
Никол Зебах  Всичко е върпос на отношение 1 

Всичко е въпрос на отношение 
 

Хората с увреждания са част от нашето общество и искат 

да бъдат считани за такива. Това може да се случи, ако 

гледаме на уврежданията като нюанс на човешкото 

съществуване. 

Как можем да работим с уврежданията в процеса на 

психомоторната терапия? 

Предлагам да видите няколко идеи за терапевтичните 

нагласи и как да се справяме с нюансите в терапията и на 

практика. 

 

Само онези, които подхождат към другите с любопитство и 

гледат как „те го правят по различен начин“ могат да 

разширят собствения си репертоар от действия и по този 

начин винаги имат нови идеи за това как да оформят тези ситуации на 

"разнообразие". 

 

Смяна на перспективата 

• Отместване на погледа от дефицитите към ресурсите. 

ВСЕКИ човек, без значение колко тежко е увреден, разполага с ресурси и може да 

ни покаже нещо. 

• Идентифициране на препятствията и трудностите в ежедневието. 

Да се вгледаме в обкръжението на човека е точно толкова важно, колкото да се 

вгледаме в личността на човека: трябва да се научим да идентифицираме 

препятствията и трудностите, които правят участието в живота трудно или 

невъзможно. 

• Оценяване на многообразието 

Друг момент е да бъдем любопитни към това какво е да си различен. Да 

наблюдаваме с любопитство и вълнение как отделните деца от нашата 

терапевтична практика се справят с различни неща. Може още да се дистанцираме 

своя идеал и да видим вариацията като "новото нормално“. 

 

Потребности/нужди 

Всички деца, всички хора, независимо 

дали са с увреждания или не, имат 

едни и същи основни потребности. 

Децата с увреждания понякога се 

нуждаят от повече подкрепа при 

посрещане на своите нужди: било то 

физически нужди като ходене до 

тоалетната, хранене или дори 

вървене. 

Дори и в областта на безопасността: 

може би се нуждаят от ръка, на която 

да се облегнат повече от останалите, 

на по-дебела постелка, по-ниска 

височина или дори понякога спирачка 

за собственото си поклащане. 
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Те могат и да се нуждаят от подкрепа в областта на социалните контакти: при 

говоренето, при справянето с конфликти или при създаването на приятелства. 

И накрая, хората, които имат проблеми в това как телата им са устроени, имат и 

трудности да възприемат себе си като активно човешки същество. Може би защото 

много неща са им били отнети, другите не им възлагат много отговорности и това им 

отнема от възможностите за преживявания. 

 

Ресурси 

Понякога обаче дете с физическо Нарушение се нуждае от съвсем друг вид подкрепа: 

Трябва да се промени средата, така че дадено действие да стане възможно. В тези 

ситуации, децата могат да открият собствените си ресурси. Ако тялото им многократно 

преживява това, че са постигнали нещо сами, това може да се възприеме като 

източник на сила и това чувство може би може да се използва и при други ситуации в 

бъдеще. 

Децата с нарушения понякога не могат да възприемат личните си успехи, защото може 

да са преживявали твърде често 

• другите да извършват действия вместо тях 

• че са преместени, вместо да им бъде позволено да се движат сами, или 

• че се провалят в действията си, тъй като изискването не е съобразено с техните 
способности. 

 

Те все още не са научили, че могат да доведат до промяна или че техните усилия 

носят успешен резултат или поне са забелязани. 

Към тях по-скоро се отнасят като към нуждаещи се от грижи или защита в 

ежедневието, те са възприемани като обект на грижи. 

 

Как можем да проектираме психомоторни ситуации, в които индивидуалният 

потенциал да бъде открит и развит? 

 

• Нека да търсим възможностите, а не само да 
възприемаме ограниченията, т.е. разпознаване 
на ресурсите вместо на дефицитите. 

• Свобода според принципа: нещо не може да се 
направи, докато не дойде някой и просто се опита. 

• Ако едно дете не може или не иска да говори, 
можем да организираме, да приема или да 
предложим алтернативни форми на 
комуникация. 

• Да дадем пространство, за да позволим децата 
да правят експерименти с личната си ефикасност.  

• Обясняваме им успеха им: „Направих това!“ 

• Предоставяме им предизвикателни ситуации, съобразени с 
индивидуалността. 

• Може да бъде от голяма полза за едно дете, ако поемем импулса му и си 
поиграем.Често тези импулси са ключът към текущия развитиен прозорец. 
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• Винаги трябва да приемаме решенията на детето, защото те го карат да усеща 
собствената си ефикасност. И разбира се това показва уважение към личността на 
детето. 

• Целта на терапията също трябва да бъде разширяване на индивидуалния 
репертоар от действия на детето. 

• И да се даде възможност за създаване на социални контакти. 
 
 

Детето като активен създател на своето развитие 

Детето е създател на собственото си развитие. Извършването на дадено действие 

трябва да е забавно, така че детето да поиска да опита отново и отново и по този 

начин да се усъвършенства автоматично, чрез практикуването. 

 

Програмите за обучение обикновено носят чувство на разочарование и безсилие не са 

особено ефективни, ако не се фокусират върху собствената активност на детето, 

мотивацията му и възможностите за действие. 

Въпреки това: дори обучителна програма, като Войта терапията е много ефективна за 

подобряване на възможностите за движение, позициите на ставите или мускулната 

сила. Такъв тип дейности определят основата за собствени действия, така да се каже. 

Но това не подкрепя самостоятелните действия и между нас казано, рядко е свързано 

с удоволствие. Ето защо терапията за деца с ясни ограничения трябва да отиде отвъд 

това функционално упражняване и да ги научи на способността да действат, както 

можем да им предложим психомоториката без граници. 

Ето защо е важно също така в психомоториката да не оценяваме движението от 

гледна точка на на неговото качество. Това може да се направи другаде в областта на 

физиотерапията. Тук става въпрос само за желанието за движение и по възможност 

децата да се движат самостоятелно. Това не трябва да изглежда естетическо и 

понякога може да ни накара да затворим физиотерапевтичните си очи. Но с 

психомоторни очила, можем да го гледаме с вълнение. 

 

Нормално многообразие 

За нас разнообразието трябва да стане нормално. 

За нас не трябва да има само един начин за 

хвърляне или хващане на топка, дори това да е 

описано в стандартите. За нас става въпрос изобщо 

за хвърляне на топката и изпитване на радост от 

това. 

В крайна сметка децата не са носители на своите 
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двигателни затруднения или поведенчески особености. 

Всяко дете има своя собствена житейска история, която дава израз в индивидуалната 

нужда от подкрепа. Понякога тези нужди може да са доста нестандартни. 

 

Премахване на бариерите 

Както беше споменато в началото, 

причините за ограниченото участие в 

ежедневието не се намират единствено в 

детето. Понякога ние също трябва да 

премахнем препятствията от околната 

среда, така че детето да може да покаже 

своя потенциал. 

Тогава можем да говорим не за детето, 

което има увреждане, а за детето, което е 

възпрепятствано от заобикалящата среда. 

 

Приложение за физиотерапевти (или медицински 

терапевти) 

Бих искала да завърша презентацията си с малко 

отклонение, насочено към физиотерапевтите. Дълго време, 

поради медицинското ни образование и финансирането от 

здравната система, бяхме принудени да си слагаме очила 

за откриване на дефицити и да „ремонтираме 

повредите“. Чрез ICF, сега ни е позволено официално да 

отклоняваме поглед от чистата функционалност и да 

мислим за повече независимост и участие 

на детето. 

Вече не трябва да се тревожим само за ставите, мускулите 

или качество на движението, но вече можем официално да 

погледнем през нова перспектива. 

Това може да ни отвори вратата към психомоториката, 

просто трябва да минем през нея. 
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