


Coraz chętniej korzystamy z usług masażystów, nie tylko w 
celach terapeutycznych, ale także relaksacyjnych i 
redukujących stres. Od gabinetu masażu po salony 

kosmetyczne i spa - proponowana jest szeroka oferta 
masaży relaksacyjnych, które oddziałują nie tylko na nasze 

ciało, ale także na nasze zdrowie. 
W prezentacji przedstawiamy różne rodzaje masaży, które 

pomogą Ci się zrelaksować.



Masaż aromaterapeutyczny

Masaż aromaterapeutyczny jest uznawany za jeden z najprzyjemniejszych spośród 
wszystkich masaży. Połączenie technik masażu relaksacyjnego z zastosowaniem 
naturalnych olejków eterycznych, pozwala uzyskać efekt maksymalnego relaksu i 
odprężenia, jednocześnie działając kojąco na różnego rodzaju dolegliwości ciała 
jak i umysłu. Masaż ten pochodzi z Indii i Chin, gdzie stanowił naturalną metodę 
leczniczą, która łączyła się z rytuałami religijnymi. Sztukę masażu może 
opanować każdy. Masaż ten jest jedną z najbardziej skutecznych, odprężających i 
przyjemnych sposobów wykorzystania naturalnych olejków eterycznych.



Olejki eteryczne są zbyt skoncentrowane by stosować je
bezpośrednio na skórę, dlatego dodaje się je do oleju 
bazowego, wykorzystywanego przy każdym masażu.
Dobór olejku jest uzależniony od pożądanego efektu:

● olejek cytrynowy – poprzez swoją świeżość pobudza, 
dodaje energii,pomaga na stany lękowe oraz 
nadciśnienie,

● olejek geraniowy – wykazuje działanie antydepresyjne,
pomaga regulować gospodarkę wodną organizmu, dlatego jest
wykorzystywany zwłaszcza u osób otyłych czy zmagających
się z cellulitem lub menopauzą,

● olejek melisowy – posiada właściwości uspokajające i
wyciszające, stosowany jest przy silnym zdenerwowaniu i 
napięciu, a także w stanie histerii,

● olejek eukaliptusowy – działa ściągająco i 
przeciwzapalnie na skórę, wspiera regenerację i łagodzi 
bóle,

● olejek lawendowy – przyspiesza gojenie się ran i działa
uspokajająco.



Masaż aromaterapeutyczny pomaga w zwalczaniu napięcia, stresu oraz dolegliwości 
bólowych. Jest on zalecany również w przypadku zaburzeń emocjonalnych. Po 

masażu aromaterapeutycznym czujemy się zrelaksowani, odczuwamy wewnętrzny 
spokój i nie odczuwamy dolegliwości bólowych.



https://docs.google.com/file/d/1e-qgHz7EdT9PFyxj8cd90i232c4Kscxy/preview


Masaż miodem
Jest to zabieg znany od dawna. Do Polski przywędrował z terenów Ukrainy i Rosji. 
Stosowano go także w Tybecie i Chinach. Miód jest bogaty w składniki odżywcze, 
które w trakcie zabiegu wchłaniają się w tkanki ludzkiego organizmu. Jest to zabieg 
oczyszczający i odtruwający, nawilża skórę i poprawia jej kondycję, poprawia 
sprawność układu krążenia i wspomaga odporność organizmu. Dodatkowo dość 
intensywne ruchy wykonywane przez masażystę w trakcie masażu powodują rozbicie 
tkanki tłuszczowej oraz cellulitu (przez to początkowo masaż może być nieco 
bolesny).

Masaż ten pomaga zwalczyć cellulit, rozstępy, stany depresyjne oraz zniwelować 
blizny. W połączeniu z masażem relaksacyjnym daje efekt odprężenia, wyciszenia. 
Wykonujemy go przeważnie na całym ciele lub wybranych częściach ciała.





https://docs.google.com/file/d/1QiZjPaKM1v7kkRHkCaHHzp4hBE-mlrjQ/preview


Masaż czekoladą
Masaż czekoladowy to zabieg relaksacyjno-odżywczy działający na receptory węchu, 
dotyku oraz słuchu.Wykorzystuje się w nim techniki masażu klasycznego. Zabieg 
wykonuje się w rytm spokojnej muzyki relaksacyjnej. Zmniejsza napięcia i stres, 
pobudza do życia i przywraca równowagę energetyczną, emocjonalną i duchową 
całego organizmu. Wpływa na odżywienie, regenerację, poprawia koloryt skóry i jej 
elastyczność. Do masażu czekoladą wykorzystywany jest czekoladowy olejek na bazie 
ciepłej czekolady. Jest on najczęściej z dodatkiem olejku migdałowego, oliwy z 
oliwek, olejku z pestek winogron, często z aromatycznymi przyprawami np. 
goździkami, chilli, pieprzem.



Głównym składnikiem środka 
poślizgowego jest czekolada, która 
zawiera wiele cennych substancji 
takich jak: magnez, żelazo, cynk, 
witaminy B, A i E. Ziarna kakaowca 
zawierają antyoksydanty, które 
neutralizują działanie wolnych 
rodników i są odpowiedzialne za 
szybsze starzenie się skóry. Pobudzają 
one mikrokrążenie i ułatwiają spalanie 
tkanki tłuszczowej. Ponadto ziarna 
kakaowca pobudzają produkcję 
endorfin czyli hormonów szczęścia, 
które odpowiadają za lepsze 
samopoczucie klienta.



Masaż czekoladowy rozpoczyna się delikatnym peelingiem, który usuwa martwy naskórek, wygładza
skórę i otwiera pory aby umożliwić lepsze wchłanianie cennych składników zawartych w olejku.
Następnie wykonuje się masaż klasyczny, który ma za zadanie zredukować napięcie fizyczne jak i
psychiczne. Częstym elementem kończącym masaż czekoladą jest owinięcie ciała klienta w folię, aby olejek 
jeszcze lepiej wchłonął się w skórę i ją nawilżył.



Masaż czekoladowy zaleca się przy bólach kręgosłupa, przy zmniejszonej ruchomości w 
stawach, bólach i przeciążeniach mięśni, niewydolności krążenia obwodowego, zapaleniu 
nerwów.
Masaż czekoladą zalecany jest dla osób w każdym wieku, dla każdego typu skóry, dla 
każdego kto chce pozbyć się nadmiaru tkanki tłuszczowej, walczy z cellulitem, dla osób 
żyjących w stresie oraz dla osób które szukają pełnego odprężenia i relaksu.
Zabieg trwa od 60 do 120 minut i może mieć formę masażu całościowego lub 
częściowego.
Masaż czekoladą może być świetnym pomysłem na prezent dla bliskiej osoby i pary. Jest 
to romantyczny masaż z wykorzystaniem aromatycznej czekolady, która odpręży, 
zrelaksuje i poprawi humor każdemu.



https://docs.google.com/file/d/1niILAG2i0DxPN6tMgmeIm4ALvY-1njIx/preview


Masaż lodem
Masaż kostkami lodu znany był już w starożytności. Stosowano go do 
poprawy zdrowia i urody. Moda na ten masaż zaczęła rozwijać się w 
2000 roku w Meksyku i zdobywa coraz większą popularność. Nie 
istnieje żadna specyficzna technika wykonywania masażu lodem. 
Kostki lodu prowadzi się po okolicy zabiegowej delikatnie wzdłuż i w 
poprzek ruchami podłużnymi i okrężnymi. Dobrze jest przed takim 
masażem rozgrzać okolicę zabiegową. Zabieg może być przerywany 
np. ciepłym prysznicem lub odbywać się w ciepłej kąpieli. Na koniec 
masażu ogrzewamy okolicę zabiegową. Cały zabieg nie powinien 
trwać dłużej niż 10-15 minut.



Masaż lodem poprawia kolor i wygląd 
skóry, ujędrnia i uelastycznia ją, 
wzmacnia włókna kolagenowe, 
zamyka pory, stymuluje proces 
naturalnej odbudowy naskórka i 
nadaje skórze blasku. Przyspiesza 
przemianę materii i redukuje tkankę 
tłuszczową. Najbardziej polecany jest 
na problemy z cellulitem. Masaż 
lodem całego ciała działa pobudzająco 
i orzeźwiająco na układ nerwowy. 
Silnie stymuluje układ 
przywspółczulny, odpowiedzialny za 
odpoczynek i wywołuje efekt 
relaksacji.



Ciekawym zastosowaniem tego zabiegu jest masaż lodem kobiet w ciąży i „świeżo 
upieczonych mam”. Stosowany u kobiet w ciąży pomaga zrelaksować się, usuwa 
obrzmienia, chroni przed powstawaniem rozstępów i łagodzi ból nóg, stóp i kręgosłupa.”
Świeżo upieczonym mamom” pomaga w łagodzeniu bólu piersi spowodowanego 
gromadzeniem się pokarmu, korzystnie wpływa na wzmaganie laktacji, koi ból związany z 
karmieniem i wspomaga proces wchłaniania nadmiaru rozciągniętej skóry.



Masaż tajski

Za twórcę masażu tajskiego jest uznawany Shivago Komarpaj. Masaż tajski, 
podobnie jak medycyna tajska zawiera wpływy kultur Chin, Indii oraz innych 
południowoazjatyckich państw. Ludzie Wschodu znają ten rodzaj masażu od 
około 2 tysięcy lat. Masażyści na zachodzie definiują ten masaż jako połączenie 
biernej jogi z fizjoterapią. Ciekawostką może być to, że pradawni tajlandzcy 
wojownicy byli leczeni różnymi odmianami masażu tajskiego po bitwach 
stoczonych z przeciwnikami.



Masowana osoba ubrana jest w luźne i 
wygodne ubranie. Masaż wykonywany jest 
na odpowiednio miękkim materacu. Można 
również wykonywać go „na dwie ręce”. Siła 
oraz technika zabiegu są dostosowane do 
indywidualnych potrzeb każdego klienta, w 
związku z czym każdy masaż za każdym 
razem będzie wyglądał inaczej, tak jak różni 
się organizm każdego z nas. Cechą 
charakterystyczną prawdziwego masażu 
tajskiego jest użycie przez masażystów rąk, 
łokci, stóp i przedramion. Dzięki takiej 
różnorodności i indywidualnemu 
dostosowaniu tempa zabiegu poczujesz jak 
poszczególne sekwencje masażu wpływają na 
kolejne masowane części ciała: nogi, ręce czy 
plecy.



Różnorodność elementów masażu tajskiego pozwala ciału odzyskać większą mobilność. 
Klasyczny masaż tajski daje wyraźnie odczuwalny efekt „naładowania” pozytywną energią, który 
utrzymuje się nawet do kilku dni po masażu. Masaż tajski jest polecany przede wszystkim 
osobom cierpiącym na depresję, będącym w długotrwałym stresie, pracującym w miejscach źle 
wpływających na ich zdrowie psychiczne i fizyczne, chronicznie zmęczonym oraz narzekającym 
na brak energii.



https://docs.google.com/file/d/1h0gDVHlk0268sqzg7dvWA19LIYFWOw4Z/preview


Masaż Lomi Lomi
Lomi lomi to masaż wywodzący się z wysp hawajskich. Na świecie stał się bardzo 
popularny w drugiej połowie XX wieku. W Polsce zyskał na popularności dopiero w 
ciągu ostatnich kilku lat. Nazwa masażu “lomi lomi” oznacza w języku hawajskim 
m.in. ugniatanie, uciskanie oraz pracę nad wnętrzem i tym, co na zewnątrz ludzkiego 
ciała. W innym znaczeniu lomi lomi to dotyk delikatnej łapy kota. Masaż lomi lomi 
pozwala na odczucie błogości, relaksu i zadowolenia duszy oraz ciała. Zapewnia 
odprężenie i zaspokaja potrzebę kontaktu fizycznego. Wykonuje się go dłońmi lub 
przedramionami. Według tradycji hawajskiej masaż ten wykonywano na kamiennym 
ołtarzu.



Masaż lomi lomi wykonuje się w obrębie całego ciała (z 
wyłączeniem części intymnych). Przy zabiegu stosuje się 
ciepły olej, który rozprowadza się na skórze. Podczas masażu  
ważną rolę odgrywa muzyka, która musi być odpowiednio 
dobrana, by zapewnić nastrój, efektywność i harmonię w 
trakcie zabiegu. Ruchy wykonywane przez masażystę są 
płynne, proste i dobrze dobrane do potrzeb i reakcji ciała. 
Masażysta w trakcie zabiegu jest cały czas skupiony, aby 
odpowiednio reagować na sygnały płynące ze strony 
organizmu. W ten sposób masaż lomi lomi jest zawsze 
dopasowywany indywidualnie do potrzeb każdego pacjenta. 
Pokój, w którym będzie wykonywany masaż, musi być 
odpowiednio przygotowany, by budować właściwy nastrój i 
zapewnić intymność w trakcie zabiegu. Przed i po masażu 
lomi lomi zaleca się picie dużej ilości wody. Zabieg zwykle 
trwa od 90 do 120 minut.



Masaż lomi lomi rozluźnia ciało i zwiększa ruchomość stawów, poprawia przemianę 
materii, pracę układu trawiennego, przyspiesza spalanie tkanki tłuszczowej, poprawia
krążenie krwi.
Jest idealnym zabiegiem dla osób, które żyją w dużym stresie. Zalecany jest osobom, które
potrzebują chwili odpoczynku od otaczającego ich świata i problemów życia codziennego. 
Masaż lomi lomi oddziałuje na wszystkie sfery ciała: umysłową, duchową i cielesną - relaksuje i 
uspokaja.



Masaż bambusem

Pomysłodawcą masażu bambusem jest francuski kinezyterapeuta Gil Amsallem. 
Pomysł na ten masaż wziął się gdy Gil obserwował jak pandy z zadowoleniem 
ocierały się o bambusowe pędy. To zainspirowało go do stworzenia masażu przy 
użyciu kijków bambusowych, zwanych też pałeczkami i miotełkami bambusowymi.

Pomimo kontrowersyjnej nazwy pałeczki i miotełki są bezpieczne. Mają one 
właściwości antybakteryjne i antygrzybiczne. Pałeczki i miotełki są wygodne w 
stosowaniu, dzięki dużej wytrzymałości, a jednocześnie niskiej wadze. Pozwalają 
dobrze wymasować tkanki głębokie.



Masaż ten łączy ze sobą elementy 
masażu Shiatsu, masażu tajskiego i 
akupunktury. Pałeczki bambusowe 
podgrzewane są przez masażystę przed 
zabiegiem. Mają one pozytywny wpływ 
na organizm dzięki właściwościom 
piezoelektrycznym. Podczas pocierania 
nimi o ciało pacjenta wytwarza się 
energia, która przepływa przez ciało 
osoby masowanej. Masażowi towarzyszy 
nastrojowa muzyka pomagająca w 
rozluźnieniu i odprężeniu.



Masaż bambusem ma szeroki zakres zastosowań. Najbardziej zalecany jest w przypadku: 
obrzęków, nadmiernego stresu, przemęczenia, bólów pleców i mięśni oraz w przypadku 
pogarszającego się stanu skóry. Podczas masażu pobudzane jest krążenie krwi i limfy przez co 
znikają nieestetyczne grudki i nierówności w obrębie tkanki skórnej i łącznej. Usprawnia on 
również działanie układu trawiennego, który pozwala na szybsze pozbycie się toksyn z 
organizmu.



https://docs.google.com/file/d/15AUuIyIno_QWgzql8ZBB4fQZO8orTbIf/preview


Masaż gorącymi muszlami Lava Shells 
Masaż gorącymi muszlami Lava Shells to zabieg relaksacyjno - leczniczy przeprowadzany muszlami 
małż Tiger Clam, które pochodzą z Filipin. Muszle te od stuleci zbierane przez wyspiarzy w celu 
zdobycia ich bogatej w białko zawartości, a następnie wyrzucane niczym odpady, paradoksalnie stały 
się unikatowym narzędziem do masażu ciała.
Muszle zbierane są ręcznie u wybrzeża Oceanu Spokojnego. Wybierane są pod względem idealnej 
wielkości, kształtu i wytrzymałości. Są wygładzane i szlifowane tak, aby wydobyć ich naturalny 
połysk. Działania te sprawiają, że powierzchnia muszli staje się nieskazitelnie gładka i delikatna. 
Usunięcie porowatej warstwy eliminuje ryzyko absorpcji olejku, kurzu czy martwych komórek 
skóry. Muszle stanowią przepiękną formę do masażu, podczas którego wykorzystane są drogocenne 
skarby morza takie jak algi, sól, oczyszczona woda czy krasnorosty.



Dzięki gładkiej powierzchni muszli masaż jest bardzo 
przyjemny. W codziennej bieganinie często zapominamy, że 
każdy organizm do sprawnego funkcjonowania potrzebuje 
równowagi fizycznej i psychicznej. Masaż gorącymi 
muszlami przywraca harmonię, pozwala się wyciszyć i 
zrelaksować. Muszle mogą być używane wielokrotnie, a 
higiena ich użytkowania jest bardzo prosta. Rozgrzanie 
muszli do masażu następuje dzięki użyciu specjalnego żelu 
(Lava gel) i aktywatora (Lava activator), wytwarzających w 
środku muszli dużą ilość ciepła. Raz rozgrzane muszle emitują 
ciepło przez godzinę. Należy pamiętać, że więcej ciepła 
uwalniana jest podczas dłuższego kontaktu z ciałem w trakcie 
masażu, natomiast przy krótkich dotknięciach ciała, ciepło 
oddawane jest wolniej. W przypadku przerwania masowania 
temperatura muszli znacznie wzrasta, ponieważ ciepło 
gromadzi się w jej wnętrzu. Dlatego nie należy odstawiać 
muszli na dłużej niż 2 - 3 minuty, albo przed kolejnym 
kontaktem z ciałem muszle należy ostudzić, zanurzając je na 
kilkanaście sekund w naczyniu z zimną wodą.



Masaż gorącymi muszlami Lava 
Shells :

● eliminuje zmęczenie psychiczne,
● odmładza skórę, uelastycznia i 
poprawia koloryt,
● rozluźnia napięte mięśnie,
● relaksuje, regeneruje i 
rewitalizuje ciało,
● usprawnia krążenie krwi i limfy.

Masaż wykonuje się przy 
dźwiękach muzyki filipińskiej i w 
blasku świec.



Refleksologia
Codzienna kosmetyka stóp znana już była w starożytnym Egipcie, czego 
dowiadujemy się z hieroglifów i rysunków ściennych wykonanych 2300 lat p.n.e., 
znalezionych w grobowcu Ankhmabora (najwyższego dostojnika dworu Faraona). 
Grobowiec ten jest znany jako grobowiec lekarski. Historia refleksologii w świecie 
współczesnym zaczęła się w latach 30. XX w. dzięki pielęgniarce Eunice Ingham, 
która poświęciła nauce i propagowaniu refleksologii 40 lat swojego życia. Odstąpiła 
od pracy w szpitalu, by otworzyć prywatną praktykę refleksologiczną.



W Polsce od 2005 roku można uzyskać tytuł dyplomowanego refleksologa z ramienia 
PIR (Polskiego Instytutu Refleksologii). Organizowane są szkolenia i warsztaty tak dla 
nauki zawodu jak i dla potrzeb indywidualnych (rodziny, znajomych). Szkolenia 
dzielą się na 5 etapów, w trakcie których omawiana jest “mowa stóp”, historia 
refleksologii, zasady pracy, podstawowe techniki relaksu i praca organizmu ludzkiego 
w stosunku do stref refleksów na stopach.



Zabieg refleksologii polega na dokładnym 
„przejściu” terapeutycznym całej stopy. Stopa ludzka 
to zakończenie 7200 nerwów, które mają 
bezpośrednie połączenie z mózgiem, a równocześnie 
z wszystkimi częściami ciała. Refleksologia to nauka 
o refleksach, które znajdują się w stopach i dłoniach, 
i mają bezpośrednie połączenie ze wszystkimi 
gruczołami, organami i częściami ciała. W 
przypadku zdrowego organizmu bez jakichkolwiek 
dolegliwości stopa nie daje odczuć bolesnych 
sensacji. Podczas zabiegu refleksolog uciska palcami 
określone punkty stopy odpowiadające konkretnym 
narządom i gruczołom, do czego konieczna jest duża 
wiedza w dziedzinie anatomii i fizjologii oraz 
znajomość mapy stóp.



Głównym zadaniem zabiegów jest odnalezienie problemów pacjenta (co nie 
oznacza zdiagnozowania, ale może zasugerować konieczność wizyty u lekarza), 
zniwelowanie stresu i dolegliwości bólowych poprzez oddziaływanie uciskiem na 
zakończenia nerwowe w odpowiednich strefach stóp. Mogą być również 
stosowane jako wspomaganie terapii w różnych schorzeniach m.in. w migrenach, 
nerwobólach, żylakach, obrzękach kończyn dolnych, zapaleniu stawów i wielu 
innych.



Stemple ziołowe
Masaż stemplami ziołowymi praktykowano już 400 lat temu w Tajlandii. 
Wykonywany za pomocą zawiniętej w bawełniany materiał specjalnie dobranej 
mieszanki ziół, staje się dzisiaj coraz popularniejszy i w Polsce.



Dawniej Tajowie wybierali liście ziół i nasiona 
konkretnych roślin, które zawijali w bawełnę, 
podgrzewali, a następnie przystawiali, właśnie w 
postaci przypominającej stemple, do pleców osoby 
masowanej. W składzie tego specjalnie 
przygotowanego kompresu zawsze znajdowały się: 

● trawa cytrynowa – rozgrzewa organizm, 
pobudza krążenie i trawienie,

● kurkuma – wielu z nas kojarzy ją jako 
składnik przyprawy curry, mniej znane są jej 
właściwości lecznicze,

● kafir (papeda, limonka kaffir) – niezbyt znana 
w Polsce roślina z rodziny cytrusowych; kafir, 
podobnie jak trawa cytrynowa, wspomaga 
trawienie, a sok z papedy może być 
wykorzystywany jako domowy sposób na 
leczenie zapalenia dziąseł,

● kamfora – pozyskiwana z cynamonowca 
kamforowego, wykorzystywana najczęściej 
jako środek przeciwzapalny.



Obecnie masaż stemplami ziołowymi wykonuje się, podgrzewając je w działającym 
dodatkowo na zmysł węchu oleju, np. winogronowym. Odpowiednie mieszanki 
ziołowe, umożliwiające masaż stemplami ziołowymi, umieszcza się na bawełnianym 
materiale, a następnie przewiązuje sznurkiem. Po przygotowaniu ziołowej mieszanki 
najpierw wykonywane są elementy klasycznego masażu tajskiego, mające na celu 
rozluźnienie mięśni i stawów. Następnie wykonuje się masaż stemplami ziołowymi 
początkowo w postaci delikatnych ucisków przechodząc do coraz mocniejszych, 
ponieważ stemple tracą swoją pierwotną, wysoką temperaturę. 



Ze względu na działanie zawartych w stemplach składników, masaż poleca się 
osobom, którym dokucza ból mięśni, chroniczne zmęczenie, stres i tym, które 
pracują w pozycji siedzącej. Masaż stemplami ziołowymi redukuje cellulit, 
nadmiar tkanki tłuszczowej, ponieważ  przyspiesza proces przemiany materii. 
Zabieg polecany jest również jako sposób na wzmocnienie odporności i 
odżywienie skóry. Warto też dodać, że istnieje wiele przeciwwskazań do masażu 
stemplami ziołowymi. Nie mogą z niego korzystać kobiety w trakcie miesiączki, 
ciąży, osoby cierpiące na żylaki i mające problemy z krzepliwością krwi, 
pęcherzami na skórze, skórą poranioną i popękaną. 





Masaż Shiatsu
Masaż Shiatsu został opracowany przez Japończyków. Choć założenia tej techniki wywodzą się ze 
starożytnych chińskich masaży, m. in. Tui Na, Shiatsu stosuje się dopiero od XX wieku. Masaż  
często nazywany jest też akupunkturą bez igieł lub masażem punktowym. Jest to stosunkowo nowa 
technika. W VIII wieku Japończycy poznali sposób wykonywania masażu Tui Na. Przez wieki 
wyspecjalizowani w tej technice mieszkańcy Kraju Kwitnącej Wiśni doskonalili ją, jednak pierwsza 
szkoła wywodzącego się z Tui Na masażu Shiatsu powstała dopiero w 1940 roku. Została założona 
przez Tokujiro Namikoshiego. Podobno już jako 7-letni chłopiec Namikoshi odkrył swoje 
zdolności, wykonując masaże u swojej cierpiącej na reumatyzm matki. XX wiek to okres coraz 
większej popularności metody Shiatsu. W języku japońskim "shi" oznacza "palec", a "atsu" – 
"naciskać". To właśnie uciskanie określonych punktów na ciele osoby poddającej się zabiegowi jest 
najważniejszą z czynności wykonywanych przez masażystę podczas masażu Shiatsu.





Starożytni Chińczycy opisali znajdujące się w ciele każdego człowieka kanały energetyczne. Istnieje 12 głównych 
meridianów. Można je porównać do strumienia energii wędrującego poprzez mięśnie i kości.

Wyróżnia się meridiany :

● płuc,
● jelita grubego,
● żołądka,
● śledziony i trzustki,
● serca,
● jelita cienkiego,
● pęcherza moczowego,
● nerek, 
● osierdzia,
● potrójnego ogrzewacza,
● wątroby,
● pęcherzyka żółciowego.

Masaż znajdujących się na ciele punktów usprawnia funkcjonowanie mięśni, stawów oraz narządów 
wewnętrznych.



Masażysta nie używa siły mięśni rąk, ale ciężaru ciała, dlatego nie musi być silny 
fizycznie. Szczególnym rodzajem masażu jest tak zwane Zen shiatsu. Ten rodzaj 
masażu łączy duchowe, filozoficzne i medyczne aspekty ciała.

Zalety masażu Shiatsu :

● pomaga w oczyszczaniu organizmu,
● zmniejsza ciśnienie krwi,
● poprawia krążenie,
● uspokaja,
● leczy bóle kręgosłupa,
● leczy bóle głowy i migreny,
● leczy urazy kręgosłupa szyjnego,

● redukuje sztywność karku,
● leczy ból stawów,
● pobudza układ krążenia,
● pobudza układ limfatyczny,
● pobudza układ hormonalny,
● reguluje aktywność autonomicznego układu 

nerwowego,
● leczy problemy menstruacyjne,
● niweluje problemy trawienne,
● likwiduje objawy astmy,
● leczy depresję.



Masaż bańką chińską
Metoda ta wywodzi się z chińskiej medycyny ludowej 
i znana jest oraz praktykowana od około trzech tysięcy 
lat. Chińczycy wierzą, że podstawą zdrowia oraz 
dobrego samopoczucia człowieka jest prawidłowy 
przepływ energii w jego ciele. Pierwszy opis użycia 
baniek pochodzi z księgi  Taoistycznego zielarza Ge 
Hong'a (281–341). Początkowo stosowano bańki 
bambusowe, później szklane. Masaż bańką chińską 
zyskał popularność dzięki swoim wspaniałym efektom. 
Polega on na  wykorzystaniu próżniowego zasysania 
skóry i znajdujących się pod nią tkanek. Warto też 
wiedzieć że znajduje się on w czołówce 
nieinwazyjnych metod pozwalających usunąć cellulit, 
nadmiar tkanki tłuszczowej i poprawiających jędrność 
skóry. Jest skuteczny, przyjemny i bezpieczny.



Rozpoczynamy zabieg od nasmarowania ciało 
olejkiem, następnie przystawienie bańki na 
wybraną okolicę ciała. Masaż bańką chińską 
pozwala nam zwalczyć cellulit ,zmniejszyć 
widoczność rozstępów , modeluje nam 
sylwetkę, poprawia krążenie oraz odżywia 
tkanki. Pierwsze efekty możemy zauważyć już 
po pierwszych wykonanych zabiegach – skóra 
wtedy staję się gładsza i jędrniejsza i jest lepiej 
ukrwiona. Można także odczuć pozytywną 
zmianę nastroju. Pod koniec kuracji widać 
zmniejszenie tkanki oraz wysmuklenie całej 
sylwetki. Zabieg ten pozwala nam także 
oczyścić organizm z toksyn.



https://docs.google.com/file/d/15J8rFCLIE5AkkEaPcPKemfFpreLt35YK/preview


Masaż energetyczny
Masaż energetyzujący nazywany jest też masażem energetycznym. Opiera się on na 
przekonaniu o istnieniu wewnętrznej energii organizmów, definiowanej od 
starożytności w Chinach (Qi), Japonii (Ki) czy Indii (Prana). Choroba i zdrowie 
rozpatrywane są tam nie tylko w kontekście ciała fizycznego (jak w medycynie 
akademickiej), ale również w koncepcji duchowej.  Zadaniem masażu jest 
zlikwidowanie zakłóceń w przepływie energii przez ciało, co pozwala zniwelować 
najróżniejsze dolegliwości. Masaż energetyzujący wspomaga walkę z otyłością, złym 
samopoczuciem, brakiem pewności siebie, relaksuje napięte tkanki, wspomaga 
oddychanie brzuszne, równoważy stan energetyczny całego ciała.





Masaż gorącymi kamieniami
Masaż kamieniami należy do bardzo popularnych zabiegów w ośrodkach SPA, gabinetach 
odnowy biologicznej i masażu. Przy zabiegu wykorzystuje się specyficzne właściwości kamieni, 
polegające na tym, że nagrzewa się je lub schładza, by oddały tę temperaturę masowanemu ciału. 
Już w starożytności odkryto zbawienny wpływ kamieni na organizm człowieka. W  popularnych 
wówczas rzymskich łaźniach mężczyźni schładzali swoje ciało na marmurowych stołach, co 
działało rozkurczowo na przepracowane mięśnie. Kobiety stosowały gorące kamienie w czasie 
menstruacji, aby złagodzić uciążliwe bóle. Jednakże masaż gorącymi kamieniami wymyślili 
Indianie. Okładali oni swoje ciała kamieniami bazaltowymi w czasie rytualnego oczyszczenia.



W masażu gorącymi kamieniami 
wykorzystuje się kamienie bazaltowe różnej 
wielkości, podgrzane do temperatury około 
50 - 60°C. Podczas zabiegu kamieniami 
masuje się całe ciało oraz układa się je na 
czakry czyli na punkty kumulujące energię. W 
obrębie twarzy można wykonać dodatkowo 
masaż zimnymi kamieniami marmurowymi. 
Zabieg trwa 60 - 90 minut.



Masaż ten ma działanie 
fizjoterapeutyczne. Jest to połączeniem 
aromaterapii, akupresury,termoterapii i 
masażu limfatycznego. Ma zbawienny 
wpływ na przemęczony i nadwyrężony 
stresem oraz różnego rodzaju 
dolegliwościami organizm. Poprawia 
krążenie krwi i limfy, odżywia skórę i 
działa przeciwbólowo . Zaleca się go w 
przypadkach takich dolegliwości jak 
nerwice, przewlekły stres, otyłość, 
cellulit, stany napięcia mięśniowego. To 
idealny sposób na relaks i regenerację. 



Prezentacja powstała w ramach projektu edukacyjnego realizowanego

przez grupę uczniów II roku Technika Masażysty.

 Naszym celem było :

● zwiększenie zakresu wiedzy o masażach relaksacyjnych,
● promowanie stosowania masażu relaksacyjnego jako masażu 

profilaktycznego,
● doskonalenie kompetencji miękkich w zakresie pracy w grupie.

 Wszystkie cele zostały zrealizowane. 

Projekt był realizowany od 18.05.2020 do 19.06.2020.
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