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TERAPIA WISCERALNA

Kiedy po raz pierwszy zetknął się Pan ze Starosłowiańskim
Masażem Brzucha (SMB)?
– Było to na Ukrainie. Jako wykładowca prowadziłem

kurs mikrokinezyterapii (francuska metoda rehabilitacyjna).
Podczas çwiczeƒ jeden z ukraiƒskich lekarzy uczestniczàcych
w kursie nacisnàł mi brzuch w okolicy p´pka. Poczułem ostry
ból i usłyszałem, ˝e mam zablokowany zwieracz Oddiego.
Ponadto dowiedziałem si´ o swoim wysokim nadciÊnieniu,
zaburzonej pracy jelit i osłabionych nerkach. Prawdà jest, ˝e
w tamtym czasie miałem problemy ze zdrowiem, nie czułem
si´ zbyt dobrze, ale nawet sam przed sobà udawałem, ˝e nie
dzieje si´ nic złego. Poddałem si´ terapii, a jej skutki zdziwiły
mnie i przerosły wszelkie moje oczekiwania.

Jaki efekt przyniosły pierwsze zabiegi SMB, jakie na Panu
wykonano na Ukrainie?
– Docelowo przeszedłem trzy zabiegi połàczone

z oczyszczaniem jelit olejem rycynowym. W moim wypadku
wyniki były spektakularne. CiÊnienie wróciło niemal
do normy, znikn´ły bóle mi´Êni, stawów i kr´gosłupa,
a tak˝e w widoczny sposób poprawiła si´ praca jelit
oraz nerek. Znikn´ła równie˝ oci´˝ałoÊç i apatia. Poczułem
si´ jak nowo narodzony.

Dlaczego zdecydował się Pan napisać książkę o tej metodzie?
– Po pierwsze dlatego, ˝e przekonałem si´ na sobie,

i˝ jest skuteczna. Po drugie – mo˝na si´ jej nauczyç
na własnym ciele, choç zdobycie pełnej wiedzy wymaga
ukoƒczenia specjalistycznego kursu. Po trzecie – co dla mnie
osobiÊcie wa˝ne – wywodzi si´ ona z tradycji słowiaƒskiej
– zawarta jest w niej intuicyjna wiedza naszych przodków.

Niestety w Polsce całkowicie znikn´ła zarówno
ze ÊwiadomoÊci medycyny ludowej, jak i klasycznej.
Po czwarte – metoda ta, stworzona na przestrzeni wieków
przez ludzi, którzy nie posiadali specjalistycznego
wykształcenia, została zweryfikowana przez najwy˝sze
autorytety medyczne i Ministerstwo Zdrowia Ukrainy
oraz podniesiona na Ukrainie do poziomu uniwersyteckiego,
wykładana jest lekarzom na studiach podyplomowych.
To wszystko porwało mnie – tradycja, skutecznoÊç,

wiedza medyczna... Chciałem, aby ta starosłowiaƒska terapia
wróciła do Polski. Mo˝na powiedzieç, ˝e „zostałem
zmuszony” przez samego siebie, jak i przyjaciół
z Wydawnictwa KOS do napisania tej ksià˝ki.

Jakie rezultaty obserwuje Pan u pacjentów po zastosowaniu SMB?
– Najbardziej widoczne u wszystkich pacjentów,

którzy przeszli terapi´, jest uczucie zrzucenia z siebie
kilku kilogramów, lekkoÊç w brzuchu i rozluênienie całego
ciała. Zdecydowana wi´kszoÊç z nich równie˝ twierdzi,
˝e poprawiło si´ ich trawienie. W kilkunastu przypadkach
wystàpiła spektakularna poprawa, podobna do mojej.

WŁADYSŁAW BATKIEWICZ – fizjoterapeuta, wykładowca
i terapeuta mikrokinezyterapii w wywiadzie
z Joanną Szalast opowiada o swoich niezwykłych
doświadczeniach z terapią wisceralną, które zainspirowały
go do napisania książki Starosłowiański Masaż Brzucha.

Starosłowiaƒski

Starosłowiaƒski Masa˝ Brzucha
powinien zajàç nale˝ne miejsce

w Êwiecie fizjoterapeutów, lekarzy,
jak i ÊwiadomoÊci Polaków.
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Przynosiłem ulg´ pacjentom, którym nie pomagały inne
terapie ani medycyna konwencjonalna.

Co Pana najbardziej fascynuje w SMB?
– Powtórz´ raz jeszcze – przede wszystkim skutecznoÊç.

OsobiÊcie uwa˝am, ˝e Starosłowiaƒski Masa˝ Brzucha
powinien zajàç nale˝ne miejsce w Êwiecie fizjoterapeutów,
lekarzy, jak i ÊwiadomoÊci Polaków. Wiedza uzdrawiaczy
ludowych – budowana intuicyjnie przez wieki bez znajomoÊci
fizjologii i anatomii – została w pełni zaakceptowana
przez autorytety Êrodowiska medycznego na Ukrainie.
Wszak o tradycji nie wolno zapominaç! Nale˝y jà kultywowaç
i przekazywaç nowym pokoleniom, którym medycyna
słowiaƒska kojarzy si´ najcz´Êciej z egzotykà.

Na czym polega taki masaż?
– Istotà tej terapii jest rozluênianie napi´ç w obr´bie

jamy brzusznej w ÊciÊle okreÊlonej kolejnoÊci. Poprzez
bardzo delikatny, ale precyzyjnie ukierunkowany ucisk rozluênia
si´ napi´cia powstałe mi´dzy innymi w wyniku: przykurczy
mi´Êni gładkich Êcian narzàdów jamy brzusznej, zastojów płynów
ustrojowych (krew, limfa), przykurczy otrzewnej i krezek.
Interesujàcy jest fakt, ˝e zła kondycja mi´Êni tułowia i koƒczyn
mo˝e negatywnie wpłynàç na prac´ narzàdów wewn´trznych
jamy brzusznej. Najnowsze badania, przeprowadzone
niezale˝nie od siebie w oÊrodkach naukowych wielu krajów,
pokazujà układ trawienny w nowym Êwietle. Odpowiada on nie
tylko za trawienie i wydalanie pokarmów, ale ma bezpoÊredni
i poÊredni wpływ w zasadzie na wszystkie układy ciała
(nerwowy, odpornoÊciowy, krà˝enia, moczowo-płciowy).
Fascynujàcy jest fakt, ˝e badanie narzàdów jamy brzusznej
daje mo˝liwoÊç diagnozowania wielu chorób z du˝ym
wyprzedzeniem. Nauka potwierdza wi´c intuicyjnà wiedz´
słowiaƒskich uzdrowicieli, twierdzàcych, ˝e „od brzucha
zaczynajà si´ wszystkie choroby”.

Jak mógłby Pan laikowi wytłumaczyć działanie tej terapii?
– To proste, a jednoczeÊnie skomplikowane. Napi´cia

i zastoje, o których mówiłem wczeÊniej, mogà doprowadzaç
do dysfunkcji, czyli zaburzenia pracy zdrowych organów.
To zaÊ skutkuje wyst´powaniem w organizmie ró˝nego rodzaju
objawów chorobowych. Wystarczy te napi´cia rozluêniç
i pozwoliç uruchomiç ciału mechanizm samouzdrawiania.
Przynosi to niemal zawsze zdumiewajàce efekty. Starosłowiaƒski
Masa˝ Brzucha lub inaczej Strukturalno Funkcjonalna Terapia
Trzewi jest formà gł´bokiej profilaktyki zdrowotnej.
Nie skupia si´ na chorobach, b´dàcych domenà lekarzy,
ale na przywracaniu organizmowi mechanizmu autoregulacji.

Czy ta metoda może być stosowana u wszystkich ludzi?
– W metodzie tej precyzyjnie okreÊlono wszelkiego rodzaju

przeciwwskazania, których nale˝y ÊciÊle przestrzegaç. Najlepiej

przed zabiegiem wykonaç USG jamy brzusznej,
aby wyeliminowaç nowotwory, t´tniaki, ostre stany zapalne,
istotne zmiany chorobowe oraz urazy narzàdów. Niezale˝nie
od tego, nigdy nie wolno pracowaç na chorym organie,
który w wyniku badania palpacyjnego nie wykazuje oznak
bólu – atonii. Je˝eli powy˝sze warunki sà spełnione, to SMB
mo˝na stosowaç jako metod´ uzupełniajàcà lub wiodàcà
w łagodzeniu przebiegu wi´kszoÊci chorób typu: zaburzenia
pracy układu ˝ołàdkowo-jelitowego, układu moczowego,
płciowego, krà˝enia, oddechowego i nerwowego. Przynosi
pozytywne efekty równie˝ w problemach emocjonalnych.
I właÊnie dlatego Ministerstwo Zdrowia Ukrainy wprowadziło
t´ metod´ leczenia do programu nauczania lekarzy pod nazwà
akupresura jamy brzusznej.

Stosowanie terapii wisceralnej nie wymaga
skomplikowanych procedur medycznych i drogiego sprz´tu
rehabilitacyjnego. Wystarczy wiedza i sprawne r´ce
terapeuty.

Dziękuję za rozmowę.
Joanna Szalast

Fot. z archiwum Wydawnictwa KOS
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