
            
 

3-DNOWE SZKOLENIE DOSKONALĄCE  DLA ZAWODOWYCH NATUROPATÓW:  

 

 „SŁOWIAŃSKA TERAPIA NARZĄDÓW WEWNĘTRZNYCH JAMY BRZUSZNEJ” 

przygotowane na podstawie Porozumienia: 

 ATAO Renata BATKIEWICZ,  Władysław BATKIEWICZ 

  Zdzisław Hudak AKU NATUROPATA  

Termin:  

08.04.2022r. (piątek) – od godz. 9.00 do godz. 18.00 (przerwa obiadowa od 13.00 – 14.00)  

09.04.2022r. (sobota) - od godz. 9.00 do godz. 18.00 (przerwa obiadowa od 13.00 – 14.00)  

10.04.2022r. (niedziela) – od godz. 9.00 do godz. 15.00  

W trakcie zajęć zapewniamy przerwy kawowe z poczęstunkiem.  

  

Miejsce szkolenia:  

ul. Grażyny 13, Warszawa (Mokotów), sala BIAŁA 

Cena szkolenia: 1800 zł 
Każdy uczestnik, po zakończeniu Kursu otrzyma CERTYFIKAT oraz materiały dydaktyczne 
110 str. – część teoretyczna i część praktyczna do nauki indywidualnej. Będzie można również 
dodatkowo zakupić książkę Władysława Batkiewicza „Starosłowiański Masaż Brzucha”(Wyd. KOS). 
  

Organizator Szkolenia – Renata Batkiewicz ☺   tel. +48 730 666 736 
                                                                                      e-mail: atao.szkolenia@gmail.com   

 

P R O G R A M 
Dzień 1 

Zajęcia od godz. 9.00 do godz. 18.00. 

Przerwa obiadowa od godz. 13.00 do 14.00. i przerwy kawowe. 

 

I. Część teoretyczna: 

1. Rys historyczny. 

2. Rola i znaczenie Starosłowiańskiego Masażu Brzucha na Ukrainie, w Rosji i Białorusi. 

3. Starosłowiański Masaż Brzucha jako element Tradycyjnej Medycyny Słowiańskiej: 

     - polska szkoła terapii jamy brzusznej okresu przed II Wojną Światową 

              a) medycyna ludowa, 



 b) medycyna klasyczna, 

4. Starosłowiański Masaż Brzucha: 

a) techniki tradycyjne, 

b) rozwinięcie w oparciu o obecną wiedzę anatomiczną i fizjologiczną,  

c) wskazania i przeciwwskazania do stosowania technik terapii narządów jamy 

                 brzusznej, 

d) diagnostyka w SMB. 

5. Najważniejsze punkty brzucha w SMB: 

- „Cesarz Brzucha” – zwieracz Oddiego, przewody żółciowe, 

- „Brama Przejścia” – zastawka krętniczo kątnicza, 

- „Wrota Ujścia” – esica i okrężnica zstępująca, 

- „Kiszki” – jelito cienkie. 

 

II. Część praktyczna – podstawowe techniki terapeutyczne: 

1. Naukowe wyjaśnienie energetyki rąk w oparciu o współczesne badania naukowe 

(psychologia i pediatria) 

2. Wstęp do fizyki kwantowej. Pole elektromagnetyczne brzucha, serca i mózgu. Pole 

morfogenetyczne emocji. 

3.   Koherencja brzucha, serca i mózgu (wyjaśnienie pojęcia na końcu popracowania): 

- światowe ośrodki naukowe zajmujące się zjawiskiem koherencji,  

- fizjologia prawej i lewej półkuli mózgowej, 

- koncentracja, fale mózgowe, 

- technika relaksacyjna. 

4. Elementy „Masażu Rzepichy” - technika mikronaprężenia: 

a) w łuku – pomiędzy poszczególnymi narządami, a: stawami kręgosłupa, czakrami, 

b) w rotacji - na poziomie więzadeł jamy brzusznej, 

c) w palpacji piętrowej – bezpośrednio na narządach wewnętrznych. 

5. Postawa ciała i zasady palpacji terapeutycznej. 

6. Hipotezy robocze Starosłowiańskiego Masażu Brzucha. 

7. Anatomia i fizjologia układu żołądkowo jelitowego. 

8. Anatomia i fizjologia otrzewnej i krezki. 

 

III. Część praktyczna – terapia: 
 
1. Trakcja kości potylicznej. 

2. Anatomia, fizjologia i terapia „układu żółciowego”: 
- zwieracz Oddiego, 

- drogi żółciowe, 

- pęcherzyk żółciowy, 

- wątroba. 

 



Dzień 2 

Zajęcia od godz. 9.00 do godz. 18.00. 

Przerwa obiadowa od godz.13.00 do 14.00 i przerwy kawowe. 

1. Anatomia, fizjologia i terapia: żołądka, trzustki i śledziony. 

2. Anatomia, fizjologia i terapia jelita grubego i cienkiego: 

  - zastawka krętniczo – kątnicza, 

- okrężnica wstępująca, 

- esica, 

- okrężnica zstępująca i poprzeczna, 

- jelito cienkie. 

3. Terapia mięśnia przepony i mięśnia lędźwiowego. 

4. Anatomia, fizjologia i terapia więzadeł układu żołądkowo jelitowego: 

- więzadła wątroby: sierpowate, obłe, wieńcowe, wątrobowo – przeponowe 

                i wątrobowo – nerkowe, 

- więzadła sieci mniejszej: wątrobowo – dwunastnicze, wątrobowo – żołądkowe, 

- więzadła sieci większej: wątrobowo – okrężnicze, wątrobowo – śledzionowe,  

                wątrobowo – przeponowe, 

- więzadło Treitza (mięsień wieszadłowy dwunastnicy). 

5. Anatomia, fizjologia i terapia układu moczowego: pęcherz moczowy, moczowody, nerki. 

6. Więzadła pęcherza moczowego: pępkowe pośrodkowe, pępkowe boczne. 

 

 

Dzień 3 

Zajęcia od godz. 9.00 do godz. 15.00, podczas zajęć przerwy kawowe. 

 

1. Anatomia, fizjologia i terapia żeńskiego układu płciowego: macica, jajniki i gruczoły 

piersiowe. 

2.  Anatomia, fizjologia i terapia więzadeł żeńskiego układu płciowego: 

      a) macicy: szerokie macicy, obłe macicy, podstawowe macicy, odbytniczo – maciczne. 

       b) jajników: właściwe jajnika, wieszadłowe jajnika.  

       3.  Anatomia, fizjologia i terapia męskiego układu płciowego: prostata, jądra. 

       4.  Anatomia, fizjologia i terapia więzadeł męskiego układu płciowego: 

             a) więzadło łonowo streczowe. 

        5. Anatomia, fizjologia i terapia mięśni dna miednicy. 

 

TECHNIKI DODATKOWE: 

1. Psychosomatyka narządów jamy brzusznej. 

2. Diagnostyka emocjonalna z punktu widzenia tradycyjnej medycyny indyjskiej – 

czakroterapia. 



3. Określanie daty urazu emocjonalnego. 

4. Vacuterapia – terapia szklanymi bańkami ogniowymi. 

5. Podstawowe błędy terapeutyczne. 

 
Trening Koherencji Brzucha, Serca i Mózgu. 
 
Jest to autorski program, bazujący na tradycji Medycyny Słowiańskiej, poparty aktualnymi wynikami 
badań światowych ośrodków naukowych oraz wynikami własnych obserwacji i badań. 
Odwołuje się do naturalnych i fizjologicznych zdolności człowieka takich jak: 
- wyobraźnia i wizualizacja, 
- pozytywne emocje, 
Wykorzystuje podstawowe mechanizmy fizyki kwantowej. 
 
W wyniku regularnego ćwiczenia poznanych na kursie technik, terapeuta zdobywa umiejętność 
wywołania odruchu warunkowego, w wyniku którego: 
     a) nabiera umiejętności szybkiego relaksu, 
     b) jego ręce w oparciu o mechanizmy fizjologiczne nabierają właściwości: 
 - rozluźnienia napięć na poziomie ciała i psychiki u klienta, 

              - wyciszania i łagodzenia poziomu bólu. 

Dla zainteresowanych koherencją: 

- Film na You Tube: 

„Energia dłoni - fizjologia czy metafizyka?” Władysław Batkiewicz 

https://www.youtube.com/watch?v=dLWTXdyzEzA&t=15s 

 

- Artykuł w Rehabilitacji w Praktyce – 5/2021. 

„Koherencja w praktyce” 
https://funkcjonalnaterapiatrzewi.pl/wp-content/uploads/2021/10/str_045-50.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=dLWTXdyzEzA&t=15s
https://funkcjonalnaterapiatrzewi.pl/wp-content/uploads/2021/10/str_045-50.pdf

