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          Osteopatia jest terapią manualną, nauką i nurtem tera-

peutycznym opartym na holistycznej koncepcji ciała jako 

jedności. Została zapoczątkowana przez dr A.T.Stilla w 

USA pod koniec XIX wieku i znalazła wielu zwolenników i 

naśladowców. Obecnie wciąż się rozwija i jest niewątpliwie 

w pierwszym szeregu dziedzin medycyny alternatywnej w 

Europie i Ameryce Północnej. 

          Książka wydana w języku niemieckim to kolejne, 

trzecie wydanie znanej wersji „Osteopatii koni” z roku 2003 

i 2010. Autorzy, małżeństwo Brigitte i Walter Salomon są 

znanymi twórcami wielu książek z dziedziny kinezyto- i 

fizjoterapii oraz metod leczenia wywodzących się z Trady-

cyjnej Medycyny Chińskiej (TCM). Są też autorytetami w 

leczeniu koni i innych gatunków technikami osteopatii. Na 

co dzień kierują pracami Instytutu Kinezjologii Stosowanej 

i Naturalnej w Meersburgu, prowadzą też liczne kursy i 

szkolenia.  

          Obecna wersja książki, w stosunku do wydań po-

przednich, jest znacznie poprawiona i uaktualniona. Jest 

objętościowo bardziej rozbudowana i nieco inaczej rozłożo-

no w niej akcenty. W temat wprowadza, jak dotychczas, 

część o podstawach osteopatii, a w następnych częściach 

omawiane są kolejne techniki. Jako pierwszą tym razem 

Autorzy przedstawiają technikę związaną z korekcjami w 

okolicy kości ciemieniowej, wyraźnie ją uwypuklając i bar-

dzo precyzyjnie, według aktualnej wiedzy opisując. Kolej-

nymi prezentowanymi są techniki powięziowe, krzyżowo-

czaszkowe i trzewne, wzbogacone o nowo poznane i pogłę-

bione treści. Wszystkim rozdziałom towarzyszą serie większej liczby zdjęć ukazujące chwyty diagnostyczne i ruchy 

korekcyjne wykonywane w różnych częściach ciała konia.    

          Tak jak dotychczas, książka ma na celu zapewnić Czytelnikom szybkie i praktyczne wykorzystanie zaprezen-

towanej wiedzy. Ten cel jest możliwy do zrealizowania, bo książka jest dobrą, praktyczną instrukcją jak pracować z 

wymagającym pomocy, dobrej diagnostyki i skutecznej terapii koniem. Układ materiału jest prosty, treść przedsta-

wiona jasno i najczęściej obrazowana seriami zdjęć kolejnych zalecanych ruchów. 

          Adresowana jest do lekarzy weterynarii zajmujących się końmi, terapeutów, studentów, a nawet może być po-

mocna hodowcom i właścicielom koni, pozwalając im zrozumieć zasady terapii. Polscy lekarze weterynarii mają ko-

lejną szansę by sięgnąć do coraz częściej stosowanych, nieinwazyjnych, subtelnych technik manualnych dla koni pro-

ponowanych przez osteopatię. 

          Dobra książka, rzetelna wiedza. Obok jasności i zwięzłości jest impulsem do myślenia i zachętą do działania. 

                                                                      dr hab. Jacek Madany   

 


