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Terapia osób jąkających się– metoda holistyczna 

  
Holizm – (Słownik wyrazów obcych, PWN) – gr. Hólos = cały 
Pogląd, według którego zjawiska należy ujmować całościowo i organicznie. 

Według J. Ch. Smutsa  - Całość nie da się sprowadzić do sumy części. 

Problem jąkania i problemy osób jąkających się dotyczą jednostki, która jest w układzie 
społecznym. 

Obraz jąkania danej jednostki jest wynikiem jej  reakcji na swoje jąkanie i reakcji otoczenia na jej 
jąkanie przy współudziale jej możliwości fizycznych i psychicznych radzenia sobie z trudnościami. 

1. Podstawowym elementem rozpoczęcia terapii osób  jąkających się jest 

    uświadomienie uczestnikowi terapii jej hierarchii wartości, jej celów życiowych, 

    jej marzeń. 

 
2. W kolejnym etapie - Osoba jąkająca  poznaje  swoje mocne i słabe strony, aby 

     mogła realnie  patrzeć na swoje możliwości realizacji nakreślonych przez siebie 

     zadań. 
 
 
3. Ważna jest dojrzałość do podjęcia terapii tzn. 

    -  motywacja; 

    -  świadomość konieczności systematycznych  ćwiczeń; 

    -  ciągłego treningu i czuwania nad sobą; 

    -  determinacja w pokonaniu swoich słabości i trudności; 

    -  gotowość do inicjowania wypowiedzi w sytuacjach emocjonalnie trudnych; 

    -  uświadomienie sobie rozmiaru tego problemu – „Czym jest on  dla mnie?”; 

    -  odpowiedź na pytanie: „Jakie byłoby moje życie bez jąkania?”; 

    -  zgoda osoby jąkającej na pomoc osoby bliskiej (aby miała ona osobę wspierającą); 

    -  ćwiczenie się w byciu życzliwym i szczęśliwym; 

    -  zapoznanie się z problemem jąkania – czytanie literatury z tej tematyki, poznanie innych osób 

        jąkających się i ich problemów; 

    -  poznanie metody terapii osób jąkających się- proponowanej przez terapeutę 

           i wspólne jej przedyskutowanie. 

 
4. Etap terapii osób jąkających się. 

* Praca nad sobą- elementy psychoterapii – m.in. relaksacja, afirmacje, wizualizacja, itp. 

* Nauka techniki – sposobu radzenia ze startem mowy, z „blokami”,  z zacięciami, 

   z niepłynnością w mówieniu, trening mówienia „trudnych”  głosek, sylab, wyrazów, 

   czy zwrotów. 



* Wykorzystanie elementów metody terapii jąkania:   Ch. Van Ripera,  Andreasa 

   Starke, Elżbiety  Haponiuk,  Bogdana Adamczyka,  Haliny Stawikowskiej,  Lilii 

   Arutiunian,  Krzysztofa  Szmburskiego,  Zofii Engiel,  Wandy Kosteckiej,  Haliny 

   Waszczuk,  Elżbiety Nitendel- Bujakowej, Zbigniewa Tarkowskiego, Mieczysława 

   Chęćka,  Weroniki Sherborn’e i innych dostępnych w literaturze tematu. 

* Trening płynnej mowy obejmuje ćwiczenia w  warunkach laboratoryjnych- 

    sztucznych oraz  zajęcia w terenie – zbliżonych do rzeczywistych warunków: 

    pytania na ulicy, zakupy w sklepie, załatwianie spraw urzędowych, telefonowanie 

    na informację PKP , mówienie przez domofon,  publiczne wystąpienia itp. 

*  Ćwiczenia z fonetyki i ćwiczenia oddechowe i emisji głosu). 

* Ćwiczenia wyraźnej wymowy. 

* Trening techniki wspomagającej płynną mowę w czytaniu. 

* Ćwiczenia odroczenia odpowiedzi. 

* Wykorzystanie dramy i  teatru w terapii osób jąkających się. 

5. Podczas ćwiczeń  mowy – świadome włączanie wyobraźni i wszystkich zmysłów 

    oraz ze szczególnym wykorzystaniem pamięci wzrokowej, słuchowej i czuciowej. 

 
6. Terapia grupowa  i indywidualna ze wskazaniem na grupową. 

7. Czas trwania terapii: grupowa  2 – 3 tygodni (codzienna) + comiesięczne 

    konsultacje przez 1 rok do 3 lat. 

    indywidualna  10- 30 spotkań + konsultacje  w zależności od indywidualnych 

    potrzeb. 

 
Głównym  założeniem  w mojej  terapii  osób  jąkających się  nie jest uzyskanie 100 % 
płynności w mówieniu, a nauka sposobów radzenia sobie z niepłynnością, z zacięciem, z 
„blokiem” oraz  uzyskanie pewności siebie i odczucia własnej 
wartości  oraz  poznanie  swoich  możliwości. 
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