
  

 

Instruktor: Timothy Marris D.O. FSCCO 

 

Termin: 17-19.05.2021r.  
 

Miejsce: Warszawa 

 

 

Organizator: Still Academy of Osteopathy 

www.stillacademy.pl 

 

Cena: 2500zł  

 

 

 

  

 

Kurs adresowany jest do osteopatów  
 

 

    ZAPROSZENIE NA: 
 



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

uczestnictwie decyduje kolejność wpłat) 
 

II rata 1700zł płatne do 17.04.2021r. 
 

W tytule przelewu proszę wpisać:  
 imię i nazwisko  

                           „trust your heands” 
 

Dane do przelewu: 

NR: 18 1050 1025 1000 0092 5930 6067 

Still Academy of Osteopathy 

B.Mazur, M.Małachowski, P.Ficygowski s.c. 

02-792 Warszawa, Lanciego 11/73 

 
 

 
 

 

 

Wysłanie formularza zgłoszeniowego przez stronę www.fizjosystem-

szkolenia.pl lub www.stillacaemy.pl wiąże się z akceptacją regulaminu kursów 

i mastercoursów, dostępnych na www stronach. 

http://www.fizjosystem-szkolenia.pl/
http://www.fizjosystem-szkolenia.pl/
http://www.stillacaemy.pl/


Ten element ma na celu zwiększenie umiejętności palpacyjnych i percepcyjnych. Będziesz 

dogłębniej eksplorować tkanki, zwiększając swoją zdolność do dokładniejszego i bardziej 

precyzyjnego różnicowania oraz diagnozowania zaburzeń równowagi w ich obrębie. Większa 

umiejętność różnicowania tkanek osiągnięta dzięki temu elementowi stanowić będzie 

podstawę do dalszej części programu kursu. 

1. Kto jest terapeutą? Kim jestem, co moja osoba wnosi do stołu terapeutycznego? 

2. Kość, okostna, śródkostna i trauma. 

3. Opona twarda, pajęczynówka i opona miękka - palpacja wszystkich trzech warstw 

4. Płuca i drzewo oskrzelowe 

5. Kość krzyżowa i kompresja kości krzyżowej 

6. Stany płynne i fluktuacja boczna 

7. Zatoki kości czaszkowych 

8. Przepona, klatka piersiowa i pierwszy oddech 

9. CV4 

  

 

 

 



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 - 16.00 
 
 
 
 

 

 
 

• zmienne obuwie sportowe 
• wygodny strój 

• przybory do pisania 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
Kurs będzie prowadzony w języku angielskim 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. 
 


