Kurs terapii wisceralnej w ujęciu
holistycznym, poszerzony o trening
koherencji serca i mózgu.
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Tak

Sposób dofinansowania

wsparcie dla przedsiębiorców i ich
pracowników

Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2019/09/09/37606/452506

Cena netto

2 200,00 zł

Cena brutto

2 200,00 zł

Cena netto za godzinę

91,67 zł

Cena brutto za
godzinę

91,67

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

24

Termin rozpoczęcia
usługi

2019-11-08

Termin zakończenia
usługi

2019-11-10

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-09-10

Termin zakończenia
rekrutacji

2019-11-07

Maksymalna liczba uczestników

24

Kategoria główna KU

Medycyna i uroda

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS
SUS 2.0

Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub
części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK?

Nie

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji
innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK?

Nie

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Tak

Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu

ATAO Renata Batkiewicz

Osoba do kontaktu

Renata Batkiewicz

E-mail

atao.szkolenia@gmail.com

Telefon

+48 730 666 736

Cel usługi
Cel edukacyjny
Podczas szkolenia uczestnik zdobędzie wiedzę z zakresu anatomii i fizjologii narządów układów:
żołądkowo jelitowego i moczowo płciowego. Nauczy się praktycznej i skutecznej terapii
funkcjonalnych zaburzeń narządów jamy brzusznej. Zapozna się z technikami rozluźniania mięśni
gładkich narządów jamy brzusznej w stosunku do: Autonomicznego Układu Nerwowego, więzadeł
jamy brzusznej, stawów kończyn górnych i dolnych, kręgosłupa, taśm mięśniowo-powięziowych,
punktów spustowych i meridianów. W praktyczny sposób pozna zasady treningu koherencji serca i
mózgu, poprawiających kondycję psychiczną terapeuty i pacjenta. W zakresie kompetencji
społecznych, kursant będzie dążył do rozwijania własnych umiejętności i ciągłego zgłębiania wiedzy.
Nabędzie praktyczną znajomość technik budowania empatii, pomocnych w relacji z pacjentem, a
bezpośrednio mających wpływ na podniesienie jakości terapii. Będzie miał również świadomość, że
działa dla dobra i rozwoju działalności, którą reprezentuje.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Dzień 1.
1. Diagnostyka terapii wisceralnej:
ze stref Heada;
z języka według Karthika Ramamurthy;
z receptorów na stopie według Heidi Masafret;
z meridianów – Medycyna Chińska.
2. Podstawowe techniki terapeutyczne:
koherencja serca – zwiększanie potencjału pola elektromagnetycznego serca
i mózgu, poprawa sensoryki dłoni, działanie rozluźniające fizycznie oraz psychicznie;
minimalnego naprężenia – umiejętność wyczuwania najmniejszych napięć w ciele pacjenta minimalne naprężenie w palpacji piętrowej, łuku, rotacji
i trakcji;
technika ześrodkowania - fizjologia prawej i lewej półkuli mózgu, fale mózgowe, technika

relaksacyjna.
1. Anatomia, fizjologia i terapia Autonomicznego Układu Nerwowego. Rozwój embriologiczny
narządów jamy brzusznej.
2. Anatomia, fizjologia i terapia układu żółciowego – wątroba, pęcherzyk żółciowy, drogi żółciowe,
zwieracz Oddiego.
3. Trening koherencji serca i mózgu.

Dzień 2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Trening koherencji serca i mózgu.
Anatomia, fizjologia i terapia: żołądka, trzustki i śledziony.
Anatomia, fizjologia i terapia jelita grubego i cienkiego.
Anatomia, fizjologia i terapia więzadeł wątroby, sieci mniejszej, sieci większej, więzadła Treitza.
Anatomia, fizjologia i terapia układu moczowego: pęcherz moczowy, moczowody, nerki.
Anatomia, fizjologia i terapia żeńskiego układu płciowego: macica, jajniki i gruczoł piersiowy,
więzadła macicy, jajników, mięśnie dna miednicy.
7. Trening koherencji serca i mózgu.

Dzień 3.
1. Trening koherencji serca i mózgu.
2. Anatomia, fizjologia i terapia męskiego układu płciowego: prostata, jądra, więzadła prostaty,
mięśnie dna miednicy.
3. Bezbolesna terapia punktów spustowych.
4. Terapia taśm mięśniowo-powięziowych.
5. Anatomia i terapia więzadeł kręgosłupa i stawu krzyżowo-biodrowego.
6. Techniki dodatkowe:
vacuterapia – bańki ogniowe,
terapia meridianów,
terapia stawów kończyny górnej i dolnej,
terapia kręgosłupa i rwy kulszowej,
1. Wiadomości uzupełniające – flora bakteryjna, pasożyty, olej rycynowy.
2. Trening koherencji serca i mózgu.
3. Pomiar koherencji serca i mózgu – badania naukowe na uczestnikach szkolenia.

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
EFEKTY USŁUGI:
- znajomość anatomii i fizjologii narządów opracowywanych w terapii wisceralnej;
- teoretyczna i praktyczna znajomość technik stosowanych w terapii wisceralnej;
- teoretyczna i praktyczna znajomość technik stosowanych w terapii manualnej kręgosłupa, stawów
obwodowych, Autonomicznego Układu Nerwowego, więzadeł jamy brzusznej, taśm mięśniowo
powięziowych i punktów spustowych;
- teoretyczna i praktyczna znajomość vacuterapii;
- teoretyczna i praktyczna znajomość stosowania koherencji serca i mózgu;

- podniesienie kwalifikacji zawodowych w obszarze terapii wisceralnej.

Grupa docelowa
Grupę docelową stanowią ﬁzjoterapeuci, lekarze, masażyści, terapeuci manualni oraz osoby, które
pragną nabyć nowe kwaliﬁkacje zawodowe (zdobyć wiedzę teoretyczną i praktyczną) w temacie terapii
wisceralnej.

Opis warunków uczestnictwa
Osoby, które są zainteresowane tematem i spełniają warunki otrzymania dofinansowania.

Materiały dydaktyczne
Skrypt szkoleniowy - teoria, skrypt z opisem terapii - praktyka oraz ﬁlm instruktażowy. Oprócz bogatej
wiedzy teoretycznej, bardzo dużo ćwiczeń praktycznych.

Informacje dodatkowe
W trakcie usługi przewidywane są przerwy obiadowe w piątek i sobotę pomiędzy godziną 13.00, a
14.00.
W każdy dzień organizator dba o bufet "kawowy" - kawa, herbata, woda, słodycze, owoce.
Kursantów prosimy o zabranie ze sobą wygodnych strojów sportowych: dres lub leginsy, koszulki
sportowe, skarpetki.
Po zakończonym Kursie, wręczane są CERTYFIKATY.

Harmonogram
LP

Przedmiot / Temat
zajęć

Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

1

Dzień 1

2019-11-08

09:00

18:00

9:00

2

Dzień 2

2019-11-09

09:00

18:00

9:00

3

Dzień 3

2019-11-10

09:00

15:00

6:00

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Władysław Batkiewicz

Obszar specjalizacji

Fizjoterapeuta, autor książki "Starosłowiański
Masaż Brzucha", autor i współautor licznych
artykułów popularno-naukowych. Obszarem
specjalizacji są narządy wewnętrzne jamy
brzusznej - terapia wisceralna, Koherencja Serca i
Mózgu oraz Mikrokinezyterapia.

Doświadczenie zawodowe

Fizjoterapeuta, autor książki pt.: „Starosłowiański
Masaż Brzucha”, autor i współautor licznych
publikacji popularno-naukowych, twórca
Funkcjonalnej Terapii Trzewi (FTT) - 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 z Instytutem HeartMath w USA, w
Kalifornii. W kraju i za granicą prowadzi branżowe
wykłady, a także Kursy: Starosłowiańskiego
Masażu Brzucha, Funkcjonalnej Terapii Trzewi
oraz Mikrokinezyterapii. Obecnie zaangażowany
jest w obserwacje i badania naukowe związane z
pracą fizjoterapeutów i terapeutów manualnych,
będących w stanie koherencji serca i mózgu.

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Bogate doświadczenia zawodowe, ogromna
wiedza poparta licznymi Certyfikatami i
Dyplomami.

Wykształcenie

Wyższe

Lokalizacja usługi
Adres:
al. Jana Pawła II 31
31-864 Kraków, woj. małopolskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:
Sala na parterze budynku, wjazd od ul.
Życzkowskiego

Warunki logistyczne:

