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Mi a Kinaesthetics?
Mi a Kinaesthetics?
Stefan Knobel 28
éve foglalkozik ezzel
a kérdéssel. Írásában beszámol a Kinaestheticsszel való
HOVŊWDOiONR]iVDLUyO
YDODPLQWDUUyOKRgyan válaszol ma a
fenti kérdésre.

4 kinaesthetics

életminőség 2016

(OVŊWDOiONR]iVRND.LQDHVWKHWLFVV]HO
(OVŊWDOiONR]iVRND.LQDHVWKHWLFVV]HO
+RJ\DQPŤN|GLNHJ\HPEHU 1988-ban az aaraui káGHULVNROiEDQYpJH]WHPD]iSROiVLV]DNpUWĘNpS]Ę+|)D
fokozatát. Tanulmányaim során számos ápolási elméletet
és ápolási modellt ismerhettem meg. Intenzív módon tanulmányoztam az ápolástudományokat. Egyik szemináULXPXQNVRUiQ/LOLDQH-XFKOLQĘYpUDQpPHWQ\HOYWHUOHW
QDJ\iSROiVWDQL~WW|UĘMHpUWHOHPV]HUĦHQDN|YHWNH]ĘNHW
IRJDOPD]WDPHJÄ(J\DV]WDORVVRNDWNHOOWXGMRQDIiUyO
7XGQLDNHOOKRJ\DQIĦUpV]HOMHDGHV]NiWKRJ\D]QHYHWHPHGMHQGHPpJD]WLVWXGQLDNHOOKRJ\DQQ|YHNV]LND
IDKRJ\RO\DQV]HNUpQ\WNpVtWKHVVHQPHO\QHNDMWyLQHP
V]RUXOQDNÈSROiVLV]HPSRQWEyOyKDWDWODQXOIHOPHUOD]D
NpUGpVKRJ\KRJ\DQPĦN|GLND]HPEHU³
$] HPEHUL PĦN|GpVQHN pV D V]DNV]HUĦ iSROiVQDN D
NpUGpVN|UHOHQ\ĦJ|]|WWpVPHJKDWiUR]WDHJpV]V]DNPDL
SiO\DIXWiVRPDW ÈSROiVL V]DNpUWĘL NpS]pVQN YpJH IHOp
PHJKLUGHWWHNHJ\.LQDHVWKHWLFVEHYH]HWĘNpS]pVWiSROyN
V]iPiUD(J\HWLPLVWDNpQWIRJDOPXQNVHPYROWPLLVD]
D .LQDHVWKHWLFV PLQW DKRJ\ IHOWHKHWĘHQ D NHGYHV ROYDsónak sincs.
A nagy megrázkódtatás. Ez a Kinaesthetics képzés
DP~J\ HJ\LN HOVĘ .LQDHVWKHWLFV NpS]pV D] iSROiVEDQ 
DODSMDLEDQUHQGtWHWWHPHJD]iSROiVVDONDSFVRODWRVDODSfeltevéseimet és szemléletemet. Egyrészt módszertaniPHJN|]HOtWpVpEHQ WHOMHVHQ HOWpUW DWWyO DPLW D] |VV]HV
DGGLJL V]HPLQiULXP VRUiQ PHJLVPHUKHWWHP$ N|]SRQWL
NpUGpVD]YROWKRJ\DQWXGRPPHJ¿J\HOQLpVPHJpUWHQL
VDMiWPR]JiVRPDW"(]WDNpUGpVWD]RQEDQQHP~J\MiUWXNN|UOKRJ\V]|YHJHNHWROYDVWXQNYDJ\HOĘDGiVRNDW
KDOOJDWWXQN/HIHNGWQNDI|OGUHpVVDMiWWHYpNHQ\VpJHLQNHW VDMiW WDSDV]WDODWDLQN V]HPV]|JpEĘO WDQXOPiQ\R]WXN (] D PHJN|]HOtWpV KDPDURVDQ PHJpUWHWWH YHOHP
PLUH JRQGROW /LOLDQH -XFKOL QĘYpU PLNRU KDQJV~O\R]WD
KRJ\ÄPHJNHOOpUWHQQND]HPEHUPĦN|GpVpW³
7XGRP KRJ\ QHP WXGRN VHPPLW (EEHQ D] LGĘszakban ápolóként dolgoztam egy kórház sebészeti
RV]WiO\iQ 0LQGHQ QDS W|EE HPEHUW LV ~WEDLJD]tWRWWDP
KRJ\DQNHOMHQIHOD]iJ\EyOKDVLPĦWpWXWiQ$]WPRQGWDPQHNLNDPLWPLQGHQiSROyPRQGRWWDNNRULEDQDQpPHW
Q\HOYWHUOHWHQ KHO\H]]H NH]pW D KDViUD D VHE DOi pV
I|Op ±IRUGXOMRQROGDOUD±PDMGOM|QIHO~J\KRJ\N|]EHQ
NH]HLYHO|VV]HIRJMDDVHEHW(]iOWDO~J\PRQGÄV]DNV]H-
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UĦHQ³MiUWDPHOPLYHODPRELOL]iFLyQDNH]WDPyGR]DWiW
DMiQORWWDPLQGHQLGHYRQDWNR]yiSROiVLV]DNN|Q\Y
$.LQDHVWKHWLFVEHYH]HWĘNpS]pVHPHQQpKiQ\yUDDODWW
IHOLVPHUKHWWHPKRJ\H]D]~WEDLJD]tWiVKRPORNHJ\HQHVW
D] HOOHQNH]ĘMpW YiOWMD NL PLQW DPLW V]iQGpNR]WXQN (J\
KDVIDOLVHEHW~J\OHKHWPD[LPiOLVIHV]OWVpJDOiKHO\H]QL
KDDNH]HNHWDUUDKDV]QiOMXNKRJ\DVHEHW|VV]HWDUWVXN
eVDPLLJD]iQPHJUHQGtWHWWKRJ\V]DNWiUVDLPPDOHJ\WW
nap mint nap ezt a 100%-ban helytelen útbaigazítást
DGWXN DQpONO KRJ\ D WDSDV]WDODW ~WMiQ PHJYL]VJiOWXN
volna.

Mi a Kinaesthetics?
(WWĘO D PHJUi]y WDSDV]WDODWRPyO NH]GYH IRJODONR]RN D
.LQDHVWKHWLFVV]HO$UUDDNpUGpVUHKRJ\Ä0LD.LQDHVWKHWLFV"³ WHUPpV]HWHVHQ V]iPRV YiODV]OHKHWĘVpJ DGRWW
$ N|YHWNH]ĘNEHQ PHJNtVpUOHN NO|QE|]Ę SHUVSHNWtYiN
PHQWpQN|]HOHEENHUOQLHKKH]DNpUGpVKH]
Kinaesthetics - Gyakorlati (alkalmazott) kibernetika.$.LQDHVWKHWLFVPHJOHSĘPyGRQXJ\DQD]RNUDD
WXGRPiQ\RVDODSRNUDWiPDV]NRGLNPLQWD]LQIRUPiFLyV
WHFKQROyJLD DPHO\ pOHWQNHW D] HOP~OW  HV]WHQGĘEHQ
RO\DQJ\|NHUHVHQiWDODNtWRWWDQHYH]HWHVHQDNLEHUQHWLkára. A kibernetika tudományként a második világháborút
N|YHWĘHQ 1RUEHUW :LHQHU PXQNiVViJD UpYpQ M|WW OpWUH
ė D .LEHUQHWLNiW D KtUHV 0DF\ NRQIHUHQFLiNRQ D] ÄpOĘ
UHQGV]HUHNpVJpSH]HWHNNRPPXQLNiFLyMiQDNpVYH]pUOpVpQHN V]DEiO\R]iViQDN  WXGRPiQ\DNpQW GH¿QLiOWD
DNLEHUQHWLNiW DNRUPiQ\]iVPĦYpV]HWHNpQWLVMHO|OLN´
:LHQHU pV PXQNDWiUVDL HQQHN NDSFViQ GH¿QLiOWiN D
)HHGEDFN&RQWURO HOPpOHWHW LV (] D] HOPpOHW N|UN|U|V
FLUNXOiULV  JRQGRONRGiVL pV PDJ\DUi]DWL PRGHOOHNKH]
YH]HWHWWDWXGRPiQ\OHJNO|QE|]ĘEEWHUOHWHLQ
(] D JRQGRONRGiVPyG IRUUDGDOPLQDN WHNLQWKHWĘ PLYHO
OHYiOWMDDOLQHiULVPDJ\DUi]DWLPRGHOOHNHW0LQWPiUHPOtWHWWNH]DV]HPOpOHWYiOWiVWHWWHOHKHWĘYpD]XWyEELpYWLzedek minden technológiai vivmányát.
1pKiQ\ NXWDWy PDJDWDUWiVNLEHUQHWLNXV  DONDOPD]WD D
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)HHGEDFN&RQWUROHOPpOHWHWD]HPEHULPDJDWDUWiVWDQXOmányozására. A Kinaesthetics a magatartás-kibernetika
WHUOHWpQHNPLQĘVOpVJ\DNRUODWLDONDOPD]iVWQ\HUD]iOWDOKRJ\OHKHWĘYpWHV]LD]HPEHULPDJDWDUWiVYDODPLQWD]
HJ\pQL HPEHULWHYpNHQ\VpJHNFLUNXOiULVYLVV]DFVDWROiVL
IRO\DPDWNpQWW|UWpQĘPHJWDSDV]WDOiViWpVpUWHOPH]pVpW
(]DÄJ\DNRUODWLNLEHUQHWLND´LUiQ\iEDWHWWOpSpVD.LQDHVWKHWLFV DODStWyQHP]HGpNpQHN QDJ\ pUGHPH N|]WN
)UDQN+DWFK  /HQQ\0DLHWWD  -RKQ*UDKDP   6X]DQQH 6FKPLGW 5RVPDULH 6XWHU pV
VRNDQPiVRNDNLNEDQ=ULFKEHQOpWUHKR]WiND.LQHV]WHWLNipUW(J\HVOHWHW

B
A
C

A B C

.LQDHVWKHWLFV  gQPDJXQN PHJNpUGŊMHOH]pVH
$ .LQDHVWKHWLFV HOVĘGOHJHVHQ D]]DO D NpUGpVVHO IRJODONR]LN KRJ\DQ YH]pUHOHP VDMiW PR]JiVRPDW LOO HJpV]
PDJDWDUWiVRPDW" $ FLUNXOiULV PDJ\DUi]DWL PRGHOOUH Wimaszkodva a Kinaesthetics ezeknek a vezérlési folyaPDWRNQDN D PHJWDSDV]WDOKDWyViJiW NXWDWMD (]HNKH]
D IRO\DPDWRNKR] D KpWN|]QDSL WHYpNHQ\VpJHLQN VRUiQ
YpJ]HWW VDMiW PR]JiVXQN UpYpQ NDSFVROyGLN (QQHN pUGHNpEHQD]HOWHOWpYEHQNLIHMOHV]WHWWHD.LQDHVWKHWLFV
IRJDORPUHQGV]HUWDPHO\OHKHWĘYpWHV]LD]HPEHUV]iPiUD KRJ\ VDMiW PDJDWDUWiViW VSHFL¿NXV SHUVSHNWtYiNEyO
YL]VJiOMDDWDSDV]WDOWNO|QEVpJHNHWHOHPH]]HpVH]iOWDOPHJpUWVHDÄPDJiWyOpUWKHWĘGĘ´|QPDJiW
+DD]HPEHUHNPHJWDQXOQDNFpO]RWWPyGRQNO|QEVpJHket tapasztalni és elemezni mindennapi tevékenységeik
VRUiQ YpJ]HWW PR]JiVXNEDQ EHIRO\iVW Q\HUQHN VDMiW
PDJDWDUWiVXNUDPHJWXGMiNYiOWR]WDWQLVDMiWPDJDWDUWisukat. A Kinaesthetics és a kibernetika alapkérdéseinek
YLV]RQ\iWNpSOHWHVHQDN|YHWNH]ĘNpSSHQV]HPOpOWHWKHWMN KRJ\DQ YiOKDWRN |QPDJDP N\EHUQHWHV]pYp J|U|J
ÄNRUPiQ\RV³ ~J\KRJ\QHDV]pOpVKXOOiPRNGREiOMDQDNKDQHPWDSDV]WDODWRPpVV]HQ]yULXPRPWHJ\HOHKH-
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WĘYpDPLQGHQN|UOPpQ\HNN|]|WWPHJIHOHOĘNiURVRGiV
QpONOLpVIHMOĘGpVWHOĘVHJtWĘDONDOPD]NRGiVRPDW"
Kinaesthetics – A mindennapi tevékenységek
PLQŊVpJH$OHJW|EEHPEHUD]|U|N|OWIHOWpWHOHNHWpVD
N|UQ\H]HWLKDWiVRNDWWDUWMDD]HPEHULIHMOĘGpVOHJMHOHQWĘVHEEEHIRO\iVROyWpQ\H]ĘLQHN$NLEHUQHWLNDNO|Q|VNpSpen a magatartáskibernetika viszont már évtizedek óta
NLPXWDWWDpVDOiWiPDV]WRWWDKRJ\H]HJ\W~OViJRVDQOHV]ĦNOWPHJN|]HOtWpV/HJDOiEEDQQ\LUDMHOHQWĘVEHIRO\iVROy WpQ\H]Ę PHO\ DXWRQyP WDQXOiVL IRO\DPDWNpQW PLQGHQ HJ\HV HPEHUQHN UHQGHONH]pVpUH iOO D PLQGHQQDSL
WHYpNHQ\VpJHLQHNYpJUHKDMWiVLPLQĘVpJH(]NRQNUpWDQ
DQQ\LWMHOHQWKRJ\SOD]DKRJ\DQMHOHQOHJO|NpVtURN
OpQ\HJHVHQ EHIRO\iVROMD DNWXiOLV PDJDWDUWiVRPDW GH D
M|YĘEHQLIHMOĘGpVHPHWLV(]iOWDO|VV]HNDSFVROyGLNDMHOHQpVM|YĘËJ\D]HPEHULpOHWHJ\|QIHQQWDUWyIRO\DPDWNpQW GH¿QLiOKDWy DPHO\ D PLQGHQQDSL FVHOHNYpVHN PLQĘVpJpQHNEHIRO\iVDDODWWiOO0RQGKDWQLPLQGHQHPEHU
VDMiW PLQGHQQDSL WHYpNHQ\VpJHLYHO NDSFVRODWRV HJ\pQL
PR]JiVW|UWpQHWpQHND]HUHGPpQ\HpVIRO\DPDWRVDQWRYiEEtUMDH]WDW|UWpQHWHW(UUHDIRO\DPDWUDDELROyJLDD]
ÄRQWRJHQp]LV´IRJDOPiWDONDOPD]]D
A mindennapi tevékenységek mozgás-vonatkozásaival
W|UWpQĘIRJODONR]iVQDNUHQGNtYOPDJDVSRWHQFLiOMDYDQ
$NLVDMiWPR]JiViWWXGDWRVDQpVGLIIHUHQFLiOWPyGRQpU]pNHOQLpVDODNtWDQLWXGMDDNWtYPyGRQEHIRO\iVROMDVDMiW
M|YĘMpW6DMQRVPLQWPiUHPOtWHWWNWiUVDGDOPXQNEDQD
PR]JiVNRPSHWHFLD YDODPLQW DQQDN D] HJpV]VpJQNUH
LOO HJpV]VpJIHMOĘGpVQNUH J\DNRUROW EHIRO\iVD W~O]RWWDQ
DOiYDQEHFVOYH
.LQDHVWKHWLFV ² $ IHMOŊGpVW OiWKDWyYi WHQQL D
mindennapokban. 3DXO :DW]ODZLFN ±  
PRGWDKRJ\Ä1HPOHKHWQHPNRPPXQLNiOQL³+DDEEyO
LQGXORNNLKRJ\PLQGHQQDSLWHYpNHQ\VpJHLPPHONDSFVRODWRVPR]JiVRPVDMiWIHMOĘGpVHPOHJMHOHQWĘVHEEEHIRO\iVROyWpQ\H]ĘMH:DW]ODZLFNKR]KDVRQOyDQNLMHOHQWKHWMN
KRJ\ Ä1HP OHKHW QHP WDQXOQLIHMOĘGQL´$] D PyG DKRJ\DQYDODNLWHYpNHQ\VpJHLWYpJ]LPLQGHQHVHWEHQKR]]iMiUXOIHMOĘGpVpKH]pVpOHWpQiWWDUWyWDQXOiViKR]
$ PHJIRJDOPD]RWW JRQGRODW P|J|WW HJ\ VHPOHJHV IHMOĘGpVLLOOWDQXOiVLV]HPOpOHWiOODPHO\PLQGHQOHKHWĘVpJHW
PDJiED IRJODO DNiU HJ\ DGRWW PLQWD HUĘV|GpVpUĘO EĘYOpVpUĘO DNiU DQQDN V]ĦNOpVpUĘO YDQ V]y 0LQGHJ\LN
YiOWR]DWWDQXOiVQDNPLQĘVOPLQGHJ\LND]HJ\pQDGGLJL
IHMOĘGpVpQHNIJJYpQ\HWHUPpV]HWV]HUĦHQHOWpUĘKDWiVW
J\DNRUROYDDQQDNWRYiEELIHMOĘGpVpUH
Egy példa.(J\UpV]WQHPYLWDWKDWyHOKRJ\SOHJ\DGRWW
fogyatékosság orvosi szempontból rendszerint visszaYH]HWKHWĘ EL]RQ\RV RNRNUD 0iVUpV]W HJ\ DGRWW IRJ\DWpNRVViJ HJ\pQL MHOOHJ]HWHVVpJHL DOi YDQQDN YHWYH D
PLQGHQQDSL PR]JiVPDJDWDUWiV WDQXOiVL pV IHMOĘGpVL IRO\DPDWDLQDN$PHQQ\LEHQYDODNLKDMODPRVD]L]RPIHV]OWVpJpWPHJQ|YHOQLL]PDLWPHJPHUHYtWHQLPR]JiVLQWHUDN-
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FLyLVRUiQiSROiVLWiPRJDWiVRPPDO SOKDVDMiWNH]OHJ
YDJ\HPHOĘVHJtWVpJpYHOPHJHPHOHP KR]]iMiUXOKDWRN
KRJ\ H]W D PLQWiMiW HJ\UH MREEDQ PHJWDQXOMD pV HOPpO\tWVH$VSDV]WLNXVPLQWDHUĘVtWpVHDQQ\LEDQSUREOpPD
DPHQQ\LEHQ NRUOiWR]]D D] LOOHWĘW KRJ\ PHJWDQXOKDVVD
testtónusának sokoldalú szabályozását és mozgásleheWĘVpJHLQHN NLKDV]QiOiViW (]W D NRPSHWHQFLiW YLV]RQW
HONHOOVDMiWtWDQLDDKKR]KRJ\WHYpNHQ\VpJHLWFpO]RWWDQ
PHJIHOHOĘHQ DGDJROW HUĘIHV]tWpVVHO YpJH]KHVVH (]pUW
D] LO\HQ WtSXV~ WiPRJDWiV QDJ\ YDOyV]tQĦVpJJHO WDQXOW
WHKHWHWOHQVpJKH]IJJĘVpJKH]pVD]H]]HONDSFVRODWRV
PHJQ|YHNHGHWWiSROiVLV]NVpJOHWKH]YH]HW
8J\DQDNNRUWXGDWRVFVHOHNYpVHPPHODKKR]LVKR]]iMiUXOKDWRNKRJ\NHYHVHEEIHV]OWVpJIHMOHV]WpVHPHOOHWWLQNiEE ~MUD PHJWDQXOMDMREEDQNLKDV]QiOQLPR]JiVWHUHLW
YDJ\LVVRNROGDO~DQEĘYtWHQLDPLQWiLW(]D]WMHOHQWLKRJ\
D]pQWiPRJDWiVRPPLQGNpWHVHWEHQEHIRO\iVROMDHQQHN
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D]HPEHUQHNDWRYiEELIHMOĘGpVpWDODNXOiViW
,O\HQPyGRQPLQGHQWiPRJDWiVKR]]iMiUXOKRJ\DWiPRJDWRWWV]HPpO\W|EEYDJ\NHYHVHEEOHKHWĘVpJHWIHMOHV]V]HQ NL PLQGHQQDSL WHYpNHQ\VpJHLQHN DNWtY DODNtWiVD
YDJ\|QiOOyHOYpJ]pVHpUGHNpEHQ7HOMHVHQQ\LOYiQYDOy
KRJ\DV]DNV]HUĦiSROiVVRUiQDWiPRJDWiVPLNpQWMHD
fogyatékosságok megnyilvánulásainak visszaszorulásáKR]NHOOHQHKR]]iMiUXOMRQ
(KKH]D]RQEDQEL]RQ\RVNRPSHWHQFLiNV]NVpJHOWHWQHN
melyeket tudatos módon kell alkalmaznunk. Egyik ilyen
kulcskompetencia a mindennapi mozgás és érintés általi
LQWHUDNFLyNWXGDWRVDODNtWiVD$FpOKRJ\D]DGRWWSLOODQDWEDQD]pSSHQDNNRUPHJIHOHOĘWFVHOHNHGMN±YDJ\LV
PHVV]HPHQĘHQ WXGDWRVDQ DODNtWVXN D] ÄLWW pV PRVW´RW
Y|.QREHO6FKPLGLJHU
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Kinaesthetics - A mozgáskompetencia tanulmányozása. A mindennapi tevékenységekkel kapcsoODWRV PR]JiV PLQĘVpJpQHN H] D KDQJV~O\RV EHIRO\iVD
pUWKHWĘYp WHV]L KRJ\ D PR]JiVpU]pNHOpV ¿QRPtWiVD pV
D PR]JiVNRPSHWHQFLD IHMOHV]WpVH PLQGHQ NRURV]WiO\EDQ  WDUWyVDQ KR]]iMiUXO D] HJpV]VpJJHO IHMOĘGpVVHO
pVWDQXOiVVDONDSFVRODWRVIRO\DPDWRNHOĘPR]GtWiViKR]
$ .LQDHVWKHWLFV VHJtW VHJtWHQL ~MDEE WRYiEEL PR]JiVOHKHWĘVpJHN IHOIHGH]pVpEHQ /HKHWĘYp WHV]L D] HPEHU
V]iPiUD KRJ\ SO D PXQNDYpJ]pVVHO NDSFVRODWRV KiWIiMiVDLW L]RPPHUHYVpJHLW YDJ\ PiV NDSFVROyGy WHVWL
SDQDV]DLW FpO]RWWDQ pV |QIHOHOĘV PyGRQ N|]HOtWVH PHJ
6HJtWDEEDQKRJ\D]HPEHULGĘVNRUiUDLVPR]JpNRQ\
pV|QiOOyPDUDGMRQ/HKHWĘYpWHV]LD]HPEHUV]iPiUD
KRJ\YL]VJiOMDVDMiWNUHDWLYLWiViWpVUXJDOPDVViJiW SOD
VWUHVV]HOYDOyEiQiVPyGEDQ pVPHJYiOWR]WDVVDHJ\pQL
magatartásmintáit.
$PR]JiVNRPSHWHQFLDIHMOHV]WpVHHJ\pQLWDQXOiVLIRO\DPDWPHO\QHNQHPD]DN|]SRQWLNpUGpVHKRJ\PLO\HQD]
~QÄKHO\HV´PR]JiVKDQHPVRNNDOLQNiEEKRJ\KRJ\DQ
pUWKHWHP PHJ HJ\pQLOHJ VDMiW PLQGHQQDSL WHYpNHQ\VpJHLPHW$PHQQ\LEHQ VLNHUO D ÄPDJiWyO pUWKHWĘGĘW³ PDJDPQDNLVPHJpUWHQHPEHIRO\iVWQ\HUHNVDMiWpOHWHPUH
pVVDMiWIHMOĘGpVHPUH0HUWD.LQDHVWKHWLFVpVDPDJDWDUWiVNLEHUQHWLNDWDOiQOHJIRQWRVDEEIHOLVPHUpVHKRJ\D
U|YLGN|]pSpVKRVV]~WiY~IHMOĘGpVHPQHNOHJIRQWRVDEE
EHIRO\iVROyWpQ\H]ĘMHDPLQGHQQDSLWHYpNHQ\VpJHLPPLQĘVpJH 0iV V]yYDO pQ PDJDP YDJ\RN D VDMiW HJpV]VpJJ\LUHQGV]HUHP
Kinaesthetics – A tapasztalati tudomány. A KinaHVWKHWLFV IRJDOPiW D ÄPR]JiVpU]pNHOpV PĦYpV]HWpQHN
WXGRPiQ\iQDN´IRUGtWKDWMXN/pQ\HJpEHQD.LQDHVWKHWLFV
DN|YHWNH]ĘNXWDWiVLNpUGpVHNNHOIRJODONR]LN
Ɣ+RJ\DQWDQXOKDWMiNPHJD]HPEHUHNPLQGHQQDSLWHYpNHQ\VpJHLNNHO NDSFVRODWRV VDMiW PR]JiVXNDW WXGDWRVDQ
pVGLIIHUHQFLiOWPyGRQpU]pNHOQLPHJpUWHQLpVOHtUQL"
Ɣ +RJ\DQ IHMOHV]WKHWLN D] HPEHUHN VDMiW PR]JiVNRPSHWHQFLiMXNDWW|EEOHKHWĘVpJLUiQ\iED~J\KRJ\H]iOWDO
VDMiWIHMOĘGpVNHWEHIRO\iVROKDVViN"
Ɣ+RJ\DQKDV]QiOKDWMiND]HPEHUHNVDMiWPR]JiVpUWHOPH]pVNHW~J\KRJ\SOUXJDOPDVpVKHO\]HWQHNPHJIHOHOĘPyGRQUHDJiOMDQDNV]DNPDLNLKtYiVRNUDpVtJ\QDJ\
WHUKHOpVHNHOOHQpUHLVHJpV]VpJHVHNPDUDGKDVVDQDN"
Ɣ+RJ\DQOHKHWDPR]JiVWDQXOiVW~J\DODNtWDQLKRJ\D]
emberek tapasztalataikat elméletalkotás irányába rendV]HUH]KHVVpN"
Ɣ /pWH]QHNH RO\DQ PLQWiL D NRPSHWHQFLDIHMOĘGpVQHN
DPHO\HN OHKHWĘYp WHV]LN KRJ\ D] HPEHUHN PHJpUWVpN
VDMiWPDJDWDUWiVXNNLKDWiViWKRVV]~WiY~IHMOĘGpVNUH"
Ɣ+RJ\DQWiPRJDWKDWyNDIRJ\DWpNNDOpOĘHPEHUHN~J\
KRJ\DWiPRJDWiVQHYiOMRQDNDGiOO\i"

tapasztalatok rendszerezéséhez és megértéséhez. EziOWDO pOHVtWL D ¿J\HOPHW D PLQGHQQDSL WHYpNHQ\VpJHNNHO
NDSFVRODWRVPR]JiVPLQĘVpJpUHpVNO|QEVpJHLUH
0iVUpV]WD.LQDHVWKHWLFVOHKHWĘYpWHV]LD]HOPpOHWLDODpokkal és tudományos kutatásokkal kapcsolatos kognitív
HOPpO\OpVW$NpWPHJN|]HOtWpVLPyG|VV]HNDSFVROiViEDQUHMOLND.LQDHVWKHWLFVYRQ]HUHMHpV~MV]HUĦVpJH
Kinaesthetics – A kultúrtechnika
0LQW PiU D EHYH]HWpVEHQ LV HPOtWHWWN D .LQDHVWKHWLFV
XJ\DQDUUDDWXGDPiQ\UDWiPDV]NRGLNPLQWD]LQIRUPiFLyVWHFKQROyJLDQHYH]HWHVHQDNLEHUQHWLNiUD0LQGDQ\Q\LDQ WDQ~L OHKHWWQN KRJ\ PLO\HQ QDJ\ PpUWpNEHQ pV
milyen gyorsan változtatta meg a cirkuláris szemlélet a
YLOiJXQNDWWiUVDGDOPXQNDWpVV]HPpO\HVPDJDWDUWiVXQNDWeVH]DYiOWR]iVPpJWiYROUyOVLQFVOH]iUXOYD6RNNDO
YDOyV]tQĦEE KRJ\ pSSHQ FVDN PHJNH]GĘG|WW $ YLOiJ
FLUNXOiULV PDJ\DUi]DWD iOWDO D NDSFVROyGy ~M V]HPOpOHW
által világunkat egy legnagyobb mértékben dinamikus
pVHJ\UHNRPSOH[HEEYDOyViJNpQWWDSDV]WDOKDWMXNPHJ
+RJ\KDHEEHQDYpOKHWĘHQHJ\UHNRPSOH[HEEYLOiJEDQ
HPEHUNpQW W~O DNDUXQN pOQL PHJ WDQXOMXN EiQQL H]]HO D
NRPSOH[LWiVVDO eV pSSHQ H]W NtQiOMD D .LQDHVWKHWLFV
PLQW WDSDV]WDODWL WXGRPiQ\ /HKHWĘYp WHV]L V]iPXQNUD VDMiW EHOVĘ IRO\DPDWDLQN PHJpUWpVpW /HKHWĘYp WHV]L
V]iPXQNUDVDMiWPDJDWDUWiVXQNWDQXOPiQ\R]iViWpVNXWDWiViW/HKHWĘYpWHV]LKRJ\DONDOPD]NRGiVDLQNDWDNWtY
PyGRQ LJD]tWVXN D IRO\DPDWRVDQ YiOWR]y YLOiJKR] NpSHVHNNpYiOMXQNVDMiWSULRULWiVDLQNIHOiOOtWiViUDpVtJ\D
YiOWR]iVRNUDQHEHOHW|UĘGpVVHOKDQHPNRPSHWHQFLiYDO
YiODV]ROMXQN +D HPEHUHNNpQW DNWtY PyGRQ EH DNDUMXN
IRJDGQLDWHFKQLNDLIHMOĘGpVNLKtYiVDLWLVPpWHOWHQIHONHOO
WHQQQN PDJXQNQDN D NpUGpVW KRJ\ KRJ\DQ PĦN|GLN
HJ\HPEHUKRJ\DQPĦN|G|NpQPDJDP$.LQDHVWKHWLFV
VHJtWH]WDNpUGpVWDNWtYPyGRQWDQXOPiQ\R]QLpVKHO\zetre szabottan megválaszolni.
$ KDJ\RPiQ\RV NXOW~UWHFKQLNiNRQ W~O PLQW DPLO\HQ
D] ROYDViV tUiV V]iPROiV D] HPEHUHNQHN D N|]HOM|YĘEHQ PpJ NpW WRYiEEL Q\HOYHW LV HO NHOO VDMiWtWDQLXN
 PHJ NHOO HJ\UpV]W pUWHQLN D V]iPtWyJpS Q\HOYH]HWpW
pVDQQDNDOJRULWPXVDLW±PiVUpV]WPHJNHOOWDQXOQLXND
.LQDHVWKHWLFVHWD]WDQ\HOYH]HWHWDPHO\OHKHWĘYpWHV]LD
VDMiWPDJDWDUWiVPHJWDSDV]WDOiViWpVOHtUiViW

$.LQDHVWKHWLFVNpW~WRQN|]HOtWLPHJH]HNHWDWDUWDOPDNDW
(J\UpV]WHV]N|]|NHWpVPyGV]HUHNHWEL]WRVtWD]HJ\pQL
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A kezdetekről
pYHVMXELOHXPiWQQHSOLM~OLXViEDQD.LQDHVWKHWLFV5RPDQLD,GHMHYLVV]DSLOODQWDQLDNH]GHWHNUH+RJ\DQ
pVPLpUWM|WWOpWUHD]HOVŊNDSFVRODWIHOYpWHOEŊOHJ\.LQDHVWKHWLFVRUV]iJRVV]HUYH]HW"Ute Kirov Hermine Mosert
Márton Andrást és Stefan Knobelt NpUGH]WHD]H]]HONDSFVRODWRVHPOpNHLUŊOpOPpQ\HLUŊO

8WH.LURYIRNR]DWÕ
.LQDHVWKHWLFVWUÄQHU
FVHFVHPįÄVJ\HUPHN
V]DN¼SROÎD.LQDHVWKH
WLFV'HXWVFKODQG
(J\HV×OHWHOQÑNVÄJL
WDJMDDQÄPHWRUV]¼JL
SUROHEHQVTXDOLW¿W
(J\HV×OHWHOQÑNH

Körülbelül 15 évvel ezelőtt került először kapcsolatba a Kinaestheticsszel Márton András és Péter
György, a Gyulafehérvári Caritas vezetői. Rögtön
felismerték azt a potenciált, ami ennek az alkalmazott megtapasztalástudománynak az emberek segítésében és a Gyulafehérvári Caritas vezetésében
és fejlesztésében való felhasználásában rejlett, így
elhozták a Kinaesthetics tudást Romániába. Ez a
kezdeti ráérzés, ötlet később egy sikertörténetté
nőtte ki magát, ami nem csak a Romániában élő
emberekre volt nagy hatással, hanem az egész európai Kinaesthetics hálózat fejlődésére.
A saját tapasztalataimból – amiket Erdélyben gyűjtöttem az ottani trénerekkel és emberekkel történő
közös munka során – tudom, hogy nagyon motiváltan, hatalmas energiával és örömmel tanulunk
egymástól. Ezért is érdekel, hogy honnan indult
mindez. Lehetőségem volt a Kinaesthetics Romania történetének néhány fontos szereplőjével
beszélgetnem erről. A következőkben Hermine
Moser, Márton András és Stefan Knobel emlékszik
vissza a kezdetekre.
Ute Kirov: Hermine Moser, jó pár évvel ezelőtt Romániába utaztál, és elszórtad a Kinaesthetics magjait.
Hermine Moser: Igen, 2002-2003-ban történt ez.

Hermine Moser
(JÄV]VÄJ×J\LV]DN
¼SROÎIHOQįWWNÄS]į
ÄV.LQDHVWKHWLFV
WUÄQHU)UHLVWDGWEDQ
)HOVį$XV]WUL¼EDQÄO

Az első alkalommal Csíkszeredában, a második alkalommal Gyergyószentmiklóson a Szent Erzsébet
Öregotthonban.
Kirov: Hogy kerültél kapcsolatba Romániával?
Moser: Akkoriban a Felsőausztriai Caritas Szociális Képzési Központjában dolgoztam. A Gyulafehérvári Caritas a szervezetünkhöz fordult azzal a
kéréssel, hogy küldjünk olyan ápolási szakembereket Erdélybe, akik képzésekkel segítenének ott az
otthoni beteggondozói szolgálat kiépítésében. Én
magam is jelentkeztem erre a lehetőségre, és azt
javasoltam, hogy a munkatársaikat a Kinaesthetics
területén képezzék.
Kirov: Milyen elvárásokkal/elképzelésekkel utaztál
Erdélybe?
Moser: Kinaesthetics trénerként megtanultam az
elvárásaimat félretenni, és egyszerűen kíváncsian vártam, hogy mi fog történni. Ez a hozzáállás
később is mindig bevált, például amikor Afrikába
utaztam, és teljesen más körülmények és keretek közt segítettem más emberek tanulását. Az
emberek mindenhol emberek. Azok a helyzetek,
amikben valaki támogatásra szorul, és azok a kompetenciák, amiket a segítőnek ki kell fejlesztenie
magában ahhoz, hogy a szükséges támogatást
tudja nyújtani, mindenhol ugyanazok, függetlenül
mindenféle gazdasági és kulturális különbségtől.
Emellett még arról is megbizonyosodhattam, hogy
a romániai ápolók szakmai felkészültsége megfelelő volt, nem tapasztaltam szintkülönbséget a nyugat-európai szakképzésekhez képest. Csak a Kinaesthetics volt számukra új.
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>>
Kirov: A terepre is elkísérhetted az ápolókat?
Moser: Az első alkalommal ez nem volt lehetséges. A második alkalommal Gyergyószentmiklóson, a Szent Erzsébet Öregotthonban már lehetőségünk volt a bentlakó idősekkel dolgozni, ami
nagyon értékes és gyümölcsöző tapasztalatnak
bizonyult. Ugyan most ismétlem magam, de újra
elmondom, hogy az egészségfejlődés központi
kérdései az egész világon azonosak. Nagyon jó közös tanulásnak és munkának éltem meg ezeket a
képzéseket.
Kirov: Tudatában vagy, hogy ezek az első képzések
egy hatalmas képzési hullámot indítottak el. Immár 70 Kinaesthetics tréner dolgozik Romániában.
Moser: Amikor ezt a számot hallom, és még valaki
esetleg azt is hozzáteszi, hogy ez az én „hibám“,
akkor mindig elszégyellem magamat egy kicsit.
Akkoriban én csak egy magocskát ültettem el.
Hogy ebből a magból ekkora növény fejlődött, az
csak úgy volt lehetséges, hogy rengeteg más Kinaesthetics tréner a Kinaesthetics nagy családjából további képzéseket tartott Romániában. És
mindenekelőtt annak volt köszönhető, hogy az
erdélyi ápolók és a feletteseik ezt az ötletet ennyire magukévá tették, és gyakorlatba ültették. Úgy
is mondhatnánk, hogy ezt a magot jól gondozták.
Az erdélyi kollégák éltek a lehetőséggel.

Márton András
2UYRVD*\XODIHKÄU
Y¼UL&DULWDVLJD]JDWÎMD
.LQDHVWKHWLFVWUÄQHU
NÄS]į5RP¼QL¼EDQ
0DURVY¼V¼UKHO\HQÄO

Kirov: Hogy érted ezt?
Moser: Románia egy átmenetben levő ország
volt akkoriban. Panaszkodhattak volna, hogy
a gazdasági helyzet nem megfelelő. De nem ezt
tették, hanem kihasználták azt a játékteret, amit
ez az átmeneti időszak biztosított számukra. Nálunk, Nyugat-Európában, ahol az egészségügyi
ellátásban minden csodálatosan szabályozva
van, nagyon sok bürokratikus és jogi akadállyal
kell szembenéznünk. Néha az az érzésem, hogy
bele vagyunk gabalyodva a jószándékú előírások
és szabályozások hálójába. És ez abban az időben Romániában még másképp működött, sokkal nagyobb mozgásterük volt. Ezt a lehetőséget
használták ki a Gyulafehérvári Caritas ápolói és
vezetői.
Kirov: Ez példaértékű!
Moser: Én is pontosan így gondolom. Amikor arról olvasok, hogy milyen innovatív kezdeményezések és projektek alakultak Romániában, mindig
abban bízok, hogy valami ebből ránk is visszahat.
Mi is gazdagodhatnánk ezekből a tapasztalatokból és ebből a kreativitásból. Ha ez megtörténik,
akkor még nagyobb lesz az örömöm, hogy jelen
lehettem ennek a fejlődési útnak a kezdeténél.

Ute Kirov: András, hogyan ﬁgyeltetek fel akkoriban
a Gyulafehérvári Caritasnál a Kinaestheticsre?
András Márton: A 2000-es évek elején zajlott az
erdélyi Caritas-tevékenység kiépítésének a „hőskora“. Egyik megyében akkoriban heroikusnak mondható kezdeményezésünk volt: ki akartuk építeni az
egész megyére kiterjedő otthoni beteggondozói
szolgálatot. Hogy ezt megtehessük, Európai Uniós
támogatásért folyamodtunk, amit végül el is nyertünk. Pályázatunk egyik központi témája az otthoni
beteggondozást végző ápolóink kompetenciájának
fejlesztése volt. Ennek érdekében a Felsőausztriai
Caritas szervezettel működtünk együtt. Mi első
sorban a palliatív ápolás, valamint az ápoló hozzátartozók támogatása terén szerettünk volna tudást és kompetenciát gyarapítani. A Felsőausztriai
Caritas munkatársai ezen túlmenően javasolták,
szervezzünk képzést a Kinaesthetics és a Validáció
terén is.
Kirov: Ezek szerint az emberi kompetenciák fejlesztésére fektettétek a hangsúlyt.
Márton: Így van. Számunkra az volt az elsődleges
szempont, hogy ezek a képzések segítsenek ismét
az embert a középpontba helyezni. Ugyanis társa-
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dalmunkban öt évtized kommunista uralma nyersanyagként kezelte az embert. Az emberségesség
fogalma szinte teljesen kikopott, és nagyon kevés
ember tudott hozzá kapcsolódni. A mi célunk az
volt, hogy a hétköznapok ismét visszanyerjék emberi arcukat.

– így Stefant nem engedték be az országba. Roland
Mangoldal beutaztuk Erdélyt, számos beteget és
ápolót kerestünk fel, és kiértékeltük a helyzetet.
Ezek után Roland Mangold megígérte nekünk,
hogy az EIHD keretén belül indít egy projektet
szándékunk elősegítésére.

Kirov: És a Kinaesthetics ebben tudott segíteni?
Márton: Ebben eleinte inkább csak reménykedtünk, mivel akkoriban fogalmunk sem volt mi a
Kinaesthetics. Mindazonáltal 2002-ben Hermine
Moser, felsőausztriai Kinaesthetics tréner kísérőjével, Fugger Mariával Erdélybe érkezett, hogy
közelebb juttasson bennünket a Kinaestheticshez.
Én azon a képzésen nem tudtam részt venni, de
kollegáim hihetetlenül belelkesedtek az ott tapasztaltaktól és tanultaktól. Az, hogy az emberi működést ilyen módon is lehet tanulmányozni, teljesen
új volt számukra.

Kirov: És így történt?
Márton: 2005-ben végül Stefan Knobel is Erdélybe
utazott, majd 2006-ban elkezdődtek az első Kinaesthetics képzések. Ezek közül számos képzésen
magam is jelen voltam, kezdetben résztvevőként,
majd fordítóként.

Kirov: És hogyan folytatódott?
Márton: Az első bevezető képzés után szerveztünk
egy másodikat is. Hermine Moser 2003-ban ismét
hozzánk látogatott, ezúttal Erna Krapﬀal közösen.
A résztvevők lelkesedése ezennel sem maradt el. De
még nem láttuk, hogyan tudnánk egy tartós fejlődési
folyamatot elindítani a Kinaesthetics terén. Beszéltünk erről Hermine Moserrel, és megtudtuk tőle,
hogy ehhez szükségünk lesz az European Institute
for Human Development EIHD támogatására.
2004-ben Péter Györgyel, az otthoni beteggondozás mostani vezetőjével Linzben tartózkodtunk
egy képzés kapcsán. Ekkor hívott fel telefonon Roland Mangold, az EIHD akkori igazgatója. Hermine Mosertől kapta meg a telefonszámomat. Megkérdezte, hogy még mindig érdekel-e bennünket a
Kinaesthetics. Mi történetesen Linzben voltunk, ő
pedig Bécsben, egy konferencián. Így sikerült öszszehoznunk egy hevenyészett találkozót Bécsben, a
Kardinal König Haus-ban.
Kirov: Messzemenő következményekkel?
Márton: Valóban. Egy nagyon érdekes beszélgetésünk volt. Bemutathattuk Rolandnak, mivel
foglalkozunk, hogyan gondolkodunk, és miért
keltette fel érdeklődésünket a Kinaesthetics. Ezek
után kapcsolatban maradtunk. Roland Mangold
2005-őszén úgy döntött, hogy Stefan Knobellel
együtt Romániába látogat. Stefan akkoriban az
EIHD-n belül a curriculumfejlesztésért (képzési
műhelyért) felelt, és a Kinaesthetics Schweiz-nak
vezetője volt. Végül Roland Mangold egyedül érkezett meg, mert Stefan úgy gondolta, személyi igazolványa elég, hogy Romániába utazhasson, azonban Románia akkoriban nem volt EUs tagállam
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Kirov: Téged is ugyanúgy belelkesített?
Márton: Egy teljesen új világot fedeztem fel. A képzéseket követően pácienseinkkel dolgoztunk otthonaikban, és Erdély-szerte kísértük ápolóink gyakorlati tevékenységét. Hosszú autóútjaink során
Stefan Knobellel sok mélyreható beszélgetésünk
volt az egészségfejlődésről, az emberségességről és
a kibernetikai gondolkodásmódról. Így indult el az
egész a maga útján.
Kirov: Te magad is Kinaesthetics tréner és trénerképző lettél.
Márton: Ha úgy tetszik, ez csupán logikus következmény. Egyrészt, mert a Kinaesthetics és a hozzá
kapcsolódó magatartás nagy segítségemre van a
Caritas munka alapgondolatának megvalósításában. Az emberrel való találkozásról szól. A Kinaesthetics megmutatta nekem, hogy a hozzám ﬁzikailag legközelebb álló személy én magam vagyok.
És ha én nem ismerem magamat, ha nem értem
meg saját magatartásomat, akkor nagyon nehezen
fogok más emberrel „emberséges módon“ találkozni tudni. Ez megmutatkozik az ápolók mindennapjaiban is: nem tudok egy másik embernek segíteni,
hogyha nem érettem meg magamnál, hogyan is
működik az adott tevékenység.
Kirov: De te nem dolgozol közvetlenül az ápolásban. Hogyan tudod alkalmazni a Kinaestheticset
Caritas igazgatóként, vezetői feladatkörödben?
Márton: A szociális rendszerek működésére vonatkozó tudás nagyon fontos egy vezető számára. A Kinaesthetics ezen a téren is új perspektívát
nyitott. Ha a testemen belül meg tudom ﬁgyelni és
meg tudom érteni a hatás-összefüggéseket, akkor
a szervezeten belüli hatás-összefüggéseket is jobban meg tudom ﬁgyelni és meg tudom érteni. Ez
azt jelenti, hogy én vagyok a saját modellem az élő
rendszerek összefüggéseinek vizsgálatában. Én ezt
nagyon fontosnak tartom.
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Kirov: Tudnál egy példát mondani?
Márton: Mi Romániában egy olyan társadalomban
élünk, amelyre erősen rányomja bélyegét a hierarchikus gondolkodás. A proletárdiktatúra jórészt
megfosztotta az embereket az önfelelős magatartástól. És ez a hierarchikus gondolkodás nagyon
merev társadalmi magatartásmintákhoz is vezet.
Ha vezetőként ezen változtatni szeretnék, nem elég
a jó szándék.
Kirov: Hanem mi kell még?
Márton: Meg kell változtassam a saját magatartásomat. Kinaesthetics trénerként egy teljesen más
kölcsönhatást tudtam ápolni munkatársaimmal.
A Kinaesthetics gyakorlatban és a Kinaesthetics
képzési folyamatok során próbáljuk megérteni,
szavakba önteni, és másokkal megosztani saját tapasztalatainkat. Ezáltal egy őszinte és nyílt párbeszéd jön létre. Számomra nincs a Kinaestheticsnél
célravezetőbb út, hogy egy ilyen minőségi párbeszédben maradhassak munkatársaimmal.
Kirov: Egy új paradigma?
Márton: Én orvostudományt tanultam és orvosként dolgoztam. Ha az ember ezen a téren elvégzi
tanulmányait, abból indul ki, hogy meglehetősen
széles körű ismeretekre tett szert az emberi egész-
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ségügyi folyamatokkal kapcsolatosan. A Kinaesthetics tapasztalatalapú megközelítése ezzel szemben egy teljesen új világot nyitott meg számomra.
Egy teljesen váratlan perspektívával gazdagította
látásmódomat.
A Gyulafehérvári Caritas, melynek vezetője vagyok, az emberségességet, az egyes ember előtérbe
helyezését tűzte ki céljául. Hozzá szeretnénk járulni, hogy az emberek magukért és másokért egyre
inkább felelősséget vállaljanak. Ennek az elérésében a Kinaesthetics egy csodálatos eszköznek bizonyul, de talán még annál is több: a Kinaesthetics
segít kialakítanunk kompetenciánkat, amely által
közelíteni tudjuk az elvet a magatartással. Ezért látjuk annyira fontosnak, hogy a Kinaesthetics minél
több ember számára hozzáférhetővé váljon.
A Gyulafehérvári Caritas úgymond bábáskodott
a Kinaesthetics Romania megszületésénél. A következőkben az a cél, hogy a Kinaesthetics a Caritas hatáskörén túl is elterjedhessen. Minél több
ápoló hozzátartozó, idős ember, fogyatékossággal
élő ember, ápoló vagy nevelő proﬁtál belőle, annál
jobb. Ehhez én a jövőben is hozzá szeretnék járulni.
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Stefan Knobel
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Ute Kirov: Stefan, a Kinaesthetics Romania a 10
éves jubileumát ünnepli. Hogyan jött annak idején
az ötlet, hogy Romániába utazz?
Stefan Knobel: Akkoriban benne voltam a European
Institute for Human Development EIHD GmbH
ügyvezető csapatában. Akkor még ez volt a Kinaesthetics szervezet. Én voltam a tananyag fejlesztéséért
felelős, és emellett a Kinaesthetics Schweiz szervezetet vezettem. Roland Mangold, az EIHD vezetője
tájékoztatott arról, hogy a Linzi Caritas és Hermine
Moser Kinaesthetics tréner fellelkesítette Erdélyben
az embereket, ezért oda kellene nekünk is utaznunk.
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Kirov: Milyen benyomásokkal jöttél haza?
Knobel: A bevezető képzés résztvevői nagyon
lelkesek voltak, és a gyakorlati napokon is sokat
elértünk. De be kell vallanom, hogy egy kicsit
meg is ráztak a látottak, és megállapítottam, hogy
mi svájciak hajlamosak vagyunk nagyon magas
szinten panaszkodni. Márton Andrástól tudom,
hogy Erdélyben a vidéki lakosság 95%-a nem jut
szakszerű egészségügyi ellátáshoz. És ott egyértelműen látszott, hogy mit jelent ez.
Kirov: Mit jelent?
Knobel: Megismertem egy idősebb asszonyt,
akinek combnyaktörése volt. Nem állt rendelkezésére az a 3.000 EUR hálapénz, ami ahhoz lett
volna szükséges, hogy az orvos hajlandó legyen
megoperálni. Ez számára pedig azt jelentette,
hogy a hátralevő életét egy törött, instabil lábbal
otthon kell eltöltenie. Egy másik példa: egy másik asszony mondta, hogy ha nem tudja egyedül
megtenni az 50 méteres távot a kútig, akkor a következő télen egyszerűen szomjan fog halni.

Kirov: És mi történt ezután?
Knobel: Hát, ez számomra egy kicsit kínos történet. A román hatóságok nem akartak beengedni az
országba. De ez igazából az én hibám volt, mivel
nem vettem észre, hogy időközben lejárt az útlevelem érvényessége. Szóval a müncheni repülőtéren nem engedtek fel a repülőre, így Roland egyedül utazott. De mindenesetre nagyon lelkesen jött
vissza.

Kirov: Ez számunkra elképzelhetetlennek tűnik.
Elmesélnéd még, hogy a bevezető képzés résztvevői
miért és mitől lettek olyan lelkesek?
Knobel: Ugyanazért, amiért én is lelkes lettem az
első bevezető képzésemen: attól a megtapasztalástól és felismeréstől, hogy meg tudom magamat ﬁgyelni, és így aktívan megváltoztathatom a magatartásomat. És ha megváltoztatom a magatartásomat,
akkor megváltoztatom a saját kicsit világomat is. De
ha megváltoztatom a saját kicsi világomat, akkor a
körülöttem levő világot is megváltoztatom. Amikor
a résztvevők megtapasztalják és felismerik, hogy a
saját mozgásuk tanulmányozása mennyi új lehetőséget hoz, akkor az lelkessé és kreatívvá teszi őket.

Kirov: Miről számolt be?
Knobel: Azt mondta, hogy feltétlenül kellene valamit Erdélyben kezdenünk. Egyrészt látta, hogy
Márton András és Péter György a kollégáikkal
együtt hatalmas energiát fektettek abba, hogy kiépítsék az otthoni gondozást. Másrészt azt is látta,
hogy Románia vidéki, félreeső részein erre hatalmas szükség is van.

Kirov: Azt is mondhatnánk, hogy a Kinaesthetics egy
nemzetközi nyelv.
Knobel: Igen, biztosan, ezt tapasztalom most Fehéroroszországban is, de ez történt Boszniában,
Bulgáriában és Grúziában is. Érdekes volt, hogy
már a kezdetektől fogva mennyire kreatívak voltak
az ápolók az ötletek gyakorlatba ültetésében a szakmai hétköznapjaikban.

Kirov: Mit tettetek ezután?
Knobel: Végül Marosvásárhelyre utaztam, hogy
megismerkedjek Márton Andrással. Onnan továbbutaztunk Gyergyószentmiklósra, ahol tartottam egy bevezető képzést. Ezután körbeutaztunk
a régióban, hogy mélyebb betekintést nyerjek az
erdélyi állapotokba.

Kirov: Ezt mivel magyaráznád?
Knobel: Azzal, hogy mivel ott a nyugaton megszokott orvosi, ápolói infrastruktúrához nem jutnak hozzá, ezért a mozgáskompetencia hatása és
az abból adódó önállóság új utakat, lehetőségeket
és esélyeket teremt. És a páciensek, kliensek is
rögtön „felélednek“, amikor új lehetőségeket fedeznek fel saját maguk számára.
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Kirov: Hogyan folytatódott ezután?
Knobel: Rögtön láttuk, hogy ez a bevezető képzés
csak egy csepp volt a tengerben. A Gyulafehérvári
Caritas Otthoni Beteggondozói Szolgálata akkoriban már több mint 250 munkatárssal működött.
Márton András és Péter György egyetértettek abban, hogy szeretnék a mozgáskompetenciát és a
Kinaestheticset kulcskompetenciaként deﬁniálni
minden kollégájuk számára. Így felhívást tettem
közzé az európai Kinaesthetics hálózatban, hogy
ki járulna hozzá egy hét munkaidejével a stiftung
lebensqualität romániai projektjéhez. Összesen 32
tréner jelentkezett, aki egy vagy több hetet is felajánlott az idejéből. A stiftung lebensquaität ﬁnanszírozta az utazást, a Gyulafehérvári Caritas pedig
biztosította a szállást és étkezést számukra.
Kirov: Mennyi képzést tartottatok?
Knobel: Összese körülbelül 40 képzést. 2009-ben
pedig elkezdtük az első trénerképzést is. Az ahhoz vezetett, hogy 2011-től a bevezető képzéseket
magyar és román nyelven, fordítás nélkül is meg
tudták szervezni, és a további Kinaesthetics trénerek képzésére is nőtt az igény. Ez azonban a stif-
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tung lebensqualität és a European Kinaesthetics
Association pénzügyi lehetőségeinek határát már
meghaladta, így elhatároztuk, hogy egy projektet
nyújtunk be a Svájci Kohéziósalaphoz. Nagy örömünkre a projektet 286.824 CHF költségvetéssel
jóváhagyták, és ez lehetővé tette, hogy a Kinaesthetics Romaniát stabil alapokra helyezzük.
Kirov: Mit foglalt magában ez a projekt?
Knobel: A trénerképzéseket, a Kinaesthetics Romania szakmai szervezet saját lábra állítását, és
infrastruktúra fejlesztést (technikai értelemben,
mindenekelőtt a Kinaesthetics intranetplatform
és a weboldal fejlesztése). Ekkorra már megalapítottuk a Kinaesthetics Romania Egyesületet, így a
szükséges kompetenciák megszerzésére, felépítésére helyeztük a hangsúlyt a projekt keretein belül.
Kirov: Sikerült ezeket a kompetenciákat megalapozni?
Knobel: Igen, sőt többet is elértünk. Olyan innovációk is létrejöttek, amik Nyugat-Európában szóba
sem jöhetnének. Az új ötletek jó táptalajra találtak
annak köszönhetően, hogy a lakosság egészség-
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ügyi ellátásában nagy hiányosságok vannak. Egy
jó példa erre a Kinaesthetics Kompetenciaközpontok létrejötte, ahol Kinaesthetics trénerek dolgoznak ápoló hozzátartozókkal, idősekkel, fogyatékkal élőkkel, szülőkkel és gyerekeikkel. Ezek olyan
mozgásműhelyek, ahol komolyabb bürokratikus
akadályok nélkül egyszerűen a kompetenciák fejlesztésén dolgoznak. És ez azt is jól mutatja, hogy
a Kinaesthetics az ápolási programon kívül is gyorsan fejlődésnek indulhat.
Kirov: Tudsz erre példát mondani?
Knobel: Igen, fogyatékkal élő gyerekek szüleinek
egy csoportja felfigyelt a Kinaestheticsre, és szerettek volna egy bevezető képzésen részt venni.
Ennek hatására 2009 nyarán Brigitte Martyval és
Stefan Martyval Gyergyószentmiklósra utaztam,
ahol együtt dolgoztunk a gyerekekkel és a szüleikkel. Ezen a képzésen részt vett Lőrincz Géza is,
egy asztalosmester Székelyudvarhelyről, aki a lányát, Andreát is elhozta a képzésre. Géza ott eldöntötte, hogy tréner szeretne lenni. A lányával
együtt végezte el a trénerképzés 1. és 2. fokozatát, ami alatt Andrea hatalmas fejlődési utat járt
be. 2016 júliusában fogja (jobban mondva fogják
Andreával együtt) befejezni a trénerképzés 3.
fokozatát, hogy a jövőben asztalosmesterként és
ápoló hozzátartozók Kinaesthetics trénereként
dolgozzon.
Kirov: Van más olyan program is, ami fejlődésnek indult Romániában?
Knobel: Igen, a Kinaesthetics a nevelésben. Néhány tréner alapszakmáját tekintve nevelő, pedagógus, vagy pszichológus. Rajtuk keresztül az
iskolákba is eljut a Kinaesthetics szemléletmód.
Jól működik, és egyre inkább elterjed.
Kirov: Említetted, hogy a Kinaesthetics Romania
Egyesület 2010-ben jött létre.
Knobel: A Gyulafehérvári Caritas A stiftung
lebensqualitättel együtt megalapította az egyesületet, 100 szavazati joggal. Kezdetben a két
jogi személy osztozott a szavazatokon, de ahogy
végeztek a trénerképzésen a trénerek, őket is
bevontuk. Jelenleg 70 tréner van, és így a Gyulafehérvári Caritas és a stiftung lebensqualität
kisebbségben vannak a tagság tekintetében. Ez
azt jelenti, hogy a Kinaesthetics trénerek döntenek az Egyesület fejlődéséről. Az idén tavasszal
az alapító elnökség feloszlott, és egy Kinaesthetics tréner, Pfemeter Mária lett az Egyesület
ügyvezetője. Természetesen még mindig szoros
együttműködés van a Caritasszal, de lépésről lépésre egyre önállóbbá válik a szakmai szervezet.
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Kirov: A további fejlődés alapjait letettétek. Te
hogyan látod a Kinaesthetics Romania jövőjét?
Knobel: Márton András és Péter György jelenleg
a Kinaesthetics képzők képzésén vesznek részt.
A trénerek magyar és román nyelven is tudnak
képzéseket tartani, így körülbelül 35 millió embert érhetnek el. A magyar és román nyelvterületen, de más kelet-európai országokban is nagy
érdeklődést mutatnak a Kinaesthetics iránt. Különböző országokból érkeznek delegációk Romániába, hogy megnézhessék, megtapasztalhassák,
hogy mi történik itt. A Kinaesthetics Erdélyből
kiindulva sok mindent mozgásba fog hozni.
Kirov: Ez egy országhatárokon átívelő közös tanulás.
Knobel: Így is mondhatjuk. 10 évvel ezelőtt a
romániai fejlődési folyamattal egy időben az
EKA újraszerveződése is elindult. Az volt az
elképzelésünk, hogy önálló országos szervezetekből egy európai hálózatot hozunk létre, hogy
együtt fejleszthessük tovább a Kinaestheticset.
Megalkottunk egy hálózat jellegű, nem hierarchikus szervezeti struktúrát, mivel korábban
már bebizonyosodott, hogy ha a Kinaesthetics
dinamikus, életközeli felfogását egy hierarchikus szervezeti struktúra keretei közé szorítjuk,
akkor a fejlődési folyamatok rövid időn belül
szétfeszítik a szervezeti kereteket. Mindig ez
történt, ezelőtt egy Kinaesthetics szervezet sem
tudott 7 évnél tovább működni. Viszont ezzel a
felállással a Kinaesthetics Romania és az EKA
10 éves jubileumát ünnepeljük az idén. Ez azt
jelenti, hogy az országokon belül, és az országok között zajló közös tanulás egy olyan mobilis, a kibernetika törvényeinek megfelelő szervezeti struktúrát hoz létre, ami lehetővé teszi
ezeket a folyamatokat.
Kirov: Sikerült ezt megvalósítani?
Knobel: Sikerült, de még tanulmányoznunk kell
a sikermintát, mivel az olyan dinamikus szervezetek számára, mint az országos szervezetek és
az EKA, nagyon kevés követhető példa áll rendelkezésre.
Kirov: A Kinaesthetics Romania projekt most lezáródik – az öröm mellett érzel-e szomorúságot
is, hogy véget ér?
Knobel: Egy kicsit igen. De ezt elég jól el tudom
engedni, mivel biztos vagyok abban, hogy a Kinaesthetics trénerek ezt a fiatal szervezetet továbbra is mozgásban fogják tartani. És mindenek
előtt nagyon hálás vagyok azért, amit az elmúlt
években az erdélyi barátaimmal tanulhattam.
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A számok tükrében
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Az alapozás időszakában az alapképzéseken volt a hangsúly. Emellett kiképeztük az első Kinaesthetics
trénereket és megalapítottuk a Kinaesthetics Romania Egyesületet is. Ezek a tevékenységek a stiftung
lebensqualität és a Gyulafehérvári Caritas anyagi támogatásából, valamint a külföldi trénerek önkéntes
munkájából valósultak meg.
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Projektvezetési trénerek
költségekszáma, akik Romániában tanítottak (AT, CH, DE, IT)
Kiképzett 1. fokozatú romániai trénerek száma
Kiképzett 2. fokozatú romániai trénerek száma
Nyugat-Európai trénerek száma, akik Romániában tanítottak (AT, CH, DE, IT)
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A bevezető képzések és az első trénerképzések után akkora lett az igény a Kinaesthetics képzésekre,
hogy az már meghaladta az anyagi lehetőségeinket, így a stiftung lebensqualitättel és a Gyulafehérvári
Caritasszal partnerségben egy projektet nyújtottunk be a Svájci Együttműködési és Fejlesztési Ügynökséghez. A projekt keretein belül a trénerkompetenciák megszerzésére, a Kinaesthetics szélesebb körben
való megismertetésére, a Kinaesthetics Romania bekapcsolására a nemzetközi Kinaesthetics hálózatba és
a szükséges infrastrukturális háttér megteremtésére helyeztük a hangsúlyt. A projektben foglalt tevékenységek ﬁnanszírozására 248.934 CHF-t biztosított számunkra a Svájci Államszövetség Kohéziós Alapja.
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Az otthoni beteggondozás szisztematikus kiépítése Erdélyben

Aki mozogni tud,
meg tudja szervezni a saját életét
Dr. Márton András
Martina Huth-tal
és Stefan Knobellel
EHV]pOJHWYHYi]ROMD
hogy Románia egyes
UpV]HLUŊOPLpUWKLiQ\]LN
a képzett ápolói szakHPEHUJiUGDpVPLO\HQ
stratégiával lehetne ezt
megváltoztatni.

$]¼SROÎKR]]¼WDUWR]ÎN
J\DNUDQRO\DQQįNDNLN
QHPVRNNDOƭDWDODEEDN
D]¼SRO¼VUDV]RUXOÎ
V]HPÄO\QÄO
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lebensqualität: Jelenleg milyen állapotok uralkodnak Romániában az ápoló családtagok vonatkozásában?
Márton András: Az ápoló hozzátartozók, a vidéken élők esetében, gyakran az egyedüli lehetőséget
jelentik az ápolásra szorulóknak. Néhány helyen
évek óta nem láttak orvost vagy ápolási szakembert. Így az emberek egymásra vannak utalva: családtagokra, szomszédokra, vagy falutársakra számíthatnak, ha segítségre van szükségük. Gyakran a
65-70 éves korosztály segíti a 80-85 éves időseket.
Ennek egyszerű az oka: nincs más lehetőség vagy
segítség.
lebensqualität: Ez a kultúrában gyökerezik vagy
magától értetődik?
Márton: Vidéken ez magától értetődik. Városi környezetben már nincs így, de a falvakban még szokásban van, hogy az emberek kölcsönösen segítenek egymásnak, vizet, vagy fát hoznak, befűtenek,
vagy elmennek bevásárolni a másiknak.
lebensqualität: 280 kollégáddal azon dolgozol,
hogy kiépíts egy ápolási hálózatot a vidéken élők
számára Romániában. Hogyan működtök együtt
az ápoló hozzátartozókkal, családtagokkal, vagy
családon kívüli segítőkkel?
Márton: A hálózatunk, amit kilenc éve építünk,
még mindig nagy hiányosságokra mutat rá a romániai gondozási rendszerben. Még ott sem tudunk
mindent biztosítani, amire szükség lenne, ahol jelen vagyunk. Ezért, és a saját megközelítésünkből
adódóan is, már a kezdetektől fogva építettünk az
ápoló hozzátartozókra. Közös háztartásban élnek
az ápoltakkal. Emellett támogatjuk a kölcsönös segítségnyújtást a szomszédságban, és megpróbáljuk
a megromlott családi kapcsolatokat is rendbe hozni.
lebensqualität: A szociális szempontok fontos részét alkotják a munkátoknak?
Márton: Sőt, nagyon fontos része a munkánknak.
Tavaly összesen 12.000 ellátottunk volt az ápolás
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területén. Átlagosan 7.000 – 7.500 személy ellátását biztosítjuk. El lehet képzelni, hogy mennyi
szolgáltatást nyújtunk. De jelenleg kevesen vagyunk ahhoz, hogy ezt folyamatosan biztosítsuk.
Ha szükséges, akár napi háromszor is megyünk,
vagy minden második nap, vagy hetente egyszer. A
családok ilyen körülmények között nagyon fontos
erőforrásnak számítanak. Bevonjuk őket a munkába, és ennek örülnek is. Kezdetben végeztünk
egy felmérést is a betegeink körében, mert tudni
akartuk, hogy a Caritas által biztosított ápolás előtt
hányan voltak azok, akiket a családtagjaik gondoztak. Azt is megkérdeztük, hogy amikor a Caritas
elkezdett hozzájuk járni, akkor a hozzátartozók
lecsökkentették-e a részvételüket az ápolási tevékenységekben. A felmérés eredménye meghökkentő volt: nagyon magas volt azoknak a betegeknek
az aránya, akik azt mondták, hogy a hozzátartozóik
még intenzívebben részt vesznek az ápolásukban,
mint korábban.
lebensqualität: Úgy képezitek a hozzátartozókat,
hogy együtt dolgoznak veletek, és az ápolás folyamatába bekapcsolódhatnak?
Márton: Igen. Ha van rá lehetőség, amikor ott vagyunk, akkor velünk dolgoznak, amennyire csak
lehet. Már azt is megpróbáltuk, hogy formális
képzéseket szervezzünk az ápoló hozzátartozóknak. Szerveztünk otthoni beteggondozói képzéseket, amin ápoló hozzátartozók is részt vettek. És
nem csak hozzátartozók, hanem akár szomszédok
is, akik a gondozásba be akarnak kapcsolódni.
A román állam minimálbért ﬁzet azoknak a személyeknek, akik súlyosan fogyatékos embereket
gondoznak. Ezek a gondozók gyakran az érintettek hozzátartozói, és nem hivatásos segítők, vagy
képzett ápolók.
Ebben a megyében több mint 120 ilyen személyi
gondozót képeztünk már. Így azt a gondozási munkát, amit mindenképpen elvégeztek volna, most
jobban és professzionálisabban tudják kivitelezni.
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lebensqualität: Ez azt jelenti, hogy a 280 munkatársatok mellett van még 120 olyan személyi gondozó, akik nem a szervezetetek keretén belül tevékenykednek, de tehermentesítést jelentenek számotokra?
Márton: Igen, így van. Néhány polgármester azt is
felajánlotta, hogy mi Caritasként vegyük át ezeknek a személyeknek a munkáját. De mi ezt visszautasítottuk, mivel ezeknek a családoknak gyakran

„Románia nagy részén a család által biztosított ápolás gyakUDQD]HJ\HGOLOHKHWĘVpJ(]pUWQHPV]DEDG
DKR]]iWDUWR]yNDWPDJXNUDKDJ\QXQN´Dr. Márton András
ez az egyedüli bevétele, és nem akartunk egzisztenciális válságot előidézni a segítségünkkel. Úgy
véljük, hogy jobb, ha ezeknek az embereknek képzéseket kínálunk.
lebensqualität: Hogy lesz tovább? Hogy látod az
ápoló hozzátartozók jövőjét?
Márton: A mozgáskompetencia területén kidolgoztunk egy projektet, de egyelőre még hiányoznak a megvalósításhoz szükséges anyagi források.
A ﬁnanszírozási kérést három hivatalhoz nyújtottuk be, de egyelőre sajnos még nem kaptunk pozitív választ. Kompetencia központokat szeretnénk
létrehozni. Eredetileg a Szent Erzsébet Öregotthonnal vagy akár több partnerszervezettel – állami
idősotthonokkal – akartunk egy együttműködést
felépíteni. Ezekben a kompetencia központokban
olyan személyekkel szeretnénk dolgozni, akiknek
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komoly mozgási nehézségei vannak. Ezeket a személyeket egy rövid bentlakási periódusra vennénk
fel a hozzátartozóikkal együtt, akik ezalatt az idő
alatt a saját mozgáskompetenciájukkal dolgoznának. Az érintetteknek meg kellene tanulniuk, hogy
otthon önállóan mozogjanak, így a saját életüket
is aktívan alakítani tudnák. Ennek alternatívája az
lehetne, ha minden régióban legalább két mobil
Kinaesthetics trénerünk dolgozna, akik a betegeinknek és a kollégáinknak is tanácsokat tudnának
adni. Az ápoló hozzátartozókkal együtt fejlesztenék a mozgáskompetenciájukat.
lebensqualität: Miért ragaszkodsz ilyen vehemensen a mozgáskompetenciához?
Márton: A mozgásképtelenség a legnagyobb probléma. Ha az ember mozogni tud, az életét is meg
tudja szervezni. Vidéken, ahol a wc hátul van az
udvarban, a vizet a kútból húzzák, és fát kell vinni
a házba a fűtéshez, nagyon fontos a mozgásképesség. Ha nem tud valaki mozogni, akkor nem tud
fűteni, vizet inni, wc-re menni. Ezek létkérdések.
Ezért is a legfontosabb része a munkánknak a mozgáskompetencia fejlesztése. 70-80 év közötti időseket gondozunk. A haszonállatok tartása számukra
a túlélést biztosítja, mert különben sokszor nem
lenne mit enniük.
lebensqualität: Hogyan tudja egy járásában korlátozott személy az állatokat ellátni?
Márton: Homoródon él egy idős férﬁ, aki teheneket tart. Térden megy el az istállóig. A felesége és ő
rá vannak utalva a tehenekre, mivel nincs más bevételük. A ﬁuk leesett egy fáról, és azóta lebénultak
a lábai. Az anya gondozza a fogyatékkal élő, moz-
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$FVDO¼GO¼WRJDW¼VNRU
PHJPXWDWM¼N
DKR]]¼WDUWR]ÎNQDND
KHO\HVHOM¼U¼VWD]¼SRO¼V
VRU¼Q

gásképtelen ﬁút. A férﬁ pedig hátrajár az istállóba.
Ha sikerülne a mozgását optimálisan megszervezni, akkor ez esély lenne számukra egy jobb életre.
lebensqualität: A Gyulafehérvári Caritas több más
projektjéről is hallottunk. Mesélnél ezekről?
Márton: Kidolgoztunk egy vadonatúj képzési kínálatot idősgondozóknak, és otthoni beteggondozóknak. Ez egy hosszabb képzés diplomával, ami
lehetőséget biztosít a résztvevők számára, hogy
visszatérjenek a munkaerőpiacra. Például olyan
anyukák számára, akik gyermeknevelési szabadság
után ezen a területen új utakat keresnek – nálunk
megtanulhatják a szakmát. Az első évben 17 résztvevő volt a képzésen.
lebensqualität: El fogják fogadni?
Márton: Az első évfolyam végzése után fogjuk tudni megmondani, hogy jól sikerült-e. De az a benyomásunk, hogy jól működik. Az alaphangulat a képzésen lelkes, és a résztvevők jól haladnak, örülnek
a jövőbeli munkájuknak.
lebensqualität: A Kinaesthetics-nek lenne egy
javaslata az ápoló hozzátartozókkal való közös
munkára vonatkozóan: általában nők azok, akik
a családban éveken keresztül gondozási munkát
végeznek. A javaslat az lenne, hogy ez az idő képzési időnek számítson. Hogy építsünk fel egy olyan
rendszert, amiben az ápoló hozzátartozók bevezető
és haladó képzésen is részt vesznek. Ez alatt az idő
alatt akár Kinaesthetics trénerképzést is elvégezhetnének ápoló hozzátartozó területen. A képzések
után a megszerzett tudásukat az otthoni gondozás
területén kamatoztathatnák, és akár egy szakképesítést is kaphatnának. Ez egy jövőkép lehetne,
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mivel a rendszerben jelenleg sok hiányosság van.
Különösen azoknak a nőknek az esetében, akiknek
gyerekük van, vagy egy hozzátartozójukat ápolják,
hátrányuk származik ebből a grátisz gondozási
munkából. Hihetetlen sokat teljesítenek, és nagyon
nagy tapasztalatra tesznek szert, ami nincs értékelve. Ha ők egy idő után ápolóként szeretnének dolgozni a családon kívül, akkor mindent elölről kell
elkezdeniük.
Márton: Ugyanezzel a problémával küzd sok ﬁatal kollégánk. Az új elképzelésünk szerint akkor
olyan kollégákat vennénk be a képzésbe, akik gyermeknevelési szabadságon vannak. Amikor ők viszszatérnek a munkahelyükre, akkor ott az abszolút
újrakezdés sokkját élik meg. Biztosan segítség lenne számukra, ha a kapcsolatuk a szervezetünkkel
folyamatosan élő maradna a gyermeknevelés alatt
is, gondolatban és cselekvésben is aktívan és tudatosan kapcsolatban maradnánk.
lebensqualität: Emögött az az elképzelés van, hogy
a gyermeknevelési időszak alatt támogatást kapnának, amit aztán ők más anyáknak továbbadhatnának a későbbiekben. Nem tudjuk, hogy ez működni
fog-e. De a jövő szempontjából mindenképp nagyon
fontos, mivel a korábbi szigorú képzési minták el
fognak tűnni. Ha a kivitelezés még bürokratikusabb
lesz, akkor valószínűleg alulról fog jönni a kezdeményezés.
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Az otthoni beteggondozás szisztematikus kiépítése Erdélyben

$]HOVŊUpV]EHQ
Márton András
beszámolt az otthoni beteggondozás
NLpStWpVpUŊO5RPinia erdélyi térségében. A második
részben Stefan
Knobel EHPXWDWMD
a „Kinaesthetics
Gyulafehérvár” proMHNWHWpVDSURMHNW
HOVŊV]DNDV]iQDND
kiértékelését.

Lépésenként-az érzékek
felélesztése
2003–ban ismerkedett meg Márton András a
Linzi Caritasnal tett látogatása alkalmából a
Kinaesthetics programmal. Ezek után Hermine
Moser (egy linzi Kinaesthetics tréner) Romániába utazott és megszervezte az első információs
rendezvényt és képzést a Gyulafehérvári Caritas
Otthoni Beteggondozás munkatársainak. Mivel
a romániai ápolók reakciói nagyon pozitívak
voltak, a Gyulafehérvári Caritas vezetősége eldöntötte, hogy egy hosszasabb képzési programot szervez az összes alkalmazott részére.

A projekt kezdete. 2005 nyarán a „Kinaesthetics Gyulafehérvár” projekt egy helyi szükségletfelméréssel vette kezdetét. Ezután készült
egy projektvázlat és egy projekttervezet. 2006
tavaszán elkezdődött a projekt első fázisa (a projekt kísérleti fázisa, lásd a Jegyzetet) az első kezdő- és haladóképzéssel.
Összesen 120 munkatárs vett részt a nyolc alkalommal megszervezett Kinaesthetics bevezető
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képzésen. 15-en végezték el a haladóképzést.
Kiegészült még 20 gyakorlati nappal Erdély
különböző régióiban. Ezek azért voltak nagyon
fontosak, mert egyrészt az ápolásra szoruló emberek, ill. a Caritas helyzetének és lehetőségeinek
a „barométereként” szolgáltak, másrészt a képzésben részt vett munkatársak a terepmunkájuk
során is támogatást és segítséget kaptak.

Innovatív finanszírozás.

A projektet a
Stiftung Lebensqualität vezeti és finanszírozza.
Az első szakasz anyagi támogatásának modellje újító jellegű. A Gyulafehérvári Caritas fizeti
a szállást, ellátást és az utazásokat Erdélyben.
A Stiftung Lebensqualität és különböző privát
támogatók fizetik a trénerek országok közötti utazási költségeit. Ingrid Abfalterer végzi
szabadidejében az adminisztratív és logisztikai
koordinációs munkát. A Kinaesthetics trénerek
ingyen, a munkaidejükből, egy - egy hetet a rendelkezésünkre bocsátanak.
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A kiértékelő
beszámolóból
A Dr. Márton András által készített beszámoló a
projekt első fázisáról egy pozitív mérleget mutat.
Következzék egy pár kivonat:
>A munkatársak nagy érdeklődést mutattak úgy
a Kinaesthetics képzések, mint a tanultak gyakorlatba való ültetése iránt. Egyéni kezdeményezésre
az ápolói csoportban feldolgozták a tanulási tapasztalataikat. A bevezető képzésen résztvevők
nagy része következetesen dolgozik az új elvek
és tapasztalatok gyakorlatba ültetésén. A kísérleti
fázis haladó képzésén résztvevő munkatársak tanulócsoportot hoztak létre.
>Az ápolásra szorulók és hozzátartozóik különösen jól fogadták ezt az újfajta magatartási és eljárási módot. A saját elfeledett vagy egyáltalán nem is
kutatott mozgási és életszervezési képességeikről
szerzett tapasztalataik új reményt és motivációt
ébresztettek bennük, amit mi nagyon komolyan
vettünk. Csak kevés család esetében történt meg,
hogy nem tudták elfogadni, hogy a beteg a család
hétköznapjaiban az újonnan szerzett mozgásszabadsága és kompetenciái által nagyobb ﬁzikai és
mentális teret hódított vissza magának.

Videóanyag. Eddig a képzésekről és a tanultak gyakorlatba ültetéséről hat órás videóanyagot
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5RP¼QLDs
*\XODIHKÄUY¼UL&DULWDV
(J\VLNHUHVV]HUYH]HWSRUWUpMD

>>
vettünk fel. Azt szeretnénk, hogy ezzel az anyaggal egy hiteles oktatóﬁlmet készítsünk, ami majd
a tanulási folyamatot segítené.
A kísérleti fázis tapasztalatai egyértelműen igazolják a Kinaesthetics többletértékét:
egyrészt a közvetlen ápolási tevékenységekben,
másrészt a személyzet és a szervezet fejlődésében.

Jövőképek.

$*\XODIHKÄUY¼UL&DULWDVD]XWROVÎQ\ROFÄYEHQDVWUD
WÄJLDLSULRULW¼V¼WD]RWWKRQLEHWHJJRQGR]¼VUDÄV¼SR
O¼VUDKHO\H]WH(]¼OWDODNHOHWHXUÎSDLYLV]RQ\ODWEDQ
ÕMQDNPRQGKDWÎ¼SRO¼VLPRGHOO¼OWDOD*\XODIHKÄUY¼UL
&DULWDVJRQGR]¼V¼EDQWÑEEPLQWK¼]KR]ÄV
¼J\KR]NÑWÑWWEHWHJUÄV]HV×O¼SRO¼VEDQ
300 gondozó.$]¼SRO¼VWIį¼OO¼VÕWÑEEVÄJÄEHQ
GLSORP¼VV]DN¼SROÎYÄJ]LDNLNQHNDPXQN¼M¼W
NRRUGLQ¼FLÎVNÑ]SRQW V]RFL¼OLVLURGD LU¼Q\ÈWMD$]
DGPLQLV]WUDWLYV]HUYH]ÄVLÄVV]DNNRRUGLQ¼FLÎWYDOD
PLQWDIHO×J\HOHWHWÄVDV]ROJ¼OWDW¼VRNNLÄSÈWÄVÄWKDW
UHJLRQ¼OLVÄVHJ\HJ\K¼]PHJ\HLNRRUGLQ¼FLÎVNÑ]SRQW
NÑWLÑVV]H
ÉOODPLÀQDQV]tUR]iV$SRV]WNRPPXQLVWDYLV]RQ\
ODWRNKR]NÄSHVWKDVRQOÎNÄSSLQQRYDWÈYQDNV]¼PÈWD]
DWÄQ\KRJ\D]×]HPHOWHWÄVLNÑOWVÄJHN¼OODPL
ƭQDQV]ÈUR]¼VEÎO ÑQNRUP¼Q\]DW¼OODPLDGPLQLV]WU¼FLÎ
EL]WRVÈWÎK¼]6]RFL¼OLV0LQLV]WÄULXP WÑUWÄQLN$NÈVÄU
OHWLV]DNDV]EDQV]HU]HWWWDSDV]WDODWRN¼OWDODV]HUYH
]HWSDUWQHUNÄQWWHYÄNHQ\NHGLNDKHO\LUHJLRQ¼OLVÄV
QHP]HWLIHOHOįVÑNNHODV]RFL¼OLVÄVHJÄV]VÄJSROLWLN¼
EDQ$]¼SRO¼VUDV]RUXOÎNV]RFL¼OLVÄVHJÄV]VÄJ×J\L
HOO¼W¼V¼EDQHJ\UHQÑYHNYįGHƭFLWYDODPLQWDIHOHOįV
VÄJ¼WDG¼VDDNÑ]SRQWLV]HUYHNWįODKHO\LÄVUHJLRQ¼OLV
V]HUYHNQHNPHJPDJ\DU¼]]DD]ÑQNRUP¼Q\]DWRNÄV
PHJ\ÄNÄUGHNOįGÄVWD&DULWDVVDOYDOÎHJ\×WWPŋNÑGÄV
LU¼QWHOįUHO¼WKDWÎY¼V]×NVÄJHVVÄWÄYHDQÑYHNHGÄVW
V]HSWHPEHUÄWįOOÄWH]LND&DULWDVHOVįVDM¼WNÄS
]ÄVLPRGXOMDDPHO\D]RWWKRQLEHWHJJRQGR]¼VWHU×OH
WÄQQ\ÕMWV]DNNÄS]ÄVLOHKHWįVÄJHWD]ÄUGHNOįGįNQHN
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Feltétlenül szeretnénk ezt a
projektet a következő fázisba léptetni, mert a
Kinaesthetics egy betegorientált, személyre szabott és aktivizáló ápolást garantál:
Az ápolásra szoruló személy mozgáskompetenciáját támogatja, és ezáltal optimalizálja az önálló
cselekvőképességet és életvezetést. A falusi környezetben ennek az aspektusnak különösen nagy
a jelentősége a szociális és egészségi ellátás alulfejlettsége miatt. A mozgás emellett lehetővé teszi
a háztáji gazdálkodást, amely sok esetben az idős,
ápolásra szoruló személy túlélését jelenti.

Az élethelyzet ﬁgyelembe vétele. A
Kinaesthetics az ápolásra szoruló személy egyéni
és szociális erőforrásaiból és lehetőségeiből indul
ki, és ezáltal az ápolás az élethelyzet valóságába
van ágyazva. Mivel a támogatás nem magas technikájú eszközökhöz kötött, hatékony ápolást tesz
lehetővé, akár a mi szerény anyagi lehetőségeink
keretén belül is.
Ahhoz, hogy a valósággal kapcsolatban maradjunk, szükséges a beteg és környezetének ﬁgyelmes megvizsgálásának és ezzel párhuzamosan a
saját cselekvés önreﬂexiós kielemzésének kultúrája. A Kinaesthetics ezen aspektusa hozzájárul
a kommunista időkben kialakult és még mindig
jelenlévő „személytelen” ellátás és gondozás leépítéséhez.
Tiszteletteljes kölcsönhatás. A kinaesthetics támogatja a beteg saját mozgását, „tapintatosan” kivárja az ő reakcióit, erőfeszítéseit és mozgásirányát, ezáltal mintegy a beteg kezébe adva a
vezetést és a döntést. A cselekvés hatékonysága
mellett, támogatja a méltóságot és a tiszteletet.
Mindig az ápolásra szoruló személy van a középpontban, és a beteg nincs eszközként manipulálva.
A mozgás közvetlenül serkentőleg hat az
ápolásra szoruló személy életfunkcióira és érzékszerveire. Ezáltal a beteg egészségi közérzetének
az egyértelmű javulását is eredményezi.
A Kinaesthetics nem szolgáltatóról és a
szolgáltatást elfogadóról szól. Sokkal inkább egy
interakciós rendszerről, amelyben minden érintett (ápolt, ápoló, hozzátartozók) közreműködik
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A beteggondozó családtagok.

A beteggondozó családtag egy fontos kulcseleme a
rendszernek. A beteg mozgásának hatékony támogatásában megtapasztalt lehetőségek serkentik a hozzátartozók részvételét az ápolásban. Ez
a részvétel biztosítja a változások integrálásának
tartósságát a család mindennapjaiban, hatalmas
erőforrást jelent az ápolási tevékenységben és növeli a család felelősségvállalását az ápolásban.
A Kinaesthetics alkalmazása által csökken a munkatársak valamint a beteggondozó családtagok ﬁzikai leterheltsége és az eredménytelen, sikertelen
támogatás, segítségnyújtás okozta frusztrációja.
Az intenzív és hatékony testi interakció lehetővé
teszi a félelem- és akadálymentes kommunikációt
a beteg és ápolószemélyzet/ápoló családtag között.

Személyzeti és szervezeti fejlődés. A
Kinaesthetics a hétköznapi tevékenységek elvégzése során magában foglalja a reﬂexió és önreﬂexió, ill. a kölcsönhatások (munkatársakkal, beteggel, ápoló családtagokkal stb.) felülvizsgálásának
a kultúráját, és ez az alapja a munkatársak személyes és szakmai fejlődésének.
Erősíti a bátorságot, ﬁgyelmességet, kreativitást
és vállalkozó szellemet az új, nem feltétlenül előre
látható utak kipróbálására.
A Caritas Szent Erzsébet Idősek Otthonában
szervezett képzések, az Otthon munkatársainak a
bevonása a képzésekbe egy új minőséget vitt az

Idősek Otthonának az életébe, és előkészítette az
utat egy bentlakásos Kinaesthetics – kompetenciaközpont létrehozására, ahol rövid távú beutalások során a beteg és az ápoló családtag képessé
válhat a saját otthonukban megbirkózni a kihívásokkal.

Hierarchia helyett dinamizmus.

A
kommunikáció és a visszajelzések adása, mint
hétköznapi gyakorlat, serkentik a közösségi szellemet, a munkatársak nyitottságát valamint közvetlenül hatással vannak a dinamikus hierarchia
kialakulására (a kivitelezhető, jó utak és vélemények előnyt élveznek a hierarchiából adódó döntési kompetenciákkal szemben).
A saját Kinaesthetics képzéskínálat perspektívája
lehetővé tenné a Kinaesthetics-kompetencia és
–kultúra átadását és elterjesztését más romániai
intézményekben is.
A Kinaesthetics kompetencia integrálódása a Caritas által szervezett otthoni betegápolók szakképzésében, a reﬂexió és a közvetlen feedback
kultúrája egy újfajta tanítási és tanulási módszert
eredményez. Hasonlóképpen a tanulók által is egy
kompetencia- és kultúra változás következik be.

.LWHNLQWÄVDMÑYįUH

6]iPRNWpQ\HNpVDJ\DNRUODWLIi]LVSpQ]J\HL

A teljes projektfolyamat grafikus ábrázolása

>EHYH]HWįNÄS]ÄVÑVV]HVHQUÄV]WYHYįYHO
>KDODGÎNÄS]ÄVUÄV]WYHYįYHO
>UÄV]WYHYįWUÄQHUHNV]¼PD
>XWD]¼VLNÑOWVÄJHNVY¼MFLIUDQN
>WUÄQHUHNƭ]HWÄVHVY¼MFLIUDQN
>V]¼OO¼VVY¼MFLIUDQN
>ÄOHOPH]ÄVVY¼MFLIUDQN

szükségletfelmérés,
projektötlet, projekttervezet

$]HOVįI¼]LVEDQWÑUWÄQW
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1. fázis
Kísérleti fázis az
alapképzésekkel
2. fázis
A trénerkompetencia
kiépítése Romániában
3. fázis
Új programok megtervezése
és kivitelezése:
>ápoló hozzátartozók
>mozgékonyan megöregedni
2006

2007

2008

2009

A projekt lezárása
A normál üzem bevezetés
A Romániai Kinaesthetics tagja lesz
az EKA –nak. (Európai Kinaesthetics
Egyesület)

és proﬁtál belőle. Éppen ezért egyetlen résztvevőnek sem lehetséges a passzív vagy személytelen
magatartás.

2010
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Stiftung
Lebensqualität

A Stiftung Lebensqualität tevékenységei

Egy támogatási projekt Romániában
Miről van szó?
A Stiftung Lebensqualität Szervezet
Å6]LOiUG´HOQHYH]pVŤ
SURMHNWMH~MIRUGXODWRWYHV](J\NLVÀ~
három hónapon át
UpV]HVOHJ\pQLWiPRJDWiVEDQDVDMiW
mozgáskompetenFLiMiQDNIHMOHV]WpVH
érdekében.

A Stiftung Lebensqualität
Szervezet a „Szilárd“ elnevezésű projekttel egy 5
éves romániai kisﬁú mozgáskompetenciájának fejlesztésében nyújt támogatást. Három hónapon keresztül minden nap egy Kinaesthetics tréner segíti
Szilárdot a mozgásának a fejlesztésében.

Pályázó szervezet. Gyulafehérvári CaritasOtthoni Beteggondozó Ágazata, Románia

Kiindulási helyzet. Szilárdot egy Gyergyószentmiklóson (Románia) megszervezett Kinaes thetics ápoló hozzátartozó képzésen ismertük
meg. Egy két éves korában történt eset következtében egészen a mai napig csak oldalfekvésben töltötte életének napjait. Nem tudta megtanulni, hogy
hogyan tud önállóan egy helyzetből egy másikba
fordulni, vagy gurulva, kúszva, mászva vízszintesen helyet változtatni, előrehaladni a padlón. Szilárd már a kezdetektől fogva nagy érdeklődést és
lelkesedést mutatott a saját mozgáslehetőségeinek
a felfedezése iránt. Nagyon élvezte, amikor megtanulta a saját mozgását úgy szervezni, hogy közben
más gyerekeket ﬁgyelt a szemével, vagy egy másik

A Stiftung Lebensqualität:

$6WLIWXQJ/HEHQVTXDOLW¿W6]HUYH]HWW¼PR
JDWMDD]ÄOHWPLQįVÄJV]XEMHNWÈYWÄQ\H]įL
QHNDIHOW¼U¼V¼WÄVNXWDW¼V¼WÄVN×]GD]ÄUW
KRJ\DV]XEMHNWÈYÄOHWPLQįVÄJHWEHIRO\¼
VROÎWÄQ\H]įNWXGDWRVÈW¼VDPHJWÑUWÄQMHQ
(]¼OWDOD]HPEHUNÄSHVVÄY¼OKDWDUUDKRJ\
DVDM¼WÄOHWPLQįVÄJÄWÑQ¼OOÎDQÑQIHOHOįVHQ
ÄVDNWÈYDQMDYÈWVD
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gyereket a kezével megérintett. Az ő boldog gyerekkacagása egész héten át velünk volt.
Pár nap után már Szilárd ellazulva tudott hátfekvésben feküdni és célirányosan oldalra fordulni.
Lassan azt is kezdte megtanulni, hogy a saját mozgásának a tempóját, az erőfeszítését és a mértékét
irányítsa.
Ezen tapasztalatokból kiindulva jött az ötlet,
hogy Szilárdot egy képzett helyi Kinaesthetics tréner három hónapon át intenzíven kísérje és támogassa.

Projektcélok:
> Szilárd mozgáskompetenciájának fejlesztése
> Hozzátartozók tanáccsal való ellátása és képzése
> Az otthoni beteggondozásban dolgozó kolléga felkészítése és támogatása, aki a projekt lejárta
után is segíteni fogja Szilárdot és a családját
> Lehetőséget biztosítani Szilárdnak és a családjának, hogy felismerjék a Szilárdban rejlő lehetőségeket, azokat kiaknázzák, és ezáltal javuljon minden érintett életminősége

A projekt lefolyása: Márton Klára nemrég
fejezte be a Kinaesthetics trénerképzést. Ő már
korábbról ismerte Szilárdot az Otthoni beteggondozás területén végzett munkája révén. Klára 2009
augusztus elsejétől foglalkozik Szilárddal három
hónapon át naponta 3x2,5 órát és dokumentálja az
előrehaladását. Ugyanakkor ott helyben a hozzátartozókat és a családdal dolgozó kollégáit is képezi
és támogatja. Ez a tevékenysége egy teljes állásnak
felel meg.
A projekt költségei: A Stiftung Lebensqualität Szervezet ﬁnanszírozza Márton Klára három
havi ﬁzetését. A projekt összköltsége 2.400 CHF.

További információk: A Lebensqualität
folyóirat részletes beszámolót fog megjelentetni
a projekt lefolyásáról. Ha Ön szeretné a „Szilárd”
projektünket támogatni és további információkhoz szeretne jutni, szívesen állunk rendelkezésére.
A Stiftung Lebensqualität részéről Stefan MartyTeuber a projektnek a felelőse. A következő e-mail
címen lehet őt elérni: info@stiftunglq.com
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$J\HUHNHNDV]×OHLNNHOHJ\×WWYÄJ]LNDEHYH]HWįNÄS]ÄVW
ÄVM¼WÄNRVNHUHWHNNÑ]ÑWWPR]RJQDNHJ\×WW

Kinaesthetics Romániában

Megtalálni az utat –
önmagunk és mások felé
Kinaesthetics
EHYH]HWŊNpS]pVUH
hív meg a Gyulafehérvári Caritas egy
V]OŊNEŊOpVIRJ\DWpNRVViJJDOpOŊ
J\HUPHNHNEŊOiOOy
csoportot. Márton
AndrásEHV]iPROyMD
DUpV]WYHYŊNWDSDV]talatairól.

Az idén nyolc nő és két férﬁ (a Gyulafehérvári Caritas munkatársai) fejezte be a Kinaesthetics trénerképzés első fokozatát. Ezt az eseményt annak a
projektnek a mérföldköveként értékeljük, ami 5 évvel ezelőtt indult, mely mögött Stefan Knobel, sok
svájci Kinaesthetics tréner és elkötelezett Gyulafehérvári Caritas munkatársak munkája áll. A folyamatos fejlődést a lendület és lelkesedés vitte előre.
$ PHJYDOyVtWiVKR] YH]HWŊ OpSpVHN Az ötlet,
hogy legyen egy bevezető képzés sérült gyermekek
és szüleik számára, első látásra nagyon merésznek
tűnt. A hosszas Kinaesthetics-szel való ismerkedés ellenére sem volt szinte semmi tapasztalatunk
a gyermekekkel. A mi szakmai tapasztalatunk az
idős, krónikus betegek ápolására vonatkozott. Néhányunknak inkább véletlenszerűen adódott dolga
speciális igényekkel élő emberekkel.
Romániai szomorú helyzet. A kis Alfonz, egy tes-

ti fogyatékossággal élő kisﬁú ihletett meg minket,
akit Klári, az egyik újdonsült trénerünk hozott magával az elmúlt tavasszal egy kurzusra.
Romániában a fogyatékosságot még mindig
V]pJ\HOOQLYDOyQDNWDUWMiN Országunkban 20 évvel ezelőtt még nem volt egyetlen “fogyatékkal” élő
sem, hanem “rokkantak” voltak. Becslések szerint,
a fogyatékkal elő embereknek csak egy negyede
van hivatalosan is elismerve. Ilyen háttérinformációkkal érthető, miért van az, hogy az emberek
többségének a fogyatékkal élőkkel szembeni kapcsolata fatalizmussal és félelemmel terhelt. Ez odáig vezet, hogy a legtöbb érintettnek nem kínálkozik
semmilyen rehabilitációs vagy fejlesztési lehetőség.
Sokuknak még az sem adatik meg, hogy az utcára
kimehessen, hogy a napfényt élvezhesse.
Nyelv- és tapasztalatmix. Nos, mit ajánlhatunk
mi három nap alatt a gyermekeknek és szüleiknek?
Megbíznak-e bennünk? Bízhatunk-e mi magunkban? Az Alfonzzal és édesanyjával megélt pozitív
tapasztalatokon felbátorodva, meghívókat küldtünk szét hat fogyatékkal elő gyermek családjának.
Július 13.-án este, hét fogyatékkal elő gyermek érkezett szülővel és/vagy gondozóval a Caritas Szent
Erzsébet Idősek Otthonába és feszülten várták,
hogy mi fog történni.
Következő reggel elkezdődött a bevezető képzés,
ami, ha a résztvevőket nézzük, nem is lehetett volna színesebb: találkoztak különböző korú és fogyatékossággal élő gyermekek, a frissen diplomázott
első fokozatú Kinaesthetics trénerek első alkalom-
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´0iUWXGRPPLO\HQ|VV]HWHWWHN
az egyes mozdulatok.”
/¼]¼U$QGUHDÄYHVÄVDMÑYįEHQSRQWRVDEEDQPHJIRJMD
ƭJ\HOQLDPR]J¼VIRO\DPDWDLW
$]WIHOWÄWHOH]WHPKRJ\H]DODWWDNÄS]ÄVDODWWPHJWDQXOMXNKRJ\DQNHOO
DJ\HUPHNHNHWWRUQ¼V]WDWQL$]LJD]V¼JD]KRJ\HOVįVRUEDQPDJDPQDN
WDQXOWDPDPLNHWEL]WRVDQDJ\HUPHNHNQÄOLVKDV]Q¼OQLIRJRN0RVWDQWÎO
VRNKLE¼WNLMDYÈWKDWRNDPLWHGGLJDJ\HUPHNHNNHOHONÑYHWWHP0HJU¼]ÎYROW
PHJWDSDV]WDOQLKRJ\RO\DQHJ\V]HUŋFVHOHNYÄVHNHWPLQWD]×OÄVQHPÄU
WHWWHPPHJLJD]¼Q(J\V]HU
V]×NVÄJHPYDQU¼KRJ\
UÄV]OHWHVHQNLHOHPH]]HP
DKKR]KRJ\PHJÄUWVHPD]
ÑVV]HWHWWVÄJÄW0RVWP¼U
WXGRPKRJ\VRNDWNHOOPÄJ
WDQXOQRPÄVMDYÈWDQRP
(]HQWÕOKDDJ\HUPHNHNNHO
PR]JRNVRNNDOMREEDQ
ƭJ\HOHNPDMGU¼KRJ\DQ
RNWDWRPįNHW
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´0RVWPiUN|Q\HEEHQPHJEtUNy]XQNDKpWN|]QDSRNNDOµ
9DUJD(U]VÄEHWDÄYHV6DQ\LNDƭ¼YDOUÄV]WYHYįMHYROWDNÄS]ÄV
QHN
6]¼PXQNUDFVRG¼ODWRVYROWH]DK¼URPQDS$ƭDPPDOHJ\×WWKLKHWHWOHQ×O
VRNDWWDQXOWXQN%ROGRJOHQQÄNKDWRY¼EEUDLVNDSFVRODWEDQPDUDGKDWQ¼QN
KRJ\DIULVVHQWDQXOWDNDWHOPÄO\ÈWKHVV×N+LV]HQPLDJ\HUPHNHLQNQHNLJD]¼Q
VHJÈWHQLV]HUHWQÄQN6DQ\LNDQHPWXGRWWDKDV¼QIHN×GQLQHPWXGWDDO¼EDLW
NRQWUROO¼OQL(]XW¼QD
K¼URPQDSXW¼QÕMUD
VLNHU×OWH]QHNL(J\H
G×OQHPWXGRWWIHO×OQL
$WROÎV]ÄNEHYDOÎ
IHO×OÄVLVKLKHWHWOHQ×O
QHKÄ]PXQNDYROW
PLQGNHWWįQNQHN0RVW
PHJ\PLQGHQSURE
OÄPDQÄON×O$PLWLWW
WDQXOWXQNKLKHWHWOHQ×O
VRNDWVHJÈWHWW1DJ\RQ
NÑV]ÑQM×N
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mal dolgoztak olyan nagy tapasztalattal rendelkező
trénerekkel, mint Brigitte Marty és Stefan Knobel,
valamint szülők beszélgettek gondozókkal.
Továbbá vendégünk volt egy bentlakó az Idősek
Otthonából, Imecs Júlia, aki nem mulaszt el egyetlen kurzust vagy képzést sem. Ő, mióta hat hónapos ágyfekvés után újra megtanult járni, nagy rajongója a Kinaesthetics-nek. A kommunikációnk a
német, a svájci német, a magyar nyelvek valamint
a jelbeszéd, a testbeszéd és a metakommunikáció
keveréke volt.
Önmeghatározás. Mint mindig, háton fekvéssel
kezdünk, ami lehetővé tesz egy ellazuló „befelé
ﬁgyelést“. Az ebből következő önmegtapasztalás,
önmagunkhoz való megérkezés, önmagunknál-levés lehetővé tesz egy összetartozási érzést. Hamarosan egy közösséggé olvadunk, egy eleven rendszerré, ahol jelen van a kölcsönhatás, kreativitás,
tréfa, öröm, de ugyanúgy a fájdalom és a gyász is.
0XQND D J\HUPHNHN QpONO Egyes trénerek a
gyermekekkel kimennek a kertbe, ahol játékos interakcióba lendülnek. A szabadban mesésen süt
a nap. Ez alatt a többi tréner nyugodtan tud a teremben a szülőkkel dolgozni. A 14 éves Ervin az
elején sehogy sem akar elmaradni az édesanyjától.
Az édesanya sejtette, hogy ez így fog történni. Annál nagyobb volt a csodálkozása, amikor Ervin, a
többiekkel együtt lassan lefeküdt a földre, elkezdett
gurulni, játszott a labdával – és ha csak 15 percre
is – de hagyta az édesanyját zavartalanul dolgozni, tanulni, kísérletezni. Így Ervin és az édesanyja
megtapasztalhatták, hogy a meglévő feszültségeket
hogyan lehet a tapasztalati lét szintjén létrejövő
kölcsönhatás által átrendezni és leépíteni.
Ervin barátokra tesz szert, akik ráveszik őt, hogy
lehúzza a cipőjét, ami nagy vívmány, mert ezt ő
amúgy nyilvánosság előtt sohasem tenné meg.
Azért, hogy Ervin bemerészkedjen a kör közepébe,
szükség van egy cicára, amit Stefan Marty – ki tudja honnan – nagyon gyorsan elő is teremt. A cica
olyasmit volt képes elérni, amire egy ember – akármilyen ügyes és tapasztalt legyen is – valószínűleg
sosem lett volna képes.
Munka a gyermekekkel. Miután a gyermekek
visszajönnek a kertből, a szülők saját gyermekeikkel közösen kidolgozzák az elméleteiket. Minden
résztvevő kipróbálja a tanultakat, miközben fontos
tapasztalatokra tesznek szert. Már senki sem lepődik meg azon, hogy menet közben kicsi Magor
megtanult felülni, hogy Sanyika rájön a módjára,

>>
életminőség 2016

>>
hogyan forduljon hátfekvésből hasra, majd onnan
tovább a felülésig, hogy utána egy kis időráfordítással a tolószékből átkerüljön a székre. A törékeny
édesanya, aki testsúlyra még ﬁánál is kisebb, csak
nehézségek árán képes ﬁát a földről a tolószékbe
helyezni.
Szilárd, a 6 éves ﬁú, aki csak a hátán fekszik, elkezd
reagálni, mozogni és interaktívan dadogni. Andrea,
Attila és Julcsi –mindnyájan megható példái a rövid idő alatt megtett fejlődésnek a mozgás és kommunikáció terén.
(J\WWWDQXOQL A szülők és Kinaesthetics trénerek
együtt örülnek a sikeres mozgásos együttlétnek.
Mindannyiuk számára úgy a belső, mint a külső
terek megnyílnak, ami egy igazi nyereséget jelent
az életminőségük terén. A trénerek és résztvevők
közti határok eltűnnek. A gyermekek maguk jelzik
és magyarázzák a felnőtteknek, hogy milyen segít-

ségre van szükségük: “Nem úgy, hanem így a jobb!”,
“Lassabban!”. Mindenki részese a nagy egésznek:
az élő hídnak, a pincébe való leguruláskor, a tréner
hátán való lovagláskor, és sok más egészen spontán
keletkező játékban.
Az utolsó napon mindannyian egyetértenek abban, hogy a képzést minél hamarabb folytatni kell. A közös kiértékelésben próbáljuk szavakba
önteni azokat az életérzéseket, amelyek ezekben a
napokban jöttek fel bennünk. Tanácstalanság telepszik ránk. Hogyan is lehetne mindezt megfogalmazni? Egyedül a mi idősebb Imecs Júliánk bátorkodik kimondani mindazt, amit mi mindnyájan
gondolunk: “Erre nincs szó, ezt át kell élni!”
Záróakkordként egy grillpartit rendeztünk, ami alatt énekeltünk a gyermekekkel és
megosztottuk egymás közt a tapasztalatainkat, érzéseinket. Egy méltó lecsengése volt ez az együttlétünknek.

'U0¼UWRQ$QGU¼VD
*\XODIHKÄUY¼UL&DULWDV
LJD]JDWÎMD(UGÄO\EHQ
5RP¼QL¼EDQ

beszámoló 3
A Kinaesthetics-rendszert szeretném pontosabban megismerni.
/įULQF]*Ä]DDÄYHVO¼Q\¼YDOYHV] ÄOWH¼WÄVPŋNÑGÑWWEHY¼OW$]W¼QDUUD
P¼UWXGÄSÈWHQL
UÄV]W
$PLNRUDO¼Q\RPPDOHUUHDNXU]XVUD
MHOHQWNH]WHPFVDNDQQ\LWWXGWDPKRJ\
HJ\ÕMPÎGV]HUUįOYDQV]ÎĮV]LQWÄQ
QHPIŋ]WHPQDJ\UHPÄQ\HNHW$]
HOHMÄQNLFVLWFVDOÎGRWWYROWDPPHUWDUUD
Y¼UWDPKRJ\YDODPLRO\DWWDQXOXQNDPL
J\ÎJ\XO¼VWIRJKR]QL$NÑYHWNH]įEHQ
IHOV]DEDGÈWÎYROWKRJ\D.LQDHVWKHWLFV
QHPÄEUHV]WKDPLVUHPÄQ\HNHWD]¼OWDO
KRJ\PHJÈJÄULDEHWHJHNÕMUDHJÄV]
VÄJHVHNOHV]QHND.LQDHVWKHWLFVDPL
WDSDV]WDODWDLQNEÎOLQGXONL(]LJD]¼EÎOD
OHJMREESHUVSHNWÈYD-ÎWWHWWO¼WQLKRJ\
H]]HOD]HOYYHODOHJWÑEEKHO\]HWEHQ
UÑYLGLGįQEHO×OILJ\HOHPUHPÄOWÎKDOD
G¼VWOHKHWWDSDV]WDOQL+DHJ\HPEHUQHN
RO\DQWDSDV]WDODWEDQYDQUÄV]HDPLQHNL
VHJÈWD]WPHJMHJ\]LPHUW6DM¼WPDJD
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ABC.(]DK¼URPQDSHOÄJHGHWWÄÄV
K¼O¼VV¼WHWW0LQGHQNLQHNPHJV]HUHW
QÄPNÑV]ÑQQLDNLNOHKHWįYÄWHWWÄN
KRJ\UÄV]WYHJ\×QN$]WNÈY¼QRPKRJ\
WRY¼EEUDLVNDSFVRODWEDPDUDGMXQNÄVH]
DNÄS]ÄVIRO\WDWÎGMRQ1DJ\RQOHONHVHN
YDJ\XQNDWWÎODPLWHGGLJWDQXOWXQN
GHÕJ\VHMWHPH]PÄJFVDND]$%&VHP
YROWKDQHPFVDNDYRQDODNNÑUÑNÄV
SRQWRNDPLNHWD]LVNRO¼VJ\HUPHNHND]
$%&HOįWWJ\DNRUROQDN1DJ\RQV]HUHW
QÄPDe.LQDHVWKHWLFVEHWŋLWqPHJWDQXOQL
KRJ\PDMGWXGMDPROYDVQLÄVPHJÄUWHQL
+RJ\H]PDMGV]DNNÈVÄUHWYDJ\NXU]XV
NHUHWÄEHQIRJ]DMODQLPDMGPHJO¼WMXN
0ÄJHJ\V]HUNÑV]ÑQHWDIHOYÄWHOÄUWD
ILJ\HOPHVVÄJÄUWDPDJ\DU¼]DWRNÄUW
GHDKHO\]HW×QNPHJÄUWÄVÄÄUWLVKLV]D
PHJÄUWÄVQDJ\RQIRQWRVGHQHPPDJ¼
WÎOÄUWHWįGį
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$Q\ROFÄYHVNLVƭÕ
EHV]ŋN×OWPLQGHQQDS
MDLEDQD.LQDHVWKHWLFV
VHJÈWVÄJÄYHOMHOHQWįV
ÄOHWPLQįVÄJLMDYXO¼V
PXWDWNR]RWW

désére vonatkozóan a következők voltak:
> Megtanulja a háton fekvés és a hason fekvés
megtartását alacsony izomfeszültséggel
> Minden egyes tömegét egymás után és kontrolláltan mozgatja
> Megérti, hogy a súlyát a csontjai segítségével
támassza le, és az izmait célzottan használja a súlyának szervezéséhez
> Eljut arra a pontra, amikor hátfekvésben végzett mozgásait lassabban kivitelezi
>Olyan környezetben legyen, mely segíti a tanulási folyamatában és nem pedig akadályozza őt
ebben

A Stiftung Lebensqualität Romániában konkrét
segítséget nyújt

„Életre szóló tanulás
minden érintettnek”
A Stiftung Lebensqualität Szervezet
támogatásának
N|V]|QKHWŊHQMárton Klára és 6]ŊFV
Judit Kinaesthetics
trénerek 3 hónapon
NHUHV]WOGROJR]WDN
HJ\V~O\RVDQVpUOW
NLVÀ~YDO

Lakatos Szilárd egy nyolc éves, súlyos testi fogyatékkal élő kisﬁú. Nagyszüleivel él Csíkvacsárcsiban, Romániában. 2009 augusztusától októberéig,
heti 5 alkalommal, napi 4,5 – 5 órát dolgoztunk
Szilárddal, hogy az ő aktív részvételével szélesítsük a mozgáskompetenciáját, és megtámogassuk
a fejlődési folyamatait. A közös munka kezdetén
a Kinaesthetics fogalomrendszer segítségével elemeztük a kiindulási helyzetét. (lásd a Kinaesthetics
rácsban)

Célkitűzések. Felmértük, hogy miben rejlik
Szilárd tanulási- és fejlődési potenciálja. Utána kidolgoztuk a következő 3 hónap célkitűzéseit, hogy
ezt vezérfonalként használhassuk a közös munkánk során. Mivel még elég kevés tapasztalattal
rendelkeztünk a testi fogyatékos gyerekek tanulási folyamatairól, azt biztosan tudtuk, hogy ezeket
a célkitűzések állandóan az adott helyzethez kell
majd igazítanunk. A célkitűzéseink Szilárd fejlő-
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Kezdeti nehézségek. Szilárddal először
az ágyban kezdtük a mozgásfejlesztést, viszont ez
nagyon nehéz volt, mivel a matrac puha volt és
rengeteg párna vette őt körül. Annak érdekében,
hogy a mozgásfejlesztéshez egy megfelelőbb környezetet tudjunk kialakítani, lassan elkezdtünk
vele együtt a földön aktívan mozogni. Először hátfekvésben próbáltunk kisebb mozgásokat végezni,
annak érdekében, hogy a Szilárd alapfeszültségét
csökkentsük. Az első napokban ez nagyon nehéz
volt. Szilárd gyakran sírt, feltehetőleg fájdalmai
voltak. Megﬁgyeltük, hogy mindkét lábát egyszerre
mozdítja, mintha csak egy testrésze lenne. Lassan,
megkerestük a módját annak, hogy mindkét lábát
egyenként tudja mozgatni. Idővel sikerült neki egy
kevés súlyt a csontjaira vinni és egy keveset nyomott már a talpával is. Ugyanakkor megpróbáltuk
azt is, hogy a karjával lassabb mozgást végezzen.
Eleinte kb. két órába telt, míg ellazulva tudott mozogni és egy közös mozgás is létre tudott jönni.
Előrelépés. Egyre rövidebb időre volt szüksége Szilárdnak ahhoz, hogy a saját izomfeszültségét a helyzetnek megfelelően tudja alakítani, éppen
ezért már a hason fekvésbe való eljutás megtanulását is tervbe vehettük. Megtanulta, az egyik tömegét a másik után mozgatni. Hason fekvésben
megtanulta, hogy szervezze úgy meg fejének súlyleadását, hogy azt a mellkason keresztül és onnan
a karok hátsó részeinek segítségével vezesse le az
alátámasztási felületre. Ez egy nagyon fontos előrelépés volt, hiszen ezután már elkezdhettünk az ülő
helyzettel is foglalkozni.
Változások. Három hónapi kemény és intenzív munka után, Szilárd magatartása nagyon
megváltozott. Hátfekvésben már ellazulva maradt
és sokkal lassabban és célzottan tudta a karjait is
mozgatni. A lábait gyakrabban mozgatta különkülön, mivel már célirányos mozgást végzett, és
ilyenkor az alátámasztási felületre is nyomott veéletminőség 2016

Kinaesthetics Romania

A mozgáskompetencia
mint közjó
$KRJ\ PLQGHQ HONH]GŊG|WW 2003-ban az egyik
partnerszervezetünk, a Linzi Caritas segítségével négy Kinaesthetics bevezető képzést tudtunk
szervezni a Gyulafehérvári Caritas Otthoni Beteggondozás programjában dolgozó kollégáinknak. A
képzések vezetője Hermine Moser volt, aki Linzből érkezett. Mindegyik képzésen jelen voltam
tolmácsként, ezért személyesen is átélhettem a
résztvevők lelkesedését. Annak ellenére, hogy nagy
érdeklődés volt a további képzések iránt, a következő három évben nem tudtunk egy Kinaesthetics
képzést sem szervezni.

3pWHU*\|UJ\
D.LQDHVWKHWLFV5RP¼QLD
HOQÑNHD]HOVįHUGÄO\L
.LQDHVWKHWLFVNÑ]SRQW
PHJQ\LW¼V¼UÎOV]¼PROWEH
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/pWUHM|Q D .LQDHVWKHWLFV 5RPiQLD 2005 januárjában találkoztunk az osztrák EIHD GmbH akkori ügyvezetőjével, Roland Mangold-dal, aki nagy
érdeklődést mutatott arra, hogy egy Kinaesthetics
projektet támogasson Romániában. Nem sokkal
ezután Romániába utazott, hogy jobban megismerje a Gyulafehérvári Caritast mint az európai
Kinaesthetics hálózat egy jövőbeli potenciális partnerét. A 2006-ben szervezett első haladóképzés,
amit Caritas munkatársaknak szerveztünk, lett végül a kiinduló pontja annak a fejlődési útnak, ami
2010-ben a Kinaesthetics Romania Egyesület megalakításához vezetett.
$.LQDHVWKHWLFVN|]SRQWRNNLpStWpVH2009-ben
feltettük magunknak a kérdést, hogy a már meg-

szerzett Kinaesthetics alaptudásunkat hogyan
tudnánk a leghatékonyabban továbbadni. Többféle ötlet felmerült, de végül úgy döntöttünk, hogy
Kinaesthetics kompetenciaközpontokat fogunk
létrehozni. Az elképzelésünk szerint ezekben a
központokban idősek, gyermek vagy felnőtt fogyatékkal élők, az ő szüleik, és ápoló hozzátartozóik
vesznek részt az igényeikre szabott képzéseken.
A szolgáltatási palettán Kinaesthetics bevezető és
haladó képzések, egyéni tanácsadások, mozgás- és
gyakorlócsoportok is helyet kapnának. Ezekben a
központokban megtanulhatnának az odajárók egymással, közösen mozgásba jönni.
$]HOVŊN|]SRQWPHJQ\LWiVD A következő lépésben elkezdtünk megfelelő helyet keresni a központ
számára. Székelyudvarhely, az Erdélyben található
40.000-es város lett a választott helyszín. A polgármester éppen új lehetőségeket keresett az egészségügyi ellátás fejlesztésére, és rögtön fantáziát
látott egy Kinaesthetics központ létrehozásában,
mivel ez az emberek önfelelősségének fejlesztésének irányába mutat. 2010. május 10-én lett hivatalosan felavatva a Kinaesthetics Kompetenciaközpont Székelyudvarhelyen.
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Vass MelindaIRNÕ
.LQDHVWKHWLFVWUÄQHU
ÄVD]HOVįURP¼QLDL
.LQDHVWKHWLFVNÑ]SRQW
YH]HWįMH

gQJHQHUiOyFVRSRUWNpS]ŊKDWiV Azóta több bevezetőképzés is lezajlott ott az ápolásban, a gyermeknevelésben és a fogyatékkal élőkkel dolgozó
szakemberek számára. Ezen kívül két idős csoport
is megalakult, akik hetente egyszer a központban
találkoznak, és együttes erővel dolgoznak a mozgásfejlesztésükön. Ez két értelemben is életminőség
javulást jelent számukra: egyrészt a saját mozgásukat illetően szereznek ismereteket, tapasztalatokat,
másrészt pedig kiutat is jelentenek ezek a találkozók a „szobafogságból”, hiszen újra közösségbe kerülnek a csoportok résztvevői.
További tervezett tevékenységek. Összesen 6
Kinaesthetics Központ létrehozását tervezzük
Erdélyben. Nagy örömünkre szolgál, hogy 2010.

június 15-én Csíkszeredában, Hargita megye
központjában a második Kompetenciaközpont
is megnyitotta kapuit. Csíkszeredában három
Kinaesthetics tréner is lakik, akik közösen vállalták a központ vezetését. A székelyudvarhelyi
tapasztalataink alapján meg vagyunk róla győződve, hogy mindenki számára elérhetővé kell
tennünk a mozgásmegtapasztalást és mozgásfejlesztést. Beigazolódni látszik Stefan Knobel
meglátása: „ha fejlődnek az emberek kompetenciái, akkor a választási lehetőségeik száma is
megnő. Ezáltal aktívan hatással lehetnek a saját
életminőségükre.” A mozgáskompetencia nem
lehet néhány ember privilégiuma, hanem mindenki számára elérhetőnek kell lennie, közjóvá
kell válnia.

Å(QJHPD]HPEHUN|]SRQW~PHJN|]HOtWpVOHONHVtW«µ
9DVV 0HOLQGD D V]ÄNHO\XGYDUKH
O\L  P¼MXV¼EDQ PHJQ\LWRWW
.LQDHVWKHWLFV NÑ]SRQW YH]HWįMH
$ OHEHQVTXDOLW¿W HUUįO D] ÕWWÑUį
PXQN¼UÎOEHV]ÄOJHWHWWYHOH
lebensqualität: Diplomás egészségügyi
asszisztensként a Gyulafehérvári Caritas
Otthoni Gondozás programján belül 3 éve
intenzíven foglalkozik a Kinaesthetics-szel.
Jelenleg a 2. fokú trénerképzést végzi. Mit
jelent Önnek szakápolóként a Kinaesthetics?
Vass Melinda: D.LQDHVWKHWLFVHJ\WHOMHVHQ
ÕMPLQįVÄJD]¼SRO¼VEDQ(J\.LQDHVW
KHWLFVUHDODSXOÎ¼SRO¼VLKR]]¼¼OO¼VD]
HPEHUHNKH]YDOÎNÑ]HOHGÄVPŋYÄV]HWÄW
D]ÄULQWÄVPLQįVÄJÄWKHO\H]LDNÑ]SRQWED
(]DPHJNÑ]HOÈWÄVDEEÎOLQGXONLKRJ\PLQ
GHQHPEHUHJ\HGLÄVHEEHQHJ\HGLVÄJÄ
EHQNHOOU¼WHNLQWHQL0LYHOD.LQDHVWKHWLFV
OHJIRQWRVDEENXWDW¼VLHV]NÑ]HD]HJ\ÄQL
PHJWDSDV]WDO¼VH]ÄUWDN×OÑQEÑ]į
VWDQGDUGPRGHOOHNDONDOPD]¼VDNLYDQ
]¼UYD0LQGHQNLQHND]HJ\ÄQLOHKHWįVÄJHL
DGRWWV¼JDLKDW¼UR]]¼NPHJDWDQXO¼VÄVD]
HJÄV]VÄJIHMOįGÄVÕWM¼W'HD.LQDHVWKHWLFV
DPLJRQGRONRG¼VLPÎGXQNDWLVPHJY¼O
WR]WDWWD1\LWRWWDEEDNÄU]ÄNHQ\HEEHN
UXJDOPDVDEEDNYDJ\XQN(EEįODGÎGÎDQ
HJ\ÕMIDMWDEHOVįSHUVSHNWÈY¼QNLVNLDODNXOW
DPLDPDJXQNNDOÄVP¼VRNNDOV]HPEHQL
PDJDWDUW¼VXQNPLQįVÄJÄWLVPHJHPHOWH
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lebensqualität:A Gyulafehérvári Caritas
QHPUÄJQ\LWRWWDPHJD]HOVį.LQDHVWKHtics központját, aminek június 1. óta Ön a
YH]HWįMHÄVIį¼OO¼VEDQD]RQGROJR]LNKRJ\
irányítsa, fejlessze ezt a központot. Mi késztette arra, hogy felvállalja ezt a szerepet,
feladatot?
Vass: $.LQDHVWKHWLFVQHNV]¼PRPUDD]
HJÄV]ÄOHWHWPHJY¼OWR]WDWÎMHOHQWÄVHYDQ
$.LQDHVWKHWLFVVHJÈWVÄJÄYHOPHJWDQXOKDW
MXNKRJ\HJ\WHYÄNHQ\VÄJNLYLWHOH]ÄVÄKH]
V]¼PWDODQOHKHWįVÄJ¼OOUHQGHONH]Ä
V×QNUH$KKR]KRJ\H]HNHWPHJWDO¼OMXN
WÑEEGLPHQ]LÎVO¼W¼VPÎGUDÄVKDW¼UWDODQ
NUHDWLYLW¼VUDYDQV]×NVÄJ+DH]WU¼YHWÈWM×N
DV]DNP¼PUDH]VHJÈWįNÄQWD]WMHOHQWL
KRJ\V]¼PWDODQHJ\ÄQUHV]DERWWVHJÈWÄVL
OHKHWįVÄJHWWXGRND]HUUHU¼V]RUXOÎNQDN
Q\ÕMWDQL$PR]J¼VNRPSHWHQFLDIHMOHV]WÄVH
QHPFVDND]HJÄV]VÄJIHMOįGÄVUHYDQKDW¼V
VDOKDQHPD]HPEHUNÑ]SRQWÕO¼W¼VPÎG
M¼YDOD]HJÄV]ÄOHWYH]HWÄVUH(]HJ\V]HUUH
L]JDOPDVYRQ]ÎÄVNDODQGRV
lebensqualität:Ez a központ csak az
HOVįDWÑEEWHUYH]HWWNÑ]×O$]±QPXQN¼MD
biztosan útmutató hatással lesz a többire.
Mi az Ön víziója? Hogyan fognak az emberek
az Ön munkájából, és a központ által kínált
V]ROJ¼OWDW¼VRNEÎOSURƭW¼OQL"
Vass:0LQGHQRO\DQHPEHUÄOHWÄEHDNL
HUUHQ\LWRWWV¼JRWPXWDWODVVDQEHNHOOHQH
ÄSÈWHQLD.LQDHVWKHWLFVV]HPOÄOHWPÎGRW+D
VLNHU×OHOÄUQ×QNKRJ\P¼VRNV]¼P¼UDLV

NÑ]HOKR]]XND.LQDHVWKHWLFVHWDNNRUPHJ
YDJ\RNDUUÎOJ\į]įGYHKRJ\HJ\IRQWRV
PHQWDOLW¼VY¼OW¼VPDJMDLWLVHOYHWM×NHJ\
ÕWWDO(]ÄUWQHNHPQHPFVDND]DFÄORP
KRJ\EHWHJ¼SRO¼VUDV]RUXOÎV]HPÄO\H
NHWW¼PRJDVVDNKDQHPD]LVKRJ\H]WD
WXG¼VWH]WDNXOWÕU¼WDOHJN×OÑQEÑ]įEE
VHJÈWįLV]DNP¼NNÄSYLVHOįLQHNLVWRY¼EEDG
MDPsPLQWDPLQįVÄJLY¼OWR]¼VHJ\IRQWRV
HV]NÑ]ÄW5HPÄOHPKRJ\DFÄONÑ]ÑQVÄ
J×QNDOHKHWįOHJV]ÈQHVHEEOHV]PLYHOÈJ\
D.LQDHVWKHWLFVODVVDQGHV]LV]WHPDWLNXVDQ
DPHJÄOWKÄWNÑ]QDSLNXOWÕU¼QNUÄV]HOHKHW
(]HND]HOVįWDSDV]WDODWRNEL]WRVDQDWÑEEL
.RPSHWHQFLDNÑ]SRQWV]¼P¼UDLVWDQXO
V¼JRVDNOHV]QHNNÄVįEESHGLJNÑ]ÑVHQ
PR]J¼VEDMįYHHJ\×WWDODNÈWMXNDMÑYįW
lebensqualität: Hol és miben látja a munkájának a fontosságát a jelenlegi romániai
egészségügy, szociális szféra és társadalom
kontextusában?
Vass: $URP¼QLDLV]RFL¼OLVÄVHJÄV]VÄJ
×J\LHOO¼WÎUHQGV]HUP¼UUÄJÎWDÄUHWWHJ\
LU¼Q\Y¼OW¼VUD1DJ\RQQDJ\V]×NVÄJOHQQHD
.LQDHVWKHWLFVHPEHUNÑ]SRQWÕPHJNÑ]HOÈWÄ
VÄUHLVPLYHOMHOHQOHJDKL¼Q\ÄVGLDJQÎ]L
VRULHQW¼OWPHJNÑ]HOÈWÄVD]XUDONRGÎHJ\ÄQL
ÄVUHQGV]HUV]LQWHQHJ\DU¼QW
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„Kinaesthetics ápoló hozzátartozók” Romániában

Saját magunk megértése
a legfontosabb
$.LQDHVWKHWLFV5RPDQLDKDQJV~O\RVDQNH]HOLDÅ.LQDHVWKHWLFVÉSROy+R]]iWDUWR]yNµNpS]pVLWHUOHWNLpStWpVpW
Romániában. Márton AndrásWyOPHJWXGKDWMXNKRJ\H]PLpUWDODNXOWtJ\$QGUiV/ŊULQF]*p]iYDOEHV]pOJHWHWWDNL
asztalosmesterként vágott bele Kinaesthetics trénerképzésbe.

Értékek. A megbecsülés és a gondoskodás nem
feltétlenül magától értetődő érték a társadalomban.
Ezek inkább olyan egyéni, közösségi, illetve társadalmi magatartásminták, amelyek a legtöbbször a
tudat alattiba ágyazódó feltevésekbe, meggyőződésekbe és a folyamatos, éveken át tartó tanulási- és
fejlődési folyamatokba gyökereznek.
A diktatúra utóhatásai. Románia legújabbkori
történelmére rányomta a bélyegét a látszatra és
megtévesztésre épülő, az embereket kihasználó és
semmibe vevő politikai rendszer. A kommunista
kormányzat öt évtized alatt tönkretette és eltorzította a különben is gyenge lábakon álló közellátási
rendszert. Ennek köszönhetően még ma is – több,
mint 20 évvel a rendszerváltás után – nagyon kevés a szakszerű, és szakmailag megfelelő kínálat az
ápolás és rehabilitáció területén. Emiatt viszonylag
szűkek még mindig a keretei és lehetőségei annak
a társadalmilag hatékony fejlődési folyamatnak,
amely a szakmaiságra, a felelősségvállalásra, a
problémák tudatosítására, az előttünk álló megoldandó feladatok felismerésére helyezi a hangsúlyt,
és ehhez megfelelő magatartási mintákat alakít ki.
Nincs hozzáférés az ápoláshoz. Az ápolásra
szorulók kb. 97%-a egyáltalán nem jut szakszerű
ápoláshoz. A lakosság túlnyomó többsége a fogyatékosságokat kizárólag orvosi-patológiai, illetve
betegség perspektívából értelmezi. A társadalom a
fogyatékosságot és az ápolásra való rászorultságot
messzemenően végzetesnek, életre szólónak értékeli. A problémával az érintetteknek és azok családtagjainak kell kizárólagosan megküzdeni, anélkül,
hogy biztosítva lenne számukra az ehhez szükséges készségek, tudás és eszközök megszerzésének
lehetősége. Egyszerűen szólva, ezek az emberek
sorsukra vannak hagyva. Ez messzemenően befo-
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lyásolja a leterheltségüket, az életminőségüket, és
részben ez az oka annak is, hogy a nyugat-európai
országokban élők várható élettartamához képest a
Romániában élők mintegy 10 évvel számíthatnak
kevesebbre.
gQKDWpNRQ\ViJ pV |QNRPSHWHQFLD A Gyulafehérvári Caritas úttörőnek számít az egészségügyi
és szociális gondozás kiépítésében Erdélyben. A
már fentebb említett okok miatt a munkánk súlypontját több mint tíz éve az ápolásra szoruló személyek és hozzátartozóik aktivizálására helyezzük.
Az önhatékonyságnak és az önkompetenciának
van elsődlegesen prioritása.
$.LQDHVWKHWLFVPLQWHV]N|] Hogy MIT szeretnénk elérni, az már az elejétől fogva elég tiszta volt.
A hatékony HOGYAN kérdése vezetett el minket a
Kinaesthetics-szel való első találkozásunkhoz, és a
Stiftung Lebensqualität-tel, valamint a Kinaesthetics Schweiz-cal kialakult létrejött messzemenően
támogató kooperációhoz. Ennek eredményként
együttes erővel létrehoztuk a Kinaesthetics Romania Egyesületet, valamint egy közös projektet
indítottunk annak érdekében, hogy Romániában
is megalapozzuk és elterjesszük a Kinaesthetics
szemléletmódot, kompetenciát.
Ápoló hozzátartozók. A romániai kontextusban
(környezetben, vagy viszonyok közt) az ápoló hozzátartozóknak kiemelt szerepe van. Ők alkotják a
legnagyobb ápolási szektort az országban. Emellett
nagyon magas motivációval rendelkeznek, stabil a
jelenlétük, és a hosszútávon jelen vannak az ápolásban. Ebből adódóan az ápoló hozzátartozók képzését tartjuk a legfontosabb, legrövidebb és egyben
a legbarátságosabb és legfenntarthatóbb útnak az
ápolásra szorulók életminőségének és helyzetének
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javításához. Ennek a kompetenciának a felépítése emellett a legbiztosabb módja annak is, hogy
a hazai gondozási rendszert fejlesszük. Az elmúlt
három évben 178 ápoló hozzátartozót képeztünk
és kísértünk. A célunk az, hogy ezt egy stabil, és
professzionális ápolási kínálatként meghonosítsuk,
és amennyire csak lehet, elterjesszük.
$] HOVŊ WUpQHU A Kinaesthetics az ápoló hozzátartozók hétköznapi életébe hatalmas változást
tud hozni. Sok ápoló hozzátartozó igényelte a
bevezető képzés után a haladó képzés, és/vagy az
otthoni kísérés, támogatás lehetőségét. Az ottho-

ni kísérést, támogatást tudjuk biztosítani, mivel a
szervezetünk teljes tevékenységi területén több,
mint 40 Kinaesthetics tréner dolgozik. Nagy örömünkre 2013 tavaszán az első ápoló hozzátartozó,
Lőrincz Géza belevágott a Kinaesthetics trénerképzésbe. Ez a lépés azért nagyon fontos, mert a
jelen társadalmi helyzetben arra vagyunk utalva,
hogy az ápoló hozzátartozók kompetenciáit fejlesszük. Azon dolgozunk, hogy a jövőben az ápoló
hozzátartozók a bevezető és haladóképzést olyan
Kinaesthetics trénernél végezzék el, aki saját tapasztalatából ismeri azokat a kihívásokat, amikkel
ők is szembenéznek.

EDOUDIHQW $QGUHDDKÕ
J¼YDOÄVD]ÄGHVDSM¼YDO
ÑOHONH]LN MREEUDIHQW D
WROÎV]ÄNEHQWHYÄNHQ\
NHGLN DOXO LVNRO¼EDQ
YDQ
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,QWHUMÕ

Márton András: Géza, asztalosként dolgozol, és most kezdted el a Kinaesthetics
trénerképzést. Hogy-hogy belevágtál?
/įULQF]*Ä]D$QGUHDDO¼Q\RPVÕO\RVDQ
IRJ\DWÄNRV6RNIÄOHPR]J¼VSUREOÄP¼MD
YDQ$]HOPÕOWÄYHNEHQQDJ\RQVRNIÄOH
PÎGV]HUWSUÎE¼OWXQNNLDPLNVHJÈWKHW
WÄNDIHMOįGÄVÄW1ÄJ\ÄYYHOH]HOįWWHJ\
LVPHUįVÑP9DVV0HOLQGDPHVÄOWQH
NHPD.LQDHVWKHWLFVUįO0HOLQGDYH]HWL
DY¼URVXQNEDQ6]ÄNHO\XGYDUKHO\HQ
D.LQDHVWKHWLFV0R]J¼VNRPSHWHQFLD
)HMOHV]WįNÑ]SRQWRWĮMDYDVROWDKRJ\$Q
GUH¼YDOYHJ\×QNUÄV]W*\HUJ\ÎV]HQWPLNOÎ
VRQHJ\.LQDHVWKHWLFVEHYH]HWįNÄS]ÄVHQ
DPLW¼SROÎKR]]¼WDUWR]ÎNQDNV]HUYH]QHN
.H]GHWEHQV]NHSWLNXVYROWDP$NÄS]ÄV
XW¼QD]RQEDQP¼UP¼VYROWDYÄOHPÄQ\HP
PLYHOPHJWDSDV]WDOWDPKRJ\D.LQDHV
WKHWLFVVHJÈWVÄJÄYHOP¼UUÑYLGLGįDODWWLV
ÄUH]KHWįY¼OWR]¼VRNDWOHKHWHOÄUQL
András:Mi változott?
*Ä]D(J\UÄV]WP¼UD]HOVįQDSYÄJÄUH
IHGH]W×QNIHOY¼OWR]¼VRNDW$QGUH¼Q¼O'H
PÄJLQN¼EEVDM¼WPDJDPEDQÄUH]WHPD]
HUHGPÄQ\ÄW$NÄS]ÄVQDSRWWDUWRWWÄV
NÄWUÄV]UHYROWERQWYDHOįV]ÑUPLV]×OįN
WDQXOWXNÄVWDSDV]WDOWXNPHJKRJ\KRJ\DQ
WXGQ¼QNDJ\HUHNHLQNQHNVHJÈWHQL¤VD]W¼Q
SHGLJD]ÑWOHWHLQNHWDWUÄQHUHNVHJÈWVÄ
JÄYHONLSUÎE¼OKDWWXNDJ\HUHNHLQNNHO¤VLWW
PXWDWNR]RWWPHJKRJ\D.LQDHVWKHWLFVQHN
RWWLVYROWKDW¼VDDKRONRU¼EEDQ$QGUH¼YDO
VHPPLO\HQP¼VPÎGV]HUUHOQHPWDO¼OWXQN
PHJROG¼VW
András:Tudnál erre egy példát mondani?
*Ä]D$PLNRU$QGUH¼YDOHJ\LGHMŋNÑOF
VÑQKDW¼VLIRUP¼EDQPR]RJWXQNHJ\×WW
DNNRUD]WYHWWHPÄV]UHKRJ\VRNNDO
DODFVRQ\DEED]L]RPIHV]×OWVÄJHÄVVRNNDO
EL]WRVDEEDQWXGRWW×OQL(J\P¼VLNSÄOGD
YROWRWWHJ\P¼VLNFVDO¼GHJ\ƭÕYDODNLQHN
L]RPVRUYDG¼VDYROW$QHJ\HGLNQDSYÄJÄUH
K¼WIHNYÄVEįOPLQLP¼OLVW¼PRJDW¼VPHOOHWW
V]LQWHHJ\HG×OIHOWXGRWW×OQL,O\HWDGGLJ
PÄJVRVHO¼WWDP
András:Mi történt ezután?
*Ä]D$EHYH]HWįNÄS]ÄVXW¼QÕJ\ÄUH]WHP
PDJDPPLQWDNLIHOIHGH]WHKRJ\OÄWH]QHN
EHWŋNDPLYHOÈUQLOHKHW'HFVDNQDJ\RQ
NHYHVHWWXGWDPÄVQDJ\RQW¼YROYROWDP
PÄJDWWÎOKRJ\PRQGDWRNDWÈUMDNYHO×N
(]ÄUWHOYÄJH]WHPHJ\KDODGÎNÄS]ÄVWLV
0RVWSHGLJDWUÄQHUNÄS]ÄVWNH]GHP
András:Mi változott benned?
*Ä]D(]HJ\ÄUGHNHVNÄUGÄVDPLWQHP
OHKHWHJ\V]HUŋHQPHJY¼ODV]ROQL(]D]ÄUW
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LVYDQÈJ\PHUWD.LQDHVWKHWLFVNÄS]Ä
VHNÕJ\PŋNÑGQHNKRJ\V]LQWHÄV]UHVH
YHVV]×NKRJ\DQY¼OWR]XQNPLPDJXQNÄV
DPDJDWDUW¼VXQN+DYDODNLRO\DQHOY¼U¼V
VDOÄUNH]QHHJ\.LQDHVWKHWLFVNÄS]ÄVUH
KRJ\HJ\HOįDG¼VWIRJKDOODQLD]EL]WRVDQ
FVDOÎGQLIRJ$SUÎOÄSÄVHNEHQWDQXOXQNGH
DNXU]XVYÄJÄUHUHQJHWHJWDSDV]WDODWRWÄV
WXG¼VWV]HU]×QN¤VD]W¼QKD]DPHJ\×QN
DKROIRO\WDWÎGLNDWDQXO¼V$]WYHWWHP
ÄV]UHKRJ\DWDQXO¼VQ¼ODPQDJ\RQODVVDQ
V]LQWHIHOWŋQÄVQÄON×OWÑUWÄQLN$WDSDV]WD
ODWDLQNRQNHUHV]W×OWDQXOXQN¤VKDYDODPLW
PDJDPEDQPHJÄUH]WHPÄVPHJÄUWHWWHP
D]QHPLVLJÄQ\HOWRY¼EELPDJ\DU¼]DWRWÄV
YL]VJ¼OÎG¼VW(]ÄUWLVWDUWRPH]WDNÄS]ÄVL
PÎGV]HUWQDJ\RQMÎQDN
András:Az elején említetted, hogy a képzést
Andrea miatt csinálod. Hogy nézett ki az
HOPÕOWÄYEHQDIHMOįGÄVLXWDWRN"
*Ä]D.HWWįVKDW¼VDYROWDGRORJQDNHJ\
UÄV]WPHJWXGWXNįUL]QL$QGUHDPR]J¼V
NRPSHWHQFL¼M¼WVįWHJ\NLFVLWMDYÈWDQLLV
WXGWXQND]¼OODSRW¼QDQQDNHOOHQÄUHKRJ\
QÑYÄVEHQYDQÄVH]KDWDOPDVWHVWLY¼OWR]¼
VRNNDOM¼U0¼VUÄV]W$QGUHDPHOOHWWV]ÄSHQ
ODVVDQV]DNÄUWįMHOHWWHPDWÄP¼QDN
András:Ha most Andrea állapotára nézel,
akkor milyen változásokat látsz a mozgásában a 3 évnyi közös tanulás, és közös
kutatás eredményeképpen?
*Ä]D(J\ÄUWHOPŋY¼OWR]¼VRNYDQQDN
DPLQGHQQDSLPR]J¼V¼EDQ$]D]ÄU
GHNHVKRJ\$QGUHDSRQWRVDQWXGMD
KRJ\PLUHYDQV]×NVÄJHÄVPHJPRQGMD
QHNHPKRJ\KRJ\DQWXGQ¼PDOHJMREEDQ
VHJÈWHQL$PLNRUK¼WRQIHNYÄVEįOKDVRQ
IHNYÄVEHVHJÈWHPDNNRUHOPRQGMDKRJ\
PLWFVLQ¼OMDNįLU¼Q\ÈWMDDPR]J¼VWDPL
NRU¼EEDQV]ÎEDVHPMÑWW$PLNRUYDODPLW
NLSUÎE¼OXQNDNNRUJ\RUVDQIHOIHGH]LKRJ\
V]¼P¼UDPLHJ\V]HUŋEEÄVHONH]GLH]WD
WDSDV]WDODWRWEHÄSÈWHQLDPR]J¼VPLQW¼LED
'HWHUPÄV]HWHVHQPÄJYDQKRYDIHMOįGQL
$]¼OODSRW¼QDNsDPLWD]ÎWDQHPKÈYRN
EHWHJVÄJQHNsVRNNÑYHWNH]PÄQ\HYDQ
DPLNÑ]YHWOHQ×OPHJƭJ\HOKHWį3ÄOG¼XOKD
MODPRVDUUDKRJ\PDJDVL]RPIHV]×OWVÄJHW
ÄSÈWVHQIHO0RVWD]RQSUÎE¼OXQNGROJR]QL
KRJ\H]WDNWÈYDQEHIRO\¼VROQLWXGMD¤VÕJ\
JRQGRORPKRJ\DWUÄQHUNÄS]ÄVDODWWHUUįO
PÄJVRNDWIRJXQNWDQXOQL
András:Azért is csinálod a trénerképzést,
KRJ\P¼VV]×OįNHWWDQÈWKDVV+RJ\MÑWWH]
az ötlet?
*Ä]DĮV]LQWÄQV]ÎOYDP¼UUÄJY¼UWDP
H]WDOHKHWįVÄJHW$EHYH]HWįÄVDKDODGÎ

NÄS]ÄVÎWDY¼URNHUUH$WUÄQHUNÄS]ÄVHQ
PLQGHQI¼]LVEDQÕMDWWDQXORN0DJDPEDQ
LVÕMOHKHWįVÄJHNHWÄVÑWOHWHNHWIHGH]HN
IHODPLNHWDNNRULVMÎOIHOWXGRNKDV]Q¼OQL
DPLNRUP¼VRNQDNVHJÈWHN$PLV]¼PRPUD
N×OÑQÑVHQKDV]QRVKRJ\$QGUHDLVMHOHQ
OHKHWDNÄS]ÄVHQ
András:Volt már olyan, hogy a Kinaesthetics-szel szerzett tapasztalataidat
megosztottad másokkal, megpróbáltad
továbbadni?
*Ä]D6]ÄNHO\XGYDUKHO\HQYDQHJ\V]×OįL
NÑ]ÑVVÄJRO\DQFVDO¼GRNEÎODKROIRJ\D
WÄNRVJ\HUHNHNÄOQHN±WFVDO¼GYHV]UÄV]W
IRO\DPDWRVDQD.LQDHVWKHWLFV0R]J¼VNRP
SHWHQFLD)HMOHV]WįNÑ]SRQWSURJUDPMDLQ
DKROFVRSRUWRVÄVHJ\ÄQLWHYÄNHQ\VÄJHNEH
LVEHNDSFVROÎGQDN2WWWXODMGRQNÄSSHQ
NÑ]ÑVWDQXO¼V]DMOLN
András:És milyen tapasztalataid vannak
RO\DQKHO\]HWHNEįODPLNRUP¼VV]×OįNQHN
segítesz?
*Ä]D$]HJ\V]HUŋIHOYH]HWÄVHNMÎOPHQ
QHNGHKDP¼UNRPSOH[HEEDKHO\]HW
DNNRUÄU]HPKRJ\PLÄUWLVYÄJ]HPDWUÄQHU
NÄS]ÄVW9ROWHJ\RO\DQNRQNUÄWKHO\]HW
DKROÄUH]WHPKRJ\PÄJVRNWDQXOQLYDOÎP
YDQ(]HNQHNDFVDO¼GRNQDNWXODMGRQNÄS
SHQHJ\V]HUŋHQPHJPXWDWRPKRJ\PLW
FVLQ¼ORNDO¼Q\RPPDO¨J\O¼WQDNHJ\SÄO
G¼W'HVSHFLƭNXVKHO\]HWHNEHQPÄJQHP
QDJ\RQWXGRNVHJÈWHQL(J\LVPHUįVÑP
ƭ¼YDOGROJR]WDPÄVH]WVLNHUHVQHNÄOWHP
PHJ$ƭÕKDVRQOÎKHO\]HWEHQYDQPLQWD
O¼Q\RPH]ÄUWD]DQ\XNDVRNDWSURƭW¼OWD]
ÄQWDSDV]WDODWDLPEÎOÄVV]HUHWQHWÑEEHWLV
PHJLVPHUQLD.LQDHVWKHWLFVEįO
András:Ha valaki megkérdezi, hogy miért
foglalkozol a Kinaesthetics-szel, akkor mit
mondasz?
*Ä]D$]RO\DQV]×OįNQHNDM¼QORPKRJ\
IRJODONR]]DQDNYHOHDNLNQHNYDODPLO\HQ
PR]J¼VLQHKÄ]VÄJJHON×]GįJ\HUHN×NYDQ
%L]WRVMÎP¼VPÎGV]HUHNHWLVNLSUÎE¼OQL
0LQGHQPÎGV]HUQHNPHJYDQD]HOįQ\H'H
PHJIRJM¼NWDSDV]WDOQLKRJ\D.LQDHV
WKHWLFVVHJÈWVÄJÄYHOQDJ\RQJ\RUVDQDN¼U
SHUFDODWWLVY¼OWR]¼VWOHKHWHOÄUQL
$]MÎKRJ\KDD.LQDHVWKHWLFVHWHJ\WUÄQHU
VHJÈWVÄJÄYHOSUÎE¼OMXNNLÄVWDQXOMXN
KLV]HQÈJ\VRNNDONÑQQ\HEE+DYDODNLD
.LQDHVWKHWLFVHWWDQÈWDQLV]HUHWQÄDNNRU
NLHPHOWHQIRQWRVKRJ\HOįV]ÑUPLQGHQW
WDSDV]WDOMRQPHJPDJ¼Q&VDNDNNRUWXGRN
P¼VV]HPÄO\HNNHOKLWHOHVHQPR]RJQLKD
PDJDPDWPHJÄUWHWWHP
András:Köszönöm szépen az interjút.
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5HKDELOLWiFLyYDJ\LQNiEEÅ~MKDELOLWiFLy´"

Itt emberként bánnak
velem

Egy autóbaleset
N|YHWNH]WpEHQ
pYQ\LpOHWVHPPLVOW
meg. Az egészségJ\LV]DNHPEHUHN
reménytelen esetnek tekintik. Csak
D]pGHVDQ\MDEL]WRV
DEEDQKRJ\DÀD
pOQLIRJ$N|YHWNH]ŊNEHQ3pWHU*\|UJ\
számol be egy neKp]GHXJ\DQDNNRU
pUGHNIHV]tWŊIRO\Dmatról.

A baleset. 6]LOiUG HJ\ UHPpQ\HNNHO WHOL  pYHV ILatalember. A székelyudvarhelyi és homoródalmási
LIM~ViJL FVDSDWRNEDQ IXWEDOOR]RWW (]XWiQ M|WW pOHWH QDJ\ W|UpVH  DXJXV]WXViEDQ HOJi]ROWD HJ\
DXWyV~O\RVDQPHJVpUOWW|EEHNN|]|WWDNRSRQ\iMD
LV  KyQDSRW W|OW|WW 0DURVYiViUKHO\HQ D] LQWHQ]tY
RV]WiO\RQ.pVĘEEDV]pNHO\XGYDUKHO\LNyUKi]LQWHQ]tY PDMG QHXUROyJLDL RV]WiO\iUD NHUO $] iOODSRWD
QHP MDYXOW D] RUYRVRN VHPPL MyYDO QHP Et]WDWWiN D
családot.
Ápolás otthon.ÒMDEEKyQDSXWiQLVPpJPLQGLJpOHWpV
KDOiON|]|WWOHEHJHWWDPLNRUKD]DHQJHGWpNDNyUKi]EyO
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(NNRUGHFHPEHUYpJpWtUWXN$V]DNHPEHUHND]WWDQiFVROWiN(V]WHUQHND]pGHVDQ\MiQDNKRJ\E~FV~]]RQ
HOD¿iWyOHQJHGMHHOPHUWVHPPLHVpO\DUUDKRJ\YDODKD
LVQRUPiOLVpOHWHWpOKHVVHQ(V]WHUHJ\HGOiSROWDD¿iW
PDMG D *\XODIHKpUYiUL &DULWDV PXQNDWiUVDL VHJtWHWWHN
QHNL6]LOiUGIHOOHWHVNyPiEDQYROWYL]HOHWNDWpWHUHYROW
QHPWXGRWWQ\HOQLH]pUWJ\RPRUV]RQGiQNHUHV]WOWiSOiOWiNgQiOOyDQV]LQWHVHPPLPR]JiVWQHPWXGRWWYpJH]QL
yUiVWHOMHViSROiVWpVJRQGR]iVWLJpQ\HOW
Valaminek történnie kell. A kilátástalan helyzet ellenéUH(V]WHUQHPDGWDIHO)HOLVPHUWHKRJ\6]LOiUGiOODSRWD
URPORWW D] L]PDL OiWKDWyDQ OHPHUHYHGWHN 0pJLV EL]WRV
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YROWDEEDQKRJ\OpWH]QLHNHOORO\DQ~WQDNPHO\QHNVHJtWVpJpYHOMDYtWDQLWXG6]LOiUGpOHWPLQĘVpJpQ$]RWWKRQL
EHWHJJRQGR]iVEDQGROJR]yPXQNDWiUVDNDNLNPiUHOYpJH]WpND.LQDHVWKHWLFVD]iSROiVEDQNpS]pVWMDYDVODWRW
WHWWHNDUUDKRJ\KRJ\DQM|KHWPR]JiVEDD¿iYDOHJ\WW
$MiQORWWiNKRJ\YHJ\pNLJpQ\EHHJ\.LQDHVWKHWLFVWUpQHU
VHJtWVpJpWDNL6]LOiUGHVHWpWD.LQDHVWKHWLFVV]HPSRQWRN DODSMiQ IHOPpUL (J\ .LQDHVWKHWLFV WUpQHU PHJ LV OiWRJDWWDpVIHODMiQORWWDKRJ\YDJ\KpWLJM|MMHQHNHOD
FVtNV]HUHGDL IHMOHV]WĘ N|]SRQWED KRJ\ RWW GROJR]]DQDN
6]LOiUGPR]JiVNRPSHWHQFLiMiQDNIHMOHV]WpVpQ
$] HOVę HOHP]pV ,WW WDOiONR]WDP HOĘV]|U 6]LOiUGGDO pV
(V]WHUUHO 6]LOiUG HJ\ WROyV]pNEHQ OW EH YROW ¿[iOYD
N|WYHPHUWQHPWXGRWWOQL(J\WUpQHUNROOpJiYDOHJ\WW
VHJtWHWWQN QHNL OHIHNGQL D I|OGUH (J\WW HOHPH]WN D
KHO\]HWpW pV PHJSUyEiOWXN IHOPpUQL PLO\HQ NpV]VpJHL
YDQQDN PLN|]EHQ KiWIHNYpVEĘO ROGDOUD IRUGXOQL VHJtWHWWN 'RNXPHQWiOWXN D PHJWDSDV]WDOiVDLQNDW D .LQDHVWKHWLFV IRJDORPUiFVEDQ DPHO\HW XWyODJ EĘYtWHWWQN D]
HJ\pQL pV SiURV PHJWDSDV]WDOiVDLQN IHOLVPHUpVHLYHO
(]HQPHJWDSDV]WDOiVRNVRUiQPHJSUyEiOWXND6]LOiUGQiO
pV]OHOW PDJDV L]RPIHV]OWVpJJHO D PR]JiVLQWHUDNFLyNDW
és mozgásokat megtapasztalni.
Együtt mozgásba jönni. Ebben a két hétben intenzíYHQGROJR]WXQN6]LOiUGGDO,J\HNH]WQN~J\V]HUYH]QLD
PXQNiQNDW KRJ\ PLN|]EHQ YDODNL 6]LOiUGGDO GROJR]RWW
egy másik tréner ugyanazokat a tevékenységeket az
pGHVDQ\iYDOYpJH]WHËJ\(V]WHUPHJWXGWDWDSDV]WDOQL
KRJ\DQM|YQN6]LOiUGGDON|]|VPR]JiVED8J\DQDNNRU
PHJWDQXOWD KRJ\DQ ¿J\HOKHWL PHJ pV tUKDWMD OH D VDMiW
mozgását a mindennapi tevékenységek során.
Játékterek keresése.$WHYpNHQ\VpJHOHMpWĘOWXGDWRVDQ
hátfekvésben és oldalfekvésben dolgoztunk. MegpróbálWXNDPR]JiVWiPRJDWiVW~J\DODNtWDQLKRJ\6]LOiUGV]iPiUDN|YHWKHWĘOHJ\HQËJ\OpSpVUĘOOpSpVUHPHJWXGWXN
¿J\HOQL DKRJ\ NLV MiWpNWHUHNHW PR]JiVOHKHWĘVpJHNHW
IHGH]IHODWHVWpEHQpVD]L]RPIHV]OWVpJpQYiOWR]WDWQL
WXG$KROD]WWDSDV]WDOWXNKRJ\6]LOiUGDVDMiWDNWtYPR]JiViQDNKDWiUiKR]pUNH]HWWRWWN|]|VHQMiWpNRVDQGROJR]WXQNWRYiEEQDSXWiQNHYHVHEEWiPRJDWiVUDYROW
V]NVpJHKRJ\KiWRQIHNYpVEĘOROGDOUDIRUGXOMRQ(]HN
XWiQH]WD]XWDWIHOKDV]QiOYDJXUXOWXQNDI|OG|Q
Kemény edzés.6]LOiUGV]iPiUDH]HNDQDSRNV]yV]HULQWNHPpQ\HG]pVWMHOHQWHWWHN1DSRQWDGpOHOĘWWpVGpOXWiQW|EEyUiWW|OW|WWQNDI|OG|Q.|]EHQPHJ¿J\HOKHWĘ
YROWKRJ\NH]GWHpUGHNHOQLPLQGD]DPLWPHJWDSDV]WDOW
+DĘWHJ\V]iPiUDQHPPHJIHOHOĘKHO\]HWEHKR]WXNDNNRU HJ\ LGĘ XWiQ HONH]GHWW HJ\HGO LV NLXWDW NHUHVQL D]
DGRWWKHO\]HWEĘOpVYLVV]DIRUGXOQLDKiWiUD8J\DQDNNRU
HONH]GWHQ\|JpVHNNHOVyKDMRNNDOLVDN|UQ\H]HWHWXGRPiViUD KR]QL KRJ\ V]iPiUD D] D KHO\]HW QHP PHJIH-
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OHOĘ$]DUFNLIHMH]pVHLVYiOWR]RWWpUWKHWĘYpNH]GHWWYiOQL
DPLPLNiMD
Beszéd.$]]DOSiUKX]DPRVDQKRJ\NH]GWHDVDMiWWHVWH PR]JiVOHKHWĘVpJHLW IHOIHGH]QL VRN PiV WHUOHWHQ LV
PHJ¿J\HOWQNYiOWR]iVRNDW$Q\iODWPiUNH]GWHDV]iMiEDQWDUWDQLDQ\HOpVHN|QQ\HGHEEpYiOWQDSXWiQ
HJ\ pMV]DND N|]HSpQ pGHVDQ\MD DUUD pEUHGW KRJ\ YDODNLVXWWRJeVYDOyEDQ6]LOiUGQDJ\RQKDONKDQJRQD]W
PRQGWDÄ$Q\DIiM´QDSXWiQU|YLGSiUEHV]pGHWWXGWDPYHOHIRO\WDWQL)RO\DPDWRVDQD]WNpUGH]WHPLW|UWpQW
YHOHpVPLNRUPHKHWKD]D
%HYH]HWę NpS]pV (V]WHUQHN pV 6]LOiUGQDN A látható
IHMOĘGpVWĘO PRWLYiOYD PHJHJ\H]WN (V]WHUUHO KRJ\ 6]LOiUGGDO HJ\WW UpV]W YHV]QHN D N|YHWNH]Ę .LQDHVWKHWLFV
EHYH]HWĘ NpS]pVHQ$ NpS]pV NH]GHWpLJ  KHWHW RWWKRQ
W|OW|WWHN(V]WHUH]DODWWD]LGĘDODWWLQWHQ]tYHQGROJR]RWW
WRYiEED¿iYDO$]HUHGPpQ\HNOiWKDWyDNYROWDN6]LOiUG
PHJWDQXOW D N|Q\|NpQ WiPDV]NRGQL pV N|]EHQ D IHMpW
WDUWDQL0iUVRNNDOMREEDQWXGRWWUiJQLpVQ\HOQL6RNNDO
pUWKHWĘEEHQEHV]pOWpVD]pU]pVHLWLVNLWXGWDIHMH]QL

$V]HU]į3ÄWHU*\ÑUJ\
D*\XODIHKÄUY¼UL&DULWDV
6]RFLRPHGLN¼OLV¼JD
]DW¼QDNLJD]JDWÎMD
IRNR]DWÕ.LQDHVWKHWLFV
WUÄQHU.LQDHVWKHWLFV
NÄS]į

Akaratlagos és nem akaratlagos funkciók.6]LOiUGIHMOĘGpVpWPHJ¿J\HOYHHJ\pUWHOPĦ|VV]HIJJpVPXWDWNR]RWW
D] HPEHU DNDUDWODJRV pV QHP DNDUDWODJRV IXQNFLyL N|]|WW$]HJpV]VpJIHMOĘGpVQNV]HPSRQWMiEyOQDJ\MHOHQWĘVpJHYDQDQQDNKRJ\DEHOVĘPR]JiVIRO\DPDWDLQND]
úgynevezett nem akaratlagos vitális funkciók (pl. emészWpV NHULQJpV OpJ]pV  KRJ\DQ YDQQDN PHJV]HUYH]YH
(]HNQHNDPLQĘVpJpWEHIRO\iVROMDD]L]PRNDNDUDWODJRV
PR]JiVD(]PDJ\DUi]]D6]LOiUGQiOLVD]DYDURNDWDYLWiOLVIXQNFLyLEDQ Q\HOpVLHPpV]WpVLOpJ]pVLSUREOpPiN 
(]pUWYDQQDJ\MHOHQWĘVpJHDQQDNKRJ\6]LOiUGKRJ\DQ
végzi el a mindennapi tevékenységeket. Ezért próbáltunk
D] DGGLJL VHJtWVpJQ\~MWiVL WHYpNHQ\VpJHN KHO\HWW RO\DQ
PR]JiVRNDWOHKHWĘYpWHQQLDPHO\HNHWĘPDJDLVHJ\HGOVDMiWDNWtYPyGRQHOWXGYpJH]QL$WHYpNHQ\VpJHN
DPHO\HNHWHJ\UHLQNiEEHOWXGRWWYpJH]QLRO\DQHJ\V]HUĦ
PR]JiVRNYROWDNPLQWDKDMOtWiVpVIHV]tWpVYDJ\DEDO
OiEIHMIRUGtWiVDIHV]tWpVHDMREEOiEIHOK~]iVDDNDURN
mozgatása háton fekvésben. Ezután támogattuk ezek
YDJ\KDVRQOyWHYpNHQ\VpJHNHOYpJ]pVpEHQROGDOWYDJ\
KDVRQIHNYHLV6HJtWHWWQNQHNLDEEDQKRJ\HOMXVVRQD
PR]JiVKDWiUiLJLWW~MOHKHWĘVpJHNHWWDSDV]WDOMRQPHJ
pVDNWtYPyGRQDVDMiWPR]JiVOHKHWĘVpJHLWEĘYtWVH
Feedback – Control elmélet. $ )HHGEDFN ± &RQWURO
elmélet a magatartásszabályozás három lényeges elePpYHO pV D] D]RN N|]|WWL |VV]HIJJpVVHO IRJODONR]LN
QHYH]HWHVHQ D PR]JiVUHQGV]HU PR]JiVUHQGV]HU PĦN|GpVH D]pU]pNHOĘUHQGV]HU D]pU]pNV]HUYHNPĦN|GpVH pVDN|]SRQWLLGHJUHQGV]HU DN|]SRQWLpVSHULIpULiV
LGHJUHQGV]HUPĦN|GpVH (]DKiURPHOHPFLUNXOiULV|V]V]HIJJpVWPXWDWPR]JiVQpONOQLQFVpU]pNHOpVpU]p-
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6]LO¼UGDEDOHVHWHOįWW
MREUDIHQW ÄVD]ÄGHV
DQ\M¼YDOYDODPLQW6WHIDQ
.QREHOOHOD]eÕMKDELOLW¼
FLÎqDODWW&VÈNV]HUHG¼
EDQ(UGÄO\EHQ

NHOpVQpONOQHPWXGRPDNLYiOWRWWKDWiVWD]HUHGHWLV]iQGpNRPPDO |VV]HKDVRQOtWDQL pV |VV]HKDVRQOtWiV QpONO
SHGLJ QHP WXGRN DODNtWDQL D PR]JiVRQ pV tJ\ WRYiEE
(]WDKLEDMDYtWiVLIRO\DPDWRWPLQGHQHJ\HVWHYpNHQ\VpJ
VRUiQ ~MUD IHO NHOO pStWHQHP PHJYDOyVtWDQRP pV DNWtY
PyGRQIRUPiOQRPPHUWPLQGHQKHO\]HWHJ\DNWXiOLVDOkalmazkodást igényel. A magatartásunk tehát nem egy
JRPEQ\RPiVUDPĦN|GLNPLQWHJ\V]iPtWyJpSQpODKROD
UHDNFLyHJ\DGDWWiUROyUyOYDQHOĘYpYHpVDPR]JiVUHQGV]HUQNiOWDOYpJUHKDMWYD
+D HEEH D] |QLUiQ\tWiVED YDODKRO HJ\ KLED FV~V]LN EH
DNNRUD]DNWXiOLVKHO\]HWEHQHJ\~MWDQXOiVLIRO\DPDWDODNXONL6]LOiUGHVHWpEHQD]W|UWpQWKRJ\DNLFVLpV¿QRP
YiOWR]iVRND]ĘV]iPiUDQHPEtUWDNHOHJHQGĘLQIRUPiFLyWDUWDORPPDO H]pUW QHP YH]HWWHN NO|QEVpJHN PHJWDSDV]WDOiViKR] VHP (]]HO Ę D]W WDQXOWD KRJ\ MREEDQ
IHV]tWVHD]L]PDLWpVHJ\PDJDVL]RPWyQXVWWDUWVRQtJ\
DONDOPD]NRGYD D] ~M KHO\]HWpKH] $ :HEHU ± )HFKQHU
V]DEiO\ DODSMiQ HUĘVHEE LPSXO]XVRNUD YROW V]NVpJ D
N|UQ\H]HWHUpV]pUĘODKKR]KRJ\D]RNDWpU]pNHOQLWXGMD
pVH]HJ\RO\DQ|UG|JLN|UK|]YH]HWHWWDPHO\IRO\DPDWRVDQD]L]RPIHV]OWVpJpQHNQ|YHNHGpVpWHUHGPpQ\H]WH
$ .LQDHVWKHWLFV V]HPSRQWMiEyO DODSYHWĘ IRQWRVViJ~ pV
|VV]HIJJpVEHQD]|QLUiQ\tWiVVDOLVpUGHPHVPHJHPOtWHQLKRJ\D]HJ\HWOHQ|VV]HWHYĘDKRONtYOUĘON|QQ\HQ
pVN|]YHWOHQOKDWQLWXGXQNHUUHDIRO\DPDWUDD]DPR]gásrendszer. Mindezek tudatában megpróbáltuk nagyon
NLV PR]JiVLPSXO]XVRNNDO 6]LOiUG V]iPiUD OHKHWĘYp
WHQQL KRJ\ D] L]RPIHV]OWVpJpW GLIIHUHQFLiOWDEE PyGRQ
V]HUYH]]H PHJ NLVHEE NO|QEVpJHNHW SURGXNiOMRQ pV
pU]pNHOMHQYDODPLQWH]HNHWDVDMiWPR]JiVUHSHUWRiUMiED
beépítse.
Tanulási paradigma és támogatás. 6]LOiUG IHMOĘGpVH
UiYLOiJtWDWDQXOiVLpVIHMOĘGpVLSDUDGLJPDMHOHQWĘVpJpUH$
.LQDHVWKHWLFVDEEyOLQGXONLKRJ\D]HPEHUIRO\DPDWRVDQ
IHMOĘGLN pV H]pUW QHP HJpV]VpJUĘO KDQHP HJpV]VpJIHMOĘGpVUĘOEHV]pO+DDWDQXOiVWPLQWD]HPEHUPDJDWDUWiVYiOWR]iViW±EHOHpUWYHDVWUXNWXUiOLV DONDOPD]NRGiVW YiOWR]iVW
LV±IRJDOPD]]XNPHJDNNRUH]D]WMHOHQWLKRJ\6]LOiUG
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DEDOHVHWXWiQPHJWDQXOWDD]L]RPIHV]OWVpJpW~J\
PHJV]HUYH]QL  DPL D] DGRWW KHO\]HWEHQ D OHJQDJ\REE
ÄEL]WRQViJRW´DGWDV]iPiUD
Ugyanakkor a már kialakult minták befolyásolták az
L]RPVWUXNW~UiNFVRQWVWUXNW~UiNpVDEHOVĘV]HUYHNDODNXOiViWLV(]HNDVWUXNWXUiOLVYiOWR]iVRNSHGLJ±N|OFV|Q|VHQDPĦN|GpVVHOpVYiOWR]iVLIRO\DPDWRNNDO±KDWiVVDO
YROWDN6]LOiUGPR]JiVIHMOĘGpVpUH
$]LVIHOWpWHOH]KHWĘKRJ\DW|EEKyQDSRVNyUKi]LiSROiV
DEDOHVHWXWiQQDJ\EDQEHIRO\iVROWD6]LOiUGWDQXOiVLIRlyamatait. A magas izomtónus az ápolók manipulatívan
pV QDJ\ HUĘYHO HOYpJ]HWW WHYpNHQ\VpJHLUH PRVGDWiV
IRUJDWiVVWE DGRWWYiODV](]PHJHUĘVtWHWWHL]RPWyQXV
iOODSRWiWPHUWH]YROWDÄOHKHWĘOHJMREE´PHJROGiVDUUD
hogy az ápolási folyamatban részt vegyen (vagy testréV]HLWDWHYpNHQ\VpJHNVRUiQPHJYpGMH 
$VHJtWęV]iQGpN Amikor valaki egy másik embert megWiPRJDWDNNRUiOWDOiEDQDPHJROGiVYDJ\D]HOĘWWHiOOy
IHODGDWYDQHOĘWpUEHQ$VHJtWĘQHPWXGMDpVQHPLV¿J\HO
DUUDKRJ\D]ĘVHJtWVpJHPLO\HQKDWiVVDOYDQDPiVLN
HPEHU WDQXOiVL pV IHMOĘGpVL IRO\DPDWDLUD 7|EEV]|UL LVPpWOpVXWiQHQQHND]OHV]DN|YHWNH]PpQ\HKRJ\YDODNL
D OHJMREE V]iQGpND HOOHQpUH LV D] iOWDOD Q\~MWRWW VHJtWVpJJHODVHJtWHWWV]HPpO\EĘOWDQXOWIJJĘVpJHWYiOWKDWNL
DNiU PpJ W|EE SUREOpPiW JHQHUiOYD PLQW DPLW D EHWHJ
képes megoldani.
$ 6]LOiUGGDO YDOy PXQND VRUiQ D] HJ\LN OHJIRQWRVDEE
V]HPSRQW D] YROW KRJ\ RO\DQ WDQXOiVL N|UQ\H]HWHW DODNtWVXQNNLV]iPiUDDPHO\OHKHWĘYpWHV]L  D PR]JiVOHKHWĘVpJHLQHN EĘYtWpVpW RO\ PyGRQ KRJ\ D] D WHVWL
VWUXNW~UiNDW pV PĦN|GpVW SR]LWtY LUiQ\ED YiOWR]WDVVD$
WiPRJDWiVLIRO\DPDWRNFpOMDQHPSUREOpPiNPHJROGiVD
YROWKDQHPKRJ\RO\DQWDQXOiVLIRO\DPDWRNNLDODNXOiViW
VHJtWVNHOĘD]RQWHYpNHQ\VpJHNVRUiQDPHO\HNHW6]LOiUGDNWtYPyGRQHOWXGYpJH]QLDPHO\HNDWHVWLVWUXNW~UD
pVIRO\DPDWN|]|WWLN|OFV|QKDWiVVRUiQ6]LOiUGHJpV]VpJIHMOĘGpVpWVHJtWLN
$ .LQDHVWKHWLFV V]HPV]|JpEĘO PLQGHQ WiPRJDWy N|OFV|QKDWiVQDNpVEHDYDWNR]iVQDNDPR]JiVNRPSHWHQFLD
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IHMOĘGpVpKH]pVHJ\|QiOOypOHWYLWHOPHJWDQXOiViKR]NHOOHQHKR]]iMiUXOQLD(]HNQHNDFpORNQDNDPHJYDOyVtWiVD
QDJ\EDQ IJJ D VHJtWĘ V]HPpO\ PR]JiVNRPSHWHQFLiMiWyOLOOHWYHD]DODSYHWĘIHOWHYpVHLWĘOpVV]iQGpNiWyO
Újhabilitáció. Az én értelmezésem szerint a rehabilitáció
D]HPEHUHJ\UpJHEELiOODSRWiQDNNpV]VpJHLQHNYLVV]DiOOtWiViWMHOHQWL'HKDHOIRJDGRPD]WD]HJ\V]HUĦWpQ\iOOiVWKRJ\HJ\VpUOWDJ\VRKDQHPOHV]PiURO\DQPLQWD
VpUOpVHOĘWWpVD]HPEHUQHPWXGMDDNRUiEELNpV]VpJHLW
YLVV]DNDSQLDNNRUDUHKDELOLWiFLyNLIHMH]pVHJ\LOO~]Ly$
Kinaesthetics egyrészt mindig az ember aktuális helyzeWpEĘOpVPiVUpV]WD]HPEHUIRO\DPDWRVIHMOĘGpVpEĘOLQGXO
NLËJ\QHPDUpJLNpV]VpJHNYLVV]DiOOtWiVDDFpOKDQHP
D]DNWXiOLVN|UOPpQ\HNN|]|WWpVDMHOHQOHJLNRPSHWHQFLiNDW¿J\HOHPEHYpYH~MNpV]VpJHNpVNRPSHWHQFLiNWDQXOiVD+DH]DFpOYDQHOĘWWQNDNNRUPLQGHQNLQHNYDQ
HVpO\HDSR]LWtYLUiQ\~IHMOĘGpVUHIJJHWOHQOD]DNWXiOLV
KHO\]HWpWĘO (PHOOHWW H]]HO D PHJN|]HOtWpVVHO QHP EL]WDWMiN RO\DQ LOO~]LyNNDO DPHO\HN FVDOyGiVKR] YH]HWQHN
(]pUWLVJRQGRORP~J\KRJ\DUHKDELOLWiFLyKHO\HWWLQNiEE
~MKDELOLWiFLyUyONHOOHQHEHV]pOQQN
1HKp]LGęV]DNM~QLXViEDQ(V]WHUpV6]LOiUG0DJ\DURUV]iJUDXWD]WDNHJ\Yt]LWHUiSLiVUHKDELOLWiFLyUDËJ\
DNDSFVRODWXQNHJpV]HQQRYHPEHUYpJpLJPHJV]DNDGW
DPLNRUXJ\DQLVPLQGNHWWHQYLVV]DM|WWHNHJ\Kinaesthetics
KDODGyNpS]pVUH,WWWXGWXNPHJKRJ\6]LOiUGDYt]LWHUiSLDHOVĘKHWpQHJ\YHVHNUt]LVPLDWWDNyUKi]EDNHUOW
DKROQDJ\YHVHN|YHNHWGLDJQRV]WL]iOWDNQiOD+D]DXWD]WDN5RPiQLiEDGHLWWD]RUYRVRNDNRSRQ\DVpUOpVHPLDWWQHPYiOODOWiNDPĦWpWHWËJ\YLVV]DXWD]WDN0DJ\DURUV]iJUDDKROHOWiYROtWRWWiNDYHVHN|YHLW+RJ\D]XWROVy
WDOiONR]iVXQNyWD6]LOiUGiOODSRWDQHPOHWWURVV]DEED]
(V]WHUQHN6]LOiUGpGHVDQ\MiQDNYROWN|V]|QKHWĘ$VRN
QHJDWtYWDSDV]WDODWQDNN|V]|QKHWĘHQ6]LOiUGPLQGLJNLDEiOWpVDJUHVV]tYOHWWKDYDODNLLVPHUHWOHQpULQWHWWHPHJ
YDJ\ N|]HOHGHWW KR]]i$]W LV HOOHQH]WH KRJ\ (V]WHUUHO
HOM|MM|QDKDODGyNpS]pVUH
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Kilátások.(V]WHUQDJ\PHJOHSHWpVpUH6]LOiUGDNpS]pV
QDSMDDODWWQHPNLDEiOWSHGLJW|EEWUpQHULVPR]JRWW
YHOH D NpS]pV VRUiQ 7|EEV]|U LV HOPRQGWD Ä$Q\D
PRQGGHOPLQGHQNLQHNLWWHPEHUNpQWEiQQDNYHOHP´
$ NRPSHWHQFLDIHMOĘGpVH D KpW YpJpLJ pV]UHYHKHWĘ YROW
+DYDODPLQDJ\RQpUGHNHOWHDNNRUHJ\HGOYDJ\NLVWiPRJDWiVVDOHOIRUGXOWKiWUyOROGDOUD(J\HGOOWD:&Q
DPLWLGĘEHQMHO]HWWLVKDPHQQLHNHOOHWWeQHNHOWpVEHV]pOW PLN|]EHQ HJ\UH JD]GDJDEE V]yNLQFVHW KDV]QiOW
PpJYLFFHOĘG|WWLV$NDUMDLWNH]GWHGLIIHUHQFLiOWDEEDQpV
WXGDWRVDQKDV]QiOQLOD]XOWD]L]RPIHV]OWVpJHpVPiUD
PHOONDViKR]LVWXGWDKDMOtWDQLĘNHW
0pJ D NpS]pV EHIHMH]pVH HOĘWW MHOH]WH (V]WHU KRJ\ KD
OHKHWVpJHV OHQQH DNNRU UpV]W V]HUHWQH YHQQL D WUpQHU
NpS]pVHQpVDEL]WDWiVXQNUDPHJLVtUWDDMHOHQWNH]pVpW
$VRNNHUHVpVpVNO|QE|]ĘWDSDV]WDODWXWiQH]DOpSpV
PDJipUWEHV]pOPHJKR]WDDG|QWpVpW

6]LO¼UGJXUXOQLWDQXO

.LVƭOPHN6]LO¼UGeµMKDELOLW¼FLÎVIRO\DPDW¼UÎOqÄVHJ\
LQWHUMÕ(V]WHUUHOD]DO¼EELOLQNHNHQWDO¼OKDWÎN
KWWSELWO\ƭOPLPSUHVVLRQHQ
KWWSELWO\ƭOPLQWHUYLHZ
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Kinaesthetics a nevelésben

A Kinaesthetics
egy egyetemes nyelv
Anna Trummer5RPiQLiEDXWD]RWWKRJ\UpV]WYHJ\HQHJ\.LQDHVWKHWLFVDQHYHOpVEHQEHYH]HWŊNpS]pVHQDKROPHJWDSDV]WDOWDKRJ\D.LQDHVWKHWLFVHJ\RO\DQHJ\HWHPHVQ\HOYDPLWDNNRULVpUWKHWQNDPLNRUNO|QEHQHJ\V]yWVHP
pUWQN
Ismerkedés a Kinaesthetics-szel. A KinaestheWLFVV]HO HOĘV]|U  Q\DUiQ WDOiONR]WDP DPLNRU UpV]W
YHWWHPHJ\.LQDHVWKHWLFV.UHDWtY7DQXOiVEHYH]HWĘNpSzésen. Ezen a képzésen nagyon sokat tanultam a mozJiVUyOGHQHPHOPpOHWLWXGiVV]LQWMpQKDQHPPLQGHQHN
HOĘWWDPR]JiVPHJWDSDV]WDOiViQpU]pNHOpVpQNHUHV]WO
DVDMiWWHVWHPEHQ+DEiUDNpS]pVNRQWH[WXVDQHPNDSFVROyGRWW N|]YHWOHQO D V]DNWHUOHWHPKH] PpJLV VRNDW
VHJtWHWWDPXQNiPEDQ1HYHOĘNpQWGROJR]RNH]pUWHOVĘ
sorban a gyerekek mozgásérzékelésének támogatásáKR]NDSWDPSUDNWLNXV|WOHWHNHW$PLNRUPHJWXGWDPKRJ\
OpWH]LND.LQDHVWKHWLFVWHUOHWHLQEHOOGLUHNWQHYHOpVVHO
IRJODONR]ySURJUDPDNNRUQDJ\RQOHONHVOHWWHP1DJ\RQ
MyOHOWXGWDPNpS]HOQLD.LQDHVWKHWLFV|VV]HNDSFVROiViW
D NO|QE|]Ę SHGDJyJLDL HOPpOHWHNNHO DPLW QHYHOĘNpQW
a szakmai tudásom gazdagításaként be tudnék építeni
DPXQNiPED0iUPHJYROWD]DWDSDV]WDODWRPLVKRJ\
HJ\ PiV SHUVSHNWtYD PHJN|]HOtWpV D QHYHOpV NO|QE|]ĘWpPiLEDQVRNV]RU~MNDSXNDWWXGPHJQ\LWQL(]pUWHONH]GWHPNHUHVQLDOHKHWĘVpJHWKRJ\.LQDHVWKHWLFVH]HQ
D WHUOHWpYHO LV PHJLVPHUNHGKHVVHN pV WDOiOWDP LV HJ\
.LQDHVWKHWLFVDQHYHOpVEHQEHYH]HWĘNpS]pVWDPLWQpPHW Q\HOYHQ WDUWDQDN 5RPiQLiEDQ pV D UpV]WYHYĘNQHN
helyben tolmácsolnak.
%HYH]HWŊNpS]pV5RPiQLiEDQ²HJ\NDODQG" MiYHODOHKHWĘVpJIHONHOWHWWHD]pUGHNOĘGpVHPHWH]pUWPHJNHUHVWHP D NpS]pVW YH]HWĘ WUpQHUW 8WH .LURYRW 0HVpOW
D] RUV]iJUyO pV D] RWW pOĘ HPEHUHNUĘO D .LQDHVWKHWLFV
KHO\]HWpUĘO 5RPiQLiEDQ pV D]W LV PHJWXGWDP KRJ\
D NpS]pV WDUWDOPD pV IHOpStWpVH PHJHJ\H]LN D 1pPHWRUV]iJEDQ WDUWRWWDNpYDO ėV]LQWpQ V]yOYD QHP LJD]iQ
WXGWDPHONpS]HOQLKRJ\KRJ\DQIRJ]DMODQLH]DNpS]pV
7pQ\OHJOHJ\Ę]KHWĘDQ\HOYLDNDGiO\D]RNV]iPiUDDNLN
QHP EHV]pOQHN QpPHWO"$] RWW pOĘ HPEHUHNQHN YDMRQ
HJpV]HQ PiV HONpS]HOpVN YDQ D QHYHOpVUĘO" .pSHV
OHV]HN XJ\DQ~J\ N|YHWQL D NpS]pVW PLQW HJ\ WHOMHVHQ
QpPHWQ\HOYĦW"
'H PLQGHQIpOH NpUGpV pV DJJiO\ HOOHQpUH EHOHYiJWDP
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.pUWHP HJ\ SiU V]DEDGQDSRW D PXQNDKHO\HPHQ OHIRJODOWDPDUHSOĘMHJ\HWpVEHMHOHQWNH]WHPDNpS]pVUHËJ\
PiUQHPYROWYLVV]D~W%XNDUHVWEHUHSOWHPDKROWDOiONR]WDP8WH.LURYYDOpVHJ\WWPHJWHWWND]|WyUiVYRQDW
XWDW&VtNV]HUHGDIHOp&VtNV]HUHGD(UGpO\EHQWDOiOKDWy
pV D OHJW|EEHQ PDJ\DUXO EHV]pOQHN H]HQ D N|UQ\pNHQ
&VtNV]HUHGiEDQ D YDV~WiOORPiVRQ 3IHPHWHU 0iULD .Lnaesthetics tréner fogadott minket nagyon szívélyesen.
0HJKDWy YROW DKRJ\ PLQGHQNL IRJODONR]RWW YHOHP H]pUW
PiUD]HOHMpWĘOIRJYDQDJ\RQMyOpUH]WHPPDJDP$N|UQ\pNpVD]RWWpOĘHPEHUHNLVQDJ\RQOHONHVtWĘHQKDWRWWDN
UiPH]pUWDNH]GHWLNpWVpJHLPJ\RUVDQHOLOODQWDN
$QHYHOpVNO|QE|]ŊNXOW~UiNEDQ Az már a kép]pV HOĘWW WLV]WD YROW V]iPRPUD KRJ\ 5RPiQLiEDQ VRN
PLQGHQ PiVNpSS YDQ PLQW 1pPHWRUV]iJEDQ $ W|UYpQ\HVNHUHWHNpVDVWUXNW~UiNDNXOWXUiOLVHOWpUpVHNEĘODGydóan másképpen alakultak. Például nehéz volt elmagyaUi]QRPKRJ\1pPHWRUV]iJEDQPLWpUWQNLVNRODLQDSN|]L
alatt. Ezt a típusú gondozási létesítményt csak nehezen
WXGWiNHONpS]HOQLDNpS]pVKHO\LUpV]WYHYĘL$QQDNHOOHQpUH KRJ\ D NpW RUV]iJEDQ NO|QE|]Ę J\HUPHNJRQGR]iVLPRGHOOHNpVLQWp]PpQ\HNDODNXOWDNNLDSUREOpPiN
mégis hasonlóak. A neveléssel kapcsolatosan sok olyan
NpUGpV PHUOW IHO DPLW pQ LV IHOWHWWHP PiU PDJDPQDN
SpOGiXO D PHJIHOHOĘ V]pNPDJDVViJ J\HUHNHNQHN PR]JiVPLQWiND]tUiVWDQXOiVVRUiQYDJ\KRJ\KRJ\DQOHKHW
DJ\HUPHNHNHWDEEDQWiPRJDWQLKRJ\HJ\HGOiOOMDQDN
IHODV]pNEĘO±iOWDOiQRVDQPHJN|]HOtWYHKRJ\DQWXGRP
IHOQĘWWNpQWDJ\HUPHNHNHWDEEDQVHJtWHQLKRJ\DPR]JiVXNDWGLIIHUHQFLiOWDEEDQWXGMiNpU]pNHOQL"0LQGHQDPL
RWWHOKDQJ]RWWDIHOPHUOĘNpUGpVHNDPHJWDOiOWPHJROGiVRN iOWDOiQRVDQ IRQWRVDN YROWDN pV QHP IJJWHN RUV]iJVSHFL¿NXVDGRWWViJRNWyO$WUpQHUHNpVDUpV]WYHYĘN
Q\LWRWWViJD DUUD KRJ\ D N|]|V WpPiNUD NRQFHQWUiOMXQN
HOW|UStWHWWpN D] HOWpUĘ NXOW~UiEyO DGyGy NO|QEVpJHNHW
>>
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>>
6ĘW H]HN D NO|QEVpJHN FVDN JD]GDJtWRWWiN D N|]|V
PHJRV]WiVDLQNDW pV OHKHWĘYp WHWWpN V]iPXQNUD KRJ\
SHUVSHNWtYiWWXGMXQNYiOWDQL$.LQDHVWKHWLFVpSSDEEDQ
WXGVHJtWHQLKRJ\DOLQHiULVJRQGRONRGiVPyGWyOpVUHQGV]HUHNWĘOiWYH]HVVHQHJ\PiVIDMWDOiWiVPyGED
$NpS]pVHONH]GŊGLN0iUDNpS]pVHOVĘQDSMiQPHJpUWHWWHP KRJ\ PLpUW LV WXG D NpWQ\HOYĦ NpS]pV LO\HQ MyO
PĦN|GQL 8WH .LURY OiWYiQ\RV PR]GXODWRNNDO YH]HWWH D
NpS]pVW 3IHPHWHU 0iULD SHGLJ PLQGHQW IRUGtWRWW (]HQ
NtYOPLQGHQHUHGHWLOHJQpPHWNpS]pVLDQ\DJOHYDQIRUGtWYD PDJ\DUUD pV PLYHO D NpS]pVL DQ\DJRN IHOpStWpVH
W|NpOHWHVHQPHJIHOHOD]HUHGHWLQHNQpPHWOpVPDJ\DUXO
LVXJ\DQRGDNHOOHWWMHJ\]HWHOQL
+RJ\ KRJ\DQ IRJRN V]DYDN QpONO EROGRJXOQL D]W HOĘUH
el sem tudtam képzelni. A sok partnertapasztalat során
PLQGHQ UpV]WYHYĘYHO NDSFVRODWED NHUOWHP pV D N|]|V
WHYpNHQ\VpJHNN|]EHQDPR]JiVPDJipUWEHV]pOW±GH
KDPpJLVYDODPLWLV]Wi]iVUDV]RUXOWDNNRU3IHPHWHU0iULD PLQGLJ D VHJtWVpJHPUH VLHWHWW 6ĘW tJ\ PpJ MREEDQ
EHOHWXGWDPpOQLPDJDPDPR]JiVWDSDV]WDODWRNED±PiV
szociális továbbképzéseken általában nagyon sokat beV]pOHNLWWYLV]RQWPHJWDSDV]WDOWDPD]WKRJ\NL]iUyODJD
PR]JiVVDOLVHOPRQGKDWyDPLWHONHOOPRQGDQL
$WDSDV]WDODWRWJ\DNRUODWEDOWHWQL A képzés máVRGLNUpV]pEHQDN|UOEHOOKyQDSRVHJ\pQLWDQXOiVL
Ii]LVWN|YHWĘHQPpJLQWHQ]tYHEEWDSDV]WDODWFVHUHDODNXOW
NLDUpV]WYHYĘNN|]|WW0LQGHQNLHOPHVpOWHDWDSDV]WDODWDLWPHJ¿J\HOpVHLWDPLWDN|]WHVIi]LVEDQJ\ĦMW|WW$PL
QHNHPNO|Q|VHQOiWYiQ\RVYiOWR]iVYROWD]DJ\HUHNHN
PR]JiViUD YDOy UiOiWiVRP IHMOĘGpVH  9ROW SpOGiXO HJ\
HVHW DKRO HJ\ ¿~QDN JRQGRW RNR]RWW D] tUiV J\DNRUOiVD 1HNHP U|JW|Q HV]HPEH MXWRWW KRJ\ D NpS]pV HOVĘ
felében megpróbáltunk felemelt lábakkal szépírásban
tUQL±H]DPHJWDSDV]WDOiVHJ\pUWHOPĦYpWHWWHV]iPXQNUDKRJ\VRNNDON|QQ\HEE~J\tUQLKDQRUPiOLVDQOQN
pV D OiEXQNDW OH WXGMXN WiPDV]WDQL D SDGOyUD (EEĘO D
WDSDV]WDODWEyO NLLQGXOYD PHJSUyEiOWDP D] HPOtWHWW ¿~W
DEEDQVHJtWHQLKRJ\D]OĘKHO\]HWpWYiOWR]WDVVDPHJ
(QQHNKDWiViUDWpQ\OHJNRQFHQWUiOWDEEDQpVMREEDQWXGRWWD]tUiVUD¿J\HOQLpVDIHODGDWRWEHIHMH]QL
(]HQNtYOPpJDNO|QE|]ĘPR]JiVRVMiWpNRNVRUiQEH
WXGWDPpStWHQLRO\DQVSHFLiOLVIHODGDWRNDWLVDPLNDPR]JiVpU]pNHOpVUH|VV]SRQWRVtWRWWDN3pOGiXOPHJNpUWHPD
J\HUHNHNHWKRJ\OX¿N|VV]HQ\RPiViYDOSUyEiOMiNPHJD
VDMiWHUHMNHWIHOPpUQL'HQHPFVDNDJ\HUHNHNKDQHP
pQPDJDPLVPHJWDQXOWDPKRJ\KRJ\DQWXGRPDVDMiW
IHV]OWVpJHPHW HJ\ FVRSRUW J\HUPHN YH]HWpVH N|]EHQ
FpO]RWWDQ~J\DODNtWDQLKRJ\PLQpOW|EEMiWpNWHUHWEL]WRsítsak a csoport számára.

>>
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>>
gVV]HJ]pVNpQW HOPRQGKDWRP KRJ\ PLQGHQ
szinten gazdagodtam. A képzés hatására pozitívan
befolyásolni tudom a gyerekekkel való interakciókban a
VDMiW KR]]iiOOiVRPDW pV PĦN|GpVPyGRPDW 8J\DQH]
LJD]DVDMiWPR]JiVRPPHJpUWpVpUHDIHV]OWVpJHPUHD
J\HUPHNHNpU]pNHOpVpQHNWiPRJDWiViWLOOHWĘ|WOHWHLPUH
5HPpOHPKRJ\DM|YĘEHQD.LQDHVWKHWLFVDQHYHOpVEHQ
SURJUDP QDJ\ pUGHNOĘGpVW IRJ NHOWHQL (]]HO D] tUiVVDO
V]HUHWWHP YROQD KDQJV~O\R]QL KRJ\ PLO\HQ VRN WpUHQ
SUR¿WiOKDWQDNHEEĘODQHYHOĘNpVDSHGDJyJXVRN~J\D
VDMiWpOHWNEHQPLQWDPXQNiMXNVRUiQLV
9pOHPpQ\HPV]HULQWD.LQDHVWKHWLFVHWQHPHJ\~MSHGDJyJLD HOPpOHWNpQW NHOOHQH PHJN|]HOtWHQL KDQHP VRNNDO
LQNiEE D PHJOHYĘ WXGiV DODSYHWĘ NLHJpV]tWpVHNpQW pV
kiszélesítéseként.

Kinaesthetics – egy egyetemes nyelv. A romániai tartózkodásom és élményeim általánosságban véve
PHJHUĘVtWHWWpNEHQQHPKRJ\D.LQDHVWKHWLFVKDWDOPDV
SRWHQFLiOODO EtU D QHYHOpV pV D NO|QE|]Ę NXOW~UiN N|]WLPHJpUWpVWHUpQHJ\DUiQW1HPXWROVyVRUEDQSHGLJD
ODSRV KLHUDUFKLD LOOHWYH D V]HUYH]HWHN KiOy]DWDODS~ ¿OR]y¿iMD pV D] D WpQ\ KRJ\ D .LQDHVWKHWLFV N|]|VVpJ
HJ\UHV]pOHVHEEN|]|QVpJHWpUHOJRQGRVNRGLNHQQHND
V]DNWHUOHWQHNDPDJDVYRQ]HUHMpUĘO
1DJ\RQKiOiVYDJ\RN8WH.LURYQDN3IHPHWHU0iULiQDN
pV D *\XODIHKpUYiUL &DULWDVQDN KRJ\ LO\HQ NHGYHVHQ
fogadtak. A képzés számomra csodálatos gazdagító élPpQ\YROW(PHOOHWWD]LVEHEL]RQ\RVRGRWWKRJ\DNH]GHWL
DJJiO\DLP WHOMHVHQ DODSWDODQRN YROWDN 1DJ\RQ |UO|N
hogy belevágtam.

Anna TrummerQHYHOį
NÄQWGROJR]LNHJ\Q×UQ
EHUJLQDSNÑ]LRWWKRQEDQ
6]RFL¼OLVPXQN¼WYÄJ
]HWWNÄS]ÄVÄVQHYHOÄV
WÄP¼UDV]DNRVRGRWW

3LOODQDWNÄSHNDNÄS]ÄV
J\DNRUODWLQDSM¼UÎO
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„Neked olyan jó,
te egész nap játszol”
Csiszér-Szokol MáriaIŊiOOiV~.LQDHVWKHWLFVWUpQHUNpQWGROJR]LND*\XODIHKpUYiUL&DULWDVQiO(J\LNHYROWD]RNQDN
DNLN5RPiQLiEDQDOHJHOVŊ.LQDHVWKHWLFVNpS]pVHNHQYHWWHNUpV]WpVDQQ\LUDUipUH]WHNDQQDND]t]pUHKRJ\DPLQW
OHKHWHWWEHLUDWNR]WDNDWUpQHUNpS]pVUHLV0iULDD]yWDD]iSROiVEDQGROJR]yNROOpJiNDWVHJtWLHJ\pQLpVFVRSRUWRV
IRUPiEDQPR]JiVXNEDQVpUOWJ\HUHNHNNHOpVIHOQŊWWHNNHOGROJR]LNHJ\pQLIHMOHV]WpVHNNHUHWpEHQLGŊVHNFVRSRUWRVPR]JiVIHMOHV]WpVpYHOIRJODONR]LNYDODPLQWNpS]pVHNHWWDUW-HOHQOHJDWUpQHUNpS]pVIRNR]DWiWYpJ]LPfemeter
MáriaEHV]pOJHWHWWYHOHDUUyOKRJ\PLWMHOHQWD.LQDHVWKHWLFVV]HPOpOHWPyGDPXQNiMiEDQpVKRJ\DQJ\ŤUŤ]|WWEHD
magánéletébe is.

Pfemeter: Milyen volt az első találkozásod a Kinaesthetics-szel?
Csiszér: 2003-ban volt az első Kinaesthetics képzés a Caritasnál, amelyre, ha jól emlékszem, a Linzi Caritastól jött 2 tréner. Nagyon érdekes volt az
első benyomásom: egyrészt az fogott meg, hogy ez
egészen más szemlélet, amelyet az ápolásban alkalmazni lehet, másrészt azt jegyeztem meg: lehet úgy
is mozgatni valakit, hogy az ne fájjon.
Pfemeter: Mi volt az a kulcsélmény, aminek hatására azt mondtad, hogy mindenképpen folytatni
szeretnéd ezt?
Csiszér: Próbálkozni kezdtem a betegeknél, és láttam
a változást. Például sikerült felültetni vagy kivinni a
fürdőbe olyan beteget, akit azelőtt nem. Nekem sokkal kevesebb erőfeszítésembe került, a betegnek pedig élmény volt az, hogy - mondjuk fél éves munka
után -, be tudtunk kísérni a fürdőbe zuhanyozásra
olyan beteget, akit addig a szobában mostunk le lavórból. Ezek sikerélmények voltak, és igazából ezek
mozdítottak el engem. Később pedig, amikor a Caritas Iskolát indítottuk és rámbízták az ápolás tanítását,
elkezdtem az ápolási szakkönyveket nézegetni – melyekből annak idején én is tanultam – és rájöttem,
hogy én nem így szeretném tanítani, hanem bevinném a Kinaesthetics szemléletet az oktatásba. Ehhez
viszont még sok fejlődésre volt szükségem.
Pfemeter: Te azok között voltál, akik legelőször
kezdtek ezzel foglalkozni. Hogyan emlékszel vissza
erre az úttörő munkára?
Csiszér: Csak a trénerképzés után mondhatom
azt, hogy tényleg elkezdtem ezzel foglalkozni. A
bevezető és trénerképzés között volt egy időszak,
amikor nem intenzíven foglalkoztam ezzel. A 2.
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fokú tréner képzést 2009-ben fejeztük be, azt is
úgy, hogy ezalatt babát vártam. Tréneri munkámat
onnan számolom, amikor visszajöttem a gyermeknevelési szabadságról dolgozni. Akkor már Szőcs
Juditék elindították az idősekkel való foglalkozást,
ebbe kapcsolódtam bele, illetve elkezdtünk egyéni
fejlesztésekkel foglalkozni és az otthoni gondozásban a kollegáknak segítettünk a gyakorlatba ültetni
a Kinaestheticset.

&VLV]ÄU6]RNRO0¼ULD
IRNR]DWÕ.LQDHVWKHWLFV
WUÄQHUHJÄV]VÄJ×J\L
V]DN¼SROÎD*\XODIHKÄU
Y¼UL&DULWDVFVÈNV]HUHGDL
0R]J¼VNRPSHWHQFLD
)HMOHV]WįNÑ]SRQWM¼EDQ
GROJR]LN

Pfemeter: Mit tapasztaltál ezalatt?
Csiszér: Amint elkezdtem a kollegákkal dolgozni,
éreztem magamban nagy-nagy változást abban,
hogy másképp láttam az embert, a betegséget.
Nagyon sok mindent észrevettem már az ajtóból,
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0¼ULDKXOO¼PGHV]N¼]QL
WDQXODO¼Q\¼YDO

megnézzük, mit tud és mit nem, valamint mi az,
ami a mozgásfejlődésében a következő lépés lehetne. Ezután erre keresünk lehetőségeket, pl.
arra: Hogyan tudna felülni? Mi kell ahhoz, hogy
támaszkodni tudjon a könyökére, tenyerére? Ha
nem tud, akkor miként tudná megtanulni¬? Ez
egészen apró, részletes munka. Arra is ﬁgyelünk,
hogy nem kell fájnia a mozgásfejlesztésnek, illetve
a fájdalom határán dolgozunk. A betegek azt is értékelik, hogy bevonjuk őket a folyamatba, és a saját fejlődésüknek a központjába helyezzük. Tehát
nem én vagyok a lényeg trénerként, hanem ő és az,
amit kihoz magából, és ha ő azt, amit itt felfedezünk, elkezdi otthon begyakorolni, és tovább vinni
a hétköznapjaiba, akkor igazából, 24 órából 24-en
át tudja alkalmazni. Nem az van, hogy eljövünk ide
és egy órát foglalkozunk vele, utána meg elmegy
és elfelejtette, hanem szempontokat kap, amelyek
szerint a saját mozgását ﬁgyeli és tudatosan alakítja
azt a hétköznapi tevékenységek során. Az is nagyon fontos, hogy az embert rendszerként látjuk.
Nem csak a törés utáni lábbal, elsorvadt izommal,
vagy bénult végtaggal dolgozunk, hanem tudjuk,
hogy annak hatása van az egész szervezetre és így
próbálunk segíteni.

például megláttam, hogy a beteg nem tudja letenni
a fejét, és sok más apróságot is akár, amire azelőtt
nem ﬁgyeltem fel. Mindezt anélkül, hogy rátettem
volna a kezemet a betegre.
Pfemeter: Rengeteg egyéni esettel dolgozol. Milyen
szempontok szerint történik a fejlesztés? Miért szeretnek ide jönni az emberek?
Csiszér: Az első, ami nagy löketet szokott adni, és
amin én is sokszor elcsodálkozom, hogy annak a
felfedezésével kezdjük a közös munkát, hogy milyen mozgáslehetőségei maradtak meg, mi az, amit
ő tud, mire képes. Nagyon sokszor a hozzátartozók
sem tudják, hasonlóan a betegekhez, hogy milyen
mozgáslehetőségeik vannak, és nehezen ismerik
fel, hogy a már ismert és megszokott mozgásmintákon kívül lehetne másképpen is ugyanazt a tevékenységet elvégezni, ezáltal megkönnyítve mindennapi életüket. Ez mindig látványos előrelépés,
amiben tulajdonképpen a tréner szerepe annyi,
hogy rávezeti a beteget arra, hogy felismerje és
megtapasztalja milyen mozgáslehetőségei maradtak, és hogy ezekre támaszkodva hogyan tudna
hatékonyabban mozogni. Ezután egy lassúbb folyamat következik, amikor nagyon módszeresen
megtervezzük, hogy mi az, amire nagyon ﬁgyelünk. Ez úgy történik, hogy egy fogalom mentén
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Pfemeter: Mit csináltok akkor, ha a beteg orvosa
mást javasol, például azt, hogy ne mozgassa az
érintett testrészt, vagy ne terheljen rá?
Csiszér: Ez nagyon érdekes kérdés, a választ a
tapasztalat hozta. Az elején eléggé meggondoltam, hogy mondjak-e mást, mint amit az orvos
mondott. De inkább nem vitatom, hanem elkezdünk dolgozni. Megnézzük, hogy ha például azt
mondta, hogy nem támaszkodhat a karjára vagy
lábára, akkor megpróbáljuk, hogy mégis tud-e
súlyt vinni rá, mit érez, fáj, nem fáj, bírja, nem
bírja, mekkorák a mozgáslehetőségei? És akkor
szépen lassan meggyőződik a beteg arról, hogy
tudja használni az adott testrészt, hogy képes
nagyon sok olyan mozgásra is, amit esetleg az
orvos úgy értékelt, hogy nem fog tudni megtenni. Így nem kiterjeszti a problémáját az egész
testére, hanem a lehetőségeit bővíti. Az orvosok
mondanak olyant, hogy a beteg soha nem fog
tudni lábra állni. Mi nem szoktunk ellenkezni és
érvelni, hanem dolgozunk. Elkezdjük módszeresen megmutatni, hogy képes rá. Természetesen
szükséges a bátorság a beteg részéről is, mert
olyan is van, hogy nem mer próbálkozni, ha az
orvos azt mondta, hogy ne mozgassa az adott
testrészt. De olyan is van, hogy a beteg fejlődése
már rég messzemenően túlmutat azon, amit az
orvos feltételezett, és az ellenőrzéskor látja, hogy
mekkorát fejlődött.
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Pfemeter: A szakmai életeden kívül, hogyan éled
meg ezt a szemléletmódot a magánéletedben, milyen változásokat hozott?
Csiszér: Egyrészt a gyerekeim nevelésében éreztem változást, például a kicsi ﬁamat másképp gondoztam, mint a nagyobbakat. Legyen az akár a napi
gondozás, pelenkázás, fürdetés, etetés. A többiekkel is nyilván gondosan bántam, mert egy anya
nem fog durván nyúlni a gyerekéhez. De abban is
például, hogy hol fogom meg, vagy hogyan veszem
fel, azt gondoltam, hogy igazából mindegy, amíg
magamon meg nem tapasztaltam a különbséget.
Ezekben a dolgokban a férjem is támogatott és ő is
megtanulta. A másik változás a legkisebb ﬁam saját
ritmusában való fejlődésének megengedése volt,
olyan környezet megteremtése számára, ahol fejlődési lehetősége van. Például annak a fontossága,
hogy letegyem a padlóra, a földre. Ezt már az első
gyerekemnél is valahogy ösztönösen így csináltam,
vagy tudtam, hogy ahhoz, hogy fejlődjön, megfelelő térre van szüksége, de ha valami nem sikerült,
sokkal hamarabb beavatkoztam az első gyereknél,
mint a harmadiknál, vagy jobban féltettem, nem
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hagytam, hogy kipróbálja a határait. A másodiknál
már tapasztalatból is inkább engedtem, de a harmadiknál sokkal tudatosabb volt, mit miért teszek.
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Pfemeter: Milyen változást tapasztaltál saját világlátásodban vagy szemléletmódodban?
Csiszér: A Kinaesthetics segítségével alakult ki
bennem például az, hogy nem a problémára koncentrálok, hanem megoldást keresek. Egy problémára nem egy, hanem akárhány megoldás adódhat, csak rajtam múlik, hogy nyitott vagyok-e arra,
hogy meglássam, megtaláljam, vagy, hogy éppen
melyiket alkalmazzam abból a 3-4-ből, ami eszembe jut. Ez a mindennapi életben is nagyon benne
van, és a gyerekeimet is erre tanítom: ha valami
nem megy, semmi baj, nézzük meg, mit lehet tenni, vagy változtatni. Ez tényleg ott van a mindennapjaimban.
Pfemeter: Mennyit fognak fel a munkádból a gyerekeid, mennyit tudnak befogadni?
Csiszér: Ez érdekes. Szilárddal, a nagyﬁammal személyesen is foglalkozom, mert a lábával gond van.
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Ő most már 17 éves nagyﬁú, érti és érzi, hogy miről van szó. De kellett neki idő, amíg felfogta, mit
jelent magamra ﬁgyelni, magammal foglalkozni.
Régebben nem értette. Most például rákérdezek:
tud-e ﬁgyelni napközben arra, hogy a jobb lábára is áthelyezze a súlyt, mikor például szünetben
álldogál? És akkor mondja: igen, szoktam ﬁgyelni.
Elkezdtünk a medencéjével is dolgozni, hogy megtalálja ott a mozgáslehetőségeit és ezzel befolyásolja a láb tartását, mivel az egyik lábfeje rövidebb,
merev a bokája, így nem tud annyira terhelni rá,
és ez látszik a csípőtartáson, a gerincen, az egész
testén. Ő a saját testén is tapasztalja, mit jelent ez.
A többieknek inkább játék. Annával, a lányommal
például játékosan szoktunk gurulni, lazítani, ha fáj
a háta néha, akkor kicsit megmozgatom.
Pfemeter: Nem olyan régen a lányod segítségével
tanultál egy teljesen új mozgást, a hullámdeszkázást, amit a 3. fokú trénerképzésen is bemutattál.
Csiszér: Igen, azért kezdtünk hullámdeszkázni,
mert Anna nem sokkal azelőtt kapta ajándékba,
és már nagyon ügyesen tudott vele menni. Nem
hittem, hogy meg tudom tanulni. Az elején tényleg azt gondoltam, hogy kipróbálom, valamiket
megﬁgyelek magamon, s aztán lesz, ami lesz.
Aztán ahogy belelendültünk, elkezdtem élvezni,
nagyon érdekes volt, ahogy Anna is belement a
mozgáselemzésbe. Megﬁgyelte, hogyan tartom
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magam, mi az, amit változtatnom kellene, hogy
jobban megtartsam az egyensúlyom. Például látta rajtam, hogy nagyon feszült vagyok és meg
is jegyezte, hogy így nem fogok megmaradni a
deszkán. Nehézségem volt azzal, hogy elinduljak
egyedül anélkül, hogy támaszkodnék a vállára,
és megálljak, vagy leszálljak a deszkáról anélkül,
hogy esnék. Egyébként estem is, mert nem tudtam leszállni. Mindig megkérdeztem tőle: te ezt
hogyan csinálod? Általában az volt a válasza:
„nem tudom, de várjál, megnézem”, és akkor felállt a deszkára, elkezdte magát elemezni, és leírta nekem, hogyan szervezi meg a mozgását. Az
nekem vagy bevált, vagy nem, de próbálkoztam.
Nagyon izgalmas volt. Azóta, hogy nem feladat,
ritkábban próbálkozom vele, de van még tanulni
valóm, és szeretném is folytatni. Nagyon érdekes
egy új mozgást megtanulni, vagy magamról tanulni valamit egy új kihívásban.
Pfemeter: Mit észlel belőle a legkisebb ﬁad, aki
már szinte beleszületett ebbe a szemléletmódba?
Csiszér: Balázsnak ez egyértelműen játék. Vakációban elhoztam ide a kompetenciaközpontba, és
amikor hazafele mentünk a buszon, azt mondta:
„anya neked olyan jó, te egész nap játszol”. Tényleg
azt látta, hogy én játszom, ennek örülök is, mert
azt jelenti, hogy észrevette: élvezem, amit csinálok,
jól érzem magam benne.
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Elég sok érdekes
életúttal találkozhatunk a Kinaesthetics
WUpQHUHNN|]|WW
de Kassay Noémi
pOHW~WMDWpQ\OHJV]Rkatlan: az alapvég]HWWVpJHJHROyJXV
bányában dolgozott.
.pVŊEEJ\yJ\SHGDgógiát végzett és
MHOHQOHJD*\XODIHhérvári Caritas Korai
1HYHOŊpV)HMOHV]WŊ
3URJUDPMiEDQWHYpkenykedik Kinaesthetics trénerként.
Romániában a Kinaesthetics a nevelésben program még
eléggé gyermekciSŊEHQMiU1RpPLW
DSURJUDPEDQUHMOŊ
OHKHWŊVpJHNUŊOpVD
kalandos szakmai
pOHW~WMiUyONpUGH]WH
Pfemeter Mária.
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Geológusból
Kinaesthetics tréner
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Pfemeter Mária: Kérlek, hogy mesélj a szakmai
életutadról.
Kassay Noémi: Gyógypedagógusi végzettségem
van, valamint TSMT (tervezett szenzo-motorostréning) tréner diplomám és pszichodráma aszszisztensi képzést is elvégeztem. A TSMT-t tréner
diplomát azért szereztem meg mert azt gondoltam,
hogy majd segítségemre lesz a mozgásfejlesztésnél.
A képzés során kezdtem el az emberre, mint rendszerre tekinteni és egy másfajta szemléletmód kezdett kialakulni. A pszichodrámát azért tartom fontosnak, mert merem állítani, hogy a Kinaesthetics
képzéseken, habár egy percet sem foglalkoztunk a
lelkünkkel, csak a mozgásunkat ﬁgyeljük, elemezzük mégis legalább annyi önismereti munkát végzek, mint a 360 óra pszichodráma alatt. Moreno
szerint a gondolatok, érzések és a test összefüggenek.
A Caritas-Korai Nevelő és Fejlesztő programjánál
dolgozom 2010-től. A programunkon többnyire
0-3 éves gyerekek vesznek részt, de vannak foglakozásaink amelyek nagyobb, 3-6 éves gyerekeknek
szólnak. A csoportos foglakozásaink mondókaének-mozgás-játékra épül, és egy szakmailag előre
kigondolt, összeállított program. Bejáróink többsége egészséges kisgyerek, de vannak koraszülött,
vagy fejlődésben megkésett, lemaradott és sajátos
igényű résztvevőink is. A csoportfoglakozások
mellett egyéni fejlesztéssel is foglalkozunk, ide már
nagyobb, 6-13 éves gyerekek is bejárnak. Velük
mozgáskompetencia fejlesztés, iskolai készségek és
egyéb készségek, képességek fejlesztésse történik.
Pfemeter: Geológusként dolgoztál korábban, ahhoz képest éles váltás a gyógypedagógia, Kinaesthetics. Mi késztetett a váltásra?
Kassay: Mindig érdekeltek a miértek: miért történik az, ami történik, hogyan működnek körülöttem a dolgok, én hogyan működök? Első szakmám
a geológia is valahova ide kapcsolódik, csak épp a
válaszokat még nem találtam meg.
A gyermekek megszületése után, nem láttam magam geológusnak. Mint három gyerekes édesanya,
valami másban kellett tovább gondolkodnom. Mivel jó pár éve már gyermekeimet neveltem úgy
éreztem, hogy én már nem értek semmi máshoz
csak az anyasághoz, s ezzel a „tudásommal” kellene
kezdeni valamit. Érdeklődéssel követtem fejlődésüket, ﬁgyeltem a változásokat és sokat csodáltam,
hogy mennyi mindent megtanulnak maguktól. Izgalmasnak gondoltam ezeket a dolgokat, így indultam el a gyógypedagógia irányába.
Munkám végzése során rájöttem, hogy nem tudom
elkerülni a mozgásfejlesztést, mert minden onnan
indul, mindennek az alapja a mozgás. Ezért amikor
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„megért” a Kinaesthetics bennem, a munkámban
nagy segítséggé vált.
Ma már bárki fordul hozzám gyógypedagógiai fejlesztésért az első az, hogy Kinaesthetics szempontok szerint ﬁgyelem meg és csak utána térek rá a
gyógypedagógiai megﬁgyelésre.
Az első tréner képzés végén már úgy éreztem, hogy
mindaz amit a gyógypedagógián tanultam használhatóvá vált a Kinaestheticsszel.
Pfemeter: Hogy és mikor találkoztál először a Kinaesthetics-szel?
Kassay: 2010-2011-ben Marosvásárhelyen Péter György és Márton András kollegáknak tartott
bevezető képzést. Ami ott megmaradt, hogy több
körkörös mozgásmintát kellene bevinni a mozgásomba, mert az nem megterhelő, könnyebben
elvégezhető, tehát a gyermekeknél is egy fontos
szempont lehet, amire oda kell ﬁgyelni.
Pfemeter: Milyen elképzelésekkel vágtál neki a bevezető képzésednek? Milyen benyomásokkal jöttél el
onnan?
Kassay: Örültem neki, hogy végre résztvehetek
egy olyan képzésen, ahol a mozgással foglakozunk,
ahol a tanultak megkönnyítik majd a munkámat.
Az elején nem értettem, hogy miért az én mozgásommal kell foglalkozni, hogyan értem meg a saját
mozgásomon keresztül a másikat. Teljesen öszszezavarodtam és elbizonytalanodtam. A további
képzéseknél a tapasztalataim, mindig kapcsolódtak
az azelőttiekhez és egy kicsit mindig tovább vittek,
ezáltal létrejött egy folytonosság, egy kapcsolat és
egy érési folyamat. Minél többször találkoztam
és foglalkoztam a Kinaestheticsel, egyre tisztábbá
vált, hogy ez egy hasznos dolog, hogy segítség a
munkámhoz.
Pfemeter:A saját életedben hogyan tudtad beépíteni? Mit szól a család?
Kassay: Én úgy érzem nemcsak a mozgásomban
de a személyiségemben is hozott változást: ahogy
a másik emberhez viszonyulok, ahogy egy helyzethez hozzáállok, vagy ahogy egyáltalán magára az
emberre és működésére gondolok. A családba észrevétlenül került be, elején csak annyit érzékeltek,
hogy valami furcsa nevű képzésekre járok s amikor hazamegyek mindig valami mókásat akarok
csinálni: vagy a közel 90 kg-os férjemet felállítani a
székről vagy a földről felszuszakolni az ágyba, vagy
a gyerekeket kérem, hogy engedjék, hogy ezt-azt
gyakoroljak velük.
Pfemeter:Romániában először a Kinaesthetics az
ápolásban terület volt elérhető, hogyan tudtad ösz-
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szekapcsolni ezt a saját munkáddal?
Kassay: A különbséget akkor érzékeltem, amikor
egy Kinaesthetics a nevelésben képzésen vettem
részt. Mivel az elején az önmagunkra való ﬁgyelés megtanulása, belső perspektíva kialakulása, a
mozgás érzékelésének a megtanulása, ﬁnomítása,
diferenciáltabbá válása volt a fontos, most már azt
gondolom, hogy majdnem mindegy a kontextus,
inkább az interakciókban a másik ember súlya és
testaránya jelenti a különbséget. Egy baba vagy
kisgyerek kicsi, könnyű, a teste arányai eltérőek a
felnőttétől, ezért másképp szervezi magát. A képzéseken mindig egymással vagy felnőttekkel dolgoztunk, úgyhogy nekem időre volt szükségem,
amíg ehhez a két változóhoz is igazodni tudtam, ez
volt ami inkább nehézséget jelentett.
Pfemeter: A Kinaesthetics a nevelésben még gyerekcipőben jár Romániában, hol és hogylátod az
elterjesztés, népszerűsítés lehetőségét?
Kassay: Szívem szerint minden szülőnek és (kis)
gyerekekkel foglalkozó szakembernek (óvónő, tanítónő, gyermekorvos, pedagógusok) tanítanám.
Azt gondolom, hogy a Kinaesthetics része kellene
legyen a mindennapjainknak. Ahhoz, hogy a köztudatba bekerüljön, hogy életünk része lehessen
talán a középiskolákban kellene kezdeni, mert ott
már elég értelmesek, érdeklődőek a gyerekek, már
megvannak azok az ismereteik amik szükségesek
ahhoz, hogy megértsék a Kinaesthetics alapját és
így kinevelődhetne egy generáció. Biztos, hogy
minél több nevelő él a Kinaesthetics szemlélet-
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móddal, annál gyerekreszabottabb tud lenni a nevelés, tanítás.
Pfemeter:A munkád során hogyan reagálnak a
szülők a Kinaesthetics szemléletmódra?
Kassay: Egyénenként változó, de többnyire érdeklődéssel, ﬁgyelemmel. Sok minden azon múlik
hogy, hogyan tudom megközelíteni, milyen kontextusba tudok megtapasztalást biztosítani, sikerül-e
megtalálni azt, ahol személyesen érintett, mert akkor elkezdi használni, elkezd ﬁgyelni, a megszokott
viselkedéseibe kis változtatásokat hozni.
Pfemeter: Mi volt a legérdekesebb Kinaestheticshez kapcsolódó élményed?
Kassay: Volt egy 3 éves hydrocephalus diagnózissal rendelkező páciensem. A semmilyen
helyváltoztató mozgást nem végző, háton fekvésben is csak keresztezett karokkal és lábakkal
fekvő kisfiúval kezdtem el dolgozni az 1 tréneri
végzése közben, aki nagyon közömbösen viselt
minden külső ingert: nem mutatott reakciót
hangra, fényre, érintésre, egyedül a mozgás volt
az, ami mintha felkeltette volna a figyelmét. Egy
bizonyos idő eltelte után, egyre nyilvánvalóbb
lett az, hogy figyel amikor elkezdünk mozogni
és egy idő után megtanulta, hogyan mozgassa
segítséggel a tömegeit, hogyan forduljon. Arra
lettem figyelmes, hogy elkezdett mosolyogni az
érintésre, a mozgásra, figyelni a hangra, a fényre,
a megjelenő arcra. A Kinaesthetics segítségével
„kinyíltak” a külső érzékszervei.
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Kinaesthetics
vezetői szempontból
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PHJKRQRVtWiViEDQN|]|WWŊYH]HWWHD.LQDHVWKHWLFV5RPDQLD(J\HVOHWHWUte Kirov arról beszélgetett
YHOHKRJ\KRJ\DQpOWHPHJYH]HWŊNpQWD]HOP~OWpYHNHWpVPLO\HQSHUVSHNWtYiNDWOiWDN|YHWNH]ŊpYHNUH

Ute Kirov: Hogyan emlékszel vissza arra, amikor
a Kinaestheticset megismerted?
3pWHU *\|UJ\ A 2000-es évek elején építettük
ki a Gyulafehérvári Caritas otthoni beteggondozó szolgálatát, aminek a létrehozásában a Linzi
Caritas is támogatott minket. Ők ajánlották a
Kinaestheticset mint fontos képzési lehetőséget.
Ezután Hermine Moser, Kinaesthetics tréner kétszer járt Romániában, hogy két bevezető képzést
tartson ápolási területen. Ezeken a képzéseken én
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is részt vettem, és fordítottam is.
Kirov: Mi volt számodra új?
Péter: Az a megközelítés, ami az egész embert a
középpontba helyezi. Hogy hogyan működik az
ember. Ez egy teljesen új megközelítése volt az
ápolásnak. Egy teljesen új ápolási szemléletmód
volt, mint amit korábban a Romániában és Németországban végzett ápolói munkám során valaha is megtapasztaltam. 18 hónapig dolgoztam
Bajorországban egészségügyi asszisztensként egy
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szociálterápiás intézményben.
Kirov: Mi történt a Hermine Moser által tartott
képzések után?
Péter: A képzés résztvevői nagyon lelkesek voltak. Olyan visszajelzések voltak, hogy „eddig pulzusmérőként dolgoztunk, csak most kezdjük el
igazán az embert ápolni”. Jó néhányan megkerestek, hogy még lesznek-e Kinaesthetics képzések,
hogy elmélyülhessenek jobban a témában. Ezért
Márton Andrással, a Gyulafehérvári Caritas igazgatójával és a Linzi Caritasszal lehetőségeket kerestünk a folytatásra. A Linzi Caritas szervezett
egy találkozót, ahol megismerkedtünk a European
Institute für Human Development (EIHD) igazgatójával, Roland Mangolddal. Felvázoltuk neki,
hogy mi történt eddig, és milyen céljaink vannak.
Roland azt javasolta, hogy feltétlenül ismerkedjünk meg Stefan Knobellel, aki a Kinaesthetics
Schweiz és az EIHD képzési műhelyének akkori
vezetője volt. Roland a találkozónk után Romániába látogatott, és tetszett neki, amit látott, amit
eddig csináltunk. Ezután tartotta nálunk Stefan
Knobel az első képzését, amin én is részt vettem,
és ott kezdtük el a nagyszabású terveink szövését.
Kirov: Ezekből a tervekből láthatóan sok minden
megvalósult. Ha visszatekintesz, akkor mi változott szerinted a Gyulafehérvári Caritas ápolási
tevékenységeiben az elmúlt 10 év alatt?
Péter: Ha a számokat nézem, akkor azt látom,
hogy nagyon sok kollégánk vett részt Kinaesthetics bevezető és haladó képzéseken. Sokon végezték el a trénerképzés különböző fokozatait is. Ha
nem a számokat nézem, hanem az ápolás minőségét tekintem, akkor kiderül, hogy sokat változott az otthoni gondozás hírneve is. Azt mondják rólunk, hogy olyan esetekkel is foglalkozunk,
akiknek nem sok kilátásuk van a gyógyulásra. Rehabilitáció specialistának tartanak minket, noha
nem végzünk rehabilitációt. De úgy tűnik, hogy
amit a Kinaesthetics segítségével el tudunk érni
a betegek és hozzátartozóik (ön)hatékonyságának
területén, az még mindig a rehabilitáció fogalomkörébe tartozik a köztudatban.
Kirov: Ez azt jelenti, hogy az otthoni gondozás
ápolói a Kinaesthetics kompetenciaközpontú
szemléletmódját a hétköznapokban is megélik. A
híretek idáig ér.
Péter: Igen, pontosan. A kollégáim ilyen kompetenciaközpontú tanulási folyamatokat alakítanak
ki. Az emberek magukat fejleszthetik, önállóbbak
lehetnek, ha megtapasztalják a saját hatékonyságukat. Az is érdekes jelenség, hogy sok ápoló, akik
a Kinaesthetics trénerképzést elvégezték, később
vezetői pozícióba kerültek. Felelősséget vállalnak,
és így az ötleteiket és meglátásaikat a gyakorlatba
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is ültethetik. Ők azok, akik a többieket folyamatosan támogatják, és utat mutatnak számukra.
Kirov: Időközben egy új kezdeményezésetek is megvalósult Erdélyben – Kinaesthetics központokat
hoztatok létre. Mesélnél erről?
Péter: Felmerült a kérdés, hogy hogyan tudnánk
mások számára is elérhetővé tenni a megszerzett
Kinaesthetics kompetenciáinkat. Erre a kérdésre
jelentenek választ a felépített Kinaesthetics központok, ahol idősekkel, fogyatékkal élőkkel, de
szülőkkel és egészséges gyerekekkel is dolgoznak
a Kinaesthetics trénerek. Hozzátartozók is megkeresnek minket, hogy a mozgáskompetenciájuk
fejlesztésén dolgozzanak. Vannak, akik egyedül
jönnek, és vannak, akik csoportosan. Utakat keresünk az alkalmazkodási készségük bővítéséhez,
hogy lehetővé tegyük számukra a nagyobb önállóság elérését. A múlt héten mesélte nekem egy
idős hölgy, hogy most olyan dolgokat is meg tud
csinálni, amiket ﬁatalon sem tudott. Sok ilyen történetet mesélhetnék még.
Kirov: A fogyatékkal élőknél és a hozzátartozóiknál ez a hatás nyilvánvalóan sokáig fennmarad.
Péter: Nem csak náluk. Egyre többen keresnek
meg hátfájással – akár ápolók, akár más területen
dolgozók. Másoktól hallják, hogy tudunk valamit,
ami segíthet. Kezdetben nagyon megdöbbennek,
amikor megtudják, hogy magukban kell valamit
változtatniuk. Az az elképzelés, hogy egy terapeuta majd bizonyos fogásokkal vagy receptekkel
rendbe hozza ami elromlott, még mindig eléggé
elterjedt. De amikor észreveszik, hogy ők is hatással tudnak lenni magukra, akkor sok minden
megváltozik. Stefan Knobel és Rosmarie Suter
mondta, egy cikkében, hogy „én vagyok a saját
egészségügyem“. És pontosan ez történik. Az emberek felfedezik, hogy ugyan a gyógyszerek és a
különböző terápiák bizonyos esetekben nagyon jó
szolgálatot tesznek, de a legnagyobb befolyással
a saját egészségfejlődésemre én magam vagyok a
magatartásomon keresztül.
Kirov: Érdekes, hogy ti sokkal egyszerűbben el tudjátok érni az ápoló hozzátartozókat, mint mi a
német nyelvterületen.
Péter: Ez nagyrészt a romániai körülményekkel
függ össze. Itt nincs annyiféle terápiás lehetőség,
mint Nyugat-Európában. Nálunk minden szalmaszálba belekapaszkodnak az emberek, amiről úgy
vélik, hogy a segítségükre lehet. Pénz nincs sok, és
nincs túlkínálat a terápiákból sem.
Kirov: A Kinaesthetics a nevelésben program területén is nagy lépéseket tettetek. Pedagógusok,
gondozók és szülők is foglalkoznak a Kinaesthetics-szel.
Péter: Kezdetben úgy volt, hogy mindenféle szak-
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mai háttérrel érkeztek résztvevők a Kinaesthetics az ápolásban bevezető képzésekre. Később a
trénerképzés résztvevői is különböző háttérszakmákkal rendelkeztek. Függetlenül attól, hogy fogyatékos gyerekek hozzátartozói, pedagógusok,
vagy gondozók voltak, mind hasznosnak találták
a Kinaestheticset a saját szakterületükön.
Romániában a tanügy és az iskolarendszer egyfajta információátadásra épül. A Kinaesthetics
segítségével a pedagógusok viszont hirtelen
olyan gondolkodás- és cselekvésmódokkal találkoztak, ami a gyerekek és fiatalok kompetenciáit
és készségeit helyezte a középpontba. A tanári
hivatást már a fejlődést támogató szakmaként
tekintik. A gyerekekkel a hétköznapi élet fontos
aspektusait kutathatják – és ez lelkesíti a pedagógusokat.
Kirov: Szerinted mi a Kinaesthetics jövőperspektívája a magyar és román nyelvterületen?
Péter: Az EKA, a stiftung lebensqualität és a
Svájci Kohéziós Alap támogatásának köszönhetően összesen több mint 70 Kinaesthetics
trénert tudtunk képezni. Ezek a trénerek különböző programok keretein belül közelebb tudják
hozni a Kinaesthetics szemléletmódot az emberekhez. Ez ahhoz vezet, hogy egyre többen
mutatnak érdeklődést iránta. Nem csak ápolók,
hanem ápolásra szorulók, ápoló hozzátartozók,
pedagógusok, nevelők és szülők egyaránt. Biztos
vagyok abban, hogy a Kinaesthetics ápoló hozzátartozók, Kinaesthetics egészség a munkahelyen, Kinaesthetics a nevelésben és Életminőség
időskorban programok hamar elterjednek ná-
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lunk. Tartottunk már képzést a Caritas irodában
dolgozó munkatársaknak is. A hatás egyértelmű
volt: a képzés résztvevői saját kezdeményezésből
sok mindent átalakítottak az irodákban. Nagy
potenciált látok több területen is.
Kirov: Arra is látsz potenciált, hogy egész Romániában elterjedjen a Kinaesthetics? Sőt, akár
Magyarországon is?
Péter: Magyarországról több megkeresést is
kapunk. Eddig viszont egy kicsit visszafogtuk
magunkat, mivel oda kell figyelnünk, hogy a lehetőségeinket, kapacitásainkat ne feszítsük túl.
A Kinaesthetics Romania projekt lezárása után
is szeretnénk a megkezdett fejlődési folyamatokat folytatni, ezért már egy következő projekten
dolgozunk: kompetenciaközpontot hozunk létre
vezetőknek és intézményeknek, szervezeteknek.
Meg vagyunk arról győződve, hogy a Kinaestheticset jól be lehet építeni egy szervezet életébe,
ha a szervezet vezetői a témát elfogadják, és a
vezetői magatartásukat is ehhez alakítják. És ez
lehet a belépőnk sok helyre. Lépésről lépésre
dolgozunk: egyrészt alapképzéseket kínálunk,
másrészt bevonjuk a vezetőket is.
Kirov: Ez nagyon ígéretesnek hangzik.
Péter: Az is. De alaposan meg kell terveznünk a
további fejlődési lépéseket. Jelenleg sokan megkeresnek, hogyan lehetne a Kinaestheticset a régiónkban elterjeszteni, de nagy az érdeklődés a
Moldvai Köztársaság, Magyarország, Szlovákia
és Szerbia részéről is. Úgy tűnik, hogy az egész
régió mozgásba lendülhet.
Kirov: György, köszönöm az izgalmas beszélgetést.
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„A következő lépés
a Kinaesthetics
népszerűsítése”
6 év alapozás. A Kinaesthetics Romania Egyesület alapítása óta sok minden történt. A Svájci
Kohéziós Alap pénzügyi támogatásával, a stiftung
lebensqualität és a Gyulafehérvári Caritas pénzügyi és szakmai hozzájárulásával megalapoztuk a
szervezet működését. Az első 6 év építkezési fázisa után sikerült elérnünk a trénerek számában és
a szakmai tudásunkban és kompetenciáinkban is
egy olyan fejlődési szintet, ahol a szervezet struktúráját, hétköznapi működését és a célkitűzéseit a
következő időszakra újra kellett gondolni.
2016 - fordulópont. 2016 fordulópont a
Kinaesthetics Romania történetében. 2016. február 17-én az egyesület közgyűlése új vezetőséget
választott, akiknek fő feladata, hogy a szervezetet
ebbe az új fejlődési szakaszba vezessék.

A Kinaesthetics népszerűsítése. Az
egyik legfontosabb célkitűzésünk a következő
évekre a Kinaesthetics népszerűsítése Romániában. Az elmúlt időszakban azon dolgoztunk, hogy
minél több Kinaesthetics trénert képezzünk, hogy
itt Romániában is meglegyen a saját kompetenciánk a Kinaesthetics szemléletmód meghonosításához és továbbadáshoz. A következő lépésként szeretnénk a Kinaesthetics szemléletmódot szélesebb
közönséggel is megismertetni. Mivel a Kinaesthetics Romania létrehozása a Gyulafehérvári Caritas
egyik fejlesztési projektjének keretén belül valósult
meg, ezért a trénerek nagy része a Caritas alkalma>>
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>>
zottja. De mellettük már 9 különböző fokozatú külsős tréner is tevékenykedik. A következő években
az ő számukat szeretnénk megsokszorozni, hogy
egy szélesebb és heterogénebb célközönséget is elérhessünk, a Kinaesthetics szemléletmódot pedig a
romániai köztudatba ültethessük.

A Kinaesthetics bevitele a szakképzésekbe, felsőoktatásba. Hiszünk abban,
hogy bármelyik szakmai területen úgy érhetjük el
a paradigmaváltást a leghatékonyabban, ha a szakember-utánpótlás képzésébe is bekapcsolódunk. A
Caritas Felnőttképzési Központjának tapasztalatai
azt mutatják, hogy ha a Kinaesthetics része az alapképzésnek (például idősgondozó, gyermekgondozó
szakképzésekben), akkor ennek segítségével egy
más szemléletmódú új generáció léphet be a munkaerőpiacra. Ezért szeretnénk a következő években
a Kinaesthetics képzéseket a felnőttképzés és felsőoktatás más szintjein is meghonosítani.

Ápoló hozzátartozók. Erdélyben a lakosság
többsége még mindig nem jut szakszerű ápoláshoz
és gondozáshoz. Sokaknak az jelenti az egyetlen
esélyt a túlélésre, hogy a családtagjaik, szomszédok
bekapcsolódnak az ápolásukba, és segítik őket a
hétköznapok során. Ezért nagyon fontos, hogy az
ápoló hozzátartozók képzésére hangsúlyt fektessünk. Nagy örömünkre szolgál, hogy a trénereink
között már két ápoló hozzátartozó is van.

Nemzetközi együttműködés.
A Kinaesthetics Romania létrejöttében nagyon
fontos szerepet játszottak azok a német nyelvterületről érkező trénerek, akik önkéntesen és elkötelezetten vállalták, hogy képzéseket tartanak
Erdélyben. A Gyulafehérvári Caritas keretein belül
létrehozott mozgáskompetencia fejlesztőközpontok Németországban, Ausztriában és Svájcban
is nagy visszhangot kaptak. Ezért is szeretnénk a
Gyulafehérvári Caritasszal együtt ezt a nemzetközi együttműködést és tapasztalatcserét továbbra
is támogatni. Ennek egyik tervezett formája, hogy
külföldi trénerek gyakorlati időszakot tölthetnek el
a Kinaesthetics központjainkban.

A szakmai szervezet megerősítése.
Ahhoz, hogy ezeket a célokat elérhessük, mindenképpen szükséges a trénerek elkötelezett hozzáállása. Ezért jelenleg is nagy hangsúlyt fektetünk
arra, hogy segítsük a Kinaesthetics tréner identitás
kialakulását, ami abban segíti őket, hogy a normál
szakmai életünk mellett egyre jobban magukénak
érezzék a tréner szerepüket és feladataikat, és megtalálják a helyüket a Kinaesthetics hálózatban. A
Kinaesthetics Romania továbbfejlődésének feltétele,
hogy a trénerek magukénak érezzék ennek a felelősségét. Ez szintén egy nagyon fontos téma az egyesület következő fejlődési szakaszában, mivel a saját
erőnkből kell a továbbfejlődésünket biztosítani.

Szakmai továbbfejlődés. A népszerűsítés
mellett a trénereink szakmai továbbképzésére is
nagy hangsúlyt fogunk fektetni. Az eddigiekben
a tréneri tudás megalapozásával foglalkoztunk, és
ez idei év volt az első, amikor a trénerképzések
mellett ápolási és nevelési területen továbbképzést is tudtunk szervezni. A Gyulafehérvári Caritas partnerszervezetünk keretén belül különböző
területeken dolgoznak Kinaesthetics trénerek, ez
pedig kitűnő lehetőséget kínál arra, hogy szakmai
kutatómunkát is végezzünk. Vannak olyan egyedülálló programok is, amelyek a Kinaesthetics
Curriculum fejlesztéséhez is hozzájárulhatnak, és
az egész európai Kinaesthetics hálózat számára
érdekesek lehetnek (pl. a Szent Lukács Központban zajló újhabilitációs munka). Tervezzük, hogy
tT[BLNBJLPOGFSFODJÈLBUT[FSWF[àOLB[ÈQPMÈT
és nevelés területén tevékenykedő szakemberek
számára
tB[FSFENÏOZFJOLFUSPNÈOJBJÏTNBHZBSPST[Ègi szakmai kiadványokban is megjelentetjük
tNBHZBSÏTSPNÈOOZFMWFOJTLJBEKVLBSFOEszeresen megjelenő Életminőség című szakfolyóiratot.
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