
KURS DOTYK DLA ZDROWIA I-IV stopnie 

KINEZJOLOGIA STOSOWANA  
 

Termin kursu I-go stopnia - 17-19.06.2016 

Miejsce szkolenia: Gdańsk ul. Kartuska 377 

 

Godziny zajęć:   

Piątek:      17:00 - 21:00 

Sobota:      9:00 - 18:00 

      Niedziela :    9:00 - 18:00  

Przerwa obiadowa w godz. 14:00 - 15:00  

Istnieje możliwość skorzystania z obiadu na miejscu –produkty ekologiczne, może być obiad 

wegetariański i bezglutenowy. Koszt 20-25 zł. 

 

Kinezjologia stosowana, znana jako Dotyk dla Zdrowia (Touch for Health) to metoda, której celem jest 

zachowanie zdrowia i przywracanie równowagi w organizmie. To również prosta i szybka technika 

określająca stan zdrowia za pomocą testu mięśniowego. Opracowana przez dr. Thie'a i dr. Goodheartha 

łączy w sobie naukę medycyny akademickiej z wiedzą leczniczą dalekiego wschodu. Ponieważ 

konkretnym mięśniom przyporządkowane są meridiany i organy, poprzez test mięśniowy określający ich 

napięcie, możemy wskazać na blokady w przepływie energii w ciele. Następnie, pracując z ciałem za 

pomocą stymulacji poprzez dotyk odpowiednich punktów neurolimfatycznych i neuronaczyniowych, 

doprowadzamy do usunięcia blokad i przywrócenia prawidłowego przepływu energii. Dzięki temu 

organizm mobilizuje własne siły regeneracyjne i dąży do samouzdrowienia. 

Dotyk dla Zdrowia jest terapią wspierającą nasze zdrowie psychoemocjonalne, fizyczne i biochemiczne. 

Metodę Dotyku dla Zdrowia możemy stosować m.in.: 

w dolegliwościach bólowych, w problemach przewodu pokarmowego, zaburzeniach trawienia, alergiach, 

w zmęczeniu, osłabieniu, wyczerpaniu, w regulacji przemiany materii, w problemach emocjonalnych, w 

trudnościach w nauce ,w trudnościach w relacjach , do pracy ze stresem, lękiem, w celu poprawy 

postawy i chodu, u sportowców do polepszenia wyników w sporcie. 

Dotyk dla Zdrowia jest bezpieczną, nieinwazyjną metodą, którą mogą stosować wszyscy: 

profesjonaliści - lekarze, rehabilitanci, jak również każdy z nas, dla kogo ważne jest zdrowie własne i 

bliskich. 



Prowadząca: 

 

 

Lek. med. Dorota Kalwajt - pediatra, specjalista rehabilitacji medycznej, ukończyła Śląską Akademię 

Medyczną w Katowicach (w tym 4 lata studiowała w Petersburgu), licencjonowany instruktor  metody 

Touch for Health - Dotyk dla Zdrowia w Polsce. 

Dr Dorota Kalwajt jest jedyną osobą w Polsce, posiadającą wiedzę i certyfikat uprawniające do 

przeprowadzenia wszystkich 4 stopni kursu, posiada również najświeższą wiedzę z zakresu kinezjologii - 

dotyku dla zdrowia, która na przestrzeni lat ewoluowała i była nowelizowana. 

Od lat zafascynowana medycyną holistyczną, stale poszukuje nowych, ciekawych metod diagnostyki i 

leczenia. Ukończyła liczne kursy z zakresu homeopatii, homotoksykologii, izopatii, medycyny 

informacyjnej, mikroskopii ciemnego i jasnego pola, dietoterapii. Upatruje źródła chorób w stanie 

naszych jelit i sposobie odżywiania. Dzięki poszukiwaniom najskuteczniejszych terapii dietetycznych 

została certyfikowanym opiekunem Metabolic Balance. Zgłębia wiedzę wpływu przeżyć i emocji na nasze  

zdrowie. 

Swoją szeroką wiedzą Dorota Kalwajt dzieli się z pacjentami podczas wykładów i szkoleń.  

Wierzy, że my sami mamy ogromny wpływ na nasze zdrowie i uczy tego innych. 

I przede wszystkim…… KOCHA TO CO ROBI! 

Wieloletnie zainteresowanie kinezjologią, jej metodami diagnozowania i leczenia, zaowocowało 

ukończeniem Pogłębionego Kursu Kinezjologii w Moskwie oraz moskiewskiego Kursu Instruktorskiego 

Wayna Toppinga Inernational Kinesiology College, Australia. Ukończyła także kursy z metody One Brain, 

opartej o kinezjologię stosowaną. Metody te stosuje w praktyce w swojej pracy zawodowej. 

 

 

 

 

 

 



PROGRAM KURSU: 

 

Program kursu I-go stopnia zapoznaje z podstawowymi technikami Dotyku dla Zdrowia i ich praktycznym 

zastosowaniem. 

 Wprowadzenie do metody 

 Obwód czystego mięśnia 

 Testowanie wstępne  

 Punkty neurolimfatyczne 

 Punkty neuronaczyniowe 

 Meridiany 

 Przyczepy mięśni 

 Testy prowokacyjne 

 Odruch Johna Thie`a 

 14 głównych mięśni 

 Uwolnienie emocjonalnego stresu 

 Testowanie produktów spożywczych 

 Ćwiczenia naprzemienne 

 Energia słuchu 

 Energia metody uwalniania bólu 

 Równoważenie na cel 

 

 

 

 

 

 



ORGANIZATOR: 

 
Instytut Neurorozwoju i Sportu,  

Elżbieta Cieplińska , 

80-180 Kowale, Pl. Afrodyty 3/1  

 

KONTAKT: 

Elżbieta Cieplińska- 606 610 599 

Tomasz Ciepliński- 791 256 099 

e-mail: c-edukacji@o2.pl   

 

Koszt kursu:  600zł 

*wpłata zaliczki - 200zł do dnia 30.05.2016 

* pozostała kwota -do dnia 15.06.2016  

Cena kursu obejmuje materiały dydaktyczne. 

 

W czasie kursu organizator zapewnia napoje i poczęstunek. 

 

Cena kursu nie obejmuje kosztów zakwaterowania i wyżywienia uczestników. 

 

WPŁATY PROSIMY DOKONAĆ NA NR KONTA: 

 

mBANK nr: 13 1140 2004 0000 3702 7559 5895 

Instytut Neurorowoju i Sportu, Kowale ,Pl. Afrodyty 3/1 

Tytułem:  Kurs Dotyk dla Zdrowia, proszę o podanie imienia i nazwiska osoby ,której dotyczy wpłata. 

 

W przypadku odwołania szkolenia, wpłacona kwota zostanie przelana na konto wpłacającego. 


