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Az  Alapozó Terápia ma 

1.Mit jelent: az Alapozó ma  

- mindig azt a problémát, ami abban az évben a legmarkánsabb 

2.Miért vettük elő az autizmust? 

- Mert 27 éve nem beszéltünk róla előadás szerűen, csak negatív értelemben: az. AT nem 

segít rajta okilag, ha lehet, ne vállaljunk. 

3. Miért kell most már beszélni?  

I. nagyon megnőtt az autizmussal dg-ált gyermekek létszáma 

II.  a közoktatási törvényekben előfordul 

III. a hallgatók nem tudják kikerülni, hogy a főnökük ne adjon nekik autista gyereket 

IV. oki kezelést nem tudunk adni, de tisztán kell látnunk, miben segíthetünk és miben nem 

 

Autista gyermeket szinte minden vezető terapeuta kezelt ( 15). Volt néhány Kanneri au. de a 

legtöbb Aspergeres. A gyerekek dg-a ha a szülő hozta, ha intézmény vizsgálta ki  NAGYON 

ALACSONY SZÁZALÉKBAN VOLT BIZTOS. Ez rögtön nem volt megállapítható, de a 

terápia folyamán kiderült. 

Az átlag kezelési idő 1-4 évig tartott. A gyermekek életkora szórt volt, 5 éves óvodásoktól 13 

éves iskolásokig. Mivel a dg. nem biztos, szám szerint nem tudom, hány autistát kezeltünk. A 

dg-ban a legtöbb tévesztési lehetőség az ANYAI KÖTŐDÉSI HIBÁVAL ILL. PROBLÉMÁVAL 

volt. Példa: Az autisták szerelmi élete  (film - you tube), a 4-ből 3 autista, 1 súlyos anyához 

kötöttség. 

 

Tünetek: 

- au. tekintet. De hol a gyerek? ( más dg.: rettegés, szorongás, de megvan.) 

- szociálisan értetlenek, részvétlenek. 

- nincs empátia 

- félelem,szorongás, pánik, " ne bánts, nem tudom, mi van benned!", dührohamok, szociális 

megfogalmazás gyengesége 

- a gyerek ment az elgépiesedés felé ( mint most minden) 

- bizarr viselkedés, echolália 

- témakörökhöz megszállottan ragaszkodnak, és tárgyakhoz is 

- önértékelés nagyon rossz, befelé fordulás, motyogás, mimika szegénység, modulálatlan 

beszéd 

- kényszermozgások, dührohamok, öntörvényűség (majd én eldöntöm), gorombák, trágárak, 

E/3 ragozás, RÍTUSOK 
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 - rajz, beszédkészség, játék, önkiszolgálás rossz, szociális szögletesség, helyzetekbe 

beleragadás, szociális megfogalmazás rossz, ok-okozat, 

- érzékenyek hangokra, ízekre stb. Specifikus düh: nem-re üt. 

- stb. 

 

Erősségek:  

- ha valami megragadja, azt nagyon kidolgozza 

- gondolkodást igénylő feladatok: matek, fizika, kémia és zene 

- vannak au. pozitív tünetek. pl. összes vonatindulás-érkezés, 

- nagyon erős vizualitás, hiperemlékezet 

- soha nem hazudnak, nem színészkednek, nem is értik, mik ezek 

 

Mozgásos tünetek: 

- merev, nehézkes, koordinálatlan, ritmustalan, sok együttmozgás, grafomotorika gyenge, 

egyensúly gyenge, rugalmasság szinte nincs (mint a személyiségükben sincs) 

- időbeli tájékozottság bizonytalan 

- SZEMMOZGÁSOK mintha nem volna frontalis tekintésvezérlés, de nem ért. fogy.-ok 

- tónusszabályozás egyenetlen, hiányzik az összhang a tervezés és kivitelezés között, és ezt 

nem is veszik észre 

- ha már belejöttek: fegyelmezetten odafordulva dolgoznak 

- HALLÁS UTÁN NEM ÉRTIK, de kétdimenziós ábrázolás után azonnal! 

 

Terápiás specialitások: 

- elfelejtik a mozgásmintákat 

- ha mozgás közben megfogom, az neki plusz stressz 

- sok mindenre tanítható, de egy bizonyos állapotból nem fejleszthető tovább!!!!! A szép 

mozgáskoordináció felé nem vihető. Nekik a mozgás a legnehezebb oldaluk. Mindig elölről 

kell kezdeni az egészet. Ha azt hisszük, valahol tartunk - másnapra kiderül, hogy sehol. 

Ismeretlen ingerre bezáródnak és felépült mozgás szétesik. De bármire széteshet és mi nem 

érthetjük az okot. 

 

Autista gyermekek szülei: 

- gyakori, hogy az apa elmegy 

- jó szülők, a gyereket tekintetbe veszik, egymáshoz és gyerekhez ragaszkodók, 

- sokszor egyetlen gyerek, ha van testvér, jó; halmozódás a családban előfordul ld. Ha 
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selfux Péter 

- egyik terapeutánál 4 apából 4 informatikus- programozó, 2 anya inf. (érzelem csökkent 

világ) 

- volt, aki elfogadta, volt, aki nem (titokban járt) 

- többnyire eltűntek, de volt aki kért "hova tovább" segítséget 

 

Terápiák lefolyása: 

- Többnyire egyéniben kezdik, innen pici, majd kiscsoportba(4-5), ha kell, vissza egyénibe 

- Az első a RÍTUSképzés. szelídítés, elfogadás, esetleges kötődés kialakítása. Ha félsz tőle, 

add át másnak!!!!!!! Ha a rendszert elfogadja, jól dolgozik. Bizonyos kötődés kialakul: 

ragaszkodóak, biztonságban érzik magukat. A beszéd vagy beindul, vagy nem, volt egy 

kutyára beinduló gyerek. Voltak, akik verbálisan irányíthatóak voltak, és voltak, akik nem, a 

vizualitás segített. Volt, ahol beindítottak szülőcsoportot. 

- Maga a fejlesztési ív nagyon hullámzó. Ível felfelé - szétesik, - összeáll, - szétesik. A szülőt 

nem biztatjuk, legyetek őszinték! Ez NEM az A.T. átlagos fejlesztési íve! Nem a gyermekkori 

idegrendszer fejlesztő ív mentén halad, hanem teljesen szabálytalan ívek mentén. Nem is 

hiszem, hogy az autistákra idegrendszerfejlesztés-szerűen hatna, mint az A.T. bár van 

benne fejlesztés, de nem az, ami az A.T.-ban. Kamaszkorban biztosan szétesik, ami már 

volt. Mi csak használjuk az A.T.-t mint egy kötelet, amibe kapaszkodni lehet, de nem ez hat. 

Nem a fejlődési sor a lényeg, hanem, hogy BEVONHATÓ az alapmozgások mentén. 

- Mi hat? A biztonság és a tekintetbe vevő elfogadás. Olyan nincs, mint egy 

beszédproblémásnál vagy diszlexiásnál: ezt befejeztük, mostani helyzetéhez képest 

gyógyult. 

AZ ALAPOZÓ T. NEM GYÓGYÍTJA AZ AUTIZMUST, hanem segítséget ad a gyereknek. Mi 

hatékony a terápiák közül okilag: HRG víz, mert azt az alapvető kérdést teszi fel: akarsz itt 

élni? Ha nem, megfullad.      (Lakatos Katalin személyes közlés) Minden más mozgás csak 

segíthet, mint bármely mozgásterápia. De hova küldjük őket: versenysportra? A legtöbb edző 

szeretné az egyéni követést, biztonságot és megértést megadni, de ma nem erre vannak 

felkészítve. De ha tudtok bármilyen sportban ilyen edzőt, tegyük közzé! 

 Az autisták a mi fejlesztésünket sportként tudják használni, törődve van velük. 

Oki terápia minden állatasszisztált terápia, melynek én gyökereit bibliai eredetűnek látom, 

nem részletezem, de a lényege, hogy az állat őszinte, kommunikációja  egyértelműbb, mint 

az emberé. 

Oki terápia a Kokas féle ZeneMozgás-Életöröm  terápia, mert már méhen belül hat, mint a 

zene maga. Alig csinálja valaki, mert Klári néni meghalt. Még így is csodák történnek, mert a 

lényeget érintik. 

 

Miben lehet eredményt elérni , miben nem? (AT) 

- Nem lehet az autizmusban magában. Időskorban enyhül, de Temple Grandin 

"Antropológus a  Marson - Oliver Sacks. 

- néha lehet, néha nem: beszéd 
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- önkiszolgálás, szocializáció, odafigyelés, vidámság, mások elfogadása, jó eredmény 

kognitív területek, hallásérzékenység, sztereotípiák, beszédhelyesség, fáradékonyság, 

hisztik 

- tactilis inger elfogadása, érinthetőség 

- Lurija féle kinetikus melódia soha nem áll össze, a külön mozdulatok jók, de a szép 

harmonikus összehangolás nem megy 

- javulhat a szabálytartás, rajzolás, testkontaktus keresése, játékokban való részvétel, 

szerepjátékok, önellátás, nyitás a világ felé. 

 

Miben igen? 

- mozgáskoordináció 

- szocializáció: integrálódás csak! kiscsoporthoz, viselkedés a csoportban, otthon, 

intézményben, de idővel széteshet. 

- kötődés a terapeutához,: óvó- védő- tekintetbe vevő- biztonságot adó = a szeretet 

aspecifikus tényezői. De az egész A.T. módszertana erről szól. 

 

Differenciál diagnózis: 

Elég sok probléma volt. Néha a terapeuta odaírta: "ebben javult, de nem biztos, hogy 

autista". 

Összetéveszthető: súlyos magatartászavar, ADHD és ADD,depresszió (gyakori!), társadalmi 

traumatizáció szindróma, kötődési-leválási ambivalencia, pszichoneurosis - nem annyi az 

autizmus, amennyit annak mondanak. Végül is megpróbálhatunk segítséget nyújtani 

életükhöz.  

El kell döntenünk: a mi energiánk, személyiségünk alkalmas-e, ha félsz, hagyd! 

Próbaidő,szülőkkel való együttműködés, nem szabad erőltetni. Mi csak egy speciális torna 

vagyunk. 

Juhász Judit:" ha minden, amit tanulunk, tapasztalunk és átélünk a emberek közötti 

kapcsolatok összefüggésében történik...akkor az autisták eben afféle fekete lyukak. Mintha 

számukra a tanulás, a megismerés nem eben a kontextusban teljesedne ki." Igaz. 

 

Végső kérdés:  

A terápiától jobb lesz-e nekik? Boldogabbak lesznek-e? Amin  mi javítani tudunk, a belső 

selfhez =énhez képest csak felszíni tünetek, de kínzóak. Ha valaki vérszegény, de az okot 

nem tudom szüntetni, jó, ha kap időnként vért. De VAN LEGBELSŐ ÉNJÜK?( self) Vagy 

csak teljesen elzárt és a boldogság nem férhet hozzá? 

                                                                                

  Dr.Marton Dévényi Éva 

 


