
 

 

HOLISTYCZNIE  
dla ZDROWIA 

U podstaw każdy człowiek jest taki sam,  jako jednostka tworzy niepowtarzalny zbiór historii i doświadczeń.  
Dlatego też w procesie leczenia wymagane jest zarówno indywidualne jak i kompleksowe podejście do problemu. 
Holistyczny stosunek do zdrowia oznacza traktowanie organizmu jako ściśle współpracującej ze sobą całości. 
Istnieją bardzo szczegółowe powiązania pomiędzy organizmem fizycznym, a sposobem naszego myślenia, 
emocjami i tym, jak się odżywiamy. 

 Czterodniowe turnusy rehabilitacyjne "Holistycznie dla zdrowia" skierowane są dla wszystkich osób 
wymagających kompleksowej rehabilitacji w takich problemach jak: 

 po przebytych urazach  
- kości 
- więzadeł  
- mięśni  
- ścięgien 

 leczenie dolegliwości bólowych kręgosłupa  
- szyjnego  
- piersiowego  
- lędźwiowego (miejscowe, promieniujące, rzutowane, opasające) 
- dolegliwości stawów – (skokowych, kolanowych, biodrowych, kompleksu barkowego, łokciowych, 
nadgarstków), 

 zaburzenia równowagi i koordynacji narządu ruchu 
 poprawa zakresów ruchomości (mobilności stawowej) 
 nauka prawidłowych wzorców ruchowych 
 dolegliwości bólowe i wady stóp 
 prewencja urazów i dysfunkcji narządu ruchu 
 poprawa ułożenia ciała w przestrzeni 
 bóle i zawroty głowy 
 ćwiczenia uwalniające od stresu 
 dolegliwości narządów trzewnych 

 

Podczas naszego turnusu rehabilitacyjnego zapewniamy Państwu: 

o szczegółową diagnostykę funkcjonalną z uwzględnieniem dotychczasowej historii choroby 
o indywidualnie dobraną terapię: 

- manualną 
- wisceralną, 
- mięśniowo-powięziową, 
- McKenziego 

o indywidualnie dobrane masaże 
o indywidualnie dobraną autoterapię 
o grupowe zajęcia, które są dobrane do problemu pacjenta: 

- ruchowe 
- Nordic Walking 
- autorelaksacja 

o indywidualnie dobrana fizykoterapia 
o warsztaty dotyczące samoświadomości problemu 
o kreowany jest 4-6 tygodniowy plan autoterapii po zakończonym turnusie rehabilitacyjnym 



Harmonogram zajęć 
1. Czwartek 
 
12:00 Zakwaterowanie 
13:00 Diagnostyka - ok 60 minut na każdego pacjenta 
18:30 kolacja (przywitanie gości, omówienie turnusów oraz spraw organizacyjnych) 

2. Piątek 
 
9:00 - 13:30 zajęcia indywidualne oraz grupowe  
13:30 przerwa obiadowa po której odbędzie się krótki wykład o zdrowiu 
16:00-19:00 zajęcia poświęcone autoterapii 

3. Sobota 
 
9:00 - 13:00 terapie indywidualne i masaże (czas trwania ok. 1 godz.)  
13:30 przerwa obiadowa 
15:00 wykład oraz czas poświęcony na pytania ze strony uczestników kursu 

4. Niedziela  
 
9:00 rozdanie planów autoterapii na 4-6 tygodnie każdemu z uczestników 
12:00 oficjalne zakończenie turnusu 

Turnus odbywa się w Hotelu ZAMEK RYN****. To wyjątkowe miejsce pozwoli państwu zjednoczyć się z przyrodą 
oraz ukoić zmysły od miastowego hałasu oraz codziennych obowiązków. Z dala od zgiełku, pośpiechu, można w 
spokoju i odprężeniu zadbać o swoje ciało. Dodatkowymi atrakcjami jest m.in. nordic walking, korzystanie z 
basenu w gotyckich podziemiach oraz saun. Za dodatkową opłatą, można korzystać z usług SPA Księżnej Anny. 

 
Szczegóły dotyczące zajęć holistycznych: Centrum Rehabilitacji Holistycznej – Lemiesz i Specjaliści  
tel. 515 500 746, lemieszispecjalisci@gmail.com 
Szczegóły dotyczące pobytu w Hotelu ZAMEK RYN****: tel. 87 429 7000, recepcja@zamekryn.pl 

 


