RAMOWY PROGRAM KURSU TCK
(Kurs składa się z 7 modułów)

I Moduł
TEORIA I PRAKTYKA BIODYNAMICZNEGO MECHANIZMU TERAPII ORAZ ANATOMICZNE I
FIZJOLOGICZNE PODSTAWY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU CZASZKOWO-KRZYŻOWEGO
(40 godzin – 4 dni) koszt modułu 1350 zł
1. Wstęp do terapii czaszkowo-krzyżowej dotycząca terapii czaszkowo-krzyżowej - anatomia i
fizjologia systemu membranowego, czaszkowego oraz centralnego i obwodowego układu
nerwowego.
2. Chwyty czaszkowo-krzyżowe, wyczuwanie pulsacji podłużnej płynu mózgowo-rdzeniowego.
3. Punkty „zaciszania” i ich terapeutyczne znaczenie.
4. Fluktuacja poprzeczna i jej znaczenie w terapii.
5. Kształt, opory, rozluźnianie tkanki u podstawy czaszki, potylicy, stawach krzyżowobiodrowych, stawach lędźwiowo-krzyżowych
6. Rozluźnianie kości czaszki
7. Pompa dr Stone’a.
8. „Ukształtowanie” czaszkowe
9. Protokół zbiorczy postępowania terapeutycznego
II Moduł
PŁYWY I RYTMY (20 godzin – 3 dni) koszt modułu 1100 zł
1.
2.
3.
4.

Pochodzenie rytmów i pływów
Rytmy i pływy w przyrodzie
Ćwiczenia czaszkowo-krzyżowe
Terapia Czaszkowo-krzyżowa -włączanie się w trzy pływy : długi, średni i impuls pierwotnego
oddychania
5. Ćwiczenia praktyczne
6. Linie Środkowe –Kwantowa, Pierwotna i Linia Płynów
III moduł
ZAAWANSOWANE TECHNIKI TCK (20 godzin – 3 dni) koszt modułu 1100 zł
1. Powtórzenie i rozszerzenie wiadomości - kości i membrany układu czaszkowo-krzyżowego,
budowa anatomiczna czaszki i twarzoczaszki, układy terapeutyczne
2. Zatoki żylne mózgu- anatomia, fizjologia, drenowanie zatok żylnych wg Sillsa
3. Drenowanie zatok opony twardej mózgu
4. Uwalnianie „szlaku wyrażania się” – wlot piersiowy, język ,podniebienie twarde, zęby, kości
jarzmowe i nosowe, równoważenie kości gnykowej
5. TMJ- kompleks skroniowo-żuchwowy- anatomia, dysfunkcje, uwalnianie
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IV Moduł
TRAUMA SOMATOEMOCJONALNE ODWIJANIE, SYSTEM POLYVAGAL (40 godz.- 4 dni) koszt
modułu 1350 zł
1. Praca z traumą Somatoemocjonalne Odwijanie i inne techniki pomocne w problemach
post-traumatycznych różnego pochodzenia
2. Praca z traumą wg. koncepcji Petera Levine'a. Równoważenie Układu Nerwowego (Polyvagal system wg S. Porges'a)

V Moduł
RÓŻNE OBLICZA UKŁADU ODPORNOŚCIOWEGO (22 godz. – 3 dni) koszt modułu 1100 zł
1. Praca z układem odpornościowym i narządami wewnętrznymi
VI Moduł
ZASADY UZDRAWIANIA. ZASTOSOWANIE TERAPII CZASZKOWO-KRZYŻOWEJ U DZIECI (22 godz.3 dni) koszt modułu 1100 zł
1. Anatomia czaszki i układu czaszkowego u dzieci.
Zasady uzdrawiania w pracy terapeutycznej z dziećmi.
2. Układy terapeutyczne TCK i Polarity
3. Metamorficzny masaż stóp.
4. Dziecięcy masaż motylkowy.
5. Trauma i dzieci (układ Polyvagal i Ukleja)
6. Specyficzne problemy u dzieci.
VII Moduł
EMBRIOLOGIA. TERAPIA CZASZKOWO-KRZYŻOWA: PRACA Z KOBIETĄ W CIĄŻY, W OKRESIE
POŁOGU I PRACA Z NOWORODKIEM (22 godz.-3 dni ) koszt modułu 1100 zł
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Embriologia i terapia
Kobieta ciężarna i płód
Terapia czaszkowo-krzyżowa w okresie połogu
Proces porodowy i traumy okołoporodowe
Terapia czaszkowo-krzyżowa – słuchanie niemowląt
Układy terapeutyczne TCK i Polarity dla kobiet przed zajściem w ciążę, w ciąży, po porodzie
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Planowany termin rozpoczęcia kursu w 2022
20-23.01.2022. - I moduł
04-06.03.2022. - II moduł
06-08.05.2022. - III moduł
16-19.06.2022.- IV moduł
07-09.10.2022. - V moduł
10-13.11.2022. - VI moduł
(termin VII modułu zostanie ustalony w trakcie trwania kursu)

Lokalizacja : Olsztyn

Zgłoszenie na kurs
•

zakwalifikowaniu na kurs decyduje przesłanie następujących dokumentów:

1. Formularza zgłoszeniowego
2. Kopii wpłaty zaliczki w wysokości 500 zł na poniższy rachunek bankowy:
•

Dane do przelewu:
„Natural Flow” Maja Lesińska
nr konta: 67 1160 2202 0000 0004 7294 8415
Tytuł przelewu: Imię i nazwisko kursanta, nazwa i termin kursu.

Powyższe dokumenty proszę przesłać jako załącznik na adres: maja@natural-flow.pl
Czas wpłynięcia maila i zaliczki będzie decydował o kolejności na liście uczestników kursu.
Uprzejmie informujemy, że wszystkie informacje dotyczące kursów będą Państwo otrzymywać drogą
elektroniczną na podane adresy e-mailowe. W związku z powyższym prosimy o uaktualnienie adresów
e-mailowych i ich poprawne zapisywanie przy wypełnianiu formularza zgłoszeniowego na kurs.
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