
Mi alapján választunk terápiát gyerekünk részére? 

 

A terápiákról elsősorban sorstárs szülőktől értesülünk, akik esetleg már 

saját tapasztalattal is rendelkeznek. Sok esetben ismerjük egymás 

gyermekét, történetét, fejlődését, hiszen nagyon sok helyen találkozunk. 

Ez sokat segít a döntéshozatalban. Persze, az anyagi lehetőségeink is 

meghatározzák a döntéseinket. Ma már sok szervezet foglalkozik 

rászorulók számára való pénzadomány gyűjtésével, sokaknak ez 

jelentheti a megoldást. Természetesen az internetről is tájékozódik az 

ember, de azt hiszem, a leghitelesebb mindig a személyes tapasztalat. 

Szeretek a fejlesztéseknek alaposan utánajárni, szakmai tapasztalatokat 

is felkutatni, bár ez sok esetben nehéz, és gyakran bukkan az ember 

szakemberektől is ellentétes véleményekre. Amit igazán rossznak tartok, 

hogy a neurológusoktól, ortopéd szakorvosoktól nem kaphatunk átfogó 

tájékoztatást az elérhető fejlesztésekről, terápiákról. Úgy gondolom, 

igazán megalapozott döntést úgy tudunk hozni, ha minden mellette, vagy 

ellene szóló érvet ismerünk. Fontos szerepet játszik a döntéshozatalban 

az elhelyezkedés, a megközelíthetőség, az utazási idő, a család életébe 

való beilleszthetősége, és ahogy azt korábban említettem, az anyagi 

lehetőségeink. 

Az is komoly feladatot jelent, hogy belássuk, egy-egy módszer nem a 

gyerekünknek való, vagy éppen akkor nem fogékony rá. Azt hiszem, 

mindannyian éreztük már, hogy most, ez a fejlesztés áttörést hoz, most 

teljesül az, amire olyan régóta várunk, amiben annyire reménykedünk, és 

mégsem úgy történt, vagy éppen igen, óriási örömünkre. Azonban a 

legfontosabb szerintem, hogy mi magunk is keressünk valamit, ahol 

feltöltődhetünk, mert mi magunk vagyunk gyerekeink legfőbb támaszai, és 

ha mi nem érezzük magunkat jól a bőrünkben, akkor az kihat a 

gyerekeinkre is. 

Fontosnak érzem, hogy megemlítsem azokat a terápiákat, amik a lélekre 

hatnak, és nem feltétlenül tűnnek racionálisnak, vagy nem mindenkinek, 

esetleg túl ezoterikusak a társadalom szemében, de ha mi magunk úgy 

gondoljuk, hogy ez nekünk is jó lelkileg, akkor úgy érzem, mindenkinek 

hasznára lehetnek, akár rövid, akár hosszú távon. 

Fontos, hogy mindig járjunk nyitott szemmel, szívvel a világban, vegyük 

észre a lehetőségeket, legyünk türelmesek gyerekünkkel és magunkkal is. 

(Még én is csak tanulom :).) 


