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Sïowo wstÚpne
Zainteresowanie tajskÈ sztukÈ masaĝu zarówno w naszym kraju, jak i na
Ăwiecie dynamicznie roĂnie. PowstajÈ salony masaĝu tajskiego, organizowane sÈ kursy, tajski masaĝ prezentowany jest na konferencjach naukowych i prowadzone sÈ badania nad jego dziaïaniem i efektami. Nie jest to
dziwne, biorÈc pod uwagÚ fakt unikalnego, wieloaspektowego usprawniania pacjenta przez specjalistów masaĝu tajskiego. Masaĝ tajski ïÈczy
techniki akupresury, rozciÈgania, refleksologii, jogi, wspomagany jest
zioïowymi okïadami i medytacjÈ. RozciÈga miÚĂnie i relaksuje, zwiÚksza zakres ruchu, usprawnia przepïyw „energii” (czyli pïynów ustrojowych: krwi i limfy) oraz informacji w postaci impulsów.
Piotr Druzgaïa jest pierwszym polskim autorem przedstawiajÈcym masaĝ
tajski w postaci fachowej publikacji. Masaĝ tajski nie jest podobny do
masaĝu klasycznego czy innych form masaĝu leczniczego wyksztaïconych w krÚgu medycyny Zachodu. Wykazuje on podobieñstwo raczej do
manualnych technik mobilizacyjnych, powiÚziowych czy nawet manipulacyjnych krÚgosïupa i koñczyn i wïaĂnie do nich moĝna by go zaliczyÊ.
Co waĝne, masaĝ tajski nie jest dla masowanego neutralny w odczuciach.
Naleĝy teĝ pamiÚtaÊ, ĝe ruchomoĂÊ stawów krÚgosïupa i koñczyn dolnych Azjatów jest u nich zwykle wiÚksza niĝ u Europejczyków, ponadto
majÈ innÈ budowÚ ciaïa. Poprzez udziaï w konferencjach naukowych oraz
staĝach w Azji (Bangkok, Hongkong) miaïem moĝliwoĂÊ bezpoĂredniego
poznania zwyczajów i kultury Azji oraz wywodzÈcych siÚ z nich metod
leczenia. WykonujÈc zatem masaĝ tajski, trzeba mieÊ ĂwiadomoĂÊ, ĝe
róĝnice ruchomoĂci wynikajÈce z róĝnic anatomicznych i kulturowych
sprawiajÈ, ĝe masaĝ tajski powinien byÊ zaadaptowany do wymogów
europejskiego pacjenta. Nie piszÚ tego, aby straszyÊ, ale wynika to z troski o zdrowie pacjenta. Dlatego z przyjemnoĂciÈ przyjÈïem moĝliwoĂÊ
oceny i weryfikacji tajskiej sztuki masaĝu, którÈ zaproponowaï Piotr Druzgaïa. Autor, jako fizjoterapeuta z polskim dyplomem i masaĝysta
z dyplomem tajskim, czyli osoba Ăwiadoma róĝnic i wymogów medycyny
zachodniej i odmiennoĂci technik, podczas pisania tego podrÚcznika
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poprosiï mnie o opinie i konsultacje. W ksiÈĝce przedstawiono to, czego zwykle
brakuje w opracowaniach i kursach prowadzonych przez instruktorów czy autorów podrÚczników.
KsiÈĝka, którÈ trzymasz w rÚkach, jest waĝnym krokiem do tego, by tajski masaĝ
w przyszïoĂci staï siÚ bezpiecznÈ i peïnoprawnÈ sztukÈ nie tylko relaksu, ale równieĝ profilaktyki i leczenia. Poprzez czerpanie z tajskiej historii i kultury, z buddyjskiej religii i praktyk jogi, a takĝe z nowoczesnego rozumienia anatomii i fizjologii podrÚcznik wypeïnia lukÚ pomiÚdzy teoriÈ i praktykÈ w prezentacji sztuki
tajskiego masaĝu.
ZdecydowanÈ zaletÈ tej ksiÈĝki jest staïy kontakt autora z masaĝem tajskim. Piotr
Druzgaïa mieszka i praktykuje tajski masaĝ w kraju jego powstania. Wyksztaïcenie
autora (mgr fizjoterapii i miÚdzynarodowy instruktor masaĝu tajskiego i jogi)
pozwala mu przedstawiÊ w zrozumiaïy dla polskiego czytelnika sposób kwestie
tajskiej medycyny, jakĝe czÚsto inaczej traktujÈcej pacjenta niĝ medycyna Zachodu.
KsiÈĝka powstawaïa przez kilka lat, gdyĝ autorowi nie byïo ïatwo dotrzeÊ do tajskich materiaïów dotyczÈcych masaĝu, a i Tajowie niechÚtnie dzielÈ siÚ swojÈ
wiedzÈ. Aby lepiej zrozumieÊ dziaïanie i ěródïa tajskiego masaĝu, autor zostaï
teĝ miÚdzynarodowym instruktorem jogi, gdyĝ tajski masaĝ oparty jest w duĝym
stopniu na jodze. W ksiÈĝce znajdujÈ siÚ zatem zdjÚcia asan (pozycji ciaïa), na których wzorowane sÈ konkretne pozycje przyjmowane przez pacjenta.
Masaĝ tajski jest w peïni ilustrowanym podrÚcznikiem masaĝu tajskiego. KsiÈĝka
skïada siÚ z dwóch zasadniczych czÚĂci: teoretycznej, która wyjaĂnia tïo historyczne, podïoĝe kulturowe i korzenie religijne masaĝu, a takĝe zawiera opis przebiegów kanaïów energetycznych oraz niezbÚdne informacje z zakresu wskazañ,
przeciwwskazañ, dziaïania i efektów masaĝu, oraz praktycznej, w której znajdujÈ
siÚ instrukcje krok po kroku, jak wykonaÊ masaĝ. Ponadto zawiera uwagi praktyczne, zaczynajÈc od podstawowych informacji: jak siÚ ubraÊ, jak posïugiwaÊ
siÚ wïasnym ciaïem w czasie masaĝu, po wiadomoĂci na temat tego, jakich olejków
i kremów uĝywaÊ, oraz opis dodatkowych zabiegów, które moĝna zastosowaÊ.
KsiÈĝka koñczy siÚ indeksem podstawowych pojÚÊ.
BieĝÈca publikacja wychodzi naprzeciw rosnÈcemu zainteresowaniu, jakim cieszy
siÚ masaĝ tajski i sama Tajlandia w naszym kraju, oraz naprzeciw wymogom stawianym przez medycynÚ Zachodu technikom leczniczym Azji. KorzystaÊ z niej
mogÈ fizjoterapeuci, masaĝyĂci, potencjalni i obecni wïaĂciciele zakïadów spa
i salonów masaĝu, a takĝe instruktorzy jogi i ci, którzy interesujÈ siÚ TajlandiÈ czy
orientalnymi technikami leczniczymi.
dr Adrian Kuĝdĝaï
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WST}P
¿yjemy w erze globalizacji, kontynenty mamy niemalĝe na wyciÈgniÚcie
rÚki, nierzadko wyjazd znad polskiego morza w Tatry zabiera wiÚcej czasu
niĝ wycieczka do egzotycznego kraju. Wspóïczesny Ăwiat stwarza nam
niesamowite moĝliwoĂci, dziÚki internetowi mamy nieograniczony dostÚp
do wiedzy, o której naszym rodzicom nawet siÚ nie Ăniïo. Jest to zarazem
wiek zarówno wielkiej szansy, jak i zagroĝeñ pïynÈcych z komfortu, jaki
on stwarza. Zabiegani, zajÚci „walkÈ o przetrwanie”, czÚsto za prawdziwe szczÚĂcie i cel ĝycia uwaĝajÈc karierÚ i pieniÈdze, zapominamy
o równowadze miÚdzy pracÈ a odpoczynkiem, miÚdzy wïasnÈ karierÈ
a potrzebami ludzi, którzy nas otaczajÈ. Co gorsza, zupeïnie zapominamy albo nie mamy czasu zadbaÊ nie tylko o zdrowie swojego ciaïa, ale
i umysïu czy duszy. CzÚsto teĝ po prostu nie zdajemy sobie sprawy
z moĝliwoĂci, jakie drzemiÈ w nas samych. Lecz nigdy nie jest za póěno,
by o swoje zdrowie zadbaÊ. Wspóïczesny Ăwiat daje nam szanse korzystania z dorobku ludzkoĂci w kwestii ochrony zdrowia nie tylko w naszym krÚgu cywilizacji — moĝemy korzystaÊ z dorobku innych kultur.
PowinniĂmy zadaÊ sobie pytanie: skoro ludzie ĝyli gdzieĂ tam i leczyli
siÚ przez wieki swoimi metodami leczniczymi, czy nie mogïyby one okazaÊ siÚ skuteczne dla nas? TakÈ szansÚ podparcia siÚ dorobkiem innych
kultur daje nam wspóïczesny Ăwiat i warto z niej skorzystaÊ. W wielkich
systemach medycznych Wschodu, jak medycyna chiñska czy ajurweda,
lekarz ma tylko podpowiadaÊ, jak ĝyÊ, a siïÈ, która leczy, ma byÊ sama
natura. Zadaniem lekarza jest profilaktyka i ukazanie czïowiekowi, jak
powinien postÚpowaÊ, aby uniknÈÊ choroby. Przed wiekami na dworach
cesarzy chiñskich w przypadku zachorowania wïadcy zabijano lekarza.
CzÚsto nasza wspóïczesna medycyna skupia siÚ tylko na usuwaniu choroby, co jest bardzo dobre i wskazane, ale o wiele lepszÈ i tañszÈ rzeczÈ
jest zapobiegniÚcie wystÈpieniu choroby, nauczenie wspóïczesnego
czïowieka, jak dbaÊ o siebie, jak odkryÊ i pobudziÊ do ĝycia naturalne
mechanizmy leczenia i zapobiegania chorobom.
Najlepszym lekiem, który moĝe zastÈpiÊ wszystkie inne, a którego inne
leki nie sÈ w stanie zastÈpiÊ, jest ruch. W myĂl powiedzenia „w zdrowym
ciele zdrowy duch” nie moĝemy nie doceniaÊ tego cudownego Ărodka
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leczniczego. Kolejnym waĝnym elementem jest dieta, przy czym nie chodzi o to,
by na wzór wschodni zostaÊ od razu wegetarianinem, ale by znaleěÊ równowagÚ
w tym, co spoĝywamy. Budda nauczaï, ĝe ĝadne skrajnoĂci nie sÈ dobre, i jest to
uniwersalna zasada, której warto siÚ trzymaÊ. Ponadto musimy pamiÚtaÊ, ĝe kaĝdy
czïowiek jest inny, i nie moĝemy wrzucaÊ wszystkich do jednego worka. Samopoczucie kaĝdego z nas jest inne kaĝdego dnia czy nawet kaĝdej pory dnia. W koñcu
dochodzimy do kwestii naszego zdrowia psychicznego, ĝycia emocjonalnego, duchowego. Bycie choÊ na chwilÚ z samym sobÈ, wsïuchiwanie siÚ w ciszÚ, spokój
i harmoniÚ naszego wnÚtrza moĝe otworzyÊ nam oczy na Ăwiat zewnÚtrzny oraz,
co bardzo istotne, uzupeïniÊ i zregenerowaÊ energiÚ. Dla niektórych sÈ to rzeczy
nowe, dla innych znane, ale zapomniane. Nie widzimy, albo nie wiemy, ile spokoju, satysfakcji i radoĂci moĝe nam daÊ pomoc innym, dobre sïowo czy gest.
Masaĝ nie tylko stwarza moĝliwoĂci ruchu, nie tylko jest Ărodkiem leczniczym
czy profilaktycznym, ale moĝe teĝ byÊ wyrazem troski, wspóïczucia czy miïoĂci.
Ta sama rÚka moĝe zabiÊ i przynieĂÊ ulgÚ i ratunek. Wybór naleĝy do nas.
Gïównym celem tej ksiÈĝki jest pokazanie nowej techniki masaĝu. Innym zadaniem,
choÊ dla mnie, autora, równie waĝnym jak pierwsze, jest otworzenie czytelnikowi
oczu na metody lecznicze Wschodu i zaprezentowanie, choÊ w maïej i pewnie niedoskonaïej formie, tej liczÈcej kilka tysiÚcy lat tradycji dbania o zdrowie i leczenia.
PodrÚcznik ten nie powstaïby, gdyby nie pomoc, rady i ciÚĝka praca innych.
DziÚkujÚ moim nauczycielom masaĝu tajskiego, zwïaszcza Khun Phim i caïemu
gronu pedagogicznemu oraz obsïudze w oddziale szkoïy Wat Pho przy ulicy
Chaeng Wattana. DziÚkujÚ Andrzejowi Pïachetce za wykonanie zdjÚÊ. DziÚkujÚ Oth-on Sangchan, która przygotowaïa ryciny i wykresy. DziÚkujÚ modelkom, szczególnie Eli Socharskiej. DziÚkujÚ teĝ mojej siostrze Ewie i jej mÚĝowi
Rafaïowi Koïackiemu za pomoc przy obróbce zdjÚÊ, przy nauce obsïugi programu
Photoshop, za bycie modelami oraz za motywacjÚ i wsparcie. Szczególne podziÚkowania chciaïbym skierowaÊ do dra Adriana Kuĝdĝaïa za fachowe rady, redakcjÚ
naukowÈ oraz napisanie wstÚpu do podrÚcznika. Wasz wkïad, rady i wsparcie byïy
dla mnie nieocenione i dziÚki Wam mogÚ uwaĝaÊ siÚ za szczÚĂciarza.
Jestem Ăwiadom wïasnej niedoskonaïoĂci i niedoskonaïoĂci tej ksiÈĝki, dlatego
bÚdÚ bardzo wdziÚczny za jakiekolwiek uwagi dotyczÈce tekstu czy zdjÚÊ. Wszelkie sugestie sÈ mile widziane i szczerze mówiÈc, byïbym zdziwiony, gdyby ich
nie byïo.
Piotr Druzgaïa
e-mail: piotrdruzgala@gmail.com
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UWAGI


Masaĝ tajski, jako forma terapii holistycznej oddziaïujÈcej na masowanego na kaĝdym poziomie: zarówno fizycznym, jak i psychicznym
czy duchowym, ěle czy niedbale wykonany moĝe doprowadziÊ do
wzrostu napiÚcia, zïego samopoczucia czy urazu. Dlatego zwïaszcza
poczÈtkujÈcy, którzy nie majÈ wyrobionego „czucia” nacisku czy rozciÈgania, powinni szczególnie uwaĝaÊ, by nie zaszkodziÊ masowanemu.
JeĂli dana technika jest zbyt trudna, lepiej jÈ pominÈÊ. W miarÚ nabywania doĂwiadczenia umiejÚtnoĂÊ „czucia” i dostosowania masaĝu do
indywidualnego masowanego na pewno przyjdÈ.



KsiÈĝka prezentuje „klasycznÈ” formÚ masaĝu tajskiego, a przedstawione w niej techniki, podczas których opracowuje siÚ dziesiÚÊ podstawowych kanaïów energetycznych (sen), sÈ idealnym sposobem
przywrócenia równowagi energetycznej i mogÈ byÊ z powodzeniem
stosowane u rodziny czy przyjacióï. W przypadku konkretnych schorzeñ lecznicze opracowywanie danych sen jest wïÈczone do tej standardowej formy masaĝu.



Mimo ĝe masaĝ jest wykonywany jako forma terapii czy rehabilitacji
w róĝnych schorzeniach, ta ksiÈĝka prezentuje jedynie jego podstawowÈ formÚ, uĝytecznÈ np. w przypadku stresu, zmÚczenia po
wysiïku czy jako rodzaj profilaktyki. Jej celem jest jedynie wprowadzenie i przedstawienie tej nieznanej powszechnie w Polsce formy
masaĝu leczniczego. Dlatego teĝ jego zastosowanie w powaĝnych
schorzeniach naleĝy pozostawiÊ specjalistom majÈcym ku temu odpowiednie przeszkolenie i doĂwiadczenie. KsiÈĝka ta nie zastÚpuje
lekarza i nie moĝe byÊ wykorzystana w celu diagnozowania czy
leczenia konkretnych schorzeñ. Nie zastÚpuje równieĝ kursu masaĝu
tajskiego, a wiadomoĂci w niej zawarte mogÈ byÊ przeznaczone
tylko dla uĝytku domowego i na odpowiedzialnoĂÊ czytelnika.
Autor nie bierze odpowiedzialnoĂci za urazy czy inne problemy
zdrowotne wynikïe ze stosowania masaĝu tajskiego.



Ze wzglÚdu na ograniczenia pïynÈce z nauki masaĝu z ksiÈĝki, wynikïe
z tego niejasnoĂci, dodatkowe pytania czy niemoĝnoĂÊ wyïapania
i korekcji bïÚdów, których popeïnianie jest przecieĝ nieodïÈcznym
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elementem procesu uczenia siÚ, polecaïbym wziÚcie udziaïu w kursie tajskiego
masaĝu. Nawet najlepsza ksiÈĝka nie zastÈpi bezpoĂredniego kontaktu z nauczycielem. Dobry kurs i duĝo praktyki sÈ niezbÚdne, by zostaÊ dobrym masaĝystÈ.


PrzeglÈdajÈc materiaïy w jÚzyku angielskim dotyczÈce tajskiego masaĝu, czy
w ogóle dotyczÈce Tajlandii, czytelnik natknie siÚ tajskie wyrazy czy nazwy
zapisane w inny sposób, nieraz na pierwszy rzut oka wydawaïoby siÚ zupeïnie
inne. CzÚsto spotykane róĝnice to: d zamienione na t, l na r, g na k i odwrotnie,
dodawanie lub brak litery h oraz inne koñcówki wyrazów. Wynika to z faktu,
ĝe nie wprowadzono standardu co do metody tïumaczenia jÚzyka tajskiego na
jÚzyk angielski. W jÚzyku tajskim sïowa czasem inaczej siÚ zapisuje, a inaczej
wymawia, np. nazwÚ portu lotniczego w Bangkoku, Suvarnabhumi, wymawia
siÚ: suïarnabhum. Inaczej mówiÈc: zapisanie wyrazu zgodnie z tajskÈ transkrypcjÈ nie oddaje jego faktycznego brzmienia. Zatem jedne ěródïa stosujÈ oryginalnÈ tajskÈ pisowniÚ, a inne oddajÈ faktyczne brzmienie danego sïowa.
Ponadto — zwïaszcza w jÚzyku mówionym — róĝnice w wyĝej wymienionych
děwiÚkach sÈ czÚsto trudne do uchwycenia.



JeĂli ktoĂ zdecyduje siÚ na wyjazd do Tajlandii, by wziÈÊ udziaï w kursie masaĝu
tajskiego, moĝe byÊ nieco zaskoczony metodÈ nauczania. Jest ona zupeïnie
inna od systemu nauczania znanego z naszych szkóï, tzn. obejmujÈcego najpierw teoriÚ, a potem praktykÚ. W Tajlandii jest odwrotnie. PamiÚtam, ĝe po
skoñczeniu kursu w szkole Wat Pho wiedziaïem, jak masowaÊ, znaïem kolejnoĂÊ, techniki (oczywiĂcie na poziomie poczÈtkujÈcego), ale nie znaïem wskazañ i przeciwwskazañ, nie wiedziaïem, jak dïugo mam masowaÊ itd. Podczas
zajÚÊ tylko masowaliĂmy, a o tzw. teoriÚ musiaïem sam pytaÊ i sam jej szukaÊ.
Taki sposób nauczania wynika z filozofii, ĝe w masaĝu najwaĝniejsza jest intuicja i wyrobienie w sobie „czucia”, czyli zdolnoĂci niezbÚdnej do masowania.
Uczenie siÚ w ten sposób, czyli gïównie poprzez praktykÚ, na pewno jest bardziej czasochïonne, ale ma teĝ wiele korzyĂci.



UĝywajÈc w ksiÈĝce okreĂleñ w rodzaju mÚskim: masaĝysta, terapeuta, nie mam
zamiaru uraziÊ kobiet ani pokazaÊ, ĝe masowanie to zawód dla mÚĝczyzn. JeĂli
ktoĂ poczuï siÚ z tego powodu uraĝony, proszÚ przyjÈÊ moje przeprosiny.
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