
Program	szkolenia	

Starosłowiański	Masaż	Brzucha	
 

Dzień	1.	
 

Część	teoretyczna.	

1. Rys historyczny.  

Starosłowiański Masaż Brzucha, jako element Medycyny Słowiańskiej. 

2. Przeciwwskazania do stosowania metody. 

3. Diagnostyka w SMB: 

a. ze stref  Zacharina – Heada, 

b. ze stref Zacharina – Heada w modyfikacji Ogułowa, 

c. z kondycji kręgosłupa według Daniela Grosjean – MIKROKINEZYTERAPIA,  

d. z języka według Karthika Ramamurthy, 

e. z jelita grubego według Nadieżdy Siemionowej, 

f. z receptorów na stopie według Heidi Masafret, 

g. z meridianów – Medycyna Chińska. 

3. Zasady palpacji narządów jamy brzusznej: 

a. postawa ciała, 

b. zasady koncentracji terapeuty, 

c. fizjologia mózgu – rola półkul mózgowych. 

4. Technika ześrodkowania emocjonalnego. 

5. Mikronaprężenia – podstawowa technika w SMB: 

a. Mikronaprężenia w pracy ze stawami i mięśniami ciała, 

b. Mikronaprężenia w pracy z kręgosłupem, 

c. Mikronaprężenia w technice Palpacji Piętrowej narządów jamy brzusznej, 

d. Mikronaprężenia w technice Wektorowego Łuku Napięciowego pomiędzy: 

   - narządem, a poszczególnymi częściami brzucha, 

  - narządem, a więzadłami i krezkami, 

  - narządem, a otrzewną, 

  - narządem, a receptorem na stopie, 

  - narządem, a kręgosłupem na całym jego przebiegu: kość czołowa, kość ciemieniowa, kość 

potyliczna (odpowiadające wyrostkom kolczystym kręgów czaszki), odcinek szyjny,     

piersiowy, lędźwiowy, kość krzyżowa, kresa chropawa na całym przebiegu – według Daniela 

Grosjean (MIKROKINEZYTERAPIA) przekształcone kostne części kręgów ogona,  

- narządem, a Autonomicznym Układem Nerwowym:  

- narządem, a układem współczulnym – pień współczulny,        

- narządem, a układem przywspółczulnym - nerw błędny. 

e. Mikronaprężenia w technice Wektorowego Łuku Napięciowego na przebiegu nerwu kulszowego, 

f. Mikronaprężenia w technice Wektorowego Łuku Napięciowego na splocie ramiennym, 

g. Mikronaprężenia w technice Wektorowego Łuku Napięciowego na meridianach, 

h. Mikronaprężenia w technice Rotacyjnego Łuku Napięciowego pomiędzy: 

- narządem, a poszczególnymi punktami jamy brzusznej, praca z więzadłami narządów jamy 

  brzusznej i krezkami, 

i. Mikronaprężenia - technika „gwiazdki”. 

6. Masaż narządów jamy brzusznej. 

7 Hipotezy robocze SMB. 



8. Otrzewna. 

a. budowa, 

b. narządy wewnątrz otrzewnowe,  

c. narządy zewnątrz otrzewnowe. 

9. Topografia jamy brzusznej. 

10. Anatomia topograficzna narządów jamy brzusznej. 

11. Fizjologia Układu Pokarmowego. 

12. Psychosomatyka – emocje zaburzające pracę narządów jamy brzusznej. 

13. Przyczyny dysfunkcji Układu Pokarmowego. 
14. Układ nerwowy jamy brzusznej – Mózg Trzewny. 

 

Część praktyczna 

1. Technika Mikronaprężenia w terapii: 

a. kończyny dolnej, 

b. kończyny górnej, 

c. kręgosłupa. 

2. Terapia narządów „Układu Żółciowego” 

a. zwieracz Oddiego, 

b. drogi żółciowe, 

c. pęcherzyk żółciowy,  

 

Dzień 2. 
1.Terapia narządów „Układu Żółciowego” 

a. zwieracz Oddiego, drogi żółciowe, pęcherzyk żółciowy - powtórka, 

b. wątroba: lewy i prawy płat. 

2. Terapia trzustki. 

3. Terapia jelita grubego: 

a. zastawka krętniczo – kątnicza, 

b. jelito ślepe, 

c. okrężnica wstępująca, 

d. zgięcie wątrobowe okrężnicy, 

e. esica,  

f. okrężnica zstępująca, 

g. zgięcie śledzionowe okrężnicy, 

h. okrężnica poprzeczna. 

4. Terapia śledziony. 

5. Terapia żołądka. 

6. Terapia jelita cienkiego. 

7. Fizjologia Układu Moczowego. 

8. Terapia pęcherza moczowego, moczowodów, nerek. 

9. Fizjologia układu płciowego. 

10. Terapia narządów układu płciowego: 

a. mężczyźni – prostata, 

b. kobiety – gruczoł piersiowy, macica. 

 

 

Dzień 3 
1. Terapia płuc. 

2. Terapia serca. 



Techniki dodatkowe 

1. Terapia „oberwanego żołądka”. 

2. Terapia „podwiniętej macicy”. 

3. Terapia aorty brzusznej. 

4. Technika Maksymalnego Naprężenia. 

5. Terapia meridianów. 

6. Fał skórny „Piasta Kołodzieja”. 

7. Vacuterapia: 

a. statyczna i dynamiczna, 

b. pępka, 

c. jamy brzusznej, 

d. pleców i kręgosłupa, 

e. detoksykacja miodem – masaż bańką. 

8. Hirudoterapia. 

9. Apiterapia – nakłucia żądłami pszczół. 

10. Równowaga kwasowo – zasadowa. 

11. Flora bakteryjna jelita grubego. 

12. Pasożyty wewnętrzne. 

13. Lewatywy. 

14. Terapia nerwu kulszowego. 

15. Terapia splotu ramiennego. 

16. Terapia meridianów. 

17. Autorski program pracy z emocjami. 

 

 

W trakcie kursu uczestnicy otrzymują skrypt rozbudowany o fizjologię narządów jamy brzusznej. 

Absolwenci kursu otrzymują Certyfikat SMB. 

 

 


