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Datteren skriver:
“Da min mor flyttede ind i
beskyttet bofællesskab for
demente spurgte hun efter
gymnastik, som hun havde
gået til i ”gamle dage. Jeg fik
nys om en privat zoneterapeut med specialviden på
demens området, og så startede min mor med vekslende
zoneterapi og gymnastiksessioner med Lotte. Nu omfatter sessionerne også gåture i
al slags vejr - ja, senest har
jeg hørt om sneboldskastning og umiddelbar glæde.”
Af begejstrede tilbagemeldinger gennem årene er en
stribe breve fra pårørende til
demente blandt zoneterapeut Lotte Nymands “yndlings-feedbacks”.
“Jeg bliver bare så glad.
Dén gave, det er, at opleve,
hvordan en dement pludselig, i korte tidslommer, oplever glæde, fuld bevidsthed og
nærvær, er det bedste jeg
ved”.

10 demente hver uge

I dag er RAB-terapeut Lotte
Nymand én af “de alternative” , som det etablerede kommunale system inviterer med
til ledermøder og anbefaler.
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Jeg bliver bare
så glad!

Uddannet civiløkonom

men også Lottes gymnastikgrupper, der mødes i det 100
kvadratmeter store køkken
alrum for at skyde søndagen i
gang med en omgang bøj og
stræk.

Variationen er vigtig

Bedre helbred og godt humør med
zoneterapi – sådan præsenterer Lotte
Nymand sine behandlinger og humørpilen svinger begge veje. Ikke mindst
når det gælder hendes demens-patienter.

Som andre terapeuter stod
det ikke skrevet på Lottes
sølvske, at det var behandling
og pleje, hun skulle beskæftige sig med. Hun er uddannet
civiløkonom og arbejdede
mange år i IT-branchen. Som
nybagt mor greb hun imidlertid chancen for at være
hjemme med familiens to
børn, indtil de kunne komme
i skovbørnehave - og hun selv
afse nogle aftener om ugen
til at læse til zoneterapeut.

Af Mette Andersen

En drøm om zoneterapi

Personlig løbetræner

Hun er fast tilknyttet Sjælsø
Plejecenter i Rudersdal kommune og er i skrivende stund
ved at etablere fast samarbejde med endnu et nordsjællandsk plejecenter. Forleden
blev Lotte Nymand kontaktet
af en psykiater med speciale i
demente - og efterhånden behandles 10 demente fast, ofte
to gange om ugen af Lotte. Et
fokus, der er vokset støt og
stille frem gennem de seneste seks år.

At møde med respekt

Demens-behandlingen består af et mix af faglige og
personlige erfaringer. Lotte
bringer en vifte af muligheder i spil - fra zoneterapi og
triggerpunkts-behandling
over japansk facelift til samtaleterapi. Man kan også helt
enkelt sige at Lotte har et
dybtfølt ønske om at møde
den demente med den respekt, der – når alt kommer
til alt - er den eneste vej til at
lokke nærværet frem i korte
øjeblikke.

Hver session er forskellig

”Demente er ligeså forskellige som fantasien rækker. Erfaringer med den ene, kan ik-
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ment, hun har i behandling,
der efter at have været uden
sprog i årevis pludselig en
dag udbryder: Hvor er det
dog en pæn bluse, du har på.

ke overføres til den anden, og
det er det, der er så fascinerende. Successen bygger udelukkende på den kontakt, vi
evner at skabe sammen. Og
der er zoneterapien en vej til
nærvær. Berøringerne skaber
kropsligt velvære. Men det

”Demente er ligeså
forskellige som
fantasien rækker.
Erfaringer med
den ene, kan ikke
overføres til den
anden.”

kan også lige så godt være at
gå en tur sammen i solskinnet eller regnen. Hver session
er forskellig, og jeg tilpasser
mig den dementes ønsker”.

Stolen vækker begejstring
Besøget af zoneterapeuten er
en kærkommen adspredelse
for den demente. ”Hun eller
han reagerer ofte med glæ-

desudbrud, når behandlerstolen kommer frem. Og når de
sætter sig i den, vipper de forventningsfuldt med tæerne
og benene. Vip mig nu. Lotte
smiler og vil ikke påstå, at
hun ved, at det ligefrem er
zoneterapi, de venter på. Men
noget rart – det er det.
I sessionerne, som Lotte
kalde det, bruger hun indimellem sit delspeciale, der
handler om at rette op på den
dementes hofte og lænd og
afspænde lægmusklerne.

”Det var en gammel drøm. Da
jeg fik mine børn, vidste jeg
bare, at det var mennesker,
jeg ville arbejde med, og jeg
har altid været fascineret af
den indsigt zoneterapeuter
har. Dén ville jeg også have.”
Eksamen kom i hus, kort
før en uventet skilsmisse
sendte den lille familie en tur
i luften… for at lande i en ny
bolig, der i dag, 10 år senere,
fremstår præcis som Lotte
drømmer om. Eget hus, som
ramme om de to teenagere –

”Jeg kan ikke ønske mig et
bedre arbejdsliv. Det bedste
er variationen. Jeg arbejder
med demente som et fokus,
der virkelig har fanget min
interesse. Samtidig har jeg
klienter i klinikken og mine
gymnastik- og løbehold nogle gange om ugen. En hverdag, der varierer mellem at
være hjemme med ungerne
og ”køre på job”. Perfekt til
mig”

Sideløbende med sine behandlinger er Lotte Nymand
en løbetræner, man regner
med på Rungsted-kanten. En
personlig coach, man ringer
efter, også hvis man er en for-

retningsmand, der ønsker at
smide et par kilo.
”Så triller jeg af sted i min
lille bil og parkerer foran vedkommendes hus ved 6-tiden
om morgenen. Og så løber vi
en tur. Hvis det ikke var for
en indpisker som mig, var
han ikke kommet af sted, og
også det giver mig tilfredsstillelse. Jeg ser folk blive sunde og glade”.

10 år med nysgerrighed

10 år er gået, siden Lotte Nymand hang i luften med sin
spritnye zoneterapieksamen,
fraskilt og en anelse rådvild.
Som mange andre måtte hun
pleje en deltidsstilling den
første tid, før hun for et par år
siden turde slippe sin faste
indtægt og gå fuldtid ind for
sin klinik.
”Og hold da op, hvor jeg føler mig privilegeret i dag. Jeg

kan beskæftige mig med det,
jeg brænder for. Jeg kan gøre
folk glade – og jeg kan leve af
det.”
”Min gave har nok været et
ukueligt sind. Og evnen til at
være nysgerrig efter de mennesker, jeg møder på min vej.
Jeg tror, det er den nøgle, der
gør, at jeg går ind i de demente med træsko på. Jeg er ganske enkelt nysgerrig efter,
hvor de nu er, når jeg møder
dem. Og at jeg nu, efter nogle
år, har grønt lys fra de pårørende og personalet til at lave
præcis de aktiviteter, vi finder frem til, den demente og
jeg, er en daglig glæde.

”Jeg kan ikke ønske mig
et bedre arbejdsliv.
Det bedste er
variationen.”

”Vigtig del af min mors dag”
”Terapien er blevet en betydningsfuld del af mors hverdag. Da mor har kronisk luftvejslidelse har zoneterapi
kombineret med min mors
fortrolighed med Lotte endvidere ført til, at hun har
lært sig nye teknikker til at
takle vejrtrækningsproblemer betydeligt bedre.”
Kommentaren er endnu et
udsnit fra en pårørendes brev
til Lotte. ”Jeg kan vist ikke ønske mig mere”, siger Lotte og
fortæller om en anden dezoneconnection april-maj 2014
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