
Ro dzi ce czę sto py ta ją, jak mo gą so bie wy obra zić spo sób dzia ła nia te ra pii me to dą Voj ty.
Te ra peu ci na to miast chcie li by wie dzieć, dla cze go okre śle nie pod sta wo wych za ło żeń re ha -
bi li ta cji me to dą Voj ty sta no wi cel nad rzęd ny. Dla te go w tym roz dzia le przed sta wio no za -
rów no de fi ni cję, jak i fi zjo lo gicz ne współ za leż no ści, któ re wska zu ją, że miej sce dzia ła nia
te ra pii znaj du je się w ob rę bie cen tral ne go ukła du ner wo we go (CUN). Po nad to od wo ła no
się do uwa run ko wa nych ge ne tycz nie wzor ców ru cho wych oraz ob ja śnio no utrzy ma nie
po sta wy cia ła i po ru sza nie się na przód ja ko wza jem nie za leż ne od sie bie pa ra me try.
Na pod sta wie prak tycz nych przy kła dów wska za no do wo dy na ko niecz ność sko or dy no -
wa nia ca łe go cia ła pod czas ru chu.

Ja kie są pod sta wo we za ło że nia i ja kie ob sza ry wie dzy me dycz nej
na le ży za li czyć do pod sta wo wych za sad terapii me to dą Voj ty?
Pod sta wo we za ło że nie to pra wi dło wość, re gu ła, któ ra le ży u pod ło ża ja kie goś pro ble mu.
U pod staw re ha bi li ta cji me to dą Voj ty le żą pro ce sy, któ re moż na przy po rząd ko wać trzem
ob sza rom wie dzy z za kre su neu ro ki ne zjo lo gii:
 roz wój mo to rycz ny dziec ka w 1. ro ku ży cia (zwłasz cza on to ge ne zapo stu ral na),
 dia gno sty ka, przede wszyst kim wcze sna dia gno sty ka do ukoń cze nia przez dziec ko

3. mie sią ca ży cia,
 te ra pia, głów nie wcze sna te ra pia w cią gu pierw szych 6 mie się cy ży cia dziec ka.

Ich wspól nym mia now ni kiem jest ob ser wa cja, ana li zai ak ty wa cja wzor ców ru cho wych,
któ re do star cza ją od po wie dzi na py ta nie, czy mo gą być wy ko rzy sty wa ne uwa run ko wa ne
ge ne tycz nie, czy li wro dzo ne pro gra my mo to rycz ne oraz czy za po mo cą terapii moż na uzy -
skać ich osiągnięcie.

Co ro zu mie się przez po ję cie wzor ców ru cho wych?
Przez po ję cie wzor ców ru cho wych ro zu mie się za leż ność po mię dzy wspól ny mi i wza jem -
nie uzu peł nia ją cy mi się funk cja mi róż no rod nych grup mię śnio wych, któ re utrzy mu ją od -
po wied nią po sta wę cia ła i za po mo cą któ rych czło wiek po ko nu je si łę gra wi ta cji, prze -
miesz cza się na przód, a tak że wy ko nu je ukie run ko wa ne (ce lo we) ru chy. Te wzor ce ru cho we
są nie zbęd ne dla moż li wo ści wy ra ża nia eks pre sji przez czło wie ka, po nie waż za cho wa nie
po szcze gól nych osób jest za wsze zwią za ne z po ru sza niem się. Wzor ce ru cho we są ko or -
dy no wa ne i kon tro lo wa ne po opra co wa niu sy gna łów czu cio wych (sen so rycz nych) przez
ośrod ki mo to rycz ne w ob rę bie cen tral ne go ukła du ner wo we go i po win ny z te go po wo du
być okre śla ne ja ko czu cio wo -ru cho we wzor ce ru cho we. Ze wzglę du na to, że mo to ry ka
ja ko wiel kość mie rzal naw ca łym prze bie gu pro ce sów czu cio wo -ru cho wych jest naj le piej
do stęp na dla ob ser wa to rów, w książ ce tej uży wa się prze waż nie po ję cia mo to ry ka.

Czło wiek ma do dys t po zy cji 3 ty py ru chów [10]. Opi sy wa ne są one w spo sób na stę pu -
ją cy:
 Re ak cja od ru cho wa

Są to naj prost sze mo to rycz ne spo so by re ago wa nia. W tym przy pad ku to szyb kie, ste -
reo ty po we i nie za leż ne od wo li czło wie ka re ak cje, ta kie jak cof nię cie rę ki od go rą ce go
przed mio tu.
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 Ru chy ryt micz ne
Na le żą do nich m.in. żu cie, od dy cha nie, czworakowanie, cho dze nie i bie ga nie. Łą czą
one ce chy czyn no ści od ru cho wych i czyn no ści za leż nych od wo li czło wie ka. Prze waż -
nie świa do mie kon tro lo wa ny jest je dy nie po czą tek i ko niec na stę pu ją cych po so bie se -
kwen cji ru cho wych. Je śli pro ces ru cho wy zo sta nie roz po czę ty, to po wta rza ją ce się ru -
chy mo gą da lej prze bie gać w spo sób nie mal au to ma tycz ny i nie ja ko od ru cho wy. 

 Ru chy ukie run ko wa ne (ce lo we)
Ru chy ukie run ko wa ne (ce lo we) słu żą re ali za cji okre ślo ne go ce lu i w więk szej czę ści
ma ją one cha rak ter wy uczo ny. Spraw ność wy ko ny wa nia tych ru chów po pra wia się
w mia rę zwięk sza nia czę sto ści ich ćwi cze nia. Im bar dziej prze pro wa dza nie tych na by -
tych czyn no ści ru cho wych zo sta je udo sko na lo ne w wy ni ku tre no wa nia, tym mniej wy -
ma ga ją one świa do me go ste ro wa nia. Je śli np. pro wa dze nie sa mo cho du zo sta ło do brze
wy uczo ne, to nie my śli się już o po szcze gól nych eta pach ru chu, któ re są ko niecz ne, że -
by zmie nić bieg lub za ha mo wać. 
Te trzy ka te go rie róż nią się mię dzy so bą pod wzglę dem zło żo no ści oraz stop nia ich

świa do me go kon tro lo wa nia. Każ da z tych ka te go rii ru chów za le ży w dal szej ko lej no ści
od kom bi na cji po niż szych dwóch za sad ni czych spo so bów kon tro li mię śnio wej:
 Kon tro la fa zo wa

Dzię ki niej mię śnie zo sta ją w spo sób przej ścio wy ak ty wo wa ne, aby wy ko nać za mknię tą
czyn ność ru cho wą, jak się gnię cie po fi li żan kę lub rzu ce nie pił ką. W przy pad ku po wta rza -
ją ce go się ru chu, jak np. pod czas cho dze nia, mię śnie są ak ty wo wa ne w spo sób ryt micz ny.

 Kon tro la to nicz na
Dzię ki niej mię śnie są po bu dza ne do dłu go trwa łe go skur czu, np. pod czas utrzy my wa -
nia okre ślo nej po zy cji cia ła.
Sko ja rze nie tych róż no rod nych ty pów ru chu skut ku je po wsta niem pra wie nie skoń czo -

nej licz by moż li wych wa riantów, z któ rych czer pie dziec ko, ale rów nież oso ba do ro sła,
w ob sza rze swo ich funk cji czu cio wo -ru cho wych, bądź też któ re zo sta ją im udo stęp nio ne
za po mo cą te ra pii.

Że by pro ce sy ru cho we mo gły prze bie gać w spo sób sko or dy no wa ny, w cen tral nym ukła -
dzie ner wo wym ist nie ją trzy róż ne po zio my ste ro wa nia ukła dem ru cho wym. 
 Rdzeń krę go wy

Re pre zen tu je on naj niż szy po ziom kon tro li po ru sza nia się. Miesz czą się w nim neu ro -
nal ne ukła dy prze łą cza ją ce, któ re po śred ni czą w róż no rod nych au to ma tycz nych i ste -
reo ty po wych wzor cach ru cho wych oraz w od ru chach. Od po wia da ją one za za cho wa -
nia od ru cho we, ale bio rą rów nież udział w re ali za cji świa do mych czyn no ści ru cho wych.
Me cha ni zmy za cho dzą ce na po zio mie rdze nia krę go we go ma ją ogrom ne zna cze nie dla
lo ko mo cji. Są one zor ga ni zo wa ne w okre ślo ny układ neu ro nal ny, zwa ny ge ne ra to rem
lo ko mo cji [7].

 Pień mó zgu
Od gry wa waż ną ro lę w kon tro lo wa niu po sta wy cia ła, a po nad to kon tro lu je mię śnie
koń czyn i stąd jest bar dzo istot ny dla wy ko ny wa nia za mknię tych ce lo wych czyn no ści
ru cho wych, zwłasz cza z wy ko rzy sta niem koń czy ny gór nej i rę ki. Do dat ko wo okre ślo ne
ob sza ry ją der pnia mó zgu są od po wie dzial ne za kon tro lo wa nie ru chów oczu i gło wy. 

 Ob szar mo to rycz ny ko ry mó zgo wej (ko ra mó zgo wa)
Sta no wi naj wyż szy po ziom kon tro li mo to rycz nej. Po la ru cho we ko ry mó zgo wej ini -
cju ją i ko or dy nu ją zło żo ne pro ce sy ru cho we, za leż ne od wo li czło wie ka. 

2 Pod sta wo we za ło że nia terapii me to dą Voj ty

8

R_02  26.02.2013  10:43  Page 8



Wszyst kie te trzy po zio my pra cu ją w spo sób za rów no hie rar chicz ny, jak i rów no le gły
(nie za leż ny wza jem nie od sie bie).

Do każ de go z tych trzech po zio mów kon tro li do cie ra ją wła ści we dla nie go in for ma cje
sen so rycz ne. Układ ru cho wy otrzy mu je w spo sób cią gły in for ma cje po cho dzą ce ze śro do -
wi ska ze wnętrz ne go, ta kie jak np. na te mat po zy cji i usy tu owa nia cia ła oraz koń czyn w sto -
sun ku do oto cze nia, a tak że in for ma cje o stop niu na pię cia mię śni (bio lo gicz ne sprzę że nie
zwrot ne, fe ed back). Dzię ki in for ma cjom po cho dzą cym z wnę trza or ga ni zmu po dej mo wa -
na jest np. de cy zja, czy się gnąć po ołó wek i roz po cząć pi sa nie (bio lo gicz ne sprzę że nie na -
stęp cze, fe ed for ward). Dzię ki opra co wa niu tych in for ma cji uda je się ukła do wi ru cho we -
mu wy brać od po wied nią re ak cję i pod jąć wła ści we środ ki rów no wa żą ce pod czas prze bie gu
ru chu. Róż ne czę ści ukła du mo to rycz ne go wy peł nia ją w tym cza sie swo je wła sne za da nia,
któ re jed no cze śnie do pro wa dza ją do wza jem ne go po wią za nia wszyst kich czyn no ści. 

Po za ty mi trze ma wy żej przed sta wio ny mi po zio ma mi kon tro li czu cio wo -ru cho wej,
w re gu la cję funk cji mo to rycz nych in ge ru ją jesz cze dwa in ne ob sza ry mó zgo wia: móż dżek
(ce re bel lum) i zwo je pod sta wy (sku pi ska ciał ko mó rek ner wo wych w ob rę bie pnia mó zgu).
Móż dżek re gu lu je pre cy zyj ność ru chu i przej mu je ko or dy na cję nad do kład nie okre ślo ny -
mi cza so wo czyn no ścia mi. Do ko nu je on po rów na nia mo to rycz nej re ak cji efek to ro wej
(out put) ze sta le na pły wa ją cy mi czu cio wy mi in for ma cja mi zwrot ny mi i w od po wied ni
spo sób od dzia łu je na pień mó zgu oraz na po la ru cho we ko ry mó zgo wej, a oba te ob sza ry
prze ka zu ją da lej bodź ce do rdze nia krę go we go. Zwo je pod sta wy otrzy mu ją in for ma cje ze
wszyst kich ob sza rów ko ry mó zgo wej i prze ka zu ją je da lej pil nie do ob sza rów, któ re zwią -
za ne są z pla no wa niem czyn no ści mo to rycz nych, jak np. ko ra mó zgo wa. 

Ru chy ryt micz ne, re ak cje od ru cho we, a tak że umie jęt ność ukie run ko wa nych (ce lo -
wych ru chów dziec ko na by wa w cią gu 1. ro ku ży cia, pod czas roz wo ju me cha ni zmów pod -
po ro wo -wy prost nych nie zbęd nych do wer ty ka li za cji. Ich po ja wia nie się jest cha rak te ry -
stycz ne dla okre ślo ne go wie ku dziec ka, dla te go są one okre śla ne ja ko wzor ce ru cho we
i moż na je za ob ser wo wać w przy po rząd ko wa nych cza so wo ko lej nych eta pach roz wo ju
dziec ka. 

Te wzor ce mo gą zo stać wy wo ła ne już u nie mow ląt w ce lach dia gno stycz nych lub te ra -
peu tycz nych i do star cza ją przy kła do wo in for ma cji o zdol no ściach ko or dy na cyj nych cen -
tral ne go ukła du ner wo we go (CUN) nie mow lę cia (zob. rozdz. 4, 5). 

Na rów no le głą or ga ni za cjęczyn no ści ukła du ru cho we go po zwa la ją nad rzęd ne ośrod ki,
któ re po rów nu ją spo sób pra cy ukła dów prze łą cza ją cych na po zio mie rdze nia krę go -
we go i jed no cze śnie kon tro lu ją póź niej na stę pu ją ce czyn no ści w spo sób re la tyw nie nie -
za leż ny. Każ dy ele ment ukła du ru cho we go za wie ra w so bie od wzo ro wa nie gło wy, tu ło -
wia i koń czyn, któ re umoż li wia ją in dy wi du al ne wy obra że nie swo je go cia ła. Te
od wzo ro wa nia sche ma tu cia ła są po rów ny wa ne po mię dzy jed nym ośrod kiem ko or dy -
nu ją cym a in nym ośrod kiem ko or dy nu ją cym. Za tem wszyst kie oko li ce cia ła w spo sób
cią gły otrzy mu ją wza jem nie od sie bie wia do mo ści, np. o po ru sza niu się jed nej z koń -
czyn lub po ło że niu tu ło wia.
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2.1 Podłoże genetyczne
Pod ło że ge ne tycz ne wa run ku je do stęp ność pro gra mu ru cho we go, któ ry umoż li wia po -
wsta nie me cha ni zmów pod po ro wo -wy prost ne go prze ciw ko si le gra wi ta cji, ru chu do przo -
du i ce lo wych ukie run ko wa nych ru chów. Te uwa run ko wa nia ge ne tycz ne są re zul ta tem
dłu giej hi sto rii roz wo ju czło wie ka ja ko ga tun ku (ewo lu cji) (zob. ryc. 2.1).

Uwa run ko wa nia ge ne tycz ne w pro ce sie fi lo ge ne zy 
Fi lo ge ne za to hi sto ria roz wo ju ga tun ko we go czło wie ka. Prze bie ga ła ona w okre sie oko -
ło 20 mi lio nów lat, a być mo że okres ten był na wet jesz cze dłuż szy. W tym cza sie na stą pi -
ło przej ście czło wie ka z po zy cji cia ła czwo ro noż nej do po zy cji cia ła dwu noż nej. Spe cy -
ficz ny udział czyn ni ków ge ne tycz nych umoż li wia czło wie ko wi od oko ło 4,5 mi lio na
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Ryc. 2.1 Drzewo życia
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