 
Alapítványnak, és  
a 90s évek közepén az MIT egyetem Ttanuló szervezeti Központban végzett tanulmányoknak 
köszönhetően a Dialógus facilitátor és kommunikáció és személyiségfejlesztő trénerként átlépett a 
szervezeti keretekbe és a PriceWatersHouseCooper Változás kezelő konzultáns képzését követően 
annak trénereként is dolgoztam ( CHAMP), és emellett 
1997-től a Nemzetközi Tanuló Szervezetek Társasága (Society for Organisational Learning) 
nemzetközi tanácsában dolgozom és 2011. óta a Global SoL vezető testületének tagja vagyok. 
2007-ben társ-alapítója, majd 5 évig elnöke voltam  a Tanuló szervezetek a fenntarthatóságért, SoL 
Mo. Alapítványnak és szakmai vezetője a SoL Intézetnek.   

E témákban oktatóként is dolgoztam éveken át a Pázmány P. Tudományegyetem BTK. 
Kommunikációs Intézetében, 2011-ben a CEU MBA vezetésfejlesztési képzésén, korábban a SZIE 
Vezető-és AgrárMenedzserképző szakán. 

Röviden: 80-s évek: tanár. 90-s évek: képző-spirituális tanító-AGA-Dialogos, 2000-s évek:SoL . 2010-
s évek:szervezet és közöösségfejlesztő, coach és facilitátor 
 
Jelenlegi társadalmi szervezeti tagságaim:  

Tűzmadár pszicho-szociális rehabilitációs alapítvány kurátora, amely rákbetegek és hozzátartozóik 
testi-lelki támogatását nyújtja, és itt rendszeresen tartok családállítás csoportokat. Ariadne Gaia 
Alapítványban kurátora, Budapest Klub kreatív tag.SZMT és Eötvös Collégium baráti köre  

Jelenlegi törekvésem, hogy a Duna menti-Kárpát-medencei népek partneri összefogásának erősítése 
és öko-spirituális tudatváltásaként  és a Schumacher kollégium inspirációjában kialakuljon a Duna 
Kollégium, hogy létrehozzunk az új paradigmatikus, a szakrális fenntarthatóságot támogató és a 
XXI.sz-i válaszokat és kérdéseket éberen kutató, cselekvés alapú tanulási térhálót.  

https://www.goodreads.com/book/show/233406.Dialogue
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http://www.ariadnegaia.wordpress.com/
http://www.ariadnegaia.wordpress.com/
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