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Wstęp
i podstawowe uwagi

Wykonując zabiegi medyczne związane z bezpośrednim

kontaktem z człowiekiem i promując związane z tym zawody, na
drodze naszej edukacji spotkamy się teoretycznie i w praktyce
z terminami: promocja zdrowia, zdrowy styl życia, zdrowie publiczne, profilaktyka chorób i marketing usług, w tym przypadku
świadczeń zdrowotnych lub prozdrowotnych zabiegów.
Można zakreślić koła olimpijskie, nakładające się na siebie i będące symbolem tychże zależności, ale gdzie będzie odpowiednie
miejsce dla którego? Można długo dyskutować.

Czytając wypowiedzi na forach internetowych odnosi się

wrażenie, iż użytkownicy często zapominają, że te same fora wymiany doświadczeń dla profesjonalistów czytają sami potencjalni
klienci, w tym przypadku pacjenci. Z jednych wypowiedzi można
się wprawdzie doczytać sporo pozytywnych i ważnych informacji. Niestety w innych, po lekturze postów w stylu - czy opłaci się
studiować to, czy tamto - potencjalny pacjent będzie się zapewne
trzymał z daleka od gabinetów wspomnianych specjalizacji. Inni
głęboko kodują sobie informacje o danym zabiegu tak, iż trudno
wpłynąć na zmianę ich sposobu postrzegania.   

J

ak silna może być sugestia przeczytanych wypowiedzi
przekona się każdy z nas, kiedy przyjdzie do gabinetu pacjent z
gotową, internetową diagnozą, sugerując dokładnie, który zabieg
jest dla niego i czego należy się po nim spodziewać. Sugerują się
do tego stopnia, iż jeśli zabieg nie przyniósł oczekiwanych skutków, możemy się dowiedzieć, że wykonaliśmy go niedostatecznie
dobrze. Poza tym nie zapominajmy o trendach.
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Kolorowa prasa i inne media, zwłaszcza wizualne, poda-

ją jedynie wstępne, ogólne informacje. Jeśli to możliwe starajmy się te informacje korygować, choć z reguły wymaga to nie
lada cierpliwości. Niepełne lub ogólnikowe informacje są podawane nierzadko przez koleżeństwo z tej samej profesji. Jak zatem
wpłynąć na inny tok myślenia, zwłaszcza w czasach, kiedy bardzo gorączkowo rozmawia się w mediach o reformach systemów
zdrowotnych i ubezpieczeń? Pomimo wysiłków w kierunku edukacji zdrowotnej zdajemy sobie sprawę, jak mocno przekonani
są pacjenci, iż utrzymanie dobrego stanu zdrowia zależy przede
wszystkim od systemu, służb medycznych, a nie od nich samych.

Z

drowy styl życia, zwłaszcza ruch i odpowiednia dieta powoli nas przekonują, ale jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia. W
gabinecie niejednokrotnie rozmawiamy na te tematy z pacjentami. Sztuką jest także zachować umiar w dozowaniu wiadomości,
przekonywaniu, w obliczu sytuacji, kiedy widzimy brak aprobaty
i zainteresowania zdrowszym stylem życia.

K

ażdy ma swoje preferencje i przyzwyczajenia. Tym bardziej czujemy się bezsilni, jeśli ktoś sporadycznie korzysta z naszych zabiegów, a mamy wewnętrzne przekonanie, iż moglibyśmy  pacjentowi skuteczniej pomóc, gdyby skorzystał chociaż z
kilku zabiegów w serii. Niestety po pierwszych efektach, zmniejszeniu dolegliwości, nie mają czasu na kontynuacje zabiegów.
Ktokolwiek prowadzi prywatną praktykę wie, iż jest to niezależne od ich sytuacji finansowej.  

Jeśli ktoś nie ma ochoty zmieniać swoich przyzwyczajeń,

trudno, czasem jesteśmy bezsilni, ale pozostaje nam wierzyć i
mieć nadzieję, że nadejdzie odpowiedni moment. Wszystko co
możemy zrobić poza samymi zabiegami, to podawać jak najbardziej rzetelne informacje.
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Mały akcent historyczny

N

a wstępie mały akcent historyczny. Do dyplomu uprawniającego wykonywanie profesjonalnego masażu przystąpiliśmy
jako cała klasa dnia 5 czerwca 1989 roku, w Medycznym Studium
Zawodowym dla Niewidomych Wydział Masażu Leczniczego w
Krakowie. Czytelnik nie musi być historykiem, aby wiedział, co
znaczy ta data w Polsce. Zaistniał w naszej świadomości realnie
nie tylko inny, suwerenny kraj, ale kraj, w którym w krótkim czasie miały nastąpić tak szybkie zmiany, iż część mieszkańców nie
była w stanie ich pojąć, a co dopiero czynnie w nich uczestniczyć
i od razu kreować nową rzeczywistość.  
Po otrzymaniu dyplomu, odwiedziliśmy sekretariat studium,
gdzie czekały propozycje pracy, niektóre ze służbowymi mieszkaniami włącznie. Absolwenci tej szkoły, a więc i adepci tego zawodu byli jednymi z najbardziej poszukiwanych w kraju i od lat
wyjeżdżali także za granicę.
W takiej sytuacji, poza oczywiście sumiennie wykonywaną pracą,
o dodatkowych staraniach, aby przybywało pacjentów nie było
mowy, ponieważ nie było po prostu takiej potrzeby. Marketing w
naszej świadomości ani jako termin, określenie czy kierunek nauki prawie nie istniał, może poza sporadycznym podziwianiem
pierwszych wizytówek i folderów z prawdziwego zdarzenia informujących o nowych ośrodkach, czasem sprzęcie, preparatach
czy szkoleniach. Trudno uwierzyć, ale tego rodzaju informacje
były traktowane częściej jako fanaberie, niż realna potrzeba. Jeśli ktoś podejmował pracę w państwowych ośrodkach, to i tak zainteresowani szukali jego, zwracając się w przypadku propozycji
dodatkowej pracy.
Podobnie było ze mną. Początkowo klinika, potem dodatkowo
klub sportowy i nie zostawało wiele czasu na prywatną praktykę.
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Pochodzę z rodziny o tradycji wykonywania konkretnego rzemiosła i instynktownie czułem, iż w tym wszystkim potrzeba konkretnych zmian. Wiązały się one przede wszystkim ze zmianą mentalności, organizacji, a nie jak sugerowano poprzez zwiększenie
finansów. Irytowało mnie przykładowo wchodzenie do gabinetu
bez pytania - innego personelu - w czasie wykonywanych zabiegów, zbyt osobiste pytania do klientów i odwrotnie. Nie do przyjęcia było wiecznie gadające w gabinecie na tematy polityczne i
społeczne radio. Praca wymaga coraz większego skupienia.
W dalszym ciągu sporo pracowników gabinetów nie rozumie, iż klienci poza skutecznymi zabiegami poszukują
chwili spokoju, ciszy. Z drugiej strony klienci w poczekalniach potrafią intensywnie rozmawiać przez telefon i absolutnie nie zwracać uwagi na innych klientów.
W praktyce prywatnej zmiany następowały powoli, w zdecydowanej większości królował klasyczny masaż leczniczy i jego
odmiany, ograniczający się najczęściej do opracowania grzbietu,
kręgosłupa, czasem kończyn. Pojęcie zabiegów na ciało i relaksacji raczkowało, raczej dla wtajemniczonych. Mało tego, ten ostatni termin – relaksacyjny – budził wiele kontrowersji i frustracji,
zwłaszcza u praktykujących masaż kobiet.
Pojawiały się jednak pierwsze zmiany, kluby fitness, więcej wschodnich technik, rosnące zainteresowanie innymi metodami, także z zachodu. Wtedy usłyszałem także po raz pierwszy
pojęcie bodywork. Nigdy nie przypuszczałem, iż w przyszłości
tak intensywnie zajmę się promowaniem masażu i poniekąd promocją zdrowia. Czynne uczestnictwo w kursach, targach, kongresach, później publikacje artykułów i wreszcie książek było raczej
związane z moimi socjologicznymi zainteresowaniami tematem.
Prowadzenie szkoleń po raz pierwszy zostało mi zaproponowane
zupełnie niespodziewanie, nigdy tego wcześniej nie planowałem.
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Relaksacja początkowo znalazła zastosowanie i uznanie
dzięki hobby takim jak muzyka, etnografia i kulturoznawstwo,
czy duchowość człowieka. Zainteresowanie problemami este-
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tycznymi wynikało z pracy w klinice na oddziale rehabilitacji i
kontakt z pacjentami po urazach, przeszczepach, oparzeniach, czy
amputacjach. Związane było początkowo raczej z chirurgią rekonstrukcyjną. Nie miałem pojęcia, że tematyka zarówno estetyki w medycynie, jak i relaksacji oraz odnowy psychosomatycznej
tak silnie i w takim tempie się rozwinie. Więc kiedy rozwijały się
nowe trendy u schyłku lat 90-tych, zwyczajnie byłem już w temacie.
Dzisiaj w dyskusjach podchodzimy do wielu spraw z humorem kiedy widzimy, iż czasem wątpliwej jakości zabiegi są silnie
promowane i o wiele droższe, niż zabiegi stricte lecznicze o potwierdzonej skuteczności. Składa się na to wiele czynników, rynek usług, stan świadomości społecznej, po małą aktywność stowarzyszeń, a raczej danego lobby. Można tylko skomentować, iż
takie są czasy, trendy lub efektywniejszy marketing, pytanie tylko, czy chcemy w tym uczestniczyć. Na stacji jest wiele pociągów
i bywa, że jadą w podobnych kierunkach, jedne wolniej, drugie
szybciej, ale to my decydujemy, do którego wsiadamy.

Inspiracje
nie tylko poza granicami

Moje podejście do tematu promowania masażu zmieniło

się diametralnie po wyjeździe za granicę. Później, kiedy ponad 10
lat temu nasza przyjaciółka Kathryn Merrow napisała do nas list,
proponując przetłumaczenie jej książki, byliśmy mile zaskoczeni
i wdzięczni. Zadałem sobie jednak pytanie, w jakim celu i czy jest
na to odpowiedni czas?  Owszem, jej wybitna książka traktująca
o prowadzeniu gabinetu, praktyki, współpracy, promocji, słowem
biznesu była zapewne inspiracją dla wielu praktyków, zaczynających swoją przygodę nie tylko w gabinecie masażu. Sęk jednak
w tym, że wtedy jeszcze mało kto rozumiał faktyczną potrzebę
zmian w sposobie promowania zabiegów w takim stopniu. Poczekaliśmy.
Problem tkwił także w tym, iż kilkanaście lat temu rzadko kto tak
serio traktował temat prowadzenia gabinetu, a jednocześnie pro-
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mowania zabiegów, informowania ludzi i dbał o detale z bardzo
osobistym podejściem, na zasadzie:

Ja to moja firma,
			 moja Firma to ja.
Ponadto nie mieliśmy specjalistów od marketingu zajmujących
się jednocześnie zawodowo masażem. Raczkowała dopiero promocja zdrowia. Uważałem, że jest jeszcze nieco za wcześnie, no
i wtenczas wciągnięty byłem mocno w wir innych spraw, pierwszych szkoleń i licznych wyjazdów, artykułów, pisałem także
pierwszą książkę. Poza tym owszem, przemawiało do mnie przedstawianie masażu, ale widziałem pewną subtelną różnicę między
promowaniem masaży a ukierunkowanym, wyspecjalizowanym
marketingiem, w dosłownym tego słowa znaczeniu. Terapeuci raczej nie byli świadomi siły takich narzędzi.  

B
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yłem zaangażowany w informowanie, uświadamianie czym jest masaż jako taki. Na różnych kongresach, targach,
sympozjach, pokazach, interesował mnie zwłaszcza bezpośredni,
ogólny przekaz informacji o masażu i jego pełnym, zróżnicowanym spektrum. Dopiero w drugim rzędzie interesowało mnie promowanie danej metody. Dziś nie trudno zauważyć, iż te relacje,
proporcje są zupełnie zmienione.
Pierwszy raz prezentowałem masaż na spotkaniu w grupie masażystów, była to luźna rozmowa i w podobnym trybie przebiegał
pokaz. Zostałem zachęcony do ukazania swoich doświadczeń z
relaksacją w masażu terapeutycznym. W kraju o relaksacji w masażu leczniczym wtedy prawie się nie mówiło, traktowano je jako
zupełnie odrębne kierunki. Trudno było więc podzielić się własnymi doświadczeniami. Na ironię losu mój pierwszy, bardziej
profesjonalny występ związany z prezentacją, wypowiedzią na
temat masażu miał miejsce w Stanach Zjednoczonym. Poniekąd
odbył się dla mnie z zaskoczenia, w obcym miejscu, innym kraju,
nie zdając sobie jeszcze sprawy z realiów panujących na rynku.

Profesjonalna praktyka. Masaż, gabinet i pasja życia
Promowanie masażu i pojęć bodywork (lub pisane body work)
nastąpiło już po powrocie do kraju. Od roku 1994 miałem kilka okazji do zaprezentowania masażu, także publikowania najpierw krótkich, potem dłuższych artykułów w prasie. Nowym doświadczeniem były programy telewizyjne, a później brałem także
udział w wielu kongresach przy okazji organizowanych targów.
Idea zorganizowania targów dotycząca przede wszystkim masażu była strzałem w dziesiątkę. Brałem w nich udział kilkakrotnie
jako organizator i uczestnik.   

W tamtych latach podstawą promowania zabiegów były

właśnie otwarte spotkania, a masażyści, terapeuci, fizjoterapeuci,
kosmetyczki, psycholodzy czy lekarze, byli osobami opiniotwórczymi, dziś indywidualny przekaz nawet najbardziej ciekawy wydaje się zacierać.
Jesteśmy bombardowani masą informacji, czasem niestety bardzo
pobieżnych i nie dających się przełożyć na język dotyku, jakim
jest masaż. Każde media promujące masaż włącznie z filmem video w internecie informują nas, ale naprawdę są tylko jego wizualną namiastką.  
Czasy się zmieniły, dziś podstawowym źródłem informacji wstępnych jest Internet, potem rekomendacje osób trzecich, dalej inne
źródła jak: wizytówki, reklamówki, artykuły prasowe. Plakaty,
czy nawet pięknie wystylizowane stojące reklamy stanowią już
raczej dodatek, swoiste przypomnienie, ponieważ tradycyjne formy reklamy coraz bardziej ludzi odstręczają.   

Zacząłem się zajmować promowaniem masaży w pełnym

spektrum w czasach, kiedy w kraju był bardzo zakorzeniony masaż klasyczny i najczęściej wykonywano leczniczy masaż grzbietu i kręgosłupa. Dziś relacje totalnie się zmieniły, a w mediach
króluje „orient expres” i SPA.
W gąszczu mediów widnieje przede wszystkim to wszystko, co
kojarzy się z ulotnością, luksusem, relaksem, a potencjalny klient
czy pacjent musi się przedzierać przez reklamy i nieźle surfować
po Internecie, aby uzyskać bardziej konkretne informacje o masażach. O dziwo informacji o najbardziej skutecznych zabiegach  
jest dzisiaj znacznie mniej, a przedarcie się do ambitnych artykułów graniczy czasem z cudem. Realia transformacji?
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Ostatnio w obliczu kryzysu finansowego, zauważalne są jednak
bardziej pragmatyczne potrzeby. Klienci chcą się odprężyć, a przy
okazji podleczyć kręgosłup.

P

atrząc przez pryzmat wielu lat spędzonych na rozmowach o masażu, pracy z tkankami miękkimi oraz nurcie bodywork, fizjoterapii, odnowie biologicznej czy psychosomatycznej
widzę, iż część książki naszej przyjaciółki zapewne zdeaktualizowała się, zwłaszcza ta, która dotyczy źródeł i narzędzi przekazu
informacji. Pisana była w dobie zaledwie raczkującego Internetu.
Nie wspominając już o wyrafinowanych, profesjonalnych socjotechnikach.
Z drugiej strony spora część jej książki jest poniekąd ponadczasowa, mało tego, z perspektywy czasu jej wartość została wzmocniona. Mam na myśli te przemyślenia, w  których mowa o zaangażowaniu, identyfikacji z firmą, prawdomówności, różnicach pomiędzy obiektywnym promowaniem samych zabiegów a stroną
czysto marketingową.
Wspomnę jeszcze o ponadkulturowych relacjach terapeuta-pacjent, czy też masażysta-klient. Nie ma bowiem takiej profesji,
zajęcia, kontaktu, w którym tak bardzo istotny jest czynnik ludzki, mowa oczywiście o masażu i innych metodach, w których w
grę wchodzi dotyk.    
Nie przetłumaczyłem nigdy książki Kathryn, także z uwagi na
specyfikę naszego rynku, wątek kulturowy i wiele innych czynników. Stykając się jednak ciągle na kursach, spotkaniach, sympozjach, targach z wieloma pytaniami zadawanymi przez  terapeutów, masażystów, kosmetyczki, a także rozmawiając z lekarzami,
zdaję sobie sprawę, jak ważne jest w dalszym ciągu promowanie
informacji o samym masażu i zarówno relacji terapeuta-pacjent,
jak i innych relacji międzyśrodowiskowych.

Spotkałem także wielu adeptów masażu dla których masaż stał
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się pasją życia, dotarli do niego jako do kolejnego zawodu. Fakt,
do tego rodzaju zawodu trzeba dojrzeć, to nie pozostawia złudzeń. Tak samo trzeba dojrzeć do profesjonalnego podejścia do
swojego zawodu, jak do dbania o informacje na jego temat w mediach.
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Czasem wymaga to zmiany wielu przyzwyczajeń, nawyków, a
nawet rytmu biologicznego, bowiem praca masażysty wymaga
dyspozycyjności. Książki pisane przeze mnie wcześniej były nacechowane pewnymi socjologicznymi przemyśleniami, wynikającymi z obserwacji rynku.

N

iedawno zapytał mnie klient, co pan sądzi o tak dużej
konkurencji?
- Odpowiedziałem, iż faktycznie jest konkurencja, ale przede
wszystkim ilościowa.
Po zdziwieniu się respondenta dodałem, iż nie mamy przecież
wglądu w jakość tych usług – bo w terminologii wolnorynkowej
to są usługi. Widzimy powstające jak grzyby po deszczu gabinety,
ale nie wiele wiemy o ich jakości, ludziach, podejściu, przekonaniu do zawodu, czy co bardzo ważne, ich kwalifikacjach, dopóty
dopóki sami nie pójdziemy na jakiś zabieg.

Zdarza mi się, iż nie mam przekonania do Internetu jako

medium informacyjnego na temat masażu. Dziwne, bo w sumie
moja pierwsza strona – jeszcze „bezdomenowa” wtedy: http;//bodywork.republika.pl była jedną z pierwszych o takiej tematyce
w kraju. Ponadto od kilkunastu lat udzielałem się w tworzeniu
pierwszych for na temat masażu.  
Zresztą wiąże się z tym zabawna historia. Przyszedł do mnie kiedyś pacjent i na pytanie, skąd ma kontakt odpowiedział, że z internetu! Zdziwiłem się bardzo, bo kolega, który tę stronę zakładał,
nie poinformował mnie jeszcze o jej działaniu.
Mój dystans związany jest z przekonaniem, iż mimo wszystkich
pomocnych technologii, podstawą wymiany doświadczeń są bezpośrednie relacje międzyludzkie. Nie raz organizując różne spotkania, czy uczestnicząc w targach słyszałem, a po co tam jechać i
tak się dowiemy z internetu. Sęk w tym, iż pewnych rzeczy przez
internet przekazać się nie da. Poza tym nie trudno zauważyć, iż
serwisy, portale, fora pozostawiają jeszcze dużo do życzenia.
Może zmieni się ich treść oraz zaangażowanie uczestników, jeśli
będą to strony z zupełnie jawnym profilem uczestników na serio
zainteresowanych wymianą informacji. Te poparte dopiero doświadczeniem, tworzą w tym przypadku wiedzę o masażu.
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Pragnę także zwrócić uwagę na pytania, jakie się zadaje w internecie, otóż kompletnie myli się marketing z podstawowymi
wymogami, przepisami sanitarnymi, a reklama zabiegów naturalnych metod, masażu czy kosmetyki zdaje się często obiecywać
więcej, niż cała akademicka medycyna razem wzięta. Gdzieś po
drodze traci się umiar między zdrowym rozsądkiem, a pustymi
obietnicami. Może właśnie w tym miejscu warto odpowiedzieć
sobie na pytanie gdzie jest granica między promowaniem masażu
a specjalistycznym marketingiem.

Na początku zaplanowałem napisanie książki o promo-

cji i marketingu, ale i o pasji życia, jaką swojego czasu stał się
dla mnie masaż. Jednak w międzyczasie kilka zdarzeń przekonało mnie do zmiany formy tej książki. Znajdziecie państwo w niej
sposoby promowania masażu, ogólnych informacji, ale także własnych koncepcji, doświadczeń, alternatywnych sposobów promowania. Ufam, iż podane sugestie dotyczące promowania będą zapewne przydatne nie tylko masażystom, ale również w innych
zawodach. Mniemam, iż uda mi się przekonać państwa do ścisłej, ale bezpośredniej współpracy z innymi środowiskami. Warto wyczuć, gdzie kończą się nasze kompetencje i czas zaproponować klientowi inne rozwiązania, opcjonalne i co najważniejsze
nauczyć się, że czasem w praktyce masażysty najważniejsze jest
potrafić odmówić wykonania zabiegu, kiedy są ku temu przyczyny nie tylko związane z przeciwwskazaniami, ale np. sposobem
zachowania klientów.
W książce znajdują się także fragmenty artykułów archiwalnych,
oraz przemyślenia w postaci krótkich opowiadań. Ufam, iż taka  
mieszana forma przekazu będzie bardziej praktyczna.
Dodatkowo co jest ważne z uwagi na migrację i coraz więcej rezydentów z zagranicy, zamieszczam kilka uwag, ułatwiających
kontakt z pacjentami. Dziś coraz liczniejsze grona terapeutów i
masażystów zajmuje się masażem także za granicą, jak i wykonuje zabiegi wielu rezydentom w kraju. Potrzebna jest w tym przypadku nie tylko znajomość języka, ale także przyzwyczajeń, odmienności kulturowej i odpowiedniego podejścia do człowieka.  
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Kiedy w 1997 roku napisałem i wydaliśmy z Ewą Miku-

łą pierwszą książkę pt: „Współczesny Masaż – terapia profilakty-
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ka relaksacja”, w literaturze polskiej nie było jeszcze publikacji
traktującej temat masażu nie tylko od strony teorii i praktyki danej metody, ale książki traktującej o profesji masażysty. Także i
w tamtej było wiele sugestii dotyczących prowadzenia praktyki,
z czasem znalazły podatny grunt.
W moim przypadku, czyli autora obecnej książki zamieszczam
uwagi traktujące o doświadczeniach przede wszystkim z praktyki
masażu i metod rozumianych jako body work (bodywork pisane
razem lub osobno) – praca z ciałem. Ufam jednak, iż będą one inspiracją w pełni użyteczną dla wszystkich prowadzących jakikolwiek gabinet masażu, fizjoterapii, gabinet lekarski, naturalnych
metod, orientalnych masaży, zabiegów kosmetycznych, prowadzonych indywidualnie lub w ramach większej sieci gabinetów,
ośrodków, SPA.    

Co rozumiemy przez
pojęcie profesjonalny

N

a początku podstawowe pytanie: - Co rozumiemy przez pojęcie profesjonalny?
Profesjonalny gabinet rozumiany jest jako miejsce, gdzie wykonuje się na wysokim poziomie i zawodowo zabiegi w zamian za
określone korzyści finansowe.
Profesjonalizm to również praktyka w ramach oficjalnie funkcjonującego gabinetu, ale także poza nim: czyli u pacjenta w
domu, biurze czy szersza praktyka w firmie, hotelu oraz podczas
okazjonalnych spotkań na konferencjach, targach, szkoleniach.
Profesjonalny dosłownie i potocznie ma podstawowe znaczenia,
ale dla wielu ma jeszcze jedno, może najważniejsze.  
Profesjonalnie - czyli poważnie, praktyka na serio.
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Życzę inspirującej lektury, zapraszam do dyskusji na jej temat, oby poprawiła ona jakość usług. Na początek może takie hasło przewodnie:
Aby masaż w ogóle wykonać, wystarczy spełnić niewiele warunków. Ale jeśli chcemy, aby to był w pełni profesjonalny
masaż, powinniśmy dołożyć wszelkich starań, aby od początku do końca wykonywany był z pełnym profesjonalnym zaangażowaniem.
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ROZDZIAŁ 1.

Pierwszy kontakt
z masażem

Zapewne trudno przypomnieć sobie pierwszy, świadomy

kontakt z masażem. Czynny lub bierny, był pewnie nowym zjawiskiem lub od razu wyjątkowym doświadczeniem. Poznałem kilku
świetnych masażystów, dla których masaż stał się profesją, bo dostali bądź to zaproszenie na masaż, przeczytali artykuł lub uczestniczyli w rozmowie, czy w zajęciach jako model. Byli także i tacy,
dla których masaż był początkowo koniecznością, np. w trakcie
rehabilitacji. Moja droga była dosyć specyficzna.

Krótkie historie
Kiedy wydaje się nam, że piękno opuściło świat,
Uznajemy raczej, że opuściło nasze serce.
Georges Duhamel

Czy może być coś pięknego w kolejnym zimowym poranku, któ-

rego coraz mniej dostrzegasz?

Pierwszy grudniowy śnieg przywitał nas w drodze długim czerwonym autobusem MPK do centrum Rybnika. Po kilku minutach
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na stole stała stygnąca powoli kawa, poukładane drobne narzędzia i sterta elementów do składania. W środowisku osób z szybko
pogarszającą się wadą wzroku a także niewidomych, w spółdzielni pracy byłem nowy.

Rytm w firmie nadawały drobne narzędzia swoim jednostajnym

zgrzytem. Muza w radiu, a za oknem coraz bardziej gęstniejący śnieg. Gęstniejący, bo pogarszający się z tygodnia na tydzień
wzrok, nie dawał już szansy na odróżnienie poszczególnych płatków, świat się rozmywał lub też zlepiał w plamy nie do odróżnienia.

Kiedy zegar wybił 9.00, pan Karol swoim stanowczym głosem,
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oznajmił:
- No chłopaki, dziewczyny wstawiać wodę na kawę, a póki co ubierać się.
- Ubierać się? Jakie kurtki? Ach… , przypomniałem sobie, chodzi o codzienny rytuał, o którym ktoś już wspominał. Wychodzimy
na zewnątrz. Pan Karol, jak zdążyłem już zauważyć, nieźle orientował się w przestrzeni, stanął w lekkim rozkroku, lekkimi ruchami dłoni sprawdził przestrzeń obok siebie w badawczy ale zarazem ostrożny sposób, jak czynią to słabowidzący z czasem tracący wzrok. Potem powoli, konsekwentnie rozpoczął rozgrzewać
ramiona.
Kilka osób powtarzało ruchy, niektórzy sami, innym podpowiadano, co się w tym momencie dzieje. Miałem wrażenie, że znają je
jako poszczególne ruchy, ale Karol zmieniał ich sekwencje, tak iż
nie było mowy o rutynie. Po kilku minutach miałem chęć rozebrać
się do podkoszulka, śnieg ustał, było biało, a więc jasno.
Spodobało mi się to zajęcie po 3 godzinach siedzenia przy biurku. Do każdej części nieco zmarzniętego ciała zaczęła dochodzić
krew. Świeża krew zbuntowanego nastolatka.
Kiedy wróciliśmy do pokoju pełniącego rolę małej stołówki i jednocześnie szatni, był już niewielki zamęt. Ale jeśli komukolwiek
sprawiało trudności dotarcie do własnej szafy, zaparzenie herbaty czy kawy i balansowanie pomiędzy innymi osobami z wadami
wzroku w bardzo zróżnicowanym stopniu, to chyba tylko mnie.
Zabawny stan, najwięcej widziałem, ale najmniej byłem sprawny. …..
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Spostrzegłem dwie osoby siedzące obok siebie, jeden z kolegów
instruował drugiego, jakieś ćwiczenia i uciski, potem dowiedziałem się, że to taka prostsza forma automasażu. Później rozmawialiśmy na ten temat, kolega zapytał, czy nie wiem o tym, że spora część masażystów to osoby niewidome. Zastanów się nad tym,
warto w twojej sytuacji.
(…) Pogarszający się powoli wzrok dawał znać o sobie, łapałem
się na tym, iż coraz bardziej rozwijał się u mnie zmysł dotyku. Kolejny raz wchodząc do mieszkania nie zapaliłem od razu światła, przechodząc przez ulice nie oglądałem się na boki. W tamtym
okresie do pracy rano jeździłem jak było ciemno, na 6 00. Wracałem po szkole najczęściej po 20 00, też było ciemno.
(…) Jakiś rok później, nauczyciel pisma Braile uświadomił mi, iż
na czas początków nauki pisma punktowego mam dać sobie spokój z grą na gitarze, bo z tak twardymi opuszkami niewiele zwojuję. Nie wiedziałem czy nienawidzę bardziej tej całej sytuacji, czy
raczej jego słów i perspektywy odstawienia na jakiś czas gitary.
Usuwał mi się grunt pod nogami.
Rok później, kiedy oswoiłem się z tym stanem, okazało się, iż jest
możliwa operacja.
          Rybnik 1985.

Pierwszy kontakt z masażem

Zastanów się, w jaki sposób można obiektywnie przekazać

podstawowe informacje na temat masażu?

!

!
internet!

Niewątpliwie kiedy obecnie szukamy jakichkolwiek informacji,

pierwszym krokiem jest Internet. Fakt, czy klient odnajdzie nas,
zależy od wielu rzeczy, ważniejsze jest, aby odnalazł najpierw
istotne informacje na temat samego masażu. O jego dalszym wyborze mogą zadecydować różne czynniki. Zapewne istotne będą
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informacje zarówno wstępne, rzeczowe, jak i wizualne środki:
zdjęcia, filmy, zależy od szybkości ładowania poszczególnych
stron. Zawsze jest z tym problem, zwłaszcza na rozbudowanych
stronach. Wiem to, bo na własnej jednocześnie umieszczam informacje, które czytają potencjalni klienci, a ponadto widnieją informacje o szkoleniach dla specjalistów, także o nadchodzących targach, kongresach, spotkaniach. Warto przemyśleć więc, jak stopniować tego rodzaju informacje.
Jakkolwiek tego nie ustawimy, pozostanie małe zamieszanie, posiłkujmy się więc opiniami.  
Klient może pozostać na ciekawej stronie lub wejść na inną, jeśli np. informacje są chaotyczne, strona długo się ładuje lub nie
wie jak się poruszać po mapie serwisu lub dodatkowo podpiętych
stronach. Pytanie podstawowe czego szuka, a co my oferujemy?
Czasem na niewiele się zda pozycjonowanie stron, ważniejsza
jest ich treść.
Klient zostanie na stronie, jeśli informacje będą odpowiednio dozowane, np. jeśli szuka informacji o różnych masażach, ale także o metodach pochodnych, chce poznać ich
pełne spektrum, a nie jedynie podstawowe hasła. Przydatne może być stopniowanie informacji, co najważniejsze
przekazywane prostym językiem, a specjalistyczne terminy wyjaśnione.
Dla przykładu, fragment jednego z archiwalnych artykułów, który dosyć szybko został skopiowany w całości lub fragmentach na
różnych stronach, często bez mojej wiedzy:  

Różnorodność masaży, metod bodywork
oraz tzw. zabiegów na ciało
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(… ) Zanim zdecydujesz się na masaż, warto uświadomić sobie,
iż masz obecnie do dyspozycji szeroką gamę metod, różnych technik, form masażu oraz metod określanych jako bodywork czyli
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pracy z ciałem, pisanych także osobno body work. Masaż jest różnorodny. Wykonuje się także tzw. zabiegi na ciało w gabinetach
masażu, w kosmetyce lub ośrodkach SPA.

( Uwaga! To jest wyraźna informacja dotycząca różnorodności
metod, może zachęcić klienta, ale jeśli szuka konkretnych, ale
krótkich informacji poniższe uwagi mogą go także zniechęcić)
(…) W dniu dzisiejszym nawet sami masażyści, terapeuci, fizjoterapeuci nie są w stanie poznać wszystkich metod, a co dopiero
sam zainteresowany, czyli pacjent. Masażyści najczęściej stosują kilka z nich, z reguły te, które najbardziej im odpowiadają i są
do nich przekonani. Nie oznacza to, iż innych metod nie uznają.
Po prostu każdy powinien wykonywać to, co czuje i na czym się
zna najlepiej.
Jedni terapeuci preferują metody oparte na podstawie masażu klasycznego lub szwedzkiego (zachodniego, europejskiego), inni spełniają się w szeroko pojętych metodach
wschodnich (masaż tybetański, akupresura, shiatsu, ayurweda, masaż chiński, tajski,) lub polinezyjskich, medialnie
istniejących pod hasłem orientalny, egzotyczny lub po prostu jako masaże świata. Terapeuci edukowani w USA, U.K.
czy Australii częściej sięgają po metody masażu oparte na
pracy z tkankami miękkimi i nurt body work, zarówno w
terapii, jak i relaksacji. Jednakże jest to związane z preferencjami, a nie z wartościowaniem metod.

(Uwaga! Może jest to ciekawa informacja, dotycząca zarówno
różnorodności, ale także różnych preferencji metod, stosowanych
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przez samego masażystę. Może jest to pozytywna informacja dla
osób szukających, ale może ona także zbić z tropu potencjalnie
zainteresowanych klientów, nie mających wcześniej o metodach
terapeutycznych zielonego pojęcia!)

uwaga dla klientów
Przed masażem z reguły podczas wstępnej rozmowy i wywia-

du zdrowotnego, informuje się pacjenta o różnych możliwościach
zastosowania masażu, jego przebiegu, ale z drugiej strony jako
klienci powinniśmy wyraźnie przedstawić swoje oczekiwania
co do zastosowania danego zabiegu. Stosuję zamiennie pojęcie
klient/pacjent, ponieważ każdy dobrze wykonany masaż wpływa
w różnym stopniu na polepszenie stanu zdrowia z różnym akcentem na stronę fizyczną, psychiczną, czy emocjonalną, energetyczną, a także duchową. Termin klient stosuje się raczej z uwagi na
usługi prozdrowotne i praktykę w sytuacji wolnorynkowej.
Dlatego dzwoniąc do specjalisty, możesz już na wstępie usłyszeć
fundamentalne pytanie:

A jakie są pani/pana oczekiwania względem masażu?

(Uwaga! Pytania i komunikaty świadczą o profesjonalizmie,
mamy coś do zaproponowania, ale liczy się przede wszystkim
strona zainteresowanego! To pytanie jest podpowiedzią dla tych,  
którzy nie wiedzą jak w ogóle o masaż zapytać).
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Jakie są pani/pana oczekiwania
względem masażu?

To jest bardzo właściwe pytanie na początek rozmowy,

ponieważ istnieje wiele podziałów w masażu, a klienci czasem
pytają o cel, czasem o metodę, zwłaszcza korzystający z Internetu,
np. drogą e-mailową. Tak więc klient zastanowi się przez chwilę
na czym mu zależy, jeśli nie jest pewien, wejdzie na kolejną stronę. Jeśli wyśle pocztą zapytanie, zaproponuj rozmowę telefoniczną, ale bez nacisku. Rozmowa ma zawsze bardziej prywatny charakter niż Internet i daje szanse na automatyczne odpowiedzi w
czasie rzeczywistym.
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ozmowa telefoniczna to ważny moment, o wiele ważniejszy
niż poczta e- mailowa. Pytania są różne, czasem podstawowym
pytaniem jest cena zabiegu, dogodność terminu, miejsce itd. Postaraj się nawiązać kontakt, zainteresować swoją ofertą, a jeśli
nie wykonujesz danego zabiegu zaproponuj podobny, jeśli takowy masz w ofercie.
  Jeśli jest czas i czujesz, że możesz zainteresować klienta różnorodnością masażu, znajdziesz poniżej kilka przykładów opisujących podziały, różnorodność metod i pochodnych zabiegów.

M

asaż możemy rozpatrywać pod różnym kątem na przykład pod kątem efektów poszczególnych metod, czy technik.
W tym miejscu przedstawimy podział masaży ze względu ma
cel jaki chcemy uzyskać.
l Masaż leczniczy  - terapeutyczny, medyczny, stosowany  najczęściej w  rehabilitacji, usprawnianiu oraz coraz częściej w profilaktyce zdrowotnej, rewitalizacji.
l Relaksacyjny - odprężający, uspokajający, antystresowy (silny
lub długotrwały stres).
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l Kosmetyczny – pielęgnacyjny, wykonywany  w celu poprawy
kondycji skóry lub wspomagający modelowanie sylwetki.
l Sportowy – przygotowanie do zawodów, wspomaganie   aktywności sportowej.
l Odnowa biologiczna i psychosomatyczna. Stosunkowo nowe
trendy, czy też kierunki w masażu to odnowa biologiczna i bardziej zaangażowane metody masażu relaksacyjnego stosowane w
odnowie psychosomatycznej. W pierwszej docelowo pracujemy
nad poprawą kondycji fizycznej, w drugim przypadku, masażysta
często leczy zmiany powodowane długotrwałym stresem, stanami emocjonalnymi, przeżytą traumą. Czasem specjaliści współpracują z psychoterapeutą lub psychiatrą.
l Medycyna estetyczna i chirurgia plastyczna. Kolejne zastosowanie to masaż i praca z tkankami miękkimi w medycynie estetycznej i w chirurgii plastycznej w okresie okołooperacyjnym.
Masaż może pełnić także dodatkową rolę diagnostyczną, przygotowuje do zabiegów, ale przede wszystkim służy rewitalizacji po
wykonanych już zabiegach lekarskich. Pozwala na przyspieszenie, a nawet polepszenie efektów.  
l Modelowanie sylwetki i wspomaganie odchudzania. Masaż jest skuteczny jako metoda wspomagania odchudzania, choć
większe efekty odnotowuje się raczej w modelowaniu wybranych
partii ciała, ujędrnianiu oraz w profilaktyce i leczeniu cellulitu,
lokalnej akumulacji tkanki tłuszczowej, zwiotczenia skóry. Są to
bardziej specjalistyczne opracowania niż kosmetyka pielęgnacyjna, tu podstawą jest strona techniczna masażu, a nie stosowane
preparaty.   
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l Masaż w miejscu pracy. Jest to przede wszystkim zabieg wykonywany na siedząco na specjalnych krzesłach, dla pracowników na terenie firm lub masaże wykonywane na matach lub na
stołach do masażu. Opcjonalnie bez potrzeby rozbierania się. Są
to zabiegi z naciskiem na relaksacje i profilaktykę, wspomagane technikami oddechowymi, relaksacyjnymi oraz edukacją prozdrowotną.
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Uwaga! W rozmowie następne punkty można rozwinąć tylko wtedy kiedy czujesz, że klient jest wyraźnie zainteresowany lub jest
przedstawicielem grupy docelowej. Nie proponuj młodej osobie
tematu – masaż dla seniorów, chociaż może to być ciekawa informacja w okresie prezentów świątecznych. Niekoniecznie rozmawiaj z mężczyznami o rewitalizacji poporodowej, choć nigdy nie
wiadomo komu je w dalszych kontaktach przekaże.
l Okres życia. Inne podziały to także masaże ze względu na dany
okres życia, np.: poporodowy, noworodków, dziecięcy. Wykonujemy je oczywiście także zupełnie zdrowym dzieciom w celu stymulacji ich rozwoju, a także instruktażowo dla rodziców.
l Proponuje się także specjalistyczne masaże z programami dla
seniorów. Nie dotyczy to jedynie planowanych zabiegów w geriatrii, reumatologii czy ortopedii.    

Pochodzenie

i sposób wykonywania. Popularny podział,
zwłaszcza w mediach to masaż, który systematyzuje się ze względu na sposób wykonywania, czy też region, z którego pochodzi.
Czasem możemy wywnioskować, iż klient pyta o bardziej specjalistyczne masaże lecznicze, wtedy rozwijamy temat:
l Manualne czyli specjalistyczne masaże wykonywane ręcznie. Są to m.in. masaże pochodzenia klasycznego, w ostatnim czasie mocno zmodyfikowane.  Jest to również masaż segmentarny,
łącznotkankowy, izometryczny ponadto manualny drenaż limfatyczny.
l Specjalistyczne metody nerwowo-mięśniowe, praktyka T.P.
Trigger Point, czy też myofascial release (praca z powięzią, uwalnianie) Terapia Craniosacral. Wymienione specjalistyczne metody są coraz powszechniej stosowane przede wszystkim w szeroko pojętym masażu leczniczym, fizjoterapii, ale także w terapii
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manualnej. Terapeuci stosują w sumie wiele metod z pogranicza
masażu i pracy z tkankami miękkimi. Klient z zagranicy może
zapytać o deep tissue massage, soft massage, swedisch massage
(szwedzki w odróżnieniu od klasycznego).
Rozwój w pracy z tkankami miękkimi stanowią metody skupione
na pracy punktowo oraz na powięziach lub łańcuchach powięziowych. Prawdziwy przełom stanowi jednak opracowanie i metodyka promowana przez terapeutę Toma Myers’a Anatomy Trains.
Liczy się nie tylko sama terapia, ale nowe, wręcz rewolucyjne,
zwięzłe spojrzenie terapeuty na anatomię i fizjologię człowieka.       
W większych ośrodkach promuje się także dodatkowe urządzenia do masażu lub wspomagające go oraz masaż w innych środowiskach.
l Masaże wibracyjne, za pomocą urządzeń, w środowisku
wodnym, z wykorzystaniem aparatury podciśnieniowej lub do
masażu sekwencyjnego, pasy i stoły do masażu. Częściowo takie masaże wspomagają efekty zabiegów zarówno w ośrodkach
SPA, sanatoriach, gabinetach odnowy, fitnesie i sporcie. Obecnie
od urządzeń wibracyjnych odchodzi się jednak w przypadku masaży stricte leczniczych.
l Masaże w środowisku wodnym – masaże podwodne w basenach kąpielowych, natryski, bicze szkockie, masaż wirowy, czy
perełkowy z elementami aromaterapii.   Wykonywane są także
specjalne masaże o charakterze relaksacyjnym w wodzie.
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Osobną grupę stanowią tzw. masaże wschodnie, orientalne, o które pytają często pacjenci jako o „egzotyczne”. W sumie jest to bardziej hasło medialne z zachodniego punktu widzenia niż rodzaje
masażu. Masażem egzotycznym może być tak samo masaż klasyczny/szwedzki w Chinach lub Japonii, jak dla Polaka akupresura lub tajski.
  
l Metody wschodnie (to ogólne, bardzo duże uproszczenie) np.
masaż chiński z najbardziej znanym filarem jaką jest akupresura i
Tui - na, ponadto japoński masaż shiatsu, różnego rodzaju masaże
refleksoryczne twarzy i stóp, masaż ayurwedyjski.
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l Tradycje regionalne, jak np. bardzo urozmaicony tradycyjny
masaż tajski, masaż wietnamski, indonezyjski, berberyjski a kończąc na tradycji łaźni tureckiej.  
l Orientalne inspiracje i wpływy w SPA. Przeżywający ostatnio swój renesans masaż kamieniami oraz tzw. stemplami, czy
masaż pałeczkami jest często łączony z innymi zabiegami i rozumiany jako tzw. zabiegi na ciało w gabinetach kosmetycznych,
ośrodkach Wellnes i SPA. Wspomniane wschodnie masaże, nazywane  - nie do końca słusznie – orientalnymi, są obecnie inspiracją
dla wielu firmowych i kosmetycznych zabiegów. Stosowany jest
także termin rytuał, nie mający wiele wspólnego z pierwotnym
znaczeniem tego słowa.  
l Tradycja masaży polinezyjskich pochodzenia hawajskiego i
nowozelandzkiego. Bogata tradycja zabiegów z elementami tańca, pracy z energią, często wychodząca poza tradycyjne pojęcie
masażu.
Z metod orientalnymi kojarzy się także aromaterapia i współczesna refleksoterapia, choć podlega nieco innej metodyce, jak np.
terapia strefowa.
Współczesna, szeroko pojęta refleksologia, zwłaszcza opracowanie stóp, głowy i stref około kręgosłupa, łączona jest z technikami,
których podstawą jest praca z tkanką łączną i neurologia.     
l Masaże termiczne - stosuje się z wykorzystaniem różnych
specjalnych okładów, kompresów, kamieni ciepłych i zimnych,
ciepłych pałeczek a także lodu, ponadto aparatury z głowicą rozgrzewającą.
l Inną grupę stanowią tzw. metody bodywork lub też pisane
osobno body work. Ogólnie określają one nurt oparty na pracy z
ciałem lub też poprzez ciało. Główne akcenty to: elementy biernych ćwiczeń, praca z oddechem lub energią i oczywiście elementy samego masażu. Dochodzą jeszcze zadawane ćwiczenia lub porady z zakresu edukacji zdrowotnej. Nacisk na dany element jest
bardzo zróżnicowany.
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l Należą do nich m.in. rozpoznawalne i coraz częściej praktykowane także u nas: (Integracja Strukturalna) rolfing, metoda Tragera, technika Aleksandra, Pilates, terapia polarity, metoda Bowena,
terapeutyczny dotyk, TFH, Hellerwork. Ze wschodnich korzeni:
Metoda Zen-Shiatsu, Yoga, Watsu - czyli shiatsu w wodzie.
Jest wiele metod, w których masaż jest elementem, a główny nacisk kładzie się na edukację, np: metoda Feldenkrais, ergoterapia
(w niektórych krajach ergoterapeuta jest traktowany jako niezależna profesja), po bioenergetykę Alexandra Lowena i różne techniki relaksacji w psychoterapii lub edukacji zdrowotnej. Terapeuta stosuje metody synkretyczne.
Bywają także metody określane jako inne lub dodatkowe metody
fizykalne, edukacyjne i trudno jednoznacznie ustalić ich granice. Jedne wymagają długotrwałej nauki od podstaw, inne przede
wszystkim praktyki, jeszcze inne są łatwe do opanowania, jeśli
ktoś praktykuje pochodne metody. Jeden z terapeutów ciekawie
podsumował nurt body work:
„Spora część nurtu body work” to metody jedną nogą w masażu,
a drugą już w psychoterapii. Niewątpliwie dużo w tym racji, jednakże podstawowe pytanie dotyczy kwalifikacji”(…)
Znany jest także rodzimy Integracyjny Masaż Body Work koncepcja głębokiej relaksacji z elementami masażu terapeutycznego, stosowany w odnowie psychosomatycznej - Piotra Szczotki, jego promowaniem mam przyjemność zajmować się od 15 lat.
Zabiegi na ciało. Oprócz metod masażu promuje się także tzw.
zabiegi na ciało, stosowane w kosmetyce, gdzie obok zabiegów
kosmetycznych na całą sesję składają się także elementy masażu.
Obecnie wiele takich zabiegów reklamuje się w mediach i funkcjonują one jako masaże. Faktycznie czasem trudno się w terminologii połapać samym praktykom, tym bardziej, że doszły określenia typu: innowacje, rytuały i autorskie opracowania.
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Metody kosmetyczne, firmowe oraz opracowania SPA. Do prawdziwej mozaiki należą różne techniki opracowane dla potrzeb pielęgnacji ciała, kosmetyki w gabinetach i ośrodkach SPA. Możemy
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się spotkać z opracowaniami nawet dla danych sieci SPA, których
nie wykonuje się w innych ośrodkach. Także wiele firm kosmetycznych promuje masaże związane z nazwą danej firmy kosmetycznej. Jednak służy to bardziej wypromowaniu nowego kosmetyku, preparatu, niż przełomowym zmianom, badaniom samego
masażu.  
Są to coraz częściej zasymilowane elementy z wschodnich metod
masażu. Zakres ich jest bardzo różny, od masażu twarzy, efektu
relaksacyjnego, do głębokiej pracy z ciałem. Duże znaczenie ma
tutaj zastosowanie aromaterapii oraz wspomnianego już poprzednio masażu kamieniami, bambusowymi misami, pałkami, stemplami, wyciągami z ziół, itd.
Wiele z tych metod wpływa dziś na rozwój praktyki przede
wszystkim w gabinetach odnowy, masażu relaksacyjnego, a także w gabinetach kosmetycznych i nurcie SPA. Jednakże  potwierdzenie ich wpływu na organizm, biorąc pod uwagę badania naukowe oraz „wyrwanie” z szerszego kontekstu systemu wschodniej medycyny, pozostawiają wiele do życzenia.  

Kwalifikacje w różnych krajach

J

edną z podstawowych informacji, którą chce uzyskać
klient i ma do tego prawo, są kwalifikacje masażystów, terapeutów, fizjoterapeutów. Poniżej uwagi dla dociekliwych.
Status masażu jest bardzo zróżnicowany, zależnie od aspektu kulturowego, ubezpieczeń społecznych i medycznego bądź alternatywnego statusu masażu w danym kraju. To oczywiście przenosi
się na traktowanie zawodu masażysty w tym kraju. W większości krajów zachodnich są dosyć precyzyjne regulacje prawne dotyczące zarówno wykonywania zawodu masażysty, jak i metod
powszechnie uznawanych za metody masażu leczniczego, gdzie
wykonuje się je w ramach rozliczeń z ubezpieczeniami społecznymi lub z prywatnymi firmami ubezpieczeń medycznych. Regulacje te związane są zazwyczaj z metodami stricte leczniczymi,
określanymi według procedur medycznych. Nie znaczy to jednak,
iż dotyczą jedynie państwowych ośrodków lub tzw. podstawowej
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opieki zdrowotnej. Ponadto istnieje wiele różnic w edukacji, de
facto nie ma międzynarodowych, jednolitych dyplomów. Odnosi
się to co prawda do zawodu fizjoterapeuty, ale w tym przypadku
wykonywanie masażu jest jednym z zabiegów. Podobna sytuacja
występuje w przypadku programów edukacyjnych technika masażu leczniczego. Sporo krajów ma określone podstawowe wymagania dotyczące programów kształcenia dyplomowanych masażystów (niekoniecznie względem techników), jednakże poza
samym szkoleniem (szkoły, koledże lub długotrwałe kursy sięgające do 500 godzin) obowiązuje zawodowa licencja. W rezultacie
osoba, która „uzbiera odpowiednią liczbę kursów” godzin, może
przystąpić do egzaminu z wolnej stopy.  

Jeśli w ramach swoich usług reklamujesz także masaż stric-

te leczniczy w zakresie usług fizjoterapeutycznych, bądź świadom
konsekwencji. Dlatego też nie dziw się, jeśli osoba korzystająca z
masażu poprosi o rachunek za masaż leczniczy, bo chce go przedstawić w celu refundacji w swojej firmie za granicą. Bierzemy
pod uwagę coraz większą liczbę rezydentów przyjeżdżających ze
swoimi oczekiwaniami i przyzwyczajeniami. Także w ich pojęciu
osoby zajmujące się masażem można przyporządkować do następujących grup:
Największa grupa profesjonalnych masażystów to absolwenci medycznych szkół masażu. Są to najczęściej 2 letnie szkoły z
akredytacją państwową. W Polsce są to zazwyczaj tzw. Zawodowe Studium Masażu lub szkoły o innej nazwie, realizujące podstawę programową „technika masażu leczniczego”. Poza granicami
występują także 3-letnie koledże, gdzie czasem jest łączony program masażu z dodatkowym programem z naturalnymi (nie mylić z alternatywnymi) metodami leczenia lub innymi kierunkami.
Odpowiedniki to np. Scholl of Therapeutic Massage, College of
Therapeutic Massage and Natural Therapy lub też szkoły wyższe
o profilu masażu i sportowym.  
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Uprawnienia do wykonywania masażu mają także fizjoterapeuci wykonujący zabiegi fizjoterapeutyczne refundowane przez
medyczne fundusze państwowe lub prywatne. Wydaje się, iż to
zwłaszcza ta grupa zawodowa wykonuje refundowane masaże
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lecznicze, ale nie tylko. Pełne uprawnienia mają wspomniani dyplomowani technicy masażu leczniczego. Poza granicami można się spotkać także z egzaminami licencyjnymi i programami w
stylu Medical and Remedial Massage Diploma. Na wstępie kilka
międzynarodowych pojęć nie tylko z perspektywy Unii Europejskiej.   
  

Masażysta, to osoba wykonująca masaż zarówno w celach

zdrowotnych, relaksacyjnych, kosmetycznych, jak i w celu poprawy kondycji fizycznej, czy w sporcie. Masażysta jest to popularne określenie stosowane w wielu krajach, najczęściej są to
osoby po prywatnych szkołach lub kursach masażu, prowadzonych według określonych wymogów. W Europie nie ma jednolitych uzgodnień, ale wiele wskazuje na to, iż minimum podstawy programowej waha się w granicach 300 – 500 godzin masażu
opartego na klasycznym i jego modyfikacjach lub dodatkowych
metodach. Masażyści ci pracują najczęściej w prywatnych gabinetach, ośrodkach odnowy, SPA, mają jednak ograniczone prawa
w wykonywaniu masażu stricte leczniczego w ramach wspomnianych ubezpieczeń medycznych. O zatrudnieniu w konkretnych
ośrodkach decyduje najczęściej pracodawca. Zdarza się, iż przed
podjęciem nauki na kursie masażu wymagane jest ukończenie dodatkowego kursu z anatomii i patofizjologii dla kursów medycznych w odpowiednich szkołach lub instytucjach. Może to trudno
zrozumieć, ale kursy te pomimo, iż mają także zakres przedmiotów medycznych i elementy masażu stricte leczniczego, po prostu
nie dają pełnych uprawnień do wykonywania usług zdrowotnych.

Dyplomowany technik masażu – to absolwent szkół

medycznych, np. w naszym kraju Zawodowego Studium Medycznego kierunek technik masażu leczniczego odpowiednik therapeutic massage technician. Absolwenci mają pełne uprawnienia
do wykonywania masażu. Dypl. masażysta – to inaczej osoba z
dyplomem odpowiedniej szkoły masażu według standardów edukacji w danym kraju. Programy takich szkół wahają się w granicach 1500 – 2000 godzin z praktykami zawodowymi włącznie.
Ciekawostką jest, iż ilość godzin sięga czasem programu studiów
na poziomie licencjatu.
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Massage therapist. W niektórych przypadkach jest tak-

że stosowane pojęcie massage therapist terapeuta masażysta, np.
w USA, Australii, w Wielkiej Brytanii, podobnie bywa w innych
krajach. Dlaczego? Ponieważ istnieją także koledże 2-3 letnie o
kierunku masaż, co prawda nie jest to zawsze równoznaczne ze
stopniem licencjatu. Poza tym można się spotkać z tym terminem
funkcjonującym bardziej jako „zwrot grzecznościowy”. Są także specjalistyczne szkolenia o kierunku „asystent chiropraktyka”.

Terapeuci, praktycy body work / bodywork
therapist or bodywork practitioner. Tak są cza-

sem nazywani absolwenci wielu szkół oraz dłuższych kursów poświęconych zarówno metodom masażu wykonywanym w pełnym
spektrum, jak i danej metodzie terapeutycznej określanej czasem
jako metody body work (jak już wspomniałem z podstawą masażu
lub z naciskiem na ćwiczenia, różne formy ruchu i edukacji). Np.
rolfing (Integracja strukturalna) tych terapeutów często nazywa
się rolferami, Są praktycy metod autorskich znanych także od nazwisk prekursorów jak: technika Aleksandra, Pilates, Hellerwork,
Feldenkraist, Rosen. Termin massage therapist zaczyna funkcjonować opcjonalnie z terminem bodyworker, przy czym ten ostatni jest oczywiście popularnym określeniem, ale nieoficjalnym w
sensie prawnym.  
  

Metody lub terapie licencyjne. W wielu przypadkach
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stosując i w promocji powołując się na daną metodę masażu lub
metodę z grupy body work, wymagane jest ukończenie autoryzowanego kursu, uzyskanie certyfikatu, czasem licencji na daną
autorską metodę. Służy to wykonywaniu metody zgodnie z autorskimi założeniami oraz wymianie doświadczeń i korygowaniu
odpowiednich umiejętności, zwłaszcza na zaawansowanym poziomie. Obecnie stosuje się pojęcie „opracowanie” lub „koncepcja”. Certyfikat metod autorskich jest związany z nauką i pozwoleniem na wykonywanie danej metody, ale nie należy mylić ich z
zaświadczeniem lub dyplomem szkół uprawniających w ogóle do
wykonywania masażu. W niektórych krajach oprócz ukończenia
szkoły masażu obowiązują licencje.
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Inny personel uprawniony do wykonywania masażu. Są

to osoby o wykształceniu medycznym, gdzie masaż jest jednym
z przedmiotów nauczania, np. w niewielkim stopniu dypl. pielęgniarki, czasem położne. Masaż jest także elementem edukacji i
rehabilitacji na niektórych kierunkach o profilu pedagogicznym,
przykładowo u osób pracujących z niepełnosprawnymi dziećmi.
Ponadto program o profilu masażu kosmetycznego - pielęgnacyjnego mają także kosmetyczki, kosmetolodzy.

Dlaczego rozpisałem się już na wstępie na ten temat? Otóż w internecie jest wiele nieprawidłowości w nazewnictwie i nierzetelnego przedstawiania swoich kwalifikacji, warto się zastanowić
nad tym co piszemy. Dlaczego? Bo jeśli nie jesteś dyplomowanym
masażystą, to umieszczenie takich informacji nie jest zgodne z
prawdą, a jeśli nie masz odpowiednich uprawnień, zastanów się,
czy możesz reklamować swoje usługi, jako zabiegi stricte lecznicze. Jest to kwestia prawna, administracyjna i dotycząca także
prawa konsumenta do informacji. Do tego wątku wrócimy jeszcze
przy okazji, w temacie wizytówek.

Co może wpłynąć
na postrzeganie masażu?

W jaki sposób i czego dowiedzieliśmy się o masażu podczas

pierwszej z nim przygody?

To pytanie warto od czasu do czasu zadać sobie samemu, tym bardziej jeśli po latach praktyki zaobserwowaliśmy pierwsze oznaki
rutyny. Mamy różne podejście do masażu zależne od: wiedzy na
ten temat, od obyczajowości, pojęcia duchowości, podejścia do
ciała, kultury ale także zainteresowań, a kończąc na podatności
na reklamę. Poniżej kilka uwag, które mogą być pomocne w pro-
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mocji masażu, rozmowach, artykułach, a w konsekwencji wpłyną
na postrzeganie tego rodzaju zabiegów.    
Masaż jako jedna z najstarszych, najbardziej znanych, szeroko rozpowszechnionych i badanych metod fizykalnych,
a zarazem naturalnych metod, jest w dalszym ciągu różnie
postrzegany, w zależności od kręgu kulturowego, jak i w
poszczególnych krajach.

Dla mieszkańca Europy masaż – w tym leczniczy - to przede

wszystkim masaż z greckimi, rzymskimi lub egipskimi korzeniami, słowem z basenu Morza Śródziemnego. Po „uśpieniu”  w wiekach średnich, odradzał się od XVI w. Obecnie podstawa to masaż klasyczny, szwedzki i ich modyfikacje, ponadto: masaż tkanki
łącznej, segmentarny, masaż okostnowy, drenaż limfatyczny oraz
kilka zmodyfikowanych specjalistycznych metod pracy z tkankami miękkimi, w tym z powięzią. Przy czym manualny drenaż limfatyczny technicznie odstaje od tradycyjnych pojęć masażu z powodu wspomnianej specyfiki, technicznej strony chwytów. Masaż
leczniczy dostępny jest w ambulatoriach, szpitalach, klinikach,
sanatoriach, prywatnych gabinetach. Postrzegany jest jako metoda leczenia, usprawniania oraz profilaktyki chorób, a także w
promocji zdrowia. W zależności od systemów ubezpieczeń medycznych, jest w dużym stopniu refundowany o czym już wspomniałem.

Dla obywateli krajów azjatyckich – przepraszam za uogólnienie
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i brutalny skrót myślowy – masaż leczniczy, to integralna część
nie tylko systemu leczenia, ale także filozofii, mentalności danego
regionu lub kraju, a także tradycji duchowej. Masaż jest postrzegany jako jeden z wielu zabiegów nie tylko leczących dysfunkcje ciała, ale także przywracający równowagę pomiędzy ciałem i
umysłem, z dużym naciskiem na profilaktykę. Najczęściej masaż
jest praktykowany w klinikach zajmujących się tradycyjnymi metodami leczenia, nierzadko wzbogacanymi zachodnią medycyną.
Jednak tutaj zwykle koszty leczenia ponosi sam pacjent. Niewiele systemów opieki w tych krajach ma odpowiednie regulacje do-
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tyczące leczenia poprzez masaż za pośrednictwem firm medycznych lub ubezpieczeniowych.

Natomiast w krajach zachodnich o dużym procencie ludności

pochodzenia azjatyckiego, jak USA, Australia czy Wielka Brytania, „wschodnie” masaże oraz niektóre systemy ćwiczeń wywierają na społeczeństwo taki wpływ, że obok klasycznych i zmodyfikowanych metod, podczas leczenia stosuje się także metody takie
jak: akupresura, refleksoterapia czy siatsu. Zdarza się, że leczenie
za ich pomocą jest także refundowane przez systemy ubezpieczeń. Dlatego też trudno jest o jednolite, stałe regulacje prawne
dotyczące wykonywania masażu.
Mamy za sobą teoretyczne kwestie podejścia do masażu,
jak i uprawnień, dalsze informacje dotyczą konkretnych zagadnień naszej: prezentacji, promocji, praktyki, organizacji gabinetu.
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ROZDZIAŁ 2.

Profesjonalna praktyka

Podstawą do tego jak nas postrzegają klienci jest nie tylko

nasz pierwszy profesjonalny zabieg, ale rozmowy o tym, czym się
zajmujemy. Dlatego też, jeśli klient o to pyta, poświęćmy chociaż
odrobinę czasu na informacje na temat pokrewnych dyscyplin. Jeśli to konieczne informujemy nawet o zabiegach, których nie wykonujemy, aby w oczach innych nie uchodzić za ignorantów. Jeśli
nie mamy przekonania do danego zabiegu – o który przykładowo
pyta klient - istotne jest, aby wytłumaczyć dlaczego i przedstawić
opcjonalne rozwiązania. Czasem także rozmowy dotyczą zainteresowań nie tylko w życiu zawodowym, ale i prywatnym, jak hobby, pasje.
Patrząc z perspektywy czasu, uświadamiamy sobie, iż osobiste doświadczenia w prowadzeniu praktyki nie są tylko
pozytywnymi doświadczeniami. To także obawy, a czasem
i przegrane. Pojawić się może także potrzeba wycofania
się lub czas, aby wpierw ugruntować praktykę, a następnie
pójść dalej. Bywa, iż potrzebna jest także nieustępliwość,
konsekwencja i konstruktywna krytyka.
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l Relacje osób korzystających z masażu przekładają się często na
to, jak widzą naszą praktykę inni, nawet jeśli jeszcze z zabiegów
nie skorzystali. Dlatego jeśli przychodzi do nas klient i ma wymagania, którym nie jesteśmy w stanie sprostać, porozmawiajmy
o tym lub zaproponujmy opcjonalne rozwiązania.
l Masaż na zdjęciach, na filmie video, prezentacji p.p. lub na
spotkaniu otwartym bywa bardzo przekonywującym doświadczeniem. Ważna jest pierwsza impresja, wrażenie.
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Pamiętam dobrze sytuację, kiedy zjawiła się na masażu kobieta,
utrzymując, że przekonało ją zdjęcie, na którym pracuję z pacjentką ubraną w podkoszulkę.

Nowa pacjentka miała problemy z kręgosłupem, na wstępnym masażu zrobiłem co mogłem, ale poprzez ubranie. Z czasem jednak
nabrała pewności i odrobinę zaufania, jak się później okazało, jej
życiową tragedią były blizny pooparzeniowe. Dziś korzysta z całościowych zabiegów, bez kompleksów, nie tylko akceptując masaż, ale i własne ciało.

Promocja zabiegów
czy ukierunkowany marketing

Na początku drogi - w praktyce zawodowej - dla mnie

osobiście wyszukany, specjalistyczny marketing prawie nie istniał. Jeśli to tylko było możliwe starałem się promować masaż,
przedstawiać go w różny sposób, zwłaszcza laikom. Były otwarte
spotkania i do tych spotkań właśnie ostatnio wracam. Oczywiście
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to według dzisiejszych standardów także marketing. Zaczyna się
od wypowiedzianego świadomie lub nieświadomie w zwyczajnej
rozmowie stwierdzenia: zajmuję się masażem lub jestem masażystą i (…).
Podobnie jest z podaniem pierwszej wizytówki. Z punktu widzenia rynku usług i wiedzy akademickiej tak to pewnie wygląda.
Jednak marketing w tak osobistym kontakcie z klientami, jakim
jest masaż lub metody pracy z ciałem, rządzi się nieco innymi zasadami.
Najistotniejsze są rzeczowe informacje i odpowiednie postępowanie, bo mimo że pracujemy w sytuacji wolnorynkowej i działalności usługowej, to nasz klient jest przede wszystkim pacjentem przychodzącym po pomoc. A z tym wiążą się różne zależności, od wypracowania poczucia bezpieczeństwa, zapracowania sobie na zaufanie, po konsekwencje wykonywanej praktyki:
prawne, administracyjne i konsumenckie.

B

ez względu na to czy mamy podejście do naszej praktyki jako
do części konwencjonalnej medycyny, współczesnej fizjoterapii,
czy metod naturalnych - pomijając istniejące podziały - po prostu
wykonujemy konkretne usługi dla ludności, a te wymagają przejrzystej sytuacji.

Prowadząc przez kilka lat fora internetowe na temat masażu na

kilku stronach, portalach, serwisach oraz czynnie uczestnicząc w
wielu kongresach i publikując artykuły zauważyłem, iż powtarzają się ciągle pytania - także w stopniu podstawowym - dotyczące
prowadzenia profesjonalnych gabinetów, współpracy oraz szeroko rozumianego marketingu usług.

W dalszym ciągu nie ma stosownych publikacji na powyższe
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tematy, dostosowanych do specyfiki zawodów, gdzie w grę wchodzi przede wszystkim czynnik ludzki oraz bezpośredni dotykowy
kontakt. Podstawowe zagadnienia przedstawiane w szkołach na
lekcjach lub w uczelniach dotyczące: biznesu, przedsiębiorczości, marketingu, wydają się dalekie od realnych potrzeb współcześnie działających gabinetów. Tematyka ta jest także przedsta-
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wiana przez osoby z branży biznesu, które z kolei niejednokrotnie
nie mają pojęcia o zabiegach.   

rekomendacja osób
trzecich

Jak się okazuje, mimo olbrzymich nakładów na różnego

rodzaju reklamy, internet, fora, pozycjonowanie stron, nośniki video, spora część nowych klientów, to klienci z rekomendacji osób
trzecich. Podane sugestie, przekonanie i bezpośrednia rekomendacja osób trzecich jest często momentem przełomowym w podjęciu decyzji o korzystaniu z zabiegów. Faktem jest, iż efekt bywa
odwrotny, siła sugestii działa w obie strony. Jednak w tym przypadku skupmy się dalej na tych pacjentach, którzy za sprawą takich rekomendacji na zabieg przybyli.

W

wizytówki

izytówka powinna zawierać informacje podstawowe, treściwe, rzetelnie, ale przede wszystkim uczciwie przedstawiać działalność jej właściciela. Opcjonalnie powinna ona
informować o zakresie usług i w zależności od reprezentowanej dziedziny przedstawiać uprawnienia.
  
(…) Kilka opcji wizytówek, to kilka otwartych drzwi.

Specjaliści od marketingu uważają, iż marketing bezpo-

średni zaczyna się od podania pierwszej wizytówki lub od pierwszej rozmowy na temat naszej profesji. Wizytówkę stanowi nasza
tradycyjna wizytówka w postaci wydruku w wersji papierowej,
jaką znamy od wielu dekad. Wizytówką jest także strona www  w
internecie lub też coraz częściej stosowane płyty c.d. lub inne nośniki pamięci, na których przygotowuje się odpowiednie prezentacje.
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Może te ostatnie wydawać by się mogły bardziej ekologiczne,
atrakcyjniejsze, ale długo jeszcze tradycyjna wizytówka służyć
będzie nam w czasie pierwszych kontaktów. Funkcjonuje jako
pierwszy impuls lub też podręczny „przypominacz”. Niektóre
wizytówki, posiadające ciekawy projekt, nietuzinkowe logo lub
nawet wydrukowane na ciekawym rodzaju papieru pozostają na
długo w pamięci.
Jaka wizytówka jest odpowiednia? To pytanie zawsze będzie
się powtarzało w rozmowach z każdą osobą która wykonuje osobiście zwłaszcza jakąkolwiek działalność usługową. Marzymy bowiem o praktyczności, wyjątkowości a jednocześnie
o prostych skojarzeniach w jednym. Jednakże o to na jednej
wizytówce trudno, chociaż podstawowe zasady są proste, logiczne.
kto
co
ntakt

gdzie, jaki ko

Z

amieszczamy informacje zgodne z prawdą, dotyczące
naszych usług, kwalifikacji. Od kolejnych informacji zależy też
bardzo wiele, ale warto je przemyśleć i okresowo zmieniać.

Wizytówka przede wszystkim powinna być czytelna i za-

wierać  jasne, konkretne komunikaty, ale może być to jeden z wariantów wizytówki. Jeśli ktoś ma kilka rodzajów wizytówek, to na
jednym z nich warto umieścić logo lub jakieś podstawowe hasło.

Wizytówka powinna zawierać podstawowe dane: kto, co,

gdzie. W razie potrzeby na odwrocie możemy umieścić dodatkowe informacje.
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Wizytówki mogą tworzyć lub też przedstawiać naszą

swoistą filozofię, ale takich wizytówek raczej nie przekazujemy
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podczas pierwszych kontaktów. Służą w sytuacjach, kiedy już
ktoś wie, czym się zajmujemy, a chcemy dodatkowo podkreślić
walory naszej pracy.

O

becnie w wizytówkowej filozofii panują raczej tendencje minimalistyczne. Wizytówki zawierają proste informacje, a
czasami tylko numer telefonu, logo lub adres strony internetowej.
Pamiętajmy jednak, iż nie zawsze taka ekstrawagancja musi być
pozytywnie przyjęta. Klienci pragną często dodatkowych, rzeczowych informacji. Na eksperymenty można sobie pozwolić, jeśli
mamy już jakąś pozycję, długoletnią praktykę, wyrobioną markę
lub dodatkową działalność.

Odrobina poczucia humoru lub skojarzenia potrafią ubar-

wić nie jedną wizytówkę, byle nie przesadzić i zachować dobry
smak. Takie wątki mogą być przydatne, jeśli grupą docelową są
osoby z poczuciem humory, pragnące relaksu, odprężenia, a prowadzona przez nas działalność ma miejsce np. w klubie fitness,
odnowie, SPA, itp. Prawdziwą sztuką jest wizytówka z dozą humoru i jednocześnie elegancka.

P

reklamówki

rostota i zwięzłość - to podstawowa zasada reklamówek.
Stajemy się społecznościami posługującymi się w coraz większym stopniu środkami wizualnymi, ale bywa tak, że zbyt natarczywa, (prostolinijna lub przesłodzona pięknymi zdjęciami) reklamówka ląduje od razu w koszu. Na reklamówkach warto także  
zweryfikować informacje do najważniejszych, podkreślić krótko
nasze kwalifikacje, czasem specjalistyczne metody lub też hasła,
tak aby wypunktować to, jakimi problemami się najczęściej zajmujemy.  
Reklamówki są pewnego rodzaju poszerzeniem, dodatkiem do
wizytówek. Zamieszczamy w nich także podstawowe informacje,
ale mamy na to więcej miejsca, podobnie jak na określenie sposobu prowadzonej praktyki: gabinet, firma, dom klientów, hotel.
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Co warto w nich umieścić przede wszystkim?

Nasze dane, nazwę gabinetu, logo, zabiegi, w których je-

steśmy wyspecjalizowani, kilka zdjęć lub ilustracji, oddających
meritum masażu lub innej działalności, jaką się zajmujemy.

N

ikogo bowiem nie przekona zdjęcie świetnie ucharakteryzowanej dwudziestolatki w pełnym makijażu, jeśli zajmujemy
się problematyką, np. reumatologii, neurologii, czy też schorzeniami geriatrycznymi. Można wtedy dołączyć zdjęcia starszych
osób, zadowolonych, tryskających życiem. Natomiast zdjęcia
młodych, zadbanych osób będą plusem w przypadku gabinetu w
klubie, fitnesie, ośrodku SPA, co w dalszym ciągu nie wyklucza
zdjęć z osobami w różnym wieku, wręcz przeciwnie. Niestety w
dobie pogoni za młodością, nagminnie ukazujemy jedynie jej zewnętrzny wymiar.

Warto zadbać o to, aby osoba na zdjęciu była odpowied-

nio przykryta, nie posiłkujmy się jedynie ilustracjami przedstawiającymi kobiety, ale także mężczyzn, zarówno dzieci, jak i seniorów, jeśli praktyka nasza ich dotyczy.

Ciekawym dodatkiem może być jakaś teza, czyjaś wypo-

wiedz, cytat z wiersza, pozytywna myśl, a także informacja o naszej działalności poza gabinetem, informacja o ciekawym hobby
bywa czasem punktem zwrotnym w relacjach z klientem. Czyni
nas bardziej wiarygodnymi.

foldery
Poza wizytówkami i reklamówkami osobne miejsce w
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marketingu zajmują foldery. W krajach, gdzie aktywnie działają organizacje lub stowarzyszenia terapeutów masażu, fizjoterapeutów, kosmetyczek czy lekarzy, ich przedstawiciele zajmują się
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publikowaniem w miarę uniwersalnych folderów. Przedstawiają
bowiem podstawowe informacje o założeniach i efektywności danych zabiegów, metod czy sprzętu, a na specjalnie przygotowanym do tego miejscu możemy wkleić wizytówkę lub też przyłożyć firmową pieczątkę.
Sporo folderów jest poświęconych danej grupie wiekowej, różnym schorzeniom, czy też docelowej grupie odbiorców. Takie foldery powinny być jednak dobrze przemyślane, aby nie tworzyć
złudnych oczekiwań i górnolotnych uniwersalnych przesłań. Są
także miejscem na krótkie doniesienia dotyczące badań, stwierdzeń, czy też możliwych oczekiwań co do usług.
Umieszcza się tam także informacje o podstawowych wskazaniach lub przeciwwskazaniach do zabiegów, co przyczynia się
czasem do oszczędzania czasu na bezcelowe wizyty w przypadku
występowania bezwzględnych przeciwwskazań.

A

artykuły

rtykuły to kolejna forma prezentacji nie tylko opcjonalnych usług, ale miejsce na rozwinięcie tematu. Pisane mogą być
dla docelowej grupy, poruszać ważne kwestie, o które nie zawsze
klient/pacjent chce lub jest w stanie zapytać bezpośrednio. Poprzez artykuły warto także promować zabiegi same w sobie. Nie
zawsze odnoszą one bezpośredni skutek, owocując np. nowymi
klientami – jak ma to miejsce w prasie ogólnodostępnej, ogólnokrajowej – ale wpływają także na pozytywne relacje międzyśrodowiskowe. Ponadto uświadamiają, czym jest faktycznie masaż,
kosmetyka, fizjoterapia, rehabilitacja, dermatologia, medycyna
estetyczna, psychoterapia, itd.

P

ierwsze moje artykuły pojawiały się właśnie w innych
środowiskach. Pisałem do magazynów medycznych, kosmetycznych, fizjoterapeutycznych, później część z nich znalazło miejsce
na wielu stronach internetowych, z podaniem autora i jego strony.
Niestety nie zawsze tak się dzieje, zdarzają się także plagiaty, czy
wstawianie fragmentów do artykułów z innymi nazwiskami autorów. Cóż, warto tutaj nadmienić, iż prawo autorskie dotyczy nie
tylko artykułów publikowanych w prasie. Powołanie się na autora
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oryginału w niczym nie umniejsza zasług autora artykułu. Ukazuje, iż zdajemy sobie sprawę z tego, co dzieje się współcześnie w
naszej branży, czytamy, szukamy inspiracji i jesteśmy na czasie.
W swoich artykułach także podawałem źródła inspiracji, co jest
czasem wartościowsze niż same suche przypisy, podobnie czynię
w przypadku obecnej książki.

Dobry artykuł powinien mieć ciekawy początek, potem kilka

tez, rozwinięcie tematu i podsumowanie. Warto posiłkować się
znaną literaturą, zwłaszcza jeśli czasem poruszamy ważne, ale i
kontrowersyjne kwestie. Zdarza się także, iż duży sukces odnosi
artykuł pisany od serca, nie tyle pod wpływem emocji, co pisany
spontanicznie, przykładowo jako relacja.
Przed opublikowaniem artykułu powinniśmy się upewnić, jaki
będzie jego ostateczny kształt, autoryzować go. Niestety zdarza się, iż mimo autoryzacji naczelny redaktor pisma potrafi coś
zmienić w ostatniej chwili. Przykładowo wycina jakiś jego zdaniem nieistotny lub zbyt poważny akapit, wstawiając w to miejsce
dodatkową reklamę. Nie na wszystko mamy wpływ, nie zawsze
można liczyć na dziennikarską solidność, dlatego warto przemyśleć artykuł tak, aby w takich niespodziewanych sytuacjach nadal
był czytelny, interesujący.   

programy TV i radiowe
Mniej istotna jest długość programu, ważniejszy jest spo-

sób w jaki przekazujemy informacje, montaż, efekt finalny, intrygujące zagadnienie. Zbyt dużo informacji może przytłoczyć widza, a monotonia może go zniechęcić. Prezentacje zabiegów lub
rozmowa na ich temat, to sztuka odnajdywania balansu, zwłaszcza jeśli chcemy powiedzieć wszystko od razu, z przejęcia, tremy,
czy nie daj boże, innych wzniosłych celów, potrzeby spełnienia
misji czy chęci prostowania wypowiedzi innych.

56

P

amiętam dobrze pierwsze wystąpienie w telewizji. Spotkanie z dziennikarką i kamerzystą zajęło nam chyba z 2 godziny. Jakie było moje zdziwienie, kiedy zobaczyłem efekt końco-
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wy, tj tzw. minutówkę. Minuta!? 60
sek. Tak minuta, ale tekst ubarwiał w
tym samym czasie podkład nagranego obrazu i kilka technicznych sztuczek. Najpierw byłem nieco zszokowany, później zrozumiałem jak ważny jest montaż takich krótkich, ale treściwych programów. Na efekty w postaci zainteresowania potencjalnych
klientów nie musiałem długo czekać.

K

olejny wywiad miał miejsce po opublikowaniu pierwszej książki, tak się udało zaciekawić tematem mojej praktyki, iż
zmieniono ramówkę programu. Usłyszałem głos w kontrolnej słuchawce dziennikarki, iż kręcimy dalej, bo to jest ciekawe i ciągle
dzwonią telefony. Po chwili pani prowadząca spontanicznie zaproponowała, abym chociaż na krótko zaprezentował główne tezy
masażu wykonywanego poprzez ubranie, na terenie firm. Wstałem, ona siedziała na krześle i wykonałem kilka podstawowych
sekwencji tego masażu, jednocześnie tłumacząc o co chodzi, jaki
jest cel.
Także tym razem objawił się profesjonalizm reżyserski prowadzących program. Choć zajął zaledwie kilka minut, skutek po emisji programu był natychmiastowy. Podczas programów możemy
przekazać bardzo wiele informacji, tekst, ale i ukazać masaż poprzez obraz. Są to bardziej praktyczne i optymalne środki, ale i te
musimy odpowiednio dozować.  
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Nigdy potem nie udało się powtórzyć tak spontaniczne-

go przekazu, czasem nie zawsze wyważone wyreżyserowanie jest
najlepszą drogą. Późniejsze programy były może i bardziej przygotowane, ale niestety ustąpiła spontaniczność, a w jej miejsce
wkradała się odrobina rutyny. Kiedy z kolei przypominam sobie
pierwszy wywiad na temat masażu w radio, pytam siebie, dokąd
tak biegłeś. Miałem kwadrans, ale mam wrażenie, iż wywiad nie
był bardziej treściwy, jak dwa poprzednie spotkania.     

forum internetowe
Forum internetowe ma za zadanie przede wszystkim speł-

niać cele, zgodnie z którymi je stworzono. Dyskutować, wymieniać informacje na podane tematy zgodne z głównym kierunkiem
forum. Jeśli jest to forum na portalu lub serwisie o wielu wątkach,
dziedzinach, to faktycznie będzie trudno utrzymać jedną drogę.
Temat główny, jak i tematy proponowane przez użytkowników
będzie się nieco rozmywał i trudno będzie ciągle skupić się, np. jedynie na tematyce masażu, a nawet na podobnych tematach. Niekoniecznie musi to być związane z niezrozumieniem tematu, czy
brakiem konkretów w dyskusji. Przeciwnie, może być rezultatem
ilości informacji, do których mamy dostęp lub naszych życiowych
pasji.
Można przyjąć lub zastrzec, iż od tego są przecież administratorzy, moderatorzy, itd. Pytanie podstawowe, kto jest właścicielem
serwisu oraz jakie on ma cele. To pozostaje najczęściej zagadką.
Widziałem wiele stron, które zaczynały obiecująco, podejmując
tematy wokół tego, co dzieje się wokół środowiska. Ale prędzej
czy później były skazane na stronniczość, promowanie wyróżnionych zabiegów, preparatów, firm, itp. Tak bywa na komercyjnych
stronach, takie są prawa rynku.
Nieco inaczej przedstawiają się relacje, jeśli np. strona utrzymywana jest przez stowarzyszenie, organizację lub grupę osób ściślej
odpowiedzialnych za treści forum.
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Uczestniczyłem czynnie w dyskusjach na kilku forach,

pierwsze z nich o dziwo mimo, iż były częścią dużego przedsię-
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wzięcia, miały na celu przede wszystkim promowanie masażu w
szerokim spektrum, a dopiero później zezwalały na wymianę informacji między profesjonalistami. Z czasem niestety stały się
bardziej otwarte, proporcje zachwiały się. Ciekawostką jest, iż
serwis ten został powołany niejako przy okazji, ale założyła je
pasjonatka w swojej branży, tworząc przy okazji pokrewne fora.
Później przyszedł czas na inne strony, serwisy, bardziej ukierunkowane, ale już bez tak potrzebnej do rozwoju, kreatywnej dyskusji.

Dzisiaj uczestniczę przede wszystkim w dyskusjach na fo-

rach, gdzie jest jawny profil uczestników i wiem kto jest respondentem. Może to co prawda utrudnić czasem rozmowę, np. na temat problematyki zdrowia, czy innych nurtujących problemów
pomiędzy zainteresowanym domniemanym klientem a terapeutą,
ale za to ułatwia dyskusję na tematy zawodowe, bądź prowadzi
do bardziej otwartej promocji masażu.
W kierunku jawnego profilu zmierzają dzisiaj fora dotyczące danego profilu zawodowego, zwłaszcza te, w których podkreśla się,
iż służą przede wszystkim wymianie informacji lub doświadczeń
zawodowych z bezpośredniej praktycznej strony.
Niestety w tych kwestiach nasze fora pozostawiają jeszcze dużo
do życzenia.  

W

2007 roku przed organizowanym spotkaniem, konferencją szkoleniową, poprosiłem kilka osób z kręgu moich klientów/pacjentów, aby opisali swoje odczucia w związku z wątkami
na temat masażu poruszanymi na forach. Był wśród nich socjolog, specjalista marketingu, psycholog i osoby prowadzące własne firmy. Zgodziły się chętnie. Po otrzymaniu przeanalizowałem
ich opinie, zgodne były w wielu tematach.
Z uwagi na dyskusyjny, raczej negatywny charakter tych uwag, po
prostu warto tych błędów nie powtarzać. Dlatego też zachowam
się przewrotnie i przedstawię ich uwagi pozytywnie   
Kiedy potencjalny klient będzie zadowolony z odwiedzanych
stron informacyjnych?
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l Trzymanie się tematu. Odpowiadający w miarę możliwości
powinni utrzymać główny wątek, aby przy okazji nie poruszać
wielu innych kwestii niekoniecznie związanym z pytaniem. Czasem jest to trudne jeśli dyskusja zmienia kierunek i staje się ciekawsza. Pozwala to poznać innego użytkownika, ale staramy się
naprowadzić na wątek główny.
l Krytyka. Najpierw mamy sytuację, iż na niektóre wątki nie
ma od razu odpowiedzi, natomiast po pojawieniu się pierwszej,
rozpoczyna się krytyka. Jeśli już krytykujesz, to prowadź dyskusję konstruktywną. Dyskutuj z przekonaniami, opiniami a nie pozwalaj sobie na personalne zagrywki. Jeśli kończą się argumenty
w dyskusji, zwłaszcza drugiej stronie, warto dalszej dyskusji zaniechać, wycofać się z rozsądku.
l Przekonanie do własnej skuteczności. Odpowiadaj na pytania dotyczące metod, na których się znasz, jeśli nie rozumiesz tematu, nie masz przekonania lub doświadczenia w danej materii,
to zastanów się zanim zaczniesz promować metody inne niż te, o
które pytają respondenci, zwłaszcza jeśli nie masz o nich pojęcia.
Możemy mieć wrażenie, iż dyskutującemu brak pokory, ale da się
w końcu wyczuć osoby zaangażowane i odróżnić od tych, które
chcą jedynie zaistnieć.  
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l Obiektywizm dotyczący ogólnych informacji na temat masażu. Jeśli przykładowo postawione jest ogólne pytanie dotyczące oddziaływania masażu, udzielaj odpowiedzi tak, aby najpierw
przybliżyć zainteresowanym ogólne informacje o masażu. Dopiero potem można się odnieść do tych, do których jesteś bardziej
przekonany. Tą drogą dochodzi się do bardziej obiektywnych odpowiedzi. Użyłem tutaj sformułowania – bardziej obiektywnych
– ponieważ poprzez Internet trudno uzyskać wyczerpujące odpowiedzi. Każda z nich - w rozmowach takich jak stan choroby, urazy, czy problemy estetyczne, napięcie itd. - jest skazana na subiektywizm zarówno pytającego, jak i odpowiadającego. Wskazanie
na badania, czy statystyki w takich sytuacjach niewiele pomagają.
Poprzez Internet jedynie coś sugerujemy.  
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l Przybliżanie zagadnień. Pamiętajmy, iż Internet może jedynie przybliżać pewne zagadnienia, absolutnie nie jest medium do
rozstrzygania, pouczania, czy nie daj boże diagnozowania stanu
klienta. Pamiętajmy, iż w obecnym wirtualnym świecie dla wielu osób przeczytane opinie w Internecie stanowią wiążące odpowiedzi. Potrafią się nimi zasugerować bardzo głęboko na dłuższy
czas. Dosyć często mam tego dowody podczas zabiegów w gabinecie.   
l Brak zrozumienia, zaangażowania. Fakt intensywnego zaangażowania w mediach, przykładowo na forach internetowych,
oznacza m.in. iż interesuje nas to, czym się zajmujemy, podchodzimy do tego z pasją oraz dbamy o wizerunek danej profesji. Posądzanie o autorytaryzm w wypowiedziach, o wymądrzanie się,
czy wręcz o brak praktyki i poświęcanie go na media niech nikogo
nie odstrasza. Jeśli jesteśmy przekonani, iż mamy cokolwiek wartościowego do przekazania, to warto się z tym dzielić bez względu
na pojedyncze docinki.   
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ROZDZIAŁ 3.

Informacje o zabiegach
na spotkaniach otwartych
i nie tylko

U

fam, iż poniższe rozdziały pomogą w bardziej przejrzysty sposób zastanowić się nad niezbędnymi umiejętnościami służącymi wzmocnieniu, urozmaiceniu własnej praktyki zawodowej
oraz promocji usług. Z uwagi na moją praktykę będą tu odniesienia do masażu, ale ufam, iż informacje te będą pozytywnie wykorzystane także w pokrewnej praktyce.

Opinie na temat praktyki
i relacje zawodowe
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M

ożna odnieść wrażenie, iż nikt tak nie walczy o swoją
własną praktykę oraz opinie na jej temat, jak osoby zatrudnione
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u siebie. Pamiętajmy także, iż praktykując u kogokolwiek - w zawodach takich jak nasze - i tak opinia skupia się na nas. Jeśli już
tak się stanie, iż zmieniamy pracę, relacje lub formę zatrudnienia,
postarajmy się nie komentować przy klientach powodów zmiany
zatrudnienia, zależności lub stanowiska pracy.
W gruncie rzeczy jeśli prawidłowo, z zaangażowaniem i poświęceniem wykonujemy swoją pracę i tak większość ewentualnych
złośliwych komentarzy, jeśli zaistnieje taka sytuacja, odbije się
echem na osobie obmawiającej nas. Dlatego zastanów się dwa
razy, zanim będziesz dyskutował przykładowo o byłym pracodawcy lub wynajmującym lokal pod gabinet właścicielu, z twoimi klientami. Obecnie nawet duże miasta w gruncie rzeczy tworzą specyficzną sieć, a na pewnym poziomie i w wielu kręgach
ludzie są ze sobą spowinowaceni. Czas leczy rany, a spokój pomaga w trzeźwym myśleniu i patrzeniu na sprawy z odpowiedniego dystansu.    

Przed pierwszą publiczną prezentacją
Wykład i pokaz

Przed pierwszą prezentacją zadaj sobie podstawowe pyta-

nia, dlaczego lub po co tam będziesz oraz zastanów się nad następującymi wskazówkami:
l Kto będzie odbiorcą, słuchaczem twojego wykładu?
l Czy już kiedykolwiek przedtem przeprowadzałeś/łaś prezentację?
l Przypomnij sobie chociażby, w jaki sposób w szkole odpowiadałeś na egzaminach.
l Czy nie warto wpierw przeprowadzić małej prezentacji w przyjaznym, małym gronie, np. znajomych, bliskich, przyjaciół lub
klientów, których znasz? Poproś odbiorców o szczery komentarz,
to pomoże poprawić niedociągnięcia.
l Czy jesteś przygotowany na pytania, może pytania zadane w
gronie znajomych pomocne będą w sytuacji większego grona słuchaczy, widzów?
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l Wyobraź sobie, że odpowiadasz w większym gronie. Naucz się
dzielić uwagę pomiędzy poszczególnych słuchaczy, przynajmniej
od czasu do czasu postaraj się utrzymać z nimi kontakt wzrokowy.
Kontroluj czas poszczególnych części wypowiedzi, trzymaj się
podtematów.
l Czy przygotowałeś sobie plan: najpierw wprowadzenie, krótkie, treściwe, potem rozwinięcie tematu i konkluzje na zakończenie?
l Czasem plan w zarysie, wypunktowanie pomaga w błędach
typu powtarzanie się.
l W chwili zastanowienia warto zaczerpnąć powietrza lub wziąć
łyk wody, zadając jakieś pojedyncze kontrolne pytanie widowni.
l Czy stać cię na odrobinę luzu, improwizacji, czy wolisz poprowadzić spotkanie perfekcyjnie punkt po punkcie?
l Zorientuj się, jak odbierają pierwsze chwile twojego wykładu
widzowie, jeśli wyczujesz dobry moment, warto posilić się dla
rozładowaniem atmosfery jakimś dowcipem na temat poruszanych zagadnień.
l Czy pamiętasz na jaki temat jest ogólne spotkanie, którego twoje wystąpienie jest częścią? Jeśli są to podobne tematy, można na
wstępie znaleźć czas, aby odnieść się pozytywnie do wypowiedzi
przedmówcy. Buduj mosty międzyśrodowiskowe.
l Rozpoczynając prezentację warto przygotować wstęp – pomost
– aby połączyć twój temat z poprzednim, oczywiście jeśli jest to
możliwe. W sytuacji kiedy tematy diametralnie się różnią, podziękuj przedmówcy.
l Kończąc swój wykład, kontroluj czas, jeśli zaplanowana jest
chwila na pytania, abyś miał czas odpowiedzieć. Nawiąż na koniec – pomost – z następnym tematem, jeśli jest to możliwe skomentuj np.: dziękuję państwu za uwagę, oddaję głos następnej
osobie, na której wykład z pewnością państwo czekają.
l Staraj się nie przekraczać czasu przeznaczonego na twój wykład. To zjedna tobie słuchaczy, nawet jeśli coś nie wyszło po
twojej myśli.     
l Jeśli to twój Wielki Dzień, po przywitaniu możesz przyznać się
do tego, zagadnąć, poprosić o wyrozumiałość, a potem stanowczo
poprowadź już dalej wykład.
l Power point i inne pomoce. Rutynowo już prowadzi się dziś
prezentacje za pomocą mediów, prezentacje w power poincie lub
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innych aplikacjach. Będą pomocne w trzymaniu się tematu. Jednak postaraj się, aby treści były zwięzłe, nie ograniczaj się jedynie
do ich czytania, niech raczej stanowią jedynie zarys wypowiedzi.
Możliwe jest także zastosowanie przygotowanych filmów.
l Upewnij się, że urządzenia komputer, programy odpowiadają
wymaganiom.

Grupa docelowa i główny temat

Pierwszą moją grupą docelową prezentacji było środowisko masażystów, po krótkim czasie także fizjoterapeutów, kosmetyczek,
następnie lekarzy. Później przyszedł także czas na zupełnych laików, potencjalnych klientów w gabinecie a także praktyków podczas kursów. Potrzebne jest zróżnicowanie poziomu przekazywanych treści i poznanie grupy docelowej.

Prezentacje dla danej grupy mają swoją specyfikę, trud-

no przyznać jednoznacznie, czy łatwiej jest rozmawiać z laikami,
czy z personelem medycznym. Jeśli temat dotyczy pokrewnych
grup zawodowych, postaraj się chociaż na wstępie nawiązać do
wspólnych punktów widzenia lub też podobnych celów w praktyce. Podkreśl, iż w dalszej części zaprezentujesz temat z bardziej
medycznego punktu widzenia.

O

mijaj uogólnienia, stereotypy myślowe, nie wchodź zbyt
głęboko w tematy, z których będzie ci trudno wybrnąć w przypadku zadawania bardziej szczegółowych pytań.

Posiłkuj się stwierdzeniami typu, z punktu widzenia prak-

tyka …. lub ufam, iż mimo ograniczonego czasu uda mi się przedstawić państwu …. Niestety w tym momencie nie udzielę jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ mój temat nie obejmuje tych zagadnień.
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Tego typu stwierdzenia mogą być pomocne w sytuacjach kryzysowych. Ewentualnie nawiąż do znanych ci badań dotyczących
tematu, jeśli takowe wcześniej przygotowałeś, podaj źródła.

Z

orientuj się - jeśli to tylko możliwe - jaka jest grupa docelowa, jeśli jest to duża rozpiętość wiekowa lub przedstawiciele
różnych specjalizacji, postaraj się nawiązać do innych grup, tak
aby znaleźć wspólny mianownik, język porozumienia. Czasem
wejście w temat innej specjalizacji może spowodować natychmiastową reakcje słuchaczy i zadanie spontanicznego pytania. Jeśli jesteś zaskoczony, zapytaj, jakie jest pana, pani stanowisko w
danej sprawie. Uzyskasz cenny czas na zastanowienie się nad pytaniem, może nawet wspólne rozwiązania.
- Wie pan/pani to jest bardzo ciekawe, jeśli to możliwe proszę o
podtrzymanie kontaktu, ufam, iż kiedyś uda nam się wspólnie popracować nad tym tematem. Takie stwierdzenia pomagają w budowaniu porozumienia.

Bądź przyjazny, ale także konkretny w wywodach. Cza-

sem zbytnia uprzejmość może być odebrana jako brak wiadomości na dany temat, postaraj się utrzymać balans.
Jeśli jest to grupa laików, możesz spróbować wciągnąć ich w rozmowę, zadać ciekawe pytanie, opowiedzieć jakąś ciekawostkę
lub kontrolnie nawiązać komentarz do tego, co się dzieje wokół
nas. Jeden z wielu przykładów przytaczam poniżej:
- Proszę państwa, jestem pełen podziwu, iż mimo tak złej pogody
dobrnęliście na dzisiejsze spotkanie ….
Witam państwa, ciekaw jestem, jakie są państwa oczekiwania,
ufam, iż będę w stanie sprostać im w moich wypowiedziach (…).
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Pamiętam spotkanie z jedną z grup. W pewnym momencie zaczęły się osobiste pytania dotyczące zdrowia, dolegliwości. Warto
unikać takich osobistych pytań, a zwłaszcza odpowiedzi, nawet
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jeśli narodziły się spontanicznie w trakcie prezentacji. Okażcie
zainteresowanie, ale komentujcie je w stylu:
- Wie pani co, mam taką propozycję, pod koniec będzie czas na
odpowiedzi, bo to bardzo ciekawe pytanie, ale bardzo osobiste.
Wiem, że to panią interesuje, ale tak się składa, iż nie jest to pierwsze pytanie tego rodzaju. Na pewno ma pani rację ….
W tego rodzaju sytuacjach naprawdę nie chodzi o wyreżyserowane odpowiedzi, ale o uważne śledzenie odbiorców. Czasem warto
się zdystansować do naszych słabostek a nawet wad. Tu jednak
trzeba być ostrożnym. Na jednym z pierwszych spotkań na temat
masażu było bardzo kameralnie, choć za ciemno, a światło z boku
nie pozwalało mi się skupić i miałem obraz z projektora - z uwagi
na wadę wzroku - trochę rozmyty. W pewnym momencie, zwróciłem na to uwagę, słowami:
- Przepraszam bardzo, tu jest trochę ciemno i jeśli nastąpię komuś
na nogę, to proszę tego nie traktować osobiście (...)
Był duży aplauz, niewtajemniczeni potraktowali moją uwagę jako
żart, ale po spotkaniu podeszła do mnie starsza osoba i bardzo
była przejęta i zainteresowana moją wadą wzroku, z całego serca
pytała, czy aby na pewno nie da się niczego z tym zrobić. Byłem
uprzejmy, to była długa rozmowa, ale z boku widziałem, jak topi
się stopniowo grupka osób chcących mi zadać dodatkowe pytania,
może i wśród nich byli potencjalni klienci.  

Nasz temat powinien być zwięzły i w zgodzie z oczeki-

waniami adresatów oraz organizatorów. Jeśli rozmawiamy o urodzie, młodości czy też o defektach estetycznych, patrzcie bacznie,
aby kogoś nie urazić, kogoś nie dotknąć. Bywa tak, iż mimo wielu starań respondenci mają różnego rodzaju wady, problemy, obciążenia genetyczne, zwyczajne kompleksy, ale czasem poważne
schorzenia objawiające się w postaci defektów estetycznych, którym trudno w prosty sposób zaradzić.

Rozładowanie atmosfery w porannych lub późnych godzi-

nach, kiedy odbiorcom udziela się zmęczenie, jest ważnym czyn-
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nikiem w udanej prezentacji lub wykładzie. Zastanów się, w jaki
sposób można spotkanie ożywić. Zachowaj umiar, skup ich uwagę na swojej wypowiedzi.

P

odczas spotkania wieczornego, byłem jednym z ostatnich rozmówców, poprosiłem aby słuchacze na moment wstali i
wykonali kilka relaksacyjnych ćwiczeń. Potem usiedli, ale mała
grupka rozbawiona tą propozycją niestety wyszła. Cóż – pomyślałem - zdarzają się porażki. Ale okazało się, iż ta część która pozostała była żywo zainteresowana tym co mówię, doznając chociaż
namiastki relaksu, a po wykładzie otrzymałem kilka ciekawych
pytań. Organizator podszedł i poinformował mnie, iż mimo upływającego czasu powinienem wykład kontynuować. To było jedno
z ciekawszych spotkań.        

Targi, kongresy, konferencje

Kosmetyka. Jedno z pierwszych środowisk, w którym brałem
czynny udział w kongresie, było dla mnie zupełnie nowe. Współpracowałem co prawda z grupą kosmetyczek, ale wykład to już
zupełnie co innego. Początek był trudny, znalezienie wspólnego
języka, ale potem poszło już gładko. Byłem skupiony i zastanawiałem się jak połączyć zakończenie z następnym wykładem. Pod
koniec wykładu zostawiłem sobie bowiem kilka minut na ewentualne pytania, zauważyłem jednak, iż przygotowany był fotel kosmetyczny do następnego wykładu. Kiedy przyszedł czas na pytania, z sali usłyszałem głos:
- To było bardzo ciekawe, ale mieliśmy nadzieję, że coś nam pan
zaprezentuje, prosimy!
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No i odezwał się chór głosów. Totalne zaskoczenie, ale po chwili
pomyślałem, że muszę konkretnie zareagować. Organizator pod-
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szedł do mnie i powiedział, że nie ma sprawy, ma jeszcze dodatkowo 15 – 20 minut. Chęć także wyraziła oczekująca na prezentację
kolejnego zabiegu przygotowana modelka. Aby uzyskać cenne
chwile, zdejmując marynarkę i krawat odpowiedziałem, dobrze,
ale proszę o chwilę cierpliwości, muszę tylko umyć i zdezynfekować ręce. Pobiegłem do toalety, zyskując cenne chwile do namysłu nad tym, co zaprezentować.
Dziś wiem, iż gdybym do prezentacji przystąpił od razu, straciłbym wiele w oczach koleżanek.
Obecnie prezentacje i pokazy przygotowuje się według innych
kryteriów, mniej w nich ówczesnej spontaniczności, każda minuta jest cenna, podobnie jak czas antenowy.

Spotkania z grupą lekarzy

W

spółpracując bezpośrednio z lekarzami starałem się
przedstawić im nie tylko mój punkt widzenia i zaciekawić wspólnymi celami w profilaktyce i terapii. To były dobre okazje, aby
w ogóle promować masaż i pracę z ciałem, a nie tylko specjalistyczne metody, w których się specjalizujemy. Pierwsza propozycja pojawiła się niebawem, sympozjum w grupie lekarzy z bardzo różnych środowisk. Uznałem to za bardzo dobry znak, choć
to spotkanie nie przebiegało bez przygód.
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Najpierw jednak kilka informacji ważnych dla tego rodzaju prezentacji.
l Dowiedz się, jaka grupa lekarzy będzie adresatem, jakie mają
specjalizacje.
l Postaraj się o przykłady, które będą kluczem dla obu środowisk.
l Staraj się sprecyzować swój temat nie tyle jako główny, ale podaj np. wiążący temat drugi lub trzeci, który rozwiniesz w toku
prezentacji.
l Zastanów się, zanim powołasz się na dane publikacje, inne prezentacje lub artykuły.
l Przedstawiaj główne tezy zwięźle tak, aby zrozumiane były dla
różnych specjalizacji.
l Kontrolnie możesz stwierdzić na przykład  – zapewne macie
państwo pacjentów, u których (….) lub jako masażysta staram się
współpracować z lekarzami, ponieważ (…)
l Podziel się informacjami, które pomogą dobrze zrozumieć twoją profesję, w jakim zakresie i tematyce jesteś w stanie konkretnie
współpracować.
l Na wstępie możesz krótko opowiedzieć z jakimi dolegliwościami u pacjentów spotykasz się najczęściej. Jakie schorzenia u pacjentów szczególnie nadają się do tego, aby prowadzić wspólnie
terapię. Buduj wspólną więź, może na sali jest lekarz, z którym
chciałbyś bezpośrednio współpracować.
l Zjednaj sobie lekarzy, ukazując partnerską chęć współpracy,
przede wszystkim dla dobra pacjentów. Podkreśl potrzebę współpracy, zwłaszcza w sytuacji diagnostyki.  
l Określ, o jaki rodzaj współpracy chodzi i jaki rodzaj diagnostyki masz na myśli, przede wszystkim diagnostykę palpacyjną.

Kilka dodatkowych, uniwersalnych
sugestii dotyczących prezentacji

T
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rudno odnaleźć się zwłaszcza w takich prezentacjach,
kiedy oprócz wykładu mamy przygotować pokaz swoich umiejętności, lub też część zabiegu i jednocześnie go opisywać.
Poniżej znajdziecie państwo kilka sugestii pomocnych w takich
uniwersalnych przedstawieniach. Z perspektywy czasu mogę po-
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wiedzieć, iż są tutaj wypunktowane także błędy popełnione przeze mnie, podczas prezentacji.

Nigdy nie zdołamy przedstawić prezentacji idealnej, mało tego,
czasem te, które na pozór zostawiają niedosyt a nawet niesmak, z
czasem owocują, pobudzając zainteresowanie.
l Jeśli masz problem z poczuciem czasu, trudno ci się skupić za
pierwszym razem na widzach i ocenić sytuację, poproś aby ktoś
zaufany usiadł na widowni i miej z nim kontakt wzrokowy, tak
aby w razie potrzeby był w stanie zwrócić tobie uwagę na powyższe ważne aspekty.
l Jeśli nie zostałeś przedstawiony, przedstaw się krótko i mimo
widocznego tematu, np. na ekranie, powiedz czego będzie dotyczył wykład.
l Powitaj krótko osoby, jeśli są z nowych dla ciebie środowisk,
zapewnij je, iż postarasz się poprowadzić prezentację w uniwersalny sposób.
l Staraj się po kilku wstępnych zdaniach znaleźć kontakt z grupą, potem poszczególnymi rzędami lub częściami sali, jeśli jest
to duża grupa.
l Przechodź płynnie - utrzymując kontakt wzrokowy z kilkoma
osobami - do następnych. Przechadzając się po sali, warto, jeśli
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tak są ustawione krzesła podejść do kilku bliższych rzędów, aby
zmniejszyć dystans mówca – widownia.
l Nie przejmuj się, jeśli od czasu do czasu spoglądasz do notatek
lub jeśli jest to niezbędne, kontroluj wykład według przygotowanej prezentacji na komputerze.
l Zmieniając slajdy, zdjęcia itd. wykorzystuj krótkie chwile na
poprawne wprowadzenie do następnego ujęcia.
l Nie zawieraj zbyt dużo informacji na jednym slajdzie, nie czytaj zbyt szybko i jeśli masz problemy z ich odczytaniem - wada
wzroku, odległość jest zbyt duża, czy potrzebna jest ręczna zmiany slajdu – ustaw wcześniej odpowiednią czcionkę lub wielkość
zdjęć, tabel.
l Postaraj się różnicować ekspresję wypowiedzi, a co ważniejsze
informacje akcentować głośniej, wyraźniej.
l Jeśli w pewnym momencie masz kłopot z przekonaniem widzów, użyj zwrotów typu: wyobraźcie sobie państwo ….. poczekaj chwilę i kontynuuj wykład. Daj czasem ludziom odetchnąć,
przemyśleć twoje wypowiedzi.
l Mówiąc o sprawach trudnych, warto przez moment wypunktować to, co najważniejsze, jeśli nie czujesz kontaktu z widownią,
nie zagłębiaj się na siłę w dany temat. Może jest to np. dobry moment, aby pozwolić sobie na odrobinę humoru?
l Prezentacja w obcym, nowym gronie, może być tak samo trudna jak w obcym języku. Można to zaznaczyć na wstępie, podczas
przywitania.
Jeden z wykładowców podczas pierwszego swojego wykładu na
kongresie za granicą, słabo znając język angielski, w obliczu paraliżującej go tremy, skutecznie ratował się odrobiną humoru i rozpoczął swój pierwszy wykład w następujący sposób:
(…) Witam państwa serdecznie. Przepraszam za mój język, nie
jest to mój język rodzimy, ponadto mam straszną tremę. Ale ufam,
iż możliwe jest, iż będzie to język rodzimy moich wnuków. Ale to
zależy między innymi od tego, jak przyjmiecie mój wykład.
W ten sposób skutecznie rozbawił słuchaczy.
l Jeśli zorientujesz się, iż jakaś część wykładu jest szczególnie
ważna dla widowni, zatrzymaj się na niej nieco dłużej, a potem
możesz kontynuować dalej.
l Jeśli mimo zapewnień organizatorów okaże się, iż grupa jest
mniejsza niż przypuszczano, nie przejmuj się. Doceń tych, którzy
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właśnie przyszli. Jeśli wyczujesz sytuację, można usiąść blisko
nich. Nie stój nad nimi, ale zabierz mikrofon i usiądź obok nich.
To sprzyja kontaktom.  
l Pamiętaj, iż jeśli jest to nie jest pierwsze spotkanie, masz w sobie dużo entuzjazmu, hamuj swoje wypowiedzi tak, abyś swoim
entuzjazmem nie zatracił równowagi. To się często zdarza, jeśli
rozmówca jest pasjonatem swojego zawodu. Czasem tak samo
trudno jest odpowiednio rozpocząć wykład, jak go stopniowo zakończyć.    
l Jeśli pod koniec pojawiają się pytania, postaraj się skupić na
nich. Może zadane poprzednio pytanie, teza jeszcze w trakcie wykładu, były podobne i można się do nich odnieść.
l Czując, iż na przykład ktoś zadał kompletnie laickie pytanie,
nie ignoruj go, postaraj się na proste pytania odnaleźć nietuzinkowe odpowiedzi.
l Znajdując czas pod koniec wykładu, zwłaszcza jeśli jest to kameralne spotkanie, warto od razu podejść i uściskiem dłoni podziękować za zadane pytania.
l Prowadząc wykłady na swój temat zawodowy, można przedłożyć informacje, gdzie praktykujesz lub też kiedy, jakie i gdzie
prowadzisz szkolenia?
l Mimo wszechobecnego internetu, nie ograniczaj się jedynie do
strony internetowej, zwłaszcza jeśli nie jest jednoznaczna lub nie
kojarzona z tematem, który prowadzisz.
l Kończąc wykład, jeśli poczułeś jakieś niedociągnięcia lub zabrakło czasu na zaplanowane wszystkie kwestie, przeproś ale
szczerze, zapraszając do rozmowy.  
l Można zaprosić uczestników do debaty, jeśli są to targi, sympozja itd., poinformuj, iż jesteś obecny w kuluarach. Czasem zdarzają się personalne pytania od razu, kiedy schodzimy ze sceny i
niestety blokujemy tym samym czas następnym mówcom.  

Pierwsze wrażenie

P

rzeprowadzane prezentacje, wykłady mają na celu promowanie przykładowo masażu i tym samym pozyskanie potencjalnych klientów. Jeśli jest to wykład poświęcony metodzie, którą promujesz, ewentualnym pozyskanym klientem będzie uczest-
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nik twoich szkoleń, kursów. Jeśli prezentacja jest przeznaczona
dla pacjentów, ważne są inne czynniki.

Pamiętaj, iż bardzo istotne jest pierwsze, ogólne wraże-

nie. Staraj się przede wszystkim nawiązać kontakt, bądź w wypowiedziach zrozumiały. Wiele zależy nie tylko od tego, co i jak
prezentujesz, ale jak słuchacze zareagują na twój wykład. Dlatego wpierw przemyśl, a czasem improwizując – jeśli to możliwe –
zmień nieco treść wykładu, skupiając się na mocnych punktach.
Czasem w panice wykładowcy odpowiadają wymijająco, albo z
drugiej strony w ten sposób, iż poziom przedstawianej wiedzy
przytłacza słuchaczy. Wyważ, co możesz przekazać w sposób uniwersalny.  

Kilka uwag na temat
ubioru wykładowcy

Z
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astanów się, jaki charakter ma spotkanie, w którym
uczestniczysz, pod takim kątem, czy jest to oficjalny kongres, targi czy bardziej spontaniczny przekaz. Jeśli jest to bardziej medyczny, naukowy profil spotkania, nieodzowny będzie garnitur
lub też odpowiednio u kobiet, kostium. Krawat jest jak najbardziej
na miejscu, chyba że faktycznie czujesz się w krawacie skrępowany. Obserwując wiele medycznych konferencji, mogę stwier-
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dzić, iż krawat jest w zdecydowanej przewadze, ale nie u wszystkich jest konieczny. Dotyczy to urozmaiconych wykładów, jeśli
część prezentacji będzie poświęcona wykładowi teorii, a potem
przechodzisz do prezentacji zabiegu. Warto pomyśleć o sportowej
marynarce, zdejmując ją, pozostaniesz w koszuli pozwalającej na
nieskrępowane wykonanie zabiegu.

Jeśli spotkanie ma charakter mieszany, są wykłady ale tak-

że kilka pokazów, warto pomyśleć o bardziej odpowiednim stroju sugerującym pracę w gabinecie. Jednakże zależy to także od
tematów. Prowadząc prezentacje na tematy bliskie odnowie biologicznej, relaksacji, niekoniecznie wskazany jest biały uniform,
odpowiedniejsze będą wygodne spodnie i polo.

W

przypadku kobiet prezentujących zabiegi na ciało, kosmetyczne, a nawet zabiegi lekarskie na kongresach, targach, zakres ubioru jest czasem imponujący, zarówno od strony projektów, jak i kolorystyki, czego niestety nie można powiedzieć o
odzieży męskiej.

W mniejszym gronie sytuacja jest zgoła inna. Garnitur

może bardziej wprowadzić sztuczną atmosferę i zdystansować
słuchaczy do ciebie. Jeśli już, to warto uczęszczać na takie spotkania w bardziej uniwersalnej, sportowej marynarce, tak aby przechodząc do samego wykładu z prezentacją, zdjąć ją.
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Można też wcześniej zapytać organizatorów, jaki charak-

ter ma dane spotkanie, to wiele ułatwi. Obserwowałem nieraz pojawiający się dystans do mówiących na mniejszych imprezach,
na spotkaniach w szkołach, jeżeli wykładowca był w garniturze,
a słuchacze najczęściej na sportowo.

Tu czasem mamy dylemat, jak traktuje się osobę prowa-

dzącą wykłady, ale i słuchaczy. Może już podczas nauki warto
zwrócić na to uwagę, iż po prostu mimo szkolnej, bardziej kameralnej imprezy, nie wypada się pokazywać w niedoprasowanym
podkoszulku?  
Podczas prezentowanego zabiegu

Istotną sprawą jest też ubiór, przygotowanie osoby, która

będzie służyć jako model. Jeśli są takie możliwości warto, aby
przygotowała się nieco wcześniej i przebrała w ciepły szlafrok.
Ważne są także ręczniki, dodatkowe pareo, koc. Wcześniej powinniśmy wytłumaczyć, na czym polega zabieg i jakie partie ciała
będą odsłaniane, aby osoba ta nie czuła się zaskoczona, zażenowana, co może skończyć się małą katastrofą.
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Potrzebne jest wyczucie miejsca i taktu. Można w pew-

nym momencie poinformować, iż ze względu na wykład, targi,
sympozjum, nie zobaczymy całego zabiegu tak jak w gabinecie,
tylko jego część. Nawet w gronie praktykujących zabiegi na ciało, musimy wiedzieć na co można sobie pozwolić.

Siedziałem jako obserwator na jednym z pokazów targowych. Masażysta w pewnym momencie zakomunikował modelce, aby położyła się na plecach, była tylko w stringach. Widziałem jej zażenowanie, owszem był to zabieg na ciało obejmujący także uda, pośladki, powłoki brzuszne i klatkę piersiową, ale o takich faktach
uprzedza się dużo wcześniej. Poza tym powinien do tego przygotować ją także sam organizator, informując o charakterze zabiegu. Inną kwestię stanowiła niska temperatura na sali wykładowej.
Powiem szczerze, po tym spektaklu straciłem na długo ochotę
do uczestnictwa w dużych targowych imprezach, zwłaszcza tych,
gdzie wykłady wraz z pokazami są prowadzone w tych samych,
dużych salach co targi. Uczestnicy może oczekują czasem ciekawego spektaklu, ale jeśli to możliwe, pracujmy jednak w kameralnych warunkach. Tym bardziej, iż uczestnicy coraz częściej mimo
próśb organizatorów filmują prezentacje. Postarajmy się przygotować prezentację w ten sposób, aby obserwatorzy chociaż w minimalnym stopniu mogli sobie wyobrazić jak taki zabieg będzie
realnie przebiegał w gabinecie.      
Dezynfekcja

K

ilkakrotnie obserwowałem wykłady, w których wpierw
było wprowadzenie, a potem prezentacja zabiegów. Muszę przyznać, iż z perspektywy oglądającego, pojawiało się poczucie niesmaku, kiedy mówca przechodził od razu z części teoretycznej do
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praktycznej. Jeśli nie ma w danej sali ujęcia wody, to warto zadbać, aby na miejscu były preparaty do dezynfekcji rąk. To ułatwi
prezentacje i uwiarygodni prowadzącego.   
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ROZDZIAŁ 4.

Praktyka i przygotowanie
do niej
Rozmowa przypadkowa lub świadomie
nakierowana na temat naszej profesji

Kiedy przychodzi do nas do gabinetu pierwszy klient, po-

niekąd jesteśmy w dogodniejszej sytuacji. Mamy czas na kilka
szybkich spostrzeżeń, pytań, ocenę przyzwyczajeń, wreszcie na
wywiad zdrowotny i oczywiście rozmawiamy o oczekiwaniach
względem zabiegów.
Natomiast jeśli otwarcie poza gabinetem odważymy się rozmawiać o naszej profesji, to w bardziej komfortowej sytuacji będzie
przeważnie nasz potencjalny klient, niż my sami. Tym bardziej w
sytuacji, jeśli na przykład jesteś osobą, która w sumie niechętnie
miesza życie prywatne z zawodowym. Wielu terapeutów nie zawsze ma ochotę na rozmowy dotyczące zawodu, zwłaszcza jeśli
są w miejscu publicznym.  
Nie każde miejsce i nie każdy czas!

Są sytuacje, iż naprawdę przypadkowo można kogoś do-

tknąć lub spowodować niezręczną sytuację względem osób trzecich, dyskutując z zaangażowaniem na tematy zawodowe. W takich zawodach jak nasze, jest to kwestia bardzo dużego wyczucia
sytuacji i miejsca. Może kilka przykładów.
Kolega niechętnie rozmawia poza pracą o zawodzie rehabilitanta, fizjoterapeuty. Jak twierdzi, od razu np. w podróży zaczynają się rozmowy o chorobach i traktują go jak wademekum czy
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wyrocznię. A że wiedzę ma imponującą, to trudno mu te rozmowy
kontrolować i zwykle wciąga się w nie mimochodem.
Koleżanka zajmuje się przede wszystkim masażem, jest fizjoterapeutką, ale jej pasją jest masaż. Jest jednak pewien „problem”, jest kobietą nieprzeciętnej urody i niestety, gdy pada hasło jestem masażystką, to w pewnych gronach narażona jest na
dwuznaczne uśmiechy, podteksty. Dlatego też niechętnie mówi o
pracy, przedstawiając się w nowym towarzystwie. Jeśli już ktoś
ją zapyta o zawód lub czym się zajmuje, odpowiada, że przede
wszystkim rehabilitacją, ale dziś miała ciężki dyżur i chce od tematu odetchnąć.
Jeszcze jeden przykład. Koleżanka niedawno na dyskotece
wdała się w dyskusję na tematy zawodowe dotyczące kosmetyki, zawód trendy, ciekawy, dlaczego nie. Początkowo były to faktycznie interesujące rozmowy, nowe grono znajomych, rozmowy
rozkręcały się bez problemu. Przysiadali się następni i pojawiły
się konkretne pytania dotyczące pielęgnacji cery. A ponieważ jest
profesjonalistką w swoim temacie dobrze rozeznaną, pociągnęła
temat między innymi w kierunku wielu błędów w pielęgnacji twarzy. Z czasem rozmowa nabrała nieco wyczuwalnego, rosnącego
napięcia, po chwili sama zaczęła się wycofywać z tematu. Kiedy po kilku godzinach dziewczyny wychodziły z sali, koleżanka
spojrzała z boku na nowo poznane osoby, zauważyła dopiero w
pełnym świetle szatni, iż jej nowo poznana rozmówczyni ma dosyć widoczne problemy z cerą. W sumie znajomość nie była kontynuowana.  
Takich przypadków jest sporo. Osobiście także unikam sytuacji, kiedy w ofensywny sposób miałbym zagadnąć na tematy
zawodowe. Tak się szczęśliwie składa, iż od kilku lat dodatkowo
zajmuję się szkoleniami oraz często piszę artykuły dla specjalistycznej prasy, w tym medycyny estetycznej. Tak więc czasem
jest awaryjne wyjście – temat promocji zdrowia .
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J

edną z pierwszych zasad marketingu jest zasada przedstawienia się. Poza kwestią czysto personalną, wymaga to jednej
niewielkiej pomocniczki – wizytówki, najlepiej ze stroną www.
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Jeśli to tylko możliwe noś z sobą wizytówkę!

Jeszcze na chwilę będziemy kontynuować wątek spotkań

prywatnych. Kolejny przykład dotyczący zarówno wizytówki, jak
i umiejętności wyczucia sytuacji. Masażysta w klubie przy bilardzie rozmawiał z wieloma osobami, przysiedli się później do stolików. Jedna dziewczyna co chwilę łapała się za bolącą ją szyję i
rozciągała ją. Kolega naturalnie bez zastanowienia zaproponował
jej masaż, przedstawiając się jako masażysta. Spojrzała na niego
i z odrobiną ironii odrzekła: No, na pewno! …
Jakiś czas potem rozmawiała z ich wspólną znajomą. Usłyszała od
niej. Wiesz, chłopak niczego sobie, swoją drogą jeszcze nikt mnie
w życiu nie podrywał na masaż. Koleżanka uśmiała się szczerze i teraz ona zwróciła się do niej z ironią. Po pierwsze, to jest
mój szwagier, a po drugie, on naprawdę jest świetnym masażystą!
Dziewczynę zamurowało.
Kolega skomentował całe zajście tak:
- Tak to jest, jak się ze sobą nie nosi wizytówek.

Z

ajmiemy się teraz przeciętnymi sytuacjami, w których
czujemy, iż możemy swobodnie porozmawiać na tematy zawodowe lub przynajmniej na krótko o nich zagadnąć.
Czy informowanie potencjalnych klientów, iż ktoś rozpoczyna
praktykę, jest naprawdę rozsądnym posunięciem? Czy nie lepiej
informować, iż uruchamiamy nowy gabinet?
W obu sytuacjach mówimy prawdę, ale jak to przyjmie klient?
Nie wiemy.
Czy – „ opening for free” – w dobie dzisiejszego marketing jeszcze na kogoś działa?
Cóż, nie dowiemy się, póki nie spróbujemy. W najgorszym przypadku usłyszymy:
- Powodzenia w nowej praktyce!
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Zaproszenia

W przedświątecznej akcji, około 15 lat temu, wysłaliśmy

do firm ponad 100 darmowych zaproszeń na masaże. Ufając, iż
nie zostały wrzucone przez sekretarki lub asystentki do kosza, a
raczej przekazane innym, i że być może ktoś zapyta:
- Halo słuchajcie, tu są darmowe zaproszenia na masaż, kto jest
zainteresowany?!
Możliwe, iż w taki sposób usłyszało o akcji kilkaset osób. Pomyśleliśmy ze wspólniczką, boże, jak ci ludzie zareagują, to będziemy to przez kwartał odrabiać! Nic podobnego się nie stało.
Z tymi zaproszeniami po akcji pojawiły się dokładnie 4 osoby.
Ale w ubiegłbym roku, przyszła pewna starsza pani. Jak już wykonywałem 3 czy 4 masaż zapytałem ją, a skąd ma pani kontakt?
Ona na to, że kiedyś do nich do firmy, kiedy jeszcze pracowała,
przyszły takie zaproszenia. Zapamiętała kontakt no i po latach się
przydał.
Serdecznie mnie to wzruszyło, i następny masaż po 15 latach został zrealizowany na zasadzie darmowego zaproszenia. Nigdy nie
wiemy, kiedy to, co posialiśmy, zbierzemy .

Dziś akcję - zaproszenia - organizujemy raczej z senty-

mentu i wśród stałych klientów. Zauważamy, iż ludzie tradycyjnymi formami reklamy są nieco znużeni. Pomimo, że prezent ma
swoją moc, korzystają z nich wyjątki. Są nimi osoby, którym masaż nie jest obcy.
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Formy zatrudnienia lub współpracy

etat

Najczęściej pierwsza myśl młodych adeptów sztuki ma-

sażu, kosmetyki czy fizjoterapii to szukanie pracy na zasadzie zatrudnienia i pełnego etatu. Pełnego, rozumianego nie tylko w sensie ilości godzin pracy, stałej pensji, ochrony socjalnej, ubezpieczenia zdrowotnego, urlopu, ale dodatkowej polisy, rozumianej
jako fakt, iż bez względu na kondycję i miejsce pracy na pewno
będzie dobrze.
Jak możemy się przekonać, w obecnych czasach jest w tym część
prawdy, gdyż wymienione wcześniej zawody coraz bardziej wymagają dyspozycyjności, a nawet podziału dnia na pracę na dwóch
zmianach. Nie zawsze etat będzie 8-godzinnym dniem pracy od
poniedziałku do piątku. A weekendy?
W tych zawodach bywa tak, iż w jednym dniu pracować będziemy
kilka godzin, a w innych, zwłaszcza pod koniec tygodnia, ponad
normę. Niestety tutaj zdarza się, iż normy prawne i kodeks pracy
nie zawsze są zgodne z grafikiem gabinetów. A pracownicy rozumiejąc specyfikę zawodu, przystają na takie rozwiązania. Mało
tego, sami klienci nalegają na późniejsze, popołudniowe i wieczorne godziny. Niemniej jednak dodatkowe benefity jak opieka
medyczna, ubezpieczenie, późniejsze składki emerytalne czy inne
opłaty administracyjne mają nieocenioną wartość.

praca u siebie

Wiele osób, zwłaszcza tych, którzy zmieniają zawód, od

razu chce sprostać wyzwaniom i zgłaszają swoją działalność. Założenie w sumie własnej firmy w wolnorynkowej sytuacji jest od
samego początku rozumiane jako wykonywanie usług. Usługi
specyficzne, różnie rozumiane jako zabiegi fizykalne, po metody
poprawy kondycji, ale w dalszym ciągu usługi.
Zanim zgłasza się firmę, warto sprawdzić jakie mamy opcje, opodatkowania, w jakiej dziedzinie wpiszemy naszą działalność, ja-
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kie są dodatkowe opłaty administracyjne, ubezpieczenia, no i
miejsce działalności, a tym samym, czy pomieszczenie na gabinet spełniać będzie przepisy sanitarno-epidemiologiczne, itd.
Fakt zgłoszenia swojej działalności nie jest wiążący dla jednego
miejsca. To, że rodzima firma jest zarejestrowana w jednym miejscu nie oznacza, iż nie możesz dodatkowo pracować w innym
zaprzyjaźnionym gabinecie, czy w domu klienta, klubie, hotelu,
agroturystyce.

Niedawno otrzymałem e-maila od znajomej z linkiem o

ofertach pracy za granicą. Początkowo nie zrozumiałem jej zdziwienia, ale wskazała na fakt,  że to są raczej oferty wynajmu gabinetów, niż sama praca na etacie. Wytłumaczyłem jej, iż właśnie
pod takim hasłem - propozycja pracy - takie oferty się właśnie zamieszcza.
Spora grupa osób nie rozumie jeszcze, iż dla własnej działalności, rozwoju, współpracy propozycja objęcia ciekawego gabinetu
w miejscu, gdzie jest już prowadzona działalność o pochodnym
kierunku, może być świetnym startem. W sumie dużo ciekawszym wyzwaniem, niż praca dla kogoś w oddalonym, nieznanym
ośrodku.
Trzeba wykazać jednak trochę przedsiębiorczości. Zwracajcie
uwagę na ogłoszenia typu: gabinet do wynajęcia przy ośrodku
tym, czy tamtym. Zapraszamy do współpracy… tu i tam. Wynajmę dodatkowy gabinet na zasadzie wynajmu czasowego. Gabinet
na godziny, itd., itd.

inne formy zatrudnienia
Zatrudnianie się lub też realizacja zleceń na zasadzie krót84

kotrwałych umów - zleceń w tego rodzaju usługach jest bardzo
niewygodne i poza tym stanowi rozwiązanie na krótką metę.
W niektórych przypadkach, współpracując np. z daną firmą, mogą
to być relacje jednorazowe.
Takie relacje znacznie ułatwiają podjęcie własnej działalności i
po prostu wystawienie rachunków w sytuacji podwykonawstwa.
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Powyższe rozwiązania mogą być także ułatwieniem, jeśli przykładowo mamy już uprawnienia do wykonywania danych zabiegów, a jako studenci kontynuujemy naukę. Wykonując usługi masażu, kosmetyki czy zabiegów fizykalnych, umowy krótkotrwałe,
zlecenia, będą po prostu opcjonalnym, czasowym rozwiązaniem,
ułatwiając także wiele procedur pracodawcy.

Masażysta, zwłaszcza jeśli pracuje w ramach działalno-

ści świadcząc usługi zdrowotne, powinien zadbać, aby forma zatrudnienia, rodzaj działalności był zgodny z promowaną praktyką. Stosowanie bowiem terminów typu: leczniczy, terapeutyczny,
medyczny pociąga za sobą prawne i administracyjne konsekwencje. Sugeruje klientowi także, na jakie usługi może liczyć.
Jeśli powołujesz się na wykonywanie zabiegów leczniczych, to
zobowiązany jesteś na życzenie klienta, w tym przypadku pacjenta wystawić rachunek zgodny z profilem zabiegów.
Nie chodzi tu jedynie o sam rachunek za wykonane masaże, ale
jeśli klient korzystał z masaży leczniczych, to prawdopodobnie na
rachunku będzie oczekiwał odpowiedniej adnotacji.
Takie są oczekiwania np. u pacjentów w trakcie rehabilitacji, ale
w sumie każdy klient ma prawo zażądać rachunku za wykonane
zabiegi. Czasem ma różne możliwości odliczania kosztów zabiegów czy to przez jego pracodawcę lub inną instytucję. Dlatego
jeszcze raz podkreślam, iż warto przemyśleć, jaki jest nasz faktyczny, główny profil działania i jakie deklarujemy kwalifikacje.
Podwykonawstwo

W przypadku usług masażu, podwykonawstwo nie jest

formą zatrudnienia, a raczej rozliczania z osobą, która dostarcza
nam zleceń na wykonywanie zabiegów. Może to być stała współpraca lub wyjątkowa podczas spotkań (modne słowo eventów),
konferencji, targów. Dotyczyć może zarówno wykonywania samych zabiegów, jak i łączonej formy, np. wykładów, szkoleń, pokazów.  
Najczęściej odbywa się to w sytuacji, kiedy prowadzimy własną
działalność, a zleceniodawca w określonych ramach czasowych,
finansowych i w określonym miejscu chce, aby dla niego lub w
jego imieniu wykonać zabiegi. Wtedy klient rozlicza się bezpo-
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średnio z nim, a główny wykonawca z nami. My wystawiamy rachunek za dane zabiegi lub też podpisujemy umowę.

Jeśli zwróci się do Państwa firma PR organizująca dane

zdarzenie (event), warto na samym początku dokładnie dowiedzieć się, kto organizuje cały projekt, a kto będzie regulował płatność. Warto zadbać także o wstępną umowę, zwłaszcza jeśli angażujecie w projekt jeszcze innych terapeutów. Minimalna chociażby gwarancja ze strony zamawiającej masażystów firmy, będzie gwarancją zaangażowania osób, które współpracują z kolei
z wami.      
Praca w sieci gabinetów

Praca w ramach sieci gabinetów może mieć różne opcje.
l Po pierwsze praca w sieci gabinetów luźno współpracujących na zasadzie wspierania się wspólną reklamą, marketingiem
usług i głównymi celami, jednakże terapeuci są zatrudnieni u siebie. Najlepiej wychodzi takie przedsięwzięcie w danym mieście,
w sieci gabinetów o podobnej specjalności, usług, ale położonych
w różnych dzielnicach.
l Druga forma, to współpraca między różnymi gabinetami
w ramach tego samego obiektu, różnych specjalizacji lub tych
samych celów. Przykładowo w ośrodku działają niezależne w
formie zatrudnienia pracowników gabinety masażu, kosmetyczne, lekarskie i odnowy biologicznej (fitness, zajęcia na sali), ale
wspólnie opłacają te wydatki, które pozwalają utrzymać obiekt
lub opłacić koszty promocyjne. Aby nie było niepotrzebnych
zgrzytów, warto by w drużynie pracowali specjaliści z danej specjalizacji pojedynczo. Dlaczego? Otóż dwa gabinety o tej samej
specjalizacji, prędzej czy później przeżywają kryzys, problemy z
podziałem obowiązków, przypadkowe konkurowanie o klienta,
niedomówienia, itp.  
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l Wspólne projekty, wspólna promocja i uzupełnianie się. Do
wyczucia sytuacji, w której możemy pracować w dobrych układach opartych na zrozumieniu swoich kompetencji i zaufaniu, po-
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trzeba po prostu dorosnąć. W takim układzie żadna umowa słowna, czy pisemna tego w pełni nie zagwarantuje. Ale jeśli w jednym obiekcie nie ma innych specjalistów i kierujemy klienta do
gabinetu położonego w innym miejscu, nie zawsze spotka się to
z aprobatą klientów.
Wpierw warto wytłumaczyć klientowi, iż to przede wszystkim dla
jego dobra, a nie z osobistych, subiektywnych powodów. Tak jest
np. w sytuacji, kiedy masażysta w praktyce wymaga współpracy
z lekarzem, fizjoterapeutą bądź specjalistą terapii manualnej.
Podobnie jest w relacji kosmetyczka-masażysta, czy kosmetyczka-kosmetolog lekarz. Jeśli stan klienta budzi nasze obawy i potrzebna jest lekarska konsultacja, diagnostyka.   
l Sieć gabinetów danej specjalności zajmujących się specyficzną, bardzo specjalistyczną dziedziną, ale funkcjonujących w
innych dzielnicach, a także miastach jest pomocna w promocji
danych metod. Ze względu na brak bezpośredniej konkurencji, a
jednoczesne wspieranie się, wydawałoby się najrozsądniejszym
rozwiązaniem, nie wskazującym na jakiekolwiek przeszkody.
Jednak w praktyce wygląda to różnie.
Najczęściej problem pojawia się w sytuacji, kiedy oprócz prowadzenia gabinetów, ma miejsce także działalność szkoleniowa bądź
inna działalność edukacyjna z programami promocji zabiegów w
środowisku tych samych klientów. Dlatego warto na wstępie dobrze określić zasady takiej współpracy. Problemy tego rodzaju
mają jeszcze miejsce najczęściej w byłych krajach Europy Środkowej, gdzie nie ma do końca sprecyzowanego zakresu kwalifikacji. Wtedy dochodzi mimowolnie do wchodzenia w inne kompetencje, specjalizacje.
l Sieć gabinetów wykonujących daną metodę lub zabiegi na
zasadach autoryzacji. Takie rozwiązania są charakterystyczne w
przypadku współpracy samych terapeutów, kosmetyczek bądź fizjoterapeutów, terapeutów pracy z ciałem, praktykujących i promujących daną metodę. Taka sieć działa praktycznie bez większych problemów pod warunkiem, iż zasady wykonywanych zabiegów, jak i sama strona metodyczna, sposób promowania zabiegów są objęte tym samym standardem, superwizją, ciągłym
doszkalaniem, wymianą doświadczeń.   
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ROZDZIAŁ 5.

Profesjonalny gabinet
Aby masaż w ogóle wykonywać, wystarczy spełnić niewiele warunków. Ale jeśli chcemy, aby to był w pełni profesjonalny
zabieg, powinniśmy dołożyć wszelkich starań, aby masaż od początku do końca wykonać z pełnym, profesjonalnym zaangażowaniem.

Początek praktyki. Jak zaczynać ?
Pierwszy pacjent

K
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(z przymrużeniem oka)
iedy przypominam sobie pierwszego pacjenta przyjętego w zupełnie własnym, prywatnym gabinecie, od razu chce mi się śmiać z zaistniałej sytuacji. Gabinet
zaczął funkcjonować w moim mieszkaniu, panowały nieco inne
normy, wymogi i także obyczaje. Pamiętam, jak wieczorem miał
przyjść pierwszy pacjent. Urządzenie mieszkania i gabinetu wówczas sporo kosztowało, a więc spłukaliśmy się prawie do zera. Do
tego stopnia, iż na umówionego każdego pacjenta czekaliśmy z
utęsknieniem. W sumie na pieniądze, aby zakupić produkty spożywcze. Klient jednak o umówionej porze się nie pojawił.
Zaczęliśmy więc kolację, kiedy wtem ktoś zadzwonił, przyszedł
spóźniony pacjent. Była jednak dość późna pora, a on był ostatnim, a więc część masażu przebiegła w asyście przedostających
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się przez drzwi, wieczornych kuchennych zapachów. Do tego
stopnia zapach narobił nam apetytu, iż po masażu klient został
zaproszony do skromnej kolacji i na kawę. Oczywiście nazajutrz
nie było problemu z finansami na śniadanie.
Płyną z tego dwa, może trzy morały. Na pewno liczy się każdy
klient, a zwłaszcza na początku praktyki, wtedy wszystko przebiega naturalnie, czasem z odrobiną humoru. Bez względu na to,
jak się rozwinie twoja praktyka później, na początku liczy się każdy klient, każdy pacjent.
Prowadzenie gabinetu w domu, a tym bardziej w mieszkaniu ma
dużo zalet, jak i wad. Nie ma problemów z czasem na dojazdy, w
sytuacjach jeśli klient nie dojedzie, to jesteśmy w domu i możemy
zająć się czymś innym.
Z drugiej strony klienci mogą pojawić się w najmniej oczekiwanym momencie. Nawet jeśli jest to już czas poświęcony na sprawy prywatne, rodzinne. O tym wiedzą bardzo dobrze właściciele zwłaszcza rodzinnych, prężnych firm prowadzonych w bezpośrednim sąsiedztwie domów właścicieli.     

Każdy zadowolony klient to dziesiątki kolejnych. Są oso-

by preferujące dosyć zażyły kontakt, pragną prócz masażu, porozmawiać, wypić razem kawę. Jedni preferują chłodny dystans,  
udowadniają, iż już wszystko w życiu widzieli, a wizyta w kolejnym gabinecie jest tylko zachcianką. Przeważnie jednak ci sami
zadowoleni klienci przewijają się latami, nie sposób rozmów
ograniczyć jedynie do relacji czysto zawodowych, zdrowotnych.

S

ą także klienci, którzy absolutnie nie widzą problemu w
odpuszczeniu sobie umówionego zabiegu. Jak na to zareagujemy,
zależy od nas, ale na pewno wpłynie to na dalsze relacje międzyludzkie. Powtórny telefon osoby, która umówiła się na masaż a nie
przyszła, bywa trudny. W takim momencie warto najpierw wysłuchać w skupieniu co ma on, ona do powiedzenia, może naprawdę
nastąpiła jakaś pomyłka.      

N

a pewno pierwszym wizytom towarzyszy zdenerwowanie. Trudno dokładnie określić, kiedy zaczyna się nasza praktyka. Z pierwszym masażem podczas zajęć w szkole, czy podczas
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praktyk, kiedy nasze starania zostają zauważone przez pacjenta,
czy faktycznie podczas prywatnej praktyki. Zapewne zaczyna się
ona dużo wcześniej, niż w momencie przyjmowania pierwszego klienta w gabinecie. Czasem początek praktyki zaczyna się w
domu pacjenta, ale bywa też i w hotelu, agroturystyce lub innym
ośrodku poza gabinetem.

Pierwsza rozmowa telefoniczna

T

rudno od razu jednoznacznie ocenić, o co pytają najczęściej klienci. Kiedy odbieramy telefon najczęściej słyszymy pytania dotyczące godzin pracy oraz cen. Jedni zaczynają od pytań
konkretnych, związanych ze stanem zdrowia i ewentualną pomocą w ich przypadkach, jeszcze inni są zainteresowani ogólnymi
informacjami o gabinecie.

Bywają rozmowy trudniejsze. Zdarza się, iż mamy wra-

żenie jakbyśmy w słuchawce słyszeli przedstawiciela firmy, pracownika marketingu, a rozmowa z nim precyzyjnie zmierza w
kierunku „podpisania kontraktu”. Rozmowy te są trudne zwłaszcza w przypadku zabiegów, których efektywność nie łatwo przewidzieć bez spotkania z daną osobą.
Dotyczy to zabiegów w dwóch kierunkach: relaksacyjnych, antystresowych oraz zabiegów, które ogólnie możemy nazwać modelowaniem sylwetki, popularnie także nazywanych odchudzającymi, co jednak nie jest równoznaczne z odchudzaniem. O ile
w przypadku konkretnych pytań o masaż leczniczy jest pacjentom łatwiej określić swoje oczekiwania, o tyle pozostałe nie dają
pewności, a nawet potrafią budzić kontrowersje. Zwłaszcza wtedy
warto doprowadzić do pierwszego spotkania.  

Odbierając telefon przedstawiamy się, to poniekąd wy-
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musza przedstawienie się osoby, która dzwoni do nas, choć nie
zawsze tak jest. Od początku szukamy sposobu, aby zorientować
się, kto faktycznie szuka kontaktu. Jeśli mamy podzielność uwagi i jesteśmy skupieni, to od początku staramy się chociaż trochę
analizować rozmowę.  
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Istotne jest nie tylko to, o co pyta klient, ale jak pyta. Kiedy słyszymy od razu stwierdzenia typu, dzwonię bo poleciła mi pana /
panią znajoma, wydaje się, że mamy pierwsze lody za sobą. Nic
podobnego, bądź uważny. Może się okazać, iż przypadkiem wplączemy się w rozmowę, poruszając temat osoby trzeciej i wygadać
się z czym sama ma problemy. Brak zaufania i kłopot z dyskrecją
gubią wielu praktyków.
Innym razem może okazać się, iż owszem zatelefonował nowy
klient, ale jego/jej oczekiwania są absolutnie w innym kierunku,
niż wspomnianej znajomej.
Warto rozmowę przede wszystkim odpowiednio ukierunkować.
Jeśli jest to możliwe, postarajmy się, by w pierwszych zdaniach
otrzymać odpowiedzi na uniwersalne pytanie:
Jakie są pani, pana oczekiwania?

T

o jest podstawowe pytanie, które wiele wyjaśnia, ukazując oczekiwania pacjenta w odpowiednim świetle. Kontynuując,
postarać się o spokój, wyciszenie. Można także odpowiednio akcentować zdania tak, aby uzyskać odpowiednią przerwę do namysłu i udzielić konkretnej odpowiedzi. Jeśli czujesz, iż rozmowa toczy się spokojnie i klient jest cierpliwy, możesz zapytać, czy był
już na masażu lub co na temat danych zabiegów wie.
W takich sytuacjach, padają różne podpowiedzi, deklaracje typu:
- Wie pan byłem ostatnio na zabiegu, ale (….)
I tu trzeba się wsłuchać. Nawet jeśli jest to krytyka, to nie dyskutujmy o poprzednim masażyście, ale o oczekiwaniach klienta. Takie są zasady zdrowej konkurencji.

N

ajważniejszymi celami pierwszej rozmowy telefonicznej jest dobra prezentacja i zaciekawienie masażem tak, aby doszło do pierwszego bezpośredniego spotkania. W praktyce nie zawsze oznacza to wykonanie zabiegu. Albowiem jak już wspominałem, sztuką masażu jest także sztuka odmówienia wykonania
go w sytuacji, kiedy mamy na przykład konkretne przeciwwskazania.   
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Umówienie terminu zabiegu

K

iedy pacjent pyta konkretnie o dany dzień, warto chwilę
odczekać, nie bądź nachalny. Jeśli powiesz od razu, że masz wolne, klient może pomyśleć, iż po prostu nie masz pacjentów. Nie
chodzi także o tworzenie sztucznie kolejki, ale możesz zaznaczyć,
że poszukasz dobrej pory ze względu na fakt, iż pierwsza wizyta
jest zawsze nieco dłuższa. To akurat jest prawdą.

J

eśli proponowany termin nie odpowiada, postaraj się ustalić inny, ale z zastrzeżeniem, jeśli zwolni się termin to wcześniej
oddzwonisz. Przykładowo, jeśli klient jest zainteresowany godzinami najczęściej zajmowanymi.

P

ostaraj się wyczuć, czy klientowi bardzo zależy na czasie, na najszybszym terminie lub też na danej porze dnia.

J

eśli czujesz nieśmiałość, możesz nadmienić, iż możliwe
jest opcjonalne krótsze spotkanie wstępne, bez wykonywania zabiegu. Inne rozwiązanie, to wytłumaczenie w paru zdaniach, jak
zabieg przebiega lub poinformowanie, w jaki sposób można się
do masażu przygotować.

Plan, grafik zabiegów

J
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eśli pacjent umawia się na masaż w gabinecie bezpośrednio, staraj się nie trzymać zeszytu, komputera lub innego źródła
informacji o klientach na widoku. Grafik w postaci notesu, powinien zawierać jedynie niezbędne informacje, aby w sytuacji na
przykład jego zagubienia, nie utracić danych, czy też nie spowodować uzyskania danych o klientach przez inne osoby. Dlatego
też powinniśmy traktować tego rodzaju informacje ze szczególną
ostrożnością.
Niedawno w jednym gabinecie zauważyłem, jak asystentka przewracała kartkami tam i z powrotem, poniekąd demonstrując dużą
ilość zapisanych pacjentów w pokaźnym zeszycie. Jednak skutek
był odwrotny, pozostał pewien niesmak, bowiem bez problemu
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można było przeczytać nazwiska klientów. To na pewno w dniu
dzisiejszym - biorąc pod uwagę ochronę danych osobowych - nie
jest szczęśliwym rozwiązaniem.

J

eśli ustalasz pierwszy zabieg już w obecności klienta,
omówcie dalszy plan działania. W przypadku zabiegów leczniczych niezbędne będą zabiegi ustalone w krótkich przerwach,
przynajmniej kilka początkowych. W tym celu warto uświadomić
pacjentowi potrzebę takich działań. Zabieg leczniczy, np. masażu
raz w tygodniu będzie zdecydowanie mniej efektywny niż kilka
zabiegów dzień po dniu lub co drugi dzień.             
Dzisiaj, czy jutro?

K

iedy pacjent wymaga rozpoczęcia terapii w krótkim czasie, postaraj się umówić pacjenta na pierwszy najbliższy termin.
Po wizycie dołóż wszelkich starań, aby następny masaż był już w
dogodniejszym terminie.

D

obrą zasadą jest pomimo wszystko nie umawianie pacjentów od razu, z kilku powodów. Po pierwsze, masażysta nie
jest pierwszą instancją, zwłaszcza w stanach ostrych, przy pojawieniu się silnego bólu, zablokowaniu, itd. Jeśli pacjent nagle
poczuł się bardzo źle, w takich przypadkach zaproponuj raczej
wpierw konsultację lekarską, na zabiegi przyjdzie czas.  
Po drugie, poza nagłymi przypadkami, klient z reguły może poczekać dzień lub dwa na inne niż stricte lecznicze zabiegi. Jeśli masz już dosyć zaangażowaną, rozwiniętą praktykę, nie warto pracować ponad normę. Nie ma nic gorszego, niż wieczorne
zmęczenie lub brak skupienia podczas dodatkowego ostatniego,
wcześniej nieplanowanego zabiegu.

Dyspozycyjność i wiarygodność

Początkujący adepci sztuki masażu, umawiają się z pa-

cjentami nawet późnym wieczorem w sobotę lub niedzielę. Owszem zależy nam na każdym kliencie, a więc na każdym wykonanym zabiegu, ale czy masaż późną porą jest zawsze dobrym rozwiązaniem?
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Są sytuacje, iż wymaga się od nas zabiegów wykonywanych dzień
po dniu, np. w cyklu zabiegów w sanatorium czy szpitalu. Pacjent
jest jednak tego świadom. W innych okolicznościach warto zadać
sobie podstawowe pytanie o równowagę między naszą dyspozycyjnością, a wiarygodnością. Może klient także zadaje sobie pytanie, dlaczego jesteście w stanie przyjechać na każde zawołanie?

Pytanie o dokumentację

J

eśli umawiamy pacjenta, zwłaszcza w celu zabiegu leczniczego, prosimy - jeśli to możliwe -   o przywiezienie na zabieg
dokumentacji, opisu zdjęć rtg. lub innych wykonanych badań, ale
takich, o których macie pojęcie. Ważniejszy może być opis wykonanych zabiegów np. ortopedycznych, chirurgii plastycznej, badań usg z opisem oraz dodatkowych wypisów jeśli pacjent takowe
posiada. Jeśli pacjent deklaruje także inne zabiegi, jest jakiś czas
po operacji, warto poprosić o informacje dotyczące operacji lub
wypis. Pacjenci pomimo pytań i pouczenia lubią sami decydować
co jest istotne, a co nie. Masaż z reguły poprawia samopoczucie,
ale bywa odwrotnie, może spowodować ponowne pojawienie się
dolegliwości, dyskomfort, złe samopoczucie. Nie chodzi tu o źle
wykonany masaż, ale o chwilowe reakcje, których nie sposób do
końca przewidzieć.  
Nie dotyczy to jedynie masażu leczniczego. Wykonując przykładowo głębszy masaż relaksacyjny, można poruszyć mimochodem
tkanki w miejscach po operacjach, urazach, nawet tych sprzed
miesięcy. W każdym razie w szczególności miejmy na uwadze
stan pacjentów po operacjach.

Pytanie o kwalifikacje

Podczas rozmowy telefonicznej, a także w gabinecie, mo-
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żecie usłyszeć pytanie o wasze kwalifikacje. W dobrym tonie jest
udostępnienie ich na widocznym miejscu. Jeśli jest ich dużo, można je przedłożyć w specjalnie przygotowanej księdze, skoroszycie.
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Klient ma prawo wiedzieć o :

l Kwalifikacjach osoby, do której się udaje.
l Zgłoszeniu gabinetu w danej branży.
l Dodatkowych informacjach związanych z prawem administracyjnym w kraju, w którym pracuje – np. prawo licencji stanowej,
regionalnej, państwowy egzamin.

Mile widziane są informacje o:

l Stronie internetowej.
l Dodatkowej działalności, społecznym lub stowarzyszeniowym
zaangażowaniu.
l Dodatkowych certyfikatach, z reguły certyfikat = zaświadczenie.
l Udziale w akcjach typu działalność sportowa, kongresy, wolontariat.
l Zamieszczanych artykułach, publikacjach, książkach.
  

Gabinet strefa ciszy!

Bez względu na to gdzie praktykujecie, klient ma prawo

do spokoju, nie przerywania zabiegów przez osoby trzecie, do ciągłości zabiegu, co wymaga ściszenia telefonów lub korzystania
z asystenta umawiającego zabiegi. Poza tym można oddzwonić
później. Mile widziane jest stworzenie dobrej atmosfery już w samej poczekalni, ale zależy to nie tylko od nas samych. Za zamieszanie, szum, ciągłe telefony odpowiedzialni bywają inni oczekujący klienci.   

Ewentualne korzystanie z muzyki, radia czy odtwarzaczy,

powinno być jedynie tłem, a nie motywem przewodnim. Jeśli pracujecie w miejscu, w którym okresowo zakłóca się spokój i dosłownie ciszę, uprzedźcie pacjenta o tym. Unikajcie stacji radiowych nadających często reklamy lub informacje. Nie ma nic gorszego, jak zasłyszane złe informacje podczas zabiegu.

J

eśli korzystacie z muzyki potrzebnej do aktywności zawodowej, warto się upewnić, czy akceptuje ją klient, najlepiej
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zapytajcie go o jego muzyczne preferencje. Ostatnio pojawiło się
sporo muzyki promowanej, reklamowanej jako relaksacyjna, medytacyjna, często we wschodnich klimatach, ale niestety jest ona
przeróżnej jakości. Nieosłuchanego z nią klienta może bardziej
rozstroić, niż zrelaksować.

Pogoń za orientalnymi inspiracjami wprowadziła na rynek

wiele płyt pseudo-medytacyjnych, których na dłuższą metę nie
da się słuchać, a czasem potrafią wprowadzić niepokój i pogłębić frustrację. Można słuchać mniej zaangażowanej muzyki, czasem pomocne są klimaty chillout, ambient music, inni preferują
spokojniejszą muzykę klasyczną. Ciekawostką jest, iż terapeuci
obserwują, że muzyka komponowana przez znanych kompozytorów, muzyków choć nigdy nie tworzona z myślą o relaksacji, znajduje wielu odbiorców. Bywa, iż klient zaskakuje nas, przynosząc
na masaż swoją ulubioną płytę, która dobrze się kojarzy w jemu
wiadomy tylko sposób. Uszanujmy jego preferencje.   

Nie bez znaczenia jest także prawo w danym kraju, regu-
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lujące odsłuchiwanie muzyki podczas praktyki, są także specjalne wydawnictwa, w których wydawane są płyty z uregulowanymi
kwestiami prawnymi. Jest też wiele wydawnictw, w których konsultantami są specjaliści od masażu lub muzykoterapeuci. Wykażcie dobry smak muzyczny i odpowiedni wybór muzyki.
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Rozmowa i sąsiedztwo

Kiedy ekscytuje nas spotkanie z nowym klientem, zapo-

minamy najczęściej o proporcjach rozmowy, równowadze, jesteśmy zbyt gadatliwi. Z czasem w praktyce nabieramy wprawy w
różnych kwestiach, jedną z nich jest rozmowa. Przestrzegajmy
najprostszej zasady:
Rozmawiajmy wtedy, kiedy jest to konieczne i ma na to ochotę
pacjent.
Może to być utrudnione, np. w sytuacji masaży relaksacyjnych
wykonywanych przez osoby z dużą wadą wzroku, lub też odwrotnie, u pacjentów z wadami słuchu. Celem rozmowy poza wywiadem jest także kontrola reakcji pacjenta na sam masaż.

Zdarzają się sytuacje zupełnie spontaniczne,  kiedy klient-

ka wybucha śmiechem lub weszliśmy na temat pasjonujący nas
wspólnie. Nie urywajmy takich rozmów, pamiętajmy tylko, iż jakość zabiegu, strona techniczna związana jest z dużym skupieniem.

Jeśli w sąsiedztwie naszej praktyki jest inny gabinet prze-

dzielony przykładowo jedynie kotarą lub słabo wygłuszoną ścianą, poproście sąsiedni gabinet o podobne podejście do tematu, a
jeśli jest już taka sytuacja, np. w gabinecie sanatoryjnym lub ambulatoryjnym poproście współpracowników, aby nie podejmowali osobistych wątków w rozmowach - w obecności osób trzecich
- z sąsiednimi pacjentami. Niestety takie sceny w dalszym ciągu
mają miejsce w sytuacji dużego ruchu pacjentów, gdzie osoby postronne są nawet świadkami wywiadu.  

Pamiętam czasy początków praktyki, i swoje zażenowanie, gdy
w gabinecie nieraz musiałem przeprowadzić wywiad zdrowotny
z pacjentem, podobnie podczas przyłóżkowych zabiegów na oddziale klinicznym. Na szczęście dziś te kwestie organizatorzy służ-
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by zdrowia starają się rozwiązać i pacjent ma zagwarantowaną
zdecydowanie większą prywatność.

Obecnie

Karta pacjenta

nie ma jednolitych kart ewaluacyjnych pacjenta lub
klienta. Jednak jest to dosyć istotne, zwłaszcza jeśli większość
naszej praktyki związana jest z zabiegami leczniczymi, rehabilitacją. Osobiście przestudiowałem wiele kart także w internecie, na
międzynarodowych stronach. Owszem mają one wspólne cechy,
ale nie są jednolite.

Karty są najczęściej podzielone na dwie części. Pierwsza

dotyczy podstawowych danych klientów oraz ich aktywności i
korzystania z innych zabiegów, ćwiczeń czy rekreacji.
Druga część, bardziej zróżnicowana, dotyczy raczej pouczeń co
do prawidłowych odpowiedzi, informacji o przebiegu zabiegów,
zachowania się i tego, czego możemy się spodziewać oraz dodatkowych informacji statystycznych. Ta druga część może budzić wiele kontrowersji, właśnie zważywszy na brak standardowych kart, jak i ograniczania wywiadu z klientami do minimum,
w szczególności w gabinetach hotelowych lub niektórych obiektach SPA. Klient jest zdezorientowany i zdarza się, że nie rozumie
dlaczego innym razem przeprowadzany jest bardziej szczegółowy
wywiad zdrowotny.   
Karty są także specjalnie przygotowywane pod kątem specyfiki
zabiegów stosowanych np. w masażu, fizykoterapii, kinezyterapii lub w medycynie estetycznej czy kosmetyce. Rozbudowanie
tych kart jest czasem uzupełnione odpowiednimi tabelami dla testów, pomiarów lub potrzeby zakreślenia zmian, np. stanu skóry.
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Podpisanie pouczenia i zgody na masaż pewnych okolic jak powłoki brzuszne, klatka piersiowa czy pośladki, dotyczy niektórych celów masażu lub zabiegów na ciało.
Poniżej podana jest jedna z możliwych kart. Jest to jedynie przykładowe rozwiązanie opcjonalne i absolutnie nie stanowi jakiejkolwiek formuły prawnej. Ma raczej przybliżyć znaczenie zadawania pytań tak, aby domniemany klient zrozumiał sens ich zadawania.
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KARTA PACJENTA
GABINET . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PODSTAWOWE DANE PERSONALNE
IMIĘ NAZWISKO lub kod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ADRES LUB TELEFON KONTAKTOWY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
........................................................
Rodzaj wykonywanej pracy (fizyczna, umysłowa) . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zaangażowanie w aktywność fizyczną, relaks, sporty ekstremalne
(opcjonalne urazy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
........................................................
........................................................
Czy w danym momencie korzystasz z innych zabiegów fizykalnych, terapii manualnej, metod naturalnych, yogi, fitness, specyficznych ćwiczeń, rekreacji, itp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
........................................................
........................................................
STAN ZDROWIA
Czy występują schorzenia narządu ruchu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.........................................................
układu krążenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
zaburzenia neurologiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
układu oddechowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
układu trawiennego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
odpornościowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
dodatkowe informacje (alergie, skrajne zmęczenie, silne leki) . . . . . . .
........................................................
Czy masz nadciśnienie lub czy występują inne dolegliwości związane
z zaburzeniami równowagi, np. podczas zmian pozycji wstając, siadając . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Czy jesteś w trakcie innych terapii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Przebyte ostatnio zabiegi chirurgiczne, w tym z chirurgii rekonstrukcyjnej, plastycznej, opcjonalnie z zakresu medycyny estetycznej . . . . . . .
.........................................................
Czy odniosłeś ostatnio jakieś urazy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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GŁÓWNY CEL ZABIEGU: leczniczy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
relaksacyjny/profilaktyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
kosmetyczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
sportowy /odnowa biologiczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zabieg dotyczy partii ciała . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.........................................................
ILOŚĆ ZABIEGÓW Pojedynczy . . . . .okazjonalny . . . . .seria . . . . . . .
DODATKOWE INFORMACJE ORAZ POUCZENIE
POUCZENIE DOTYCZĄCE SAMOPOCZUCIA I BEZPIECZEŃSTWA
Na wstępie poinformowano mnie o przebiegu zabiegu, wskazaniach i
przeciwwskazaniach, ewentualnych reakcjach i efektach zabiegu. Znam
dane personalne i kwalifikacje osoby wykonującej zabieg. Udzielam odpowiedzi na temat mojego stanu zdrowia zgodnie z prawdą, rozumiejąc
iż służą one odpowiedniemu wykonaniu zabiegu i optymalnemu zastosowaniu danej metody.
W przypadku ewentualnego odczuwania dyskomfortu lub złego samopoczucia w trakcie lub po zabiegu, niezwłocznie poinformuję o tym
osobę wykonującą zabieg, także w przypadku potrzebnej pomocy podczas wstawania, ubierania się (dotyczy min. osób niepełnosprawnych)
.........................................................
Z uwagi na zabieg wykonywany w celu kosmetycznym lub w przypadku
całościowego masażu relaksacyjnego, zabieg może obejmować także
okolice: ud, pośladków, powłok brzusznych, (opcjonalnie) klatki piersiowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MIEJSCOWOŚĆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PODPIS pacjenta/klienta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zabiegi dnia. . . . . . dn . . . . . .dn . . . . . .dn . . . . . .dn . . . . . .dn . . . . . .
dn . . . . . .dn . . . . . .dn . . . . . .dn . . . . . .dn . . . . . .dn . . . . . .dn . . . . . . .
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STATYSTYKA (opcjonalnie) Decyzja o skorzystaniu z zabiegu: rekomendacja osób trzecich . . . . . . Internet . . . . . . artykuł prasowy . . . . .
konsultacja lekarska . . . . . . . . . Inne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..........................................................
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Wyposażenie gabinetu

W

yposażenie gabinetu, infrastruktura i sam wygląd, z
wielu powodów jest jednym z najczęstszych tematów podejmowanych na forach internetowych. Po pierwsze, z uwagi na niedoinformowanie młodszych adeptów sztuki, po drugie wymogów
prawnych, administracyjnych i sanitarno-epidemiologicznych
oraz sam wystrój i próbę powiązania dwóch elementów. A mianowicie stworzenie ładnego, praktycznego, estetycznego gabinetu,
a jednocześnie ucieczki od medycznego, gabinetowo-szpitalnego
wystroju, kolorów.

Z

rozumiałe są ograniczenia lub też specjalne wskazania, wymogi w przypadku praktyki związanej przede wszystkim
z praktyką leczniczą, medyczną, fizjoterapeutyczną. Przykładowo podstawą jest zapewnienie umywalki bezpośrednio w gabinecie zabiegowym, odpowiednich sanitariatów, zmywalnych powierzchni, zwłaszcza w samym gabinecie zabiegowym.

O

środki SPA, kosmetyka i gabinety lub salony, w których
wykonuje się tzw. zabiegi na ciało, z uwagi na ich przebieg także posiadają dodatkowe wymogi. Podobnie w samym gabinecie
wymagana jest umywalka, ale jeśli wykonuje się zabiegu na ciało, wymagany jest w bezpośrednim sąsiedztwie dodatkowy węzeł
sanitarny, powinien być natrysk, a także toaleta.

Gabinet może być odpowiednio rozbudowany, z sąsiedni-

mi dodatkowymi pomieszczeniami, podajemy tutaj jednak przykładowe i podstawowe wymogi, nie tylko w celu poparcia wymaganych przepisów, ale aby praktyka była bezpieczna, pacjent nie
czuł się skrępowany i praktykujący miał dosyć miejsca na swobodne wykonywanie praktyki zawodowej.

Przed podjęciem praktyki, uruchomieniem gabinetu, nale-

ży zasięgnąć informacji w odpowiednich placówkach stacji sanitarno-epidemiologicznych lub bliźniaczych instancjach w przypadku pracy za granicą. Unikniemy w ten sposób nieoczekiwa-
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nych kosztów jeśli pomimo - naszym zdaniem - spełnienia oczekiwań, zaleci się poprawki, przebudowę, itd.  
Wyposażenie możemy podzielić na dwie grupy:
1. Niezbędne wyposażenie
l Stół do masażu (opcjonalnie w zależności od profesji: fotel kosmetyczny albo lekarska kozetka).
l Stabilne krzesła podczas przeprowadzenia rozmowy lub jeśli
część zabiegów odbywa się na siedząco.
l Szafki na potrzebne akcesoria do praktyki i na bieliznę gabinetową.
l Oliwki, kremy, maści i inne środki poślizgowe lub wspomagające masaż.
l Jednorazowa pościel, ręczniki do przykrycia.
l W przypadku stołów o stałej wysokości potrzebne są schody
przed stołem lub kozetką, zabezpieczające bezpieczne schodzenie.
l Odpowiedni strój do masażu, w gabinetach medycznych wymagany jest uniform, w prywatnych gabinetach preferuje się praktykę w odpowiednich bluzkach.
l Apteczka z podstawowymi środkami do dezynfekcji oraz opatrunkami.
l Środki czystości oraz do dezynfekcji rąk, a także niektórych
powierzchni gabinetu.
l Odpowiednie oświetlenie, nie tylko sufitowe.
l Jeśli posiłkujemy się dodatkowym sprzętem, wymagany jest
odpowiedni mebel lub stojaki, aby bezpiecznie odłożyć urządzenia, gdy z nich nie korzystamy.
2. Dodatki ułatwiające pracę
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l Chusteczki higieniczne, płatki kosmetyczne.
l Środki do dokumentacji, notesy, terminarz lub komputer,
opcjonalnie dyktafon lub specjalny notes, jeśli pracuje osoba z
wadą wzroku.
l Olejki eteryczne, kominek do dodatkowej aromaterapii.
l Odtwarzacz CD, radio lub mini wieża.
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l Pareo, stringi i jednorazowe klapki, parawan.
l Informacje na temat gabinetu, certyfikaty.

Obsługa klienta
i właściwa rozmowa podczas zabiegów

Patrząc z perspektywy wieloletniej praktyki, każdy tera-

peuta, masażysta, kosmetyczka, psychoterapeuta, lekarz, wiedzą,
iż nie raz popełnili jakiś błąd w swojej praktyce. Nie chodzi tu o
błąd techniczny, związany z bezpośrednią stroną praktyczną zabiegu, ale raczej w prowadzeniu praktyki w ogóle, w sensie organizacyjnym, proceduralnym.
Przykładowo wiele błędów popełnia się podczas samej rozmowy
z klientem. W zależności od profesji, którą wykonujemy, nawet
drobne błędy mogą mieć różne skutki. Wpływają ogólnie na opinię dotyczącą naszej praktyki.   
Z czasem nawet jeśli popełniliśmy różne gafy, potrafimy się do
tego zdystansować, a nawet traktujemy je z humorem. Niestety
bezpośrednio nawet po małych „wpadkach”, kiedy sobie je uświadomimy, nie jest nam do śmiechu. Początkowo nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak to może zaważyć na naszej dalszej praktyce. Dlatego do pomyłek w grafiku, niefortunnych wypowiedzi,
pomyłek imion, dni tygodnia, słowem większych i małych niedociągnięć można się przyznać. Jeśli to jest możliwe, warto od razu
je polubownie załagodzić. Udawanie, iż nie wiemy o co chodzi,
do niczego nie prowadzi, wręcz powoduje jeszcze większe frustracje.
Dlatego obok samej strony technicznej zabiegu, bardzo ważnym
czynnikiem jest kontakt werbalny i wizualny. Prowadząc rozmowę pamiętamy, iż jednym z najważniejszych czynników jest uwaga, skupienie i oznaki zainteresowania, zaangażowania w rozmowę z klientem. Kolejnymi cechami profesjonalnej praktyki jest
pozytywne nastawienie, słowem nasza postawa. Począwszy od
rozmowy telefonicznej, rozmowy przebiegającej na wstępie za-
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biegu, w części diagnostycznej, jak i już po zakończonym masażu.
Poprzez profesjonalizm, wyraz troski, rodzi się zaufanie klienta, a
w wielu przypadkach cierpiącego pacjenta.
Słuchajmy przede wszystkim tego, co klient mówi. Starajmy się naprawdę zrozumieć, jakie ma oczekiwania i - choć
ta porada wyda się nieco dziwna - nie „uszczęśliwiajmy”
klientów na siłę. Proponując dodatkowe rozwiązania, zabiegi, musimy wyczuć, czy klient jest tym faktycznie zainteresowany. Pierwszy zabieg decyduje o tym, czy pacjent
potencjalnie skorzysta z następnych, tak samo czy zainteresują go metody pochodne.

P

rzykładowo, jeśli klient ma ograniczony czas, przyszedł
na masaż przede wszystkim leczniczy, nie namawiajmy go na
dłuższe relaksacyjne zabiegi. Owszem, warto o nich wspomnieć
w ofercie, trzymajmy się jednak głównych celów zabiegu. Także odwrotnie, po wykonanym masażu relaksacyjnym, możemy
wspomnieć o nurtujących nas widocznych lub odczuwalnych
zmianach, np. w układzie kostnym, kondycji mięśni, ale nie zamieniajmy relaksacyjnej sesji w masaż stricte leczniczy. Praktycy
wiedzą, że te dwa cele nie rzadko uzupełniają się, ale trzymamy
się priorytetów.  

Jeśli z zabiegu relaksacyjnego korzysta kobieta, zwłasz-

cza wtedy nie dyskutujmy z nią na temat ewentualnych widocznych problemów estetycznych, chyba iż przypuszczamy, że nagłe
zmiany mogły się pojawić jako efekt zmian chorobowych. Poinformowanie o tym w takiej sytuacji jest bardzo wskazane. Masaż
relaksacyjny opcjonalnie może stanowić swojego rodzaju wstępny zabieg o charakterze „diagnostycznym”. Oznacza to, iż często
nowy klient rozpoczyna przygodę z zabiegami od takiego właśnie
masażu. Jeśli pyta co dalej, na podstawie takiego wstępnego masażu można później ustalić kolejne, ale już w innym celu.
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ostatnich latach dyskusja na tematy zmian w kondycji
skóry (napięcie, zwiotczenie, obrzęki) i pojawiającymi się problemami estetycznymi stała się głównym tematem wielu stron
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internetowych i innych mediów. Tu warto zachować szczególną
ostrożność w komentowaniu, diagnozowaniu stanu. Praktycznie
pomimo, że nie są to tematy tabu, to jednak bezpośrednie zwrócenie uwagi może żywo dotknąć klientkę lub klienta, zwłaszcza
jeśli ktoś ma poważne problemy z akceptacją własnego ciała. Sporo problemów dotyczących wyglądu, to dolegliwości natury zdrowotno-estetycznej, a takie podejście do problemów zdecydowanie zmienia punkt widzenia pacjentów.

O

sobne sytuacje stanowią okazjonalne zabiegi, gdzie w
przypadku zabiegania, braku czasu, problemów organizacyjnych,
klient deklaruje jedynie okazjonalne zainteresowanie zabiegami. Możemy go jedynie pouczyć, iż zabieg przyniesie ograniczoną skuteczność, ale nie możemy w trakcie jednej sesji zaradzić
wszystkiemu. W takich przypadkach powinniśmy określić priorytety w naszej praktyce.
Dylemat ten jest często dyskutowany podczas szkoleń. Jak postąpić jeśli u pacjenta są widoczne zmiany, konkretne dolegliwości,
ale jego brak czasu ogranicza regularne uczestnictwo w zabiegach. Powinniśmy taką sytuację spokojnie przedyskutować.

Gdzie praktykujemy

gabinet

Gabinet utożsamiany jest jednocześnie z podstawowym

miejscem wykonywania naszej praktyki. Bez względu na to, czy
praktykujemy u siebie we własnym gabinecie, u kogoś w zaprzyjaźnionym ośrodku, czy jest to nasza praca na etacie lub sami prowadzimy duże SPA, albo przytulny mały gabinet, w oczach klienta, pacjenta, w przypadku naszych profesji, identyfikowani jesteśmy z tym miejscem.
Stałe, tzn. faktyczne miejsce praktyki czyni nas wiarygodnymi.
Praktyka wyjazdowa, w domu klienta, hotelu czy podczas spotkań
firmowych traktowana będzie zawsze jako dodatek.  
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Jeśli nie masz własnego lokalu, warto zadbać chociaż o kil-

ka godzin praktyki w innym gabinecie. Są klienci, którzy nie rozumieją, iż można praktykować jedynie w domu lub hotelu. Pragną
poprzez spotkania, praktykę w gabinecie poniekąd potwierdzać
naszą wiarygodność i trudno im się dziwić.

P

ostarajmy się, aby gabinet był swojego rodzaju przystanią, spokojną oazą. Osobiście miałem gabinety w kilku miejscach.
Także w ośrodkach, gdzie po sąsiedzku wykonywano inne zabiegi. Zależało mi jednak na czymś kameralnym, spokojnym i w miarę w cichym sąsiedztwie. Dlatego podstawowym miejscem jest
mój własny gabinet. Pomimo, iż nie jest to ośrodek z imponującym metrażem, i praktykuję w innych miejscach, prędzej czy później pomimo odległości, zabiegania, klienci wybierają to miejsce.  
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Obecnie praktykuję przede wszystkim w kameralnym 30

metrowym gabinecie, usytuowanym na bezpiecznym, zamkniętym osiedlu. Rejestracja odbywa się jedynie telefonicznie bez
możliwości wejścia prosto z ulicy. Oczywiście jest to dobre rozwiązanie w sytuacji, kiedy mamy już odpowiednio rozwiniętą
praktykę, trudno by było w ten sposób wystartować. Są tego plusy. Jaki jest największy? Nie ma możliwości przerywania zabiegów, zwłaszcza kiedy wymagają wyciszenia obu stron. Dlatego,
jeśli już ktoś korzysta z zabiegów, docenia to po czasie, przyznając rację, a inne niedogodności tracą na znaczeniu.  
Ale na porządku dziennym są pytania o to, gdzie jest gabinet,
klienci chcą wejść wcześniej, zobaczyć i czasem stawiają mnie
w kłopotliwej sytuacji mówiąc, iż jeśli nie są w stanie teraz tam
wejść to trudno. Czasem z tego powodu nie przekonam nowego
klienta, jestem tego świadom, wybrałem jednak taką opcję, przede
wszystkim spokój.
Kiedy nowy klient jest już w gabinecie, podczas zabiegu, często
otrzymuję słowa aprobaty, zrozumienia, że to dobra droga. Teraz
oni są po drugiej stronie, no i nikt im w trakcie zabiegu nie przeszkadza.  
Gabinet jest też miejscem, gdzie trzymamy niezbędne wyposażenie, dokumentację, pościel, oliwki itd. Jeśli firma zarejestrowana
jest np. w domu/mieszkaniu trudno o prywatną stronę.   

Należy mieć także na względzie dobry dojazd i możliwość

swobodnego parkowania. Przy dzisiejszej konkurencji, ilości gabinetów przejmujemy się faktem, czy ktoś zdoła przyjechać do
nas z odległych zakątków miasta. Trudno pozyskać nowych klientów, chyba że ktoś już wcześniej korzystał z zabiegów i wie, że
warto ponieść trudy dojazdu. Jednak nie jesteśmy w stanie wyjść
naprzeciw wszystkim klientom. Zawsze ktoś będzie mieszkał dalej. Warto się więc skupić i wziąć pod uwagę lokalnych klientów, a
dla tych, którzy mają dalej zaproponować rozsądne godziny. Musimy zrozumieć, że masażysta, to coraz częściej sposób życia, a
nie tylko zawód. Chyba, że traktujemy to jako dodatkowe zajęcie.  
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praktyka domowa
Praktyka domowa jest dosyć szerokim pojęciem, poczynając od praktyki pielęgniarskiej, opiekuńczej, przez usługi lekarskie, masaż, po alternatywne metody poprawy kondycji.
Masaż, podobnie jak kinezyterapia, oprócz konieczności wykonywania zabiegów, np. ze względu na stan pacjenta, bywa nagminnie wykonywany w domach.

O

ile masaż u chorego np. przyłóżkowy jest czasem koniecznością i wykonać go możemy bez dodatkowego sprzętu, o
tyle inne zabiegi wymagają przywiezienia składanego stołu lub
maty do masażu/ćwiczeń. Jeśli jednak jesteśmy przygotowani na
każdą ewentualność, tym lepiej.

Jak mówi przysłowie: „ Lepiej nosić niż się prosić”, dla-

tego warto także zadbać o dodatkowe akcesoria, podobnie jak w
gabinecie. Jeśli dojeżdżamy samochodem, nie powinno to stanowić problemu, nawet poruszając się komunikacją miejską możemy temu zaradzić.

Dyskusje w stylu, co powinniśmy zabrać, a co powinien

mieć u siebie klient są bez sensu, bo to my wykonujemy zabieg.
Pacjent może np. zaproponować swoje ręczniki do przykrycia,
może także zapytać, czy nie potrzebna nam oliwka czy kremy, ale
nie znaczy to, że zwalnia nas to z przywiezienia ze sobą własnych
dodatków do praktyki.

Podczas wizyt domowych powinniśmy wkalkulować do-

datkowy czas, począwszy od ewentualnych problemów komunikacyjnych, po grzecznościową rozmowę, wypicie zaproponowanej herbaty i omówienie dalszych zabiegów.

Specyficzną grupę stanowią seniorzy. Należy sobie zare-
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zerwować więcej czasu, ponieważ w wyniku schorzeń mogą oni
wolniej się poruszać, lubią serdeczne rozmowy dotyczące nie tyl-
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ko praktyki, ale wypływające ze szczerej potrzeby ludzkiego kontaktu.  

praktyka na terenie firm
Praktyka na terenie firm jest szczególną formą praktyki. Z

jednej strony pozwala na wykonywanie zabiegów przede wszystkim o charakterze profilaktyczno-relaksacyjnym, z drugiej jest
okazja, do promocji całego spektrum zabiegów, poszerzających
praktykę o dodatkowe usługi dla firm, dla danych pracowników,
ale już w gabinecie. Napisałem tu - całe spektrum - ponieważ w
warunkach pracy w firmie nie zawsze możemy wykonywać masaże stricte lecznicze lub np. dłuższe masaże o relaksacyjnym charakterze, po których klient potrzebuje trochę czasu, aby dojść do
siebie.

Od kilkunastu lat prowadziliśmy program Work-site Mas-

sage, przewidziany jako szerszy projekt, nie tylko polegający na
wykonywaniu zabiegów masażu, ale z ćwiczeniami, relaksacją i
elementami profilaktyki chorób oraz promocji zdrowia, także w
postaci krótkich wykładów, przede wszystkim skupionych na kręgosłupie, barkach, twarzy. Ostatnimi laty program został poszerzony o aspekty profilaktyki problemów zdrowotno-estetycznych.
Kładliśmy nacisk na zróżnicowanie programu ze względu na specyfikę pracy w danej firmie. Pragnę jeszcze raz zaznaczyć, iż nie
ograniczaliśmy programu do samych zabiegów, ale do prelekcji,
przykładowych ćwiczeń oraz do formy automasażu.
Firm było wiele. Pierwszą rozwojową, specyficzną firmą bardzo
dbającą o swoich pracowników, w której realizowaliśmy dłużej
projekt był salon i centrum sprzedaży samochodów. Gabinet funk-
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cjonował dla wszystkich chętnych pracowników, Mimo, iż upłynęło wiele lat, sporadycznie zgłaszają się jeszcze aktualni lub byli
pracownicy. Jest to przykład efektu długofalowego.     

K

olejnymi specyficznymi pod względem potrzeb zwłaszcza profilaktycznych, były teatry. Gabinet funkcjonował w Teatrze Nowym w Poznaniu i Teatrze Muzycznym. To był bardzo
ciekawy okres współpracy bezpośredniej, ale współpraca z pracownikami, jak i samymi aktorami trwa nadal. Ukoronowaniem
współpracy było zorganizowanie w roku 2001 prezentacji masażu i innych metod pracy z ciałem w formie teatralnego przedstawienia, pt: „Muzyka - Ruch - Dotyk”, ukazującego różne aspekty
pracy z ciałem pod kątem ekspresji.
Program był także okazją do obserwacji specyfiki przeciążeń i, o
dziwo, wielu mikrourazów, jakim ulegają aktorzy podczas pracy.
Przykładem są żmudne, częste powtórki danych sekwencji ruchu
podczas prób teatralnych, czy kontuzji na planie filmowym. Kolejny dylemat, to zmęczenie i niewygody częstych podróży służbowych.     

Przykłady te odzwierciedlają nie tylko możliwość posze-

rzenia spektrum pracy, ale realizacji pracy zawodowej łączonej z
pasją życia, zainteresowaniami. Zrozumienie specyfiki danej firmy pozwala na głębszą analizę urazów, jak i pracy, której efektami będzie większa efektywność pracowników danej branży.

Z
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firmami bezpośrednio współpracującymi oraz poprzez
sporadyczne kontakty wyjeżdżaliśmy w teren, zdarzyły się także wyjazdy zagraniczne. Realizowany był indywidualny program
podczas eventów, imprez, szkoleń czy wyjazdów motywacyjnych. Kilkakrotnie udawało się świetnie wpleść nasze propozycje w tok całego dłuższego szkolenia.
Program miał na celu zawsze podstawową zasadę, aby nie ograniczać się jedynie do samego zabiegu i jednorazowych odczuć
pracowników, tylko aby wynieśli z tego spotkania coś więcej, co
można zapamiętać, a nawet zaszczepić na grunt prywatny - promocję zdrowia.
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Podstawą w pracy z firmami jest zrozumienie indywidual-

nych potrzeb firmy, jak i samych pracowników. Ponadto mimo, iż
na terenie firmy nie zawsze są ku temu warunki, możemy ukazać
całe spektrum usług, które wykonujemy. Klient ma większą świadomość czym jest np. masaż, a czym inne zabiegi z kręgu body
work czyli praca z ciałem. Rzecz w tym, aby klient także poza
pracą był w stanie świadomie korzystać z porad, których udzieliliśmy podczas samych zabiegów, czy rozmów w formie krótkich
szkoleń.
Obszerny artykuł na ten temat dołączony jest w dalszym rozdziale
- Alternatywne sposoby promowania masażu i nie tylko.
Spotkania, okazjonalne wydarzenia

Chcemy czy nie, termin event wszedł już na stałe do fir-

mowych słowników, jako określenie przeróżnych wydarzeń w firmach, rzecz jasna najczęściej z góry planowanych.
Wydarzenia firmowe lub też dla firm są niezwykłą okazją do promocji zabiegów i promocji zdrowego stylu życia w ogóle. Wyjaśniliśmy już sobie potrzebę i sens samego masażu, jak i okazji
do uświadamiania czym są naprawdę zabiegi, które wykonujemy.
Jeśli klient zaszczepi elementy zdrowszego stylu życia w swoim
prywatnym gronie, to sukces będzie jeszcze większy. Ponadto zawsze to, co robimy rzutuje na całe środowisko zawodowe naszej
grupy, czy tego chcemy, czy nie i nie ma w tym stwierdzeniu żadnej przesady ani demagogii.

Kilkakrotnie zdarzało mi się usłyszeć pytania w stylu, dla-

czego praktykuje pan w tym mieście program dla firm podczas
eventu (wydarzenie, spotkanie tematyczne), skoro i tak prowadzi
pan praktykę w innym mieście. Odpowiedź jest prosta, bo możliwe iż teraz właśnie z kolei w moim mieście praktykuje ktoś z
innego miasta, a jako networking budujemy, cegiełka po cegiełce
świadomość nie tylko tego, czym jest dany zabieg lub jakie ma
zastosowanie dana terapia, ale także jak będzie postrzegana nasza
grupa zawodowa.
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Miejsce spotkania wypada czy nie

Masażyści biorą udział w różnych wydarzeniach, nie zna-

czy to jednak, iż w każdym powinni bezkrytycznie brać udział.
Podobnie jak z reklamą lub anonsami, można się reklamować
wszędzie i pisać dowolne informacje, ale pytanie jak taki komunikat przyjmie potencjalny klient. Tam, gdzie udaje się lub są szanse
promowania zabiegów i kojarzenia ich ze zdrowym stylem życia
jak najbardziej, ale czy aktywna obecność na każdym spotkaniu
jest dobra?

Jeśli będziesz na spotkaniu promującym aktywny styl ży-

cia, daną dyscyplinę sportu lub nawet sporty ekstremalne, to można swoją obecnością, deklaracją, przedstawiać możliwości przygotowań do danych zajęć sportowych poprzez masaż lub ukazać
sposób leczenia urazów. Nie od razu będą rezultaty spotkań, ale
nie traktujmy każdego spotkania jako celu samego w sobie. Nadarzy się sposobność, to należy jej pomóc, jeśli nie - nic straconego.
Posiałeś, rozbudziłeś zainteresowania, to i tak wiele, jak na pierwszy raz.   

Obecność na imprezach, targach turystycznych można

wykorzystać jako promocję zabiegów wykonywanych przez niezależnych terapeutów podczas ofert turystycznych czy sportowych.
Włączając do oferty niezależne zabiegi, każda oferta turystyczna
czy rekreacyjna będzie bogatsza i to bez dodatkowych inwestycji
dla gospodarzy, a także dla terapeutów.  

Z drugiej strony, czy obecność na spotkaniach, gdzie pro-

muje się alkohol lub papierosy jest dla masażystów odpowiednia?
Chyba, że chcemy, aby masaż kojarzono jako krótkie fizyczne,
pozytywne doznanie. Warto się zastanowić, czy opcje, które wybieramy są właściwe.
   

112

Profesjonalna praktyka. Masaż, gabinet i pasja życia

hotel

Praktyka w hotelach może mieć dwa podstawowe warian-

ty. Praktyka, kiedy przyjeżdżamy do klientki/klienta do hotelu lub
działalność stacjonarna. W większości praktyka masażu w hotelach kojarzy się obecnie z rynkiem SPA, ale nic nie szkodzi aby
zarówno w ekskluzywnych, jak i małych rodzinnych hotelach
promować dodatkowo swoje usługi.

Nie zawsze jesteśmy w stanie czekać na potencjonalnego

klienta cały dzień, dlatego też informacja o ewentualnych możliwościach skorzystania z zabiegów powinna być zwięzła i zgodna
ze stanem obecnym i naszymi, realnymi możliwościami czasowymi.

W

przypadku zabiegów wyjazdowych warto się upewnić co do
celu zabiegu, tak aby nie okazało się, że oczekiwania klientów
mijają się z naszą ofertą lub też istnieją przeciwwskazania do wykonywania zabiegów.

agroturystyka

W przeciętnym gospodarstwie agroturystycznym wykonywa-

nie dodatkowych usług i promowanie naszej oferty może mieć
charakter sezonowy - zależny od specyfiki obiektu agroturystycznego - lub charakter stały. Dziś coraz więcej gospodarstw agroturystycznych działa także na pograniczu rodzinnych hotelików,
tyle że za miastem. Bywa, że stanowią świetną bazę nie tylko hotelową, ale przystosowane są też do celów szkoleniowych.
Goszcząc w takich miejscach, przyznamy szczerze, iż oferty są
bardzo różne. Gospodarze potrafią przede wszystkim zainteresować sąsiednimi walorami krajobrazowymi i atrakcjami w terenie.
Nic tak nie koi zmysłów, jak dobry masaż po dniu spędzonym na
aktywności w terenie. W takiej właśnie kolejności warto promować zabiegi.
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Wzbogacenie agroturystycznych obiektów o dodatkowe

oferty zabiegów czyni je bardziej atrakcyjnymi, a gospodarzy nie
obciąża dodatkowymi kosztami, adaptacją pomieszczeń czy inwestowaniem dodatkowych funduszy. Chyba, że przewidują dodatkową część obiektu na zabiegi z większej oferty zabiegów na
ciało, uzupełnione o sprzęt rekreacyjny.

dodatkowa
praca sezonowa
  
Praca sezonowa w wielu krajach polega na dodatkowych

możliwościach prowadzenia praktyki najczęściej w okresie letnim lub sezonie zimowym w okolicach kurortów, tras narciarskich lub terenów, gdzie uprawia się turystykę lub intensywnie
sport.

N

awet osoby pracujące w pełnym wymiarze etatowo,
potrafią się pokusić o dodatkową pracę w sezonie wakacyjnym.
Tak już jest, iż czas wakacji jest urlopem dla jednych, a czasem
wzmożonej pracy dla innych. Takie trendy możemy zaobserwować przykładowo w Europie na południu Francji, w Hiszpanii czy
we Włoszech. Podobne symptomy mają miejsce w kraju, zwłaszcza jako sezonowa oferta pracy dla studentów, słuchaczy, kursantów.

Dyspozycyjność w skali roku

M
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ożna dyskutować nad kwestią dyspozycyjności, ale wykonujemy zawody, które bądź co bądź traktowane są przez klienta
jako usługi. Także w stacjonarnych gabinetach, ośrodkach obserwuje się wzmożoną ilość wykonywanych zabiegów w różnych
okresach roku. Można z dużym prawdopodobieństwem przyjąć,
iż wiosna ożywia, zmusza nas do refleksji nad stanem fizycznym,
kondycją. Wiosna, jak i początek lata, to fala zabiegów dotyczących modelowania sylwetki, pielęgnacji skóry. Jesień zmusza do
bardziej refleksyjnych zabiegów, relaksu ale i doenergetyzowania
oraz leczenia kontuzji. Zima, okolice świąt to szczególna troska
o twarz.
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ROZDZIAŁ 6.

Alternatywne sposoby
promowania masażu
i nie tylko

S

łowo „alternatywny” w przypadku promowania usług
kojarzy się z innymi, nietypowymi rozwiązaniami. Poprzednio
przedstawiłem kilka podstawowych sposobów. Wykłady, foldery
z odpowiednimi informacjami, programy telewizyjne, wywiady i
spotkania otwarte dla docelowych grup. Jest jednak wiele sposobów, które początkowo wydają się nietypowe, a nawet niezrozumiałe jako formy promowania masażu i innych zabiegów na ciało.
Później jednak okazuje się, że są bardzo skuteczne.

Zabiegi z dziedziny, nurtu, w którym się specjalizujemy,

można także promować przy okazji innych tematów. Jednym z
nich jest promocja zdrowia. Na przykładach samych artykułów
zamieszczonych dodatkowo w dalszej części, postaram się ukazać, jak w podawaniu informacji, zachęcaniu do innych zabiegów
czy zdrowszego stylu życia, mogą być pomocne nasze zainteresowania, pasje czy hobby. Dotyczy to zresztą nie tylko artykułów,
ale w ogóle możliwości uświadamiania roli i skuteczności danych
metod poprzez prezentowanie innych. Wymaga to dużego zaangażowania, otwartości, przekonania a czasem wręcz fantazji.

D

la „tradycjonalistów” jednak nawet masaż w firmie
może być awangardą, posądzaniem o brak skuteczności w zabiegach stricte leczniczych, czy po prostu fanaberią. Nie należy się
tym absolutnie przejmować, po prostu efektywnie i z zaangażowaniem realizować swoje pasje.
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Teatralnie, czyli masaż i praca z ciałem
jako sposób ukazania ekspresji

W

ramach współpracy z teatrem, zorganizowaliśmy ponad 10
lat temu prezentacje o charakterze teatralnym z wykorzystaniem
masażu jogi i qigongu oraz muzyki na wschodnich instrumentach,
wykonywanej na żywo. Swoisty performance był „poligonem” do
późniejszych innych przedstawień. To pierwsze przedstawienie
ukazywało masaż i pracę z ciałem przez pryzmat ruchu, emocji.
Widzieliśmy zaskoczenie widzów, a potem udzielający się spokój. Cel został osiągnięty, aczkolwiek z dużo większym skutkiem
niż planowaliśmy. Wystarczy nieco wyobraźni i zaangażowania.
W relacji dziennikarka pisała:
„ To był dziwny spektakl. Nie trzeba było wysilać uwagi, łapać
sensu, wsłuchiwać się w przekazywane treści. Już po kilku minutach uczestnictwa widzów ogarniało błogie rozluźnienie, zagłębiali się głęboko w fotelach, czując jak napięcie i stres spływają z
nich dużymi falami. (…)
(…) Nigdy nie sądziłam, że samo oglądanie masażu i gimnastyki
może mieć jakieś działanie. Nie dziwi to jednak Piotra Szczotki
realizatora tego niecodziennego przedstawienia”.
Fragmenty artykułu: „Balsamiczne
Pozdrowienie” z Głos Wielkopolski,
23 luty 2001.

D
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la mnie jeszcze ciekawsze były relacje po pewnym czasie, ponieważ poza samymi pozytywnymi reakcjami w trakcie
przedstawienia, zobaczyłem siłę sugestii, nawet tej „podanej”
nieświadomie. Otóż pojawiający się później na zabiegach widzowie, prosili o ten wschodni masaż, którego elementy widzieli na
przedstawieniu. Szkopuł w tym, iż owszem były tam wschodnie
metody ćwiczeń, jak i muzyka, jednakże sam masaż jako forma
pracy z ciałem absolutnie nie był wschodnią metodą. W przedstawieniu wykorzystałem Integracyjny Masaż Body Work, zwłaszcza elementy pracy w okolicach stawów, synchronizacje ruchów

Profesjonalna praktyka. Masaż, gabinet i pasja życia
na klatce piersiowej z sekwencją oddechów. Jakże silnie oddziałuje na nas sama oprawa obrazu.

Na zdjęciu Piotr Szczotka w towarzystwie Leszka Mrowińskiego.
     

Work-site massage, nie tylko w firmach
Program dla zatrudnionych na stanowiskach
o typowym siedzącym trybie pracy
oraz osób przebywających w wymuszonych pozycjach

P

raktyka work-site massage inaczej masaż firmowy jest jednym z rozwiązań opartym na podobnych programach i praktyce
jak on-site massage (ogólnie znaczy masaż na siedząco). Za jednego z prekursorów uważa się terapeutę Davida Palmera, propagującego na początku lat 80-tych XX w. masaż, który jest wykonywany na siedząco, na specjalnie skonstruowanym do tego celu
krześle z przednim, skośnym oparciem. Co ciekawe, już w połowie lat 80-tych w naszym kraju odbywały się na terenach zakładów pracy, firm proste ćwiczenia profilaktyczne, czasem z elementami masażu. Zainteresowanie zwiększyło się znacznie w latach 90-tych wraz z zapotrzebowaniem w tzw. zakładach pracy
chronionej, zatrudniających zwłaszcza osoby niepełnosprawne.
Obecnie uważa się, iż jest to forma specjalnego zatroskania pracodawców w prężnych firmach, dużych korporacjach. Ale prawdą jest, iż rozpropagowano tego rodzaju zabiegi i zajęcia raczej w
małych, prężnych, zwłaszcza rodzinnych firmach, gdzie ceniono
sobie wysokiej klasy specjalistów.
Na długo przed tym, jak zaczęto propagować tzw. wellness korporacyjny, pokoje chillout’owe, czy pokoje do relaksacji lub gier,
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choć na małą skalę, ale zastosowanie masażu i różnych form profilaktyki były już obecne w polskich firmach.

Rozkwit nastąpił później także dzięki magicznemu słowu prestiż. Sporo firm w latach 90-tych zabiegało o dobry wizerunek, a
okazjonalnie masaż w firmach stał się częścią programów profilaktycznych i rekreacji także podczas wyjazdów integracyjnych,
konferencji, czy szkoleń.

Z

arówno work-site, jak i on-site masaż można traktować
jako szerszą praktykę w ramach pojęcia, jakim jest w ogóle massage in work place, czyli masażu w miejscu pracy. Praktyka taka
związana jest także z dostosowaniem masażu, relaksacji pod kątem specyfiki pracy. Tutaj mamy już nie tylko krzesło do masażu
w pracy, ale bardziej indywidualne zabiegi.

Na samym wstępie pragnę zaznaczyć, iż masaż – work-
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site na siedząco, wykonywany jest jak i - rzecz jasna - kojarzony przede wszystkim z zabiegami na specjalnym krześle. Natomiast nasza propozycja była od początku promowania o wiele
szersza. Tak i dziś nie ogranicza się jedynie do masażu biernego,
ale masażu oraz wykładów, a także porad dotyczących ćwiczeń,
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po naukę prostych technik automasażu, wykonywanego na sobie
samym przez potencjonalnie zainteresowanych programem pracowników.

Osobiście z podstawową formą takiej profilaktyki w postaci ćwiczeń miałem do czynienia w mojej pierwszej pracy w 1985 roku
w Rybniku, kiedy jeszcze nie miałem pojęcia, czym będę się zajmował zawodowo. Z drugiej strony, profesjonalnie promowaniem
masażu w firmach zająłem się od 1995 roku w Poznaniu.    
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Program profilaktyki
i promocji zdrowia:
„ masaż i relaksacja w miejscu pracy ’’
Jak najkrócej można promować tego rodzaju usługi?
Program proponowany przez nas dotyczy pojęć samego masażu,
jak i metod relaksacji.
Najkrócej praktykę samego masażu na terenie firm w celach promocyjnych można opisać:
Work-site to krótki, efektywny, 10-15 minutowy masaż wykonywany w pozycji siedzącej (klient siedzi na krześle z oparciem).
Opracowaniu są poddane okolice szyi, barków, ramion, głowy.
Masaż odbywa się opcjonalnie poprzez ubranie, bez potrzeby
rozbierania się, stosowania olejków czy kremu do masażu.
Doczekał się także humorystycznego określenia - masażu firmowego - bo istotnie jest wykonywany i przeznaczony zwłaszcza dla
pracowników w firmach, a także podczas przerw w konferencjach, targach, spotkaniach.
Masaż work-site polecany jest szczególnie osobom o siedzącym charakterze pracy, poddanym dużej presji i nadmiernemu, nie rozładowanemu stresowi. Opracowujemy
te partie ciała, które są najczęściej poddawane mikro-urazom, a które jednocześnie w szczególny sposób reagują
wzmożonym napięciem i sztywnością na stres.

Jak dalej można prezentować tego rodzaju usługi
podczas rozmowy z pracodawcami
lub samym zainteresowanym?
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Pomimo, iż masaż wykonywany jest na terenie firmy, to

nie dezorganizuje harmonogramu pracy.  W wielu krajach tak wykonywany masaż jest postrzegany jako inwestowanie w profilak-
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tykę. Pracownik jest bardziej skoncentrowany, a lepsze samopoczucie pozwala na pełniejsze funkcjonowanie zarówno w życiu
zawodowym, jak i prywatnym.
Profilaktyka pozwala także zaoszczędzić firmie wielu wydatków i
problemów związanych z leczeniem oraz nieobecnością pracownika w firmie.
Co daje taki masaż, jak jest postrzegany,
z jakimi problemami możemy się uporać?

Masaż i relaksacja work-site ma coraz więcej zwolenni-

ków także w naszym kraju zarówno od strony pracodawców, jak
i osób zatrudnionych, dotyczy psychicznych i fizycznych symptomów stresu, wybrane objawy możemy zmniejszać, w ramach
działań profilaktycznych.
Co wynika z naszej codziennej praktyki?

Spotykając się w codziennej pracy masażysty z osobami

pracującymi w bezpośrednim kontakcie z klientem, np.: w dziedzinie marketingu, public relation, rachunkowości czy w przypadku pełnienia odpowiedzialnych funkcji w firmie, zarządzaniu,
polityce, zdajemy sobie sprawę, w jak dużym stopniu poddani są
pracownicy napięciu, ciągłemu stresowi.
Szczególnie dotyczy to osób o typowym siedzącym charakterze
pracy w biurach przy komputerze, dokumentacji, czy też spędzających długie godziny za kierownicą samochodu. Zajmijmy się na
moment osobami pracującymi w takich właśnie zawodach, gdzie
symptomy stresu mają najbardziej spektakularny przebieg, ponieważ są narażeni i podatni na napięcia w okolicy szyi,  twarzy, barków oraz lędźwi. Są to miejsca występowania mikrourazów, których przebiegu najczęściej nie jesteśmy świadomi. Sytuacje takie,
jak szybkie hamowanie, drobne kolizje, a nawet potknięcia się na
schodach, pozostawiają dolegliwości, które z reguły na początku
bagatelizujemy. Największy problem w tym, iż te same obszary
najszybciej reagują na sytuacje stresowe, powodując dodatkowe
napięcie mięśni, a w rezultacie usztywnienie, zmniejszenie zakresu ruchu, wydolności krążenia, a dalej powodują ból, zablokowa-
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nia i w rezultacie prowadzą do dezorganizacji życia osobistego i
zawodowego.
Praktyczna strona

W praktyce przekonujemy się, iż  ciało i umysł funkcjo-

nują razem, tak też symptomy silnego lub przewlekłego stresu
mają charakter zarówno psychiczny, emocjonalny jak i fizyczny.
Skupmy się na tych symptomach, które w szczególności dotyczą
górnej części ciała oraz ogólnych reakcji ustroju.
Należą do nich przede wszystkim:
l Ogólne podwyższone napięcie mięśni, choć rejestrujemy je zazwyczaj w wybranych partiach, bóle i mrowienia w okolicach
głowy i szyi, klatki piersiowej oraz pleców, sztywność szyi, karku i ramion. Problemy ze skórą i nadmierne pocenie się, zawroty głowy i problemy z oddychaniem, brak energii, apetytu i kłopoty z zaśnięciem, podwyższone ciśnienie krwi, częste infekcje,
napięcie po wysiłku, wzmożone napięcie w okolicach żuchwy,
oczu, czoła.
l Trudności z koncentracją, rozdrażnienie, irytacja, lęk, obojętność, kłopoty z pamięcią, brak zainteresowania czymkolwiek, nałogi, problemy z relaksacją.
Jednymi z szybciej pojawiających się symptomów mogą być: podrażnienia i wrzody żołądka oraz jelita grubego, nieregularna akcja serca, uczucie zimnych dłoni i stóp, problemy z krążeniem,
ponadto niezgodność z partnerem, a także brak zainteresowania
życiem erotycznym. Każdy z nas jest w stanie zauważyć wiele
niepokojących oznak i symptomów.
Uwaga! Pamiętajmy jednak, iż większość takich objawów
może być nie tylko symptomami stresu, ale początkiem poważniejszych schorzeń. W takim wypadku niezwłocznie potrzebna jest konsultacja lekarza.
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Przez dłuższy czas osoba pracująca w pozycji siedzącej początkowo nie zdaje sobie sprawy z narastających problemów. Dopiero
kiedy mięśnie manifestują swoje osłabienie, pojawiającym się na-
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pięciem, sztywnością i bólem oraz następującymi po sobie dalszymi powikłaniami, zauważamy, iż dzieje się coś niedobrego. Procesy przebiegać mogą latami, ale u wielu osób ujawnić się mogą
także krótko po rozpoczęciu pracy biurowej.
Możliwe konsekwencje?

Sytuacja alarmująca występuje wtedy, kiedy klient stwier-

dza u siebie więcej symptomów stresu oraz dodatkowe - zaistniałe
w szybkim czasie - pogorszenie ogólnego samopoczucia i kondycji fizycznej.
Przebieg masaż i relaksacja w ramach work-site?

M

asaż w krajach zachodnich praktykowany jest w dwóch
formach. Wspomniany work-site lub on-site masaż, wykonywany jest na specjalnym do tego skonstruowanym krześle, na którym pacjent siedzi, a jego klatka piersiowa i głowa oparta jest na
specjalnych poduszkach. Korzysta się z technik zbliżonych do
shiatsu, metody uciskowej lub też pracy z powięzią, opcjonalnie
z zastosowaniem masażu szwedzkiego z elementami pracy z oddechem.  
Praca z wykorzystaniem specjalnego krzesła pozwala na pełniejszy masaż wybranych partii ciała, jak ramiona, barki, odcinek szyjny i piersiowy kręgosłupa, górna część grzbietu. Czasem
jednak jest problematyczny dla samego pracownika w przypadku
przewrażliwienia na punkcie twarzy, fryzury. Poza tym wymaga
dostosowania dodatkowego miejsca na przeprowadzenie takiego
masażu.
Proponujemy zatem opcjonalnie nieco inną formę masażu - wykonywanego na zwykłym biurowym krześle bez potrzeby stosowania dodatkowego sprzętu - i tak samo efektywnego.
Dla firm proponujemy także opcjonalnie zabiegi wykonywane
po prostu na lekkim składanym stole do masażu, czasem na macie. Dotyczy to praktyki ukierunkowanej na relaksację większych
grup mięśniowych, w ten sposób mamy do nich wygodniejsze
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dojście, a pracownik może diametralnie zmienić pozycję. Dotyczy to także opcji poniżej.  
Dodatkowe rozwiązania proponowane przez nas

Otóż, oprócz pokazu i przeprowadzenia takiego masażu,

podczas kilku sesji pragniemy w dużym stopniu nauczyć samego
zainteresowanego relaksacji, a także prostej i skutecznej formy
automasażu, który zapewne z przyjemnością stanie się w przyszłości przez pracownika wykonywany. Ponadto program, który
proponujemy, nie dotyczy jedynie wykonywania masażu na terenie firm, ale także dłuższej współpracy z możliwością wyjazdu.
Standardowy program składa się z następujących etapów:
Masaż firmowy work-site, przeprowadzany jest na terenie firm w
trzech etapach:
l prezentacja w kontaktowej grupie,
l indywidualne sesje masażu i relaksacji,
l nauka automasażu wg indywidualnych potrzeb,
Dalsza część programu dotyczy:
l masażu po pracy w gabinecie w ramach rezerwowanych godzin
dla danej firmy oraz
l uczestnictwa podczas wyjazdów firmowych: konferencje, integracja, szkolenia.

Inne rozwiązania

Wśród pracowników firm mających bezpośredni kontakt
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z klientami, podczas rozmów, negocjacji, wyjazdów, dużym powodzeniem cieszy się masaż twarzy kosmetyczny oraz anty-stresowy, relaksacyjny, np. technika liftingu twarzy, specjalna metoda łącząca w sobie masaż głęboko relaksacyjny z oddziaływaniem
kosmetycznym i leczniczym, obejmujący twarz, głowę, szyję i
ramiona. Najczęściej stosujemy opracowanie pod nazwą Twarz
Emocjonalna.
Masaże te są jednak wykonywane w odpowiednich warunkach
gabinetu. Osoby zdające sobie sprawę z ekspresji ciała i wzajemnych relacji ciała i umysłu, zainteresowane są najczęściej masaża-

Profesjonalna praktyka. Masaż, gabinet i pasja życia
mi całościowymi, głęboką relaksacją, przykładowo wykonujemy
Integracyjny Masaż Body Work. IMBW to ponad godzinna sesja relaksacyjno- leczniczego masażu całego ciała zmniejszającego efekty nadmiernego stresu w tkankach miękkich.
Jak rozpoczynamy współpracę?

Na początku, przy aprobacie kierownictwa, następuje

wstępne spotkanie, na którym terapeuta przedstawia samą ideę
masażu i wraz z ochotnikiem prezentuje taki masaż wśród audytorium. Najlepiej pod koniec lub po pracy kiedy możemy poświęcić trochę czasu i nie jesteśmy bezpośrednio pochłonięci pracą,
lub też podczas spotkań firmowych, konferencji, szkoleń. Wstępny pokaz zajmuje około 30 minut, i poza samą sesją masażu, jest
okazją do przekazania ciekawych informacji dotyczących innych
form i specjalistycznych metod masaży lub metod pracy z ciałem.
Poza prezentacją jest też okazja do wyjaśnienia podstawowych,
negatywnych zjawisk związanych z siedzącym charakterem pracy. Zabieg wykonuje się na krześle, stosując specjalne chwyty
głaskania, ucisków, rozcierania, ugniatania, ponadto pracę z powięzią w trakcie ruchu oraz elementy gimnastyki i relaksacji połączonej z procesem swobodniejszego oddychania. Klient siedzi,
a masaż opcjonalnie wykonywany jest przez ubranie, np. podkoszulek. Jeśli są do tego sprzyjające warunki, oddzielne pomieszczenie, zabieg wykonuje się bezpośrednio na ciało.  
Następnym krokiem jest praca indywidualna z zainteresowanymi pracownikami.  Masaż zajmuje w zależności od danej osoby,
około 15 -20 minut, przebiega  bez obecności osób trzecich, co
sprawia, iż możemy go wykonać bez skrępowania w przypadku
zadawania pytań, czy indywidualnych porad. Kolejnym krokiem
jest nauczenie prostej formy automasażu i relaksacji samego pracownika.
Co taka praktyka daje w zamian terapeucie?

P

ilne obserwacje, socjologiczne zainteresowania dają nam
cenne informacje o realnej pracy w danym zawodzie lub grupie
docelowej, w porównaniu z tym, co wiedzieliśmy lub co nam się
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wydawało, że wiemy wcześniej. Doświadczenie jest przydatne
podczas pracy z następnymi firmami, ale również w praktyce gabinetowej.
Ponadto istnieje możliwość zainteresowania naszą ofertą zabiegów wykonywanych już poza firmą, w gabinecie lub w praktyce
domowej. Jest to także świetna okazja do zainteresowania szerszą ofertą masaży, metod pracy z ciałem, rekreacją, czy promocją zdrowia.
  
Wspólne projekty w środowisku medycznym

W

spólne projekty mające na celu promowanie danej grupy zabiegów, zrozumienie praktyki innego personelu oraz realizacja wspólnych celów, są szansą przede wszystkim na lepszą skuteczność podczas terapii czy zabiegów o charakterze profilaktycznym.

W związku z zainteresowaniem tematyką medycyny es-

tetycznej i chirurgii plastycznej powstał projekt mający przybliżyć terapeutom powyższe pojęcia, a z drugiej strony pomóc lekarzom w zrozumieniu, iż masaż jest uzupełniającym, a w przypadku medycyny estetycznej czasem integralnym, a nawet indywidualnym zabiegiem o medycznych podstawach. Potrzebne są do
tego dwie rzeczy, zrozumienie międzyśrodowiskowe oraz wiedza,
jak dany zabieg przebiega, jaka jest jego rola i jak zareaguje organizm pacjenta, słowem jaka jest skuteczność zabiegów. Reasumując, im większa jest wiedza na temat tego, jakie zabiegi wykonują lekarze, tym precyzyjniej jesteśmy w stanie je uzupełnić, w
celu większej ich efektywności, nie tylko w okresie okołooperacyjnym, ale też przygotowawczym i diagnostyce.
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Projekt klinicznego zastosowania masażu w medycy-

nie estetycznej i chirurgii plastycznej miał na celu popularyza-
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cję masażu i pracy z tkankami miękkimi pod tym kątem. Obejmował prowadzenie praktyki oraz promocję tematu na różnych kongresach i sympozjach, a także szkolenia. W rezultacie powstało
kilka artykułów oraz dwie książki. W moim przekonaniu, projekty
tego rodzaju są do zrealizowania jedynie w przypadku bezpośredniej współpracy z lekarzami. Czasem potrzebne są ścisłe konsultacje i wgląd do dokumentacji pacjentów, bez czego nie jesteśmy
w stanie optymalnie dostosować i wykonać zabiegów z zakresu
fizjoterapii, w tym z masażu.
W rezultacie poza wspomnianą wymianą doświadczeń, mam okazję uczestniczyć czynnie w kongresach medycyny estetycznej i
chirurgii plastycznej. Nie ma lepszej drogi, jak tego rodzaju bezpośrednia prezentacja wspólnych osiągnięć. Po prezentacji tematu, od razu następuje interakcja w postaci dyskusji, dzielenie się
doświadczeniami itd.  

Projekt zastosowania masażu w odnowie psychosomatycznej

dotyczył dwóch przedsięwzięć. Po pierwsze promowania masażu relaksacyjnego, ale w bardziej medycznym ujęciu, jako jednej
z efektywnych dróg w leczeniu dolegliwości pochodzenia napięciowego. Przy czym ukazując różnice pomiędzy potocznym rozumieniem relaksacji, a jej głębszego oddziaływania w odnowie
psychosomatycznej za pomocą masażu lub metod pracy z ciałem.
Realizowaliśmy projekt za pomocą artykułów, wykładów w szkołach, na kongresach, poprzez szkolenia oraz poglądową książkę.
Dużym sukcesem było także zainteresowanie tematem innych
środowisk w tym kosmetycznych i lekarskich. Pierwszemu staraliśmy się ukazać wielowarstwowe, zróżnicowane pojęcie, jakim
jest relaksacja.

W

przypadku rozmów z lekarzami starałem się ukazać
inny, także leczniczy, wymiar relaksacji. Prezentacje wyników w
formie prac, badań naukowych, w przypadku relaksacji są bardzo
trudne. Zważywszy na subiektywne odczucia pacjentów, w sumie
wydawać się mogą nieobiektywne. Zatem jak przedstawić wyniki
badań nad masażem relaksacyjnym który ma jednocześnie cechy
terapii? Temat ten pozostaje otwarty. Problem ze zrozumieniem
tematu najbardziej widoczny jest jednak w mediach. Skutecznie
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zaburzają one zrozumienie, czym naprawdę jest masaż relaksacyjny, ukazując jedynie jego powierzchowny charakter. Dla zobrazowania szerszego pojęcia „relaksacyjnego masażu” przyjęliśmy pojęcie „głębokiej relaksacji”. Dlatego też od wielu lat promuję pojęcie „masaż w odnowie psychosomatycznej”. W gronie
lekarskim obecna była przede wszystkim dyskusja i jeśli to tylko
było możliwe, prezentacje naszych rozwiązań, włącznie z ukazaniem oddziaływania masażu, pracy z tkankami miękkimi, czy pracy z ciałem na nich samych. Porozumienie miało miejsce zarówno
z psychiatrami, jak i psychoterapeutami. Trudno jednak o szerszy
zakres wspólnych działań w formie wspomnianych badań.
Po drugie, jeden z programów work-site massage, angielska nazwa, obecnie praktyka znana szerzej jako masaż dla pracowników
firm i nie tylko, o czym wspominałem już w poprzednich rozdziałach, pozwolił nam na dotarcie do wielu osób. Projekt ten m.in.
miał na celu ukazać pracownikom, jak często nawet nie zdajemy
sobie sprawy z usztywnienia, odrętwienia w efekcie siedzącej pracy, ale także jak wpływają sytuacje stresowe na zmiany w tkankach miękkich. Podczas tego rodzaju praktyki musimy wykazać
się skutecznością, tego oczekują od nas klienci. Zmienić musimy
także kompletnie stosowaną terminologię. W pewnym zakresie
lekarze taką praktykę zaliczają do medycyny pracy i szeroko rozumianej profilaktyki.  
Medyczne terminy i pojęcia związane z masażem wymagają czasem dostosowania do danej grupy zawodowej. Połową sukcesu
jest wytłumaczenie, co robimy i dlaczego w taki właśnie sposób, a
nie inny. Tym bardziej, iż społeczne podejście do masażu jest bardzo zróżnicowane, o czym mogliśmy się niejednokrotnie przekonać. Tu mamy najwięcej pracy, zwłaszcza na polu edukacji prozdrowotnej oraz szerszego wytłumaczenia pojęcia masaż.    
Współpraca i rekomendacje środowiska medycznego

Powyższy przykład ilustruje jak w dniu dzisiejszym istot-
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na jest współpraca, funkcjonująca na zasadzie bezpośrednich
kontaktów i zaufania. Rynek weryfikuje coraz mocniej terapeutów i innych praktyków nie tylko pod względem efektywności
ich usług, ale także możliwości szerszego spojrzenia na problemy
klientów lub dolegliwości pacjentów.
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Jeśli zachodzi taka konieczność, w swojej praktyce powin-

niśmy mieć możliwość odwołania się lub inaczej mówiąc, posiłkowania się terapeutami o wyższych kwalifikacjach, szerszych
uprawnieniach. Ponadto – co jest bardzo istotne – możliwości
przeprowadzenia diagnostyki lekarskiej. Lekarz z kolei znając nasze kwalifikacje i doświadczenia, chętniej rekomenduje nie tyle
same gabinety, co konkretnych praktyków, terapeutów, masażystów, kosmetologów. Taka współpraca rozwija się obiecująco także z psychoterapeutami lub dietetykami.

Podczas praktyki miałem okazje aktywnie uczestniczyć w

programach opartych na wspólnych działaniach, dotyczących np.
przygotowania do zabiegu, pomocy w diagnostyce palpacyjnej
lub też rewitalizacji po wykonanym zabiegu lekarskim. Choć z
czasem mimo zmiany lokalizacji gabinetu bezpośrednia współpraca z niektórymi osobami osłabła, to wzajemnie z lekarzami rekomendujemy nasze usługi. Absolutnie nie chodzi tutaj o jakiegoś
rodzaju układy, ale o świadomość optymalnych efektów terapeutycznych lub profilaktycznych.
W terminologii i praktyce medycznej, zdrowiu publicznym występuje pojęcie profilaktyki drugorzędowej. Polega ona na powstrzymywaniu, a czasem jeśli można i cofaniu pojawiających
się już drobnych dolegliwości, czy stanów chorobowych. To tu
jest olbrzymie pole do działania zabiegami masażu, szerszej fizjoterapii i pochodnych metod pracy z ciałem.
Na jednym z międzynarodowych kongresów, w których uczestniczyłem, pierwszy raz usłyszałem, jak lekarz rozpoczynający wykład dotyczący ciekawych osiągnięć w swojej klinice, użył sformułowania „ we as a team”. Nie było w tym nic z kokieterii innego personelu, tym bardziej, że był to kongres przede wszystkim
w środowisku lekarskim. Takie stanowisko świadczy o odpowiednim podejściu i zrozumieniu wkładu i zaangażowaniu całego zespołu.
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Dodatkowe artykuły dotyczące
promocji zdrowia oraz zabiegów

W dalszej części zamieszczam kilka artykułów dotyczą-

cych zagadnień promocji zdrowia, propagowania zabiegów lub
metod, ale także oczekiwań pacjentów z uwagi na informacje
zaczerpnięte w mediach, czy sugestie podane przez znajomych.
Końcowy krótki artykuł zamieszczony przed epilogiem ukazuje
przykłady, jak pojedyncze sytuacje, relacje międzyludzkie, szok
w spotkaniu z ludzkimi tragediami, może wpłynąć na dalszą praktykę.

U

fam, iż jeśli wczytacie się państwo uważnie w ostatnie
strony książki, przekonam Was, iż nawet jeśli prowadzicie intensywną praktykę zawodową, nie brak wam klientów, czy też w
praktyce medycznej pacjentów, warto poświęcić chociaż odrobinę czasu i zaangażować się w uświadamianie potencjalnym klientom, co jest rdzeniem waszej praktyki, zabiegów, które wykonujecie lub też promujecie.
Informacje otrzymywane od klienta
Co jest dla niego najważniejsze?

C
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o jest najważniejsze, co interesuje klienta/pacjenta?
Zrozumienie jego oczekiwań jest podstawą efektywności naszej
praktyki niezależnie od tego czy działamy jako terapeuci w przypadku zabiegów stricte leczniczych, czy w nurcie profilaktyki, poprawy kondycji zdrowia lub w kosmetyce, SPA. Z drugiej strony,
podczas diagnostyki, w tym przypadku wizualnej lub palpacyjnej,
możemy zaobserwować zmiany, których pacjent nie jest świadom
lub je kompletnie bagatelizuje. Tu pojawia się problem, jaki wytyczyć główny cel.
Zarówno niezrozumienie celów, jak i zastosowanie nieobiektywnych metod powoduje, że nie tylko klient czuje się nieswojo, nie
jesteśmy skuteczni, ale w sytuacji braku dalszego zainteresowania naszymi usługami, nie mamy pojęcia co się stało. Nieraz na-

Profesjonalna praktyka. Masaż, gabinet i pasja życia
wet najlepiej wykonany zabieg, w którym dokładamy wszelkich
starań, po prostu nie spełnia oczekiwań klienta.
Są sytuacje, kiedy nie możemy nic na to poradzić, wpływają na to
czynniki subiektywne, niechęć personalna, złe nastawienie, podane sugestie znajomych lub powodowane mediami, przereklamowaniem danej metody, itd. A może okazuje się, iż po prostu nie
słuchamy dokładnie, co się dzieje. Każdy klient chce być potraktowany wyjątkowo, co zwłaszcza w działalności usługowej, jest
jego podstawowym prawem. Zwłaszcza w nurcie relaksacji, rekreacji, wellnessu czy SPA, zagościł bardzo ważny czynnik, mianowicie komfort.   
Nie bójmy się tego pojęcia - usługi - bo z rynkowego punktu widzenia tak to wygląda. Mimo, że medyczne, relaksacyjne, kosmetyczne, czy jeszcze inne. Choć spełniamy czasem specyficzne oczekiwania, to w gruncie rzeczy wykonujemy usługi dla ludności.

Niepowodzenia powodowane zbyt dużym zaangażowaniem
lub niezrozumieniem co do oczekiwań naszych klientów lub
pacjentów.

J

ednym z trudnych tematów w gronie praktykujących jest
poruszanie tematów związanych z niepowodzeniem w prowadzeniu praktyki. Nie mam na myśli zwłaszcza tych sytuacji, które wynikają bezpośrednio z błędu w sztuce, ale z powodu zupełnie innych czynników. Ironizując powiemy, iż nie można zbawiać świata na siłę, ale to absolutnie nie obrazuje całego problemu. Trudno
zrozumieć, iż także zbyt duże zaangażowanie, może być różnie
odbierane.  

Jako praktyk przytoczę parę przykładów, nieistotne jest w

tym przypadku czy sam byłem ich świadkiem, czy ktoś inny. Nie
podam także zakończenia tych historii. Dlaczego? Dlatego, bo ce-
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lem ich jest zwrócenie uwagi na samą sytuację, a wnioski należą
już do państwa.

Sytuacja 1.
Na sesję masażu relaksacyjnego przychodzi umówiony

klient. Rozgląda się od samych drzwi, masażysta wyczuwa lekkie
zdziwienie, ale trudno mu wyczuć, co jest nie tak. Mimo wstępnej
rozmowy, pytania o oczekiwania, kontakt jest bardzo słaby. Terapeuta w końcu pyta, czy coś się stało, a w odpowiedzi słyszy:
- A wie pan, bo ja myślałem, że jak masaż relaksacyjny, to będzie
jakiś gabinet w SPA, a tu to takie raczej medyczne klimaty, no nie?
Terapeuta nie bardzo wiedział, co odpowiedzieć od razu, zapytał
więc po chwili:
- Przepraszam, to może inaczej zapytam, a z czym kojarzy się
panu relaksacja, jakie są pana oczekiwania?
Klient odpowiada.
- Wie pan, bo ja czytałem taki artykuł, w którym masażystka opisuje …
Przerwijmy dalszą relację w tym momencie.

Co spowodowało zgrzyt już na samym wstępie, przecież terapeuta
nie zdążył nawet dobrze rozpocząć rozmowy, przeprowadzić wywiadu zdrowotnego, nie wspominając o samym zabiegu.
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l Sugestia i opis danej metody w prasie, Internecie?
l Obiegowa opinia, iż masaż relaksacyjny wykonywany jest najczęściej przez płeć przeciwną?
l Inne wyobrażenie samego wystroju gabinetu, co rzeczywiście
w mediach bywa bardzo mocno podkreślane?
l Klimat niesprzyjający relaksacji, jasne ściany, brak odpowiednich gadżetów?
l Mit, iż relaksacyjne zabiegi są domeną wschodnich metod, i takoż w tym stylu powinny być urządzone gabinety?
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l Relaksacja rozumiana jako jednorazowe doznanie odprężenia, rozluźnienia poszczególnych mięśni lub grup mięśniowych
w oprawie spokojnej muzyki, aromatu?

Sytuacja 2.
M

asażysta odbiera telefon i rozpoczyna się rozmowa dotycząca zabiegów masażu po mastektomii, konkretnie dotyczy
manualnego drenażu limfatycznego i możliwości skorzystania z
zabiegów. Terapeuta pyta o skierowanie, wskazania lekarskie, bo
sama chęć i potrzeba w takiej sytuacji nie wystarcza. Terapeuta
potrzebuje więcej informacji, rozpoznanie, miejsce cięć itd. Pyta
więc o formalnie zlecenie. Poza tym rozmowa przenosi się na problem oczekiwania w kolejce, ponieważ pacjentka informuje go, iż
w przychodniach są zapisy na kilka tygodni do przodu.
W takich przypadkach zabiegi powinny być rozpoczęte od razu.
Są sytuacje, iż przychodnie mimo kolejek w takich przypadkach
wykonują zabiegi poza kolejnością. Kiedy terapeuta próbuje wytłumaczyć pacjentce jak on to widzi, w słuchawce słyszy:
- Przepraszam bardzo, ale pan pyta o tyle spraw i sugeruje że jednak powinnam jeszcze raz pójść do przychodni specjalistycznej,
mówiąc wprost, mam wrażenie, że pan chyba takich zabiegów nie
wykonuje, a wręcz się ich boi wykonywać?
Terapeuta w pierwszej chwili nie zrozumiał aluzji, był także zdziwiony pierwszą reakcją, ponieważ takie zabiegi są refundowane, a poza tym nie kończą się na kilku zabiegach, ale na seriach.
Jeszcze raz starał się wytłumaczyć, że tu chodzi o specjalistyczne poradnie, tym bardziej, iż to była pierwsza seria zabiegów po
operacji. Sugerował, iż może się także okazać, że potrzebne jest
poza samym ręcznym drenażem także bandażowanie lub opcjonalnie presoterapia.
W odpowiedzi usłyszał:
- Dziwię się panu, ja chcę zapłacić za zabiegi, przecież nie za darmo, a pan wysyła mnie do przychodni, gdzie są zabiegi refundowane?

133

Piotr Szczotka

Przerwijmy dalszą relację w tym momencie.   
Dlaczego tak zareagowała pacjentka:
l Niepewność w głosie terapeuty?
l Przewrażliwienie pacjentów - wahania nastrojów - które często
mają miejsce w sytuacji chorób onkologicznych?
l Brak zaufania i sceptycyzm co do prawdziwych intencji rozmówcy?
l Oczekiwanie na zabiegi w kolejce, ale szukanie innych dróg z
uwagi na stan choroby?

Sytuacja 3.
Klient powoli ubiera się po sesji masażu - zgodnie z oczekiwaniami - relaksacyjnym. Na twarzy widać zadowolenie. Terapeutka przychodzi po kilku chwilach, pyta jak się czuje. Klient
mówi, że świetnie, bardzo dobrze. Następnie pyta jednak, co ona
sądzi o jego kondycji mięśni i w ogóle.

Terapeutka widząc, że jest zainteresowany nie tylko samą relaksacją, ale ogólnym stanem zdrowia, podejmuje temat i stopniowo
omawia, co zauważyła. Jakie są ewentualne zmiany i co z tym
można zrobić. Dalej jak ewentualnie działać nie tylko poprzez
masaże, ale i ćwiczenia, zachowania profilaktyczne, dietę, itp.
Po chwili zauważa narastające zdziwienie i niezadowolenie w
oczach rozmówcy. Reasumując, próbuje podkreślić w rozmowie,
iż generalnie jest w świetnej kondycji, jednakże są pewne oznaki
początkowych schorzeń.
Klient wstaje z wyraźnym zakłopotaniem. Na pytanie, czy coś się
stało, odpowiada wymijająco że nic, wychodzi pospiesznie informując zdawkowo, iż zadzwoni. W rezultacie dalszy kontakt się
urywa.
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Przerwijmy dalszą relację w tym momencie…
Co się stało, dlaczego tak zareagował klient :
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l Poczuł się źle, ale nie chciał tego okazać?
l Emocjonalna reakcja po masażu, chwilowy brak skupienia?
l Brak taktu ze strony terapeutki, źle dobrany komunikat?
l Klient oczekiwał usłyszeć, że jest w świetnej formie, a tu spotkała go niespodzianka?
l Problem w relacjach pacjent-terapeutka z naciskiem na mężczyzna-kobieta?
Czyżby informacje, że nie jest w tak rewelacyjnym stanie dotknęła go, zwłaszcza z ust kobiety?
l inne powody …   

Sytuacja 4.
Jakiś czas temu, przygodnie spotkana osoba w pociągu,

rozpoczęła rozmowę z terapeutą. Wymienili grzecznościowe pozdrowienia, przedstawiając się. Po chwili rozmowa zeszła na cel
podróży i czym się zajmują zawodowo. Na hasło „masaż” rozmówca zareagował natychmiast. Terapeuta zauważył u niego automatyczne spięcie ramion, a głowę schował gdzieś w klatce piersiowej. Po chwili odpowiadając:
- A wie pan, ja mam dosyć uciążliwe bóle, ale co do masaży leczniczych, to mam pewien dystans, bo te masaże to takie bolesne!
Byłem na jednym czy dwóch, ale po samym masażu, zwłaszcza
po tym nastawianiu szyi, bolało jeszcze mocniej.
Tradycyjnie, przerwijmy dalszą relację w tym momencie …
l Czy takie negatywne doświadczenia zdarzają się często?
l Może to problem z doborem technik? Na jakim zabiegu w końcu był klient? Czy miało miejsce włączenie w masaż elementów
terapii manualnej – trudno z relacji określić na jakim poziomie
technicznym - bez uprzedniej dogłębnej diagnostyki?
l Czy był o tym klient uprzednio poinformowany? Jak przebiegać będzie zabieg?
l Czy sam zabieg może chwilowo zwiększył ból, czy klient spodziewał się natychmiastowego, jedynie pozytywnego działania?
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l Może nikt mu nie wytłumaczył, że czasem po pierwszych zabiegach pojawia się przejściowo swojego rodzaju stan rozbicia,
ale każdy następny przynosi ulgę, poprawę?
l Czy w dalszej konsekwencji, klient będzie negatywnie kojarzył masaż i za każdym razem źle się wypowiadał na jego temat?

Jeśli przykładowy pasażer pociągu będzie w ogóle zainte-

resowany podjęciem dalszej rozmowy, można rozmawiać długo,
ale czy to wystarczy? Zapytajmy samych siebie, czy jesteśmy w
stanie w miarę precyzyjnie określić ból lub narastające napięcie?
Jak bardzo jesteśmy tego napięcia lub też bólu świadomi? Na ile
odczuwamy swoje ciało?

Wizualne i medialne wyobrażenie zabiegów

B

ezdyskusyjną sprawą jest sięganie w dniu dzisiejszym
po Internet, aby uzyskać przynajmniej kilka podstawowych informacji w danym temacie. Tak samo sięgając po nagrania video
dotyczące metod terapeutycznych, zabiegów, itd. świadomie lub
nie, wyrabiamy sobie pierwsze zdanie, jeszcze za nim ktoś nam
przybliży dany temat. Na kongresach bez względu na zgodę wykładowców nagrywa się całe wykłady, kopiuje prezentacje, jest to
temat rzeka, na inny artykuł. Zatem jak strona wizualna wpływa
na promowanie zabiegów?

K
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rótkie doświadczenie. Na jednym z kongresów przygotowałem 15 minutowy film. Był nagrany spory fragment zabiegu
i puszczałem go we fragmentach, prosząc, aby osoby oglądające
go, zastanowiły się, co aktualnie widzą, co ich zdaniem wykonuję, zachęcając do robienia krótkich notatek. Następnie zanalizowałem kawałek po kawałku film, obserwując rosnące zdziwienie.
Po wykładzie kilka osób podeszło do mnie, przyznając, jak mylna bywa nawet wnikliwa obserwacja i to u osób, które w temacie
zabiegów nie są laikami.
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Dla obrony dodam jedynie, iż tematem było wyczuwanie subtelnych reakcji pacjenta na dotyk, ruch, w synchronizacji z oddechem, praca skupiona na tkankach miękkich.  
Dopiero dyskusja, przedstawienie własnych doświadczeń uświadomił im (a tym samym mnie), jak często mylna jest wizualna
ocena zabiegu, jak pobieżnie wyrabiamy sobie zdanie.

Wszędzie możemy przeczytać o masażu relaksacyjnym,

zobaczyć krótkie, czasem nawet poglądowe filmy. Myślimy no
tak, bo to teraz modne, ale jakie jest jego głębsze znaczenie i oddziaływanie? Najbliższe skojarzenie to odprężenie, czyli zmniejszenie napięcia wybranych partii ciała lub konkretnych mięśni.
Takie zapatrywanie na masaż jest po części sposobem profilaktyki
niedopuszczającej do pojawienia się dalszych dolegliwości.
Czy potrafimy takie reakcje wytłumaczyć klientowi? Czy posiadamy umiejętność tłumaczenia istotnych reakcji fizjologicznych
obrazowym, prostym językiem?

N

ie ma zwiększonego napięcia bez powodu, tak samo jak
ból nie pojawia się bez powodu, jest czegoś konsekwencją. Początkowo przyzwyczajamy się do napięcia, a kiedy pojawia się
ból pochodzenia napięciowego, uciekamy od niego, przyjmując
ciągle inne pozycje na krześle, w fotelu, w pracy lub w domu.
Kiedy w końcu udajemy się do lekarza, masażysty lub chiropraktyka, ufamy, iż jednorazowy zabieg będzie antidotum na wszelkie
problemy. Czy tak to postrzegamy?

R

elaksacja także w postaci masażu ma coraz większe zastosowanie w różnych terapiach. Szkoda, że media stawiają pewną barierę, stwarzając sztucznie podział na masaże stricte terapeutyczne i relaksacyjny. Relaksacja jest dzisiaj wstępem do wielu
terapii, także we współczesnej fizjoterapii, nurcie pracy z ciałem,
specjalistycznych profesjonalnych masażach.  
Konkretne, efektywne techniki pracy z tkankami miękkimi w
formie auto-zabiegów, proste ćwiczenia relaksacyjne na siedząco, masaże, na poziomie profilaktyki mają nieocenioną i jeszcze ciągle niedocenianą wartość. Nie tylko dla osób ślęczących
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przy komputerze, ale dla karmiącej matki na urlopie, programisty,
sportowca po urazie, muzyka grającego w wymuszonej pozycji,
zarządzającej domem żony, czy biznes woman udającej się właśnie jutro na ważną naradę. Napięcie i ból jest często także przyczyną wielu problemów i spięć między ludźmi, a także początkiem problemów zdrowotno-estetycznych.   

Zasada świadomego masażu. Wielu klientów kiedy już

przychodzi na masaż, aby się odprężyć, ze zmęczenia po prostu
głęboko zasypia. Nie chce im się wstać, jest świetnie, bardzo powoli wracają do siebie. Z minuty na minutę są bardziej skupieni, uważni. Ale czy przespana sesja masażu lub praca z ciałem to
świadomy zabieg?
Moje ulubione motto brzmi: - Można żyć w ciągłym napięciu, a
nawet bólu, ale po co?

O masażu inaczej
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Natłok informacji w dzisiejszych czasach powoduje, iż pacjenci
poszukujący masażu leczniczego lub też klienci sięgający po zabiegi profilaktyczno-relaksacyjne bądź wykonywane w celu poprawy kondycji lub estetyki ciała, po prostu gubią się. Trudno się
temu dziwić, bo prócz znanych i uznanych metod czy technik,
pojawia się wiele modyfikacji, jak i opracowań autorskich oraz
innowacji w SPA.
Media nie są obojętne. Wpływają nie tylko na opinie, ale i pomagają w propagowaniu zabiegów, wyjątkowych metod i w kształtowaniu nowych trendów. Dlatego zdarza się, iż niektóre aspekty
masażu są pomijane, a inne wręcz gloryfikowane. Czasem prowadzi to także do „przereklamowania” niektórych technik, podawania silnej sugestii, co może nas skutecznie rozczarować lub
zniechęcić.
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Prawdą jest, iż oddziaływanie masażu jako jednej z najstarszej,
naturalnej - a zarazem intensywnie badanej naukowo - metody
jest bardzo duże. Zaznaczyć należy jednak, iż poszczególne metody masażu znacznie różnią się od siebie. Ponadto sam dotyk jako
element masażu jest jednocześnie jednym z naturalnych środków
komunikacji, jak i wyrażania uczuć i emocji. Dlatego też, masaż
profesjonalnie wykonywany, cechują określone zasady nie tylko
od strony technicznej, ale i organizacyjnej.  
Masaż lub jego elementy są obecne w kilku rodzajach zabiegów:

S

l pecjalistyczne masaże, gdzie masaż jest podstawą zabiegu i
funkcjonuje w zależności od celów jako indywidualny zabieg zarówno leczniczy, relaksacyjny, sportowy lub pielęgnacyjny bądź
kosmetyczny. Opcjonalnie można uzyskać łączone cele w jednym
zabiegu, lecz jeden cel jest priorytetowy. Przykładowo odpowiednio wykonany masaż leczniczy poprawiający stan skóry, daje dodatkowy efekt kosmetyczny, poprawi estetykę ciała.    

Z

l
abiegi na ciało, to grupa zabiegów, w których masaż w różnym stopniu jest częścią zabiegów kosmetycznych lub częścią zabiegów w nurcie SPA. Tu zabiegi wykonuje się dosyć często na
różnych partiach ciała, a punktem odniesienia jest zwłaszcza kondycja skóry i mięśni.   

P

l
raca z ciałem czyli body work, to grupa zabiegów, w których masaż jest podstawowym elementem, ale obok niego stosuje
się elementy ćwiczeń, pracę z oddechem bądź edukację zdrowotną. Także naukę pozwalającą na bardziej ergonomiczne poruszanie się, pogłębianie świadomości, itd. Do tej grupy należy także
masaż, jak i inne naturalne metody. Body work określa także metody stosowane w pracy z ciałem zarówno przez terapeutów masażystów, jak i psychoterapeutów, w zależności od metody i kwalifikacji.  

P

l
raca z tkankami miękkimi, to współczesny równoległy
nurt związany zarówno z masażem, jak i fizjoterapią, medycyną
fizykalną, czasem z chiropraktyką. Trudno określić między nimi
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wyraźne granice, najczęściej kojarzony jest z masażem tkanki
łącznej, pracą z powięzią. Przy czym cel zabiegów jest zróżnicowany, od zabiegów stricte terapeutycznych po relaksację.

Inny podział masażu związany jest z pochodzeniem metod.

Na zachodzie rozróżnia się pochodzące ze wspólnego rdzenia
masaż klasyczny lub szwedzki, ponadto zróżnicowany masaż
tkanek miękkich lub głęboki, łącznotkankowy, segmentarny, izometryczny, po znacznie różniący się od nich technicznie manualny drenaż limfatyczny. Do wschodnich metod należy m.in: akupresura, masaż ayurwedyjski, chiński, tajski, japoński siatsu, tybetański oraz regionalne odmiany. Osobna grupa to masaże polinezyjskie.
Dlatego też, podstawowym pytaniem kierowanym do klienta/pacjenta jest pytanie: Jakie są pani/pana oczekiwania? To wyjaśnia bardzo wiele, pozwala uniknąć licznych nieporozumień.
W tym artykule przedstawić pragnę główne cele, aspekty i możliwości oddziaływania zabiegów. Na wstępie jednak warto zaznaczyć, iż nie ma metod, które skuteczne są we wszelkich dolegliwościach by sprostać naszym oczekiwaniom. Musimy wpierw
ustalić priorytety i wskazania.

Zabiegi – biorąc pod uwagę obszar ciała - wykonuje się jako

częściowe lub ogólne. Nie znaczy to jednak, że jeśli problem dotyczy przykładowo grzbietu, terapeuta będzie się ograniczał jedynie do niego. Objawowo dolegliwości mogą pojawiać się dystalnie, czyli w innych miejscach niż przyczyna.

Przygotowanie do zabiegu. Zabiegi wymagają w większości

rozebrania się, ale pacjent jest odpowiednio przykryty, odsłania
się jedynie aktualnie masowane partie ciała. Natomiast są takie
sytuacje, kiedy opcjonalnie praktykuje się zabiegi, które nie wymagają rozbierania się. Dotyczy to zwłaszcza nurtu body work,
zajęć na terenie firm lub sesji z elementami ćwiczeń.  

Środki do masażu. Do masażu czasem stosuje się dosyć duże
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ilości środków poślizgowych lub wspomagających masaż, ale są
także metody nie wymagające stosowania preparatów, bądź jedynie ich śladowe ilości. Dostępne są oliwki, kremy, maści, żele, pi-
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lingi, dodatkowe środki medyczne wspomagające masaż, ponadto
okłady, środki rozgrzewające lub też chłodzące.
Masaże wpływają na człowieka na kilku poziomach, przede
wszystkim fizycznym,   (bezpośrednim), psychicznym lub emocjonalnym (pośrednim). Wiele kultur odnosi się także do energetycznego, a nawet duchowego aspektu masażu, trudnego do zweryfikowania.    
Oddziaływanie wspomnianych czterech grup zabiegów, można także uporządkować, głównie w celach terapeutycznych,
relaksacji, profilaktyce i pielęgnacji. Zabiegi te optymalnie
wykonane, mogą zadziałać na kilku poziomach.
Poziom fizyczny, podstawowy i bezpośredni
l Masaż zwiększa elastyczność, zakres i swobodę ruchu, koryguje postawę ciała.
o    Polepsza krążenie krwi i limfy, zmniejsza: obrzęki, siniaki,
stłuczenia.
l Zmniejsza, a w niektórych przypadkach nawet usuwa bóle głowy, zwłaszcza te wywołane zmianą napięcia mięśniowego lub
długotrwałym stresem.
l Zmniejsza SPAzmy, napięcia mięśniowe i polepsza elastyczność mięśni oraz powięzi.
l Przyspiesza leczenie naciągniętych mięśni i naderwanych więzadeł, zmniejsza ból, zwłóknienia i obrzęki pourazowe.
l Zmniejsza napięcie, przeciążenie, dyskomfort i ból kręgosłupa
oraz stawów, zwłaszcza w pracy w wymuszonych pozycjach, w
tym w pracy siedzącej.
l Ułatwia oddychanie nie tylko w trakcie maksymalnej aktywności, ale i snu.
l Poprawia odżywianie skóry, oczyszcza naskórek i uelastycznia ją także na głębszych poziomach, ponadto przyśpiesza metabolizm.
l Wzmacniając układ odpornościowy, poprawia ogólną kondycję organizmu i zwiększa odporność na choroby, zmęczenie lub
długotrwały stres.
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t Poprawia kondycję i przygotowuje do zwiększonej lub maksymalnej aktywności, na przykład do udziału w maratonach,
zawodach lub innych spotkaniach o charakterze rekreacyjnym.
t Przyśpiesza rekonwalescencję, zwłaszcza w sytuacjach
dłuższej hospitalizacji po zabiegach, także w naturalnych sytuacjach, jak rewitalizacja po porodzie.
W problemach estetycznych
l Masaż powstrzymuje i redukuje niektóre problemy estetyczne,
np. powszechnie występujące u kobiet zmiany cellulitowe, podobnie jak miejscowe nagromadzenie tkanki tłuszczowej.
l  Zmniejsza lokalne i punktowe zwłóknienia skóry, uelastycznia
tkanki w obrębie rozstępów. Na danych obszarach ciała zwiększa
elastyczność skóry, uzyskujemy efekt liftingu twarzy.
l Przyśpiesza powrót do pełni sił, formy oraz uzyskanie zdrowej
sylwetki po porodzie.
l Przyśpiesza absorbcję tkanki bliznowatej, uelastycznia blizny
pooperacyjne, pooparzeniowe.
l Pełni rolę przygotowawczą do zabiegów medycyny estetycznej oraz chirurgii plastycznej, może być także częścią diagnostyki palpacyjnej. Po zabiegach jest częścią rewitalizacji, wspomaga
uzyskanie pełnego efektu.
Poziom psychiczny
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l Masaż - zmniejsza stres psychiczny, wycisza, obniża stan pobudzenia.
l Uczy rozumieć swoje ciało, nie tylko na poziomie progu bólowego, ale wstępnego dyskomfortu, pojawiającego się, rosnącego
dopiero napięcia.
l Praca z ciałem – wpływa na lepszą akceptację siebie i grację,
poczucie przestrzeni.
t Polepsza zdolność odbierania sygnałów stresowych i odpowiednie na nie reakcje.
t Zwiększa zdolności skupienia i precyzyjnego myślenia.
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Poziom emocjonalny
l Masaż - daje ogólne lepsze samopoczucie.
l Ułatwia wyrażanie stanów emocjonalnych.
l Zmniejsza poziom niepokoju i napięcia.
l Zwiększa świadomość zależności między ciałem i umysłem,
jedności i harmonii.
Życzymy państwu trafnych wyborów decydując się na zabiegi w
gabinetach.
Uwaga! Ufam, iż rozumiecie państwo pojęcie tzw. świadomy zabieg. To nie jest określenie prawne czy medyczne, ale tendencja
do tego, aby pacjent, a w sytuacji wolnorynkowej usług klient,
miał świadomość co wybiera z całej palety zabiegów. Przed zabiegiem jest czas na przedstawienie się terapeuty lub innego praktyka, rozmowę, wywiad zdrowotny adekwatnie do potrzeb i kwalifikacji. Następuje także odpowiednie pouczenie co do zachowania się w trakcie zabiegu, komfortu oraz co do wskazań i ewentualnych przeciwwskazań. Należy zaznaczyć, iż nawet podczas
perfekcyjnego zabiegu wykonywanego według wszelkich zasad
sztuki medycznej, pacjent może się poczuć gorzej, dyskomfortowo lub po prostu niepewnie o czym powinien niezwłocznie powiadomić personel. Pomimo dużej wiedzy na temat fizjologii
człowieka jak i metodycznej strony zabiegu, procedur, nigdy nie
jesteśmy w 100 % w stanie przewidzieć jak zareaguje organizm
człowieka. Tym bardziej, iż w grę wchodzą obiektywne, jak i trudno uchwytne, subiektywne odczucia pacjenta.         
  
Autor ©Piotr Szczotka.
Artykuł pierwotnie publikowany na stronach autora  www.bodywork.com.pl
www.imbw.pl
Za zgodą autora nastąpiły przedruki i przeniesienia na inne strony.
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Masaż i ruch uskrzydlają

W

chodząc na strony internetowe lub też przeglądając foldery, na pierwszy rzut oka może nam się wydawać, iż jest tam
przede wszystkim sporo działań zapobiegawczych, czyli przeciw
czemuś. Pozornie jest tam w pewnym sensie sporo negacji. Nie w
tym rzecz, iż ktoś przykładowo neguje sam masaż, nic podobnego, jednak przywykliśmy promować go jako masaż antystresowy, antiwrinkle (przeciwzmarszczkowy), anti-aging (przeciwstarzeniowy), antycellulitowy, zabieg przeciwbólowy. W sumie
na sam początek dużo tego anty, pytanie tylko, jak nas to do zabiegów nastawia. Pytanie, czy faktycznie ma sens przeciwdziałać
stresowi, czy jedynie jego długofalowym skutkom? Czy udajemy
się na masaż niezwłocznie, kiedy pojawi się jakakolwiek dolegliwość związana z ograniczeniem ruchu, mrowieniem, zwiotczeniem, czy dopiero wtedy, gdy pojawi się ostry ból? Czy zabiegi
modelujące wybieramy, kiedy zbliża się  „akcja plaża”,  a po głęboką relaksację sięgamy zdecydowanie częściej w długie jesienno-zimowe wieczory? Słowem częściej promuje się masaż jako
przeciwdziałanie czemuś.
Co więc z masażem jako w pełni pozytywnym doznaniem, czy
postrzegamy go jedynie zmysłowo? Odlatujemy, kiedy mamy na
to odpowiednią ilość czasu, z nastawieniem, iż nie od razu musimy wstać z łóżka do masażu?

J
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eśli już ukazujemy dobrodziejstwa masażu, to zwykle według utartego schematu. Na zdjęciach widzimy rozanieloną, zadowoloną klientkę w wieku dwudziestu paru lat lub nieco starszego,
rozkojarzonego klienta przysypiającego na kozetce. Tradycyjnie
mężczyzna jest bardziej powściągliwy, no bo przecież okazywać
mu emocji w tak dużym stopniu nie przystoi. Takie są panujące w
dalszym ciągu konwenanse.
Bez względu na to czy to jest on, czy ona, leżą najczęściej w tak
niewygodnych pozycjach, iż nie trzeba być praktykującym spe-
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cjalistą, aby widzieć, iż są to kompletnie ustawiane zdjęcia, bardzo statyczne, niewiele mające wspólnego z realiami samego masażu, a co dopiero dłuższej relaksacji. Masaż twarzy w pełnym
makijażu to już osobny temat, a spróbuj poleżeć z dłońmi pod
brodą dłużej niż kilka minut. Zdjęcia nie oddają ruchu, czyli istoty masażu, czy też pracy z ciałem. Uwidaczniają jedynie pozycje.    
Pozornie wszystko gra, ale zastanówmy się, czy takie zdjęcia
skutecznie przekonają do czegokolwiek poza tym, że jest ładnie,
miło. Czy taki wizerunek przekona do zabiegu kobietę lub mężczyznę w średnim wieku, szukających wsparcia w głębszej relaksacji, kosmetyce, nie wspominając już o masażu terapeutycznym.
Sam obraz jest naszą wizytówką, natomiast na dłuższą metę działa
jedynie wtedy, kiedy skojarzony jest z emocjami.
Uwaga ta nie służy celom szkoleniowym jak skutecznie prowadzić reklamę, ujmuje tylko kwintesencję stereotypów na temat
statycznego zabiegu, bez czynnego udziału klienta. Taki zabieg
może być równie dobrze przespany i w naszej świadomości nic
po nim nie zostanie.
Głęboka relaksacja lub też poczucie relacji ciała i umysłu potrzebuje świadomości. Drzemka lub głębszy sen jest wpisana
gdzieś po drodze jako ewentualna reakcja na masaż lub pracę
z ciałem, ale nie jest celem samym w sobie.

W

yrażanie emocji – ze szczególnym uwzględnieniem
jako procesu – to także wykorzystanie lub wymiana energii. To
duże uproszczenie kryje w sobie podstawę w pracy z ciałem, jakim jest ruch. Kluczem jest subtelny ruch. Jako żywe, ciało porusza się stale, nawet w skrajnych przypadkach, nigdy nie zastyga. Ruch daje nam nieocenioną żywotność, zwłaszcza ten spontaniczny, ale wpisany jest także w sam oddech. Biorąc pod uwagę
aktywność ruchową, rekreację, ćwiczenia, rozciąganie, taniec czy
spacer, są jego niezliczone formy. Ale kiedy uświadomimy sobie
potrzebę ruchu, zaczniemy go zauważać i doceniać nie jedynie w
dynamice, większym spektrum, ale w codziennych spontanicznych czynnościach. Tym samym będziemy dążyć do spontaniczności, do wyjścia poza schemat codziennych przyzwyczajeń.  
Z oddychaniem kojarzymy przede wszystkim tułów, podstawę
jaką jest klatka piersiowa i mięśnie oddechowe z przeponą włącz-
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nie. Ale czy potrafimy zauważyć, jak pośrednio unoszą się i opadają ramiona pacjenta pomimo tego, że podczas sesji masażu leży
na wznak?
Co ma przykładowo wspólnego wstępna relaksacja okolic mięśni
czworobocznego i naramiennego z odprężeniem i zmniejszeniem
bólu pochodzenia napięciowego, jeśli terapeuta wstępnie pracuje na poziomie skóry i powięzi w dodatku subtelnie, prawie niezauważalnie?
Zadane pytania nie służą zakłopotaniu, a jedynie aktywizacji i
wyjściu z rutyny typowego statycznego przedstawiania zabiegów
na zasadzie, klient leży sobie biernie, poddając się zabiegom.
Pracując w okolicach stawów ramiennych, bierzemy pod uwagę nie tylko sam staw, ale mięśnie ramienia, obręczy barkowej,
częściowo grzbietu, także szyi i górnej części klatki piersiowej,
zwłaszcza jeśli docelowo pracujemy w celu odprężenia, głębokiej
relaksacji, psychosomatycznej odnowy. Słowem w świadomym,
nieprzespanym masażu podstawa to praca z tkankami miękkimi.                       

N

         
a próbie przedstawienia w przedszkolu, dzieci tańczą
jak drzewa, w pełni kołyszą swoimi kończynami jak gałęziami.
Płynnie, niezauważalnie przechodząc z ruchu do ruchu, ramiona
unoszą i opadają niczym nie będąc skrepowane. Słychać tylko cichy szelest.
Jedna z matek przedszkolaków ma to samo zadanie, jest symbolem matki drzew, ale w pewnym momencie choreograf tej amatorskiej ekipy komentuje:                                                                 
- Czy może się pani choć przez chwilę poruszać tak swobodnie,
jak te dzieci?                                                              
Zdziwiona pani ripostuje, że przecież stara się jak może, czy nie
widać? Choreograf na to:                         
- Problem właśnie w tym, że widać jak się pani stara i to za bardzo,
a drzewa po prostu poddają się wiatrowi, są w nim i nic więcej.

146

Profesjonalna praktyka. Masaż, gabinet i pasja życia

Przykładowa technika pracy z ciałem, koncepcja IMBW

Biorąc pod uwagę dolegliwości w okolicach stawów, jed-

nym z czynników poza urazowych są przeciążenia. Nie zawsze te
duże, ale drobne, które z dnia na dzień kumulują napięcie, usztywniając nas i prowadząc w konsekwencji do drobnych zmian w powierzchniach stawowych. Natomiast biorąc pod uwagę przesilenia w samych mięśniach składają się na nie także mikrourazy, nieodpowiednia dieta, czynniki zewnętrzne, zmiany termiczne, brak
harmonii w pracy mięśni antagonistycznych. Dochodzi do nadmiernego napięcia, usztywnienia, czasem do zwłóknień, przykurczy, obrzęków, dalej do utraty elastyczności.    
W podobnych okolicach pojawiają się poniekąd nakładające się
napięcia pochodzenia psychosomatycznego. Te nie atakują punktowo, a raczej pojedyncze mięśnie lub grupę wykonujących określone „schematy ruchów”. W wyniku np. silnego lub długotrwałego stresu pojawia się chwilowy przykurcz mm. piersiowych, dwugłowego, dźwigacza łopatki, dalej mięśni w obrębie stawu żuchwowo-skroniowego lub jednostronnie (częściej) mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego.
Początkowe uciekanie od napięcia i bólu w inne ustawienie ciała jest skuteczne, świadczy o mądrości ciała, efektywności układu powięziowego, adaptacji. Jednak w sytuacji silnego, zwłaszcza długotrwałego przeciążenia zarówno od strony fizycznej, jak
i psychicznej, z czasem tworzymy nowe nawyki mające niewiele
wspólnego z naturalną, rzec można pierwotną funkcją kręgosłupa, jaką jest podpora, ochrona. Tkanki miękkie, którymi w różnym stopniu świadomie władamy, mięśnie, a w konsekwencji poprzez nie ścięgna, są atakowane nie tylko w swojej najważniejszej części.
Z czasem nie wiadomo już co jest skutkiem, a co jest przyczyną
napięć. Poza tym zwykle skupiamy się na podstawowej części
mięśni, na brzuścach, kiedy to problem dotyczy większego zakresu.
Siły grawitacji atakują przede wszystkim powięzie. Tu konieczne jest przestawienie się na inne postrzeganie powięzi, podobnie mięśni, nie tylko tych najważniejszych, ale tych
drobnych.

147

Piotr Szczotka
Podstawa to zrozumienie pełnej roli tkanki łącznej, także jako
drogi przekazywania informacji, odżywiania, czy przygotowania
do nadchodzącego urazu, od sportu po długi poród włącznie. To
jest oddziaływanie miejscowe, jak i poprzez łańcuchy do dystalnych partii ciała oraz różnych jego warstw.
O ironio, profilaktycznie w relaksacji wykorzystujemy czasem
właśnie tą samą siłę grawitacji, tym razem świadomie. Najprostszy przykład z sesji body work koncepcji IMBW:
Pacjent leży na placach, stajemy za jego głową i chwytamy miękko, ale zdecydowanie naszą lewą ręką jego prawą kończynę górną
na wysokości nadgarstka. Podnosimy ją powoli, wpierw przyciągając samo ramię do linii pachowej przedniej, następnie przyciągamy lekko dłoń w kierunku przeciwnej linii pachowej. W rezultacie przedramię jest na wysokości przepony, a prawa dłoń pacjenta swobodnie zwisa nad lewą linią pachową. Nieco mocniej
przyciągamy ramię i teraz wsuwamy naszą wolną prawą dłoń
pod łopatkę, tak aby wsunąć ją na tyle, na ile pozwala pacjent.
Czasem uda się jedynie wejść pod ramię. Podstawa tego ruchu,
to synchronizacja wszystkich elementów. I teraz ważna chwila,
przez moment nie wykonujemy żadnego ruchu, spowolnienie.
Tylko odczuwamy ciało pacjenta, jego najsubtelniejsze ruchy, są
najważniejszą wskazówką.
Na wdechu przyciągamy ramię i elastycznie wchodzimy pod łopatkę. Pacjent spokojnie sobie oddycha, wyczekujemy, nic przez
moment nie wykonujemy, obserwujemy, jesteśmy. W pewnym
momencie, w chwili jego wydechu powoli na zasadzie ruchu fali
o większej amplitudzie a bardzo małej częstotliwości, wysuwamy
dłoń spod łopatki. Wykonujemy ten ruch w ten sposób, iż strona
grzbietowa dłoni przesuwa się po kozetce, a wewnętrzna poniekąd głaszcze po łopatce. Absolutnie nie ma tu miejsca na wstrząsanie, czy wibrację, to nie ta amplituda, nie te techniki! Ruch początkowo wykonujemy zupełnie poziomo. Jeśli trudno było się
dostać pod ramię, powtórz chwyt, rozpoczynając go od głaskania
z okolicy stawu łokciowego i płynnie wejdź w okolicę trójgłowego, a dopiero potem w kierunku łopatki. Jeśli wyczuwamy, iż pacjent się broni, zbyt napina, rezygnujemy.   
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C

ały kilkuetapowy ruch musi być wykonany niezwykle
miękko, głęboko ale pewnie. Kiedy kłąb kciuka znajdzie się na
wysokości grzebienia łopatki, przechodzimy dalej łukiem w kierunku mięśnia nadgrzebieniowego, potem na naramienny i powoli
zaczynamy wycofywać się także spod ramienia. Opadające ramię
pacjenta pociąga za sobą przedramię, które swobodnie przesuwa
się po linii przepony z brzucha, zależnie jak ustawiona jest dłoń.
Większość etapów tej całej kilkuetapowej techniki synchronizowana jest z oddechem. Kiedy wysuwamy dłoń – na wydechu - następuje efekt opadania ramienia na podłoże, bardzo powoli, milimetr po milimetrze. Korzystamy z siły grawitacji? Dokładnie,
ale w tym przypadku terapeutycznie jest ona wyjątkowo naszym
sprzymierzeńcem.
Prostota tej techniki polega na ukazaniu jej nie jako działania przeciw czemuś, ale odwrotnie, dającej przestrzeń, o której decyduje sam pacjent. Tu nie ma miejsca na jakiekolwiek
siłowe lub też wbrew potrzebie głębokiej relaksacji, schematyczne działanie.

Czasem początkowo na pierwszej sesji nie uzyskujemy

prawie nic. Później pacjent potrafi opuszczać ramię przez kilkanaście-kilkadziesiąt sekund. Nic jednak w tym kierunku nie robi,
nie wspomaga aktywnie, po prostu oddycha i jest, podobnie jak
my. Pozostajemy na moment zawieszeni w czasie.  
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Odczucie to pacjenci opisują najczęściej jako opadanie z jednoczesnym uskrzydleniem ramion. Istota zabiegu polega na
tym, iż uczymy zarówno siebie, jak i pacjenta doświadczać
wpierw tego, co najbardziej subtelne. W tym przypadku korzystamy z sił, które zwykle w normalnych warunkach działają przeciw nam.

Kto nieco orientuje się w temacie, już pewnie ma uśmiech

na twarzy wiedząc, iż w tej technice wykorzystujemy jedynie
pewnego rodzaju złudzenie opadania ramion. Tak, wprawdzie jest
to ruch na przestrzeni zaledwie kilku milimetrów, opadanie pod
ciężarem własnym, samych ramion. Później efekt potęguje precyzyjne przemieszczenie naszych dłoni wpierw poprzez mięśnie
naramienne, później stawy ramienne i przechodząc na górną część
klatki piersiowej.           

P
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owyższy przykład to jeden z kilkunastu kluczowych elementów pracy w Integracyjnym Masażu Body Work, kiedy podczas prezentacji i szkoleń pokazuję ten fragment na video, obecni
mówią, że widzą w czym rzecz. Po konsultacji jednak okazuje się,
iż niewielu ma pojęcie, co tak na prawdę zobaczyli, bo wizualnie
jest to trudne do przekazania. Powyżej pokusiłem się o werbalny
opis procesu, nie jest on dokładny, biorąc pod uwagę kinetyczny opis krok po kroku. Opis tak subiektywnych reakcji i miękkości ruchów można przekazać jedynie dotykowo, posiłkując się
obrazami poza medycznymi, jakkolwiek coraz częściej obecnymi nawet w pracach naukowych. Można przedstawić koncepcję
konstrukcji poszczególnych elementów całej sesji, ale nie da się
przedstawić konstrukcji, na którą tu po prostu nie ma miejsca.
Niedawno pacjentka, z którą pracuję, po sesji opisała to następująco:
Idąc na masaż, bo tak to rozumiałam, oczekiwałam masażu z zastosowaniem głaskań, ugniatań, jakichś rozcierań czy oklepywań
lub czegoś w tym rodzaju, co zmniejszy moje dolegliwości. Czułam jednak, jakby ktoś za pomocą subtelnych ucisków, pracy w
okolicach stawów, pokazywał mi nowe kierunki, w których mogę
pójść. Nie tyle moje własne ograniczenia, ale tam gdzie mogę sięgnąć, dalej.
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Nieważne, czy od razu ból się zmniejszył czy nie, tego żyjąc z nim
po wielu latach, nie oczekiwałam. Jednak mam spokój, przekonanie, że można więcej. Wiem, jakie są moje możliwości i na nowo
poczułam skrzydła. Jestem bezpieczna. Pacjenta lat 60.

Dotyk i poczucie przestrzeni jest właśnie kwintesencją pozytywnych odczuć pacjenta.
Dla potrzeb odróżnienia tradycyjnego pojęcia masażu i wyobrażeń o nim, opisałem jeden z elementów pracy, gdzie stosuje się
masaż, pracę z oddechem, manipulacje tkankami miękkimi, bierne ćwiczenia, które są wplecione w sesje pracy z ciałem. Cały
proces można opisać za pomocą najdrobniejszych elementów kinezyterapii lub masażu, może nawet sięgając po miękkie techniki
w terapii manualnej. Jednakże w tym przypadku byłyby to jedynie zapożyczenia dla „mechanicznego” opisu lub próby przekazu
zbyt subtelnych odczuć. Tym samym pozbawiając opis istotnych
jego cech i odczuć.
Praktycy wiedzą, a pacjenci odczuwają. W tym jest miejsce na doświadczenie, doznania.
Integracyjny Masaż Body Work obecny i praktykowany od 15
lat. Dostępny u terapeutów, legitymujących się odpowiednim zaświadczeniem, IMBW według koncepcji Piotra Szczotki.  
Artykuł © Piotr Szczotka zamieszczony na stronach autora www.bodywork.
com.pl www.imbw.pl  za zgodą autora przeniesienia na zaprzyjaźnione strony.
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Masaż relaksacyjny w promocji zdrowia
Zdrowie – to stan pełnego fizycznego, psychicznego i społecznego dobrego samopoczucia, jednocześnie bez obecności choroby
lub trwałej niepełnosprawności.
						
definicja w oparciu o WHO

Biorąc pod uwagę definicję zdrowia, masaż jawi się jako

efektywny zabieg w pełnym spektrum, nie tylko wpływający na
stan fizyczny, ale i psychiczny, emocjonalny. Dotyczy to także zastosowania masażu mogącego hamować procesy chorobowe,
skutki długotrwałego stresu w tkankach miękkich, a także skutecznego narzędzia wpływającego na utrzymanie się dobrego stanu zdrowia. Masaż przyczynia się nie tylko do odzyskania, ale promowania zdrowia jako wartości samej w sobie. Tu niezbędna jest
nasza świadomość, dotycząca także różnorodności oddziaływania
masażu, pracy z tkankami miękkimi pracy z ciałem (body work).

Doud Alexander w artykule: “Relaxation and wellness goals

with respect to the sage of change of the client”1, postuluje, iż: masaż relaksacyjny jest swoistym “przełączeniem” fizjologicznym z
aktywności do trybu odzyskiwania sił. Relaksacja jest związana z
łagodzeniem pobudzenia, przejściem z aktywności, ciągłego działania na bycie tu i teraz.
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To bycie tu i teraz, sugeruje nam pełniejsze odczuwanie ciała i
umysłu w danym momencie, ale pełniejsza relaksacja jest czymś
więcej, trwa bowiem nadal po zakończeniu sesji masażu. Więc
upojne doznanie, zatrzymanie się, trwa przez pewien czas. Masaż
relaksacyjny jest zróżnicowany pod względem oczekiwań, sugestii, dostępnych nam technik i wszelkich szczegółów w których,
jak też wokół których trwa cała sesja, włącznie z tym, co wyda1

Jurnal of Soft tissue Manipulation, vol. 13, number 3, spring 2006.
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rzy się później. Dlatego też jedni odbierają go bardziej fizycznie,
inni psychicznie, jest także przeżyciem zmysłowym, rozbudza je,
u innych pobudza odczucia i jednocześnie stanowi ochronę przed
tym, co się teraz dzieje poza nimi, co jest mało istotne. Inni odbierają go bardziej energetycznie, a czasem także duchowo. Masaż relaksacyjny rozumiemy jako stan doświadczenia, uświadamiamy go sobie jako drogę, a nie tylko jednoznaczną metodę.
Podobnie jak „relaksacja” funkcjonuje potocznie, a jednocześnie
jako określenie medyczne.    

W dwudziestoletniej praktyce zawodowej niejednokrot-

nie mogłem zauważyć, iż dla pewnej grupy pacjentów – bez
względu na masaż od strony technicznej - ważna jest sama otoczka lub też wspomagające akcenty, jak: ciepło i wystrój gabinetu,
muzyka, aromat, pora dnia czy zastosowane olejki i preparaty.
Zdecydowana większość klientów sugeruje jednak w swoich odczuciach – co wynika z opinii wyrażanych w rozmowach po zabiegach – stronę techniczną. Liczy się dla nich sam proces odprężenia, możliwość chociaż przez moment skupienia się na sobie i
zatrzymania się. Słowem, aby chwila pełniejszego odczuwania
trwała nieprzerwanie, prowadząc do pełniejszej świadomości ciała i umysłu, akceptacji siebie.
Jest także grupa pacjentów oczekujących, iż zabieg jednocześnie
ich zrelaksuje, ale zarazem podleczy nadwyrężony kręgosłup,
rozluźni zbyt napięte mięśnie, uelastyczni, uwolni lub rozwinie
grację ciała. Dla nich odpowiednią jest sesja masażu w połączeniu z pracą skupioną na tkankach miękkimi z elementami biernej
pracy na stawach, synchronizacją z oddechem2.
Dużym powodzeniem cieszą się masaże przede wszystkim relaksacyjne ale z dodatkowym akcentem skierowanym na poprawę
stanu skóry, problemy estetyczne3. Nawet jeśli stać ich czasowo
na jednorazowe zabiegi, trwają w pozytywnym przekonaniu, że
2
Przykładem jest Integracyjny Masaż Body Work, głęboka relaksacja,
praca z ciałem.
3
U kobiet największe zainteresowanie jest Dynamicznym Masażem
Antycellulit, to opracowanie wykonuje się także w przypadku modelowania
miejsc problemowych, lokalnej akumulacji tkanki tłuszczowej, także w rewitalizacji po porodzie oraz u osób po niektórych zabiegach medycyny estetycznej lub chirurgii plastycznej.  
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wreszcie uczynili coś dla siebie i cieszą się z zabiegu, który przyniesie chociażby minimalne efekty. Tu pojawia się kontrowersja,
ponieważ w powszechnej opinii masaże modelujące kojarzą się
raczej z intensywnymi, czasem wykonywanymi boleśnie zabiegami. Wcale tak nie musi być i nie ma takich podstaw medycznych, ani wytycznych do bolesnego masażu. Zgodni jesteśmy co
do tego, iż większą skuteczność mają zabiegi wykonywane regularnie, a nie jedynie okazjonalnie.
  
Niektórzy klienci są w stanie skupić się na swoich doznaniach
bez względu na zewnętrzne warunki. Wyłączają się nie pomni na
miejsce i czas. Jedni chcą położyć nacisk na pracę z grzbietem,
zmęczonymi nogami, zwłaszcza łydkami i stopami, inni skupiają
się na stawach.
Sporą grupę stanowią klienci w pełni relaksujący się, świetnie odbierający masaż podczas pracy ze zmęczoną, ciągle napiętą twarzą. Jak określiła to dobitnie pacjentka: uważa, iż przez ciągłe napięcie – związane także z pracą zawodową – tracimy nie tylko elastyczność, zdrowy i młody wygląd, ale i przez to charakter, czyli
niepowtarzalne cechy wyłącznie naszej twarzy4.        
Czy jesteśmy w stanie sprostać wszystkim tym zadaniom podczas jednej sesji? Raczej nie, to co nazywamy potocznie w mediach masażem relaksacyjnym bywa bardziej hasłem, aniżeli jednoznacznie efektywnym zabiegiem. Musimy wpierw ustalić priorytety, wybrać najlepszą tzn. skuteczną opcję, przeprowadzić wywiad zdrowotny, a nie tylko sugerować się pustymi obietnicami i
reklamą. Dla jednych bowiem - podobnie jak w podróży - liczy się
cel, inni rozkoszują się samą drogą. Tak jedno, jak i drugie osiągnąć można zarówno wschodnimi, jak i zachodnimi metodami,
mając na względzie nie tyle wartościowanie, co ich różnorodność.
Nagminnie przekonuję się, jak silnie, sugestywnie działają media.
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4
Opracowanie pod nazwa Twarz Emocjonalna, ma na celu lifting,
choć zabieg rozpoczyna się od wstępnej relaksacji. Twarz Emocjonalna, jak
sama nazwa wskazuje, skupiona jest jako masaż na tkankach miękkich zmienionych w wyniku napięcia, bólu, zwłóknień czasem i obrzęków w wyniku
stałej gry emocjonalnej.      
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Klienci pytając o masaż relaksacyjny, są zdziwieni, dlaczego nie
proponujemy im od razu, tzw. orientalnych, wschodnich metod.
To proste, bo zachodnie współczesne opracowania są tak samo
skuteczne, poza tym głęboka relaksacja jest czymś więcej niż podaną sugestią. Relaks, odprężenie jest uniwersalną potrzebą bez
względu na tradycje, kulturę, kanony medycyny.  
Nie jesteśmy w tym pojęciu odosobnieni, Robert K. King założyciel Chicago School of Massage, pisze o tym, jak często pacjenci
w klinice pytają o masaż szwedzki „ lub bardziej trafnie, terapię
relaksacyjną”, jako najbardziej poszukiwany zabieg w okolicach
jego kliniki.5    

Współcześnie stan wiedzy medycznej, fizjologii i psy-

chologii wskazuje bardziej na celowość zabiegów, a nie jedynie z
anatomicznego punktu widzenia na techniczne schematy masażu.
Metody masażu, pracy z tkankami miękkimi oraz pracy z ciałem
– body work – wymagają indywidualizmu względem potrzeb każdego klienta. Podstawą jest więc konstrukcja zabiegu, a nie sztywny schemat. Jak wynika to z powyższych uwag, każdy ma swoje
preferencje.
Sam masaż relaksacyjny jest dziś także integralną częścią masażu terapeutycznego, zwłaszcza we wstępnej fazie zabiegów, pomocny jest także w diagnostyce tkanek miękkich, o czym dobrze
wiedzą specjaliści. Próbują to przekazać, choć nie zawsze media
są w tym pomocne.

P

rzykładem jest także tradycja – choć w porównaniu z innymi masażami krótka – datująca się na koniec lat 70-tych, masażu work-site, a także on-site massage6. Jednym z głównych założeń David’a Palmera promującego masaż na siedząco na specjalnie skonstruowanych krzesłach była profilaktyka i relaksacja. Początkowo stosowano shiatsu i inne formy akupresury, ale później
praktycy zaadaptowali zachodnie metody i dodatkowe ćwiczenia.
5
Robert K. King, Słowo wstępne do książki: „Masaż leczniczy: badanie i leczenie mięśniowo-powięziowych punktów spustowych by Sandy Fritz
& Leon Chaitow.    
6
Work-site massage jest powszechnie kojarzony z praktyką masażu na
siedząco na specjalnych krzesłach do masażu. W rzeczywistości jest okazją do
zabiegów profilaktyczno-leczniczych, ćwiczeń i edukacji zdrowotnej.
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Większość z nich opcjonalnie da się wykonać przez cienkie ubranie.    

Praktyka work-site skupiona jest nie tylko na masażu i pro-

filaktyce w miejscu pracy o siedzącym trybie, ale także dla pracowników spędzających długie godziny w wymuszonej dla ciała
pozycji pracy. Mamy tu na względzie pracowników biurowych
ale także kierowców, pracowników technicznych, po artystów takich jak muzycy, rzeźbiarze, czy aktorzy lub tancerze.    
Dla nich ważne są nie tylko zabiegi powstrzymujące zmiany
postawy, ale ukazanie jak można pełniej funkcjonować tak pod
względem fizycznym jak i psychicznym, radzeniem sobie z długotrwałym stresem, co przekłada się także na zmniejszenie absencji w pracy.
Masaż ma więc miejsce także podczas przerw na lunch, na kongresach, firmowych wydarzeniach, targach. Opcjonalną formą
jest także masaż bez potrzeby rozbierania się,   czyli masaż na
krześle, czasem na stole do masażu lub macie.

G

łównym celem relaksacji jest przeciwdziałanie nie tylko
sytuacjom stresowym, ale temu, co silny, długotrwały stres powoduje w tkankach miękkich: napięcie, ból, sztywność i obrzęki.
Stres poza negatywną stroną zwaną dystresem, ma także pozytywną - eustres, o tej zapominamy.
Masaż w swojej różnorodności jest także bardzo efektywnym narzędziem w promocji zdrowia poprzez samą praktykę oraz wykłady w oparciu o masaż i ćwiczenie.
„Doprowadzenie do rozluźnienia i głębokiego relaksu bez odczuwania bólu, jest podstawą masażu w odnowie psychosomatycznej. Natomiast skupienie się na subtelnych odczuciach poprzez integrację, pracy z poszczególnymi segmentami ciała oraz na przywróceniu do normy tkanek miękkich zmienianych w wyniku długotrwałego stresu jest podstawą w praktyce Integracyjnego Masażu Body Work.”7
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Piotr Szczotka: „Integracyjny Masaż Body Work – masaż w odnowie
biologicznej i psychosomatycznej” s. 40.
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Czy zawsze jesteśmy w stanie osiągnąć zamierzony cel

głębokiej relaksacji? Nie, ale na pewno warto próbować. Pracujemy miękko, ale na tyle głęboko, na ile pozwala pacjent. Wszystko ma swój czas i odpowiedni przebieg. Techniki nieakceptowane przez pacjenta nie mogą jemu służyć. Jeśli pracować będziemy zbyt szybko i głęboko, pacjent bardziej lub mniej świadomie
przeciwstawi się temu, taki rezultat na pewno nie przekona go do
kolejnego masażu.
A jakie jest nasze podstawowe pytanie dotyczące zarówno samego masażu, jak i zdrowia?
Czy można żyć w ciągłym napięciu i bólu? Można, ale po co?
Pomyśl o tym, zapraszam Piotr Szczotka
Artykuł pierwotnie pojawił się na stronie autora, www.bodywork.com.pl www.
imbw.pl nastąpiły przeniesienia na inne strony za zgodą © Piotr Szczotka

Flet, gitara, jazda konna w promowaniu terapii
Teatr

Podczas pracy z aktorami w Teatrze Nowym w Poznaniu,

prowadząc gabinet masażu, zdałem sobie sprawę, w jakim stopniu i ten zawód wymaga odporności, sił, sprawności nie tylko
intelektualnej, ale i fizycznej. Skupienie w granych kilkakrotnie
scenach jak na stop klatce, uczy ile wysiłku wkłada się w zajęcia
związane z wymuszoną pozycją pracy. Intensywne   przemieszczanie się różnymi środkami lokomocji i życie w pośpiechu, to
osobny temat. Wpadłem więc na pomysł, aby zaproponować
wówczas (w roku 2000 )8 przedstawienie zawierające elemen8
Przedstawienie miało miejsce w lutym 2001 roku, potem w mniejszym zakresie w Klubie ZASP w Poznaniu.
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ty wyeksponowania dotyku, ruchu i muzyki, a jednocześnie promujące zdrowy styl życia. W przedstawieniu „ Dotyk, Muzyka,
Ruch” wówczas na scenie Dąbrówka, główną rolę odegrały Joga,
Qigong oraz Masaż, a dokładnie Integracyjny Masaż Body Work.
To rodzaj pracy z ciałem, który - w odróżnieniu od statycznego
masażu – daje nam możliwość ukazania ekspresji, ruchu, elementów pracy z oddechem. Dwie metody wschodnie zostały uzupełnione elementami sesji o zachodniej orientacji, wpasowując się w
całość właśnie dzięki wyeksponowaniu ruchu. Spektakl ubarwiły muzycznie flety bansuri i sitar oraz specjalnie dobrana muzyka
głęboko relaksacyjna, przeważnie z fletem i gitarą. Ze względu
na zaangażowanie w głównej części przedstawienia, nie mogłem
wykonywać jednocześnie muzyki na żywo. Tej części przedstawienia w mojej świadomości zabrakło, tak samo pełnego spełnienia się w realizowanym projekcie. Czasem po prostu musimy pójść na kompromis. Jednak odbiór widza przekroczył nasze
oczekiwanie9.  
Flet stał się przez lata ważnym atrybutem, poniekąd pełni pewną symbolikę w terapii, którą się zajmuję. Obok ludzkiego głosu i bębna, flet był najstarszym instrumentem silnie zakorzenionym w wielu kulturach i co najważniejsze instrumentem samowystarczalnym i bardzo osobistym. Jako ozdobiony kawałek drewna lub metalowej rurki nie stanowi niczego poza przedmiotem o
atrakcyjnym wyglądzie. To człowiek go ożywia, sprawia, iż wydobywa z niewielkiej skali prawdziwe piękno. Liczą się w tym
przypadku techniczne możliwości, jakość instrumentu, ale przede
wszystkim totalne skupienie się na wydobycie tego, co się czuje.
Dotyk, podstawa w relacjach międzyludzkich, komunikacji i reakcjach, był obecny od zarania dziejów. Zawarty w masażu jako
środek leczniczy, świadomie doceniany i rozróżniany już w starożytności, bez względu na obszar, kulturę.    
Podchodząc do masażu technicznie, można wysnuć podobną analogię do fletu. Jest kilka podstawowych możliwości, technik oraz
manipulacji tkankami miękkimi, ale to możliwość kombinacji
(m.in. amplituda, częstotliwość, stopień i kąt impulsu) daje nam
ogromne spektrum „podtechnik”, synkretycznych metod, mozaik  
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Fragment recenzji zamieszczony w artykule „Balsamiczne pozdrowienie, http://www.imbw.pl/pdf/pdfart/Balsamiczne_Pozdrowienie-Bodywork_w_teatrze.pdf
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zastosowania podczas jednej sesji. Możemy wdrażać przełomowe badania z anatomii i fizjologii, ale to ludzki czynnik wynikający z doświadczenia dotyku, będzie decydował o jakości terapii. Podobnie jest z kombinacjami, kiedy zakrywamy odpowiednie otwory lub klapy podczas gry. Na flecie prostym podstawowe
dźwięki wydobędzie nawet dziecko, ale do artyzmu droga daleka.
Flet indyjski bansuri lub   japoński shakuhachi jest wyzwaniem
dla dorosłego. Można na flecie tworzyć niezliczone dzieła, grać
z nut lub ze słuchu, wykorzystywać wszelkie techniczne niuanse,
ale bez serca niczego nie osiągniemy, flet pozostanie kawałkiem
drewna.
Są dni, kiedy ukoi nas najprostsza melodia, następnego pochłonie
nas skomplikowany utwór, ale o repertuarze i zadowoleniu słuchacza decyduje flecista, podobnie jak terapeuta.
         
Flet i kongres

Kilka lat temu podczas rozpoczęcia jednego z wykładów

na kongresie w Krakowie, Lne & SPA, uczestnicy usłyszeli flet,
wtedy Native American Indian Flute. Motyw fletu wprowadzał
element relaksacji. Nie był to kolejny tradycyjny wykład, ale
przedstawienie symbolizujące różne zachowania w gabinecie10.
Kiedy zaczynałem, uczestnicy uspokajali się w różnym czasie.
Jedni mimo zaskoczenia od razu, inni podeszli do tematu z odrobiną humoru i niekończącymi się komentarzami. Mogłem wyobrazić sobie, jak to jest faktycznie w ich gabinetach, czy sami potrafią zachować skupienie, a kiedy potrzeba, odpowiednią ciszę?
Przerwał mi telefon, a potem weszła spóźniona klientka, z impetem położyła na stole do masażu laptopa, a sama poszła przygotować się do zabiegu. Lubię obserwować. Uczestnicy coraz bardziej
byli zaskoczeni, narastała cisza. Podczas gdy modelka przygotowywała się za parawanem, był czas na jeszcze jeden utwór na flet,
wyciszona sala już ze spokojem obserwowała, co się dzieje dalej.
Pewnie po części zaskoczona, czy to pokaz, czy kabaret. Wyjście
poza schemat prezentacji daje możliwości skupienia uwagi na zu10
Tego rodzaju przedstawienia stanowią alternatywną prezentację
pracy z ciałem lub masażu. Nie jest celem samo przedstawienie, czy swoisty
„show”, ale ukazanie oddziaływania metod w szerszym spektrum.
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pełnie innych czynnikach. To, co znamy, odkrywamy na nowo,
tak samo jest z promowaniem terapii.  
  
Jazda konna

Podczas warsztatów za granicą, terapeuta naukowiec opo-

wiadał nam o światowym kongresie dotyczącym tkanek miękkich
i powięzi. Uczestnicy mieli ciekawe zadanie. Otóż obecnym naukowcom umożliwiono przedstawienie jednego z wykładów w
nietypowy sposób. Mianowicie nie za pomocą specjalistycznych,
naukowych prezentacji, ale obrazując terapeutyczny proces na innych przykładach. Jeden z nich na pytanie, co jest ważne ocena
pacjenta i nasza konsekwentna terapia, czy też oczekiwania pacjenta, opowiedział historię.
Zapytano jednego z aktorów, jak on to robi, że tak świetnie jeździ
konno, na każdym filmie można go podziwiać, jak świetnie rozumie go koń, galopując razem po prerii. Po chwili zastanowienia,
odpowiedział ku zaskoczeniu dziennikarza w skrócie w ten sposób.       
Otóż nigdy nie uczył się jeździć konno w konkretnej szkole, ale
miał zaprzyjaźnionego właściciela stajni, który poradził mu, aby
na początku wyczuł, w którą stronę pojedzie koń, a co najważniejsze wpierw dostosował się do jego jazdy, elastyczności, rytmu. Tak też kamery uchwyciły jego płynność jazdy. W rezultacie
wszyscy myśleli, że jest świetnym jeźdźcem, ale w rzeczy samej
potrafił przede wszystkim wyczuć konia, a to co filmowała kamera i późniejszy efekt finalny, było tylko złudzeniem.

Kiedy opowiadałem tą anegdotę znajomym terapeutom,

zrozumieli bez problemu jej znaczenie. Dyskutowaliśmy także o
masażu i rehabilitacji koni - nie mylić z hipoterapią. Jeden z zaprzyjaźnionych terapeutów Tomasz, napisał ze mną na ten temat
artykuł11.  Reakcje były różne, od pełnego zrozumienia, po pytania czy już nie mamy czym się zajmować w masażu. Temat nie
powinien jednak dziwić, tym bardziej, iż temat rehabilitacji, w
tym masażu koni, jest obecnie jednym z nurtów w praktyce wy-
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Tomasz Zaranek, Piotr Szczotka: „ Pacjenci trudni w rozmowie”,
dostępny na stronie www.bodywork.com.pl
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specjalizowanych w temacie terapeutów, jak i osób zajmujących
się końmi, od ponad trzech dekad.
Ciekawostka. Na jednym ze szkoleń terapeuci przedstawiali ciekawe badania. Otóż dotyczyły pracy z powięzią. Pracowano z
dżokejami jeżdżącymi bez siodła. Skupiali się na swobodnej jeździe. Co ciekawe - w jeździe z siodłem - konie początkowo w
pełni ich wyczuwały i słuchały, ale po zdjęciu siodeł, był moment
lekkiej dezorientacji. Dlaczego? Konie wyczuwały teraz bezpośrednio niuanse, typu złe ustawienie miednicy, brak symetrii, jednostronny ucisk pochodzący od guza kulszowego. Nie praca stóp,
czy ud decydowały, ale praca miednicy.     
Trudno w paru słowach podsumować tego rodzaju doświadczenia. Nie wiemy, skąd mogą się pojawiać istotne, ciekawe uwagi,
obserwacje, spostrzeżenia. Dlatego warto się wsłuchać, co mówią
inni terapeuci, nawet jeśli nie sympatyzujemy z daną terapią, czy
też dyscypliną.   
Gitara klasycznie

O

d połowy lat 90-tych i obecnie, olbrzymim zainteresowaniem cieszą się ponownie wypromowane m.in. za sprawą nurtu
SPA, wschodnie lub tzw. orientalne metody, podobnie zabiegi na
ciało nimi inspirowane. Niestety, niejednokrotnie aby je wypromować, sami masażyści umniejszali znaczenie tych metod, które
bardziej znamy lub są u nas zakorzenione od dawna. W rezultacie
dyskusje w mediach, często prowadzą praktycy znający zaledwie
„wschodnie ABC”, z terapeutami, dypl. masażystami lub fizjoterapeutami i w sumie nic z tego konstruktywnego nie wynika. Nic
dziwnego, bo przykładowo masaż klasyczny lub szwedzki, także
ich pochodne, manualny drenaż limfatyczny, uwalnianie powięziowe, a tym bardziej współczesne metody masażu i pracy z ciałem, służą do nieco innych potrzeb niż wschodnie metody. W masażu owszem, jedne dają efekty długofalowe, inne są o doraźnym
działaniu, jeszcze innych efekty są raczej profilaktyczne. Żeby je
stosować efektywniej i stricte leczniczo, potrzebna jest wieloletnia praktyka. Błąd tkwi w ciągłym wartościowaniu metod, a nie
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w ich różnicowaniu. Te zagadnienia zna każdy trzeźwo myślący
terapeuta.
W rezultacie nie tylko masaż klasyczny, ale w ogóle masaż w zachodniej orientacji, staje się ostatnio – także z udziałem mediów
- swojego rodzaju kozłem ofiarnym. Problem w tym, iż wypowiedzi wyrwane z kontekstu, dotyczą zwykle tzw. starej szkoły 12, w
odróżnieniu od masażu praktykowanego w nowoczesnym ujęciu
po wielu modyfikacjach. Masaż klasyczny i jego pochodne są stosowane przede wszystkim jako masaż bazowy zarówno podczas
nauki, jak i w późniejszej praktyce. Masażyści wiedzą, iż to nie
jest cel, ale swoista mozaika podstawowych chwytów, na których
dopiero budujemy, rozwijamy praktykę.
Tu właśnie w promocji - w celu odbarwienia masażu - sięgnąłem
do motywu gitary. Można na niej nauczyć się grać trzy chwyty
i wygrać większość ogniskowych lub biesiadnych piosenek, ale
można także grać klasykę i flamenco, co zajmie nam kilka dekad
nauki i ciągle będziemy nasze zdolności udoskonalać. Podobnie
jest z masażem i innymi terapiami pracy z ciałem. Można praktykować i traktować wszystko powierzchownie lub wyspecjalizować się głęboko w niszowych tematach, czy też w tym przypadku
w medycznych kierunkach.

Gitara jest córką lutni, wnuczką harfy i cytry. Ich muzyka

towarzyszyła w antycznych szpitalach podczas stosowanych terapii. Sięgając do źródeł, były świadkiem zabiegów przynoszących
ukojenie zarówno ciału, psyche i duszy. Flet, a także inne instrumenty, w tym strunowe, wprowadzały w klimat naszych przodków: na Dalekim Wschodzie, Antycznej Grecji i w Rzymie. Taki
chillout w antycznej Łaźni, Przychodni i SPA w jednym.   
Usłyszeć dźwięk fletu

Dla wszystkich znających smak dobrej muzyki, istotna

jest dzisiaj jakość dźwięku, jeśli ktokolwiek porównywał muzykę na płycie z tym, co się dzieje na koncertach, wie jak trudno
uzyskać oczekiwane brzmienie. Amatorsko gram na flecie przede
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12
(siłowy, czasem bolesny masaż to nadal mit, podtrzymywany nie
tylko w mediach).
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wszystkim z uwagi na klimat, jaki ten instrument rozsiewa, prostota, ale zarazem jego głębia, czarują człowieka od wieków.    
W pełni pierwszy raz doceniłem to na koncercie Kevina Locke
(Tokeya Inajin) artysty, flecisty, pieśniarza, tancerza podczas koncertu w Stanach Zjednoczonych. Nikt mnie tak nie ujął prostotą
wykonania, grą na flecie, jak ten rdzenny artysta, pochodzący z
plemienia Lakota.
Przez lata hobbystycznie, pasyjnie, obserwowałem co się dzieje w
muzyce tzw. etnicznej, relaksacyjnej, czy też World Music, której
jednym z przedstawicieli aczkolwiek niedającym się zaszufladkować jest AINU. Muzyk znany pod tym pseudonimem sporo uwagi przypisywał zawsze jakości i czystości dźwięku, co z płyty na
płytę było wyraźnie słychać. W muzyce, zwłaszcza jej nagrywaniu, zawarta jest matematyka i fizyka, której nie da się oszukać.
Ale jest coś jeszcze ważniejszego, intuicja, artyzm i chęć ciągłych
poszukiwań. Obserwowałem zaprzyjaźnionego AINU przez lata
i na dwóch najnowszych płytach usłyszałem dźwięk fletu, nie po
raz pierwszy, ale teraz zupełnie inaczej. Co w tym nadzwyczajnego?  To, że tym razem słyszysz niemal dotykanie palcami otworów fletu, oddech, każdy szmer. To nie są zakłócenia, czy jakieś
tam „muzyczne farfocle”, to jest sama muzyka, krystaliczny ale
miękki dźwięk. Taki nas otacza w rzeczywistości. Muza przez
duże M. Jak długo można walczyć o jakość dźwięku? Długo, pytanie tylko, kto dziś go usłyszy, doceni?   
Czystość formy

Czy w codziennym zgiełku, dostępności muzyki w ogóle

nasze uszy są przygotowane na coś wyjątkowego? Może nie każda muzyka jest do słuchania na co dzień, ale na pewno jest i taka,
będąca jednorazowym doznaniem, subiektywnym przeżyciem w
odróżnieniu od tego, co obecnie serwuje się w popularnej muzyce,
także tej do tzw. relaksacji, a tym co związane jest bliżej z muzyką głębi.

Dotyk, masaż zwłaszcza ten relaksacyjny podobnie jak

muzyka, jest czymś wyjątkowym. O ich jakość staramy się całe
życie. Nie każda sesja masażu jest objawieniem, ale możliwy jest
masaż, który zmieni całe nasze życie. Kiedyś z drugiej strony jako
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pacjent, doświadczyłem tego. Bez jakiejkolwiek sugestii, zupełnie nieoczekiwanie. Tym bardziej stało się to przeżyciem wiarygodnym, ugruntowanym.    
W praktyce terapeutycznej jest podobnie. Po wielu ciekawostkach, innowacjach, wraca się obecnie do czystej formy, jaką jest
masaż wykonywany manualnie. Przeżywa niespotykany renesans. Podobnie jak w muzyce jest z masażem, wpierw warto poznać kilka metod, aby potem zagłębić się bez reszty w to, co naprawdę czujemy, co nas wciąga, w czym się najbardziej realizujemy. Obserwujemy ostatnio, iż w przesycie powierzchownych
doznań, ludzie zwracają się w kierunku jakości życia, a nie ilości.
Masaż na powrót staje się unikalnym przeżyciem. Trudno tego
wymagać od każdej metody i za każdym razem, ale warto próbować, bez względu z jakiej kultury, obszaru, tradycji czerpiemy.
Klimat niepowtarzalny

Odkąd pamiętam, moje świadome słuchanie muzyki roz-

164

poczęło się od muzyki Evangelos Odysseas Papathanassiou, powszechnie znanego jako Vangelis. Pamiętam płytę „La fete souvage”, następnie „L’Apocalypse des Animaux”, później oczywiście muzykę i obrazy z filmu „Chariots of fire”. Fenomen tego
kompozytora polega na tym, iż pomimo tak różnorodnych tematów, rozpoznajesz jego muzykę zmysłami, charakterystycznym
klimatem i tym, iż może cię ująć pojedyncza nuta, prosty flet, po
symfoniczne wariacje. Elektronika + dusza człowieka. Ciekawe,
iż obszerne fragmenty płyt: „The City” z 1990 roku, „Oceanic” z
1996 i „Voices” z 1995 uchodzą za perły głębokiej relaksacyjnej
muzyki, choć w takim celu nie powstawały. Tu objawił się geniusz
muzycznej wrażliwości, a klimat zrobiły swoje.
Czy stać nas także na niepowtarzalność w sesji masażu? To trudne pytanie dla obu stron. Zapewne każdy kto próbował w pełni
wczuć się w rolę dającego coś więcej od siebie terapeuty lub odbiorcy, czyli osoby masowanej, starającej się odczuwać pełniej,
pamięta tą jedyną, niepowtarzalną sesję.
Stojąc częściej po stronie masażysty, pracując z ciałem, najwięcej
zadowolenia i sensu z tego co robię, otrzymuję wtedy, kiedy niczego nie sugerując wcześniej, spontanicznie, choć w niewielkim
stopniu następują jakiekolwiek pozytywne zmiany w człowieku.
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Do tej zmiany potrzebna jest jednak świadomość, intuicja, otwarcie. W tym przypadku stworzenie klimatu jest zaledwie początkiem. Dzisiaj coraz więcej wiemy na temat fizjologii, anatomii.
Jest tyle specjalistycznej literatury, że nie sposób całej jej przeczytać, a co dopiero wyciągnąć jednoznaczne wnioski, zastosować,
podobnie jest ze szkoleniami. Techniki i metody, trendy, opracowania i koncepcje przenikają się. Bardzo dobrze, bo nie oznacza
to chaosu, ale fakt, iż ludzie myślą, praktykują, poszukują i wskazują na różnorodność. Można zapytać, czy medycyna to matematyka. Z jednej strony tak, ale najważniejszy jest czynnik ludzki, a
w niego wpisane są zaangażowanie i praktyka, jak również empatia, otwarcie, intuicja.
Artykuł ©Piotr Szczotka Gabinet Body Work. Artykuł pierwotnie publikowany na stronach autora www.bodywork.com.pl www.imbw.pl później za zgodą
przeniesiony na inne.

Praca z tkankami miękkimi a masaż,
artykuł poglądowy Piotra Szczotki
Dotyk i przestrzeń

Spotykając się po raz pierwszy z pojęciem praca z tkan-

kami miękkimi, zapewne przychodzą Państwu na myśl różne
skojarzenia, pytania. Z jakimi tkankami pracujemy, w jakim celu,
jaki to rodzaj zabiegu? Po pierwsze – tkanki miękkie - czyli generalnie poza układem kostnym, praca czyli inne spojrzenie zarówno teoretyczne, jak i techniczne niż te, które powszechnie rozumiemy przez tradycyjne pojęcie masaż. Tym bardziej, jeśli jedyne skojarzenie, doświadczenie odnosi się do tzw. masażu klasycznego. Choć w ostatnich dwóch dekadach przeszedł wiele modyfikacji, masaż klasyczny wciąż jest – niesłusznie - utożsamiany
z bardzo mechanicznym, w pewnym sensie także schematycznym
podejściem do pracy i człowieka.
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Czy jest w tym wiele prawdy? Może, ale to przede wszyst-

kim uogólnianie, na ironię losu schemat myślenia o masażu popularyzowany poprzez media, skupiające się obecnie na bardziej
ciekawych, ale zwłaszcza w sensie wizualnym, spektakularnych,
niemalże widowiskowych metodach. Wszystko zależy od poziomu wiedzy na temat masażu, a przede wszystkim intensywnej
praktyki zawodowej. Poza tym pojecie masaż klasyczny – jako
zbiór doświadczeń masażu nurtu europejskiego - potocznie stosuje się także dla odróżnienia od wschodnich metod. Niestety jest
to duże uproszczenie, ugruntowywane zwłaszcza ostatnio przez
dostępne media.

I

nna sprawa to fakt, że masaż klasyczny jest ciągle utożsamiany z masażem szwedzkim. Ten także uległ wielu modyfikacjom. Przykładem jest kojarzenie go coraz częściej jako tzw. terapii relaksacyjnej, tj. niejako określając jego dwa główne cele,
a praktykowany jest jako ogólny lub częściowy. Warto zwrócić
uwagę, że np. w USA, Australii czy U.K. masaż szwedzki utożsamia się i promuje jako masaż terapeutyczno-relaksacyjny, nie
pochodzący z wschodnich tradycji. Słowem określenia te, funkcjonują raczej jako nurt w masażu, a nie jako zwięzła, pojedyncza
metoda. Wystarczy porównać, jak wygląda praktyka tych masaży w różnych krajach w obrębie samej Europy. Największy rozwój praktyki i jednocześnie badań nad współczesnym masażem
jako pracę z tkankami miękkimi odnotowuje się obecnie w USA,
przy czym nie o kraj tutaj chodzi, ale raczej o międzykulturowe
miejsce intensywnej wymiany myśli, bezpośrednich doświadczeń
i sporej ilości publikacji.    

I
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ntensywny rozwój prac i badań nad tkankami miękkimi, zwłaszcza tkanką łączną, powięzią, przyczynił się do innego
spojrzenia na zabiegi, ale także z drugiej strony spowodował nieco zamieszania. Pracujemy z tkankami miękkimi przypadkowo
w różnych masażach lub bardziej świadomie, kierunkowo skupiając się na przykład na masażu tkanki łącznej. Innym razem
masaż jest wykonany bardziej intuicyjnie, skutecznie, choć nie
znamy najnowszych badań jego dotyczących. Tkanki miękkie są
„wspólnym mianownikiem” podczas zabiegów, w których chce-
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my wpłynąć na leczenie przewlekłych lub chronicznych objawów
bólowych, zwłaszcza pochodzenia napięciowego. Leczymy pacjentów po drobnych urazach, także wspomagamy sportowców,
przyczyniając się do ich osiągnięć, podobnie podczas rewitalizacji po trudnym sezonie, czy intensywnych zawodach. Pracujemy
z tkankami miękkimi także podczas głębszej relaksacji lub rozluźniając napięcia, jeśli z powodu stanu skóry nie możemy wykonać
intensywniejszego masażu.

W

spólny termin, który obecnie łączy masaż jak i pracę
z tkankami miękkimi, terapię pracy z ciałem oraz miękką terapię
manualną to „manipulacje”. Przy czym w tym przypadku nie odnoszą się oczywiście do struktur kostnych, tylko do tkanek miękkich.
Pracując z tkankami miękkimi, spowalniamy także procesy starzenia się tkanek, zwłaszcza skóry lub leczymy, procesy które już
zaistniały. Przykładowo, miejscowe problemy z utratą elastyczności skóry, strefy z tendencjami do występowania obrzęków,
czy powszechne defekty estetyczne określane ogólnie jako zmiany cellulitowe, ponadto lokalne zwiotczenia a także zwłóknienia
skóry. Praca z tkanką łączną, manipulacje obejmują także twarz,
zwłaszcza podczas uwalniania napięć w obrębie stawu żuchwowo-skroniowego, czoła bądź potylicy.  
Zatem jaka jest podstawowa różnica pomiędzy tradycyjnie (europejskim podejściem) rozumianym masażem, a pracą z tkankami miękkimi? Już na samym wstępie zauważmy, że nie sposób w
100 % te dwa rodzaje metod dokładnie wyodrębnić, czy usystematyzować.
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1. Masaż w klasycznym ujęciu, technicznie dzielimy na kilka
podstawowych technik jak: głaskanie, rozcieranie, ugniatania,
uciski, także oklepywania i wibracje. Posiłkujemy się kilkoma
zmodyfikowanymi technikami. Określamy siłę i kierunki, ilość
powtórzeń, czy też stopień nacisku. Pokutuje jednak przekonanie,
iż metodycznie zwykle buduje się cały zabieg w oparciu o podstawowe, schematyczne podejście do pracy z tkankami. W teorii
masażu klasycznego nie występuje tak charakterystyczne skupienie na warstwach, czy poziomach, na które wpływamy, jak w innych masażach. Raczej podchodzi się do zabiegu odcinkowo, a
nie warstwowo, co ma odbicie przykładowo podczas opracowania
stawów lub pracy z kręgosłupem. Nie skupiamy się w takim stopniu na połączeniach, relacjach między poszczególnymi tkankami,
jak ma to miejsce we współczesnym rozumieniu pracy z tkankami
miękkimi. Także w edukacji masaż klasyczny jest przede wszystkim masażem bazowym, co jednak nie oznacza, iż wykonujemy
go i odbieramy czysto mechanicznie, schematycznie. Takie podejście świadczyłoby jedynie o braku wiedzy na jego temat, nie
wspominając już o samej praktyce. Niedoinformowanie pokutuje
przykładowo na zleceniach na zabiegi, wskazania typu: „masaż
suchy odcinka C i Th”, „masaż klasyczny odcinka lędźwiowego”, „masaż barku” itd., są biorąc pod uwagę dzisiejsze standardy, swojego rodzaju archaizmem.
Nie oznacza to także, iż terapeuci nie zdają sobie sprawy z tych
różnic. Jeśli ktoś zna masaż klasyczny dogłębnie jako praktyk,
prędzej czy później dochodzi do wniosku, iż podstawą jest „budowanie” konstrukcji zabiegu na kilku poziomach, różnicowaniu
wpływu na tkanki, a nie jedynie schematyczne powtarzanie ruchów, technik. Poza tym doceni także subiektywne odczucia pacjentów, jako wskazówki do dalszych zabiegów. Rzecz jasna nie
da się opisywać zabiegu masażu jedynie w oparciu o analizę dostępnych tekstów, rdzeń porozumienia dotyczy praktyki. Podobnie jak zwykle trudno porozumieć się praktykom masażu, jeśli jeden przez lata wykonuje zabiegi stricte lecznicze, a drugi spełnia
się w szeroko pojętej relaksacji.  
Obecnie w ocenie masażu klasycznego główny problem stanowi
niemal mityczne, rutynowe podejście do powtarzalności technik,
dosercowy kierunek, techniki odkręgosłupowe lub też wzdłuż
kręgosłupa z kierunku od L, Th w kierunku C. Także skupienie
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się w pracy z mięśniami na głównej części czyli brzuścach, czy
schemacie, kolejności chwytów: głaskania, rozcierania, ugniatania, itd. Poza tym skupienie na niemal dogmatycznym dokrwieniu mięśni.       
W przypadku początkującego adepta masażu, nauka rozpoczyna
się najczęściej od miejsc w miarę neutralnych dla ewentualnych,
przypadkowych reakcji mogących wywołać chwilowe negatywne
skutki dla organizmu. Owszem jesteśmy ostrożni, ale zazwyczaj
głównym celem nauki jest „uelastycznienie, czy też uruchomienie” dłoni, polegające na nauce potrzebnej dla masażu sprawności
manualnej oraz praktyka synchronizacji naprzemiennych ruchów.
Dalej wyczuwanie bardziej subtelnych niuansów jak wilgotności,
temperatury, sprężystość, itp. Ważnym czynnikiem jest także ergonomia samego ruchu, jak i sposobu pracy masażysty.
W sumie na początku naukę masażu klasycznego w pewnym stopniu opieramy na schemacie, regularności ruchów, co jest uzasadnione. Dogłębne opanowanie technicznych niuansów poszczególnych chwytów jest niezbędne, a na pewno bardzo pomocne
w późniejszej nauce masażu segmentalnego, łącznotkankowego,
czy okostnowego, a dalej w metodach pracy z powięzią, opracowaniu punktów spustowych. Przychodzi taki czas, kiedy pora
wyjść poza schemat i tu się właśnie zwykle uwidacznia problem.
Już nie zawsze powtarzamy chwyty kilkakrotnie, nie zawsze
ugniatanie następuje po rozcieraniu, zmieniają się kolejności, intensywność, a palpacja ma zupełnie inny wymiar. Problemy zaczynają się także wtedy, kiedy młodemu adeptowi masażu przychodzi się zmierzyć z masażem ogólnym lub całościowym. Subtelne i subiektywne w ocenie reakcje pacjenta na sam dotyk, to
już zupełnie inny wymiar.    
2. Praca z tkankami miękkimi skupiona jest na tkankach, które
nie tylko uelastyczniamy. Występuje diametralna różnica w pracy
na poziomach tkanek, intensywności i amplitudzie. Zdziwienie
adepta następuje wtedy, kiedy podczas nauki jedynie „zaczepiamy palce” na tkankach i kierunkowo manipulujemy nimi w synchronizacji z oddechem, a uwolnienie napięcia następuje najczęściej podczas wydechu. Przy czym synchronizacja ta ma miejsce
nawet przy opracowaniu dystalnych od klatki piersiowej partiach
ciała. Powięź traktujemy jak „żywotny, zmieniający się organ”.
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Dla nas to elastyczna pończocha, która jednocześnie pełni funkcje
podporowe, odżywcze, komunikacyjne, magazynujące, obronne.
Przy dzisiejszym stanie wiedzy, nie sposób jej znaczenia bagatelizować, nie wspominając już o jej pomijaniu w ukierunkowanej
terapii. Nie wszystkie jednak techniki wykonuje się w tak subtelny sposób.
Nauka pracy z tkankami miękkimi – zwłaszcza dla początkującego adepta sztuki - bardziej przypomina naukę samej palpacyjnej
diagnostyki, niż wykonywanie terapeutycznego zabiegu. Wykorzystujemy różne chwyty wykonywane kierunkowo i „rozproszone”, stopniujemy nacisk, zaczynamy od palców po nacisk i przesuwanie większą partią dłoni, czasem posiłkujemy się kłębem,
łokciem. W tym momencie warto już wprowadzić pojęcie manipulacji. Posłużmy się przykładowo jednym z jej znaczeń pozamedycznych, przytaczając pewne porównanie, skojarzenie.

C
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zy jeśli podają nam w mediach, dajmy na to w telewizji
jakąś nowinkę, czy powoduje ona za każdym razem bezpośrednio naszą błyskawiczną reakcję? Raczej nie, potrafi to być bardzo
różnorodna reakcja. Jeśli nawet, to raptownie po niej, następuje
refleksja. Słowem „news” nie pozostaje bez odzewu, zależy także, jak zostanie i kiedy podany. Są jednak i takie wiadomości, na
które nie tylko reagujemy intelektualnie, emocjonalnie, ale potrafimy aktywnie zareagować całym naszym ciałem, nieświadomie
zdradzając nasze zaangażowanie. A przecież często to raczej odpowiednio podana wiadomość, sposób, czas, czy miejsce wpływają na nas mocniej, niż sama treść informacji. Przyjmujemy, że
„opakowanie wiadomości” czyli warunki, forma, a także podana
sugestia są także niezwykle istotne.
Idąc na szlaku zauważamy napis Park Narodowy i na wszystko
zaczynamy patrzeć inaczej.  
Oglądając film Coco Chanel, zwróciłem uwagę na scenę z materiałem, kiedy autorka niezapomnianych kreacji w prosty sposób
testowała tkaninę, widząc ją po raz pierwszy. Za pomocą lekkiego marszczenia i napinania to wzdłuż włókien materiału, a potem
w poprzek sprawdzała jego wartość, przydatność do kroju. Może
scena trwa zaledwie kilka sekund, ale jest bardzo wymowna.
Podobnie oceniamy elastyczność skóry w diagnostyce, np. w masażu segmentalnym, w strefach łącznotkankowych. Palcami lub
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całą dłonią przesuwamy skórę równolegle do kręgosłupa, a następnie na boki i z powrotem do niego. Łatwiej jest przesuwać
skórę równolegle do kręgosłupa niż na boki, zwłaszcza w odcinku
lędźwiowym. Jeszcze trudniej w liniach napięć.
Pracując w celu modelowania sylwetki posiłkujemy się m.in. testami w poprzek linii Langera, a stan mięśni ustępuje tu zainteresowaniu, jak rozmieszczona jest lokalnie tkanka tłuszczowa.   
Pozostają w diagnostyce jeszcze kierunki pośrednie. Pracujemy
miękko, ale głębiej i zwalniając nacisk, na skos, ale wracamy do
początkowego punktu odniesienia. To podstawowe informacje o
napięciach i ewentualnych obrzmieniach, czy też zwłóknieniach
tkanek. Takimi technikami pracujemy w pobliżu kręgosłupa, ale
nie tylko tu.    
    
Jak więc te dwa pojęcia może rozróżniać początkujący adept
masażu lub też zainteresowany laik?

Dajmy na to, iż obserwujemy zabieg lub wyobraźmy so-

bie, że się jemu poddajemy, a potem wyobraźmy sobie, że tym razem to my go wykonujemy. To proste ćwiczenie uzmysłowi nam,
iż za każdym razem możemy sobie wyobrazić, jak odczuwamy
dotyk na różny sposób, nie tylko w bezpośrednim miejscu wykonywania masażu. Dla uświadomienia, kolejny przykład.

P

acjent lub pacjentka kładzie się na brzuchu, jest przykryta, terapeuta podchodzi i powoli, ale stanowczo kładzie dłoń
tak, iż na okolicy odcinka lędźwiowego są palce, a reszta dłoni,
zwłaszcza kłąb spoczywa już na miednicy. Teraz lekko poruszamy
samą skórą, powtarzam poruszamy, a nie głaszczemy! Palce wyczują początkowo raczej poddające się tkanki w odcinku krzyżowo-lędźwiowym, ale kłąb i kłębik opierają się bardziej na szczycie pośladków. Tkanki miękkie poddają się uciskowi, zwłaszcza
jeśli jest nieco więcej tkanki tłuszczowej.
Czy było to głaskanie lub klasyczne uciski? Nie, ale ten prosty
ukierunkowany diagnostycznie, terapeutycznie dotyk, daje nam
wiele informacji, począwszy od stanu skóry, ilości lokalnej tkanki
tłuszczowej „obudowującej” okolicę lędźwiową i krzyżową rozciągając się w kierunku przednich górnych kolców biodrowych,
po reakcje na sam dotyk. Nie miał miejsca jednak sam właściwy
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masaż, na pewno nie klasyczny, ale raczej manipulacje tkankami
miękkimi.  
W zależności od celu wykonywanego zabiegu będą dla nas
ważne właśnie wyczuwalne różnice w sprężystości tkanek, a
innym razem sama reakcja na dotyk. Bez względu jednak na
cel zabiegu, terapeuta powinien nauczyć się wyczuwać tego
rodzaju subtelne niuanse. Reakcja napięcia wywołana samym
dotykiem, może napięcie tkanek miękkich zmieniać, dlatego
w zabiegach istotne są zarówno subtelne, jak i subiektywne
reakcje.
Tu w zależności od metody masażu, technik pracy z tkankami
miękkimi, poprzez metody body work, terapię manualną czy fizjoterapię toczy się teoretyczna batalia o to, co w sumie zaaplikowaliśmy. Jakiego rodzaju chwilowe odkształcenie tkanki lub
może jedynie palpacyjną diagnostykę? Większość wymienionych
powyżej metod lub grup terapeutycznych metod ma to do siebie, iż jednocześnie pracując dłońmi, możemy w każdej sekundzie diagnozować, jak i wykonywać właściwą terapię. Wytyczenie granicy między nimi nie jest łatwe. Widzimy także, jaka jest
wyraźna przewaga manualnych - w sensie wykonywanych ręcznie - metod, nad jakimikolwiek urządzeniami.  
Dlatego w zabiegach skupimy się przede wszystkim na tym,
co możemy osiągnąć i na jakim poziomie pracować, stosując
poszczególne metody, a nie na tym, co je dzieli.

Wielu terapeutów, postulujących swoje autorskie opra-
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cowania nie tylko przyznaje, ale wręcz od razu wskazuje, co ich
zainspirowało, jakie jest pochodzenie ich metod. Takie podejście
jest bardziej wiarygodne i po prostu szczere. Bo w tych przypadkach chodzi zwłaszcza o przemyślaną metodykę, skupienie się w
terapii lub profilaktyce, czy relaksacji na jakimś szczególe lub też
grupie pacjentów, do których mamy dostęp. Potem następuje proces promowania w nadziei, że w poszukiwaniach, pasjach nie są
osamotnieni. Dlatego tak często czytamy dziś nie tyle o autorskich
metodach, ale raczej o tzw. opracowaniach lub, co oddaje głębię
zjawiska w pracy, to tzw. koncepcja lub po prostu koncept.
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Terapeuta ma co prawda wewnętrzną potrzebę podzielenia się doświadczeniami, ale jednocześnie jest świadom faktu, iż nie pracuje nad danym zagadnieniem sam. W taki sposób opracowano wiele współczesnych metod, modyfikacji, ale też niezależnych opracowań. Możemy mówić o swoistej mozaice składanej na nowo,
według nieco innego wzoru. A jak to z obrazami bywa, podziwiamy różnorodność wzoru a nie monotonię, zachowując jednak w
przypadku terapii motyw przewodni.
Nieco innymi prawami rządzi się rynek SPA, tutaj promuje się w
pierwszej kolejności raczej tzw. zabiegi na ciało z elementami masażu lub też inspirowane przeróżnymi metodami.
W terapii elementy pracy z tkankami miękkimi zawarte są w znanych i powszechnie uznanych metodach, jak i autorskich rozwiązaniach, nie sposób jednak szafować nimi dowolnie. Dlatego też
autorzy posiłkują się wieloma publikacjami, książkami, przeprowadzają sporo wykładów i uczestniczą w kongresach, promując
je. Część z nich publikuje informacje o prowadzonych badaniach.
Do bardziej znanych metod i terminów należą: myofascial release, deep tissue massage, soft tissue manipulation, trigger point
po integracje strukturalną, techniki nerwowo-mieśniowe, masaż
łącznotkankowy, cranio-sacral, czy pozycjonowanie.    W ubiegłych latach przełom stanowi anatomy train. To zaledwie kilka z
nich. Nie ma stałych granic, są za to pewne koncepcje, aspekty
pracy, skupienie się na danym problemie.
Metody mają przede wszystkim konstrukcje, a sam schemat schodzi na plan dalszy. Zatem terapeuta w ich przypadku nie będzie
już uczył się według schematu: dwa głaskania, potem rozcierania
i uciski, ale wpierw zada sobie pytanie podstawowe:
Na jakim poziomie będę pracował, jaki odczyn wywołać i co
chcę osiągnąć w tkankach?
Jedne z opracowań tkanek miękkich są skupione na generalnym
rozluźnieniu lub uwolnieniu napięć, inne na pracy z głównymi powięziami. Następne opierają się pośrednio na stymulowaniu układu nerwowego, jeszcze inne na wstępnej relaksacji, stopniowej
ale konsekwentnej pracy warstwowej. Podstawa to różnicowanie,
a nie wartościowanie metod.
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Uwagi osobiste. Przykładowo w mojej praktyce zainteresowały
mnie dwa aspekty pracy: warstwa i poczucie przestrzeni, rozluźnienie. Dlatego często w teorii korzystałem z porównania „dotyk
i przestrzeń” jako kwintesencji moich zainteresowań nie tylko
stricte terapeutycznych. W mojej praktyce podstawą jest łączenie
wstępnej relaksacji z elementami masażu leczniczego lub głębokiej relaksacji w pracy z ciałem, podczas jednej sesji.
Natomiast pasja i zainteresowanie promowaniem w różny sposób
metod masażu (nie tylko tych, które praktykuję) i pracy z ciałem
oraz ich socjologicznego wymiaru przekonuje mnie, iż łatwiej jest
promować je otwarcie, a także w mediach przez pryzmat różnych
porównań.
Problem jednak tkwi w tym, iż zwykle wymaga się od nas bardziej pragmatycznych, precyzyjnych i medycznych pojęć. Z perspektywy wieloletniej praktyki, ale także zajmując się promocją
metod mogę stwierdzić, iż czasem nadmiar teorii może zachwiać
zrozumienie danej koncepcji pracy. Rzecz w tym, aby nowe metody, podobnie jak idee, terminy, pojęcia odpowiednio przemyśleć
i „przepracować”, zanim sięgnie się po następne. Zdezorientowanie zauważamy zwłaszcza dzisiaj w natłoku informacji u młodszych adeptów sztuki, a co dopiero u potencjalnych pacjentów.
Ulubionym moim pytaniem w relacjach z pacjentami, ale także
podczas szkoleń jest:
Jakie pani/ pan ma względem danego zabiegu oczekiwania?

P
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raktykę rozpocząłem na oddziale rehabilitacji i ortopedii,
jednak już na samym początku zainteresował mnie relaksacyjnoleczniczy aspekt zabiegów - zwłaszcza u pacjentów po urazach,
mieszanej traumie - w tej właśnie kolejności. Od 1992 r. miałem
okazję także dzielić się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami zawodowymi poza granicami, oczywiście nie od razu w formie
kursów. Dziś po latach, na szkoleniach w dalszym ciągu obserwuję schematyczne, mechaniczne podejście do pracy, zwłaszcza po-
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czątkujących terapeutów. Złe nawyki przenoszą się zarówno na
odczucia pacjentów, jak i na brak ergonomii w pracy.
W promowanym pod początkowo roboczą nazwą masażu w
standardzie bodywork podczas samego masażu, jak i kursów, na
pierwszym miejscu skupiałem się na wstępnej relaksacji, zwłaszcza u pacjentów z problemami pochodzenia napięciowego. Tłumacząc jednocześnie praktykującym, iż nie osiągniemy dobrych
rezultatów, jeśli wpierw nie uelastycznimy siebie.   
Kontakt z pacjentami po licznych wypadkach i korekcyjnych lub
rekonstrukcyjnych zabiegach z chirurgii plastycznej zaowocował także tym, iż zainteresowała mnie praca z tkankami miękkimi właśnie przez pryzmat problemów zdrowotno-estetycznych.
W sumie przygotowanie kikuta po amputacji kończyny, w obecnym podejściu do pracy z tkankami miękkimi nie jest niczym innym, jak „przebudowaniem” struktury w oparciu o intensywną
pracę z tkankami miękkimi, tkanką łączną.
Z kolei w silnym stresie problemy napięciowe mięśni, zwłaszcza
w okolicach dużych stawów, przekładać się mogą na dysfunkcje
nie tylko samych stawów, ale na problemy oddechowe i napięcie
dystalne. Skupiamy się więc w masażu na działaniu strukturalnym
i czynnościowym.
Problemy w obrębie stawu żuchwowo-skroniowego lub górnych
kręgów szyjnych mogą pośrednio prowadzić do dysharmonii napięć mięśni i pośrednio skóry w obrębie twarzy.
Poleganie na środkach wizualnych i mediach.

Wielu kursantów, młodych adeptów masażu, fizjoterapii

czy kosmetyki przychodząc na szkolenia są jakby zaprogramowani. Mają problem z wyjściem poza schemat ruchów. Pierwsze
pytanie dotyczy zwykle ilości powtórzeń chwytów!
Zauważyłem także, iż najczęściej są to te osoby, które od razu
chcą coś nagrywać lub też bez przerwy notują, rysują. Nie przeczę, że to czasem nie może pomóc w dokładności wykonywanych
zabiegów, ale mam wrażenie, iż coś w ich życiu i pracy po prostu
umyka. Tu poza wiedzą, praktyką, jest potrzeba intuicji i empatii,
a tego sfilmować się nie da.    
Obecne szkolenia zarówno z opracowań Integracyjny Masaż
Body Work, jak i Twarz Emocjonalna opierają się z jednej stro-
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ny na modyfikacjach masażu w zachodnim ujęciu, skupieniu na
pracy z tkankami miękkimi, zwłaszcza tkanką łączną, z drugiej to
metoda z nurtu body work czyli pracy z ciałem. Masaż jest głównym rdzeniem, ale są elementy biernych ruchów w stawach, synchronizacja z oddechem i elementy edukacji.  
Podstawą jest jednak wyjście poza schemat powtarzalności ruchów, a także nauka odczuwania subtelnych i subiektywnych odczuć, pacjenta, a także swoich. To dla wielu jest większym wyzwaniem, niż egzamin z anatomii.
Wizualny eksperyment

Co do pracy warstwowej z tkankami miękkimi i obserwa-

cji, końcowa uwaga. Zrobiłem kilka lat temu na jednym kongresie
eksperyment. Pokazywałem fragmenty filmu z zabiegiem i potem
prosiłem, aby napisać sobie krótką notatkę, co się widzi. Następnie był mój komentarz i zdziwienie, iż tak daleka jest wizualna
ocena, od tego, co rzeczywiście pokazywałem.
Dlatego też unikam ostatnio pokazywania zabiegów od strony
technicznej na dużych imprezach. Masaż i pochodne metody prezentuje się raczej w kameralnych warunkach.
Na koniec jedna uwaga.
Drogi kolego, koleżanko, terapeuto, warto, aby tym, którzy nie
znają profesjonalnych pojęć terapeutycznych, czy medycznych,
starać się czasem wyjaśnić swoje terapeutyczne postępowania i
doświadczenia zawodowe na bardziej obrazowych przykładach.
Jeśli korzystacie z autorskich opracowań lub koncepcji, wyjaśnijcie chociaż w paru zdaniach, na czym one polegają. W moim
przypadku jest nim – dotyk i przestrzeń - i to działa.   
Artykuł Piotr Szczotka © www.bodywork.com.pl
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Masaż wspomagający chirurgię plastyczną
i odnowę psychosomatyczną, jako kierunek praktyki
w odpowiedzi na realne potrzeby ludzkiej tragedii.
Trauma i problem akceptacji

Przeszukując strony internetowe, czytając artykuły lub re-

klamowe foldery, potencjalny klient, pacjent zapewne niejednokrotnie pomyśli, że zajmujemy się daną specjalizacją dlatego, że
to temat modny, słowem na czasie. Tym bardziej dziś, kiedy informacje o zabiegach relaksacyjnych, antystresowych, ponadto
indywidualne zabiegi poprawiające urodę, wspomagające medycynę estetyczną, czy stosowane jako rewitalizacja po operacjach
chirurgii plastycznej są na porządku dziennym. Rzadziej zastanawiamy się nad tym, jak często terapeuci stosują masaż i pokrewne metody pracy z tkankami miękkimi w bardziej pragmatycznej
potrzebie, jak chirurgia rekonstrukcyjna, leczenie urazów, blizn,
traumy o mieszanym psychicznym i fizycznym pochodzeniu. Tak
samo jest w przypadku wizualnych problemów, które często są
tzw. defektami zdrowotno-estetycznymi, czyli kiedy pojawiają się
nagle problemy estetyczne, a są one skutkiem innych dolegliwości, stanu zdrowia.

Końcowy artykuł, zamieszczony przed epilogiem w książ-

ce, wskazuje przykłady, jak pojedyncze sytuacje, relacje międzyludzkie, zaskoczenie w obliczu ludzkich tragedii może wpłynąć
na nasze życie, wybór profesji lub ukierunkować dalszą praktykę.
Przykłady te nie mają nic wspólnego z trendami, jedynie z ukierunkowaną praktyką, potrzebą chwili.  

Z

apewne każdy z nas wielokrotnie pytał przyjaciół, znajomych, czy nawet przypadkowych podróżnych, co wpłynęło na
wybór profesji, którą obecnie wykonują. Przychodzi także moment refleksji nad samym sobą. Co tak naprawdę wpłynęło na nasze decyzje, czy w ogóle były świadome, czy kierował nami przy-

177

Piotr Szczotka
padek, impuls. Są także sytuacje, które powodują ugruntowanie,
ukierunkowanie, moment, od którego działamy z głębszym przekonaniem.

N

iedawno po jednej z prezentacji na kongresie, podeszła
do mnie młoda adeptka masażu i zapytała, jak to się stało, że wybrałem w praktyce m.in. kierunek, specjalizację taką, jak głęboka relaksacja, praca z ciałem i masaż po zabiegach chirurgii plastycznej. Przecież to nie są niszowe tematy, a raczej trendy i czy
można je jakoś połączyć. Poza tym zapytała mnie, czy nie lepiej
jest specjalizować się od początku w masażu stricte leczniczym,
fizjoterapii, itd.
Ujęła mnie tym pytaniem jak i całą dalszą dyskusją, więc tym bardziej wytłumaczyłem jej, że to właśnie jest masaż terapeutyczny,
a początek miał miejsce nie gdzie indziej, jak w szpitalu. Poza tym
- niestety także poprzez spłycanie tematu relaksacji w mediach
- odnosić możemy wrażenie, iż profesjonalny masaż relaksacyjny jest zgoła łatwiejszy do wykonania. Nic bardziej mylącego,
zwłaszcza jeśli pacjentami są osoby, które przeżyły silną traumę.
Jest znaczna różnica pomiędzy potocznym pojmowaniem relaksacji, a jej medycznym aspektem.  

Jako dyplomowany masażysta podjąłem pierwszą pracę w

Instytucie Ortopedii Państwowym Szpitalu Klinicznym nr 4 w
Poznaniu, jesienią 1989 r. Oddział rehabilitacji, leczenie szpitalne, od pierwszych zabiegów kontakt zwłaszcza z traumatologią i
ortopedią, pacjentami po wypadkach, urazach. Z tego okresu zapamiętałem zwłaszcza troje pacjentów, którzy wywarli niezatarte
piętno na moją dalszą praktykę. Pamiętam te sytuacje bardzo dobrze.

I
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dąc rano na oddział żeński odnalazłem pokój i upewniłem
się co do pacjentki i zlecenia. Na łóżku siedziała kilkunastoletnia
dziewczyna zszokowana całą sytuacją, nieśmiało przytakując, potwierdzając nazwisko. Wiek, lat 19. Przyjrzałem się dokładnie jej
zleceniu:
„Masaż, hartowanie kikuta w celu przygotowania do protezowania”. Kiedy rozpocząłem wywiad i zapytałem o pozwolenie,
napięcie narastało, a po odsłonięciu kołdry, ukazała się kończy-
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na po amputacji powyżej kolana, w wyniku urazu. Zamurowało
mnie, pacjentkę także. Zderzyła się w jednej sekundzie jej tragedia z moim (a raczej z naszym, masażystów w owych czasach)
kompletnym brakiem przygotowania pod tym względem, czyli od
strony psychologicznej. Powoli rozpocząłem od testów, ćwiczeń
zanim zabrałem się do właściwego masażu. Dziewczyna rozpłakała się, a ja byłem jeszcze bardziej poirytowany. Kolejne zabiegi dzień po dniu przebiegały już spokojniej. Doczytałem co było
tylko dostępne w literaturze medycznej, ale o stronie psychosomatycznej traumy nie znalazłem ani słowa. Cała terapia była ukierunkowana na aspekt czysto fizyczny, postawienie jej na nogi. Ale
co znaczy stać mocno na nogach? W znaczeniu potocznym, fizjologicznym, czy psychologicznym?
Powoli ustawały bóle fantomowe, można było głębiej opracować
udo, następnie wzmocnić mięśnie, ukształtować sam kikut. W zabiegach istotna była strona techniczna i intuicja.
Dziś można stwierdzić, przeczytać w publikacjach, że podstawą
takich zabiegów jest mozaika polegająca na pracy z powięzią, masażu izometrycznym, ćwiczeniach, ale przede wszystkim praca z
tkankami miękkimi, zwłaszcza z tkanką łączną. Dalej jednak nie
znajdziemy schematu.
Z jednej strony precyzja, konsekwencja, ale też z drugiej strony
wyczuwanie drobnych, subtelnych reakcji mięśni, nerwów, a także wnikliwa obserwacja zachowań pacjentów.

Drugim pacjentem był młody mężczyzna po złamaniu

kręgosłupa, po skoku do wody. Początkowo kontakt był niezmiernie trudny, rezygnacja, gorycz i zdawkowe odpowiedzi. Niegdyś
dusza towarzystwa, potem zdany na pomoc, obsługę osób trzecich. Dzień po dniu łapaliśmy lepszy kontakt. Choć główną część
rehabilitacji przeprowadzali rehabilitanci (ówczesna nazwa fizjoterapeutów), miałem sporo pracy z dosyć dużą partią ciała do masażu i jedną podstawową zasadę: konsekwencja, systematyczność
i parcie do przodu.   

Trzecia mała pacjentka kiedy zbliżyłem się do jej szpital-

nego łóżka, zmierzyła mnie nieufnym wzrokiem. Była to bodaj
5- letnia dziewczynka po urazie i z licznymi bliznami po oparzeniach na sporej powierzchni ud, powłok brzusznych, z boku. Gdy
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chciałem podejść bliżej przywitała mnie krzykiem. W końcu za
zgodą personelu zdjąłem białe ubranie, przebrałem się i zmuszony wejść do obszernego łóżka, zabiegi rozpocząłem od zabawy.
Trochę to trwało zanim dała się w ogóle dotknąć, pierwszy raz
zastosować specjalną maść przygotowaną indywidualnie w aptece. Zdałem sobie sprawę, jakie mogą być konsekwencje takich
blizn, zwłaszcza w tych okolicach u przyszłej kobiety. Tym bardziej, że powodowały przykurcze w okolicach stawów oraz lekki
ból. W końcu udało się nawiązać kontakt, dzień po dniu pracowałem zarówno ze zdrowymi tkankami, jak z bliznami, szczególnie skupiając się na brzegach blizn. Konsekwentnie dzień po dniu
pracowałem z tymi okolicami, w końcu zaczęły się uelastyczniać.
Skóra stawała się gładsza. Nie było takich jak dziś wyspecjalizowanych laserów, fizykoterapii, był za to masaż bez ilościowych
ograniczeń, ciągle przedłużane zlecenia. Masaż i praca z tkankami miękkimi krok po kroku przynosiły efekty. W końcu odpowiednio okrywając ją, pozwalała na głębszy masaż, który wyraźnie przynosił jej ulgę. Od pierwszych zabiegów polegających raczej na zabawie, w którą wplatałem spokojne uciski, bierne ruchy
w stawie i przesuwanie skóry, manipulacje - pomimo, że poprzez
ubranie - do bezpośredniego masażu minęło sporo czasu. W końcu zaakceptowała je. Dlatego dzisiaj pracując z pacjentami bez
względu na wiek, staram się uszanować wszelkie subiektywne reakcje, obawy, mogące wskazywać na problemy z akceptacją siebie, swojego ciała. Warto budować zaufanie, być konsekwentnym
ale i przezornym, niż „spalić” zabieg już na starcie.  
Niestety jeszcze w wielu miejscach pacjentów po wypadkach,
amputacjach, poparzeniach, rehabilituje się w obecności osób
trzecich. Nie mamy rozeznania, badań, na ile dzisiaj młody, startujący dypl. masażysta, masażystka, fizjoterapeuta, stając na progu kariery zawodowej jest przygotowany od strony teoretycznej
zabiegu, jak i z psychologicznego wsparcia.  

Mnie nauczyły te spotkania bardzo wiele. W rehabilita-
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cji, profilaktyce, rewitalizacji ważny jest zarówno czynnik fizyczny, jak i psychiczny. Cierpliwość, precyzja i skupienie w pracy z
tkankami miękkimi uczą także pokory i krok po kroku efektywnych zabiegów. Tu nie ma drogi na skróty. Następnie pojawiali
się kolejni pacjenci, często po urazach fizycznych i psychicznych
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zapewne tak samo głębokich. Kto jest w stanie dokładnie ocenić,
czy po wypadku samochodowym trudniejsza jest rehabilitacja od
strony fizycznej czy psychicznej, zwłaszcza jeśli ma się świadomość, że przeżyło się samemu.  
Dziś praca z tkankami miękkimi zwłaszcza oparta na tkance łącznej jest podstawą, a doświadczenia te wykorzystuję w pracy z pacjentami, pacjentkami po zabiegach chirurgii plastycznej rekonstrukcyjnej, jak i kosmetycznej. To nie są wbrew sugestiom tematy trendy, ale skuteczna pomoc. Rozmawiając o chirurgii plastycznej, tak często zapominamy o osiągnięciach chirurgów na polu
chirurgii rekonstrukcyjnej. W zamian karmimy się tanimi sensacjami z życia celebrytów, poddających się chirurgii kosmetycznej,
czy bardziej inwazyjnym metodom medycyny estetycznej. Nie o
ocenę zjawiska tu chodzi, ale o fakt, iż aby nabrać wprawy w rewitalizacji okołooperacyjnej, warto popracować wpierw w szpitalu, przychodni. Nauczyć się stosować masaż leczniczy tam, gdzie
jest naprawdę niezbędny, także pod kątem efektów estetycznych.
Problemy z twarzą, obrzęki, blizny po cesarskim cięciu, blizny
pooperacyjne i pooparzeniowe wymagają szerszej uwagi niż skupianie się na twarzach w telewizji i komentowaniu kto co ciekawego sobie zrobił. Dziś rozsądny chirurg bez względu na specjalizację jest świadom, iż w okresie pooperacyjnym, ale także
przygotowawczym, a czasem w celach diagnostycznych warto się
posiłkować wprawnymi palpacyjnie masażystami lub fizjoterapeutami.

L

ekarz specjalizujący się w medycynie estetycznej potrafi przed zabiegami, a także po nich, współpracować z masażystami. W bezpośredniej współpracy zasięgnie opinii co do kondycji
skóry, tendencji do obrzęków, ewentualnych obszarów zwiotczeń
skóry.

W zrozumieniu psychicznych aspektów urazów i ich ne-

gatywnego wpływu na tkanki miękkie oraz roli masażysty w tak
zróżnicowanej terapii, pomógł mi wyjazd do USA. Nie tyle dlatego, że wtedy nie zdawałem sobie z tego sprawy, ale dlatego że
brak było na naszym rynku informacji, publikacji, a nam terapeutom przekonania, pewności. Współpraca z psychoterapeutami
także praktycznie nie istniała. Na początku lat 90-tych psychicz-
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ny lub psychosomatyczny aspekt w masażu stricte leczniczym
był pomijany dwuznacznym uśmiechem. Potrzebne jest właśnie
to szczególne skupienie na stronie psychicznej pacjenta, także w
trakcie zabiegów stricte leczniczych. Promowanie tych zagadnień
poprzez kongresy, publikacje czy szkolenia jest dosyć skuteczne,
niestety trudno w kraju o badania naukowe.
W tym względzie od kilkunastu lat staram się przekazać to doświadczenie promując m.in. Integracyjny Masaż Body Work, jako
głęboką relaksację, pracę z ciałem, ale z elementami masażu leczniczego oraz opracowania: DMA Dynamiczny Masaż Antycellulit i TE Twarz Emocjonalna w problemach zdrowotno-estetycznych. Dziś w wielu metodach bierze się pod uwagę oddech i inne
aspekty psychofizyczne, zwłaszcza w sytuacji mieszanych urazów. Sesja IMBW ma także wiele walorów poglądowych, diagnostycznych, zwłaszcza jeśli przychodzący na zabieg klient, klientka, nie wie do końca, czego może oczekiwać w ogóle od masażu,
czy pracy z ciałem.
Rozmawiamy o relaksacji i zabiegach antystresowych, psychosomatycznych aspektach terapii, ale czy jesteśmy w stanie
ocenić, która strona urazu w terapii jest trudniejsza?
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Epilog

Z

amieszczone w książce informacje były początkowo luźnymi, w większości spontanicznie zapisywanymi uwagami, które
później rozwijałem. Nie miałem zamiaru kogokolwiek pouczać,
a jedynie podzielić się często słyszanymi pytaniami, sugestiami
podczas samych zabiegów, jak i promocji w szkołach, na kongresach, targach, sympozjach, podczas szkoleń. Część zamieszczona została jako odpowiedź na wiele otrzymanych emaili oraz
rozmów telefonicznych.

Kończę ostatnie notatki późnym latem 2011 roku, nie-

mniej jednak, jest to dla mnie także symboliczne zamknięcie
okresu intensywnego promowania masażu, jak i metod pokrewnych, pracy z ciałem (body work) w formie książki.

Materiału jest jeszcze sporo, ale musiałem dokonać pew-

nej selekcji i zamknąć publikację przede wszystkim z uwagi na
intensywną praktykę, która jest dla mnie najważniejsza jako bezpośrednie spotkanie z człowiekiem.
© Piotr Szczotka

www.piotrszczotka.pl

www.bodyworker.pl
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Podziękowania

P

ragnę podziękować wielu osobom będącym moimi nauczycielami, współpracownikami i tym, którzy inspirowali mnie
do napisania książek oraz wspierali promowanie masażu i zdrowia. Dziękuję pacjentom za wszelkie uwagi, także uczestnikom
szkoleń, słuchaczom, studentom, organizatorom kongresów, redaktorom magazynów oraz dziennikarzom.

Serdecznie dziękuję zwłaszcza Kathryn Merrow za inspira-

cję do napisania tej książki, przyjaciółce, niezwykłej terapeutce,
autorce książki i prowadzącej Simple Pain Relief z USA.

Ewie Mikuła za wsparcie i budujący, czasem krytyczny

głos w realizacji projektów oraz współpracę na różnych polach.

Nauczycielami oraz osobami, które wpłynęły na moją

drogę zawodową oraz pasję życia w praktyce zawodu masażysty,
praktyka nurtu pracy z ciałem i w promocji zdrowia, byli dla mnie
m.in. ś.p. pan mgr Anicet Zborowski, mgr Adam Zborowski, mgr
Marian Skwara, mgr Małgorzata Huczyńska, dr Danuta Koziełło, dr n. med. Agata Wolska. Za granicą Sandy Fritz dyrektor Health Enrichment Center, wspomniana już Kathryn Merrow, Stanley Rosenberg, Roberto Bartoletti, dr Robert Schleip.
Są także dla mnie pozytywnym przykładem, iż rozwój osobisty, karierę i pasję terapeuty da się skutecznie pogodzić z życiem prywatnym, jak i pasją życia. Wykonywanie masażu nie musi być także
pierwszą profesją w życiu, a praktykę rozpoczynać można w różnym wieku. Nieocenioną pomoc i zaangażowanie we wspólnych
projektach wniósł wieloletni dyrektor legendarnej „Szkoły Krakowskiej” mgr Adam Zborowski, wspierając min. projekt Targów
Edukacyjnych Masażu i pomagając w przygotowaniu niniejszej
książki. Także obecna dyrektor pani mgr Renata Żukiewicz-To-
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pa wspiera wiele projektów w szkole, obecnie pod nazwą Szkoła
Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego Nr 2 w Krakowie.
Dziękuję także za zaangażowanie i współpracę mgr Joannie Nowak, nauczycielce zawodu.

Za współpracę terapeutyczną i w projektach dziękuję min.

lek. med. Piotrowi Skupin, lek. med. Waldemarowi Jankowiakowi,
dr n. med. Mari Noszczyk także za zaproszenie do redagowania
rozdziału w książce pod jej redakcją. Lek. med. Andrzejowi Ignaciukowi za możliwość promowania współpracy z lekarzami zajmującymi się medycyną estetyczną w szkole podyplomowej PSME
i na kongresach. Redakcjom magazynów i czasopism za promowanie tematów związanych z praktyką masażu, pracy z ciałem,
m.in: „Rehabilitacja w praktyce”, „Jurnal of the Australian Associations of Massage Therapists”, „e-Dentico” „Magazyn Medycyny Estetycznej”, „ Les Nouvelles Esthetiques”, obecnie także
„Lne & Spa” „Gabi.net Estetyka & Zdrowie”, „Kosmetyka Profesjonalna” oraz wielu popularnym magazynom, dla których pisałem artykuły lub byłem konsultantem.

Serdeczne podziękowania także za możliwość prezentowa-

nia moich doświadczeń i promocję w regionalnych programach
telewizyjnych, min. WTK, TVP3 Poznań, jak i ogólnopolskich.
Dziękuję za możliwość prelekcji na różnych kongresach, a także
za publikację artykułów na stronach, portalach internetowych.
Szukając archiwalnych artykułów, wystarczy wpisać kombinacje
hasła „Piotr Szczotka masaż” lub „Piotr Szczotka body work”,
bądź artykuły.
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Z podziękowaniem, Piotr Szczotka.

