
10 r. chlapec, ZŠ, genetická porucha trizómia XYY tzv. syndróm super muža, ťažkosti v regulácii 
správania a emócií, pomalé pracovné tempo, nízka samostatnosť pri akademických 
činnostiach a bežnej dennej rutine. 
 

Do Balansu k pani Lutherovej som s 10 ročným synom šla v marci 2020 po tom, čo som už vyskúšala 
všetko a nič nepomáhalo.  Bolo to najmä pre poruchu pozornosti, čo spôsobovalo veľké problémy pri 
učení. Všetko iné ho zaujímalo len nie úlohy. Tiež výbuchy zlosti a dosť nesamostatný a odmietavý 
prístup (nechcel sa sám obliekať, obúvať, umývať zuby a bola s ním ťažká dohoda). Keďže už od 
môjho tehotenstva bola synovi potvrdená chromozómová porucha - Trizómia xyy,  mali sme obavy, či 
to neovplyvňuje jeho správanie. Napriek tomu sme absolvovali diagnostiku, kde p. Lutherová 
potvrdila zachovaný Morov reflex a začali sme teda s cvičením. Už po dvoch mesiacoch boli výsledky 
očividné, oveľa lepšie sa s ním komunikovalo, dalo sa s ním dohodnúť, ostal samostatnejší , len 
učenie sme nevedeli celkom dobre posúdiť, nakoľko boli prázdniny a predtým obmedzenia kvôli 
pandémii. Teraz po mesiaci v škole môžem povedať, že aj v učení nastal veľký posun, úlohy si robí 
samostatnejšie, nepotrebuje toľko pomoci z mojej strany a čo ma najviac prekvapilo bolo, ako zvláda 
prerozprávanie učiva , ktoré si zapamätá z výkladu v škole. Tiež čítanie s porozumením sa zlepšilo 
a prečítaný text vie podrobne prerozprávať. Začal byť športovo zdatnejší, viac fyzicky vládze a je 
silnejší. Na online písomke som videla, že sa výrazne zrýchlilo pracovné tempo. Ozývajú sa častejšie 
komentáre typu: „Nechaj ma, ja sám.“ Zredukovali sa aj negatívne výroky proti svojej osobe (napr. 
„Nechcem žiť.“). Emocionálne je stabilnejší. Pri prvej návšteve u p. Lutherovej syn skoro nepovedal 
slova a pri poslednej sme ho museli stopnúť, aby sme dokončili čo treba. Pri cvičení síce treba 
trpezlivosť a dôslednosť, ale výsledky naozaj stoja za to a môžem len odporúčať návštevu v Balans 
poradni. Tam človek pochopí, čo všetko ovplyvňuje správanie a konanie detí. 

matka 

 

(Moja pozn. V tomto prípade je zaujímavé, že dieťa reagovalo na terapeutický postup prekvapivo 
rýchlo. Celá intervencia trvala len 6 mesiacov, čo je vzácne. A naozaj očakávania, vzhľadom na 
genetický problém, boli malé. Treba tiež dodať, že pri stanovovaní cvikov bežne zadávam časový 
interval od do a tiež počet opakovaní od do. Je možné, že k úspechu pomohlo aj to, že vždy cvičili 
maximálny odporúčaný čas aj počet opakovaní.)  


