
AUTOMASAŻ



Automasaż, to zabieg wykonywany samodzielnie na wybranych partiach

mięśni.

Ma on podobne działanie jak masaż klasyczny - usprawnienia przepływ

chłonki i poprawa krążenie żylne.

Automasaż zalecany jest szczególnie w profilaktyce oraz jako zabieg

odprężający i relaksacyjny

Automasaż to najlepszy sposób na wprowadzenie w życiu harmonii

ducha i ciała.

Sięgając do naturalnej samoświadomości ciała, pozbywamy się stresu i

chronimy organizm przed chorobami cywilizacyjnymi.

Czym jest automasaż ? 



AUTOMASAŻ tak samo jak klasyczny masaż, stymuluje tkanki ciała -

tkankę miękką

(skórę, tkankę tłuszczową i mięśniową) oraz łączną, która utrzymuje

organy i struktury

kości na swoim miejscu. Wpływają one z kolei na działanie trzech

układów:

 układu krążenia - począwszy od pracy serca, poprzez krążenie krwi,

a nawet oczyszczanie organizmu z toksyn

 układu mięśniowego - kości i stawów

 układu limfatycznego - węzłów chłonnych, migdałków, czy

śledziony





 przed masażem należy bezwzględnie umyć ręce i powierzchnię

masowaną ( w sytuacji, gdy nie mamy dostępu do łazienki, możemy

zabiegów higienicznych dokonać za pomocą nawilżanych chusteczek

lub żeli i płynów do mycia rąk-bez wody, dostępnych w aptekach);

 do masażu należy użyć oliwki, wazeliny bądź talku- w celu

zapewnienia poślizgu zmniejszenia ryzyka nadwyrężenia skóry;

 masaż nie może, pod żadnym względem, wywoływać bólu,

 przy wykonywaniu masażu należy omijać dół pachowy i łokciowy,

okolicę blizny pooperacyjnej i miejsca napromieniowania;

 w przypadku zauważenia zmian na skórze ( rany, otarcia, wysypka)

należy zaniechać wykonania masażu i skonsultować się z lekarzem;

 masażu nie wykonujemy, też w przypadku wysokiej gorączki i ostrych

infekcji.

Ogólne zasady wykonywania automasażu



 Głaskanie powinno wykonywać się cała dłonią. Ręka powinna

obejmować miejsce masowane, po czym powinna przesuwać się

miarowo i powoli w kierunku serca.

 Wyciskanie wykonuje się chwytem obrączkowym. Kciuk powinien

leżeć naprzeciwko palca wskazującego (w przypadku masowania

kończyny) lub do wyciskania możemy użyć samych kciuków.

 Ugniatanie wykonuje się, ujmując rozluźnione mięśnie między kciuk

a pozostałe palce. Następnie przemieszcza się dłoń w kierunku

serca.

 Rozcieranie wykonuje się opuszkami palców zakreślając koła i elipsy

łączące się, jak gdyby, w łańcuszki lub palcami zgiętymi w pięść.

 Oklepywanie wykonuje się grzbietem palców lub boczną

powierzchnią dłoni ruchami podobnymi do uderzania miotełką.

Techniki automasażu



 Wszystkie ruchy w automasażu wykonujemy wzdłuż naczyń
limfatycznych- wzdłuż kończyny, rozpoczynając od dalszych części
ciała w kierunku dosercowym.

 Dla ułatwienia dzielmy masowaną powierzchnię na sektory:

 sektor I: klatka piersiowa (kierunek wykonywanych ruchów: od barku
do mostka),

 sektor II: ramię ( kierunek wykonywanych ruchów: od łokcia do
barku),

 sektor III: przedramię ( kierunek wykonywanych ruchów: od

nadgarstka do łokcia),

 sektor IV: dłoń i palce (kierunek wykonywanych ruchów: od

zakończeń palców przez dłoń do nadgarstka).

Kierunki wykonywania masażu



 Wykonujemy każdy z opisanych poniżej chwytów kolejno w sektorach 

I,II,III,IV, w opisanych dla nich kierunkach.  

Na zakończenie każdego z chwytów 

powtarzamy go jeszcze raz dla całej 

długości ręki oczywiście z zachowaniem 

kierunku ruchu: 

końce palców- dłoń- przedramię-

ramie- bark- klatka piersiowa. 

Masaż wykonujemy na wszystkich 

stronach ręki.



 zapobiega powstawaniu obrzęku limfatycznego,

 zmniejsza powstały już obrzęk,

 poprawia odżywienie skóry i mięśni w obrębie masowanym,

 uelastycznia skórę- elastyczna, odporna na zranienia skóra stanowi

barierę immunologiczną,

 poprawia samopoczucie,

 pomaga w rehabilitacji.

Wpływ masażu na nasze ciało



Głowę i skronie masujemy opuszkami palców, lekko pociągamy za 

włosy, głaszczemy je.

Małżowiny uszne rozcieramy i głaszczemy z zewnątrz i wewnątrz. 

Masaż głowy



Automasaż klasyczny głowy; obejmuje część

owłosioną głowy, twarz oraz małżowiny

uszne. Część owłosioną masuje się od czoła i

od skroni do potylicy, stosując techniki

masażu klasycznego: głaskanie, rozcieranie i

ugniatanie miejscowe (uciski). Twarz jest

masowana od linii środkowej twarzy w

kierunku uszu i skroni za pomocą głaskania,

rozcierania, ugniatania, oklepywania i

wibracji. Małżowiny uszne masuje się

równocześnie po obu stronach,

rozpoczynając rozcieranie od płatków

usznych i przesuwając się w górę. Podczas

masażu należy uwzględnić wszystkie strefy

małżowiny usznej.



Automasaż głowy (czi-gong) – część wstępna

Zaczynamy automasaż od pocierania dłoni. Trzemy jedną o drugą

intensywnie, aż do pojawienia się uczucia gorąca. Potem kładziemy

dłonie na oczach i pozwalamy, by ciepło przenikało do wnętrza

każdego oka.

 Następnie kładziemy dłonie na policzki i delikatnie rozcieramy je 

okrężnymi ruchami 21 razy.

 Zginamy kciuki i ich boczną powierzchnią pocieramy boki nosa 

wzdłuż, od nozdrzy w kierunku oka i z powrotem. Masujemy, aż 

poczujemy ciepło! 

 Kładziemy dłonie na czoło, rozcieramy je w kierunku skroni, a 

następnie przeciągamy dłońmi w dół, wzdłuż policzków do brody.



 Następnie masujemy uszy. Bierzemy uszy między palec wskazujący i 

środkowy, energicznie rozcieramy, aż się zaróżowi małżowina.



 Zaginamy uszy do przodu w kierunku nosa. Kładziemy dłonie na zagiętych

uszach i palcami opukujemy potyliczną część głowy.

 Następnie rozczesujemy włosy rękami. Najpierw od potylicy w kierunku czoła,

potem z powrotem, od czoła do potylicy i następnie ciągniemy dłonie po

bokach szyi, przez klatkę piersiową do bioder. Powtarzamy ten ruch 12 razy.



 Później rozmasowujemy bardzo dokładnie uszy kciukiem i palcem

wskazującym każdy płatek ucha, energicznie, aż do zaróżowienia.

 Wreszcie delikatnie opukujemy koniuszkami palców głowę (taki „deszczyk” na

głowę). Na koniec rozczesujemy włosy drewnianym grzebieniem.







Masaż karku



 Klasyczny masaż karku

Rozetrzyj ręce, aby je ogrzać. Nanieś na nie odrobinę olejku,

ewentualnie maści rozgrzewającej lub żelu o działaniu

przeciwbólowym. Całymi dłońmi lub opuszkami palców głaszcz

(zdecydowanymi ruchami) boki i tył szyi. Rób to 2–3 minuty, aż

poczujesz, że mięśnie się rozluźniają i rozgrzewają. Następnie spleć

palce i oprzyj dłonie na karku, za uszami. Lekko uciskając,

przesuwaj je rytmicznie do góry i w dół. Powtórz 30 razy. Potem

przez chwilę lekko podszczypuj skórę i ją oklepuj. Zakończ

głaskaniem (takim, jak na początku zabiegu). Po masażu owiń szyję

szalikiem. Odpocznij trochę.



Akupresura

 Rozetrzyj dłonie, aby nieco się rozgrzały. Następnie czubkami 

palców (bez odrywania ich od skóry, wykonując okrężne ruchy) 

zacznij delikatnie ugniatać boki szyi. Zabieg rozpocznij od 

podstawy czaszki i co 2 minuty zmieniaj miejsce ucisku – kierując się 

w dół, do ramion.

Masaż karku ręcznikiem

 Zwinięty w rulon spory ręcznik frotté zarzuć na szyję. Chwyć jego

końce, pociągnij, tak aby tkanina naprężyła się, a następnie poruszaj

ręcznikiem w lewo i prawo – tak by materiał nie ocierał skóry, tylko

lekko ją poruszał (razem z leżącymi głębiej mięśniami).



Automasaż klasyczny brzucha; wykonuje się w pozycji siedzącej z

głową lekko pochyloną do przodu; masowanie rozpoczyna się na

wysokości wątroby w prawą stronę, spiralnie zmniejszając ruchy do

pępka, a następnie zwiększając na obwód; stosuje się głaskanie,

rozcieranie i wibrację stabilną.

Automasaż brzucha



 Automasaż klasyczny kończyny górnej; przeprowadza się etapowo,

rozpoczynając od palców, a kończąc na stawie ramiennym; wykonuje się w

pozycji siedzącej, odpowiednio układając kończynę górną masowaną.

Masowaniem objęte są następujące części: ręka, staw nadgarstkowy,

przedramię, staw łokciowy, ramię, mięsień naramienny oraz staw ramienny.

 Masowaną kończynę układamy w sposób zapewniający maksymalne

rozluźnienie mięśni opierając ją na klinie a najlepiej o ścianę w pozycji do

góry: dłoń lekko oparta o ścianę, łokieć w lekkim zgięciu tak, aby był powyżej

barku.

Automasaż kończyny górnej



Rozcieranie ręki: trzema sposobami: prostymi palcami rozcieramy palce dłoni,

wszystkie razem, następnie każdy z osobna. Kostkami zgiętych palców

rozcieramy okolice śródręcza. Jest to ruch polegający na zakreślaniu kół

łączących się w łańcuszki. Wykonuje się go również w głąb tkanki,

przemieszczając opuszkami palców kolistymi ruchami w głąb.

Głaskanie całej kończyny : od dłoni w kierunku barku.

Wyciskanie: czyli głaskanie ruchem obrączkowym, od okolicy nadgarstka w

kierunku barku. Ruch ten polega na przesuwaniu z jednej strony kończyny

kciuka wraz z jego kłębem, z drugiej strony reszty dłoni.



Ugniatanie: ruchem pulsującym-od nadgarstka ku barkowi. Ruch ten wykonuje

się-ujmując rozluźnione mięśnie kończyny między kciuk, a pozostałe palce,

przemieszczając je ku górze i ugntiaając ruchami pulsującymi.

Rozcieranie: ruchem kolistym- samymi opuszkami palców zakreślamy koła,

rozpoczynając od palców, kończąc na barku.

Oklepywanie ruchem miotełkowym : ruch ten wykonuje się tylko od spodu całej

kończyny górnej, grzbietem palców, ruchami podobnymi do uderzania miotłą.

Głaskanie całej kończyny.

Wstrząsanie: uniesienie kończyny masowanej ku górze i wykonywanie ruchów

potrząsania.



Automasaż klasyczny kończyny dolnej; wykonuje się etapowo,

rozpoczynając od palców stopy, a kończąc na stawie biodrowym;

przeprowadza się w pozycji siedzącej, odpowiednio układając

kończynę dolną masowaną. Masowaniem objęte są następujące

części: stopa, staw skokowy, podudzie, staw kolanowy, udo i staw

biodrowy.

Automasaż kończyny dolnej



 Usiądź wygodnie i zegnij nogę tak, by stopę położyć na drugiej łydce. 

 Obiema dłońmi gładź całą stopę, by ją odprężyć. Jednocześnie w ten 
sposób rozprowadzisz olejek.

 Podczas wydechu naciśnij kciukiem na strefę splotu słonecznego. 
Na wdechu zwolnij nacisk. Powtórz 3-4 razy. 

Automasaż stóp



 Dokładnie, kolistymi ruchami zgodnymi z kierunkiem ruchu

wskazówek zegara, wymasuj paluch – strefy głowy, szyi i przysadki

mózgowej, uciskając je.

 Kolistymi ruchami rozmasuj poduchy pod palcami.

 Masując kolejne strefy stopy, stopniowo i płynnie kieruj się do

pięty. Uciśnij dłużej strefy nerek i miednicy.

 Kręgosłup rozluźnisz, masując wewnętrzną krawędź stopy. Zrób to

dolną, miękką częścią wnętrza dłoni, przesuwając się od palucha w

kierunku pięty.

 Wymasuj wierzch stopy, gładząc go i uciskając.

 Masaż zakończ łagodnymi, rozluźniającymi ruchami, które mają

ostatecznie odprężyć wszystkie mięśnie



Mapa refleksologiczna stóp





 Body ball

 Piłeczki tenisowe

 Piłeczki pingpongowe

 Wałki lecznicze

 Masażery elektryczne

Automasaż z wykorzystaniem przyborów








