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Pieśń szesnasta. Użytkownik zesta-
wu Sensory Integration skrzypi
Każde me słowo skrzypi z niedooliwienia
Słychać tak barǳo, ak się otwiera i zamyka
ego brzmienie w moich koślawych ustach
wszystko przez ten zestaw ćwiczeń na rozciąganie
Nagle wypowieǳenie czegokolwiek sta e się trudne
Długotrwała est mo a rehabilitac a, skomplikowana
Opracowano system automatycznego nagrywania
na taśmy magnetofonowe zaleceń, instrukc a obsługi
moich pieśni pasu ących do osobistego programu
Instrukc e do różnorodnych typów ćwiczeń
Zestawy opisów pozyc i wykonywania ćwiczeń
komendy, cząstkowe opisy ćwiczeń, liczebniki
oraz informu ące, motywu ące komentarze nagrane
zmienia ąc we mnie elementy i moduły dynamiki
z liczbą powtórzeń na wybrane partie wspomnień
Ćwiczenia są łączone w dowolne zestawy, mam do wyboru
mogą być pogrupowane według charakterystyki problemu
Przygotowany układ może być łączony
z odpowiednio dobranym podkładem muzycznym
możesz zatem śpiewać do mnie cały czas, ty
wyda ąc mi rozkazy i polecenia dyscyplinu ące
bym w swym fartuchu nylonowym doświadczył potu
Poprawa samopoczucia, a przede wszystkim świadomość
sprawności własnego ciała
w nowe formule, nowe nieciało
ǲięki delikatnym impulsom przekazywanym
przez słowa uzysku ę efekt naturalne pracy mięśni
podobny ak przy wykonywaniu tradycy nych ruchów
Każdy może ułożyć swó indywidualny, sumienny styl
Niepowtarzalny, powtarzalny zestaw ćwiczeń
Jest to konstrukc a edyna możliwa dla mnie
by mó tłuszcz odrzucić, by mó byt wreszcie znikł
ǳięki zintegrowane diecie z soli morskie
Krystalizu e się ona w prze ściach granicznych
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