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FIZJOTERAPEUTA, autor książki: „Starosłowiański Masaż Brzucha” (Wyd. KOS 2016r.),  

autor i współautor licznych publikacji popularno-naukowych, twórca Funkcjonalnej Terapii Trzewi, 

autorskiej formy terapii wisceralnej, która powstała na bazie własnych doświadczeń zawodowych oraz 

wieloletnich kontaktów z Centrum Mikrokinezyterapii we Francji, z Uniwersytetem Medycznym 

(Katedra Medycyny Alternatywnej) we Lwowie oraz Instytutem HeartMath w USA, w Kalifornii. W kraju 

i za granicą prowadzi branżowe wykłady, a także Kursy: Starosłowiańskiego Masażu Brzucha (SMB), 

Funkcjonalnej Terapii Trzewi (FTT) oraz Mikrokinezyterapii. Obecnie, wraz z żoną Renatą zaangażowany jest w obserwacje 

i badania naukowe, związane z pracą lekarzy, fizjoterapeutów i terapeutów manualnych, będących w stanie koherencji 

serca i mózgu.  

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA 2-DNOWE SZKOLENIE Z ĆWICZENIAMI PRAKTYCZNYMI,  

 

pt.: STAROSŁOWIAŃSKI MASAŻ BRZUCHA POŁĄCZONY Z 

KOHERENCJĄ SERCA I MÓZGUTM 
W DNIACH OD 22 DO 23 CZERWCA 2019r., ZAJĘCIA OD GODZ. 09.00 DO 18.00,  

Adres: KOMPLEKS „PAŁAC W DĘBINIE” 64-531 DĘBINA 1, Wielkopolska 

CENA 1.000,- zł 

 
Zaparcia, biegunki, zespół jelita drażliwego, kolki jelitowe u dzieci, gazy, bóle i wzdęcia brzucha, 

problemy z trawieniem, zgaga, nieprzyjemny zapach ust, bolesne miesiączki, czy wreszcie problemy 

z prostatą, a także problemy z kręgosłupem, stawami rąk i nóg, problemy z otyłością – te wszystkie 

dolegliwości mogą być objawem zaburzenia pracy narządów wewnętrznych jamy brzusznej. Ich 

przyczyną najczęściej jest nadmierny stres, błędy żywieniowe, zaburzenia równowagi flory 

bakteryjnej i pasożyty, a także choroby z którymi należy iść do lekarza. Ale przyczyny mogą tkwić 

również w czynnościowych napięciach narządów, otrzewnej, krezek, zaburzeniach krążenia krwi, 

limfy, żółci, soku żołądkowego i soku trzustkowego. Udowodniono, że problemy z brzuchem mogą 

być przyczyną napięć emocjonalnych, stanów lękowych, a nawet depresji. Prawie każdej z chorób 

ciała towarzyszy napięcie struktur jamy brzusznej.  

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA: 

- poprawa pracy narządów wewnętrznych jamy brzusznej, układów: żołądkowo jelitowego 

   i moczowo płciowego – podczas praktycznej nauki autoterapii;  

- zdobycie wiedzy – jak w naturalny sposób przeciwdziałać bólowi i chorobie; 

- nauka vacuterapii (szklane bańki ogniowe); 

- wzmocnienie psychiki i empatii; 

- umiejętność praktycznego wykorzystywania intuicji; 

- spędzenie wolnego czasu w sposób aktywny, w przyjaznej atmosferze, w otoczeniu piękna przyrody. 

 

KURS DLA KAŻDEGO, KTO DBA O SWOJE ZDROWIE   

 
Szczegółowy program Kursu SMB - na stronie: 

www.staroslowianskimasazbrzucha.pl;  
 
ZAPISY: 

Renata Batkiewicz 
tel.: +48 730 666 736 
e-mail: batkiewicz.rw@gmail.com 
 

http://www.staroslowianskimasazbrzucha.pl/

