Christian/Nicole Rooms
Isso permitiu que Nolan tivesse as habilidades necessárias para entrar na escola
regular, onde foi bem recebido e mostrou habilidades que excederam muito sua
condição antecipada. Acreditamos sinceramente que isso se deve às muitas horas
de trabalho que Maria dedicou a ele e à paixão genuína que demonstra tanto
pelo Therasuit quanto pelos "ﬁlhos" com os quais trabalha. Desde o segundo
aniversario do nosso ﬁlho Nolan agora de seis anos, Maria trabalhou com ele
fazendo terapia de Therasuit em sessões intensivas de 4 a 8 semanas, 5 dias por
semana e 3 horas de sessões. Isso tem sido um esforço para ajudá-lo a desenvolver as habilidades físicas e a força necessárias para obter independência no
futuro. Nolan tem paralisia cerebral tetraplégica espástica devido ao nascimento
prematuro e complicações que surgiram pouco depois. Minha esposa Nicole e eu
pesquisamos e testamos muitas terapias em um esforço para ajudar Nolan e
descobrimos que não apenas o Therasuit, mas o processo calmo e constante e
repetitivo de Maria mostrou os maiores ganhos. As sessões intensivas oferecem a
oportunidade para Nolan construir a força necessária para ganhar novas habilidades físicas e a repetição para ajudá-lo a progredir. Nolan seria uma incapacidade de se alimentar sozinho, manter a cabeça erguida, comunicar-se verbalmente e talvez nunca seja capaz de se mover. Com a ajuda de Maria, Nolan está
agora a fazer seis anos e consegue rolar, ﬁcando em posição sentada, sentado
sem apoio em um banco e segurando a cabeça na linha média quando focado.
Isso permitiu que Nolan tivesse as habilidades necessárias para entrar na escola
regular, onde foi bem recebido e mostrou habilidades que excederam muito sua
condição antecipada. Acreditamos sinceramente que isso se deve às muitas horas
de trabalho que Maria dedicou a ele e à paixão genuína que demonstra tanto
pelo Therasuit quanto pelos "ﬁlhos" com os quais trabalha. Maria tem uma vasta
gama de exercícios que ela pode usar e aplicar em conjunto para garantir que
áreas especíﬁcas sejam direccionadas e fortalecidas durante as sessões intensivas. Continuaremos a usar as habilidades de Maria para ajudar Nolan a aprender
e se desenvolver.
Saudações

