
 

 

Instruktorzy:  

Jakub Stępnik DO, MSc, BSc, MT 

mgr Magdalena Brzezińska 

 

Termin:  

moduł I: 4-6.03.2023 

moduł II: 15-17.04.2023 
 

Miejsce: Warszawa, ul. Wita Stwosza 32 lok. 1 

 www.fizjosystem-szkolenia.pl   

 

Cena: 2900zł  

 

 

 

  

Kurs adresowany jest do fizjoterapeutów, osteopatów, 

terapeutów manualnych oraz studentów tych kierunków 

 

 

ZAPROSZENIE NA KURS 
 



Zadatek 800 zł (zadatek jest gwarancją 
rezerwacji miejsca na kursie, o 

uczestnictwie decyduje kolejność wpłat) 
 

II rata 2100zł płatne do 4.02.2023r. 
 

W tytule przelewu proszę wpisać:  
 imię i nazwisko  

                           „manipulacje n-m e7” 

  
 
 

Dane do przelewu: 
FizjoSystem A. Ficygowska, P. Ficygowski s.c.  

02-661 Warszawa, Ul. Wita Stwosza 32/1 
Nr konta: 

05 1050 1025 1000 0024 1448 5587 
 
 

 
FizjoSystem A. Ficygowska, P. Ficygowski s.c.  

02-661 Warszawa, Ul. Wita Stwosza 32/1 
NIP: 521-369-05-28 

www.fizjosystem-szkolenia.pl 
kursy@fizjosystem.com 

 
 

Wysłanie formularza zgłoszeniowego przez stronę www.fizjosystem-

szkolenia.pl wiąże się z akceptacją regulaminu kursów, dostępnego na stronie 

www.fizjosystem-szkolenia.pl 

http://www.fizjosystem.com/
mailto:kursy@fizjosystem.com
http://www.fizjosystem-szkolenia.pl/
http://www.fizjosystem-szkolenia.pl/


Na szkoleniu zapoznacie sie z różnymi modelami badania i leczenia uwięźnięć struktur nerwowych. Poruszone 
zostaną aspekty pracy z centralnym oraz obwodowym układem nerwowym. 

Praca z centralnym układem nerwowym obejmuje pracę z 
oponami mózgu, sierpem mózgu i namiotem móżdżku oraz 
oponami rdzenia. Zostaną zaprezentowane techniki 
mechaniczne polegające na poprawie ślizgu tkankowego, 
zmieniające stan nawodnienia substancji podstawowej czy 
odżywienia tkanki nerwowej. Zajmiemy się także zjawiskami 
piezoelektrycznymi oraz technikami nasłuchowymi, które są 
bardziej subtelne, bazujące na czuciu rytmicznego impulsu 
czaszkowego, zwijaniu i rozwijaniu powięziowym oraz dłuższych 
pływach, które przez wielu autorów są kojarzone z polem 
morfogenicznym (lub inna nazwa pole morfogenetyczne). 

Praca z obwodowym układem nerwowym obejmuje pracę z nerwami długimi kończyn, nerwami skórnymi oraz 
nerwami autonomicznymi. Dodatkowo zostaną przedstawione techniki uwalniania struktur nerwowych w 
obrębie tułowia oraz szyi i głowy. Techniki obejmują pracę mechaniczną z tradycyjnymi technikami 
napięciowymi i ślizgowymi oraz pracę poprzez uwalnianie i przebudowę struktur powięziowych otaczających 
nerwy. Zajmiemy się także obszarami wyjścia nerwów, ich przejścia przez kluczowe rejony i skrzyżowaniami. 
Techniki nasłuchowe obejmują delikatną pracę na nerwach wraz z rytmem czaszkowym oraz zwijaniem i 
rozwijaniem powięzi. Cały materiał zostanie na końcu połączony w jedną spójną całość, ukazujący różne modele 
i podejścia w pracy z nerwami i powięzią. Szkolenie kładzie szczególny nacisk na praktykę, która będzie 
stanowiła większą część czasu jego trwania. 

Całość szkolenia to aż 75 godzin dydaktycznych zajęć praktyczno-teoretycznych, które przygotują kursanta do 
rzetelnej diagnostyki i terapii m.in. na poziomie struktur układu nerwowego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



Rejestracja uczestników I dnia szkolenia od godziny 8.45 
I dzień:    9.00 - 18.00 
II dzień:   9.00 - 18.00 
III dzień:  9.00 - 15.00 
 
 
 
 
 

 

 
 

• zmienne obuwie sportowe 

• strój sportowy 
• przybory do pisania 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Faktury końcowe za szkolenie wystawiane są na podstawie NIPu podanego w 
formularzu zgłoszeniowym z datą zakończenia kursu i wysyłane są do państwa 
mailowo do 15 dnia kolejnego miesiąca – zgodnie z ustawą o księgowości. 

 


