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ÉLETMÓD TANÁCSADÓ ÉS TERAPEUTA
Magyarországon 2012-ig közel 10.000 természetgyógyász szakmai vizsgát 
tettek le. Ebből az Életmód Tanácsadó és Terapeuta alig 120 főt számlál. 
Betudható ez részben annak is, hogy ezt kötik bizonyos alapdiploma 
meglétéhez, másrészt a szakmai vizsgára való felkészülési idő itt 

a leghosszabb és a legmélyrehatóbb.

Viszont a befektetett energia ebben az esetben több-
szörösen megtérül, hiszen aki felkészül a szakmai vizs-
gára, olyan átfogó szakmai ismeretet kap a képzés alatt, 
mely a természetgyógyászati hivatás egészét átfogja. 
Megtanulja azt a speciális nyelvezetet, amely szükséges 
ahhoz, hogy az összes természetgyógyászati szakon 
tevékenykedő szakemberekkel tudjon kommunikálni, 
valamint alapszinten belelát azon működési területek-
be, amellyel más szakon dolgozók csak részleteiben 
találkozhatnak. Társadalmi elfogadottsága elismer-
tebb más természetgyógyászati területhez képest.

Összekötő kapocsként is szolgál a természetgyógy-
ászati módszereket alkalmazó és az intézményesített 
orvosi ellátás között.

Tevékenysége gyakorlása folyamán a tapasztalatok 
alapján nagyobb hangsúlyt kap a tanácsadói minőség, 
mint a konkrét terápiás működés. 

A hozzá forduló kliens esetében a szóba jöhető 
eljárásokat képes bemutatni, azokat szemléletesen 
elmagyarázni, így bevonhatja a hozzá fordulót a te-
rápia otthoni alkalmazásába.

A kezelésnek nincs vége, mikor a kliens elhagyja 
a rendelőt. A megkapott információk birtokában, 
folyamatos konzultációs lehetőséggel ő is részt vesz 
belső, öngyógyító erőinek mozgósításában, illetve 
szinten tartásában. 

Az Életmód Tanácsadó és Terapeuta nagy segítséget 
jelent mind a fizikális terápiák (pl. táplálkozás átállítás, 
önmasszázs gyakorlatok, gyógynövények fogyasztása), 
mind a lelki, szellemi terápiák (pl. szemléletmód átál-
lítása, pozitív gondolatok reális célkitűzései) otthoni 
alkalmazásában.

További lehetőség, hogy a szűkebb (pl. család), 
illetve a tágabb közösségek (pl. munkahelyi, iskolai, 
nyugdíjas otthon) szereplőit is be tudja vonni az egyén 
segítő környezetének kialakításába.

A családtagok vagy más közösségi élet szereplői 
– ahol a kliens a mindennapjait éli – nagyban hoz-
zájárulhatnak, vagy akadályozhatják a betegségek 
leküzdését. Ezen erőforrások megfelelő aktiválása 
a szakember megnyerő egyéniségén, hozzáállásán, 
hivatástudatán múlik.

Ez magával hozza, hogy a terapeuta érzelmileg ne 
vonódjon be egy adott terápiás helyzetbe. Kiemelten 

fontos ennek érdeké-
ben az önismereti 
t ap asz t a l atok 
megszerzése. 
Minden ilyen 
területen dol-
gozó segítő 
szakember-
nek ajánlott 
valamilyen 
m ó d s z e r 
megé lés e , 
tapasztalása, 
ahol lehetőség 
van szuperví-
zióra és kívül-
álló szakembertől 
szükség szerinti fel-
töltődésre, tanácskérésre.

Saját Példám: a Magyar Pszichodráma Egyesü-
letnél és az Integratív Pszichoterápiás Társaságnál 
megélt tapasztalások nagyban segítenek. Az ott meg-
tapasztalt csoport dinamikai megéléseket nagyban 
tudom kamatoztatni mind a természetgyógyászati 
képzések, tanuló közösségek felépítésében, mind a 
természetgyógyászati táborokban részt vevő külön-
böző identitású emberek összecsiszolásakor, mind 
civil életem közösségi színterei esetében.

Ezért javaslom olyan változtatások bevezetését, 
hogy az Életmód Tanácsadó és Terapeuta vizsgára 
jelentkező emberek vegyenek részt csoportdinamikai 
és önismereti képzésen.

A terapeutának rugalmas helyzetfelismerő kész-
séggel kell rendelkeznie. Munkájából kifolyólag kisko-
rúakkal, felnőttekkel és időskorúakkal is megbízható 
emberi kapcsolatot kell kiépíteni. 

A bizalmi elvet, egész lényével, személyiségével 
kell sugallni. Nem egy „szakbarbárra” van szükség, 
aki az általa ismert módszert próbálja ráerőszakolni 
a hozzá fordulóra, hanem empatikus készséggel kell 
meghallgatnia, és emberi elfogadást, töltést adni az 
arra nyitott gyógyulni vágyónak. Amíg ez a kölcsönös 
bizalom nem épül fel, nem sok értelme van elindítani 
bármilyen terápiát is. 
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Ezt a terápiás eljárás során úgynevezett TELE je-
lenségnek is hívjuk.

Ezen a szinten és tudati síkon sokkal nagyobb je-
lentősége van, hogy a kliensben felébredjen a vágy 
a gyógyulás iránt és megértse a betegség „üzenetét, 
célját”. Azt felismerve változtasson az életén a kapott 
módszerek segítségével, mint pl. hogy miként masszí-
rozza magát, vagy mennyi és milyen gyógyteákat igyon. 

Ebből következik, hogy a szakembernek ismernie 
kell a lélek nyelvezetét. Úgy tudjunk kérdezni, hogy 
az ne lépje át az intim szférát, de segítse a gyógyul-
ni vágyót, hogy önmaga jöjjön rá a problémájának, 
betegségének valódi okaira és képes legyen átírni ez-
zel kapcsolatos hiedelmeit, hitrendszerét. Ezért nem 
mindegy, hogy miként tárják fel a betegség fizikai, lelki 
és szellemi okait. Ajánlott a leendő szakembernek pszi-
chopatológiai ismereteket szerezni, amely olyan tu-
dással vértezi fel, hogy kihallja a személyiség mélyebb 
segélykiáltásait és azokat megfelelő módon le tudja ké-
pezni és fordítani a kliens számára elfogadható szintre. 

Kiemelt jelentőségű, amit hallgatóimnak is igyek-
szek átadni 

„Mindig a beteg saját térképén kell dolgozni!”.
 Más lehetőségei vannak egy városban élő, vi-

szonylagos jó egzisztenciális körülményekkel bíró 
betegnek, mint egy vidéki, kisnyugdíjas vagy éppen 
munkanélküliséggel küszködő, önértékelési zavar-
ban is szenvedő embernek. Ebben az esetben hiába 
javasol a terapeuta különböző gyógytermékeket és 
terápiás módszereket, anyagi helyzete miatt, a beteg 
nagy valószínűséggel nem tudja erőforrásait átcso-
portosítani a gyógyulás érdekében. 

Ilyenkor olyan „nagyanyáink által ismert” és alkal-
mazott népi gyógyító eljárásokra kell támaszkodni, 
amit ő az otthoni körülményei között meg tud va-
lósítani szűkös anyagi keretei között is. Ez magával 
hozza, hogy az Életmód Tanácsadó és Terapeuta ne 

éljen a nagy értékű diagnosztikai, állapotfelmérő és 
terápiás gépek bűvöletében, hanem a hagyományos 
eljárásokat próbálja átadni és alkalmazni. Rá kell ve-
zetni és lehetőségei szerint meg kell valósítani, hogy 
az egészség nem csak a szociális jólét függvénye, 
hanem a szemléletváltás, emberi hozzáállás, józan 
paraszti ésszel alkalmazott eljárások összessége is. 
Rá kell mutatnia, hogy akinek nincs elegendő anyagi 
forrása, azt mivel lehet kompenzálni, pl. mit, hogyan 
termeljen meg a kiskertjében, hogyan böjtöljön, mi-
lyen módon alkalmazza lelki és szellemi erőforrásait. 

Sajnos a cikk terjedelme nem engedi e téma mé-
lyebb kibontását. Bízom abban, hogy az olvasóban 
elindul a ráhangolódás a leírtakkal kapcsolatban, 
s mindenki hozzá gondolhatja az építő jellegű ki-
egészítő gondolatokat.

Köszönettel és tisztelettel fogadom a hozzászó-
lásokat!

 Daróczi Zoltán
 Életmód Tanácsadó és Terapeuta
 Pszichodráma Asszisztens
 Pszicho terapeuta
 Andragógus
 www.termeszetesgyogymodok.hu

Rozmaring mártás

Hozzávalók:
• olaj
• liszt
• 0,5 l víz vagy húsleves lé
• só
• bors
• 3 ág rozmaring
• fél citrom
• 1 pohár házi tejföl

Rántást készítünk 1 púpos ek. lisztből, felöntjük 
0,5 liter húsleves lével vagy vízzel, sót borsot te-
szünk hozzá és 3 ágacska rozmaringot (friss ágból 
ízletesebb). Forraljuk 10 percig, majd hozzá önt-
jük a tejfölt (ha nem elég sűrű, ebbe is tehetünk 
1 ek. lisztet). ízlés szerint csavarjuk bele egy-két 
evőkanál citrom levet.

Használhatjuk húsokhoz, hidegkonyhához, sa-
látákhoz alapnak. Nagyon finom krumpli salátát 
készíthetünk belőle.


