
KOMPLEKSOWA TERAPIA WISCERALNA 

 

Powstała w oparciu o metody tj Medycyna Manualna Dr. Składowskiego, Manipulacja 

Powięzi Luigiego Stecco, Rolfingu, Chiropraktyki, Taśm Anatomicznych oraz Medycyny 

Chińskiej. W porównaniu do innych koncepcji wisceralnych, pracujemy z całym ciałem. 

Nie tylko z narządami wewnętrznymi. Uczymy jak odczytać dysfunkcje z wyglądu ciała 

pacjenta, jego rytmu oddechowego jak i stanu języka czy skóry. Jak znajdować restrykcje 

w tkankach miękkich oraz twardych i jak poddać je maksymalnie skutecznemu leczeniu. 

Pokazujemy jakie objawy występujące, mogą nas skierować do pracy z konkretnym 

narządem lub tkanką obwodową, uzupełnione o diagnostykę funkcjonalną. Jakie nie 

swoiste objawy może dać dany narząd. Pracujemy z ogromnie ważną strukturą, od której 

zależy komunikacja między mózgiem trzewnym a mózgiem – nerwem błędnym.  

Wykorzystując leczenie układu oddechowego, technikami twardymi, miękkimi, 

oddechowymi, leczymy układ wisceralny oraz łańcuchy mięśniowo-powięziowe. 

Za pomocą strategicznych obszarów tkanek obwodowych łańcuchów mięśniowo-

powięziowych( tzw. kotwic trzewnych, słupów kinetycznych, tensorów układowych) 

leczymy układ wisceralny, oddechowy i kręgosłup. 

Znaczna część napięć trzewnych jest pochodzenia oddechowego i obwodowego. 

Dlatego bez zrozumienia mechanizmów na tym poziomie, praca trzewna bywa często 

nieskuteczna.  

Jednocześnie cała koncepcja jest nowatorskim systemem patrzenia na dysfunkcje 

miednicy i kręgosłupa, harmonizując ciało ustawia do poziomu pierwotnego talerze 

biodrowe i barki.  

Przekłada się to na: 

• wyrównanie napięć globalnie 

• wyrównanie długości kończyn dolnych 

• wyrównanie osi kończyn dolnych 

• wyrównanie obciążenia stóp  

 



Dzięki czemu mamy wpływ na dolegliwości tj.: 

• bóle brzucha, odcinka szyjnego, piersiowego, lędźwiowego kręgosłupa 

• dysfunkcje stawów skroniowo-żuchwowych 

• bóle barków, kolan, stóp, pachwin 

• choroby bioder 

• zaburzenia równowagi 

• drętwienia rąk i nóg 

• rwa kulszowa 

• obrzęki nóg 

• stopa opadająca 

• zmniejszenie objętości oddechowej 

• astma mechaniczno-zależna 

• uczucie duszności 

• bóle brzucha i kolki 

• choroby kobiece m.in: bolesne miesiączki, bóle i pieczenia pęcherza, pochwy, odbytu zaniki 

jajników, trudności z zajściem w ciąże 

• brak miesiączkowania mechaniczno zależny  

• problemy trawienne tj. wzdęcia, burczenia i przelewania, zgagi, refluks, biegunki, 

zatwardzenia, kontrola oddawania moczu i stolca 

• częste zapalenia gardła, zatok oraz chrypki i odchrząkiwanie 

• spadki nastroju 

• napady paniki 

• uczucie niepokoju i lęku 

 


