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Терапевтичното слушане
Баща на методите за терапевтич-

но слушане е д-р Алфред Томатис. Го-
лямото откритие, което той прави 
през 40-те години на миналия век, е 
терапевтичното слушане и прин-
ципите на слуховата обработка. 
Чуването е пасивен процес, докато 
слушането е способността на нашия 
мозък да интерпретира правилно 
това, което ушите чуват. Тъй като 
звуковата вълна вибрира и задвижва 
вътрешното ухо, звукът е важен ин-
струмент, който стимулира вести-
буларно-телесния усет и е проводник 
и интегратор на цялата нервна сис-
тема.

В тази организация роля има и 
блуждаещият нерв. По този начин 
вътрешното ухо се свързва с ларинк-
са, който, след като е приел правилно 
от ухото сигналите, може да проду-
цира правилно речевите звукове и 
детето да проговори. По-надолу идва 
ред на сърцето, белите дробове, сто-
маха, черния дроб, пикочния мехур, 
бъбреците и тънките и дебелите 
черва. Доказано е чрез множество из-
следвания, че стимулацията от слу-
ховите вибрации, подавана по костен 
път чрез ухото към блуждаещия нерв 
(Вагус) влияят върху регулирането и 
контрола на всички основни органи 
на тялото.

Стимулирането на този нерв е от 
полза за сваляне на стреса, регулира-
не на тревожните разстройства и 
може да повлияе дишането и някои 
хронични състояния. Едно любо-
питно изследване на асоциацията 
на фелдшерите в Обединеното крал-
ство получава медицински „Оскар“ за 
ползите от звука на Програмата за 
Слушане TLP® за задържане на тазови 
резервоари при деца с проблеми в раз-
витието, интелектуални и генетич-
ни нарушения като Даун синдром.

За да се извлече цялата тази сила 
от звука, ухото трябва да се преобу-
чи да слуша по-добре. За това се изис-
ква повече от любов към музиката и 
свръхмодерна техника. Необходима 
е специфично променена музика, коя-
то филтрира и заглушава определе-
ни диапазони от звуковия честотен 
спектър. Такава музика се ползва в 

метода Tomatis® и подобренията, 
направени след него като например 

в Програмите за слушане от семей-
ството на The Listening Program®. 
Докато слушате чрез специфични 
слушалки, неочакваните звуци и 
организация на музиката събуждат 
мозъка и го принуждават да слуша 

и обработва информацията по-
ефективно.

Всяка част, всеки етап от слу-
ховите програми са модифицира-
ни за различни цели. Например за 
саморегулация, за осъзнаване на 
тялото, за подобряване на слухо-
ва обработка, следване на прости 
и сложни инструкции, за после-
дователности и продуциране на 
реч, за учене на чужд език, а също 
и за когнитивни и екзекутивни 
(организационни) умения.

усилие и много време в реално общу-
ване, чрез които да бъде изложен на 
специфичните речеви честоти и де-
цибелите, необходими за разбиране 
на речта. Те са групирани в специфи-
чен диапазон на цялостния често-
тен спектър, който чуваме, извес-
тен като „речеви банан“.

В развитието си бебетата и мал-
ките деца усвояват повечето звуци 
от разговорната реч по същия под-
реден начин, по който те са разпо-
ложени йерархично на графиката - 
от ниски към средни и до по-високи 
честотни диапазони на говорните 
звукове. Дете, което има умения да 
обръща внимание на тази специфич-
на част от звуковия спектър, ще му 
бъде по-лесно да имитира, да разби-
ра и учи говорим език в сравнение с 
дете, което не може да преработва 
добре слухово тази част от спектъ-
ра, свързана с речта.

Всички знаем, че е едно да кажем 
„Здравей!“ на най-добрия ни приятел 
и „Здравей!“ просто от куртоазия. 
Всички го правим с тон, различен на 
първия. Тази интонация е разпознава-
ема за опитно ухо. Но нека сега да си 
представим едно дете с предизвика-
телства в слушането, което не може 
да разграничи тези фини промени на 
тоновете и интонацията. Това го 
обрича на социални проблеми, защото 
трудно ще разбира по тона на съуче-
ниците му дали искат да го излъжат, 
или му се присмиват.

„А, това не съм аз!“
Когато слушаме чрез ушите си, въз-

приемаме звука само по въздушен път. 
Знаете как не харесвате гласа си на ау-

диозапис или казвате: „А, това не съм 
аз!“. Това е така, защото, когато гово-
рим, възприемаме гласа си и по костен 
път. Той е в пъти по-бърз и влияе на 
цялото ни тяло, а слушането е прос-
транствено, защото се е задейства-
ла вестибуларната ни система, коя-
то осигурява триизмерния усет за 
нашето тяло. Ако човек не възприема 
по този начин звука - както например 
се случва при децата с аутизъм, не е 
възможно да изгради добра идея и схе-
ма за собственото си тяло. Изпитва 
затруднения да командва правилно 
движенията си, компрометира се усе-
тът за гравитация, усещането колко 
силно да стисна, да сдъвча, да докосна 
другия също се променя.

Речевият спектър  
на езиците

Всеки език има уникален и разли-
чен речеви спектър. Например за 
руски е много широк, докато за 
английски език е доста по-сте-
снен и това е причината много 
от съвременните деца да 
го възприемат по-лесно. 
Разбираемо е защо той лес-
но им се отдава при преко-
мерно излагане на слушане 
от мобилно устройство, 
но за сметка на пълноцен-
но общуване на родния си 
език. Затова призивът ни 
към младите родители е 
да не оставят децата с ус-
тройствата, защото те 
заместват необходимото вре-
ме за развитие на слушането, 
нужно за общуване и научаване 
на родната реч и език.

ОЛГА ГЕОРГИЕВА

П рез последното десетиле-
тие музиката все по-често 
се възприема не просто като 

удоволствие, а като мощно терапев-
тично средство. В предишния брой 
публикувахме първа част от стати-
ята на езиково-говорния терапевт 
Олга Георгиева за общото въздейст-
вие на музиката върху тялото и ума 
ни. Днес продължаваме темата със 
специализираните терапевтични 
програми за деца с аутизъм.

Трансформацията на 
мълчаливото дете

Децата с аутизъм или с уврежда-
ния, за които говоренето е трудноп-
реодолимо препятствие, често имат 
по-малко проблеми в общуването, ко-
гато първо се свързваме чрез музика-
та и посредством песента, а после с 
подходяща звукова стимулация това 
умение успешно се прехвърля в реч.

Музиката, създадена с цел лечение, 
превежда едва вокализиращо дете на 
следващото стъпало в развитието 
му. След обработката на множество 
слухови умения първо започва припя-
ването, след него - осъзнаването и 
„хващането“ на най-ударените части 
на думите, сричките. Така започват 
да се подреждат все по-дълги после-
дователности, в резултат на което 
малките стават способни да правят 
дълги думи, фрази и изречения. Посте-
пенно за околните детската реч за-
почва да се чува по-разбираемо и да се 
случи така очакваният и желан говор. 
Целият този процес представлява 
обучение на ухото първо да възприема 
правилно, да отговаря на слуховата 
информация без проблем и навреме, за 
да може тя да се съхрани и запамети. 
Когато в практиката ми едно дете 
започне да слуша и припява, вече съм 
спокойна за пътя, който му предстои.

Малко теория
Музиката и речта съществуват 

не навън, а в мозъка ни. Мозъците ни 
са тези, които проумяват звука, му-
зиката, слуховата информация и от 
нея създават траен модел. Затова 
за речта и за слушането на музика се 
изисква опитност и извличането на 
информацията от звука е индивиду-
ално. Прекрасен пример е, когато мал-
ко знаем чужд език и при слушането 
му ни се причуват модели на думи, 
които нямат общо с действителни-
те. Затова е важно да се вземат под 
внимание най-фините разлики на зву-
ка, които са от полутон, каквато е 
разликата между белите и черните 
клавиши на пианото.

От умението да различаваме тези 
фини разлики зависи способността 
ни да слушаме, да разбираме и изпъл-
няваме инструкции и да се научим да 
говорим. Човек обикновено чува це-
лия спектър, доловим за човешкото 
ухо, но за да може мозъкът му да се 
справи със слушането, се изискват 

Специално създадените програми за слушане 
помагат за проговарянето, по-добрата 
координация на тялото и концентрацията

Музиката има мощно 
терапевтично действие 
за децата с аутизъм

 Олга Георгиева е основател на цен-
тър „Логос", гр. София.  Специализирала 
е сензорна и слухова преработка, ранно 
детско развитие, обучителни затрудне-
ния.  Обучител в екипа на Advanced Brain 
Technologies в областта на слуховата пре-
работка. Консултант за България за ме-
тодите The Listening Program®,  Tomatis ®
,  Interactive Metronome ®, DIR/Floortime ® 
. Има клиничен опит и интереси в облас-
тта на сензорна преработка, невропсихо-
логия,    дислексия, хиперактивен синдром, 
аутизъм, както и в проблемите на комуни-
кативното и езиково развитие.

"Речевият банан“ е разпространена сред специалистите графика, която помага да 
разберем кои звуци можем или не можем да чуем в зависимост от честотата и сила-
та на звука.  Малките деца усвояват повечето звуци от разговорната реч по същия 
подреден начин, по който те са разположени йерархично на графиката. 


