
 

 

Różnorodność profesjonalnego masażu, nurt body work, w gabinecie lub mobilnie w terenie 

rodzy państwo, w dzisiejszych czasach natłok informacji powoduje, iż trudno dotrzeć do 

najważniejszych informacji, a co dopiero zrozumieć optymalne możliwości. Z góry zakłada się,  

iż zainteresowany klient od razu zrozumie jaki jest pełny zakres naszych usług. Tak też pacjenci 

zwłaszcza w sytuacji masażu terapeutycznego sensu stricte - lub też klienci - zainteresowani zabiegami 

profilaktyczno-relaksacyjnymi bądź wykonywanymi w celu poprawy estetyki ciała, po prostu gubią się. 

Masaż jest jednym z najstarszych naturalnych zabiegów leczniczych, podtrzymujących zdrowie 

oraz dbania o urodę. Obecny jest niemal w każdej kulturze, choć przechodził różne koleje losu. 

Współcześnie jest wnikliwie badanym zjawiskiem tak w sensie terapeutycznym, jak i przez pryzmat 

społecznych reakcji, świadomości. Jest elementem fizjoterapii, wzbogacającym także komfort życia. 

Masaż jest jedynym manualnym czyli wykonywanym ręcznie zabiegiem, który w tym samym momencie 

pozwala na terapię jak i palpacyjną, czyli dotykowa diagnostykę. Jego podstawą jest właśnie ludzki 

dotyk, nieoceniony, niezbadany do końca fenomen. Zabiegi wykonuje się w szpitalach, przychodniach, 

sanatoriach, Spa, w niezależnych gabinetach, w takim zakresie jaki oferuje dany praktyk, to podstawa.

Różnorodność. Prócz znanych  i uznanych metod 

czy technik, pojawia się wiele modyfikacji jak i 

autorskich koncepcji terapeutycznych. Oznacza 

to różnorodność możliwych zabiegów, a Państwo 

jako klienci, powinniście usłyszeć fundamentalne 

pytanie, jeszcze przed rozpoczęciem zabiegów: 

Jakie są pani, pana oczekiwania? Następnie 

profesjonalista powinien przedstawić konkretne 

możliwości, przeprowadzić ponadto wywiad 

związany z państwa stanem zdrowia. Warto już 

na wstępie zaznaczyć, iż pytania dotyczące 

zdrowia, służą bezpieczeństwu. Niestety nie 

zawsze jest na to odpowiednia ilość czasu, ale te 

wstępne informacje powinno się podawać bez 

względu na cel zabiegu. Słowem czy jest to 

zabieg stricte terapeutyczny, profilaktyczny, 

relaksacyjny czy kosmetyczny lub sportowy, 

wasze odpowiedzi pomagają profesjonalistom,  

aby optymalnie dobrać zabieg. Ponadto nie ma  

praktyków którzy wykonują wszelkie zabiegi, 

występuje coraz większe wyspecjalizowanie. 

Dlatego też proszę nie oczekiwać wszelkich usług 

od każdego praktyka. Przykładowo dyplomowani 

masażyści zajmuje się przede wszystkim różnymi 

masażami, w pewnym zakresie zabiegami na 

ciało, czasem nurtem body work, a także 

zakresem rehabilitacji, ale nie w takim stopniu co 

dypl. fizjoterapeuci i vice versa. Mają Państwo 

prawo o to zapytać, profesjonalista to zrozumie.  

Generalnie w podstawowej opiece zdrowotnej 

jednym z najbardziej powszechnych jest masaż 

klasyczny i jego pochodne oraz modyfikacje. Ale 

to się zmienia. W ramach refundacji wykonuje się 

masaże klasyczne lecznicze, łącznotkankowy, 

masaż segmentalny i manualny drenaż 

limfatyczny jako część KFU, o nich słyszy się 

najczęściej.  Terapeuta wykonuje także masaże 

oraz inne zabiegi oparte o tzw. pracę z powięzią,  

opracowuje także T.P. czyli punkty spustowe lub 

skupia się na pracy z tkankami miękkimi. Zapytaj. 

W niezależnych gabinetach praktyka wygląda 

inaczej. Terapeuta masażysta lub fizjoterapeuta 

ma więcej czasu na zabiegi. Pracuje „zachodnimi” 

metodami, ale zdarza się także, że wspomaga je   

„wschodnimi metodami” masażu czy elementami 

ćwiczeń, mając szersze pole działania. Po prostu 

pytaj o to jakimi metodami praktycy pracują. 

Osobny nurt stanowi body work, czyli praca z 

ciałem lub też poprzez ciało. Część metod uważa 

się za alternatywne, a część to uznane metody, 

jednakże zmodyfikowane do dodatkowych celów 

jak odnowa biologicznej lub psychosomatyczna. 

W body work rdzeniem jest najczęściej masaż lub 

jego elementy, ale wspomagany jest elementami 

ruchu, ćwiczeń w synchronizacji z oddechem oraz 

działań prozdrowotnych, jak zmiana wzorców 

ruchowych i nauka zachowań prozdrowotnych.   
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Masaż a zdrowie.  
Zdrowie to stan pełnego fizycznego, 
psychicznego i społecznego dobrego 
samopoczucia, bez obecności choroby lub 
stałej niepełnosprawności.  WHO 
 

Jak rozróżniamy zabiegi z udziałem masażu. 

Ogólnie zabiegi wykonywane ręcznie możemy 

podzielić na grupy: specjalistyczne masaże, 

techniki skupione na pracy z tkankami miękkimi, 

metody pracy z ciałem (nurt body work) oraz Spa. 

Masaże i metody pochodne skutecznie działają 

na kilku poziomach, podstawowym fizycznym, 

pośrednie to psychiczny i emocjonalny. W wielu 

kulturach uważa się także, iż masaż oddziałuje  w 

aspekcie duchowym. Proszę jednak zrozumieć: 

Nie ma metod które są skuteczne we wszelkich 

dolegliwościach czy naszych oczekiwaniach. 

Wpierw musimy ustalić priorytety i wskazania.  

Poziom fizyczny, podstawowy i bezpośredni 

 o   Masaż zwiększa elastyczności, zakres i 

swobodę ruchu, koryguje postawę ciała.            

o   Poprawia krążenie krwi i limfy, zmniejsza 

obrzęki, siniaki, stłuczenia, zwłóknienia.                                     

o   Zmniejsza, a w niektórych przypadkach 

usuwa bóle zwłaszcza te wywołane napięciem 

mięśniowym lub długotrwałym stresem. 

o  Ułatwia oddychanie nie tylko w trakcie 

maksymalnej aktywności ale i snu.                                                                        

o   Zmniejsza spazmy, napięcia mięśniowe i 

polepsza elastyczność mięśni. o  Zmniejsza 

napięcie, przeciążenie, dyskomfort i ból 

kręgosłupa oraz stawów zwłaszcza w pracy        

w wymuszonych pozycjach, w tym siedząc.                                                                

o Przyspiesza leczenie naciągniętych mięśni i 

naderwanych więzadeł, zmniejsza ból, 

zwłóknienia i obrzęki pourazowe.                          

o Wzmacniając układ odpornościowy,   

poprawia ogólną kondycję organizmu i    

zwiększa odporność na choroby, zmęczenie    

lub długotrwały stres. o Poprawia kondycję i 

przygotowuje do zwiększonej lub maksymalnej 

aktywności, na przykład do udziału w zawodach. 

o   Masaż przyśpiesza rekonwalescencję.  

Masaż w problemach zdrowotno-estetycznych  

o   Masaż poprawia odżywianie skóry, oczyszcza 

naskórek i uelastycznia ją także na głębszych 

poziomach, przyśpiesza metabolizm.                  

o   Masaż powstrzymuje i redukuje niektóre 

problemy estetyczne, np. powszechnie  

występujące zmiany tzw. cellulit, podobnie jak 

miejscowe nagromadzenie tkanki tłuszczowej.   

o   Zmniejsza miejscowe zwłóknieniami skóry, 

uelastycznia tkanki wokół rozstępów. Na danych 

obszarach ciała zwiększa elastyczność skóry, tak 

uzyskujemy na przykład efekt liftingu twarzy.                                                                   

o   Przyśpiesza powrót do pełni sił, formy oraz 

odzyskanie sylwetki po porodzie. Rewitalizuje.                         

o   Przyśpiesza absorbcję tkanki bliznowatej, 

uelastycznia blizny pooperacyjne, 

pooparzeniowe, pourazowe.                                                         

o   Przygotowuje do oraz wspomaga zabiegi 

medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej. 

Poziom psychiczny - pośredni 

o   Masaż - zmniejsza stres psychiczny,    

wycisza, obniża stan pobudzenia, odprężając.                                        

o   Uczy rozumieć swoje ciało, nie tylko na 

poziomie progu bólowego, ale wstępnego 

dyskomfortu, pojawiającego się, rosnącego 

dopiero napięcia.                                                    

o   Praca z ciałem – wpływa na lepszą 

akceptację siebie i grację, poczucie przestrzeni, 

odczuwanie. o   Polepsza zdolność odbierania 

sygnałów stresowych i odpowiadanie na nie. 

Zwiększa skupienia i precyzyjne myślenie. 

Poziom emocjonalny – pośredni  

o   Masaż - daje ogólnie lepsze samopoczucie. 

o   Ułatwia wyrażanie stanów emocjonalnych. 

o   Zmniejsza poziom niepokoju i napięcia.        

o   Zwiększa świadomość zależności między 

ciałem i umysłem, jedności i harmonii.     

Powyżej są przykłady różnego wpływu metod 

masażu. Praktyk dobiera je pod kątem celów, 

oczekiwań klientów, ale i realnych możliwości. 

Biorąc także pod uwagę przeciwwskazania!  

Więcej informacji na www.bodyworker.pl 



 

 

Masaż, nurt body work a spa, to nieco inne 

zabiegi, choć o podobnych celach. Tu także 

masaże są jednym z podstawowych zabiegów, 

ale jako cześć tzw. zabiegów na ciało, plus 

rozbudowanych o pielęgnację i skupionych na 

relaksacyjnych aspektach, choć dziś łączą 

bardziej pragmatyczne cechy. Zapytaj!  

Zabiegi mają wiele wskazań, a jeśli są 

skuteczne to oznacza także, że nie są 

obojętne dla człowieka. Dlatego istnieją 

także przeciwwskazania ogólne, ale też 

miejscowe lub czasowe. Zapytaj!  

Media nie są obojętne nie tylko w propagowaniu 

zabiegów  masażu, wyjątkowych metod, ale i w 

kształtowaniu nowych trendów. Zdarza się, iż 

niektóre metody masażu są niestety pomijane, 

inne wręcz gloryfikowane. Bywa, iż prowadzi to 

do „przereklamowania” niektórych technik, co 

może nas skutecznie rozczarowań lub zniechęcić. 

Dlatego też po prostu pytaj, zanim skorzystasz! 

Warto zatem zadać podstawowe pytanie: Jakie 

są pani/pana oczekiwania? To wyjaśnia bardzo 

wiele i pozwala uniknąć licznych nieporozumień. 

Zabiegi wykonuje się jako częściowe lub ogólne, 

wymagają w większości rozebrania się, jednak: 

 Klient jest odpowiednio przykryty i odsłania   

się jedynie aktualnie masowane partie ciała.  

 

Np. Sesja Integracyjnego Masażu Body Work. 

Może to wydaje się dziwne, jednak jeśli sytuacja  

tego wymaga, praktykuje się także zabiegi, które 

można wykonać poprzez luźne ubranie. Jeżeli 

masz awersję do dotyku lub inne obiekcje, czy w 

ogóle problemy z akceptacją ciała, zapytaj! 

Do masażu stosuje się różne ilości środków 

poślizgowych, oliwki lub wspomagające masaż. 

Są także metody nie wymagające stosowania 

preparatów, bądź jedynie ich śladowe ilości. 

 

Życzymy Państwu trafnych wyborów bez 

względu gdzie zdecydujecie się uczęszczać.   

Mity. Jednym z mitów, nieporozumień jest siła, 

intensywność masażu. Silny, intensywny masaż, 

absolutnie nie jest konieczny dla skuteczności.      

W swojej praktyce skupiam się zwłaszcza na  

problemach: napięcia, długotrwałego stresu, 

obrzękach, bliznach, zwiotczeniach, bólu.  

Przykład jednego z zabiegów nurtu body work: 

Integracyjny Masaż Body Work to relaksacyjno-

lecznicza metoda oparta na elementach masażu 

i pracy z ciałem. IMBW to przede wszystkim 

profilaktyka, głęboki relaks, odnowa. Wstępna 

relaksacja polega na zastosowaniu samego 

dotyku, później już na masażu i pracy z tkankami 

miękkimi w fazie ruchu i w synchronizacji z 

oddechem. W dalszej części sesji włączone są 

elementy masażu leczniczego. Opcjonalnie sesję 

wykonujemy jako masaż ogólny lub częściowo. 

IMBW trwa około 75 minut. Główne wskazania: 

Skutki długotrwałego stresu, napięcie, zmiany w 

tkankach miękkich powodowane napięciem 

pochodzenia psychosomatycznego, dyskomfort, 

domniemane przykurcze, zwłóknienia. IMBW 

pomocny  w akceptacji siebie, zmniejsza awersję 

do dotyku, po okresie długiej rekonwalescencji.  

W sesji IMBW pracujemy miękko, głęboko, 

warstwowo i bezboleśnie. Dla zdrowia, to także  

zatrzymanie się, odprężenie, zwiększenie gracji 

ciała, elastyczności ruchu, głęboki relaks. Warto! 

Zredagował  Piotr Szczotka  ©   605 344 853                  

www.bodyworker.pl  www.bodywork.com.pl            

Zabiegi w gabinecie oraz praktyka mobilna 


