
A dinamikus szenzoros integrációs terápiáról (továbbiakban: DSZT) szakszerűen … 

…avagy a sokak által inkább Ayres-terápiaként ismeretes mozgásos fejlesztés miért méltán a 
gyermekek kedvence? 

 
Névadója Anna Jean Ayres (1920-1988) amerikai ergoterapeuta, aki a gyermeki fejlődést 
figyelembe véve fejlesztette ki módszerét. A terápia abból indul ki, hogy a cselekvés az ember 
alapvető igénye, és önmagában gyógyító hatása is van.  A gyerekek ezt ősi ösztönöktől 
vezérelve tudják, és mindent meg is tesznek az önfejlődés érdekében. Kúsznak, másznak, 
hintáznak, tapogatnak, nyalogatnak, föl-le ugrálnak, forognak és felforgatnak, akaratukon 
kívül segítik elő az idegrendszer érését, testi-szellemi fejlődést. A világ minden táján ringatják 
és simogatják a babákat, „gyí, te paciznak” az ovisokkal, ugróiskoláznak a nagyobbakkal, hisz 
az örömteljes mozgás fejleszt, és ha szükséges, gyógyít. Pontosan erre alapoz a DSZIT, a 
terapeuta tudatosan úgy alakítja ki a terápiás teret, hogy bármihez nyúljon a gyermek, az 
számára fejlesztő, azaz gyógyító legyen. Szabad, kényszermentes, örömteljes, a munka során 
a gyermek belső motivációi és a kölcsönös bizalom vezérelnek, azoknál a gyermekeknél is, 
akiknek a fejlődése eltér a szokásostól.  Kik is pontosan ezek a gyerekek, akiknél valamilyen 
fejlődési probléma figyelhető meg? Akik: 

• gyakran elesnek, ügyetlenek  - kiselefánt a porcelán boltban 
• nem tudnak egyedül játszani 
• vagy éppen senkivel sem játszanak, extrém visszahúzódók, „mimózák” 
• vadak, hangosak, nehéz kordában tartani őket, gyakorta veszélyes helyzetekbe 

sodorják magukat 
• iskolai nehézségeik akadnak 
• nem hagyják magukat simogatni, irtóznak a legkülönfélébb anyagoktól (homok, póló 

címkéje), finom érintésektől, csiklandozástól 
• nem sírnak, ha elesnek, megütik magukat 
• félnek a mozgólépcsőn, sírnak, ha játékból feldobálják őket 
• autisztikus megnyilvánulásaik vannak 

Adódik a kérdés, hogyan működhet a DSZIT ilyen jól? Ami igazán mesés ebben a terápiában, 
hogy az eszközök segítségével belecsöppenünk Alice csodaországába, és a képzelet testet 
ölthet! Óriásokká változhatunk a lépegetőkkel és eltörpülhetünk a gigászi méretű labdák 
mellett, repülhetünk a hintákon, vonatokként araszolhatunk az akadálypályák között, de akár 
Darth Vader elleni küldetésre is indulhatunk.  Őserő egy csepp tudatossággal, modern 
energiákkal, ezt képviseljük a fejlesztések során. 
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