
A mozgás öröme betegség közben 
 

Amikor az embernek már olyan görbe a háta, hogy a gyógytorna és úszás 

már nem segít, akkor el kell azon gondolkoznia, hogy milyen orvost keressen 

fel, mert aki eddig foglalkozott vele azt mondta, hogy már nem tud vele mit 

kezdeni. 

Így kezdődött az én történetem is. Először Pestre mentünk kivizsgálásra, 

ott mondták, hogy súlyos eset, ezért át kell menni Budára. A budai gerincorvos 

pedig azt mondta nekem, hogy megműt, de nem tudja kiszámolni, hogy el fog-e 

torzulni utána a hátam. Ennek tudatában mély elkeseredettség fogott el, de a 

jó Isten itt is jelen volt, és közvetítő segítséggel találkoztam egy nagyon okos 

hölggyel, aki masszőr, mérnök, tanár és miegymás is egyben. Tehát egy 

polihisztor. Ennél a pontnál kezdődött az újra mozgás és gyógyulás története. 

Valamikor 2016 decemberében megjelentem az első órán ennél a 

hölgynél. Ledöbbenve tapasztaltam, hogy nem bírok egyenesen feküdni, és azt, 

hogy minden porcikám fáj, ahol csak megnyomja. Láttam a kis „műhelyben” 

egy érdekes padszerű készüléket. Féltem tőle. Aztán jött az utasítás, hogy ezen 

túl azon fogok tornázni. Egy ukrán férfi találmánya.  Ennek a férfinek hasonló 

betegsége volt mint nekem. Erőt adott. Időközben újra tudtam levegőt venni. A 

padon való „hernyózás” sikerei, a levegővétel és minden egyéb hatása 

megmutatták nekem a mozgásban rejlő örömöket. Hétről hétre egyre több 

mindent tudtam meg a testemről, és mindezt mozgás közben. A napokban 

pedig egy olyan dolgot sikerült megcsinálnom, amit még a budai professzor 

sem tudott kiszámolni, és e miatt a dolog miatt nem ajánlotta a műtétet. 

Tapasztalom, hogy a hátam egyre jobb és egyre egyenesebb, ez nagyon nagy 

öröm számomra, és ezért tudok bízni a mozgásban. 

Örömet okoz még nekem a mozgásban, ha valami olyan sportágat tudok 

űzni, amiben sikerélményem lesz. Ilyenek például az úszás és a jégkorcsolya. Az 

úszást is hirtelen megszerettem, amikor végre sikerült elsajátítanom a hátúszás 

technikáját. A jégkorcsolya is tudott már nekem fülig érő szájjal járó 

örömérzetet nyújtani. Amik nem is igazán sportágak, de mégis összetartoznak a 

mozgással, és örömet okoznak, az a házimunka és a kirándulás. Tudom, nem 

sokan mondják azt, hogy a házimunka az ember fő örömforrása, de az ember, 

ha a nagyapjának segít, és továbbviszi a családi hagyományokat, az tud némi 

örömet okozni. A kirándulás. Ha az ember egymaga csinálja, valóban nem túl 



szórakoztató mulatság, de ha barátaival vagy a családdal megy valahová, akkor 

valószínűleg nem fog csalódni. 

Tehát nekem az a mozgás okoz örömöt, amiben sikerélményem van, 

mert olyankor érzem, hogy megéri ezt csinálni. 

 


