
 

 

Instruktor: Michel Puylaert DO  

 

Termin: 

I moduł: 26-29.10.2020r.  

II moduł: 30.11-3.12.2020r.  
 

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

 www.fizjosystem-szkolenia.pl   

 

Cena: 3900zł  

 

 

  

Kurs adresowany jest do fizjoterapeutów, osteopatów, 

terapeutów manualnych oraz studentów tych kierunków 

 

 

 

ZAPROSZENIE NA KURS 
 



Zadatek 900 zł (zadatek jest gwarancją 
rezerwacji miejsca na kursie, o 

uczestnictwie decyduje kolejność wpłat) 
 

II rata 3000zł płatne do 26.09.2020r. 
 

W tytule przelewu proszę wpisać:  
 imię i nazwisko  

                           „narządy trzewne e4” 

  
 
 

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/


Intensywne 8-dniowe szkolenie o kompleksowym podejściu do tematyki terapii wisceralnej. Od embriologii, 

poprzez anatomie, fizjologię, palpację, terapię czaszkową oraz płynową do technik i potologii wisceralnych. 

Kurs ma na celu pokazanie oraz odnalezienie wszystkich wzajemnie połączonych elementów. 

 

 

Podczas szkolenia: 

• poznasz podstawy osteopatii, której częścią jest terapia wisceralna,  
 

• nauczysz się łączyć patologie trzewne z innymi układami - 
strukturalnym, naczyniowym, czaszkowym, kranialnym i parietalnym 
 

• nauczysz się dokładnej, precyzyjnej i ukierunkowanej palpacji 
elementów układu wisceralnego, 

• poznasz techniki nasłuchowe - listening, 
 

• nauczysz się pracować technikami powięziowymi poprawiając przy 
tym mobilność narządów trzewnych,  
 

• nauczysz się diagnozowania patologii narządowych oraz techniki 
wisceralnych poprawiających ich funkcję, 

• poznasz kluczowe połączenia pomiędzy narządami wewnętrznymi a zaburzeniami układu ruchu oraz 
nauczysz się z nimi pracować, 
 

• poznasz podstawy embriologii, 
 

• pogłębisz wiedzę o najczęstrzych wisceralnych przypdkach chorobowych m.in: zespół jelita drażliwego, 
zaparcia, biegunki, wzdęcia, refluks, nietorelancja pokarmowa, nietrzymanie moczu czy dolegliwości 
bólowe dna miednicy, 

• powiesz się jak problemy emocjonalne wpływają na funkcję wisceralne a co za tym idzie cały organizm 
człowieka. 

 

Przebrniesz przez: 

• przeponę, 

• przełyk, 

• żołądek, 

• dwunastnicę, 

• jelito cienkie, 

• jelito grube, 

• wątrobę i pęcherzyk żółciowy, 

• trzustkę i śledzionę, 

• nerki, 

• pęcherz moczowy i macicę, 

• płuca, 

• serce 

Poznasz różne podejście do pracy z trzewiami a także połączenia z częściami obwodowymi i układem 
czaszkowym. Nauczymy się pracy na splotach trzewnych i krezkowych oraz przećwiczysz techniki naczyniowe.  
Po odbytym szkoleniu staniesz się świadomy kluczowych połączeń pomiędzy narządami wewnętrznymi a 
symptomami na pozór wyglądającymi na zaburzenia z  układu ruchu, co przeniesie się na Twoją pracę w 
gabinecie.  



Rejestracja uczestników I dnia szkolenia od godziny 8.45 
I dzień:    9.00 - 17.00 
II dzień:   9.00 - 17.00 
III dzień:  9.00 - 17.00 
IV dzień:  9.00 - 15.00 
 
 
 
 

 

 
 

• zmienne obuwie sportowe 

• strój sportowy 
• przybory do pisania 

 
 

 
 
 

 
Kurs będzie prowadzony w języku niemieckim z konsekutywnym tłumaczeniem 
na język polski.  
Wszystkie materiały w postaci skryptu otrzymują Państwo w języku polskim. 

 
 

 
 
 

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. 

 


