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Kedves  Érdeklődő!  
 
Köszöntöm! Mint az INPP Magyarországi Területi Vezetője és Oktatója, és a módszer lelkes 
alkalmazója hosszú évek óta, engedje meg, hogy néhány gondolatot megosszak Önnel a 
képzésre vonatkozólag. 
 
E világmódszer hátterében 50 év kutatás és 45 év nemzetközi tapasztalat áll. Sikere  
holisztikus szemléletének, igen alapos, részletes és mélyre menő vizsgálati és korrekciós 
eljárásainak, valamint a szigorú képzési és felhasználói feltételrendszerének köszönhető. 
 
Az intenzív, 1 éves INPP egyéni fejlesztői képzés alapfeltétele, hogy az illető megfelelő  
biológiai, neurológiai, korai fejlődési és mozgásfejlődési ismeretekkel, valamint terápiás 
adottsággal rendelkezzen, és képben legyen az INPP módszert illetőleg. A szakmai háttér 
gyógytornászként, fejlesztő terapeutaként, mozgásfejlesztőként, gyermekorvosként, (és kis 
kiegészítéssel: fejlesztő pedagógusként és pszichológusként) elegendő, viszont minden 
szakembernek éppen azért van szüksége az előzetes ismeretekre az INPP módszer 
gyakorlati alkalmazásáról, hogy pontos elképzelése legyen arról, mire is számítson.  
 
Az INPP egyéni képzés ui. nem csak nagyon intenzív, de a sok éves tapasztalat azt mutatja, 
hogy e módszer alkalmazása egész embert kíván és bizony sokszor választás elé állítja a 
szakembert. Ezt ui. – hasonlóan sok egyéb módszerhez – nem lehet csak úgy az 
alapszakma mellett, „kiegészítő technikaként" művelni, sem egyéb izom- vagy 
mozgásfejlesztő technikákkal ötvözni. Ez egy kerek program, amelyben – holisztikus 
szemléleténél fogva – az idegrendszeri fejlesztésben alkalomadtán kiegészítő terápiák is 
szükségesek (mint pl. funkcionális szemészeti vizsgálat, hallástréning, méregtelenítés, 
gerinckorrekció, pszichoterápia, stb.). Azonban ezek is csak egy gondosan felállított terápiás 

terv alapján, és a mozgásfejlesztő gyakorlatokkal jól összehangolt módon alkalmazhatóak.  
 
Előnyt élveznek a képzés során azok a fejlesztő pedagógusok, akik már gyakorlatot 
szereztek az INPP óvodai/iskolai módszerének csoportos alkalmazásában.  
A módszerrel való megismerkedés mindenképpen a 3 napos Felismerő tanfolyam 1, 2, ill. 
mindhárom napján való részvétellel kezdődik. A Felismerő tanfolyamokat ca. 3 havonta 
indítjuk (ld. kiírás a www.oriasleszel.hu honlapon).  
 
Aki jelenlegi munkájában nem áll minden nap ugyanazon gyermekek csoportja előtt és nem 
áll módjában a csoportos tréninget vezetni, annak a Felismerő tanfolyamon való részvétel és 
betekintés az INPP szakemberek minden napos munkájába a legjobb út arra, hogy 
megismerkedjen a módszerrel, úgy elméleti, mint gyakorlati szempontból.  
És a legfontosabb: hogy betekintést nyerjen és megfigyelési rutinra tegyen szert a program 
során felmerülő fizikai, pszichikai és kognitív változások, hatások területén, amelyek oly’ 
fontosak és jellemzőek e módszerre, s amelyek az egyéni alkalmazás során még 
markánsabban jelentkezhetnek. 
 
A Felismerő tanfolyam alatt a résztvevő olyan szakirodalmi javaslatokat is kap, amely által 
jobban megismerkedhet a program hátterével és felkészülhet az egy éves tanfolyamra. 
Abban is segítünk, hogy menetközben betekintsen a már hasonló tapasztalattal rendelkező 
kollegák munkájába óvodákban, iskolákban és egyénileg is.  
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Az INPP módszer sikerét látva azonban, sajnos rengeteg a visszaélés.  

Egy évtizede napi szinten szinte mással sem foglalkozom, mint a panaszok feldolgozásával, 
mert országszerte, képesítés és jogosultság nélküli egyének tucatja hirdeti magát 

etikátlanul „INPP terapeuta”-ként és alkalmazza a módszert egyéni fejlesztésként, sőt 
oktatja is azt, jó pénzért!!! 

 

Ezzel nemcsak csalást követnek el, de ártanak a gyermekek idegrendszerének, 

csökkentik a becsületesen dolgozó szakemberek jó hírnevét, plágiumot és hitelrontást 

követnek el e szerzői jogvédelem alatt álló világmódszerrel szemben, és félrevezetik a 

szülőket és a szakmát egyaránt.  
  
Éppen ezért, a Felismerő tanfolyam napok 3. (gyakorlati) napján csak az vehet részt, aki  
munkaadójától írásos igazolást hoz, hogy alkalma van a csoportos gyakorlatprogram 
intézményi keretek közötti, minden napos alkalmazásra, ill. akinek jelentkezését elfogadtuk 
az 1 éves tanfolyamra.  
 
Ez paradox módon megfosztja őket a csoportos Gyakorlatprogram©  idő előtti elsajátításától, 
a komoly érdeklődőket azonban szívesen látjuk olyan iskolákban, óvodákban és egyéni 
fejlesztői környezetben, ahol szakszerű munka folyik. Ezáltal minden potenciális új kollega 
pontosabb képet kap a módszerről, a képzésekről és munkánk szellemiségéről.  
 
További kérdéseit várjuk! 
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