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PODSUMOWANIE LEKCJI – MASAŻ LECZNICZY – 
CHIŃSKIE MASAŻE - Szkoła Medycyny Naturalnej 

  

ELEMENTY MEDYCYNY CHIŃSKIEJ 

  

Według Chińczyków ważne jest zachowanie równowagi w ciele oraz 
odpowiednia zapobieganie występowaniu chorób. Według filozofii tego narodu 
większość niedomagań ma swoją przyczynę w rozstroju emocjonalnym oraz w 
złym odżywianiu, gdyż głównie te dwa czynniki powodują brak równowagi 
energii w ciele. Ważnym elementem tej równowagi jest harmonia między Yin i 
Yang, gdzie Yin symbolizuje dół ciała, ziemię, sen, wnętrze organizmu i 
narządów, a Yang jest jego przeciwieństwem – to góra ciała, jego powierzchnia 
oraz powierzchnia okrywająca narządy, to wszelka aktywność i ruch. Chińskie 
masaże i akupresura mają za zadanie przywracać tę harmonię. 

Warto podkreślić nierozdzielność Yin i Yang i ich równość – każde z nich 
jest jednakowo potrzebne do życia i do zachowania zdrowia i w każdym jest 
cząstka tego drugiego. 

W medycynie chińskiej ważnym aspektem jest też teoria żywiołów. Mają 
one, jak Yin i Yang, pozostawać ze sobą w harmonii. Każdemu narządowi 
odpowiada tradycyjnie któryś z żywiołów, na przykład: płucom metal, sercu 
ogień, wątrobie drzewo, trzustce ziemia, a nerkom woda. Warto wspomnieć, że 
bardzo podobne, choć nie te same podziały istnieją w ayurvedzie – medycynie 
indyjskiej. 

  

OBJAWY CHOROBOWE W MEDYCYNIE CHIŃSKIEJ - PODSTAWY 

  

Lekarz medycyny chińskiej na podstawie swoich spostrzeżeń określa 
osiem podstawowych objawów u pacjenta. Są to: Yin, głębokość, zimno i pustka 
oraz Yang, powierzchowność, gorąco i pełnia. 

Głębokość to bóle klatki piersiowej i brzucha – dolegliwości wnętrza 
ciała osoby. Oznaką zimna jest brak ochoty na wypijanie zimnych napojów, 
a pustka obejmuje choroby przewlekłe, brak energii, szybkie męczenie się i 
słabość. Te wszystkie objawy świadczą o niedoborze Yang w organizmie. Z 
kolei przy powierzchowności można odczuwać bóle rąk i ramion, a 
symptomami gorąca są: duża ochota na spożywanie zimnych napojów, 
zaczerwienienia skóry, suchość w ustach i niepokój. Pełnia zaś oznacza 
występowanie wzdęć, zaparć, biegunek i śluzowych wydzielin. Są to objawy, 
które są syndromami niedoboru Yin. 
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POŁĄCZENIA MIĘDZY NARZĄDAMI WEDŁUG MEDYCYNY 
CHIŃSKIEJ 

Serce – odpowiadają mu: język, tętnice, jelito cienkie. 

Płuca – „trzecie płuco” – czyli skóra, nos, włosy na głowie, jelito grube. 

Wątroba – woreczek żółciowy, oczy, ścięgna i więzadła. 

Śledziona – żołądek, usta, mięśnie. 

Nerki – pęcherz moczowy, uszy, kości. 

             

CHIŃSKI MASAŻ 

         Cud pierwszy – sucha kąpiel. 

- grzbiety dłoni 

- ramiona  

- barki  

- głowę  

- nos  

- klatkę piersiową  

- nogi  

- kolana  

- oczy  

- skronie  

  

         Cud drugi – bęben nieba.  

         Cud trzeci – wzmacniający oczy.  

         Cud czwarty – na zęby.  

         Cud piąty – płukanie ust.  

         Cud szósty– masaż nerek.  

        Cud siódmy – masaż brzucha.  

Cud ósmy – masaż wytryskującego źródła.  

  

MASAŻ DO IN 
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Masuj owłosioną skórę głowy  

Masuj kark  

Masuj podstawę czaszki  

Masuj barki  

Ćwiczenia głowy 

Głaszcz czoło z dołu do góry 

Szczypanie brwi 

Uciskaj boki nosa przy kącikach oczu 

Ćwiczenia oczu  

Ćwiczenia twarzy  

Masaż językiem  

Masaż dziąseł 

Masaż nosa  

Masaż twarzy  

Masowanie punktu pod brodą  

Masaż szyi  

Masaż uszu  

Ręce  

Dłonie i nadgarstki 

Krążenia tułowia  

Skłony tułowia  

Masaż punktów pod łopatkami. 

Obstukiwanie palcami żeber po stronie pleców 

Masaż lędźwi 

Oklepywanie ud 

Uklęknij na płasko i zrób skłon do przodu 

Kołyska 

Masaż brzucha  

Wykonaj 3 skłony do przodu w siadzie prostym. 

Wyciąganie nóg w leżeniu  

Przyciąganie kolan do siebie w leżeniu  

Ćwiczenia i masaże stopy  
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ĆWICZENIA DARMY 

  

MASAŻ GŁOWY I TWARZY 

MASAŻ NOSA  

MASAŻ KARKU 

MASAŻ GŁOWY 

UDERZANIE W NIEBIAŃSKIE BĘBNY 

MASAŻ KLATKI PIERSIOWEJ 

MASAŻ BRZUCHA 

MASAŻ TALII 

WSTRZĄSANIE NIEBIAŃSKĄ KOLUMNĄ 

ZACISKANIE ZĘBÓW 

MASAŻ NÓG 

MASAŻ STÓP 

KRĄŻENIE OCZAMI 
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