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Az öregség valójában nem az élet vége, 

hanem a koronája. 



A kor csak akkor számít, ha sajt vagy. 



Egészség és betegség 

 Egészséges időskor – 

rendszeres 

mozgás,egészséges  

táplálkozás, társas 

kapcsolatok biztonsága 

 A betegség ezeknek a 

hiányára, ill. 

elégtelenségére hívja fel 

a figyelmet. 



Figyelmet és gondoskodást igénylő 

idősek 

 Egyedül élő egészséges idősek 

 Közösséget keresők, talajt vesztett 

idősek – pl. friss nyugdíjas 

 Szülői árvaság 

 Alzheimer 

 Demencia 

 Mozgás korlátozottság 

 Depresszió 

 Támogatást igénylő, otthon élő 

részben már korlátozottan önellátó 

idősek -  az egyensúly 

megtartásához 

 



Hang és életerő 



Élményterápia – illatok, tapintás, 

érzések 



Táncos lelkünk bennünk él örökké 

 Egészséges időseknek 

tánctréning 

 Tudatos közösségben, 

táncterápia 

 Élményterápia 



Mindannyian az áramlás élményére 

vágyunk 



Művészetterápia lehetőségei időseknek 

 A művészetterápia olyan kiegészítő terápiás módszer, mely a művészet 

(zene, tánc, képzőművészet, dráma, irodalom stb.) kreatív 

folyamatait a gondolatok és érzések nonverbális kommunikáció<meta 

/>jára használja. A művészetterápia összehangolja a művészet 

kifejező eszközeit és a terápiás hatótényezőket, amelyeket a 

terapeuta egy tervezett folyamaton belül alkalmaz. A 

művészetterápiához nincs szükség művészi tehetségre, hiszen az 

esztétikai célokat szolgáló és nem szolgáló művészeti termékek 

egyaránt hasznosan felhasználhatóak a terápiában. A 

művészetterápiákban közös a kreativitásra, szabad önkifejezésre, 

biztonságos és bizalmas környezetre helyezett hangsúly. /Wikipédia/ 



Komplex élményterápia időseknek©ZM 

Komplex terápiás hatású gyakorlati 

program, mely felhasználja a 

művészetterápia, / mozgás-táncterápia, 

irodalomterápia, zeneterápia, 

képzőművészet terápia/ egyes elemeit. 

Továbbá minden olyan lehetőséget, mely az 

érzékelés, észlelés, megtapasztalás körébe 

tartozik. 





TEST-LÉLEK-SZELLEM 

A testemben van egy 

lélek. Jóban vagyunk 

egymással – a védelmet, 

otthont adó testet 

ismerem, figyelek rá. A 

lelkem mozdul bennem, a 

testem reagál. 



Belső figyelem – tánc és mozgás 



A test nem felejt 

 A testet   úgy tekintjük, mint 

életünk történéseinek információs 

bázisát. Sejtjeinkben tároljuk az 

információt. Testünk, 

fogantatásunk pillanatától kezdve 

sejtszinten tárol minden általunk 

megélt élményt, emléket  

 Hangok 

 Mozdulatok 

 Vizuális élmények 

 Illatok 

 Érintés 

 Testi érzet 

 

 



A TÁNC HATÁSA 

 A tánc felmelegíti a szöveteket, izomlazító hatású 

 A test belsejében megnő a tér – oldódnak a stressztől görcsös 

izmok 

 Reflexek javulnak 

 Izomzat regenerálódik 

 Reakció idő módosul 

 Az erek tágulnak 

 Tisztító hatású az izzadás 

 Belső szervek munkája javul 

 Energia és erő jeleik meg a testben 



Az élmény örök, megfogant a testben 

 Az egészséges emberek 
részére a táncterápia 
elsősorban stressz 
kezelés, 
személyiségfejlesztés, 
önismereti célzatú, a 
betegséggel küzdők 
részére rehabilitációs, 
reszocializációs, 
kiegészítő terápiás 
célzatú. 



A testmozgás késlelteti az Alzheimer-kór 

kialakulását 

 

 Egy Finnországban és Svédországban dolgozó 

kutatócsoport például két tanulmányban is 

igazolta, hogy akik aktív korukban hetente 

legalább kétszer sportolnak, azok húsz évvel 

később – sőt, még azután is – kisebb eséllyel esnek 

az időskori  mentális betegségek áldozatául.  

 



Mozgás és mozdulatlanság 

 Időskori „ellustulás”, egyedül lét, cél nélküliség 

 

 A mozgás , a  mozdulatlanság ellentéte a tánc, 

amely kivezető utat kínál a test, a belső és a 

külső tér, a ritmus, a másik ember, az érzések, 

érzetek újbóli felfedezéséhez. 



A tánc, elvezet önmagamhoz 

 

 A TÁNC ELVEZET 

ÖNMAGAMHOZ 

 A táncnak terápiás jellege is 

van – a terápiás környezet 

nélkül! 

 Új nézőpontot és 

kapcsolatot alakíthatunk ki  

régi élményekkel. A táncban 

való önkifejezés segítségével 

felismerhetjük és 

felülvizsgálhatjuk az 

automatizmusainkat, 

mintáinkat, a már nem 

tudatos mozdulatokat, 

tartásokat. 

 



Térélmény és mozgás 



 

A tánc,  tér élmény is 

 
 

 Az idős korban megváltozik a tér használata.  

 Csökken a mozgással töltött idő, leszűkül a tér, amiben a mozgás 

zajlik. 

 A belső – testi – tér is beszűkül , éppen a mozgás szegény életmód 

miatt. 

 A táncban a tér az egyik legfontosabb paradigma, amely helyet ad az 

emberi élet létezésének, amelyben a mozdulat megszülethet..  A tér 

időben is létező élmény, amely a tánc folyamat során tapasztalássá 

sűríthető össze. A tér amely körülvesz csak az egyik dimenzió, a másik 

a belső tér felfedezése, a belső mozgások megismerése.  

 



Nagyival táncolok – érintés és ölelés 

fontossága 



Férfiaknak sem tilos táncolni 

 https://youtu.be/DSrJ2nJDhqk 



A tánc szabadság élmény 

 Az idősödő embereknek a tánc minden eddigi 

módszernél hatékonyabban  ápolja testüket , 

lelküket. Az idősek mozgásukban sokszor 

korlátozottak s kevésbé vágnak bele komolyabb 

mozgásformák gyakorlásába, mint pl. fittnes 

edzés, jóga tanfolyam, torna. 

 



Természetes mozgásforma 

 A táncot ugyanakkor nem érzik nehéznek önmaguk 

számára, érdekes módon természetesnek tartják – 

mentális és fizikai  állapottól függetlenül. Tehát 

az időseknek szóló táncterápiás foglalkozás a 

teljesen egészséges embernek és az 

akadályozottaknak is természetes formáját 

nyújtja a mozgásnak. 

 



Hogyan hat a mozgás és táncterápia 

 

 A mozgás és táncterápia 
elsősorban az izmokra, a 
kötőszövetre, belső 
szervekre hat a test 
mozgatása során. 
Megváltozik az 
izomtónus,a  vér 
áramlása, a szívverés, 
különböző hormonok 
szabadulnak fel a testben 
a mozgás hatására. 

 



A közösség támogat 

 A mozgás és táncterápia 

környezete – a csoport – 

pedig egy bensőséges, 

bizalmon alapuló 

közösséget teremt, 

amely támogató, 

támaszadó szerepet 

játszik a gyógyulásra 

vágyó emberek körében. 

 



Kapcsolat a test és az elme között 

 Az emberek  egy részének nehéz 

kifejezniük valódi érzelmeiket – pl. 

félelem, harag, - nehezen 

szembesülnek, ill. küzdenek meg a 

depresszió következményeivel a 

mindennapokban. A mozgás során 

tapasztalhatják a testi folyamatokon 

keresztül a nehezen kifejezhető 

érzelmeket, ki is fejezhetik azokat itt 

a csoportban. Helyreáll a kapcsolat a 

test és az elme között. /body mind 

centering/  

 



Néha túlzásokba esünk –na de sebaj 

 Idős korban a kontrol 

nagyon erős – a 

táncban megélt  

önfeledtség sokat 

jelent, hogy a 

korlátokat kicsit kifelé 

toljuk 



Stressz és depresszió 

 A stressz és a depresszió 

feszessé teszi vagy 

túlságosan is ernyedtté 

az izomtónust – ez az ami 

megváltozik a mozgás 

során, s pozitívan hat 

vissza az egész testre,a 

testet újból „élővé” 

változtatja . 

 



Visszatérés a belső lélekhez 

 A mozgás szabadsága és az önkifejezés, az 

érzelmek áramlása felszabadító erővel bír, s 

oldja a stresszt, szorongást. 

 A mozgásterápia  legfontosabb hatása új 

belső biztonság megteremtése, amelyben a 

betegséggel való küzdelem is bekerül a 

repertoárba, mint egy sajátos erőforrás.  

 A megélt élmények segítik a betegeket 

abban, hogy önmagukat ne a betegséggel 

azonosítsák, hanem vissza tudjanak térni 

egészséges önmagukhoz, a belső lélekhez. 

 



A tánc  fizikai és mentális tréning 

 A tánc  fizikai és mentális 

tréning egyszerre. 

Fizikailag a test 

átmozgatása és tonizálása 

a cél, az izomszalagok 

nyújtása, ízületek 

kilazítása, fájdalmas 

gócok lazítása a testben, 

mozgás koordináció 

javítása, egyensúlyi 

állapot fejlesztése. 

 



Pozitív viszony önmagunkhoz 

 Mentálisan az 

önmagukhoz való pozitív 

viszony felfedezése az 

elsődleges. A  

kommunikáció erősítése 

másokkal, kapcsolat 

építés, a kreativitás 

felfedezése, hangulat 

javítás, életerő feltárása 

és erősítése. 

 



www.tancterapia.lapunk.hu 

 Köszönöm 

mindenkinek a  

figyelmét 


