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Każdy człowiek, każda istota ludzka potrzebuje wyjątkowej uwagi i szczegól-
nego zrozumienia dla swojej indywidualności, niepowtarzalności oraz prawa 
do bycia sobą. Aby jednak tak się stało wymagane jest zrozumienie tej nie-
powtarzalności ze strony otoczenia, najbliższych, i siebie samego, akceptacja 
ludzkiego sacrum oraz uzasadnienia dla inności. Jeśli jednak prawo do bycia 
sobą osób uznanych za pełnosprawne i zdrowe generalnie nie budzi, z punk-
tu widzenia społecznego ogółu, jakichś uzasadnionych wątpliwości, to sytuacja 
ulega diametralnej zmianie w okolicznościach istnienia mniej lub bardziej po-
ważnych zaburzeń rozwojowych czy niepełnosprawności. Dlatego właśnie ta-
kie osoby wymagają podejścia wieloaspektowego, holistycznego, przełamujące-
go ograniczenia standardowych interpretacji, stereotypy myślenia w rzeczywi-
stej identyfikacji doświadczanych problemów, ich konsekwencji oraz wpływu 
na drogę życiową. Wobec osób wykazujących różnorodne ograniczenia roz-
wojowo-funkcjonalne współczesna nauka, wypracowany system wsparcia spo-
łecznego, struktury pomocowe stworzyły zróżnicowane, chociaż niestety bar-
dzo uogólnione i sformalizowane systemy działań specjalnych i specjalistycz-
nych, które nie zawsze uwzględniają inność i osobową indywidualność takich 
osób. Podobnie jest z proponowanymi metodami terapii, częstokroć stoso-
wanymi automatycznie, wycinkowo, fragmentarycznie, w oderwaniu od po-
wiązania trudności doświadczanych przez ludzi z determinantami natury  
wewnętrznej, zewnętrznej oraz wpływu tych determinantów na siebie wza-
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jemnie oraz człowieka w jego wielowymiarowym istnieniu. Stąd mając na 
względzie wskazane okoliczności w treści niniejszego opracowania dokona-
no stosunkowo krytycznej, ale też równocześnie refleksyjnej analizy niezwy-
kle popularnej w aktualnie realizowanych działaniach terapeutycznych meto-
dy integracji sensorycznej (IS) oraz zaproponowano alternatywne, autorskie 
podejście do takich działań w oparciu o osiągnięcia współczesnej nauki, w tym 
zasadniczo nauk medycznych, społecznych i humanistycznych. Zostało ono 
opisane w kategoriach możliwości proponowanej jako psychomotoryka empo-
wermentu (PE), bez narzucania sugestii o potrzebie jego stosowania w każdej 
sytuacji oraz jako jedynego i jedynie właściwego rozwiązania. 

Opracowanie posiada charakter teoretyczny i praktyczny, jest efektem współ-
pracy pomiędzy jego autorami oraz współpracy międzynarodowej. Dwóch au-
torów bowiem pracuje w Niemczech i tam lokuje swoją aktywność terapeu-
tyczną – Jolanta Majewska i Andrzej Majewski, kolejnych dwóch – Anna Para-
kiewicz i Marzenna Zaorska – to przedstawicielki Polski. Dana praca, będąca  
wymiernym rezultatem naukowej i praktycznej polsko-niemieckiej współ-
pracy, składa się aż z ośmiu rozdziałów. Siedem rozdziałów zostało przygoto-
wanych przez Jolantę i Andrzeja Majewskich, jeden przez Annę Parakiewicz  
i Marzennę Zaorską. W rozdziale pierwszym zasygnalizowano istotę psycho-
motoryki i integracji sensorycznej (IS) w wymiarze teoretyczno-praktycznym, 
podano ich podstawy teoretyczne oraz przeniesienie na działania praktyczne. 
W rozdziale drugim opisano kwestie terapii rodzinnej w korelacji z rozwojem 
indywidualnym i społecznym człowieka. Tam też, z różnych punktów widze-
nia, przeanalizowano problemy rozwojowe na konkretnym indywidualnym 
przypadku (Dominika), wkomponowując je w diagnostyczno-terapeutyczną 
perspektywę. W rozdziale trzecim podjęto próbę odpowiedzi na pytanie o to, 
czym jest i jak można rozumieć normalność nie tylko w ujęciu ogólnym, ale 
także w translacji na kwestie terapii. Rozdział czwarty prezentuje powiązania 
pomiędzy terapią sensoryczną a wybranymi dyscyplinami nauki: psychologią, 
medycyną, pedagogiką w transgresji teoretycznej oraz praktycznej. Rozdział 
piąty z kolei eksponuje dylemat podejścia systemowo-konstruktywistycznego 
w procesie wychowania i w terapii ruchowej, natomiast rozdziały szósty i siód-
my – nadrzędne zasady psychomotoryki empowermentu (PE) oraz argumen-
ty praktyczne związane z istotą, ukierunkowaniem i oczekiwanymi rezultata-
mi psychomotoryki empowermentu. Rozdział ósmy – ostatni – prezentuje me-
todę integracji sensorycznej w Polsce w korelacie historycznym, dominujących 
założeń, oczekiwań co do pożądanych efektów, przyszłościowym. Ponadto, na 
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podstawie opisu wybranych indywidualnych przypadków, pokazuje praktycz-
ne zastosowanie IS w pracy z dziećmi doświadczającymi konsekwencji różno-
rodnych problemów rozwojowych. 

Niniejsze opracowanie jest skierowane do specjalistów (terapeutów, peda-
gogów, psychologów i innych) zajmujących się terapią, edukacją, rehabilitacją, 
wspomaganiem rozwoju osób z zaburzeniami rozwojowymi, ze szczególnym 
uwzględnieniem dzieci i młodzieży, studentów pedagogiki, pedagogiki spe-
cjalnej, psychologii, terapii zajęciowej, ewentualnie rodziców mających dzie-
ci z problemami w rozwoju psychofizycznym i w społecznym funkcjonowaniu 
oraz wszystkich zainteresowanych eksplorowaną tematyką. Autorzy książki 
żywią nadzieję, że ukierunkuje ona czytelników na refleksje na temat niejed-
noznacznych uwarunkowań oraz prawidłowości determinujących każde ludz-
kie życie oraz niezbywalne prawo każdego człowieka do własnej drogi życio-
wej i bycia sobą w każdej sytuacji i każdych okolicznościach. 

Jolanta Majewska, Andrzej Majewski
Anna Parakiewicz, Marzenna Zaorska


