
Kineziológia – interaktív tanácsadás-sorozat 
 
 
A TÁMOP 6.1.2-11/1-2012-1128 azonosító számú pályázat keretében interaktív tanácsadás 
sorozatot szerveztünk, melyet Frankó Tünde kineziológus tartott. 
 
Az előadások alkalmával az érdeklődők bepillantást nyerhettek a kineziológia által 
alkalmazott módszerekbe. Hasznos tanácsokat kaptak arra vonatkozólag, hogy miként lehet 
családi, emberi kapcsolatainkat sokkal pozitívabban megélni; a konfliktusok kezelésénél 
milyen fontos tényezőket vegyünk figyelembe annak érdekében, hogy jó irányba terelődjön a 
kapcsolat.  
Fontos, hogy oldódjanak a feszültségek, félelmek, hiszen a feldolgozatlan lelki problémák 
idővel testünk egészségének romlásához vezethetnek. 
 
A család szerkezetének megváltozása, főleg a válás is komoly szorongás forrása, melynek 
kezelésére szintén konkrét megoldásokat sorolt a szakember: a gyermek érezze, hogy a 
szüleinek továbbra is ugyanolyan fontos az ő személye, mint a változás előtt.  
 
A gyermekneveléssel kapcsolatos kérdésekre is igyekezett szemléletes segítséget is adni /a 
tanácsadásra a szülő elhozta gyermekét, s a kislányon mutatta be, hogyan tudunk közvetlen 
testi kontaktus indításával hisztiző gyermeket megnyugtatni/. Hangsúlyozta, hogy mindig 
legyen időnk gyermekünkre, mert a kis együttlétek /beszélgetés, mesélés, társasjátékozás, 
mozgásos tevékenységek stb./ nagyban meghatározzák szülő és gyermek kapcsolatát hosszú 
távon is. 
A kisgyermekekkel kapcsolatos problémák kezelésén túl a tinédzserek magatartásának 
megértését, s kezelését is érintette. 
 
Nagyon fontosnak tartja a pozitív gondolkodást, s hogy magunkban is mindig meg kell 
találnunk a jót, s akkor mi is ezt sugározzuk magunkról.  
 
Mindenkinek javasolja, hogy az élet örömeinek valóban őszintén örüljünk, s legyünk hálásak 
érte. 
 
 

 

"Maradj a jelenben. Semmit sem tehetsz, hogy megváltoztasd a múltat, a jövő pedig soha 

nem lesz pontosan olyan, amilyennek tervezed vagy reméled."   

 

Mi a kineziológia? 

A kineziológia (görög szó) „mozgás”, azaz „mozgástudomány”) az emberi és állati 

mozgás, teljesítmény és működés tanulmányozásának tudománya, amely alkalmazza 

a biomechanika, anatómia, fiziológia, pszichológia és idegtudomány eredményeit. 



A szó jelentése: kinézis = mozgás, logosz = tudomány. A mozgás (változás), az állandóan 
változó környezethez való alkalmazkodás az élet lényeges jellemzője. Ahol ez blokkolt, ott 
felborul az egyensúly, és erre testi-lelki problémák hívják fel a figyelmet. Ezeknek a 
blokkoknak a felderítését és oldását célozza meg a kineziológia. 

Az információszerzés eszköze az izomtesztelés, melynek hátterében tudományosan 
kidolgozott módszer áll, a 70-es években manuálterapeuták fejlesztették ki. 

Az egyensúly helyreállítására pedig több száz féle korrekcióból választ a kineziológus - 
szintén az izomtesztelés segítségével. Ezek a gyakorlatok rendkívül hatékonyak, számtalan 
egyéb tudás integrálásával jöttek létre. 

Mikor fordulj kineziológushoz? 

Ha az életed bármely területén elakadást érzel, illetve bármilyen problémával, amiben pozitív 
változást szeretnél elérni: 

• ha állandóan feszült, ideges, stresszes vagy, 
• ha gyakran érzed magad fáradtnak, nem tudod kipihenni magad, 
• ha céljaidat nem tudod megvalósítani, vagy halogatod őket, 
• ha tartósan rossz a hangulatod, depressziós vagy, 
• ha félelmeid, fóbiáid vannak, 
• ha pánikbeteg vagy, 
• ha kényszeres gondolatokkal, szokásokkal küzdesz, 
• ha rosszul alszol, alvászavaraid vannak, 
• ha kapcsolataidban problémák merültek fel, vagy nehezen tudsz kapcsolatot létesíteni, 
• ha nem tudod az indulataidat megfelelően kezelni, 
• ha nincs elég önbizalmad, 
• ha asztmával vagy allergiával küzdesz, 
• ha nehezen kezelhető a gyereked, vagy olyan problémákkal küzd, mint: ágybavizelés, 

körömrágás, 
• magatartászavarok, tanulási problémák (ilyen esetben előfordulhat, hogy együtt kell 

dolgozni a gyerekkel és a szülővel is), 
• illetve ha "csak" önmagadat szeretnéd jobban megismerni, helyedet a világban 

megtalálni. 

Hogyan működik? 

A módszer lényege, hogy segítse a szervezetben bármilyen okból felborult egyensúlyt 
visszaállítani. 

A kineziológia az izomtesztelésre épül, melynek alapja az, hogy bármilyen stressz, negatív 
gondolat változást idéz elő a testben, így az izmokban, izomtónusban is, ez az, amit a 
kineziológus az izomteszteléssel érzékel. 

Mindenkit érnek negatív hatások, traumák élete során. Ezeket nem mindig tudjuk feldolgozni. 
A fel nem dolgozott stresszek elraktározódnak, felhalmozódnak, és valamilyen testi vagy lelki 
tünet formájában hívják fel magukra a figyelmet. A munka folyamán ezeket a negatív 
eseményeket keressük vissza a múltban, és a hozzájuk kapcsolódó negatív érzelmeket oldjuk 
fel különböző gyakorlatokkal. Ezeket a negatív hatásokat egészen kora gyerekkorból, 



születéstől, vagy akár magzati életből is hozhatjuk, sőt, még az a közeg is meghatározó lehet, 
amely fogantatásunk előtt környezetünkben, családunkban jellemző volt. Lehet, hogy 
generációkon át hozott, ismételt negatív mintáktól kell megszabadulnunk ahhoz, hogy 
egyensúlyban működhessünk. 

Mi történik egy kezelésen? 

1. Tesztelés: a kineziológus előtt állva vagy ülve, kinyújtva tartod a karjaidat, miközben 
ő enyhe nyomást gyakorol rájuk. Az általa feltett kérdésekre az igen/nem válaszokat 
az izomtónus változásaiból érzékeli. (Ez a One-Brain módszer gyakorlata). 

2. Gyakorlatok: a kitesztelt gyakorlatokat a kineziológus segítségével végzed el, és lehet, 
hogy a hatás megerősítésére otthon is rendszeresen ismételned kell őket bizonyos 
ideig. Ezek egyszerű mozgásos gyakorlatok, szemmozgások, akupresszúrás pontok 
érintése, színek használata, légző- és vizualizációs gyakorlatok, esszenciák, stb. (A 
kineziológus sok száz gyakorlatból választja ki a számodra éppen megfelelőt az 
izomtesztelés segítségével.) 

Hány alkalom szükséges? 

Ez teljesen eset-függő, a következő dolgokon múlik: 

• mennyire állsz készen a változásra 
• milyen gyorsan vagy képes változni 
• mekkora, és milyen régóta áll fenn a problémád 

Mivel azonban egy rendkívül hatékony módszerről van szó, a változás általában meglehetősen 
gyors (hetekben mérhető), és néhány alkalom (5-6) a legtöbb esetben elég egy-egy probléma 
megoldásához. Két oldás között általában 2-3 hét telik el, persze mint mindent, ezt is 
teszteljük, hiszen az is változó, hogy ki mikor áll készen a következő alkalomra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mozgásos, zenés torna 
 
A TÁMOP 6.1.2-11/1-2012-1128 azonosító számú pályázat keretein belül mozgásos, zenés 
tornát szerveztünk a Dévaványai Általános Művelődési Központ Körösladányi úti 
tornatermében minden pénteken este 17.30 órai kezdettel. A foglalkozásokat Kovács-Réday 
Tünde aerobic-oktató és férje Kovács János testnevelő-gyógytornász tartja. 
 
A tornán minden korosztály képviselteti magát, a legkisebbek 2-3 évesek, és a 60-as, 70-es 
éveiben járó nagymamák is. 
 
A foglalkozások bemelegítő gyakorlatokkal kezdődnek, majd minden izomcsoportot 
átmozgató gyakorlatok következnek, melyet kézi tornaszerek használatával is variálják, 
nehezítik a foglalkozást vezetők. 
 
A vidám hangulatot a kapcsolódó zenei anyag is biztosítja. 
 
A foglalkozásokat a kezdeti időszakhoz képest emelkedő létszámban látogatják az 
érdeklődők. 
 
A tornák végére mindenki kellemesen elfárad. A gyakorlatok sokszínűsége, és folyamatos 
ismétlődése az otthoni gyakorlást is motiválja. 
 
A foglalkozások rendszeres látogatása nemcsak fittebbé tesz, hanem az izomzat erősödését, 
rugalmasságát is elősegíti. Azonban a rendszeres testmozgás nem csupán redukálja az elhízás 
és betegségek kialakulásának veszélyét, de kimondottan pozitív hatással van a szellemi-, 
érzelmi- és lelkiállapotunkra is.  
    Redukálja a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség kialakulásnak rizikóját, 
csökkenti a magas vérnyomást, koleszterinszintet (pontosabban a rossz koleszterint, míg a jó 
koleszterint növeli). Javítja a szív és tüdő működését, a vérkeringést. 
    Méregteleníti a szervezetet és serkenti az anyagcserét. 
    Tanulmányok bizonyítják, hogy a rendszeres testmozgás jelentősen csökkenti a 
vastagbélrák kockázatát. 
    Karbantartja és erősíti az izomzatot, ízületeket, csontokat. Javítja a testtartást, ezáltal 
megelőzi a gerincbántalmakat. 
    Segíti a zsír eloszlását a szervezetben. Zsírégető, segít a fogyásban és az optimális testsúly 
megtartásában. 
    A rendszeres testmozgás afrodizális hatású, ugyanis sportolás közben az agy endorfint 
termel, amely örömérzetet vált ki és serkenti a libidót. Továbbá növeli a teljesítőképességet, 
és persze egy csinos, fit alak önbizalmat ad. 
    Javítja a mindennapos egészséget, növeli az ellenálló képességet. 
    Serkenti a kognitív agyműködést. Lassítja a korral járó memóriaromlást és a 
szürkeállomány térfogatának csökkenését. 
    Javítja az állóképességet, kitartást, koncentrálást, energiát biztosít az élet/munka 
feladatainak ellátásához. Jó stressz-levezető. 
    Jó közérzetet biztosít. Továbbá hangulatjavító, segít depresszión, szorongáson, de még az 
alvásban és álmatlanságon is. 
 
A mozgásos, zenés torna ingyenesen igénybe vehető. 
 
Mindenkit szeretettel várunk a péntekenkénti tornákra. 



 

A gyermekek evészavarai 

 
A „Hétszínvirág” Óvodai Alapítvány nyert a TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1128 azonosító számú 
pályázaton.  
A Művelődési Ház Hangversenytermében megtartott előadás „A gyermekek evészavarai” 
címmel várta az érdeklődő szülőket, nagyszülőket, óvodapedagógusokat 2014. január 20. 
Hétfőn 17.15-kor. 
Az előadást D. Nagy Anikó klinikai szakpszichológus tartotta. 
Azzal a fontos momentummal kezdte, miszerint meghatározó fontosságú, hogy a megszületett 
kisgyermek táplálása hogyan és milyen körülmények között zajlik. Hangsúlyozta, milyen 
fontos az első három hónap mindannyiunk életében, kezdve az anyatejes táplálástól, a vegyes 
táplálkozás bevezetéséig. Mennyire befolyásolja az anya hangulata, odafigyelése, a család, a 
környezet milyensége, hozzáállása a csecsemők megfelelő életritmusának kialakítását. 
Elmondta, hogy aki ezt az időszakot megfelelő türelemmel, odafigyeléssel, boldogsággal 
kezeli, annak nagyon kevés problémája lesz, mert jó alapokkal indítja el gyermekét nemcsak a 
megfelelő étkezésre való szoktatás terén, hanem az étkezések alatt kialakult pótolhatatlan 
érzelmi kapcsolat az élet nagyon sok területére jó példát ad. 
Elmondta, hogy az étkezést soha nem szabad erőltetni, de elhanyagolni sem /majd eszik 
valamit, nem fog éhezni/, mert a kekszet, csipszet evő, kólát, és egyéb túlcukrozott italt 
fogyasztó gyermek nem kap meg nagyon sokféle fontos vitamint, ásványi anyagot, amely a 
vegyes táplálással – ügyelve az egészséges ételekre, italokra – nem fordulhat elő. 
Meglepő volt hallani, hogy munkája során tapasztalta: olyan gyermek, aki rendellenességgel 
született, annak sokkal jobban fejleszthető az eredendő problémája azáltal, hogy élete első 
hónapjaiban támogató, szeretetteljes kapcsolat alakult ki közte és édesanyja között, éppen a 
táplálkozási szokások helyes alkalmazása által. Szemben az olyan egészségesen született 
gyermekkel, aki viszont érzelmi hiányosságot szenvedett a legfontosabb időszakban, ő sokkal 
nehezebben fejleszthető /ebben az esetben diszlexiás gyermekekről beszélt/. 
A jelenlévők közül is elhangzottak kérdések: itt is meglepően hallottuk, hogy bizony a 
kisgyerek, akiről hozzátartozója érdeklődött, megsínylette az építkezés, költözködés körüli 
herce-hurcát, de bíztatta a szakember őket arra, hogy amint a család nyugodt mederbe tereli az 
életét, és a gyermek is ugyanúgy megnyugszik, táplálkozási szokásai visszaállnak, szűnni 
fognak a problémák. 
Végül személyes beszélgetésre, tanácskérésre is sor került. 
Az előadó úgy indította előadását, hogy olyan dolgokat fogunk hallani, ami eloszlatja 
esetleges kételyeinket, illetve megerősít bennünket abban, amiről a hallgatóság is hasonlóan 
jól gondolkodik.  
Az esemény után ez be is bizonyosodott a jelenlévők kötetlen beszélgetései, nyilatkozatai 
alapján. 
 
 


