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Tíz évvel ezelőtt érkezett Erdély-
be Stefan Knobel, hogy a Gyula-
fehérvári Caritas szervezésében 
elkezdhesse az első romániai 
Kinaesthetics alapképzéseket.  
– A mozgásérzékelés tudo-
mányának és művészetének 
megismerése alapjaiban meg-
változtatja az emberi mozgás-
hoz való viszonyulásunkat és a 
beteggondozásban is hatékony 
– tartják a szakemberek. A Ki-
naesthetics Románia 10 éves 
jubileumát ünnepli.
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AGyulafehérvári Caritas a 
2000-es évek elején euró-
pai uniós támogatást sze-

rezve elkezdte kiépíteni a megyére 
kiterjedő otthoni beteggondozói 
szolgálatot. A beteggondozásban 
dolgozó szakemberek az évek alatt 
a palliatív ápolás, valamint a hozzá-
tartozók támogatásában gyarapítot-
ták kompetenciájukat. A szervezet 
felső-ausztriai munkatársainak a 
javaslatára a Caritas romániai szak-
emberei 2002-ben megismerkedtek 
a Kinaesthetics-módszerrel. Az első 
alapozó képzéseket követően, a je-
lentős számú érdeklődő miatt újabb 

képzéssorozatot indított a helyi szer-
vezet 2013–2016 között, bevezető 
és haladó képzéseket az ápolás terü-
letén, 1, 2, 3 fokozatú trénerképzést, 
illetve a trénertovábbképzést. 

– A projekt eredményeként Ro-
mániában jelenleg 70 Kinaesthetics-
tréner tevékenykedik, az ápolás 
területén dolgozó szakemberek-
ből a tervezett 400 személy he-
lyett 533 személyt képeztünk, 
és mintegy 670 résztvevő kapott 
információt és nyert tapasztalatot 
a Kinaesthetics információs napo-
kon erről a módszerről. A romániai 
trénerek számára 44 szakmai talál-
kozót szerveztünk – számolt be az 
elmúlt hároméves időszakról Péter 
György, a Caritas Szociomedikális 
ágazatának igazgatója. 

A szakemberek szerint a Ki-
naesthetics és a magatartáskiberne-
tika talán legfontosabb felismeré-
se, hogy az ember rövid, közép- és 
hosszú távú fejlődésének a legfon-
tosabb befolyásoló tényezője a min-
dennapi tevékenységek minősége. 
Tömören: a módszer azt hivatott 
az emberekben elmélyíteni, hogy 
én magam vagyok a saját egészség-
ügyi rendszerem.

– Számunkra az volt az elsődle-
ges szempont, hogy a képzések segít-

senek ismét az embert a központba 
helyezni. Társadalmunkban az öt 
évtized kommunista uralom nyers-
anyagként kezelte az embert. Az em-
berségesség fogalma szinte kikopott, 
ez a módszer pedig egy csodálatos 
eszköznek bizonyult, hogy fejlesszük 
kompetenciánkat – mondta a jubi-
leum alkalmából szervezett sajtótá-
jékoztatón a szervezet igazgatója.

Dr. Márton András szerint lé-
nyeges különbség a Kinaesthetics és 
az általános orvoslás között, hogy 
az emberi működést belülről pró-
bálja megérteni, azáltal, hogy a kép-
zéseken résztvevők saját testük és 
szervezetük hatásmechanizmusait 
figyelik meg és értelmezik.

– Egészségfejlődésünk egy 
belülről jövő folyamat, ez Európa 
szinten új szemléletmód. Kutatá-
sok bizonyítják, hogy az időskori 
mozgásproblémák 70 százalékát 
például magatartásbeli folyama-
tok okozzák – tudtuk meg Stefan 
Knobeltől, az Életminőség Ala-
pítvány szakemberétől.

A Caritas helyi szervezete to-
vábbi energiát és munkát fektet 
abba, hogy a hatékonynak bizonyu-
ló módszer minél több emberhez, 
egészségügyi intézményhez, szerve-
zethez elérjen. 
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