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N Ö I( LAP JA'

"Az emberiség mindig is 'foglalkozott a korai mozgásfejlődés befolyásolásával.
persze a saját kultúrája keretein belül. Ami az
egyik népnél bevált, elképzelhetetlen volt
a másiknál. Nem mondhatjuk tehát mindenkire ráillő utasításként, hogy hogyan
kell pólyázni, hogyan és mikor kell kúszni,
vagy ha nem mászik, nem lesz belőle épkézláb ember - ezeket a nagyon is összetett,
bonyolult mozgássorokat, "mintázatokat"
a nevelés befolyásolni igyekszik a saját céljainak megfelelően, ám egészséges csecsemők és kisgyermekek többnyire a nevelés
dacára is képesek megtalálni a saját fejlődési útjukat. A megszületés traumájától, korai
testi-lelki bajoktól enyhén, sőt súlyosabban érintettek is. Ahhoz azonban, hogy ez
megvalósuljon, idő és tér szükséges, amelyeket - bár ezek éppolyan kérlelhetetlen
erők, mint a gravitáció, a legősibb gyermekjátékok ingere - saját maguk alakíthatnak.
Nem egyedül hagyva, hanem szeretetkapcsolatok biztonságában és közös megmunkálássaL Tehát ne egy-egy fejlődési szakasz
más gyerekeknél általánosnak mondható
sajátosságait erőltessük egy adott gyerekre, hanem nézzük meg, hogy ő mit akar,
mit fejez ki a "tünete", miért pörög örökösen, miért fekszik a földön játék közben?
A szokatlan nem ésszerűtlen! Legfeljebb
nem értjük azonnaL Nem kell az
egyedinek általánosan fejlődni,
nem kell két hét elmaradás miatt rohanni, masszíroztatni,
tornáztatni. Figyelni kell, követni a történéseket, gondolkodni az okokon - és nagyon
sok lehetőséget teremteni
a fejlődésre, Ekkor biztosak lehetünk benne, hogy
a valódi nehézséget is idő~
ben észleljük, és megtalálhat juk a kellő segítséget. A se- \\ ~
g~ts~g útja pedig: a felszabadult
\ ~
JATEK.A felszabadult, a gyermek
~ 'II
által kezdeményezett, tehát moz- ~ ~
gásos és fantáziabeli együttes történés."
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Abból a levélből idéztem, amelyet egy most megjelent
könyv szerkesztője írt nekem, kérésemre. Arra kértem,
foglalja össze saját szempontjából, hogy ő mit tart a legfontosabbnak a könyv szemléletmódjából.
.
Ez a nagyon fontos - és szép! - könyv a Billenések.
Alcíme nagyon is szakmai: Tanulmányok a dinamikj.{s szen. ZOTOS integrációs terápia körébő!. Olyan mozgásos (dinamikus) gyógyításról van szó, amelynek fontos része az érzékszervek (a szenzorok) minél erőteljesebb működtetése.
A kitűnő szakember-szerkesztő, Szvatkó Anna, rendkívül fontosnak tartja, hogy nem szabad másképpen közelítenia gyerekek, pláne a kisgyerekek mozgásához, csak
az öröm útján!
A kötet mindazokhoz szól, akik gyerekekkel foglalkoznak hivatásszerűen, óvodapedagógusokhoz, tanítókhoz,
gyógypedagógusokhoz,
gyógytornászokhoz,
pszichológusokhoz, orvosokhoz, és az érintett vagy éppen csak érdeklődő szülőkhöz. Hiperaktivitás, figyelemzavar, tanulási nehézségek, magatartási rendellenességek, autisztikus
vonások ugyanúgy megközelíthetők ezekkel a módszerekkel és eszközökkel (hintákkal, pörgőkkel, alagutakkal,
labirintusokkal), mint a nem beszélő vagy gyakori dührohamtói szenvedő gyerekek. Itt az örömtelijátékban maga
a gyerek dönt a különböző helyzetekben, és erejét megérezve, egyre otthonosabbá válik számára a világ. Ugyanis nemcsak látjuk és halljuk a világot magunk körül, hanem közvetlenül érzékeljük testünk mozgását, egyensúlyi
állapotát. A kisgyerek azért élvezi a ringatást, a hintázást,
a "dobálást", fejjel lefelé lógatást és a sok másféle mozgásos játékot, ugrást, pörgést, mert az így keletkező érzékletek adnak egyre nagyobb biztonságot a számára. A könyvnagyszerűen
mutatja be az emberiség
ősi tudását ezekről a játékokról, és vezet el a legmodernebb terápiás formákig. Bevilágító erejű esetleírásokból ismerhetjük meg, hogy hogyan is működik ez a
módszer. Maga az örömet adó folyamat a fontos, nem a
kitűzött cél, eredmény, amit el kell érni, nincs siettetés,
'sietve "fejlesztés" (amit a szakemberek kifejezetten károsnak ítélnek). A tér viszonyai, az idő ritmu sai, művészeteken keresztül megközelített fentos állapotok bukkannak
elő a könyvben, és azt is megtanuljuk, hogy életünk hétköznapjait hogyan szövi át a mozgás és a ritmus. Az emberiség persze mindig élt ezekkel az eszközökkel, a sámánok táncától kezdve a dervisek pörgéséig. Aszenzoros
terápia eszközei kibillentik a gyereket az egyensúlyából,
majd visszabillen. A billenés gyakorlása a "földön lét",
""
az egyensúly biztonságának érzését hozza magával.
"Billenés a testiből a szellemibe, a szellemileg al""
sóbb szintről a magasabba, tesSiből, szellemi~~
ből érzelmibe, billenés a tudattalanba, s
r r,,- "" ~
a tudatalattiból a tudatosba, billenés a
,r.'
magzati létbe, onnan a mába, a részlegesből az egészbe, a káoszból a rendbe" - írja a könyv egyik szerzője,
Bedő Ilona, egy nem beszélő kislány
terápiájának ismertetéseben.
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