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A kinesztet ika  annak a  
megtapasztalás-tu do má -
 nyi irányzatnak a meg -

nevezése, amely a mozgáskom-
petenciát mint az emberi élet 
központi, meghatározó alapját 
kutatja. „Nem technikákat ta-
nítunk, próbáljuk az emberek-
ben egyértelműsíteni, hogy nem 
a technikán van a lényeg. Attól 
fejlődik az embernek a mozgás-
kompetenciája, hogy kreatívan, 
minél többféleképpen tud a kü-
lönböző helyzetekre reagálni, 
és minél inkább megtalálja azt, 
ami arra a helyzetre, arra a sze-
mélyre a legjobban talál”  – mu-

tat rá a szakember. 

Több területen használható 

Amikor a nyolcvanas évek-
ben Svájcban kifejlesztették 
ezt a megközelítést, először 
az ápolás területén terjedt el. 
Már a kezdetektől kiemelt ér-
deklődéssel kutatták az érintés 

és mozgás révén történő in-
terakciókat. Romániában is az 
ápolás területén kezdték meg-
tanulni használni a trénerek, 
de más felhasználási területei 
is vannak: a nevelés, a kreatív 
tanulás, az egészség a munka-
helyen, életminőség idős kor-
ban. A szakember rámutatott, 
az a lényege, hogy megtanul-
junk a mozgásunk, a testünk 
nyelvén beszélni. „Ez egy meg-
tapasztaláson alapuló dolog. 
Amíg nincs valakinek valami-
lyen sérülése, addig a mozgá-
sát magától értetődőnek veszi. 
Akkor kezd el foglalkozni az-
zal, hogy mit és hogyan lehetne, 
amikor valami akadály gördül 
az életébe. Ha viszont ismer-

jük ezeket a gyakorlatokat, a 
különböző nehéz helyzetekhez 
sokkal rugalmasabban, kompe-
tensebben tudunk hozzáállni.” 

Szerepe a nevelésben 

Ha ismerjük a kinesztetika 
szempontjait, testünk felépíté-
sét, struktúráját, a mozgás mű-
ködési alapelveit, akkor ezt a 
mintát közvetítjük gyerekünk 
felé is. „A nevelés – főleg kicsi 
korban – egy testi kontaktus-
sal járó tevékenység: öltözte-
tés, mosdatás, szoptatás stb. 
Tehát mindig egy olyan közös 
mozgás, ahol folyamatosan al-
kalmazkodik a szülő és a gye-
rek, és egymástól is tanulnak. 

Egy gyerek úgy sajátítja el a 
mozgással kapcsolatos képes-
ségeit, készségeit, hogy azokat 
a szülőtől, nevelőjétől tapasz-
talja meg. Ezért fontos az, hogy 
a szülő ismerje saját mozgását, 
mert sokkal reflektáltabban 
tud ezekben a helyzetekben 
benne lenni. Tudatosan képes 
alakítani, sokszínűbben tudja 
változtatni, és az adott gyerek 
is annál többféle módot tapasz-
tal meg, és annál többféle mó-
don tudja ezeket a különböző 
helyzetekben felhasználni.” 
Az idős emberek aktív élet-
módjukat tudják megőrizni a 
kinesztetika segítségével, vagy 
visszatanulhatnak bizonyos 
mozgásformákat. Olyan szem-

pontból lehet hasznos, ha egy 
idős ember elesik, akkor nem 
akar majd egy mozdulattal fel-
állni a földről, hanem be tud 
építeni köztes pozíciókat, és 
így kevesebb erőfeszítéssel, 
akár egyedül is fel tud állni. 

„A Caritas 2003-ban talál-
kozott ezzel először, és aktí-
van 2006 óta képzi a kollégáit. 
Tavaly volt tízéves jubileuma 
annak, hogy ezzel intenzíven el-
kezdtünk foglalkozni. Minőségi 
standarddá vált a Caritasnál az 
ápolás területén, az összes kol-
léga ebben a témában képzett. 
Nekünk mindenképp jó tapasz-
talataink vannak” – összegzett 
a szakember.

PÉTER BEÁTA

Már nálunk sem ismeretlen 
a kókuszolaj vagy kókuszzsír, 
amelyet nemcsak bioboltokban, 
hanem a legtöbb élelmiszerbolt-
ban is árusítanak. Felhaszná-
lásuk pedig elég széles skálán 
mozog. Nemcsak a gasztronó-

mia fedezte fel magának, hanem 
a kozmetikai ipar is, hiszen egy-
re népszerűbbé válik a termé-
szetes alapanyagok használata.

Nem szívesen próbálja ki az, 
aki nem szereti a kókusz ízét, 
pedig az olajnak nincs íze, illa-

ta viszont összetéveszthetetlen. 
A 24 fok alatt szilárd élelmiszer 
meleg hatására gyorsan megol-
vad, ugyanakkor meglehetősen 
stabil molekulaszerkezete mi-
att hűtés nélkül is sokáig eláll. 
Sütésnél úgy viselkedik mint a 
zsír, de többször felhasználható.

Jól tűri a hőhatásokat

Az olajnak két típusa van, a 
szűrt (RBD) és a szűz (VCO). A 
konyhában és a kozmetikum-
gyártás során általában a szűrt 
olajat használják. A szűrés eb-
ben az esetben azt jelenti, hogy 
finomítják, fehérítik és szagta-
lanítják a terméket. Az RBD-nek 
is nevezett eljárás során a szárí-
tott kókuszt dolgozzák fel.

A szűz olajat nem finomít-
ják annyira, és ez alacsonyabb 
hőfokon is történik, illetve je-
lentős különbség, hogy ez az 
olaj friss kókuszdióból készül. 
Ezen jobban érződik, miből is 
származik, és a vegyi anyagok 

hiányának köszönhetően egész-
ségesebb is. A kókuszolaj nagy 
előnye, hogy a hőhatásokat jól 
tűri, és zsírsavai a melegítés ha-
tására nem sérülnek.

Testre, bútorra egyaránt

Hidratálásra is lehet használ-
ni, a kéz hőmérsékletére olajjá 
változik, és testápolóként lehet 
használni, olívaolajjal is lehet 
keverni. Szemránckrémnek is 
ajánlják, eltünteti a táskákat, és 
rendszeres használattal a szem 
körüli ráncok is csökkennek. 
Borotválkozás után használva 
nyugtatja a bőrt, és nem tömí-
ti el a pórusokat. Dezodorként 
is megállja a helyét: önmagában 
vagy szódabikarbónával és ku-
koricakeményítővel kombinál-
va remekül eltünteti a szagokat. 
Felolvasztva és a hajvégekbe 
masszírozva remekül ápolja a 
hajat, de akár a teljes hajra is 
tehető. Ebben az esetben egész 
éjszakára a hajon maradhat, de 

egy sapka vagy egy törölköző a 
párnára nem árt, hogy ne zsí-
rozza össze az ágyneműt. Főleg 
a száraz, göndör, kezelhetetlen 
hajra van jó hatással.

Van, aki fogkrémként is hasz-
nálja, egy kevés olaj és hozzá 
egy kis szódabikarbóna jó meg-
oldás a fogkrém helyett, de lehet 
sminklemosó is, ugyanis olajos-
sága révén remekül eltávolítja a 
sminket, és még dörzsölni sem 
kell. Ajakápoló helyett is kiváló, 
4-es fényvédőfaktorral rendel-
kezik, emellett hidratálja az aj-
kakat, akárcsak a sheavaj.

Nemcsak magunkra kenhet-
jük, hanem bútorainkra is, a po-
lírozott bútorok ápolására is 
használható az olaj egy kevés 
citromlével keverve. Bőrtisztí-
tásra is alkalmas: a bőrcipőket, 
csizmákat de a táskákat is ápol-
ja, puhítja a bőrt. Ugyanakkor 
érdemes figyelni rá, hogy söté-
tebbé teszi a színt, így világos ci-
pőkre nem ajánlott.

HAJNAL CSILLA

A kinesztetika segít egészségünk megőrzésében, az aktív életmód kialakításában

Ismerjük meg saját mozgásunkat!

A Caritas összes munkatársa képzett a kinesztetika területén

A mozgásminták 

bővülése a viselkedés-

minták bővülésével is 

jár, így rugalmasabban 

tudunk alkalmaz-

kodni a különböző 

kihívásokhoz – vélik a 

kinesztetika követői, 

művelői. Pfemeter 

Mária pszichológus, 

kinesztetika-tréner, a 

Gyulafehérvári Caritas 

munkatársa szerint 

ez nem egy módszer, 

hanem szemléletmód.

Csak természetesen: a kókuszzsír felhasználási módjai

A zsír állagú kókusztermék olajas állagú lesz a testhőmérséklet hatására
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