
 

 

www.tomatis.warszawa.pl       tel. 604 28 81 11 

 
 

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z podstawowymi informacjami  

na temat metody Tomatisa oraz efektami terapii prowadzonej tą metodą. 
 
 
WPROWADZENIE 
 

Metoda Tomatisa została opracowana przez prof. Alfreda Tomatisa (1920-2001), francuskiego lekarza, profesora 
otolaryngologii. Poświęcił on znaczną część swej kariery na badanie relacji między uchem a głosem, a szerzej – związków 
między słyszeniem a komunikowaniem się. Jego odkrycia zostały potwierdzone w laboratorium fizjologicznym na 
Sorbonie i w roku 1957 i 1960 przedstawiono je Akademii Nauk i Akademii Medycznej w Paryżu. Zaprezentowane przez 
prof. Tomatisa prace zawierały definicję "praw Tomatisa", określonych następująco: 

• głos zawiera w sobie tylko to, co jest w stanie usłyszeć ucho; 

• zmiany w sposobie słuchania prowadzą do zmiany głosu, natychmiast i w sposób podświadomy; 

• możliwe jest wprowadzenie trwałych zmian w fonacji dzięki poddawaniu systematycznej stymulacji słuchowej przez 
określony czas (prawo ciągłości) 

 
Metoda Tomatisa bazuje na wielu koncepcjach na temat tego, jak rozwija się istota ludzka, w jaki sposób przetwarza 
informacje, komunikuje się ze sobą i z innymi oraz w jaki sposób się uczy. W trakcie swych badań profesor Tomatis 
rozwinął metodę treningową, która umożliwia jednostce odzyskanie umiejętności analizy, koncentracji i pełnej 
komunikacji. Dzięki zastosowaniu narzędzi pedagogicznych, nasza metoda działa jednocześnie na trzy podstawowe 
funkcje ucha, mianowicie na słuchanie, równowagę i dynamizowanie. 
 

Biorąc pod uwagę fundamentalną rolę wpływu zmysłu słuchu na rozwój i funkcjonowanie człowieka,            

metoda Tomatisa ułatwia: 

• komunikację i werbalizację potrzeb i emocji  

• procesy uczenia się, koncentrację i uwagę 

• rozwój osobisty, rozwój zachowań i kontrolę emocji 

• pracę na ciałem, postawą, głosem, orientacją przestrzenną 

• naukę języków obcych i procesy pamięciowe 
 
Centrum Tomatisa w Luksemburgu, TOMATIS Développement SA, wyłączny właściciel Metody Tomatisa, łączy 50 lat 
doświadczenia w badaniach nad metodą z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinach neurologii i nauk kognitywnych, 
aby tworzyć innowacyjne i nieinwazyjne produkty służące zoptymalizowaniu procesów uczenia się, słuchania                          
i komunikacji. 
 
 



 

CZYM JEST METODA TOMATISA? 
 
 

UCZENIE SŁUCHANIA 
Słuchanie jest umiejętnością używania zmysłu słuchu świadomie               
i uważnie w celu uczenia się i komunikowania. Słuchanie jest więc 
funkcją kognitywną wysokiego szczebla, która wiąże się                    
z umiejętnością zarządzania emocjami. To więcej niż słyszenie, czyli 
pasywne przyjmowanie dźwięku, zależne tylko od sprawnego układu 
słuchu. Kiedy interpretacja informacji sensorycznej przekazanej przez 
ucho zostaje źle zinterpretowana, słuchanie zostaje zakłócone.                
W takim przypadku mówimy o zniekształconym słuchaniu. 
Zniekształcenie wiąże się z dysfunkcją lub osłabieniem pracy dwóch 
mięśni ucha środkowego, których rolą jest zapewnienie harmonijnego 
przekazu dźwięku do ucha wewnętrznego i dalej do mózgu. Kiedy 
przekaz sensoryczny zostaje zakłócony, mózg broni się poprzez 
uruchomienie mechanizmów, które zakłócają słuchanie. 
 
NARZĘDZIE STYMULUJĄCE I (RE)EDUKUJĄCE 
Narzędziem pedagogicznym wykorzystywanym w terapii metodą 
Tomatisa jest urządzenie nazwane Elektronicznym Uchem.  
Urządzenie to pozwala stymulować mięśnie ucha środkowego, aby 
mogło ono odzyskać umiejętność aktywowania mechanizmów 
słuchania, które posiada mózg. Co więcej, Elektroniczne Ucho kieruje 
uwagę mózgu na przekaz dźwiękowy. Stopniowo ucho uczy się lub 
ponownie uczy się słuchać.  
 

• Elektroniczna bramka umożliwia przełączanie między dwoma 
sposobami przyjmowania tego samego przekazu dźwiękowego. 

 
Mówiąc w nieco uproszczony sposób, Elektroniczne Ucho uruchamia 
odruch mięśnia strzemiączkowego. Odruch ten odpowiada za 
koncentrację mięśni dźwiękowych. Aktywuje go nagłe przełączenie            
z sygnału o niskiej częstotliwości, którego adaptacja lub dostosowanie 
nie wymaga od ucha żadnego wysiłku, na sygnał o wysokiej 
częstotliwości, wymagający od ucha bardzo dużego wysiłku. 
Dwustronny ruch między napięciem a rozprężeniem w mięśniach 
ucha jest możliwy dzięki elektronicznej bramce, urządzeniu zdolnym 
do zamiany między dwoma stanami percepcji tego samego przekazu 
dźwiękowego. Tę aktywność można porównać do ćwiczeń fizycznych, 
które, poprzez powtarzalne użycie i stopniową mobilizację ucha, 
optymalizują transmisję przekazu do mózgu. 
 

• Opóźniona transmisja dźwięku 
 
Człowiek odbiera bodźce dźwiękowe nie tylko drogą powietrzną, ale 
także kostną, dlatego w treningu uwagi słuchowej metodą Tomatisa 
przekaz dźwiękowy jest przenoszony do mózgu poprzez powietrze          
i przewodzenie kostne za pomocą specjalnych słuchawek, które są 
wyposażone w głośniki nauszne i mikro-wibrator. Elektroniczne Ucho 
zostało zaprojektowane w ten sposób, aby umożliwić programowanie 
opóźnienia między dźwiękiem transmitowanym przez powietrze                
i dźwiękiem transmitowanym drogą kostną. Z powodu tego 
opóźnienia, zwanego precesją, mózg analizuje przekaz dwukrotnie. 
Po systematycznej stymulacji słuchowej, mózg w sposób naturalny 
przejmuje od urządzenia funkcje antycypacji. Sprzęt produkowany 
przez Centrum Tomatisa wykorzystuje innowacje techniczne                 
i odpowiada na najnowsze odkrycia naukowe. 



 

JAKIE SĄ NAUKOWE PODSTAWY METODY TOMATISA? 
 

Dziewięćdziesiąt procent przekazów sensorycznych, które stymulują mózg, w tym ruch i dotyk,  

angażuje ucho. Działa więc ono jako system  integracji sensorycznej.  
 

Stymulacja metodą Tomatisa oddziałuje jednocześnie na trzy podstawowe funkcje ucha:  

równowagę, dynamikę i słuch. 
 
 
FUNKCJA RÓWNOWAGI 
 
Za równowagę odpowiada przedsionek, część ucha wewnętrznego, która informuje 
mózg o najmniejszym ruchu ciała. Ucho jest więc zaangażowane  w kontrolę postawy         
i zachowanie równowagi. Poprzez oddziaływanie na przedsionek, metoda Tomatisa 
umożliwia przywrócenie ciała do pionu poprzez zmianę pozycji. 
Pod wpływem systematycznych sesji słuchowych, spójność przekazów przesyłanych 
do mózgu poprzez przedsionek zarówno ucha prawego, jak i lewego, zostaje 
zharmonizowana. W wyniku tego reakcje motoryczne są zauważalnie mniej 
chaotyczne, stają się bardziej płynne i lepiej zorganizowane. Dlatego trening 
słuchowy metodą Tomatisa pozwala eliminować zaburzenia motoryczne i problemy           
z grafomotoryką. Co więcej, przedsionek odgrywa fundamentalną rolę w 
integrowaniu rytmów zarówno muzyki, jak i języka obcego, dzięki jego 
skomplikowanej sieci połączeń  z mózgiem.  
 
 
FUNKCJA DYNAMIZUJĄCA 
 
Ludzkie ucho odpowiada za funkcję ożywiania procesów korowych. Ucho musi być 
stymulowane, by móc ożywiać mózg i ciało. Dźwięk jest konieczny do naszego 
osobistego spełnienia. Im dźwięk jest bogatszy w harmonię o wysokiej częstotliwości, 
tym głębsze i bardziej zauważalne będą efekty stymulacji. Dźwięki bogate w harmonię 
o wysokiej częstotliwości stymulują szeroką sieć nerwową, zwaną tworem 
siatkowatym, która kontroluje wszystkie poziomy aktywności mózgu. Dlatego                
w treningu uwagi słuchowej metodą Tomatisa wykorzystuje się muzykę Mozarta, gdyż 
wysokie tony zapewniają optymalny poziom stymulacji przedsionków. Z kolei chorały 
gregoriańskie, których szczególny rytm działa wyciszająco i uspokajająco, pozwalają 
harmonizować pracę przedsionków i obniżają poziom napięcia. Wszystkie dźwięki 
wykorzystywane w trakcie sesji są specjalnie opracowane i filtrowane, aby spełniać 
swoją funkcję i przynieść efekt terapeutyczny. 
 
 
FUNKCJA SŁUCHOWA 
 
Zaburzenia słuchania skutkują problemami nie tylko z rozróżnianiem, lokalizowaniem 
dźwięku w przestrzeni i lateralizacją słuchową, ale także z utratą umiejętności 
izolowania przekazu dźwiękowego z otaczającego hałasu. W takiej sytuacji osoba 
czuje się wystawiona na natłok informacji, które otrzymuje z różnym stopniem 
zniekształcenia. Zrozumienie przekazu wymaga wtedy dużego wysiłku, prowadzi do 
błędów, narastającego zmęczenia oraz – ostatecznie – wycofania. Wtedy środowisko 
zaczyna być odczuwane jako źródło problemów. W takich warunkach cierpią uwaga            
i pamięć. 
 

 



 

PROGRAM SŁUCHOWY – AUDIO-TERAPIA 
 
 

Można dobrze słyszeć,  
ale źle słuchać 

 
Brzmienie informacji jest dobrze 
słyszane, ale nieprawidłowo anali-
zowane na płaszczyźnie emocjo-
nalnej. Mózg broni się, budując 
bariery, które mogą bardzo sprzyjać 
potęgowaniu wielu zaburzeń. Mówi-
my wtedy o  «zakłóconym słuchaniu». 
 

 
 

Metoda Tomatisa  
stymuluje mózg 

 
Trening uwagi to wielokrotnie powta-
rzane seanse słuchania z zastoso-
waniem urządzeń stworzonych spec-
jalnie do stymulowania ucha i stop-
niowego wspomagania go w analizo-
waniu informacji dźwiękowej. Mówi-
my, że «ucho zaczyna słuchać». 
 

 

Dobry słuch odmienia  
wasze życie 

 
Ucho nie służy wyłącznie do słuchania. 
Stymuluje ono również mózg i deter-
minuje równowagę. Badania naukowe 
dowodzą, że dobry słuch odgrywa 
pierwszorzędną rolę w rozwoju 
osobowościowym, a poddanie się 
terapii ma efekt trwały. 
 

 

 
Metoda Tomatisa jest techniką dźwiękowej stymulacji sensorycznej. Dźwięk jest przekazywany z jednej strony poprzez 
przewodnictwo kostne przy pomocy wibracji wywieranej w górnej części czaszki, a z drugiej strony przez przewodnictwo 
powietrzne, przechodząc przez kanał uszny. Ten dźwięk został uprzednio przygotowany i przefiltrowany  laboratoryjnie 
w celu wywołania efektu Tomatisa i tym samym pobudzenia ucha wewnętrznego zarówno na płaszczyźnie słuchowej jak 
i motorycznej. Dźwięk, przechodząc pierwotnie przez błonę bębenkową, a następnie poprzez przewodnictwo kostne, 
powoduje odruchową reakcję napinania i rozluźniania dwóch mięśni zwanych mięśniem strzemiączkowym i mięśniem 
młoteczkowym. Wywołany efekt zawiera się w podwójnym mechanizmie kontrastu percepcji dźwięku (podwójne 
różnicowanie brzmienia i siły) mającym „zaskoczyć” ucho. 
 
Mięsień strzemiączkowy i mięsień młoteczkowy poprzez wibrację spowodowaną dźwiękiem cały czas pobudzają organy 
ucha wewnętrznego zwane ślimakiem i przedsionkiem. Ślimak i przedsionek pokryte są mikrokomórkami zwanymi 
komórkami rzęsowatymi, których celem jest transformacja wibracji w stymulację elektryczną. Stymulacja ta zasila 
szeroką sieć nerwową zwaną tworem siatkowatym, który kontroluje całokształt poziomu aktywności mózgowej. Inaczej 
mówiąc zarówno ślimak jak i przedsionek dynamizują mózg; mówimy, że ucho wewnętrzne pełni funkcję „doładowania 
korowego”. Ponadto przedsionek informuje mózg o najdrobniejszym ruchu ciała, oddziałując tym samym na rytm                
i równowagę. Tym samym spójność przekazywanej informacji staje się niesłychanie ważna. Aby to osiągnąć, ucho musi 
być skutecznie stymulowane. 
 
Wszyscy terapeuci metody Tomatisa przechodzą szkolenie wstępne i zaawansowane. Zobowiązują się przestrzegać 
zasad postępowania i działać etycznie. Nadzorują ich i asystują im doświadczeni trenerzy.  
 
Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na to, że do wykorzystywania metody Tomatisa uprawnieni są wyłącznie terapeuci 
posiadający licencję i certyfikat TOMATIS Development S.A.  
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
FUNKCJA TERAPII  –  SŁUCHANIE EFEKTU TOMATISA        
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ELEKTRONICZNE BRAMKOWANIE GENERUJE «EFEKT TOMATISA» 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
  
 

  
   
 
 
 

 
PRZEBIEG SEANSÓW – KOLEJNE ETAPY 

 
Wywiad wstępny 

Na początek przechodzimy 
test oceny  psychopedago-
gicznej dostosowany do 
określonej problematyki, po 
którym następuje wywiad 
przeprowadzony przez specja-
listę zajmującego się tym 

spektrum problemu. Po uzyskaniu wyczerpujących informacji 
terapeuta może zaproponować test uwagi słuchowej. Ten test, 
przeprowadzany urządzeniem o nazwie TLTS, ma na celu 
określenie potencjału słuchowego z określeniem ewentualnych 
dysfunkcji. 
 
Seanse słuchowe (faza bierna) 

Dzięki specjalnie stworzo-
nemu urządzeniu wysłuchu-
jemy programu dobranego 
przez specjalistę. Seanse 
odbywają się w gabinecie lub 
na wolnym powietrzu przy 
wykorzystaniu z urządzenia o 

nazwie SOLISTEN. Ponieważ w metodzie chodzi o efekt pobudzenia 
ucha i mózgu, sesje terapeutyczne muszą być powtarzane, ale też 
oddzielone fazami wypoczynkowymi zwanymi „integracją”, które 
czynią postępy bardziej trwałymi. Czas trwania i ilość seansów 
zależą od konkretnej problematyki. Zazwyczaj seanse trwają              
2 godziny w 3-4 cyklach po 15 dni każdy. 
 
Seanse słuchowe (faza aktywna) 

W części przypadków tera-
peuta może również zapropo-
nować seanse aktywne. Mają 
one formę głośnego czytania 
lub powtarzania, w trakcie 
którego głos jest nieustannie 
modyfikowany i przetwarzany 

zgodnie ze specyficznymi parametrami Efektu TOMATISA. W ten 
sposób słyszy się bezpośrednio własny głos, który po korekcie jest 
w jej konsekwencji modyfikowany. Ćwiczenie to nie wymaga 
systematyczności i może być zaproponowane po zakończeniu 
seansów odsłuchu biernego. 
 
Bilans podsumowujący  

Po ukończeniu seansów słu-
chowych ma miejsce bilans 
podsumowujący. Pozwala on 
zmierzyć uzyskane postępy 
oraz określić, czy kolejne 
seanse są wskazane. Otrzy-
mane Metodą TOMATISA 
rezultaty mają charakter 

trwały, często więc nie ma potrzeby kontynuowania seansów po 
okresie wstępnym. Jednakże w przypadku licznych problemów 
przedłużenie programów może okazać się niezbędne. 
 

 
 

Wybrane utwory muzyczne są bogate 
harmonicznie (bogactwo częstotli-
wościowe), co jest niezbędne do wywo-
łania efektu elektronicznego bramko-
wania. Użyto przede wszystkim kon-
certów skrzypcowych Mozarta po spec-
jalnej obróbce. Elektroniczne bram-
kowanie generuje «efekt TOMATISA» 

 

Sprzęt TOMATISA został stworzony w 
celu stworzenia unikalnego dźwięko-
wego kontrastu percepcyjnego. Ten 
efekt powoduje napięcie a następnie 
rozluźnienie mięśni ucha wew-
nętrznego. Wywołany przez nagłe niskie 
częstotliwości zmienny ruch nie 
wymaga od ucha żadnego wysiłku w 
celu dostosowania się do częstotliwości 
wysokich, które tego wysiłku akomo-
dacyjnego wymagają. To działanie 
można porównać do ćwiczeń gimnas-
tycznych, które dzięki swojej powtarzal-
ności i stopniowej mobilizacji ucha 
pozwala polepszyć przekaz informacji 
dźwiękowej do mózgu. 

Zaprogramowanie urządzenia (wybór 
utworów muzycznych, filtrowanie, 
lateralizacja, prędkość bramkowania, 
precesja, itd.) oraz sesje słuchania 
ułożone są przez grono profesjonalistów 
przeszkolonych w problematyce terapii. 
Tylko oni mają uprawnienia do 
modyfikacji programów i są gwarantem 
skuteczności treningu słuchowego 
metodą Tomatisa.  



 

 

 

 

 

ODDZIAŁYWANIE TERAPII – SCHEMAT UCHA 

Metoda Tomatisa jest metodą stymulacji sensorycznej. Jej działanie ilustruje na poniższy schemat:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
KILKA SŁÓW O TERAPII METODĄ TOMATISA 
 
Od pierwszych chwil życia aż po jego kres towarzyszą nam różnego rodzaju dźwięki. 
Powodują one, że do naszego systemu poznawczego docierają informacje ze świata 
zewnętrznego, na które możemy adekwatnie odpowiadać, a tym samym odnajdywać się            
i uczestniczyć w rzeczywistości. Ponadto wszelkie informacje dźwiękowe stale do nas 
napływające stymulują nasz system poznawczy, pozwalając na jego rozwój i właściwe 
działanie. Być może z tego względu ludzie od wieków interesowali się, rozpoznawali                  
i wreszcie starali się naśladować bodźce słuchowe, co w konsekwencji doprowadziło do 
rozwoju muzyki. Muzyka ma duże znaczenie w wielu dziedzinach życia, udowodniony jest 
także związek pomiędzy intensywnym słuchaniem muzyki a poprawą funkcjonowania 
pacjentów poddanych leczeniu.  
 
Na oddziaływaniu muzyki opiera się metoda Tomatisa, zwana inaczej stymulacją audiopsycholingwistyczną (SAPL) lub 
treningiem słuchowym. Metoda ta została opracowana w latach 50. XX w. przez francuskiego otolaryngologa, profesora 
Alfreda Tomatisa. Jego prace doprowadziły do przełomowych wniosków – ucho i głos są połączone, a słuch odgrywa 
znaczącą rolę przy tworzeniu i emisji głosu. Odkrycie to przyczyniło się do sformułowania trzech praw wyjaśniających 
wpływ słyszenia i wydawania głosu na zachowanie oraz prezentowane umiejętności  

 

� głos zawiera tylko te częstotliwości, które słyszy ucho (krtań może produkować 

jedynie dźwięk słyszalny przez ucho); ta prawidłowość wiąże się z budową układu 

nerwowego: ucho i krtań stanowią części tej samej neuronalnej pętli;  

� modyfikacja w sposobie słyszenia (szczególnie w wypadku osób z błędną percepcją 

słuchową) prowadzi do zmian w głosie;  

� zastosowanie treningu słuchowego pozwalającego zniwelować deficyty w obrębie 

słyszanych częstotliwości i prowadzi do trwałej zmiany w obrębie głosu.  
 

Owe zmiany w zakresie głosu związane ze zmianą sposobu słyszenia zostały nazwane efektem Tomatisa.  
 

Podstawowe założenie metody Tomatisa stanowi 
rozróżnienie pomiędzy słuchaniem a słyszeniem. 

Słyszenie jest prostą, pasywną percepcją dźwięku, 

niewymagającą naszego świadomego zaangażowania. 

Słuchanie natomiast to aktywny proces, umiejętność, 

pragnienie i intencja skupiania uwagi na dźwięku, który 

chcemy zanalizować, przetworzyć. Zaburzenia słuchania 

są ściśle powiązane z procesami zachodzącymi                 

w ośrodkowym układzie nerwowym, jednak ich deficyty 

mogą wynikać nie z organicznych uszkodzeń tych okolic, 

lecz z nieprawidłowego funkcjonowania pewnych 

struktur. Słuchanie jest zdolnością, która może ulegać 
zaburzeniom, zostać utracona, ale również odzyskana. 

Niezdolność do słuchania może wynikać z przyczyn 

medycznych i społecznych, takich jak zapalenie ucha, 

uszkodzenie ciała, stres czy trauma. Wreszcie ucho               

i głos są powiązane z funkcjonowaniem psychicznym,           

a zatem wpływanie na nie poprawia funkcjonowanie 
poznawcze i psychiczne osoby.  



 

 
Odkrycia i eksperymenty Tomatisa umożliwiły mu stworzenie nowego urządzenia do 
rehabilitacji, zwanego elektronicznym uchem. Według założeń urządzenie to poprzez 
bezpośrednie oddziaływanie na ucho środkowe adaptuje je do optymalnej wydajności, 
pozwalając tym samym na otwarcie odpowiedniego dla przetwarzania, określonego 
pasma częstotliwości. Ucho ma wpływ na działanie mózgu poprzez jego stymulowanie         
i pobudzanie, co jest podstawą m.in. dla kontroli postawy, koordynacji wzrokowo-
ruchowej czy integracji informacji i słuchu.  

 
Metoda Tomatisa stanowi, głównie ze względu na 
częstość i długość prowadzonych sesji, dość 
intensywny trening. Dzięki niemu jednak 
zauważalne efekty po zastosowaniu omawianej 
metody pojawiają się relatywnie szybko. 
Zazwyczaj trzy kolejne sesje pozwalają na widoczną 
i trwałą poprawę z pozytywnymi skutkami 
widocznymi dla najbliższych i otoczenia. Bardzo 
dobre efekty przynosi także trening grupowy, 
stosowany systemowo w krajach skandynawskich 
w przypadku wszystkich dzieci w wieku 
przedszkolnym i szkolnym. Warto jednak 
pamiętać, że stymulacja audiopsycholingwistyczna 
służy poprawie funkcjonowania osób w różnym 
wieku. Korzystają z niej nie tylko dzieci, ale często 
także osoby dorosłe. Metoda Tomatisa szczególnie 
zalecana jest w przypadku takich problemów jak:  
 
 

� zaburzenia uczenia, takie jak: dysleksja, dyskalkulia, dysgrafia, 

dysortografia 

� zaburzenia koncentracji i uwagi, m.in. w ADHD 

� zaburzenia emocjonalne, m.in. obniżona samoocena, nadmierna 

lękliwość, nieradzenie sobie ze stresem 

� zaburzenia porozumiewania się, tj. jąkanie, opóźniony rozwój 

mowy, wady wymowy, SLI 

� globalne zaburzeniach rozwojowych, m.in. zespół Aspergera, 

autyzm, zespół Retta , zespół Turnera 
 

 



 

 

 

 

 

DZIEDZINY ZASTOSOWANIA TRENINGU SŁUCHOWEGO METODĄ TOMATISA 

 

Problemy w uczeniu się  i  zakłócenia językowe 
 

Istnieje szeroka gama trudności szkolnych określanych 

wspólną nazwą specyficznych trudności szkolnych. Znaczna 

ilość dzieci (od 9 do 14%) doświadcza tych trudności. Nie 

można ich w żaden sposób wyjaśnić brakiem inteligencji, ani 

niesprzyjającymi warunkami ekonomicznymi, czy też 

problemami natury psychologiczno-emocjonalnej. Trudności 

te mają podłoże neurobiologiczne i cywilizacyjne, zakłada 

się, że są one rezultatem zbyt szybkiego tempa życia, 

niezwykle gwałtownego rozwoju technologicznego                            

i związanego z nim nadmiaru bodźców, atakujących umysł 

dziecka. Jednym z ważnych czynników w rozwijaniu się 

trudności w uczeniu się jest brak świadomości odpowiednio 

artykułowanego lub fizycznego gestu. To prowadzi do 

zaburzenia pamięci krótkotrwałej, będącej warunkiem wstępnym normalnego procesu uczenia się. Zaburzenia 

dotyczą dysleksji   w zakresie umiejętności czytania, dysgrafii w pisowni, dyspraksji w planowaniu i koordynacji 

wyuczonych ruchów, dysfazji w języku mówionym i dyskalkulii w opanowaniu matematyki. Metoda Tomatisa 

oddziałuje na plastyczność połączeń nerwowych, odpowiedzialnych za dekodowanie i analizę dźwięków, ale 

także za motorykę, równowagę i koordynację, pomagając w rozwijaniu strategii kompensacji, w przypadku 

problemów w nauce i w języku. Żadna znana metoda nie jest w stanie całkowicie wyeliminować tych 

problemów, jednak trening uwagi słuchowej metodą Tomatisa pozwala zapanować nad nimi i skutecznie sobie                

z nimi radzić w życiu codziennym. 

 

Zakłócenia uwagi 
 

Uwaga jest zdolnością do wybierania i zachowania                              

w świadomości dowolnej myśli lub wydarzenia ze świata 

zewnętrznego. Odpowiada ona stanowi wzbudzenia                    

i czujności, które pozwalają systemowi nerwowemu być 

otwartym na wszelkie formy informacji, które do niego 

docierają. Zakłócenia uwagi dotyczą dzieci i dorosłych, 

którzy nie potrafią skupić się przez czas niezbędny do 

wykonania określonej pracy, nawet jeśli ta praca nie 

wymaga wielkiego wysiłku intelektualnego i ma charakter 

czynności rutynowej lub nawykowej (np. sprawdzanie 

wyników lub przepisywanie). Szczególnym typem uwagi jest 

jej podzielność (zdolność zbierania informacji z kilku źródeł 

lub umiejętność wykonywania wielu czynności na raz). Ten 

tryb uwagi wymaga większego wysiłku na płaszczyźnie kognitywnej, a jej zaburzenia mogą być źródłem 

poważnych trudności a nawet cierpień dziecka w sytuacjach szkolnych. Co więcej, z racji ogólnego 

oddziaływania na pobudzenie mózgowe (mówimy o rozbudzeniu korowym), metoda Tomatisa może mieć 

bardzo pozytywny wpływ na selektywność uwagi. Efekt Tomatisa bazujący na elektronicznym bramkowaniu 

dźwięków powoduje kontrast dźwiękowy, którego zadaniem jest utrzymanie mózgu w stanie pobudzenia. 

Celem tego działania jest wsparcie rozwoju automatycznych mechanizmów wykrywania zmian, co w efekcie 

wzmacnia uwagę selektywną. 
 



 

Zaburzenia afektywne i emocjonalne 
 

Za ważną dla utrzymania dobrej kondycji fizycznej 

uważa się potrzebę ćwiczeń, nie zawsze jednak zdajemy 

sobie sprawę    z tego, jak ważne są ćwiczenia dla 

naszego mózgu. Tymczasem stymulując mózg wysyłamy 

mu informacje sensoryczne, które nas dynamizują lub 

odprężają. Ponieważ ucho jest najważniejszym kanałem 

przekazu informacji sensorycznych w ludzkim ciele, 

łatwo zrozumieć jego kluczową rolę w stymulacji 

mózgu. Aktywizacja ta może być niewystarczająca                

w przypadku uruchomienia przez nas mechanizmów 

obronnych. Mechanizmy te mogą być uruchamiane            

w przypadku jednorazowego wydarzenia o charakterze 

traumatycznym, zwanym szokiem emocjonalnym. Mózg 

ma także tendencję do tworzenia takich form obrony, 

gdy jest poddawany presji wewnętrznej. Może to być przypadek osób zmuszonych do stawienia czoła 

zmianom rytmu życia, zwiększaniu odpowiedzialności, braku wsparcia rodzinnego lub presji społecznej. 

Metoda Tomatisa oddziałuje na system limbiczny (środkową część mózgu), z którym połączony jest system 

słuchowy. Sfera ta jest odpowiedzialna między innymi za mechanizmy emocjonalne, pamięć i uczenie się. 

Ponadto, jeden z organów ucha środkowego zwany ślimakiem odgrywa rolę „ładowarki” korowej. Oddziałując 

na system limbiczny i przednią część kory mózgowej metoda Tomatisa przyczynia się do regulacji zakłóceń 

emocjonalnych takich jak depresja czy stany lękowe. Ma ona także wpływ na bezpośrednie i skuteczne 

złagodzenie stresu. 

 

 

Zakłócenia w komunikowaniu 
 

Wszelkie zbyt uporczywe zakłócenia słuchu mogą 

doprowadzić do całkowitej utraty woli słuchania, co             

z kolei może doprowadzić do utraty pragnienia 

komunikowania z powodu poddania się lub braku wiary 

w swoje możliwości wynikające z trudności w jego 

skutecznej realizacji. Prawidłowe słyszenie nie musi 

wcale oznaczać prawidłowego słuchania. Słuchanie 

zawsze cechuje rzeczywista wola komunikowania się 

oraz poziom percepcji i interpretacji otrzymanej 

informacji dźwiękowej. Ocenia się je poprzez jakość 

wykorzystania naszego słuchu, a nie poprzez poziom 

jego wrażliwości.  Pomimo tego, że termin „zakłócenia 

komunikacyjne” ma bardzo ogólny charakter,                  

a trudności w komunikowaniu mogą mieć różne 

powody, to poważny odsetek problemów w komunikowaniu ma swą genezę w zakłóceniach związanych z 

funkcją słuchania. Trudności w komunikowaniu się mogą przybierać bardzo różnorodne formy. Mogą się one 

objawiać na przykład w postaci niezdolności do zaakceptowania neutralnych dźwięków z otoczenia:                   

np. klakson samochodowy, trzaśnięcie drzwiami, podniesione głosy w restauracji czy też głos kolegi z pracy, 

rodziców lub przyjaciół, które w przypadku zaburzeń funkcji słuchania są postrzegane jako agresywne.                

W niektórych przypadkach niemożliwym będzie użycie własnego głosu jako prawdziwego narzędzia 

komunikacji, spowodowane brakiem opanowania jego elementów prozodycznych: intonacji, fleksji, rytmu, 

akcentu itd. Głos będzie wówczas postrzegany jako zimny, agresywny lub pozbawiony wszelkiej ekspresji dla 

odbierającego go rozmówcy. Pracując nad recepcją i emisją dźwięku metoda Tomatisa wpływa skutecznie na 

komunikację werbalną. 



 

Całościowe zaburzenia rozwoju 
 

Są to poważne zaburzenia pojawiające się we 

wczesnym dzieciństwie, charakteryzujące się 

opóźnieniami i odchyleniami w rozwoju zdolności do 

interakcji społecznych, rozwoju funkcji poznawczych 

oraz często w umiejętnościach komunikowania się. 

Połączenia nerwowe łączące ucho z mózgiem 

składają się ze specyficznych neuronów (zarówno 

sensorycznych jak i motorycznych) nazywanych 

„neuronami lustrzanymi”, które odgrywają znaczącą 

rolę w budowie świadomości społecznej, czyli 

zespołu procesów pozwalających przydzielać danej 

osobie intencje, myśli, a nawet zrozumieć jej stan 

emocjonalny. Oddziałując na połączenia nerwowe, 

metoda Tomatisa może okazać się pomocna 

zarówno w podnoszeniu zdolności komunikowania się jak i wzmacnianiu jakości naszych relacji społecznych. 

Metoda Tomatisa wykazuje swoją skuteczność pomagając osobom cierpiącym na zaburzenia autystyczne oraz 

zachowania z nimi kojarzone (na przykład zespół Aspergera). Istnieje wiele sposobów przychodzenia z pomocą 

w przypadku osób z tego typu zaburzeniami. Należy przy tym pamiętać, że metoda Tomatisa jest metodą 

wspomagającą i nie może być traktowana jako wyłączna do zastosowania w skrajnych przypadkach. 

 
 
Problemy psychomotoryczne 
 

Trudności psychomotoryczne to najczęściej 

opóźnienia w wykonywaniu gestów, których 

przyswajanie i koordynacja nie wymagają wyjaśnień 

kulturowych, ani też nie muszą być nauczane w 

procesie edukacji, lecz nabywane są niejako 

naturalnie z czasem (na przykład: chodzenie, 

bieganie, skakanie, wystukiwanie rytmu stopą lub 

palcami). Ich przeciwieństwem są gesty odnoszące 

się do praksji, które opanowuje się kulturowo (na 

przykład: jedzenie przy pomocy sztućców). 

Trudności psychomotoryczne dotyczą więc 

wykonywania gestów mających charakter ogólny. 

Dzieci z tego typu trudnościami są niezdolne do 

koordynacji ruchów rąk         i nóg w trakcie pływania 

i zabaw ruchowych, bardzo często biegają                     

w nieskoordynowany sposób, mają problem z utrzymaniem równowagi stojąc na jednej nodze lub schodząc 

po schodach. Zaburzenia koordynacji powiązane są z zaburzeniami dyslektycznymi. Wbrew powszechnemu 

przekonaniu ucho nie jest tylko organem zmysłu odbierającym dźwięki. Odgrywa ono również ważną funkcję 

motoryczną dzięki organowi ucha wewnętrznego zwanego przedsionkiem. Rolą przedsionka jest 

nadzorowanie mechanizmów równowagi. Oddziałując bezpośrednio na przedsionek metoda Tomatisa 

oddziałuje bezpośrednio na napięcie mięśniowe, a tym samym na utrzymanie postawy, pozwala też 

pokonywać problemy z lateralizacją. Ponadto, łącząc się z wieloma innymi ośrodkami mózgu, system 

przedsionkowy odgrywa ważną rolę  w mechanizmach rytmu i koordynacji. W rezultacie Metoda Tomatisa 

może skutecznie wpływać na eliminację trudności w koordynacji ruchów i utrzymania rytmu. Wreszcie, łączący 

się z korą mózgową przedsionek jest silnie powiązany ze zdolnością przemieszczania się w przestrzeni oraz 

tworzeniem schematu własnego ciała. Dlatego polem zastosowania metody Tomatisa są również zakłócenia w 

przestrzeni i schemacie cielesnym. 
 
 



 

 

Przyswajanie języków obcych 

W trakcie swego rozwoju, dziecko musi nauczyć się 

równocześnie wybierać dźwięki zgodne z jego 

otoczeniem językowym i eliminować takie, które nie 

istnieją w strukturach fonetycznych otaczającego 

środowiska, a więc będzie odnajdywało kod 

językowy poprzez dostosowanie do struktur 

dźwiękowych własnego języka. Jednakże z racji tego, 

że każdy język ma swój własny kod, język ojczysty 

może się stać hamulcem w nauce języka obcego, 

który nie zawiera elementów dźwiękowych 

przyswojonych we wczesnym dzieciństwie. 

Tymczasem język jest przede wszystkim muzyką,           

to znaczy zespołem specyficznych rytmów                        

i dźwięków. Te rytmy i dźwięki stanowią 

podstawowy substrat dźwiękowy, na który nakładają 

się pozostałe elementy językowe (leksyka, syntaksa i semantyka). Celem metody Tomatisa jest danie 

możliwości rzeczywistego przyswojenia rytmu, dźwięków i melodii danego języka, pozwalając uchu na 

skuteczne dostosowanie się do nich w celu dokonania ich analizy i reprodukcji każdej osobie, która tego 

potrzebuje. Badania prowadzone w Skandynawii, Stanach Zjednoczonych oraz w Japonii dowiodły, że grupy 

badane (stosujące metodę Tomatisa do facylitacji procesu akwizycji językowej) potrzebowały od 25% do 35% 

mniej czasu na przyswojenie tego samego materiału, co grupy pracujące bez sprzętu i bez wsparcia metody 

Tomatisa. Na polu nauki języków obcych gabinet Wczesnej Interwencji Terapeutycznej ściśle współpracuje ze 

szkołą językową FlyingSchool, która wykorzystuje metodę Tomatisa i specjalistyczne programy treningowe do 

wspomagania procesu akwizycji językowej.  

Szczegóły dotyczące współpracy dostępne są pod adresem   www.flyingschool.pl  
 
 
Rozwój osobisty i dobre samopoczucie 

Stymulacja mięśni jest niezwykle istotna dla naszego 

ciała, jednak nie zawsze zdajemy sobie sprawę               

z tego, że równie ważna dla nas jest stymulacja 

mózgu. Stymulacja mózgu przez bodźce sensoryczne 

działa na nas dynamizująco lub nas odpręża. 

Ponieważ ucho jest najważniejszym kanałem 

przekazu wszelkich informacji sensorycznych 

ludzkiego ciała, łatwo zrozumieć jego kluczową rolę 

w stymulacji organizmu. Stymulacja ta może być 

niewystarczająca w przypadku uruchomienia przez 

mózg mechanizmów obronnych. Mechanizmy te 

mogą być uruchamiane w przypadku jednorazowego 

wydarzenia o charakterze traumatycznym zwanym 

szokiem emocjonalnym. Mózg ma także tendencję 

do tworzenia takich rodzajów obrony gdy jest 

poddawany presji wewnętrznej. Dzieje się tak                

w przypadku osób zmuszonych do stawienia czoła zmianom rytmu życia, zwiększaniu odpowiedzialności,              

w sytuacjach utraty wsparcia rodzinnego lub presji społecznej. Ucho ludzkie spełnia funkcję „doładowania 

korowego”, potrzebuje więc pobudzenia w celu dostarczenia energii mózgowi i ciału. Dźwięk jest nam 

niezbędny do rozwoju osobistego. Im bogatszy jest on w wysokie tony harmoniczne, tym skuteczniejsze jest 

jego oddziaływanie. Dźwięki bogate w wysokie tony harmoniczne stymulują obszary mózgu kontrolujące 

całokształt aktywności mózgowej. Dynamizujące działanie Metody Tomatisa wzmocnione jest efektem 

rozluźniającym w płaszczyźnie cielesnej, co ma pozytywny wpływ na likwidację stresu i niepokoju. 



 

Przygotowanie do porodu 
 

Powszechnie wiadomo, że matka oczekująca 

swojego dziecka przekazuje mu całe spektrum 

stanów emocjonalnych, tak negatywnych jak                

i pozytywnych. Dlatego tak ważne jest, żeby w tym 

wyjątkowym okresie przyszła matka znajdowała się  

w możliwie jak najlepszych warunkach spokoju                

i odprężenia. Co więcej, głos matki jest odbierany 

przez płód. Powoduje on rodzaj afektywnej 

substancji dźwiękowej mającej fundamentalny 

wpływ zarówno na rozwój fizyczny, jak i psychiczny 

dziecka. Ważnym jest więc jego przyjemny odbiór. 

Liczne badania dowiodły, że u wszystkich kobiet 

spodziewających się dziecka, które stosowały trening 

słuchowy metodą Tomatisa, poziom napięcia i lęku 

oraz związanego z nimi stresu znacznie się 

zmniejszył. Trening słuchowy stosowany w metodzie 

Tomatisa sprawia, że sam czas porodu ulega skróceniu, a komfort psychiczny matki i ogólne samopoczucie 

znacznie szybciej wracają do normy, co pozytywnie wpływa na więź emocjonalną z dzieckiem. Ponad to 

badania prowadzone przez ośrodki położnicze wielu państw Europy, Japonii i Stanów Zjednoczonych 

dowiodły, że dzieci matek, które w okresie ciąży przeszły trening słuchowy metodą Tomatisa, są spokojniejsze, 

mniej płaczliwie, śpią spokojniej i wykazują tendencję do szybszego rozwoju mowy. 

 
 
Poprawa jakości głosu i muzykalności 

 

Jeden z historycznych obszarów zastosowania metody 

Tomatisa dotyczy polepszenia muzykalności oraz 

jakości głosu mówionego i śpiewanego. Rzeczywiście, 

dzięki bezpośredniemu oddziaływaniu na mózgowe 

mechanizmy łączące percepcję i działanie, 

podstawową zasadą metody Tomatisa jest to, że 

wszystkie zmiany dotyczące mechanizmów percepcji i 

analizy przekazu dźwiękowego mają konsekwencje w 

jego odtworzeniu, czy to w formie mówionej, 

śpiewanej, czy przy pomocy instrumentu 

muzycznego. Ponadto, dobra jakość głosu wymaga 

nie tylko dobrego słyszenia dźwięku pochodzącego z 

zewnątrz, ale także oraz przede wszystkim słyszenia 

siebie samego, co oznacza zdolność do używania 

własnego głosu jako źródła dźwiękowego do analizy i 

kontroli z dużą precyzją, zarówno w kwestii siły jak i jakości. Słuchanie siebie samego może mieć miejsce tylko 

pod warunkiem, że odbierane wibracje dźwiękowe będą odpowiednio uregulowane w przewodnictwie 

kostnym, w szczególności przez układ kostny czaszki. W związku z niezwykłym wpływem metody Tomatisa na 

emisję głosu korzystają z niej osoby związane ze sztuką artystyczną, z muzyką, śpiewem, telewizją, 

aktorstwem, oraz wszelkie inne osoby, które w pracy wykorzystują głos.  



 

 
 
 
 
 
 
BADANIA NAD METODĄ TOMATISA I ICH WYNIKI  
 

Oprócz pozytywnych wyników terapii naszych klientów, którzy wiele lat 

temu uczynili nas znanymi, metoda Tomatisa udowodniła swą skuteczność 

także naukowo. Badania trwają nieustannie, a wraz z nimi poszerzają się 

dziedziny zastosowania metody. Dźwiękowy przekaz zmysłowy odgrywa 

podstawową rolę w rozwoju osobowym, stosowany jest więc w terapii 

wielu zaburzeń. Wśród naszych partnerów naukowych jest wiele instytucji 

publicznych (ministerstwa, instytuty badawcze, szpitale, placówki 

oświatowe), ale także uniwersytety, specjalistyczne towarzystwa, fundacje i ośrodki (w tym także w Polsce). 

Ich zaangażowanie gwarantuje obiektywizm i pewność otrzymanych rezultatów, których niewielką część mogą 

Państwo zobaczyć w poniżej. 
 
 

Zaburzenia w nauce i zachowaniu 
 

Badania (po uzyskaniu zgody Komisji Bioetycznej przy Uniwersytecie Medycznym) prowadzono w Polsce na 

grupie dzieci w wieku od 3 do 15 lat. Wśród nich stwierdzono różne zaburzenia rozwojowe, w tym m.in. 

specyficzne zaburzenia artykulacji, dyspraksję rozwojową, autyzm dziecięcy, ADHD i inne. U wszystkich dzieci      

z grupy badawczej występowały zaburzenia funkcji mowy, obserwowane przez osoby z otoczenia, terapeutów, 

i zgłaszane przez rodziców. Po przeprowadzeniu treningu słuchowego metodą Tomatisa opublikowano wyniki 

badań: 

• u osób badanych uczestniczących w treningu metodą Tomatisa uzyskano istotne 

statystycznie zmiany w funkcjonowaniu w zakresie nadwrażliwości, szybkości reakcji i 

poprawności lokalizacji.  

• zarówno po pierwszym, jak i drugim etapie stosowania metody zaobserwowano spadek 

nadwrażliwości, zwiększenie szybkości reakcji oraz poprawności lokalizacji.  

• uzyskane wyniki i istotna statystycznie poprawa wybranych funkcji poznawczych po 

zastosowaniu metody Tomatisa pokazują, że stymulacja z wykorzystaniem dźwięków 

może wpływać na czynność ośrodkowego układu nerwowego.  

• trening Tomatisa może stanowić przydatną metodę we wspomaganiu rozwoju i leczeniu 

zaburzeń funkcji mowy u pacjentów z rozwojowymi zaburzeniami procesu 

komunikatywnego. 
 

                          źródło: Neuropsychiatria i Neuropsychologia 2011; 6, 3–4: 108–112 

 



 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

Zaburzenia percepcji słuchowej (zaburzenia słuchu) 
 

 
 
Zaburzenia psychologiczne 
 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 
 
 

NAJCZĘSTSZE PYTANIA 

 
Tu znajdą Państwo najczęściej stawiana pytania dotyczące Metody Tomatisa. 
 
Jakie są najbardziej widoczne rezultaty stosowania Metody Tomatisa u dzieci? 
Najbardziej widoczne rezultaty, o których rodzice najczęściej informują rodzice, dotyczą polepszenia: 

• koncentracji 

• rozumienia 

• czytania 

• zdolności do komunikowania się 

• wyrażania się ustnego i pisemnego 

• przyswajania języków obcych 

• precyzji gestów 

• szybkości 

• punktualności 

• poczucia rytmu 

• poczucia autonomii i niezależności 

• ogólnego zachowania (spokój, otwartość, wyciszenie) 

• jakości głosu (mówionego i śpiewanego) 
 
Po jakim czasie odczuwalne są rezultaty Metody Tomatisa? 
Objawy odpowiadające rezultatom metody Tomatisa powinny być analizowane na dwóch poziomach, 
pierwszym nieco powierzchownym i drugim bardziej dogłębnym. Na poziomie powierzchownym liczne 
pozytywne zjawiska są do zaobserwowania bardzo szybko, a ma to miejsce już po kilku tygodniach czy 
nawet dniach od rozpoczęcia seansów z zastosowaniem Ucha Elektronicznego; z tego właśnie powodu 
metoda Tomatisa traktowana jest jako proces dynamiczny i łatwy do przeprowadzenia, zarówno dla 
podmiotu, który z niego korzysta, jak i dla jego otoczenia. Na poziomie pogłębionym zauważyć należy, że 
reorganizacja życia, jaka następuje po wprowadzeniu zajęć z Uchem Elektronicznym, pozwala 
podmiotowi odnaleźć swoją własną równowagę wewnętrzną i tym samym zmienić, w dobrym tego słowa 
znaczeniu, własną hierarchię wartości; ta głęboka ewolucja jest dużo mniej spektakularna i dokonuje się 
w wolniejszym tempie. Jednym z ważniejszych elementów jest wiedza, że poprawa będzie miała miejsce 
nie tylko w trakcie sesji, ale utrzyma się także po zakończeniu sesji Tomatisa; w ten sposób właściwie 
przeprowadzona praca z Uchem Elektronicznym da wieloletnie efekty, a podmiot jest w stanie, który 
zakłócić może wyłącznie niespodziewany przyczynek sił wyższych: w takim przypadku, nawet krótka sesja 
w gabinecie terapeutycznym często wystarczy dla przywrócenia równowagi i umożliwienia kontynuacji 
dalszej integracji wewnętrznej. 
 
Czy postępy uzyskane w trakcie sesji Tomatisa zostają zachowane? 
Tak, postępy poczynione w trakcie sesji Tomatisa utrzymują się z tego prostego powodu, że nie są one 
elementem wytworzonym, lecz powrotem do stanu równowagi. Nawet jeżeli motywy wizyt po poradę w 
gabinecie terapeutycznym są bardzo zróżnicowane, to każdorazowo dotyczą ona jakiejś dysfunkcji, czyli 
mniej lub bardziej określonemu stanowi niezrównoważenia neurofizjologicznego. Praca z Uchem 
Elektronicznym ma na celu przywrócenie podmiotu do stanu równowagi, który z racji swojej normalności 
wymaga mniejszej ilości wysiłku niż dowolna inna sytuacja dysfunkcyjna. Tak więc w ogromnej większości 
przypadków stwierdza się nie tylko trwanie postępu w trakcie sesji, ale również jego utrzymanie, gdy 
tylko proces ewolucji doprowadzi do stanu normalności. 



 

W jakim wieku metoda Tomatisa daje najlepsze rezultaty? 
Metoda Tomatisa jest skuteczna we wszystkich okolicznościach, ale trzeba mieć świadomość, iż niektóre 
kryteria mogą ułatwiać lub - wręcz przeciwnie - hamować poprawę sytuacji danego pacjenta. W ten 
sposób, w zależności od powodu konsultacji, młody wiek może być czynnikiem ułatwiającym:                       
w szczególności kiedy problematyka dotyczy problemów językowych, psychomotorycznych lub szkolnych. 
Natomiast u pacjentów starszych (młodzież, dorośli), motywacja osobista pozwala bardzo często pokonać 
trudności spowodowane długotrwałością zaburzeń. W praktyce nie ma więc rzeczywistego limitu 
wiekowego w celu skorzystania z metody Tomatisa, a doświadczenie pokazuje, że dobre rezultaty 
uzyskuje się w przypadkach znaczącej większości osób, niezależnie od tego czy są one dziećmi, młodzieżą, 
osobami dorosłymi czy starszymi. 
 
Jaka jest różnica między metodą Tomatisa a terapiami wg Tomatisa, które także wykorzystują dźwięk? 
Na metodę Tomatisa powołuje się wiele źródeł i wiele osób w Polsce i na świecie, ponieważ jej sława 
budzi zaufanie klientów; niestety, sprzedawane produkty i oferowane rodzaje terapii zwykle nie mają 
żadnego związku z pracami profesora Alfreda Tomatisa i ocierają się o nieuczciwość wobec pacjentów. 
Metodę Tomatisa mogą stosować tylko i wyłącznie wysokokwalifikowani terapeuci przeszkoleni przez 
specjalistów z Centrum Tomatisa w Luksemburgu, dlatego uzyskanie certyfikacji i licencji jest procesem 
długotrwałym i dostępnym jedynie dla wąskiego grona ekspertów. Stąd zapewne wiele osób próbuje 
wykorzystywać markę Tomatis® dla własnych celów, nie posiadając jednak do ich osiągnięcia ani 
niezbędnej wiedzy, ani odpowiedniego sprzętu. Powołujący się na metodę Tomatisa twórcy materiałów 
muzycznych produkują najczęściej tylko zbiory lepiej lub gorzej nagranych utworów, które nie mogą 
wywołać efektów osiąganych podczas stosowania metody Tomatisa, jeśli dana osoba nie wykorzystuje 
specjalistycznego, cyfrowego sprzętu i tzw. ucha elektronicznego, koniecznego do uzyskania „efektu 
Tomatisa”. Do uzyskania tego efektu niezbędny jest nie tylko odpowiednio zaprogramowany sprzęt, ale 
także wysokospecjalistyczne słuchawki, w których za pomocą specjalnego układu dochodzi do 
przekazywania dźwięku drogą kostną i powietrzną. Niezbędna jest też wiedza i doświadczenie eksperckie 
terapeuty, który potrafi dobrać oprogramowanie i odpowiednio dostroić sprzęt. Te bardzo specyficzne 
funkcje pozwalają dzięki elektronicznemu bramkowaniu, przewodnictwu kostnemu i powietrznemu na 
pracę nad słuchaniem, lateralizacją słuchową, spacjalizacją, akomodacją, precesją i analizą dźwięków.  
 
Czy metoda Tomatisa może być niebezpieczna? 
Nie, ponieważ metoda Tomatisa nie jest leczeniem w medycznym znaczeniu tego słowa. I nawet jeżeli jest 
ona stosowana przez osobę ze świata medycyny, nauk paramedycznych, pedagogiki, sportu czy sztuki, nie 
zastąpi ona nigdy ich technik, mogąc tylko, w danym przypadku, zwiększyć ich skuteczność. Metoda 
Tomatisa pozwala na powolny, stabilny powrót do normalności, nie powodując sytuacji traumatycznych 
ani stanów niezrównoważenia. Podmiot odnajduje swoją własna normę, co ma podwójną korzyść,                
z jednej strony przyniesienie mu ulgi, z drugiej zaś pozwolić mu na utrzymanie bez wysiłku postępu 
uzyskanego w trakcie sesji z Uchem Elektronicznym. 
 
W jaki sposób ocenia się rezultaty? 
Na początku, w trakcie oraz na koniec sesji (czyli mniej więcej co 30 godzin) przeprowadzany jest test 
uwagi słuchowej, któremu towarzyszy wywiad, co pozwala uzyskać konsultantowi określone informacje 
od klienta i/lub jego rodziców jeśli mamy do czynienia z dzieckiem, a następnie wyjaśnia się mu/im               
z jakim przypadkiem mamy do czynienia bazując na obserwacji i testach. Test uwagi słuchowej może 
zostać w niektórych przypadkach wzbogacony o szeroki zestaw innych testów, ale on sam pozwala już na 
przedstawienie precyzyjnych i obiektywnych informacji dotyczących przede wszystkim funkcji analizy 
dźwięków, lateralizacji słuchowej, spacjalizacji i dostosowania do otaczającego środowiska. 
 
Jak długo trwa przeciętny program terapeutyczny metodą Tomatisa? 
Czas stosowania metody Tomatisa może być bardzo zróżnicowany w zależności od ilości pracy jakiej 
wymaga pokonanie danej trudności lub dysfunkcji. W takim stanie rzeczy celem jest zawsze umożliwienie 
osobie poddającej się terapii uzyskanie w jak najszybszym okresie optymalnej autonomii, czyli pracę                
z Uchem Elektronicznym, w miarę możliwości, ograniczyć w czasie. Ilość sesji w Centrum Tomatisa rzadko 
przekracza 4. Pierwsza sesja trwa dwie godziny dziennie przez 15 dni, kolejne dwie lub trzy sesje trwają 
tyle samo, z tym, że po każdej z nich następuje okres integracji, w trakcie którego pacjent nie odbywa 
seansów: w ten sposób upływa ok. 4-6 tygodnie między 1 i 2 sesją, 2-3 miesiące między 2 i 3 sesją, i ok. 5 
miesięcy między 3 i ewentualną 4 sesją. 



 

Czy metodę Tomatisa można łączyć z innymi terapiami? 
Tak, i w niektórych przypadkach może to się okazać nawet przydatne. Może się zdarzyć, że osoba już jest 
poddawana terapii, a jej terapeuta, znając metodę Tomatisa, jest świadomy pozytywnych skutków, które 
można osiągnąć pracując z Uchem Elektronicznym, albo konsultant Tomatisa uzna, że nie istnieją żadne 
przeciwwskazania, aby klient został poddany terapii zewnętrznej, radząc wyłącznie poczekać żeby 
ustabilizowały się efekty seansów przed przystąpieniem do innego sposobu postępowania. Wreszcie 
może się zdarzyć, że konsultant Tomatisa stwierdzi problem, który wymaga terapii zewnętrznej: po 
identyfikacji problemu doradzi on swojemu klientowi wizytę u innego terapeuty, nawet gdyby to miało 
miejsce w trakcie sesji lub nawet przed seansami z Uchem Elektronicznym. W takich przypadkach metoda 
Tomatisa oddziaływuje jako technika pozwalająca zoptymalizować skuteczność terapii zewnętrznych. 
Wielu terapeutów doskonale o tym wie i decyduje się współpracować ze specjalistami Tomatisa, lub sami 
decydują się kształcić na potrzeby tej metody, żeby własne techniki pracy uczynić skuteczniejszymi. 
 
W jakim celu przeprowadza się seanse intensywne? 
Żeby mózg zmienił swoje metody percepcji należy przekazywać mu przez pewien czas często 
powtarzające się informacje w dość szybkim rytmie. To ćwiczenia, jak każde inne, czy to natury 
intelektualnej, czy sportowej, sprawiają, że ciało zdaje sobie sprawę, że może funkcjonować inaczej, albo 
że przynajmniej ma możliwość wyboru.  
Reguła seansów intensywnych dotyczy wszystkich, ale wyniki mogą być bardzo zróżnicowane                           
w zależności od natury problemu, z którym mamy do czynienia, wiekiem pacjenta, jego motywacją, 
dyspozycyjnością, i wieloma innymi czynnikami. 
Najpowszechniejszą regułą jest odbywanie pierwszej sesji w ciągu 15 dni, po 2 godziny dziennie;                           
w dalszym ciągu kolejne sesje odbywają się dopiero po upływie co najmniej kilku tygodni. 
 
Po co robi się przerwy? 
Mózg potrzebuje nie tylko intensywnej i powtarzalnej stymulacji, ale także okresów, kiedy nie jest 
pobudzany. To pozwala mu skonstruować i ustabilizować poczynione zmiany. Reguła ta jest zawarta               
w każdej formie treningu, ponieważ jej zasadą jest to, że po wysiłku następuje faza pozornej pasywności, 
w rzeczywistości zaś chodzi o fazę integracji.  
Pobudzenie powoduje rodzaj perturbacji naszego organizmu, dlatego musimy zapewnić mu fazy 
odpoczynku, w trakcie których odbywa się owa integracja. Dlatego także sesje odbywają się przez 15 dni 
po 2 godziny stymulacji Uchem Elektronicznym dziennie. Celem Metody Tomatisa jest doprowadzenie 
pacjenta w jak najszybszym czasie do stanu optymalnej autonomii. Pierwsze 2 sesje dzieli przerwa rzędu 3 
do 4 tygodni, następnie 2 do 3 miesięcy pomiędzy 2 i 3 sesją, wreszcie ok. 5 miesięcy między                    3 i 
ewentualną 4 sesją. 
 
Dlaczego wykorzystuje się muzykę Mozarta? 
Faktem jest, że po wielu doświadczeniach z innymi rodzajami muzyki, wyniki osiągnięte przy 
wykorzystaniu muzyki Mozarta są zadziwiające, niezależnie od rejonu świata, gdzie ją zastosowano. 
Potwierdzono, że muzyka ta jest na wszystkich kontynentach nie tylko akceptowana, ale pozwala także 
każdemu pacjentowi odnaleźć własną równowagę wewnętrzną. Żeby zrozumieć to oddziaływanie na 
ludzkie zrównoważenie trzeba pamiętać, że muzykę cechuje rytm, który dotyka sfery cielesnej, harmonia, 
która ma kontakt ze sferą emocjonalną i melodia, mająca powiązanie ze strukturami intelektu. W epoce 
klasycznej te trzy parametry były idealnie zrównoważone, co jednak rzadko miało miejsce, gdyż zazwyczaj 
dominował jeden z nich, tworząc szczególny rodzaj przekazu muzycznego.  W przypadku Mozarta jednak 
wydaje się, że ta równowaga została osiągnięta nadając jego muzyce uniwersalny charakter. 
 
Dlaczego wykorzystuje się muzykę filtrowaną? 
Filtrowanie dźwięków do częstotliwości 4000 Hz pozwala mózgowi na dokonywanie analizy akustycznej 
poszczególnych stref. Słuchanie dźwięków filtrowanych na wyższym poziomie odpowiada 
doświadczeniom okresu płodowego, co nie zmienia faktu, że płód słyszy także niższe częstotliwości. 
Według prof. Alfreda Tomatisa, skoro ucho funkcjonuje tak wcześnie w okresie rozwoju płodowego, to 
dzieje się tak po to, żeby dynamizować układ nerwowy w czasie jego kształtowania. Wykorzystując tę 
ważną rolę ucha w okresie płodowym Alfred Tomatis zastosował dźwięki filtrowane, aby wspomóc ucho 
w jego funkcji rozróżniania dźwięków. Poza tym, z racji fizjologii ucha środkowego, dźwięki wysokie 
powodują pobudzenie nerwowe dużo silniejsze niż dźwięki niskie. Świadczy o tym choćby fakt, że komórki 
rzęsowate, będące receptorami stymulacji dźwiękowej, są dużo liczniejsze w strefie recepcji                            
i analizy dźwięków wysokich niż  w strefie dźwięków niskich. 



 

 
 

Centrum TOMATIS® zaświadcza, że  
 

 Wczesna Interwencja Terapeutyczna 
Tomatis® practitioner | logopeda | psycholog 

ul. Hafciarska 7B 

04-704 Warszawa-Międzylesie 

 

tel. 604 28 81 11 
 

jest placówką certyfikowaną przez TOMATIS Développement SA w Luksemburgu 
 
Centrum TOMATIS potwierdza, że ww. placówka wyposażona jest w certyfikowany sprzęt diagnostyczny i terapeutyczny 
oraz posiada kadrę praktyków wykształconą i licencjonowaną przez Tomatis Développement S.A w Luksemburgu. 

Szkoleniem kadry i przygotowaniem jej do pracy z najnowocześniejszym sprzętem zajmował się 
JEAN-PIERRE GRANIER – główny konsultant, specjalista i szkoleniowiec, przygotowany do tej 
pracy przez profesora Alfreda Tomatisa. Jean-Pierre Granier jest psychologiem kognitywnym             
z dyplomem DEA z psychologii kognitywnej ze specjalizacją w dziedzinie nauk neurologicznych, 
oraz dyplomem z psycholingwistyki. Szkolony osobiście przez profesora, Jean-Pierre jest 
konsultantem Tomatisa od ponad 20 lat. Należy do wielu grup badawczych w dziedzinie 
neurologii. Jest autorem licznych publikacji, wśród których wydany niedawno wesół z CNRS 
(Francuskim Narodowym Centrum Badań Naukowych) artykuł w „The Journal of Affective 

Disorders” dotyczący powiązań między percepcją dźwięku i zakłóceniami emocjonalnymi. Kształcił się również            
w dziedzinie Terapii Racjonalnej i Emocjonalnej (RETB). 

 

Skuteczność 

Używanie tego logo przez terapeutę jest gwarancją skuteczności.  
Użytkowany przez niego sprzęt wiernie odtwarza Efekt Tomatisa. 

Bezpieczeństwo 
Używanie tego logo przez terapeutę jest gwarancją bezpieczeństwa. 

Wykorzystywane przez niego urządzenia są nieinwazyjne. 

Profesjonalizm 
Używanie tego logo przez terapeutę jest gwarancją profesjonalizmu. 

Przeszedł on szeroki zakres szkoleń i doskonale opanował zasady 

użytkowania urządzeń w specyficznej dziedzinie swojej działalności. 

Innowacyjność 
Używanie tego logo przez terapeutę jest gwarancją innowacyjności. 
Ma on dostęp do urządzeń najnowszej generacji, wykorzystujących 

postęp technologiczny. 
 

PAMIĘTAJ! 

Tylko licencjonowani terapeuci i specjaliści, przeszkoleni przez Centrum Tomatisa                            

w Luksemburgu, mają prawo używać znaków handlowych Tomatis Développement oraz 

certyfikowanego sprzętu cyfrowego. Sprzęt produkowany i programowany przez 

Centrum Tomatisa daje gwarancję niezawodności i wysokiej skuteczności terapii                  

i treningów słuchowych. Nie jest on dostępny na wolnym rynku, korzystać z niego mogą 

tylko i wyłącznie nasi terapeuci i konsultanci, którzy przeszli specjalistyczne cykle szkoleń 

i treningów. Jeśli chcesz skorzystać z sukcesem z metody treningu słuchowego, zawsze 
pytaj o licencję i certyfikat, które są do wglądu dla każdej zainteresowanej osoby.  



 

 
 
 
 
 
 
HISTORIA I ROZWÓJ 
 

1940 - 1950 

Pod koniec roku 1940 Alfred Tomatis kierował laboratorium akustycznym arsenałów lotniczych. W trakcie badań robotników z głuchotą 
zawodową zauważył, że zaburzenia słuchu powodowały towarzyszące im ubytki mowy. Prowadząc w tym samym czasie konsultacje dla 
śpiewaków mających problemy wokalne, wykonuje im testowe audiogramy spostrzegając, że ich profil audiometryczny jest taki sam jak                
u robotników z arsenału. Śpiewacy uszkadzali swój głos uszkadzając swój słuch. Natychmiast przystąpił on do tworzenia pętli słuchowo – 
głosowej, według której głos zawiera tylko to co ucho może usłyszeć. 

 

1957 - 1960 

Mniej więcej w tym czasie «Prawa TOMATISA» przedstawione zostają w Paryskiej Akademii Nauk. Prawa te ustalają zależności między słuchem           
i mową, a szerzej rzecz ujmując, między słuchaniem i komunikowaniem się. Własne odkrycia prowadzą Alfreda Tomatisa do wypracowania 
pedagogicznej metody pozwalającej przywrócić śpiewakom na stałe pełny jakościowo głos. Ta metoda pedagogiczna bazuje na elektronicznym 
systemie bramkowania dźwięku w celu stymulacji ucha ochrzczonym «Elektronicznym Uchem». W 1958 roku pierwsze Ucho Elektroniczne 
zostało zademonstrowane na światowej wystawie w Brukseli, zdobywając złoty medal w dziedzinie badań naukowych.  
 

1960 - 1970 

Analiza przekazu dźwiękowego przez ucho i mózg posiada wymiar emocjonalny. To właśnie pozwala odróżnić słuch od słuchania. Metoda 
TOMATISA widzi dla siebie szerokie pole zastosowania, szczególnie w dziedzinie zaburzeń emocjonalnych, problemów w nauce oraz problemów 
językowych. Ponadto nawet nauka języków obcych odbywa się drogą integracji percepcyjnej poprzez swoją muzykalność (rytm, dźwięk, barwa). 
W ten sposób w latach 60 Ucho Elektroniczne uzyskuje wiele nowych parametrów do ustawień indywidualnych, zależnych od problemów 
pacjenta. Wraz z publikacją w roku 1963 pierwszej książki  Alfreda Tomatisa pt. „Ucho i Język”, jego prace zostają poznane przez szeroką 
publiczność.  
 

1970 - 1980 

W latach 70 oprócz klasycznego przewodnictwa powietrznego do konstrukcji słuchawek wprowadzono przewodnictwo kostne, co pozwoliło 
zwiększyć skuteczność przekazu dźwięku i jego analizy przez mózg. Postęp techniczny pozwala stworzyć specjalne narządzie do oceny oraz 
przeprowadzania testów uwagi słuchowej (TLTS). Pozwala ono ustalić profil słuchowy każdej osoby. W tym samym okresie publikowanych 
zostaje wiele nowych dzieł, wśród których bestsellerem okazała się książka  „Ucho i Życie”  wydana  w roku  1977.  Świadectwem sukcesu  
metody stało  się stworzenie kilka lat później centrum kształcenia zawodowego,  szkolące terapeutów z Francji,  Szwajcarii i Kanady, po to by 
następnie otworzyć się na cały świat. 
 

1980 - 1990 

W latach 80 Metoda TOMATISA rozwija się znacząco otwierając nowe centra w wielu krajach europejskich, a także w Stanach Zjednoczonych               
i Meksyku. Badania i postęp techniczny nieustannie wymuszają nowe wyzwania jakościowe. Ucho Elektroniczne wzbogaca się o coraz to nowe 
parametry takie jak opóźnienie, precesja, lateralizacja i nowe filtry. Opublikowane zostają kolejne pozycje, takie jak: „Ucho i Głos”, „Dlaczego 
Mozart?”, „Trudności Szkolne” i „9 Miesięcy w Raju”. 
 

1990 - 2000 

Dekada lat 90 to ważny punkt zwrotny w standaryzacji procedur mającej na celu ujednolicenie stosowania Metody na całym świecie. Jako 
gwarancja rzetelności i wiarygodności Metody TOMATISA, zawarte zostają umowy z wieloma ośrodkami terapeutycznymi na świecie, podpisana 
też zostaje umowa partnerska ze słynnym Instytutem Fizjologii i Patologii Ucha w Warszawie, kierowanym przez profesora Skarżyńskiego. 
 

 

 

2000 - 2005 

Między rokiem 2000 i 2005 postęp technologiczny stanowi sedno ewolucji Metody TOMATISA, która przechodząc z zapisu analogowego na zapis 
cyfrowy dokonuje drastycznego polepszenia jakości dźwięku swoich narzędzi wraz z ich precyzją i niezawodnością. Od tego czasu długość 
programów słuchowych z Uchem Elektronicznym zostaje znacząco zmniejszona nie ograniczając ich skuteczności. Alfred Tomatis umiera 25 
grudnia 2001 roku, a dalszymi pracami nad jego metodą przejmują jego syn Christian Tomatis i jego współpracownik Thierry Gaujarengues.              
To oni tworzą spółkę Tomatis Développement S.A. W tym samym okresie powstaje stowarzyszenie zawodowe IARCTC, zrzeszające terapeutów            
z całego świata przeszkolonych do wykonywania pracy Metodą Tomatisa. 

 

2005 - 2010 

Między rokiem 2005 i 2010 miniaturyzacja elementów konstrukcyjnych pozwala na stworzenie innowacyjnego urządzenia przenośnego o nazwie 
SOLISTEN. Aparatura pozwala na wierne odtworzenie efektu TOMATISA oraz pozwala klientom i pacjentom na odbywanie sesji słuchowych                
w komfortowych warunkach. Urządzenia te są dostępne u wykwalifikowanych terapeutów. W tym samym okresie, dzięki finansowemu wsparciu 
Unii Europejskiej, 220 szkół publicznych i prywatnych zostało wyposażonych w urządzenia pozwalające stosować Metodę TOMATISA w celu 
zwalczania niepowodzeń szkolnych. 

 
 
 
 
 
 

 
  

 



 

 


