Beszámoló az I. Jubileumi Csecsemőmasszázs Tudományos Továbbképző Konferenciáról
2008 december 12.

JUBILÁLTUNK

2008 december 12-e nevezetes nap volt MAGYE életében mivel megrendezésre került az
I. Jubileumi Csecsemőmasszázs Tudományos Továbbképző Konferencia Budapesten,
abból az alkalomból , hogy 10éves Gyermekmasszázs Magyarországon.
Rendezvényünket nagy érdeklődés övezte, közel 90 kolléganő vett részt . Nagyszerű előadók,
remek előadások, érdekes beszélgetések, eszmecserék, megható és meghitt pillanatok, jó
hangulat, jellemezte a Konferenciát.
¾ A Konferenciát a nap háziasszonya Bak Éva a MAGYE elnökhelyettese nyitotta meg
és vezette le.
¾ A programok nagyon változatosak voltak és olykor mélyen hatottak a hallgatóság
érzelmeire. Ilyen volt az is amikor elsőként egy csodálatos interjú filmet láthattunk
ahol Vimala Mc Clune beszélt életéről , munkájáról és betegségéről.
– a Narrátor: Szilika –Iván Emőke MAGYE koordinátor a film fordítója volt.
- Nyugodtan mondhatom, szem nem maradt szárazon,- és megfogalmazódott a gondolat
bennünk, hogy nemes a cél és már csak ezért is kell tanítanunk tovább azt, amit Vimala
elkezdett ; - büszkeség töltötte el mindannyiunk szívét, hogy részesei lehetünk ennek a
világot átölelő csodának.
¾ Második előadónk Némethné Gregor Judit a MAGYE elnök asszonya IAIM Tréner,
aki friss nemzetközi tapasztalataival beszélt magával ragadóan a csecsemőmasszázs
jelenéről és jövőjéről, a lehetőségek és tények ismeretében. Nagyon sok új
nemzetközi tapasztalatot és elképzelést tolmácsolt felénk, - melyet hallgatva
visszaigazolódni látszott a hazai elképzelések szükségessége s az út melyeken
haladunk előre.
-

az ehhez kapcsolódó poszter és dokumentum gyűjtemény kiállítást a szünetben
megtekinthette a nagyközönség.

¾ A családdal kapcsolatos tények és elképzelések néhány szociológiai paraméter alapján
című előadást: Mécsné Dr Bujdosó Györgyi biokémikus egyetemi tanár
tolmácsolásában a humángenetika felől megközelítve. Az orvos-szociológia
eszközeivel mutatott rá a házasságon kívüli szülés néhány társadalmi vetületére.

A hallgatóság nagy érdeklődéssel, kérdésfeltevésekkel követte végig az értekezést.
¾ Jelenlétével megtisztelte konferenciánkat díszvendégünk, Csordás Ágnes a MAVE
elnök asszonya szintén néhány szóval méltatta e napot és vázolta a jövőképet.
¾ A délutánt Csóka Szilvia zoológus előadása színesítette, - érdekes megközelítésben az
alvás és altatás valamint a korai kötődés egymáshoz való összefüggését
¾ Végezetül egy szívet melengető filmet láthattunk Dr. Domokos Tamás szülésznőgyógyász szakorvos saját felvételeiből a korai bőrkontaktus császármetszés
alkalmával; - az apa –újszülött korai „szőrkontaktus „ témában .Ezt egy rövid
előadásban a doktorúr ki is fejtette. - Hallatlan sikert aratott.
¾ A Konferencia tortával, koccintással, tombolával záródott.
¾ Azok a kolléganők, akik a Workshop-ra még maradni tudtak ( és szerencsére voltunk
jó néhányan ) a Csecsemőmasszázs –t gyakorolhatták együtt – a lányok szavaival élve
a „ szeretet masszázs„-t – Némethné Gregor Judit vezetésével. Itt eleveníthettük fel és
pontosíthattuk a csecsemőmasszázs mozdulatokat is amelyeket a Nemzetközi
Konferenciáról hozott haza. Az együtt masszírozás örömét emelte még a meghitt
kézfogásos közös éneklés és a gyertya gyújtás a teraszon. Judit azzal a gyertyával
adta tovább a csecsemőmasszázs lángját mindenkinek amit a Nemzetközi
közgyűlésről hozott az ősszel személyesen Vimalá-tól .
¾ Az előcsarnokban megjelent cégek kiállításait és bemutatóikat szintén mindenki nagy
érdeklődéssel látogatta.
¾ A standon kedvezményesen megvásárolható volt Vimala Mc Clune újonnan
megjelent Szerető Szülők Babamasszázs kézikönyve, valamint az Új Oktatói
Kézikönyv. ( Ezek jelenleg is hozzáférhetőek a MAGYE-nél.)
¾ Összességében a Konferencia értékeléséről a beérkezett vélemények alapján is arról
tudok beszámolni, hogy a színvonal magas volt, mind a kapott információkkal és
előadásokkal meg voltak elégedve. Végig nagyon jó hangulatban telt a nap mindenki
teljes megelégedésével.
¾ Íme néhány idézet a véleményekből:
„Fantasztikusan megható volt és pozitív értelemben felkavaró volt.”
„Hasznosak, érdekesek voltak az előadások. Jól éreztem magam. Köszönöm a
szervezést!”
„Előadások érdekesek voltak, fotókkal illusztrálva élvezhetőbbek voltak, a szervezés
precíz. Köszönöm!”
„Jól éreztem magam, jó volt régi tanfolyamtársakkal találkozni és új tagokat
megismerni. Az előadások is sok új, meglepő ismeretekkel ajándékoztak meg.
Köszönöm!”

„Jól éreztem magam és örülök, hogy eljöttem.”
„Jó hangulatú, családias. Jó szervezőgárda.”
„Jó hangulatú volt, mindig örülök az ismerősöknek. Jó érezni, hogy hasonlóan
gondolkodunk és összetartozunk.”

Remélem az idén is lesz alkalmunk találkoznunk, összejönnünk, ha nem is ilyen
jubileumi napon. Én minden esetre ott leszek, ahol csak lehet és nagy szeretettel
várunk mindenkit programjainkra, tanfolyamainkra, előadásainkra.

Szeretettel üdvözlök mindenkit:
Budapest, 2009 február 28.

Bak Éva
MAGYE elnökhelyettese

