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PLAN SZCZEGÓŁOWY KURSU

MASAŻ LECZNICZY - WSTĘP

Masaż jest stosowany od dawien dawna jako forma terapii, profilaktyki i element 
wspomagający urodę oraz dobre samopoczucie.

W tej lekcji zapoznasz się z ogólną teorią masażu.

Tematyka lekcji:

• czym jest masaż,

• co to są chwyty w masażu,

• zarys historyczny masażu,

• rodzaje masażu i ich ogólna charakterystyka,
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• działanie masażu,

• wskazania do masażu,

• przeciwwskazania do masażu,

• wyposażenie gabinetu masażysty,

• specyfiki do masażu,

• warunki wykonania masażu.

MASAŻ KLASYCZNY

Witaj w lekcji poświęconej masażowi klasycznemu - jednej z najpopularniejszych 
metod masażu. Poznasz tu takie tematy, jak:

• czym jest masaż klasyczny,

• jakie techniki wykonuje się w masażu klasycznym,

• ile trwa masaż całościowy, ile częściowy,

• jakie są wskazania i przeciwwskazania do masażu klasycznego,

• czym się charakteryzują techniki wykonywania masażu klasycznego takie, jak 

głaskanie, rozcieranie, ugniatanie, oklepywanie, wibracja, wałkowanie i 
wyciskanie,

• jak działają owe techniki,

• jakie są kierunki wykonywania masażu klasycznego,

• jak się wykonuje masaż klasyczny, a w szczególności masaż pleców i brzucha.

REFLEKSOLOGIA I REFLEKSOTERAPIA - WSTĘP

Witaj w pierwszej lekcji poświęconej refleksologii, czyli nauce (teorii) o 
reflesoterapii, oraz refleksoterapii, czyli praktyce refleksoterapii. Poznasz tu 
takie tematy, jak:

• czym jest refleksoterapia,

• czym jest refleksologia,

• historia refleksoterapii,

• teorie w refleksoterapii,

• bhp wykonywania zabiegów erfleksoterapii,

• czas trwania zabiegów refleksoterapii,

• konieczna ilość zabiegów refleksoterapii,

• przerwy między zabiegami,



• możliwe reakcje organizmu na zabieg refleksoterapii.

ZABIEGI REFLEKSOTERAPII

W tej lekcji dowiesz się, jak wykonywać zabieg refleksoterapii w praktyce. Będą 
tu takie informacje, jak:

• jak wykonać zabieg refleksoterapii na dłoni (kolejność refleksów jest tu 

dowolna),
• jak wykonać zabieg refleksoterapii na stopie (kolejność refleksów jest tu 

istotna),
• przykłady schorzeń - jakie refleksy w ich przypadku pobudzać.

Całą lekcję możesz skopiować. Będzie ona także dostępna w formie pdf do pobrania.

MERIDIANY CZ. 1

W tej lekcji zapoznasz się z topografią pierwszej części meridianów - kanałów 
energetycznych. Dowiesz się też, za co one odpowiadają oraz co powoduje ich 
dysharmonia. Ponadto dowiesz się, na jakie dolegliwości działa shiatsu danego 
meridianu poznasz ważne punkty tych meridianów i znajdziesz informacje dotyczące 
tego, na co działa masaż (akupresura) tych punktów i jak je znaleźć.

MERIDIANY CZ. 2

W tej lekcji poznasz topografię i diagnostykę kolejnych meridianów. Ponadto 
dowiesz się, na jakie dolegliwości działa shiatsu danego meridianu, poznasz ważne 
punkty tych meridianów i znajdziesz informacje dotyczące tego, na co działa masaż 
(akupresura) tych punktów i jak je znaleźć.

AKUPRESURA – WAŻNE PUNKTY

Ta lekcja jest poświęcona głównie ważnym punktom w akupresurze. Są to 
następujące punkty:

• lo,

• alarmowe mo,

• zgodności szu,

• pobudzające,



• hamujące,

• wstrząsorodne.

JAK WYKONAĆ ZABIEG AKUPRESURY

Według medycyny chińskiej choroby są spowodowane zakłóceniami w przebiegu 
energii w meridianach (kanałach energetycznych). Przyczyny tych zakłóceń mogą 
być wielorakie, np negatywne emocje, brak ruchu, niewłaściwe odżywianie się czy 
wpływ warunków atmosferycznych/środowiska, w którym dana osoba żyje. Ważne 
jest, że można usuwać zakłócenia energetyczne za pomocą akupresury.

W tej lekcji znajdziesz informacje takie, jak:

• czym jest cun,

• jaka jest topografia ważnych punktów w akupresurze,

• czym są i na co działają punkty mistrza Ma,

• jakie są przykłady punktów na poszczególne grupy chorobowe,

• jakie punkty należy masować w przypadku poszczególnych chorób.

Ponadto dowiesz się, jak wykonać masaż akupresurowy twarzy dla zdrowia i urody.

PODSTAWY SHIATSU

Witaj w lekcji poświęconej podstawom shiatsu, czyli japońskiemu masażowi 
meridianów. Tu zapoznasz się z tematami takimi, jak:

• czym jest shiatsu,

• czemu służy shiatsu,

• co to jest tsubo,

• czym jest cun,

• jakie są techniki wykonywania shiatsu,

• jaka jest zasada działania shiatsu,

• jakie są przeciwwskazania do shiatsu,

• masowania których punktów należy unikać w przypadku kobiet w ciąży,

• jak należy wykonywać zabieg shiatsu w różnych pozycjach.



WYBRANE CHIŃSKIE MASAŻE ZDROWOTNE

W medycynie chińskiej w celach leczniczych stosuje się wiele metod. Najważniejsze 
z nich, to specjalne zioła, masaże, odpowiednia gimnastyka i pożywienie. W tej 
lekcji zapoznasz się z niektórymi zagadnieniami medycyny chińskiej i masażami 
takimi, jak:

• osiem cudów, 

• chiński masaż Do In - podstawy,
• ćwiczenia Darmy.

Są one proste w wykonaniu, a przynoszą wspaniałe efekty. Naucz się wybranego i 
stosuj codziennie. Na forum kursu opisz swoje doświadczenia związane z 
wybranym masażem.

WYBRANE MASAŻE DLA ZDROWIA I URODY

W tej lekcji zapoznasz się z innymi masażami, w tym z kosmetycznymi. Wśród 
nich będą:

• aurikuloterapia,

• polarity, 

• masaż twarzy, 

• akupresura twarzy, 

• masaż odmładzający, 

• masaż wyszczuplający. 

MATERIAŁY DODATKOWE

O PLATFORMIE EDUKACYJNEJ ASTRO SALUS I NAUCE NA NIEJ

Platforma edukacyjna firmy Astro Salus Education Ltd stworzona przez Martę 
Pyrchała-Zarzycką jest intuicyjna w obsłudze – wygląda, jak zwykła strona 
internetowa, a aktywności kursów, jak linki. Wchodzi się w nie poprzez ich 
kliknięcie.
Platforma znajduje się pod adresem www.astrosalus.pl/kursy-online 
Sprawdź, jakie kursy się na niej znajdują. Jest ich wiele i ich liczba stale rośnie! Na 
pewno znajdziesz coś dla siebie. 
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Kursy są w różnych opcjach cenowych. Stać i Ciebie!
Są tu też kursy darmowe. Aby z nich skorzystać, zarejestruj się na platformie i 
poczekaj na potwierdzenie rejestracji. Potem możesz się już logować i korzystać z 
kursów. 
Instrukcja rejestracji jest na stronie platformy.

JAK WYGLĄDAJĄ KURSY ONLINE NA PLATFORMIE EDUKACYJNEJ

W kursach Astro Salus znajdziesz aktywności takie, jak:

- aktywności obowiązkowe:
• lekcje,
• zadania,
• quizy,
• gry sprawdzające wiedzę,

- aktywności dodatkowe – jeszcze bardziej poszerzające wiedzę: 
• słowniki,
• blogi,
• pliki pdf,
• prezentacje,
• ciekawe linki, 
• filmiki,
• głosowania
• i inne aktywności.

Dzięki temu nauka jest jeszcze ciekawsza i pełniejsza.

Zapraszamy.

Marta Pyrchała-Zarzycka
Astro Salus Education Ltd 
Naturalnie do zdrowia, mądrze do rozwoju

kursy@astrosalus.pl      
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