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Път, който си струва да изминем

От Синди Рингън, специалист по мозъчно развитие ©2008

В моята кариера са ме питали безброий  пъти защо подходът, коий то е базиран
на  неврологичното  развитие,  не  е  наий -масово  прилаганият  метод,  когато
може да постигне толкова удивителни промени в хора на всякаква възраст.
Отговорът на този въпрос не е толкова лесен.  Има много причини за това,
включително неща като финансиране,  политика и особено бюрокрация.  Но
наий -важната  причина  е,  че  този  подход  изисква  наистина  посветени,
постоянни,  дълготраий ни  специфични  въздеий ствия  на  базата  на  напълно
индивидуализирани  потребности  свързани  с  функционалното  развитие.  С
други думи, усърдната работа и постоянство ни позволяват да подпомогнем
хората да напреднат в своите способности и развитие. Няма нищо вълшебно в
този  метод  и  тоий  не  е  решение  за  един  ден  –  всъщност  тоий  е  начин  за
изграждане на нови физически пътища и връзки в мозъка, които след това се
превръщат в добри промени във външната функция.

Тъий  като всеки човек е различен, няма начин, по коий то да кажем в началото
коий  човек ще се промени наий -бързо и коий  – по-бавно. Не можем да предскажем
кои функционални области ще се променят първи и на кои ще им трябва наий -
много  време.  Това,  което  знаем  като  абсолютен  факт,  е  следното:  Ако  не
направите  нищо  специфично  –  нищо  специфично  няма  да  се  случи.  Ако
осигурите  индивидуализирана  стимулация  с  правилната  честота,
интензивност  и  продължителност,  ще  стане  промяна  и  функцията  ще  се
промени.

Ние вярваме, че всяко човешко същество се ражда с вродена способност да
има безграничен потенциал. Всяко човешко същество е направено съвършено
от нашия творец и няма грешки.  Всяко човешко същество има съвършена,
незасегната  интелигентност.  Проблемите  идват,  когато  се  случи  някакъв
инцидент  или  травма,  която  започва  да  блокира  типичните  канали  на
входящата информация, която е необходима за развитието, и затова самото
развитие се нарушава, разстроий ва или уврежда в процеса.  Всеки от нас има
способността  да  подобри  своята  функция,  да  я  придобие  отново,  или  да
развие нова функция. Ако не успеем да направим промяна в един човек, то е
защото  ни  липсва  адекватно  знание  как  правилно  да  въздеий стваме  на
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слабостите. Но причината никога не е липсата на потенциал или на вродена
интелигентност.

Затова въпросът е: струва ли си да се занимаваме да отключваме потенциала
и функциите на един човек или не? За  възрастните с изостанало развитие
всеки  прогрес  във  функцията  ще  отвори  нови  възможности,  които  не  са
съществували  преди  това.  Всяка  нова  способност  означава,  че  човек  има
повече възможности за работа, по-голямо разнообразие от професии, които
може  да  заеме,  по-самостоятелна  работа,  по-самостоятелен  живот,  повече
възможности  между  които  да  избира  за  своя  живот  заедно  с  по-малко
ограничена жилищна среда и по-удовлетворителни лични отношения. С други
думи, отключването на потенциала отваря възможности за избор, каквито е
нямало преди това.  Струва ли си да се занимаваме с това,  когато краий ният
резултат е неизвестен?

Процесът на ангажиране с програма за неврологично  развитие прилича на
изкачване на връх Еверест. Колко пъти сте чували някоий  да казва как тъкмо е
излязъл на разходка и преди да  се  усети случаий но  се  е  изкачил на върха?
Естествено, че няма да чуете такова нещо; то е абсурдно. Изкачването на връх
Еверест  изисква  дългосрочно  планиране  и  посвещение;  ежедневно
упражняване  на уменията,  които са  необходими,  за  да  се  постигне целта с
минимален  риск  за  здравето  и  краий ниците.  Отнема  месеци  и  години  в
планиране на детаий лите. И какво се случва, ако алпинистът не успее да стигне
до върха? Това счита ли се за провал? Ако е успял да измине едва половината
или три четвърти от пътя до върха? Все пак е успял и е извършил нещо, което
са постигнали много малка част от хората по света. А по време на планирането
и тренировката е придобил знание, умения, здраве и способности, които са по-
добри от тези на повечето обикновени хора. Всичко това означава, че няма да
стигнете до вашата цел без конкретен план как да го постигнете и без визия
как  планът  да  бъде  изпълнен.  Ако  имате  цел  вашият  любим  човек  да
функционира  по-добре,  да  има  повече  възможности,  по-голяма
самостоятелност, подобрени социални контакти, тогава трябва да имате план
и начин, по коий то това да се случи. За нещастие надяването и желаенето това
да  се  случи  не  е  метода,  коий то  дава  наий -постоянен  успех.  Базираният  на
неврологичното  развитие  подход  осигурява  необходимата  информация  и
създава индивидуализиран план за прогрес и промяна.   

По-долу са някои коментари и свидетелства на възрастни хора с обичаий но и
изостанало развитие, които разказват за промените, които те или други хора
са забелязали в тях, когато са прилагали своите индивидуализирани планове
за неврологично развитие.
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СВИДЕТЕЛСТВА

Младеж влиза в колеж:

Днес имаме невероятен повод да се похвалим, затова казах на съпруга си, че
трябва да пиша и да ви разкажа това чудесно свидетелство.

Нашият 24 годишен син, Робърт, коий то се намира в университета Боб Джоунс,
живее  в  общежитието  за  студенти  и  е  готов  да  започне  занятия  утре.  По
препоръка  на  неговия  съветник,  вчера  направихме  оценка  на
образователните му способности.  Днес получихме резултата.  (Изпитващият
ги беше получил бързо).

Резултатите му по вербална,  невербална и цялостна интелигентност са със
средни стоий ности в 45-ия процентов пояс. 

Когато положи теста преди девет години, резултатите бяха под средните в 18-
тия.

Има  подобрение  в  резултатите  на  подтестовете  във  всички  области.

Направихме теста само, за да може Робърт да получи специалната помощ в
Ресурсния център за учене, но сме въодушевени от резултатите. Освен това
Робърт не е практикувал програмата поне 9 месеца. Все още има проблемни
области  като  скоростта  на  обработка  на  информация,  краткотраий ната
зрителна памет, мисловните способности, четенето с разбиране и писменото
изразяване.

Убедена  съм,  че  неврологичната  програма  е  наий -добрият,  наий -резултатен
начин да помогнем на нашите деца и внуци.

Ако се нуждаете от повече подробности, пишете и питаий те.

С прослава на Бога за огромната Му доброта и благословения към нас.

Джоий с Л.

Малформация  на  Арнолд-Киари,  която  води  до  регресия  на
функцията:

Годината,  когато  се  дипломирах  като  учител,  започнах  да  забелязвам,  че
някои от проблемните симптоми на моята сколиоза се увеличаваха все повече
и  повече.  Като  част  от  лечението  си  опитах  хиропрактика,  където  ми
проведоха  манипулация  на  врата,  която  задеий ства  симптоми,  подобни  на
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инсулт, и ме остави да се боря с проблеми на равновесието заедно с фалшиви
нервни усещания по краката и ръцете (загуба на чувствителност,  фалшива
горещина или студ, влажни ръце) и изтощителна „мозъчна мъгла“. Подложих
се на изследвания и бях диагностицирана с Малформация на Арнолд-Киари I и
след  пет  години  самостоятелна  борба  с  тези  симптоми,  когато  просто
изчерпах  всички  възможности  пред  себе  си,  наий -накрая  се  записах  малко
скептично в неврологична програма.

Резултатите?  По-ясно  мислене,  забележително  справяне  с  болката,  голямо
подобрение  в  равновесието  и  походката,  способност  да  ангажирам
правилните  главни  мускули  за  движение,  така  че  имам  много  по-малко
травми от движение и по-ясна представа за причините за моето състояние,
така че се чувствам способна да насочвам лечението на другите проблеми с
по-голяма  яснота.  Моята  неврологична  програма  ми  оказа  не  само
дълготраий на  помощ,  но  мога  да  забележа  мигновени  резултати  и  даже
понякога мога да отклоня избухване на сколиозата ми, ако започна някое от
своите  упражнения  от  програмата,  когато  забележа,  че  мускулите  ми
побесняват. Физиотерапевтът ми чувства, че наий -накрая имаме прогрес, тъий
като тялото ми реагира по-благоприятно на неий ната терапия.

Бях стигнала до там, че не можех да върша почти нищо, а сега, след 2 или 3
месеца по тази програма, забелязах, че мога да правя много повече. В никакъв
случаий  не съм свършила. Това е дълъг процес. Но виждам светлина в края на
тунела и съм благодарна и за това.

Моята неврологична програма ми помогна в професионално отношение, като
ми  даде  прозрение  към  някои  от  предизвикателствата  на  учениците  в
училище.  Въпреки  че  чета  много,  четенето  с  разбиране  бе  станало  голям
проблем  за  мен,  до  степен,  където  започна  да  пречи  на  моята  работа.  По
същия начин, спелингът и редактирането, които преди ми бяха лесни, бяха
станали невъзможно трудни.

В моя случаий  никакво количество от упражнения за четене и спелинг нямаше
да  поправи  това;  превръзката  за  очите,  перфорираните  очила  и  другите
визуални  занимания  ми  помогнаха  да  запомня  и  да  разбера  с  по-голяма
точност  това,  което  чета  и  пиша.  Има  много  пътища,  с  които  МР  може  да
подобри функцията на един човек. В моя случаий  осъзнах ясно, че училището
трябва да намери начин да включи в набора си от ресурси и заниманията,
които третират зрителните дефицити, ако иска да помогне на всички деца да
успеят.

Лесли Л.
Валхала Сентър, Алберта, Канада
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Свидетелство от една обикновена майка

Здравеий те, още не съм напреднала много в програмата, но ето нещата, които
се подобриха:

По-добро съсредоточаване
Подобрявам съсредоточеността си в присъствието на неща,  които деий стват
разсеий ващо.
Подобрение при изпълнение на малки задачи – Един пример: Отнемаше ми
няколко минути да занеса чиниите от масата до мивката в кухнята,  и то с
интензивна концентрация от моя страна. Съпругът ми забеляза, че вече мога
да занеса неща от точка А до точка Б с много по-малко усилия. Веднага след
упражненията за грубата моторика (пълзене по корем, моделиране по гръб)
нивото  на  енергия,  концентрация  и  организация  на  мисълта  са  много  по-
добри.

След бавно въртене със затворени очи за  21 дни,  последвано от въртене с
различна скорост за около 2 месеца, сега мога да чета малко в колата без да ми
става лошо.  (Бележка:  Спрях да правя това упражнение за  три месеца и се
върнах към старото си състояние)

Раздразнителността и чувствителността към допир се подобряват.

Тези подобрения станаха след 4 месеца от пълната програма и след това още 4
месеца,  през които правих само звуковата терапия Самонас и изолиране на
ушите (през последните 4 месеца не следвах останалата част от програмата).

Пиша това на фона на постоянно хленчене и караници. 
Невероятно!

Алисън (на 40 г.)

Възрастна дъщеря

Дъщеря  ми е  на  24  години и  половина.  Започнахме  да  работим със  Синди
Рингън,  сертифициран  специалист  по  неврологично  развитие,  когато
Карлиий н беше на 19 години и половина. Обучавах я вкъщи откакто навърши
10 години. Тя имаше прогрес, но тоий  беше МНОГО БАВЕН.

Карлиий н имаше състояние на речта, което никоий  професионалист не успя да
диагностицира.  Нормалните  разговори  бяха  невъзможни.  Обикновено
можехме  да  се  досещаме  какво  казва,  но  много  пъти  тя  се  отказваше  от
разговора,  защото  трябваше  да  повтаря  думите  си  прекалено  много  пъти.
Уменията ий  да чете и да решава задачи бяха много слаби и изглеждаше, че
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нямаше  желание  да  учи  и  да  се  подобри  в  тези  области.  Тя  беше  много
некоординирана, имаше ненормална походка, а мускулите на тялото ий  бяха
много стегнати и сковани.

Със съпруга ми осъзнахме, че трябва да потърсим информация и да решим
каква ще бъде следващата ни стъпка. Заведох я при Маги Деий л за изследвания
и  Маги  каза,  че  току  що  е  получила  информация  за  семинар  върху
неврологичната терапия и ще отиде да научи повече. Присъствах на семинара
и  голяма  част  от  нещата,  които  представяха,  описваха  поведението  на
Карлиий н. 

Резултатите показаха, че Карлиий н не чува звуците по един и същ начин всеки
път. Тя използваше периферното си зрение вместо централното.

Днес  Карлиий н  има  голямо  подобрение,  вече  можем  да  разговаряме  с  нея.
Вярвам че звуковата терапия Самонас играе голяма роля в това феноменално
подобрение.  Освен  това,  тя  ходи  при  д-р  Кавано  (остеопат);  с  него  работи
върху ограничение в лявото си слепоочие, където се намира центъра на речта.
Просълзявам се, като си помисля колко фрустрираща беше комуникацията и
за нея и за нас. Тя има чудесно чувство за хумор, което се прояви след появата
на езиковите ий  умения.

Като част от неий ната МР програма правихме упражнения за зрението, така че
тя да използва централното си зрение, което помогна за проследяването на
буквите при четене. Когато започна да чува правилно звуците, неий ното четене
значително се подобри. Сега тя чете с наслада и с желание. 

Оценките  по  математика  се  повишават  бавно  и  продължават  да  се
подобряват.
 
Левият крак на Карлиий н беше по-къс от десния с 6 милиметра.  Д-р Кавано
успя  да  коригира  това  и  сега  краката  ий  са  с  еднаква  дължина.  В  нашата
програма имахме занимания като масажи и стимулиране на мускулите. Тази
комбинация доведе до много по-гладка походка, тялото ий  е по-свободно, а не
стегнато  и  сковано.  Сега  тя  осъзнава  къде  се  намира  тялото  ий  в
пространството и се движи с много по-добра координация.

Неврологичната  програма  беше  много  продуктивна  за  нас.  Сега  нашата
дъщеря задава много въпроси и продължава да има голям прогрес, за което
благодарим на Бог. Неврологичната програма осигури средствата и нужните
умения, за да взаимодеий ства и комуникира със своето семеий ство, приятели и
други хора. Въпреки многото ми провали, тя се усмихва често и ни кара да се
смеем всеки ден. За краткия си живот тя понесе толкова много болка и скръб;
възхищавам ий  се за всичко, което е преодоляла и ще преодолее и завиждам на
способността ий  да вижда положителната страна на всичко.
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Господ  ни  благослови  многократно  и  научи  нашето  семеий ство  на  толкова
много неща в този процес. Когато се отдавам на самосъжаление, Господ влага
в сърцето ми, че да уча Карлиий н е всъщност привилегия!

Пеги К.
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