
 
Koncepcja Castillo Moralesa® jest to całościowy,  ukierunkowany na neurofizjologię koncept 
terapeutyczny do leczenia zaburzeń sensomotorycznych i orofacialnych u dzieci i dorosłych. 
Różni się od innych konceptów leczniczych tym, że przedstawia ważne podstawy filozofii i 
antropologii pierwotnych mieszkańców Ameryki Łacińskiej, z których wynika szerokie, 
(kompleksowe) pojęcie dot. komunikacji  i wewnętrzna postawa w stosunku do dziecka. 
Respekt innych przed osobą i zaufanie zdolnościom i możliwościom rozwoju jest podstawą 
każdego międzyludzkiego kontaktu. Koncept obejmuje wspomaganie zdolności 
sensorycznych i motorycznych (neuromotoryczna terapia rozwojowa) z punktem ciężkości 
skierowanym na terapię orofacjalną. 
 
Cele terapii: 

 Rozszerzenie niewerbalnych i werbalnych możliwości komunikacji 

 Rozwój postrzegania (np. czucie, widzenie, słyszenie) 

 Poprawa aktywnego wyprostu i poruszania się  

 Aktywowanie i regulacja funkcji orofacjalnych (ssanie, połykanie, kontrola ślinienia, 
żucie, mimika, artykulacja) 

 Wspomaganie własnej inicjatywy i samodzielności (np. podczas komunikowania się, 
w jedzeniu i piciu, poruszaniu się) 

 Wspieranie kompetencji rodzicielskich 

 Zapobieganie wtórnym patologiom 
 
Adresaci koncepcji:  
Koncepcja jest przeznaczona do terapii  wcześniaków, niemowląt, dzieci 
i dorosłych z : 

 hipotonią mięśniową, np. przy Zespole Downa, Pradera - Williego oraz innymi 
zespołami genetycznymi 

 zaburzeniami orofacialnymi przy np. schorzeniach neurologicznych,  porażeniem 
nerwu twarzowego, syndromem Moebiusa, sekwencją Pierre - Robin lub 
rozszczepem wargi, szczęki i podniebienia 

 zaburzeniami pochodzenia centralnego i wielorakimi upośledzeniami np. przy 
porażeniach mózgowych i stanami po urazach mózgowo- czaszkowych     

 
 
Punkt ciężkości tego seminarium stanowi terapia orofacjalna w koncepcji Castillo Moralesa, 
łącznie z płytkami podniebiennymi. 
 
W Niemczech koncept Castillo Moralesa®, poprzez wprowadzenie  przed 30 laty  części 
orofacjalnej, wypełnił dużą lukę. Łączy on w doskonały sposób postrzegania dziecka i 
neurofizjologiczne, obejmujące całe ciało podejście do  obszaru ustno-twarzowego z 
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funkcjonalną ortopedią szczękową: zarówno przygotowując i wspomagając regulację 
ustawienia zębów,  jak także racjonalne użycie aparatów  ortodontycznych do rehabilitacji.   
 
Od lat 80, kiedy  koncept był nauczany  na kursach 2 x po 2 tygodnie, został on bardzo 
poszerzony i udoskonalony. Teraz prowadzi się tylko kursy 6 tygodniowe.  
To seminarium informacyjne nie zastępuje żadnej części kursu i nie upoważnia do 
stosowania terapii. Podczas seminarium będziemy przedstawiać "narzędzie pracy/ technikę" 
w koncepcji, tu np. wibrację. Przedstawimy i doświadczymy to praktycznie w zastosowaniu 
na sobie, wskazując sposoby stosowania w terapii. Doświadczając na sobie, zbadamy 
współzależność między ciałem i pozycją głowy i strukturami orofacjalnymi. Przez wspólną 
pracę pomiędzy sobą w obszarze twarzy i ust zbadamy  drogi do aktywowania  struktur 
biorących udział  np.w  przyjmowaniu pokarmu i komunikacji. 
 
  
Seminarium obejmuje 8 godzin lekcyjnych  po 45 minut. 
Skierowane jest do logopedów, fizjoterapeutów, ergoterapeutów, dentystów, ortodontów i 
lekarzy ( te grupy zawodowe mogłyby wziąć udział  w 6 tygodniowym kursie kształcącym), 
lecz mogą wziąć w nim udział również inne grupy zawodowe. Celem seminarium jest głęboki 
wgląd w koncepcję Castillo Moralesa®, aby móc podjąć decyzję o udziale w  kursie 
kształcącym. 

 

 
Program 
 

 Przedstawienie  autora 
 Komunikacja, własne doświadczenia 

 Filozofia i antropologia w koncepcji Castillo Moralesa® 

 Zalecenia stosowania koncepcji np. u dzieci z hipotonią ; teoria i 
doświadczenia własne 

 Techniki  terapeutyczne 

 Koncepcja - doświadczenia własne 

 Wpływ percepcji  ciała i motoryki na kompleks ustno-twarzowy  

 Ćwiczenia i  doświadczenia własne 

 Dzieci z Zespołem Downa 

 Zasady badania 

 Dzieci z dziecięcym porażeniem mózgowym 

 Płytki podniebienne wg koncepcji Castillo Moralesa® 

 Cisza motoryczna 

 Kryteria i pomoce przy jedzeniu i piciu 
 
 



PROWADZĄCY: dr med. Johannes Limbrock - Niemcy, pediatra , lekarz rehabilitacji,  
nauczyciel koncepcji Castillo Moralesa® (Castillo Morales® Vereinigung) 

ORGANIZATOR: Stowarzyszenie Castillo Moralesa Polska 

KONTAKT: Barbara Paradowska  b.paradowska@castillomorales.pl 

tel. 660 733 211  |  www.castillomorales.pl 

MIEJSCE: 

CZAS: 

Uniwersytet SWPS ul. Ostrowskiego 30b Wrocław 

3.09.16    godz. 9:00 – 17:15     8 godz. po 45 min 

KOSZT: 450 zł 

Przedpłata  100 zł  płatne do  30.06.16, pozostała płatność do 10.07.16 

Wpłata na konto: 32 1090 2590 0000 0001 3040 8646  Bank Zachodni WBK S.A. 

Stowarzyszenie Castillo Moralesa Polska 
ul. Agrestowa 17, 55-040 Bielany Wrocławskie 
W tytule: Seminarium Castillo Moralesa 


