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ВЪВЕДЕНИЕ

Днес съществува голямо объркване в света по отношение на анализа на слуховата функция.
То е налице заради грешките в методите, използвани за анализ и диагностика на тези проблеми.
Масово  се  използват  симптоматични  названия  като  дефицит  на  внимането,  хиперактивност  и
дефицит на вниманието, дислексия, обучителни трудности, проблеми със зрителната или слуховата
краткотраий на  памет,  нарушена  обработка  на  слуховата  информация,  умствена  изостаналост,
аутизъм,  генерализирано  разстроий ство  на  развитието,  разстроий ство  с  противопоставяне  и
предизвикателстов и т.н. Нашият опит е, че всички хора, на които им е лепната подобна диагноза,
имат някакъв проблем със слуховата функция. Тези диагнози са широко разпространени в нашето
общество днес и няма да се впускам в подробности да анализирам техните грешки. Достатъчно е да
кажа, че по-голямата част от „анализа“ на обучителните проблеми не помага с нищо на детето или на
възрастния да се научи да функционира по един по-ефективен начин. В повечето случаи диагнозата
се  състои  в  изброяване  на  симптоми  и  прилагане  на  някакво  название  и  понякога  може  би  в
обучение  на  засегнатия  човек  на  някакви  компенсаторни  умения.  Всички  ние  знаем
опустошителното  въздеий ствие,  което  имат  върху  засегнатите  деца  и  възрастни,  тези  диагнози,
академичното изоставане и лекарствата.

Тези  названия  се  третират  като  медицински  абсолюти.  Разстроий ството  с  дефицит  на
внимание,  например,  е  просто  списък  със симптоми,  които  се  виждат в  детето.  Ако  родителите,
учителите  или  анализаторите  отметнат  8  от  общо  14  симптома,  тогава  детето  има  „болестта“
разстроий ство с дефицит на вниманието. Наръчникът на Мерк поставя това състояние в категорията
психиатрични  разстроий ства  на  развитието.  Обикновено  се  предлагат  риталин,  модификация  на
поведението  и  компенсаторно  обучение,  но  не  се  дава  особена  надежда,  че  някога  детето  ще
функционира нормално, особено без лекарства. Наръчникът на Мерк показва, че симптомите остават
до  зрелите  години.  Това  е  вярно.  Ако  едно  дете  има  трудности  с  вниманието  и  има  истински
проблеми,  които  причиняват  това,  тогава  симптомите  няма  как  да  не продължат  през  целия  му
живот, ако не бъдат лекувани. Ако те са стриктно поведенчески по естество, тогава от детето никога
няма да се очаква да има добро поведение без лекарства. Така това нормално дете се превръща в
увредено чрез един списък за проверка на симптоми.

Моята цел е да представя модела на слуховия анализ, коий то е ясен, прост и логичен. Тоий  се
основава  върху  трудовете  на  изследователи  и  специалисти  по  неврологично  развитие  още  от
четиридесетте  години  на  двадесети  век.  Този  модел  е  модел  на  развитието,  т.е.  от  етапа  на
раждането до зрялост, и обхваща необходимите и достатъчни стъпки в развитието, които трябва да
се постигнат, за да се осъществи пълна компетенция в „човешката“ функция. 

Докато работих в областта на неврологичното развитие през последните 12 години, видях
„чудесата“, които произведе подхождането към обучителните разстроий ства на базата на модела на
мозъчното  развитие.  Постоянно  виждах  деца  и  възрастни  хора  да  отхвърлят  диагнозите,  да
подобряват функциите си до степен на нормални или по-добри нива от средните и да продължават
живота си продуктивно и смислено. 

Изключително  важно  е  родители  и  професионалисти  да  схванем  посланието,  че
окачествяването на деца на базата на симптоми не прави нищо, за да подобри проблемите. Трябва да
адресираме  причините  за  обучителните  трудности,  ако  искаме  тези  деца  да  функционират
нормално.



ПРОЯВЛЕНИЯТА НА СЛУХОВИТЕ ПРОБЛЕМИ

По-голямата  част  от  ученето  се  осъществява  чрез  главните  сетивни  канали  на  слуха  и
зрението  –  т.е.,  по  зрителен  и  слухов  начин.  От  гледна  точка  на  неврологичното  развитие  ние
разглеждаме зрителната, слуховата и тактилната входяща информация в мозъка. В тази статия ще се
фокусираме върху слуховата.

Първо трябва да определим точно кои симптоми сочат към наличието на проблем със слуха.
Виждала съм много деца, които са диагностицирани със затруднения в обработката на зрителната
информация, които всъщност се оказа, че имаха проблеми със слуховата краткотраий на памет, които
пречеха на четенето.

Едно от първите неща, които търся, е история на ушни възпаления, запушване на ушните
канали или на носа. Ако е имало възпаление или запушване на ушите, тръбичките в ушите, особено
през критичните първи две години от живота, наий -вероятно ще има смущения в слуха. По-късно ще
говоря  за  това  по-обстоий но,  но  по  същество  човек  може  да  получава  добри  резултати  на
аудиограмите,  но да  има  смущения,  когато  се  гледа  на КАЧЕСТВОТО на слуха  и способността  да
СЛУША. Това означава, че детето не чува ясно и има проблеми с разграничаването на един звук на
фона  на  останалите  звуци.  Това  е  детето,  което  може  да  внимава  добре  вкъщи  в  спокоий на
обстановка, но в шумна среда като класната стая или друго обществено място, да показва срив в
своето  поведение  и  способност  да  разпознава  звуци.  Това  може  да  е  също  човека  с  много
чувствителен слух, коий то се дразни от наий -лекия шум и затова изисква тишина за концентрация.

Ако качеството на слуха е лошо, наий -вероятно това ще засегне останалата част от функциите,
които зависят от слуха.  Говорът може да се забави, или да бъде с лошо качество, или въобще да
отсъства, гласът може да е глух или твърде силен и т.н. Един от главните компоненти на речта е
слуха. Когато речта (изходящата информация) е с лошо качество, проверете входящата информация
(слуха).

Когато човек не може да следва инструкции, изгубва се в задача, която изисква множество
стъпки,  или  се  обърква  в  сложно  съставни  изречения,  това  ме  насочва  да  изследвам  слуховата
краткотраий на памет на този човек. Един прост начин да я тествате е да направите проверка на обема
на краткотраий ната памет. За целта просто кажете бавно поредица от числа, със скорост от 1 число на
всеки 2 секунди. Кажете ги с монотонен глас и не ги групираий те. Например, казвате „3 8 7 4 3“. Когато
свършите,  кажете  на  човека  да  повтори  редицата  в  същия  ред.  По-горният  пример  е
последователност от 5 цифри. Бих казала, че човек, коий то може да повтори пет цифри има обем на
слуховата  памет от  5  единици.  До  шестгодишната  възраст  на  децата  обемът  на  краткотраий ната
слухова памет обикновено отговаря на възрастта на детето: едногодишните имат обем от 1 цифра,
двугодишните – 2 цифри, тригодишните – три... и така докато стигнем до шестгодишните деца. Днес
средностатистическият възрастен човек има обем на слуховата краткотраий на памет между 6 и 7. Тоий
е  намалял  с  една  единица  от  времето,  когато  започнах  работа  в  това  поле  преди  12  години.  В
деий ствителност  обемът на  краткотраий ната  памет на  възрастните  трябва  да  бъде  10  или повече
единици, за да разбират и обработват нормален, сложен език. Ако един човек има малък обем на
краткотраий ната памет, тогава тоий  няма да може да се справя с нормален, ежедневен език. Този човек
ще  разбира  част  от  изреченията  и  ще  обърка  останалото.  Това  е  „разсеяният“  тип.  Това  също е
детето, което не успява да научи да чете по-дълги думи по фонетичен начин.

Също има силна връзка между обема на слуховата краткотраий на памет и нивото на зрялост.
Ако едно десетгодишно дете има обем на краткотраий ната памет от 3 единици, детето ще се държи
повече като тригодишно, а не като десетгодишно. Когато увеличим обема на паметта до 6-7 единици,
нивото на зрялост започва да съответства на възрастта.

Следващата област от слуховата функция, която трябва да оценим, е дълготраий ната памет.
Може ли даденият  човек да  учи по  слухов  път и  да  запомня  информацията?  Ако едно дете  има
трудности със запомнянето на елементарните математически факти и пр., причината обикновено е
свързана  с  явление,  което  наричаме  слухова  доминантност.  Открихме,  че  за  да  има  добра
дълготраий на памет,  човек трябва да има доминантно мозъчно полукълбо – т.е.,  всички функции,
свързани с основните умения, трябва да са от една и съща половина на тялото. Ако един човек е
десничар (тоий  е такъв във всички деий ности, които изискват умения, а не да си служи еднакво добре и
с двете ръце), тогава този човек трябва да бъде с доминантни дясно око, дясно ухо и десен крак.



Забележете кое ухо използва човек, за да говори по телефона, с кое ухо се обръща към вас, за да ви
чува по-ясно, към кое ухо повдига някакъв предмет (като часовник), за да чуе по-леки звуци.

Липсата на доминантно полукълбо в мозъка е причина за обръщане на букви, зрително или
слухово, както и за заекване и за проблеми с дълготраий ната памет.

В заключение, за да оцените дали човек наистина има слухов проблем, погледнете дали има
история на алергии,  запушване и възпаление на ухото,  вижте качеството на говора му,  обема на
слуховата краткотраий на памет, нивото му на зрялост, неговото поведение и дълготраий ната му памет.
Оценете и сравнете поведението и академичната му функция в тиха и в шумна среда.

МОДЕЛЪТ, БАЗИРАН НА РАЗВИТИЕТО

СЛУХ

Сега ще покажем по-ясно нещата, които загатнахме по-горе. Ще разгледаме начина, по коий то
мозъкът приема, обработва, съхранява и използва слуховата информация, което е напълно приет
принцип в информационната теория.

Добра  ли  е  входящата  информация  към  мозъка  (т.е.  слухът)?  Много  хора  си  правят
аудиограми,  когато имат подозрение за  слухови проблеми.  Аудиограмата ще ви даде определена
информация. Тя ще ви каже прага на чувствителност на слуха и дали има загуба на слух в едното или
в двете уши. Това е добра информация. Но често хората, които показват проблеми със слуха, имат
добри резултати на аудиограмите. 

Тогава какво се случва?
Слушането  е  активен  процес  и  трябва  да  е  налице  добра  обработка  на  тоновете.

Изследванията показват, че способността да се разграничават и да се обработват звуците може да
бъде лоша, въпреки добрите резултати на аудиограми. В работата си с изключително много хора,
които показват слухови проблеми, ние виждаме, че има определени честоти, в които даден човек
обработва  много  малко  информация,  някои  честоти,  в  които  човек  е  твърде  чувствителен  и
съответно  се  затваря,  и  честоти,  в  които  чуването  е  изопачено  и  звуците  не  може  да  бъдат
разграничени  на  фона  на  шум....  всичко  е  едно  бръмчене.  Аутистичното  дете,  което  има  големи
проблеми  със  слуха,  обикновено  показва  нормален  или  превъзходен  слух  в  честотите,  но  с
изключително  големи смущения.  Много от  децата с  дефицит на вниманието и с  хиперактивност
проявяват екстремни свръхчувствителни или слабочувствителни слухови профили,  което показва
наличието и на двата проблема в едни и същи хора.

Това,  което  виждаме  много  често,  е  че  човек  с  история  на  запушване  или възпаление  на
ушите, често развива изопачен или слаб слух, въпреки, че прагът на чувствителност е добър.

Разумно е да се предположи, че слухът ще бъде изопачен при хора, които са имали течност в
ушите, особено ако тези проблеми са станали през критичните първи две години от живота. 

Мозъкът  трябва  да  се  научи  да  слуша.  Новороденото  бебе  има  само  рефлекс  към  резки
шумове; слуховите канали към мозъка се полагат чрез слушане на звуци в средата му, особено през
първата и втората година от живота, когато се прокарва мозъчната „инсталация“. Ако един ден ухото
е пълно с течност, звуците от околната среда ще звучат различно от тези, които се чуват с ухо, което
не е пълно с течност. Ухото е изключително чувствителна динамична система. То чува от наий -лекия
шепот до наий -силните гърмежи – в диапазон от над 10 октави. Окото, от друга страна, ако се измери
в същите единици, може да вижда само в диапазон от 1 октава. Затова ухото има динамичен обхват,
коий то е десет пъти по-голям от този на окото. Ухото е първата система, която се развива в утробата,
кохлеята се развива с пълния си размер някъде през половината на петия гестационен месец. Затова
е  ясно,  че  голям  проблем  със  слуха,  като  течност  в  ухото,  ще  има  огромни  последствия  върху
изключително чувствителната система през годините, когато тя се развива.

Виждаме много деца, които са диагностицирани с дефицит на вниманието и с хиперактивност
да имат МНОГО изопачен слух. Подозирам, че до 70% от децата на риталин са в това състояние точно
по тази причина. Виждаме изключително много деца, които имат свръхчувствителен слух, т.е. имат
висока  чувствителност  към  някои  звуци.  Това  е  детето,  което  си  слага  ръце  на  ушите,  когатот
другите  не го правят,  чието поведение се срива в шумна среда,  което може да чуе пералнята  да



работи в другия краий  на къщата и не може да спи от това.
Краий ното състояние на това е детето, което е диагностицирано като аутист. Много от децата с

тази диагноза имат изключително нарушен слух. Звуците за тях са като бучене. Сравнявам това с
опита да се слушат три или четири радиостанции едновременно. Звуците са много обременяващи и
нито един от тях не може да бъде изолиран и вниманието да се прикове върху него за сметка на
останалите. Много от тези деца не развиват експресивен език, т.е. не говорят. Те също проявяват
така наречената сензорна игра: издават звуци, удрят по предмети, удавят шумовете с музика и пр.
Входящата информация е лоша, затова изходящата информация отсъства. Добрата новина е че ако
можем да оправим слуха, тези деца ще се научат да говорят.

Съществува  хипотезата,  че  качеството  на  слуха  влияе  на  настроението  и  поведението  на
човека. Д-р Томатис, френският пионер в областта на УНГ, коий то започва работа върху повторното
трениране на слуха, твърди, че слухът влияе върху цялата централна нервна система. Тоий  казва, че
понеже  слухът  играе  централна  роля,  бидеий ки  първото  сетиво,  което  бебето  развива  още  от
утробата, и бидеий ки тясно свързан с цялата централна нервна система в 5 важни области, качеството
му се отразява върху цялостното здраве на човека. Също е възможно много от психологическите
проблеми да са последствия от изопаченото чуване.

ОБРАБОТКА

Обработката  се  определя  като  способността  да  вземете  единици  информация,  да  ги
задържите в ума си и да работите с тях в краткотраий ната си памет. Ние обсъдихме по-горе как да
направите проверка на обема на слуховата си краткотраий на памет. Тя ще ви посочи способността да
се обработва слухова информация. Това умение е необходимо, за да водим разговори, да разбираме
сложни инструкции и съставни изречения, да произнасяме дълги думи на базата фонетични знания
и да вършим много други социални и академични функции.

Ако трябва да посоча наий -големия функционален проблем на днешното общество, ще избера
обработката на слухова информация. Колко пъти сте давали инструкции на някоий , за да откриете, че
тоий  чува напълно различни неща от това,  което сте казали? Защо политиците говорят в звукови
хапки? Погледнете политическите речи от миналите векове. Днешните аудитории ще могат ли да
следят и да схванат смисъла на тези дълги, сложни речи?

В  нашето  общество  днес  има  много  неща,  които  стимулират  и  подобряват  зрителната
обработка  на  информацията.  В  същото  време  стимулацията  на  слуховата  краткотраий на  памет  е
много малка. Ние не разговаряме много помежду си. Не слушаме велики речи. Не четем на глас едни
на други.

Детето увеличава своята способност да обработва слухова информация с  една единица на
година до момента,  когато тръгне на....  училище.  Трябва да разгледаме влиянието на училището
върху способностите за учене на нашите деца. Като общество клоним към заседналост на слуховата
краткотраий на памет на ниво 6-7 единици. В деий ствителност, обем на слуховата краткотраий на памет
от 7 единици не е достатъчно висок, за да участваме интелигентно в горе-долу сложен разговор.
Обем от 10-12 единици е необходим, за дискусия и работа със сложни идеи. Ако можем да се върнем
и да тестваме хората в тази страна през 18 век, предполагам, че обемът на краткотраий ната слухова
помет ще бъде в обхвата между 10 и 15. Ако срещнете някоий ,  коий то въобще не разбира какво му
говорите,  го  помолете  да  повтори  редица  от  числа...  вероятно  ще  откриете,  че  тоий  има  обем на
краткотраий ната памет от 5 или по-малко.  Освен това, повечето от нас са попадали в ситуация да
помолят служител в магазин за нещо, което има 4 или 5 части към него, и тоий  да ви донесе само
малка част от поръчката и да се връща постоянно до склада, за да я изпълни. Това е симптом за
ниската краткотраий на слухова памет, която преобладава в населението днес.

Когато проверите обема на слуховата краткотраий на памет на детето, можете да разберете как
да го обучавате по-добре. Детето трябва да има краткотраий на памет от 6 или повече единици, за да
може наистина да използва фонетиката ефикасно. Детето със слаби умения за слухова обработка на
информацията,  което  се  опитва  да  чете  фонетично,  ще  произнесе  първата  и  последната  част  от
думата и ще налучка средата. Това може да е детето, което знае всички правила, работи наистина
прилежно по четене, но когато стигне до по-дългите думи, просто не може да задържи слуховите
единици в ума си, за да разбере как да произнесе по-дългите думи. За да помогнете на това дете,



просто му даий те да упражнява тази слухова функция. Накараий те го да упражнява краткотраий ната си
памет  няколко  пъти  на  ден  за  няколко  минути  на  сесия.  Кажете  му  да  слуша  на  слушалки  в
доминантното си ухо книги на запис и сложна реч. Четете му на глас. Разширяваий те слуховата му
лексика. С подобряване на обработката на слуховата информация проблемите ще изчезнат и детето
ще покаже бърз прогрес в четенето.

Имах едно дете, което показа резултат от 4 единици в краткотраий ната си памет първия път,
когато го видях, и което стигна до 9 единици четири месеца по-късно. Това беше домашно обучавано
дете. Никога няма да забравя погледа на лицето му, когато влезе за повторното си оценяване. То
имаше огромна усмивка на лицето си, гледаше ме в очите и ми каза: „Вече мога да се справям с 9“.
Доколкото  всяка  единица  отговаря  на  година  от  развитието,  силно  необичаий но  е  едно  дете  да
подобри една единица за четири месеца, още по-малко 5 единици. Е, проведох тестовете с това дете и
наистина, то имаше обем на краткотраий ната си памет от 9 единици. Нивото му на четене скочи със 7
класа и всички в семеий ството и в общността коментираха колко много е пораснало в зрялост. Така с
подобряване на краткотраий ната памет се подобрява и академичната функция.

Ще направя коментар върху долния краий  на скалата. Хората, които са наречени „умствено
изостанали“,  просто  не  могат  да  обработват  слухова  информация.  Тествала  съм  такива  деца  и
възрастни и техните резултати са обем на краткотраий ната памет от 1 или 2 единици.  Тези хора
могат да учат и често може да изреждат детаий лите на неимоверно много неща. Но понеже не могат
да задържат информацията в краткотраий ната си памет и да я обработят, те функционират на много
ниско ниво. ДОБРАТА новина е, че ако можем да подобрим тяхната краткотраий на памет, те може да
започнат да проявяват нормална функция.

Често съм забелязвала невероятни и интересни компенсаторни умения в хората със слаба
краткотраий на памет. Едно десетгодишно момиче, което тествах, имаше обем на слуховата памет от 4-
5 единици, което е много ниско за неий ната възраст. Баща иѝ  говореше с дълги, сложни изречения.
Това красиво малко момиче го гледаше интензивно и се опитваше да разбере какво се случва. Тя се
беше научила да се досеща много добре, вероятно представяий ки си какво се казва и вероятно четеше
от  картинките.  Проверих  как  чете.  Разпознаването  на  думите  отговаряше  на  ниво  втори  клас.
Разбирането на смисъла на прочетеното отговаряше на ниво 8 клас. Тя се беше научила да се досеща
какво се случва от малки късчета информация.

ДЪЛГОТРАЙНА ПАМЕТ И ОРГАНИЗАЦИЯ

Нашият  опит  е,  че  проблемите  с  дълготраий ната  памет,  с  припомнянето  и  с  умственото
организиране на материята са свързани с кортикалната доминантност.

Доминантността на едното полукълбо се установява обичаий но към седемгодишна възраст.
Това означава, че ако човек е десничар, трябва да има доминантни дясно ухо, дясно око и десен крак.
Ако човек е левичар, тогава всички сложни функции трябва да бъдат от лявата страна.

Днешната литература гледа твърде опростено на разпределението на функциите в лявото и в
дясното полукълбо.  По-точно е  да  говорим за доминантно и субдоминантно полукълбо.  За  да са
„интелигентни“, всички хора трябва да могат да вършат нещата по линеен и холистичен (зрителен)
начин и да смесват методите. Ако един човек е слаб в една област, знаем достатъчно, за да поправим
слабостта,  докато  обучаваме  силните  страни  на  този  човек.  Обикновено   това  се  прави  със
занимания, които се управляват от лявото/дясното полукълбо. НЕ това обсъждаме, когато говорим
за кортикалната доминантност.

Функциите  на  доминантното  полукълбо  включват  език,  емоционален  контрол,  линеий но
мислене и дълготраий на памет. Функциите на субдоминантното полукълбо включват емоционалност
и творчество.

Ако съществува проблем с дълготраий ната памет, тоий  може да се дължи на доминантността.
Ако след седемгодишната  си възраст даден човек няма изразена доминантност или има смесена
доминантност, ще е необходима специална интервенция, за да се установи доминантността. Някои
хора може да компенсират успешно липсата на доминантност, но истината е, че това качество прави
мозъкът  ни  да  работи  ефективно;  установяването  на  доминантност  ще  направи  много  по-лесно
организирането на информацията, която е научена по зрителен и слухов път. Ще направя аналогия с
фаий ловата система. Човек с установена доминантност има правилно подредена фаий лова система и



може да извлече информацията лесно и ефективно. Човек без доминантност изпитва затруднения в
извличането на информацията, особено, когато е под въздеий ствието на емоции. Това се вижда често
при дете, което учи усърдно нощта преди изпита. То ЗНАЕ целия материал. На следващия ден отива
на изпит и понеже е  притеснено,  не може да си спомни нищо.  След като мине напрежението на
изпита, то може отново да си спомни всичко. Когато човек мине в „субдоминантно състояние“, т.е.
когато стане емоционален, тоий  не може да си спомни нещата, които знае. Тази „изпитна треска“ се
преодолява чрез установяването на доминантност. Наий -напред, информацията се подрежда в мозъка
по  един  по-подреден  начин,  което  я  прави  лесна  за  припомняне.  Второ,  понеже  логиката  на
доминантното  полукълбо  може  да  преодолее  емоционалността  на  субдоминантното  полукълбо,
имаме подобрен емоционален контрол.

Освен това смесената доминантност е  специфична  причина за  огледалното обръщане или
разместване на знаци, известно като дислексия. Информацията отива в едното полукълбо, но излиза
от другото, което води до обръщане на знаци. Виждала съм деца, особено момчета, със много лоша
форма на обръщане. Един много умен млад човек, когото тествах, не можеше да направи добре теста
за обем на краткотраий ната памет, защото не можеше да прочете редицата числа по един и същ начин
всеки път, без да размести местата на числата. Добрата новина е, че след като се установи очна и
слухова доминантност от дясната страна, обръщанията  изчезват.

Затова  постигането  на  кортикална  доминантност  подобрява  дълготраий ната  памет,
емоционалния  контрол  и  проблемите  с  обръщане  на  знаци.  Тя  също  ни  помага  да  бъдем  по-
организирани и често се проявява във външна, както и във вътрешна организация.

ПРИЧИНИ

Има наий -различни причини за изопачаването на сензорните функции. Възможно е да е имало
мозъчна травма в някакъв момент преди или по време на раждането. Това не е необичаий но, нито е
нещо, за което да изпадаме в паника. Изследванията показват, че има мозъчна травма в около 98% от
ражданията. Но човешкият мозък има голяма пластичност и дублираща способност. С други думи,
тоий  е  направен  с  големи  резервни  способности,  така  че  при  правилна  стимулация  можем  да
заобиколим  нараненото  място  на  мозъка,  така  че  здравите  му  части  да  поемат  функциите  на
увредените.

Тъий  като повечето сензорни проблеми имат отношение към развитието, т.е.  те се повяват,
докато детето се развива, ние трябва да помислим как създаваме тези проблеми и как можем да ги
избегнем.

Първото  място,  откъдето  трябва  да  почнем,  е  диетата.  Не  можем  да  очакваме  отлично
развитие и функция с диета от лоша храна. Има много хубави книги по тази тема, но в наий -общи
линии детето трябва да бъде кърмено, а след това трябва да се храни с разнообразие от пълноценни
храни, които се готвят вкъщи. Избягваий те добавките към храната, химикалите, подсладителите и
захарта. Трябва да се използват пълнозърнести храни. Млякото трябва да се избягва.

Всяко дете, което е прекарало ушни инфекции, трябва да премине през изпитателен срок без
всякакви млечни продукти, включително и мляко. Млякото, което имаме днес, не е това, което сме
пили преди 50 години. Хомогенизираното, пастьоризирано мляко с хормони и други замърсители е
алегрен  номер  едно  в  диетите  днес.  В  нашата  къща  вече  не  консумираме  мляко.  Моето
предположение  е,  че  повечето  деца  с  ушни инфекции  имат  алергии  към  млякото.  Това  води до
нарушения слух, коий то обсъдихме по-рано, което пък на своий  ред означава проблеми с обучението и
вниманието. Изводът е, че вероятно 70% от децата на риталин са в това положение заради млякото.
Разбира се, захарта, изкуствените оцветители, овкусителите и пр. също пречат. По информация от
преди 8 години над 2000 са разрешените добавки в храната ни. Трябва да даваме на нашите деца
семплата пълноценна храна, каквато са консумирали нашите баби и дядовци. Не яжте храните, които
идват в кутия.

Може  да  има  генетичен  компонент  в  някои  от  тези  проблеми.  Някои  хора  са  генетично
предразположени към смесена доминантност.  Други може да са генетично предразположени към
особена  чувствителност  в  някои  сензорни  канали.  Това  не  означава,  че  не  можем  да  подобрим
функцията  в  тези  хора.  Истината  е,  че  функцията  ще  се  подобри  само,  ако  има  специфична
стимулация.



Има  много родители,  с  които  съм работила,  които  идентифицират ваксинациите,  особено
ваксината  срещу  морбили,  заушка  и  рубеола  и  тази  срещу  дифтерия,  тетанус  и  коклюш  като
началото на техните проблеми. Има обилна информация по тази тема, която родителите трябва да
проучат, тъий  като този въпрос изисква много сериозно отношение.

Липсата на качествена входяща информация, т.е. качествена реч, музика и пр., може да доведе
до липса на способност в слуховата функция. Има данни, че звуците с висока честота стимулират и
зареждат  мозъка.  Тези  с  ниска  честота  и  изопачените  звуци  (като  рок  и  рап  музиката)
дезорганизират  и  блокират  мозъка.  Ако искаме  децата  ни да  се  развиват  отлично,  трябва  да  ги
обградим с отлична среда.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проблемите с качеството на слуха, обработката на слуховата информация и доминантността
може да доведат до затруднения с концентрацията, поведението и психиката, с фонетичното четене,
следването  на  инструкции,  качеството  на  говора,  както  и  заекване  и  лоша  дълготраий на  памет.
Добрата новина е, че щом се идентифицира причината за проблема, тя може да бъде елиминирана и
е възможно да се постигне нормална функция.

За повече информация или за насрочване на преглед:

Cyndi Ringoen
12128 N. Division St. #145
Spokane, WA. 99218
Phone: (509)-927-3549 Fax: (509)-891-2476
Email: cdarling@icehouse.net
Website: www.ican-do.net
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