
 

 

Instruktor: Jakub Stępnik DO, MSc, BSc, MT 

 

Termin:  

moduł I: 21-24.01.2021r.  

moduł II: 25-28.02.2021r.  
 

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

 www.fizjosystem-szkolenia.pl   

 

Cena: 3900zł  

 

 

  

Kurs adresowany jest do osteopatów oraz absolwentów 

szkolenia psychosomatycznego z Jakubem Stępnikiem 

 

ZAPROSZENIE NA KURS 
 



Zadatek 1000 zł (zadatek jest gwarancją 
rezerwacji miejsca na kursie, o 

uczestnictwie decyduje kolejność wpłat) 
 

II rata 2900zł płatne do 21.12.2020r. 
 

W tytule przelewu proszę wpisać:  
 imię i nazwisko  

                           „master psychosomatyka” 

  
 
 

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/


MODUŁ I: 
  
Dzień 1 
- Podstawy biologiczne, medyczne, neurofizjologiczne reakcji stresowych i ich wpływ na organizm człowieka. 
- Układ Primovascularny- pierwotny układ naczyniowy- dotychczasowe wyniki badań i ich istotność dla pracy 
nasłuchowej oraz wykorzystanie w pracy manualnej 
- Typy zawieszeń emocji w cele- ich wpływ strukturalny oraz wisceralny na ciało 
- Praca w byciu neutralnym, odbieranie – nadawanie 
  
Dzień 2 
- Strefy percepcji 
- Praca nad polami percepcji- zawężanie 
- Powięź – badania naukowe, typy receptorów i ich wpływ na efekty terapeutyczne, zjawiska piezoelektryczne, 
bioluminescencja i inne. 
- Praca na zwijaniu i rozwijaniu powięzi 
  
Dzień 3 
- Detoksyfikacja układu nerwowego- układ glimfatyczny 
- Praca z wybranymi jądrami mózgu – połączenie pracy manualnej z prowadzoną wizualizacją angażującą daną 
strefę mózgu przez terapeutę 
- Wychodzenie z procesu i wybrane zalecenie dla pacjentów po terapii 
  
Dzień 4 
- Praca z dokładną linią życia- ja dysfunkcja rozwijała się 
- Rozbudowa linii życia o wzorce trans i intergeneracyjne 
- Podsumowanie szkolenia i synteza informacji 
  
  
MODUŁ II 
  
Dzień 1 
- Podstawy mikrobiologiczne oraz fizyczne komunikacji wewnętrznej oraz zewnętrznej organizmów żywych- 
dotychczasowe badania 
- Genetyka oraz epigenetyka – istotność dla medycyny 
- Praca w szerokich polach percepcji 
  
Dzień 2 
- Kody pokoleniowe- analiza drzewa genealogicznego pod kątem problemów pacjenta 
- Praca na wzorcach transgeneracyjnych i intergeneracyjnych 
- Zastosowanie rytuałów terapeutycznych 
- Sposoby łączenia się z podświadomością własną i pacjenta 
  
Dzień 3 
- Praca z emocjami 
- Łączenie pracy słownej – prowadzonej z pracą manualną – emocje 
- Hierarchizacja emocji 
- Medytacje na uwalnianie emocji 
  
Dzień 4 
- Najczęściej spotykane wzorce konfliktów oraz ich manifestacje w ciele – kończyna górna 
- Najczęściej spotykane wzorce konfliktów oraz ich manifestacje w ciel – kończyna dolna 
- Najczęściej spotykane wzorce konfliktów oraz ich manifestacje w ciel – kręgosłup 
- Podsumowanie 

 

 



Rejestracja uczestników I dnia szkolenia od godziny 8.45 
I dzień:    8.00 - 17.00 
II dzień:   8.00 - 17.00 
III dzień:  8.00 - 17.00 
IV dzień:  8.00 - 14.00 
 
 
 
 
 

 

 
 

• 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. 

 


