
Czym jest starosłowiański masaż brzucha?
Starosłowiański masaż brzucha jest starodawną me-

todą uzdrawiania i pro� laktyki jamy brzusznej. Należy 
pamiętać, że w dawnych czasach nie było zbyt wielu 
lekarzy. Jak podaje literatura etnograficzna, jeszcze 
po II wojnie światowej na większości polskich wsi byli 
obecni kręgarze, kowale wyrywający zęby, znachorzy, 
ludzie zajmujący się mięsieniem, czyli masażem, oraz 
ci, którzy zajmowali się brzuchami. Wypieranie medy-
cyny ludowej przez medycynę klasyczną datuje się na 
lata 50. XX wieku. I od tego czasu obserwuje się od-
chodzenie społeczeństwa polskiego od wiedzy, którą 
uzdrowiciele ludowi zdobywali na przestrzeni wieków. 

Wtedy również wykreślono z pamięci starosłowiański 
masaż brzucha. Staram się przywrócić tę wspaniałą 
metodę i proponuję ją współczesnym pacjentom.

Na czym polega SMB? 
Starosłowiański masaż brzucha polega na manual-

nej stymulacji poszczególnych narządów jamy brzusz-
nej w ściśle określonej kolejności. Jego celem jest 
rozluźnienie napięć na poziomie więzadeł brzucha, 
mięśni gładkich narządów wewnętrznych, mięśni po-
przecznie prążkowanych brzucha i tułowia, poprawa 
cyrkulacji krwi i limfy oraz prawidłowa praca gruczo-
łów wewnętrznych jamy brzusznej (wątroba, trzustka, 
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Każda z większych kultur rozwinęła swoją medycynę. Znamy chińską akupunkturę 
czy indyjską ajurwedę i jogę. Natomiast niewiele wiemy o tym, jak leczyli się 

nasi przodkowie. Okazuje się, że warto zainteresować się słowiańską medycyną 
ludową i czerpać z mądrości naszych przodków. Takim wielowiekowym dziedzictwem 

ludów słowiańskich jest chiropraktyka brzucha znana jako starosłowiański masaż 
brzucha (w skrócie SMB). Czym jest ta metoda i jakie są jej zalety, opowie fizjoterapeuta, 

który zgłębił tajniki SMB i napisał o nim książkę.
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żołądek, jelita). W trakcie terapii poprawia się również 
praca neuronów jamy brzusznej – tzw. mózg trzewny, 
który w dużym stopniu wpływa na prawidłowe funk-
cjonowanie mózgu.

Skąd Pana zainteresowanie tematem?
Na początku „był to przypadek”, ale z perspektywy 

czasu coraz bardziej wydaje mi się, że tak po prostu 
musiało być. Jestem wykładowcą mikrokinezyterapii 
i przez jakiś czas jeździłem na Ukrainę, aby uczyć leka-
rzy tej metody. W trakcie jednego z kursów lekarz za-
pytał mnie, czy znam starosłowiański masaż brzucha. 
Nie ukrywam, że wtedy byłem trochę nieskromny, bo 
przecież to ja przyjechałem, aby uczyć. Jednak pokora 
wróciła bardzo szybko, kiedy lekarz po kilku uciskach 
brzucha powiedział mi, z czym mam problemy. Byłem 
zszokowany i zdumiony. Grzecznie poprosiłem o kilka 
zabiegów. W moim przypadku efekty były spektakular-
nie pozytywne. Po powrocie do kraju wróciłem więc 
do ponownego zgłębiania tematu � zjologii i anato-
mii, ponieważ wyższe studia � zjoterapeutyczne 
nie poświęcają jamie brzusznej zbyt wiele 
czasu. Niedługo później podjąłem de-
cyzję, że będę się uczył tej metody. 
Wtedy, przez kolejny przypadek, 
spotkałem na swej drodze prof. 
n. med. Łukjana Andrijuka, 
dziekana Katedry Medycyny 
Naturalnej przy Lwowskim 
Uniwersytecie Medycznym. 

Tam uczy się przyszłych le-
karzy medycyny naturalnej?

Owszem, na Lwowskim 
Uniwersytecie Medycznym 
uczy się medycyny naturalnej 
na dwuletnich dziennych stu-
diach podyplomowych.  Absolwen-
ci otrzymują tytuł lekarza naturopaty. 
Przyznam szczerze, że tam po raz pierwszy 
w życiu rozmawiałem z lekarzami, którzy wiedzie-
li, kiedy można pomóc choremu wyłącznie metodami 
naturalnymi, kiedy tylko za pomocą medycyny klasycz-
nej, a kiedy połączyć obie metody, osiągając najlepszy 
efekt.

W Polsce medycyna ludowa kojarzona jest ze 
znachorami i dziwnymi obrzędami czy gusłami. 
Sytuacja wygląda inaczej za naszymi wschodni-
mi granicami.

Medycyna ludowa praktykowana była przez samo-
uków, którzy bardzo często swą wiedzę „dziedziczyli” 
po swoich przodkach. Oczywiście trudno o nich mó-
wić jako o osobach z wykształceniem medycznym. 
Dlatego bardzo często w stosunku do nich używano 
i używa się określeń mających pogardliwe zabarwie-
nie. Jednak nie zapominajmy o tym, że w obecnych 
czasach, według danych WHO, 80 proc. ludzi na
Ziemi leczy się u terapeutów propagujących medycy-

nę ludową. Kilka krajów, w tym Chiny, Indie, ale również 
Ukraina, Białoruś, Rosja i Azerbejdżan wprowadziło o� -
cjalnie do programu uniwersytetów medycznych wie-
dzę z zakresu medycyny ludowej. Profesorowie nauk 
medycznych za wschodnimi granicami z pokorą bada-
ją dawne metody pomagania chorym, szukając nauko-
wego wyjaśnienia ich skuteczności. Starożytna wiedza 
zdobywana na przestrzeni wieków konfrontowana jest 
z najnowszymi zdobyczami świata nauki. Szkoda, że 
u nas tak nie jest.

W przypadku jakich dolegliwości pomoże terapia 
wisceralna?

Lista dolegliwości, na które pomoże ta terapia, jest 
długa. Po pierwsze SMB może być metodą wspierającą 
medycynę klasyczną i to powtarzam przy każdej nada-
rzającej się okazji. Jej działanie polega na pro� laktyce, 
a nie leczeniu chorób, bo od leczenia są lekarze. Bar-
dzo dużą skuteczność tej metody widać u osób z ten-
dencjami do zaparć, nawet tych ciągnących się latami. 

Podobnie jest z kolkami jelitowymi u dzieci. Tutaj 
nawet jeden zabieg jest w stanie przynieść 

spektakularny efekt. Tylko później na-
leży terapię kontynuować, wyko-

nując zabiegi samemu sobie i raz 
na jakiś czas konsultując się ze 

specjalistą. Wymienię jeszcze: 
bóle brzucha, biegunki, zespół 
jelita drażliwego, wszystkie 
problemy wynikające z zabu-
rzenia cyrkulacji żółci i soku 
trzustkowego, a więc wzdę-
cia, gazy i problemy z trawie-

niem. Istnieją też zaburzenia 
układu moczowego, poporo-

dowe nietrzymanie moczu, pro-
blemy u mężczyzn z oddawaniem 

moczu, prostatą oraz bóle menstru-
acyjne. Terapią SMB można w znacznym 

stopniu poprawić pracę poszczególnych narzą-
dów brzucha, ale wyraźnie chcę podkreślić, że każdy 
przypadek należy rozpatrywać indywidualnie.

Kto może wykonywać SMB?
Podczas naszych szkoleń uczymy specjalistów – � -

zjoterapeutów oraz masażystów i innych ludzi, którzy 
chcą pomóc sobie samym i swoim bliskim. Aby praco-
wać z klientami na zasadach komercyjnych, należy po-
siadać odpowiednie wykształcenie i umiejętności oraz 
prowadzić działalność gospodarczą, mając stosowne 
ubezpieczenie. Starosłowiański masaż brzucha jest 
metodą bezpieczną  pod warunkiem, że przestrzega 
się zasad BHP, uwzględnia przeciwwskazania i wyko-
nuje się go w sposób delikatny.

Czy są jakieś przeciwwskazania?
Oczywiście. Absolutnie nie należy dotykać brzucha 

osoby podczas ostrego przebiegu choroby narządów
wewnętrznych. Ponadto przeciwwskazania to 
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Celem 
starosłowiańskiego 
masażu brzucha jest 

rozluźnienie napięć na poziomie 
więzadeł brzucha, mięśni gładkich 
narządów wewnętrznych, mięśni 

poprzecznie prążkowanych brzucha 
i tułowia, poprawa cyrkulacji krwi i limfy 

oraz prawidłowa praca gruczołów 
wewnętrznych jamy brzusznej 

(wątroba, trzustka, żołądek, 
jelita). 



wszelkiego rodzaju choroby nowotworowe, cho-
roby narządów wymagające natychmiastowej po-
mocy medycznej, ostre stany zapalne narządów 
jamy brzusznej, krwotoki wewnętrzne i świeże rany 
w obrębie jamy brzusznej, choroba zakrzepowa na-
czyń krwionośnych, wczesna ciąża i ciąża zagrożona, 
choroby infekcyjne z wysoką temperaturą ciała czy 
wszelkiego rodzaju owrzodzenia przewodu pokar-
mowego. Nie należy prowadzić terapii u osób z po-
większoną wątrobą lub śledzioną. Generalnie jest 
tutaj jedna nadrzędna zasada: terapeuta nie może 
„bawić się w lekarza”.

Jak długo trwa zabieg i jak się do niego przygoto-
wać?

Dobrze wykonany zabieg trwa od 30 do 60 minut. 
Należy ubrać wygodny strój sportowy, np. legginsy 
lub spodnie dresowe i T-shirt, aby czuć się komforto-
wo, a terapeuta mógł odpowiednio przeprowadzić 
terapię. Ważne, żeby bezpośrednio przed wizytą nie 
jeść ciężkostrawnego posiłku.

Jakie są zalecenia po zabiegu?
Umiarkowane jedzenie, trochę ruchu – np. spacer 

po parku lub lesie. Dobrze jest uświadomić sobie, że 

problemy z brzuchem są bardzo często konsekwen-
cją napięć emocjonalnych. Może warto zwolnić tem-
po życia, poszukać piękna w przyrodzie, zrelaksować 
się, wybaczyć sobie lub innym, pomyśleć, za co moż-
na podziękować albo być wdzięcznym.

Na rynku dostępna jest Pana książka „Starosło-
wiański Masaż Brzucha”. Czy znajdziemy tam wska-
zówki, jak samodzielnie wykonać taki masaż?

Książka jest napisana dla osób, które chciałyby po-
móc sobie samym lub ewentualnie swym bliskim. 
Są w niej dokładnie opisane 
techniki terapeutyczne i oso-
biście znam wielu ludzi, którzy 
po lekturze tej książki potra� li 
stosować masaż, który przy-
niósł im dużą ulgę. Zachę-
cam także do uczestnictwa 
 w naszych szkoleniach. Miej-
sca i terminy są podane w za-
kładce „kalendarz” na stronie: 
www.batkiewicz-rw.pl. 
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Władysław Batkiewicz – fizjoterapeuta, autor książki  „Starosłowiański Masaż Brzucha” (Wyd. KOS), 
autor i współautor licznych publikacji popularnonaukowych, twórca funkcjonalnej terapii trzewi, autorskiej formy 
terapii wisceralnej, która powstała na bazie własnych doświadczeń zawodowych oraz wieloletnich kontaktów 
z Centrum Mikrokinezyterapii we Francji, z Uniwersytetem Medycznym (Katedra Medycyny Alternatywnej) we 
Lwowie oraz Instytutem HeartMath w USA, w Kalifornii. W kraju i za granicą prowadzi branżowe wykłady, a także 
kursy: starosłowiańskiego masażu brzucha (SMB), funkcjonalnej terapii trzewi (FTT) oraz mikrokinezyterapii. 
Wraz z żoną Renatą zaangażowany jest w obserwacje i badania związane z pracą fizjoterapeutów i terapeutów 
manualnych, będących w stanie koherencji brzucha, serca i mózgu .

Starosłowiański 
masaż brzucha 

może okazać się pomocny 
u osób z tendencjami do zaparć, 

mających problemy z bólami 
brzucha, biegunkami, zespołem jelita 

drażliwego, wzdęciami, gazami, 
trawieniem, poporodowym 

nietrzymaniem moczu, 
prostatą czy bólami 
menstruacyjnymi. 


