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Így néz ki egy napom: 

Igen változatosan. A kliensek különböző időpontokra jelentkeznek be, kinek a 
délelőtti, kinek a délutáni, sőt esetleg esti órák a megfelelőek. A napi 
időbeosztásom ehhez igazítom. Viszont rendszeresen járok továbbképzésre, 
tanfolyamokra, amik új és más ismeretekkel bővítik a tudásom, és amit 
felhasználok a kliensekkel való foglalkozás során. Van, amikor én tartok 
tanfolyamokat. De, nagyon szívesen kertészkedem és egyéb programokra is 
járok, mert a kiégés (burn out) szakmailag nehézséget jelenthet.



Mit szeretek benne?

Mindent! A csodát, ahogy látom, hogy hozzájárulás lehetek a kliensek életének 
gyökeres javulásához, ahogy talpra állnak, és egy új világ nyílik ki előttük. Ezt a 
varázslatot nem lehet megunni. Hogy mit csinál a kineziológus? Nagyon 
egyszerűen fogalmazva : stresszoldást. De, ennél sokkal többet. A magzati 
kortól olyan 6-7 éves korig elszenvedett traumák okozzák a jelenbeli 
problémáinkat. Izomteszteléssel megkeressük azt az életkort (a kliens végig 
tudatánál van), ahol a blokk keletkezett és szintén egyénre szabottan 
(izomtesztelés) megkeressük a megfelelő korrekciót. Ezek többnyire apró 
tornagyakorlatok. Nem kell benne hinni, akkor is működik, viszont 
elengedhetetlen hogy a kliens vágyjon a változásra. Nagy számok törvénye 
alapján 3-5 alkalomra van szükség. Bármilyen életkorban lehet alkalmazni. 
Nagyok kis gyermekeknél az anyán „dolgozunk”, mert minden információ az 
anyában is jelen van a gyermekével kapcsolatban.



Mi a nehéz benne? 

Függetleníteni a kliens traumájától magunkat. És az oldások során együttérzést 
és nem sajnálatot érzékeltetni. Nekem az segített, hogy tisztelem a klienst, 
hogy ezzel neki van dolga, okkal. Az én feladatom, hogy tudásom legjavát 
nyújtsam az oldások során. Ha, én is összeroppannék, semmit nem oldana meg, 
viszont még egy ember rosszul érezné magát ezen a gyönyörű bolygón.



Mi a célom a munkámban? 

Napjainkban az emberekre  a korábbinál sokkal nagyobb teher nehezedik és ez 
mentálisan nagyon látszik az embereken. Tehát, teendő van bőven. Viszont, 
annál nagyobb öröm számomra nem létezik, hogy olyan emberek sorsának 
gyökeres változásához hozzájárulás lehetek, akik nem látnak kiutat.



Kinek ajánlom?

Mindenkinek, aki szereti, ha nincs hátradőlés. Nekünk is folyamatosan töltekez- 
nünk, fejlődnünk kell. Tanítva tanulunk, és tanulva tanítunk.

Szakterület, munkakör, pozíció megnevezése: Kineziológus

“A hivatásom az életem.”
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