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Много  деца  в  училищна  възраст  имат  проблеми  с  ученето,  концентрацията  или
хиперактивността.  На  някои е  „лепната“  диагноза  като  обучително  разстроий ство,
дислексия, разстроий ство с дефицит на вниманието,  хиперактивност и дефицит на
вниманието, или просто забавено развитие. На други се казва, че имат проблеми с
обработката на информацията, тоест проблем с краткосрочната или дългосрочната
памет. Много от тези деца имат проблеми с артикулацията или с речта, небрежен
почерк или изглеждат със слаба двигателна координация.

Когато едно дете има проблем с ученето, концентрацията, хиперактивността или с
училището,  има  причина  за  това.  Често  скритият  проблем  се  дължи  на
дезорганизирана нервна система. 

Начинът,  по  коий то  функционира  един  човек,  е  като  огледало,  което  показва  на
специалиста  по  мозъчно  развитие  как  е  организирана  нервната  му  система.
Наличието или липсата на дадена функция, които наблюдаваме в хората, на които е
„лепната“ диагноза, се дължи на развитието на мозъка и на нервната система. Когато
има пропуски в неврологичното развитие, се наблюдава липса на дадена функция
или други симптоми. 

Специалистите по неврологично развитие научиха, че е възможно да се постигнат
промени чрез упражнения, които осигуряват специфична стимулация, която води до
промяна  на  мозъка  и  на  нервната  система.  За  да  е  резултатна,  тази стимулация,
трябва  да  е  поднесена  с  висока  интензивност,  голяма  честота  и  кратка
продължителност.  Тя  също  трябва  да  се  прилага  за  продължително  време,  за  да
може да се осъществи промяната.

С помощта на специални занимания с много деца, специалистите по неврологично
развитие научиха кои деий ности въздеий стват наий -добре върху конкретни етапи от
развитието и тласкат развитието на мозъка към по-голяма степен на организация.
Много  от  тези  специфични  занимания  са  извлечени  еклектично  от  други
дисциплини, проверени са в практиката и са усъвършенствани.

Специалистът по неврологично развитие съставя домашна програма с упражнения,
които  въздеий стват върху  скритите  причини за  симптомите,  които  показва  даден
човек. Когато програмата се прилага редовно, мозъчната организация се подобрява,
има напредък в развитието и виждаме подобрение във функцията и намаляване или
изчезване на симптомите.

Ако  се  прилага  правилно,  този  подход  успява  напълно  да  елиминира  много  от
симптомите, които пречат на децата да постигнат успех в училище. 
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