'Wat is er toch met mijn kind?'
Ben je ongerust over jouw kind of is er iets
in de ontwikkeling waarover je je zorgen
maakt? Heeft jouw kind last van boze
buien, druk gedrag, concentratieproblemen, dromerigheid, ADHD, ADD of angstig
gedrag, of heeft het leerproblemen?
BSM de Jong-therapie heeft een unieke
aanpak voor leer-, gedrags- en ontwikkelingsproblemen, waarbij gezocht wordt naar
de fysieke oorzaak van een probleem. 'BSM'
staat voor 'Brain Stimulating Method'. Na een
uitvoerige anamnese wordt er een op maat
gemaakt bewegingsprogramma opgesteld dat
men dagelijks thuis moet uitvoeren. Dit duurt
ongeveer 10 minuten per dag. Hierdoor wordt
het zenuwstelsel beter ontwikkeld en gaat
het kind beter functioneren. Het zenuwstelsel
wordt geprikkeld en worden en nieuwe verbindingen in het zenuwnetwerk aangelegd.
Dit schema wordt maandelijks aangepast naar
de ontwikkeling van het kind. Daarnaast wordt
het lichaam behandeld om blokkades op te
heffen die de ontwikkeling belemmeren.

Door deze combinatie wordt een beter
resultaat bereikt en ontstaat er weer een
betere balans in het lichaam. Indien nodig
zal een advies voor voedingssupplementen
als ondersteuning worden ingezet om zo de
ontstane tekorten aan te vullen. Het is altijd
geweldig om te zien hoe een kind hierdoor
opknapt! Voor het kind kan dit een wereld van
verschil zijn voor de toekomst. Zoals voor de
jongen met een IQ van 50 die na een half jaar
oefenen toch mooi een score van 90 haalde
en voor die jongen die naar speciaal onderwijs
moest en nu naar de universiteit gaat.
Ook voor het meisje dat geen vriendinnen
had en nu volop met vriendinnen van haar
leven geniet. Dat gun je ieder kind die
met problemen worstelt!
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Babymassage met een 'plus'
Daar zitten ze dan: 5 mama’s met hun 5
kindjes. Het is de eerste les van de cursus
Babymassage-plus. Na een korte inleiding en een ontspannende oefening voor
moeder en kind gaan ze aan de slag met
masseren en daarna wordt er nog een
thema behandeld.
Wat is er zo leuk en zinvol aan babymassage? Neem een baby die veel huilt. Dat geeft
spanning; voor het kindje, maar ook bij de
moeder. Het kindje voelt de spanning van de
moeder. Zo ontstaat al snel een vicieuze cirkel.
Als een baby gemasseerd wordt, kan het huilen
verminderen. Door de massage wordt spanning
losgelaten, door zowel moeder als kind.
Maar babymassage doet méér: het kindje gaat
beter slapen, het huilen wordt minder, het
kindje wordt alerter, er is meer aandacht en
spierspanning vermindert.
Tijdens een cursus babymassage begint de
ontspanning al en wordt de band tussen
moeder en kind versterkt. Door de aanraking
komt de baby beter in zijn of haar vel te zitten.
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Naast de ‘algemene’ babymassage’ zit de
'plus' in de speciale technieken die worden
geleerd. Denk bijvoorbeeld aan onrust, (darm)
krampjes, overstrekken en reflux, maar ook in
de babyreflexologie die Lisette combineert en
integreert in de massage. Hiermee krijgen de
moeders extra handvatten om snel en effectief
een aantal kwaaltjes en ongemakken aan te
pakken, waarvoor geen olie nodig is en de baby
niet hoeft te worden uitgekleed.
Na een wat aarzelend begin zijn er 5 mama’s
die vanuit hun gevoel aan het masseren zijn,
de spanning van de eerste minuten loslaten en
kindjes die zichtbaar ontspannen. Aan het eind
van de les gaan er 5 blije mama’s richting huis
met 5 ontspannen, slapende baby’s.
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