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1. WPROWADZENIE 
 

Poradnik będzie Ci pomocny w przyswajaniu wiedzy i kształtowania umiejętności 
praktycznych na temat zasad wykonywania masażu relaksacyjnego oraz jego zastosowania  
w praktyce leczniczej.  

W poradniku zamieszczono: 
– wymagania wstępne – wykaz umiejętności, jakie powinieneś posiadać, aby bez problemów 
korzystać z poradnika,  
– cele kształcenia – wykaz umiejętności, jakie opanujesz podczas pracy z poradnikiem, 
– materiał nauczania – wiadomości teoretyczne niezbędne do opanowania treści jednostki 
 modułowej, 
– zestaw pytań, abyś mógł sprawdzić, czy już opanowałeś określone treści, 
– ćwiczenia, które pomogą Ci zweryfikować wiadomości teoretyczne oraz ukształtować 
 umiejętności praktyczne, 
– sprawdzian postępów, 
– sprawdzian osiągnięć, przykładowy zestaw zadań. Zaliczenie testu potwierdzi 
 opanowanie materiału jednostki modułowej, 
– literaturę uzupełniającą. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Schemat układu jednostek modułowych  

322[12].Z4 
Masaż relaksacyjny i kosmetyczny 

 

 
322[12].Z4.01 

Wykonywanie masażu relaksacyjnego 

322[12].Z4.02 
Wykonywanie masażu kosmetycznego  

pielęgnacyjnego 

322[12].Z4.03  
Wykonywanie masażu kosmetycznego w różnego 

rodzaju zmianach tkankowych 
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2. WYMAGANIA WSTĘPNE 
 

Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: 
– nawiązywać i utrzymywać kontakt z pacjentem, 
– określać wskazania i przeciwwskazania do wykonywania masażu klasycznego, 
– określać wpływ masażu klasycznego na organizm człowieka, 
– wykonywać w prawidłowy sposób techniki z masażu klasycznego, 
– organizować stanowisko pracy, 
– dbać o należyte wyposażenie oraz ład i porządek w miejscu pracy, 
– posługiwać się podstawową wiedzą z zakresu anatomii i fizjologii człowieka, 
– określać znaczenie stosowania zasad psychologii i etyki w pracy technika masażysty, 
– korzystać z różnych źródeł informacji, 
– współpracować w grupie, 
– przestrzegać zasad bhp i ochrony przeciwpożarowej. 
 



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 
 6 

3. CELE KSZTAŁCENIA 
 

W wyniku realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: 
− przeprowadzić wywiad z klientem na potrzeby masażu relaksacyjnego, 
− określić wpływ masażu relaksacyjnego na organizm człowieka, 
− wykonać masaż relaksacyjny całego ciała i częściowy zgodnie z obowiązującymi zasadami, 
− dobrać pozycje relaksacyjne do masażu całego ciała, 
− wykonać masaż całego ciała technikami relaksacyjnymi, 
− wykonać masaż w odpowiednim tempie zapewniającym relaksację, 
− dobrać pozycje relaksacyjne do masażu częściowego,  
− wykonać masaż relaksacyjny twarzy,  
− wykonać masaż relaksacyjny głowy,  
− wykonać masaż relaksacyjny dłoni,  
− wykonać masaż relaksacyjny stóp,  
− wykonać masaż  relaksacyjny grzbietu, 
− dobrać środek poślizgowy do masażu relaksacyjnego, 
− dobrać muzykę i środki aromatyczne w zależności od potrzeb relaksacyjnych 

pacjenta/klienta, 
− zastosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. 
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4. MATERIAŁ NAUCZANIA 
 
4.1. Wywiad jako metoda diagnozowania schorzeń i oczekiwań 

pacjenta 
 
4.1.1. Materiał nauczania 
 

Przed przystąpieniem do masażu klasycznego przeprowadzamy z pacjentem wywiad. Jest 
to bardzo istotny element, który pozwala nam na zebranie koniecznych informacji na temat 
jego stanu zdrowia. W rezultacie możemy pacjenta/klienta zakwalifikować do wykonania 
zabiegu lub też nie. Zdobywamy ponadto wiedzę, która umożliwia nam dobranie 
odpowiedniego sposobu postępowania w przypadku konkretnego pacjenta/klienta i jego 
dolegliwości. 

Jeśli chodzi o masaż relaksacyjny sytuacja wygląda w podobny sposób. Musimy pamiętać, 
że mimo iż często daleko bardziej delikatny niż masaż klasyczny, w dalszym ciągu jest to 
zabieg, który ingeruje w znacznym stopniu w fizjologię organizmu ludzkiego, we wszelkie 
procesy życiowe. Poza kwestią poznania ewentualnych przeciwwskazań występujących u 
pacjenta, które mogą go dyskwalifikować do wykonania zabiegu, wywiad przed masażem 
relaksacyjnym spełnia jeszcze jedną bardzo istotną rolę. Wywiad, pozwala nam poznać 
oczekiwania pacjenta/klienta względem zabiegu i nas samych, jako terapeutów. W wypadku 
masażu relaksacyjnego musimy wykazać się niezwykłą elastycznością, ponieważ potrzeby 
pacjenta/klienta mogą być bardzo różne. W odróżnieniu od masażu klasycznego, z reguły nie 
posiadamy w masażu relaksacyjnym określonych sposobów postępowania. Musimy je 
wypracować sami, między innymi na podstawie wstępnej rozmowy z pacjentem. Zdarza się, że 
pacjent/klient nie życzy sobie, aby jakiś obszar ciała był poddawany masażowi. Może to 
wynikać z powodów osobistych i oczywiście naszym obowiązkiem jest dostosować się do 
wymagań pacjenta. 

Ocenę pacjenta/klienta zaczynamy już od obserwacji jego sposobu poruszania się, gestów, 
zachowań, mimiki. 

Bardzo dobrym zwyczajem jest prowadzenie kartoteki pacjentów. Pozwala ona na 
usprawnienie naszej pracy. Zapisujemy tam informacje dotyczące klientów, które mogą zostać 
wykorzystane, gdy ktoś ponownie zawita do naszego gabinetu. Zapisujemy imię i nazwisko 
pacjenta, jego wiek i płeć, a następnie przechodzimy do dalszej części wywiadu. 

Pytania jakie zdajemy pacjentowi dotyczą wykonywanej przez niego pracy, przebytych  
i obecnych chorób, wcześniejszych doświadczeń z masażem, jego reakcji na przebyte zabiegi. 

Prowadząc rozmowę musimy starać się zebrać jak najwięcej potrzebnych informacji. 
Podstawową sprawą, będą ewentualne przeciwwskazania do wykonania zabiegu. 
Przypominam, że w wypadku masażu relaksacyjnego nie jest wymagane zlecenie lekarskie na 
zabieg, toteż na nas spoczywa cała odpowiedzialność za zdrowie pacjenta. Spośród 
podstawowych przeciwwskazań wymienić należy: wysoką temperaturę ciała (ponad 38°C), 
okres ciąży (od 4 miesiąca) i ciążę zagrożoną, złośliwe nowotwory, zmiany dermatologiczne 
w miejscu ich występowania, przerwanie ciągłości skóry, żylaki podudzi i uda w miejscu ich 
występowania, zaburzenia krążenia obwodowego dużego stopnia, ostre stany zapalne, 
osteoporozę znacznego stopnia. Nie należy również wykonywać masażu klasycznego 
bezpośrednio po spożyciu przez pacjenta/klienta obfitego posiłku, alkoholu, po dużym wysiłku 
fizycznym, w czasie przerwy w pracy i po zabiegach silnie termicznych. 
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Z kolei jeśli chodzi o wskazania, najczęściej podaje się choroby cywilizacyjne, czyli stany 
zakłócające normalną równowagę między zdrowiem psychicznym a fizycznym, a także 
czynniki, które do niej często prowadzą, jak np. zbyt duże tempo życia, zanieczyszczone 
powietrze, woda i pożywienie, niewłaściwy sposób odżywiania, hałas, różnego rodzaju 
używki. Dalej wymienić możemy: stres, przemęczenie, nadpobudliwość nerwową, apatię, zbyt 
duże napięcie nerwowe, bezsenność, bóle mięśniowe, zaburzenia krążenia obwodowego na tle 
czynników stresogennych, choroby narządów wewnętrznych na tle stresu, bolesne miesiączki, 
bulimię, anoreksję, itp. 

Wywiad powinien dać nam odpowiedź na pytanie jaki jest ogólny stan zdrowia pacjenta. 
Pomocne będą także informacje dotyczące spędzania wolnego czasu przez pacjenta, czy jest 
osobą aktywną fizycznie, czy może odwrotnie- większość czasu spędza w samochodzie lub 
przed ekranem monitora. Poziom jego aktywności będzie warunkował intensywność masażu. 

Początkowa faza zabiegu mimo, iż nie jest już częścią wywiadu jako takiego, spełnia 
jednak dopełniającą rolę. Najczęściej dopiero w momencie kiedy uzyskamy kontakt  
z tkankami pacjenta, dowiemy się więcej na temat stanu jego skóry, napięcia mięśni, itd. 

Reasumując, nie należy traktować wywiadu jako zła koniecznego. Odpowiednio 
przeprowadzony nie znuży pacjenta, a pozwoli nam skutecznie pomóc mu w jego problemach, 
co z pewnością będzie rzutować na jego ocenę nas, jako specjalistów. 
 
4.1.2. Pytania sprawdzające 
 
 Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Czy wysoka temperatura ciała jest przeciwwskazaniem do wykonywania masażu 
 relaksacyjnego? 
2. Jakie są przeciwwskazania do przeprowadzenia zabiegu masażu  relaksacyjnego? 
3. Jakie są wskazania do masażu relaksacyjnego? 
4. Jaką rolę spełnia kartoteka pacjentów? 
5. Co jest warunkiem wykonania masażu relaksacyjnego? 
6. Czy powinniśmy się sugerować oczekiwaniami pacjenta, czy też może sami musimy 
 zadecydować o dokładnym postępowaniu i częściach ciała objętych masażem? 
7. W jaki sposób spędzanie czasu wolnego przez pacjenta/klienta może mieć wpływ na 

wykonanie masażu? 
 
4.1.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Zaplanuj i przeprowadź wywiad z klientem/pacjentem w celu zakwalifikowania go do 
wykonania masażu relaksacyjnego i ustalenia jego oczekiwań względem zabiegu. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zaplanować przebieg wywiadu i listę pytań dla pacjenta/klienta, 
2) nawiązać kontakt z partnerem w celu przeprowadzenia wywiadu, 
3) przeprowadzić wywiad posługując się przygotowaną listą pytań, 
4) zapisać otrzymane odpowiedzi na kartce, 
5) dokonać analizy otrzymanych odpowiedzi w celu zakwalifikowania (lub nie) 

pacjenta/klienta do wykonania zabiegu. 
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Wyposażenie stanowiska pracy: 
− notatnik, 
− długopis, 
− poradnik dla ucznia. 
 
Ćwiczenie 2 

Wybrana z grupy para uczniów wciela się w role masażysty i pacjenta. Zaobserwuj 
przeprowadzony wywiad i zanotuj pojawiające się pytania i odpowiedzi. Po zakończeniu 
symulacji skonfrontuj zapiski z poprawnie zapisanym wywiadem. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) odszukać w materiałach dydaktycznych informacje na temat wskazań i przeciwwskazań do 
wykonywania masażu relaksacyjnego, 

2) obserwować przeprowadzany wywiad pod kątem pojawiających się ewentualnych błędów, 
3) zapisać uwagi krytyczne odnoszące się do obserwowanego wywiadu, 
4) porównać własne spostrzeżenia z wzorem poprawnego wywiadu. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

− czysta kartka, 
− poradnik dla ucznia, 
− wzór poprawnie przeprowadzonego wywiadu. 
 
4.1.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz:  

Tak 
 

Nie 
1) określić przeciwwskazania do masażu relaksacyjnego?   
2) określić wskazania do masażu relaksacyjnego?   
3) przeprowadzić wywiad z pacjentem?   
4) zakwalifikować (lub też nie) pacjenta/klienta do masażu 

relaksacyjnego? 
  



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 
 10 

4.2. Zasady i warunki wykonywania masażu relaksacyjnego 
częściowego i całego ciała  

 
4.2.1. Materiał nauczania 

 
Istotą masażu relaksacyjnego jest doprowadzenie do stanu relaksacji pacjenta. Efekt ten 

uzyskujemy na drodze szeregu rękoczynów, wykonywanych w odpowiedniej kolejności, 
właściwym tempie i rytmie, dobieranym indywidualnie dla każdego pacjenta. 

Nie mniej ważny wpływ na stan świadomości pacjenta/klienta mają odpowiednie warunki 
i atmosfera, które wynikają bezpośrednio z otoczenia w jakim wykonujemy masaż. 

Podczas zabiegu w gabinecie powinna panować temperatura wahająca się pomiędzy  
22 a 25°C. Powinniśmy unikać bezpośredniego światła i posługiwać się źródłem 
rozproszonym, najlepiej o ciepłej barwie, które będzie kojąco wpływało na pacjenta. 
Niedopuszczalne jest światło bezpośrednie oślepiające pacjenta, np. w pozycji złożeniowej na 
grzbiecie. Pomieszczenie powinno mieć ok. 15-20 m². Dobrym pomysłem wydaje się być 
zastosowanie nawilżacza powietrza i ewentualnie kadzidełek zapachowych, dostosowanych do 
upodobań pacjenta. Stół do masażu relaksacyjnego musi mieć większe wymiary niż tradycyjny 
stół do masażu klasycznego, ponieważ pozwala na lepsze rozluźnienie osoby masowanej. 

Pozycja masowanego musi być wygodna i bardzo często masowany sam wyszukuje sobie 
dogodną pozycję. Naszym zadaniem jest zasugerowanie pewnych możliwości, które 
zagwarantują rozluźnienie mięśni. 

W trakcie masażu stosujemy techniki rozluźniające takie jak: powierzchowne głaskania, 
rozcierania i ugniatania. Zdarza się, że upodobania osoby masowanej poszerzają zasób 
stosowanych technik o oklepywania czy wibracje. Nierzadko też stosuje się połączenia kilku 
technik, jak np. głaskanie rozcierające czy ugniatanie głaszczące lub specjalny arsenał technik 
dodatkowych (kołysania, krążenia, rozciągania, itp.). 

Przed zabiegiem masowany i masażysta powinni się wypróżnić, aby żadne myśli nie 
zakłócały relaksu. Ręce masażysty muszą być przyjemne w dotyku i ciepłe, należy więc przed 
rozpoczęciem zabiegu wykonać kilka ćwiczeń. Ciało masażysty musi być pozbawione napięć, 
gdyż mogłyby one przenosić się na osobę masowaną. Masaż wykonujemy na ugiętych nogach, 
często balansując tułowiem. 

Podczas zabiegu można odtwarzać w gabinecie muzykę relaksacyjną, jednak podobnie jak 
ma się to w wypadku aromaterapii, należy uzyskać wyraźną zgodę pacjenta. 

W odróżnieniu od masażu klasycznego, podczas sesji masażu relaksacyjnego nie 
utrzymujemy z masowanym kontaktu słownego. Utrudniałoby to osiągnięcie stanu relaksacji 
przez pacjenta. 

Każdy ruch musi być wykonany płynnie, miarowo, w odpowiednim tempie. Mimo, że 
dopuszczalna jest duża intuicyjność ruchów, muszą one stanowić pewną zwartą grupę. Chaos  
w zabiegu nie doprowadzi do odprężenia pacjenta. Podobnie ma się sytuacja z poruszaniem się 
masażysty wokół stołu. 

Tempo całego zabiegu z reguły jest powolne i skorelowane z muzyką. Jeśli jednak 
pacjent/klient życzy sobie masażu bardziej dynamicznego, należy zastosować się do jego 
prośby, jeśli nie ma po temu przeciwwskazań. Każda technika powinna być powtórzona od 2 
do 5 razy. 

Należy przed rozpoczęciem zabiegu ustalić z pacjentem jakich części ciała będzie dotyczył 
masaż. Bywa, że pacjenci nie życzą sobie opracowywania poszczególnych partii, jak np. stóp 
czy owłosionej skóry głowy. 
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Masaż wymaga usunięcia wszelkiego rodzaju ozdób i biżuterii, co dotyczy także masażysty. 
Zabieg wykonujemy z reguły a obnażonym ciele, czasem zdarza się, że elementy wstępne 
zabiegu wykonywane są przez okrycie. 

Wykorzystujemy płynne i półpłynne środki poślizgowe, nakładane z reguły na dłoń 
masującego. Warto zadbać o odpowiednią ilość środka, bowiem dobieranie go dekoncentruje 
pacjenta. Ideałem byłoby ciągłe utrzymywanie kontaktu pomiędzy rękami masażysty a ciałem 
masowanego. 

Początek zabiegu nie może być zbyt gwałtowny. To samo dotyczy jego zakończenia. 
Należy łagodnie doprowadzić do wybudzenia pacjenta. Dojście do pełnej świadomości może 
zająć kilkanaście minut i jest to czas dla pacjenta. 

Częstotliwość sesji może być bardzo różna. Zabieg można wykonywać codziennie, co drugi 
dzień, dwa lub trzy razy w tygodniu. Bardzo ważne, aby masaż wykonywany był w momencie 
kiedy pacjent/klient wszelkie obowiązki zawodowe ma już za sobą. 

Przerwany zabieg należy zacząć od początku, jednakże są to sytuacje wyjątkowe i należy 
starać się ich unikać.  

Wielkość obszaru poddawanego masażowi zależy od upodobań i wrażliwości osoby 
masowanej. Można masować całe ciało, można skupić się tylko na wybranej jego partii lub 
masować tylko jedną stronę ciała (np. grzbiet, kark i kończyny dolne w leżeniu na brzuchu). 

Ilość zabiegów uzależniona jest od momentu ustąpienia zaburzeń lub też uznania 
masowanego. 

Czas zabiegu waha się pomiędzy 30 a 90 minutami, zależnie od rodzaju masażu, wielkości 
obszaru objętego masażem, stanu psychofizycznego osoby masowanej i liczby wykonanych 
wcześniej zabiegów. 

Po skończonym zabiegu masowany winien być okryty ręcznikiem lub kocem.  
Po wybudzeniu pacjent/klient powinien powoli podnosić się do pozycji pionowej. Zadaniem 

masażysty jest udzielenie odpowiednich instrukcji. Ostatnich kilka minut po ubraniu się, 
powinien spędzić na siedząco przed wyjściem z gabinetu. [5,s.7-11] 
 
4.2.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Jaka temperatura powinna panować w gabinecie masażu? 
2. Czy zabieg może zostać przerwany i następnie kontynuowany? 
3. Czy w gabinecie dopuszczalne jest światło bezpośrednie? 
4. Czy wolno nam zapalić kadzidełka zapachowe bez zgody masowanego? 
5. Czy dopuszczalna jest muzyka relaksacyjna odtwarzana podczas zabiegu? 
6. Czy może zaistnieć sytuacja, gdy masaż relaksacyjny będzie wykonywany dynamicznie? 
7. Czy dopuszczalne jest, aby pacjent/klient pozostawił na sobie biżuterię? 
8. Jak powinno wyglądać zakończenie sesji? 
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4.2.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Przećwicz płynność ruchów niezbędną w masażu relaksacyjnym oraz odpowiedni sposób 
poruszania się masażysty. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) przygotować stanowisko pracy, 
2) zastosować odpowiednie elementy dodatkowe w postaci np. wałków, jeśli sytuacja tego 

wymaga, 
3) zadbać o prawidłowe ułożenie pacjenta/klienta w pozycji relaksacyjnej, 
4) zadbać o utrzymywanie prawidłowej postawy ciała i odpowiednie, płynne poruszanie się 

podczas masażu, 
5) zastosować odpowiednie techniki i ruchy, wykonane z odpowiednią płynnością, tempem  

i rytmem, 
6) zastosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

− stół do masażu, 
− środki poślizgowe, 
− czyste prześcieradła, 
− wałki, 
− poradnik dla ucznia. 
 
Ćwiczenie 2 

Określ zasady wykonywania masażu relaksacyjnego częściowego i całego ciała. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) wypisać na kartce wszystkie zapamiętane zasady wykonywania masażu relaksacyjnego, 
2) porównać własne notatki z właściwymi zasadami wykonywania masażu relaksacyjnego, 
3) przedyskutować efekty pracy w grupie. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− poradnik dla ucznia, 
− kartka i długopis. 
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4.2.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz:  

Tak 
 

Nie 
1) wykonać wybrane techniki masażu relaksacyjnego z odpowiednią 

płynnością, tempem i rytmem?   
2) poruszać się płynnie wokół stołu do masażu?   
3) określić ogólne zasady wykonywania masażu relaksacyjnego?   
4) opisać warunki, w jakich powinien być wykonywany masaż 

relaksacyjny?   
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4.3. Pozycje relaksacyjne 
 
4.3.1. Materiał nauczania 
 
 W masażu relaksacyjnym wykorzystujemy nieco większy stół niż w wypadku masażu 
klasycznego. Z reguły jest to stół o wymiarach 200x80 cm. Większe wymiary są niezbędne, 
aby pacjent/klient mógł swobodnie przyjąć zrelaksowaną pozycję i nie martwić się, że któraś  
z kończyn zsunie się ze stołu w momencie kiedy mocniej się zrelaksuje lub też zaśnie. Niekiedy 
stosuje się masaż relaksacyjny używając specjalnych mat do masażu, toteż masażysta pracuje 
na podłodze. Coraz częściej mamy też do czynienia z zabiegami wywodzącymi się z Dalekiego 
Wschodu, w których pracuje się na przykład na specjalnych stołach przygotowanych do użycia 
dużej ilości olejków. 

Ułożenie pacjenta/klienta zależy od kilku czynników. Najważniejsze, aby pozycja jaką 
przyjmie pacjent/klient gwarantowała jak największe rozluźnienie jego mięśni. Pod żadnym 
pozorem nie należy zmuszać klienta do przyjmowania nienaturalnych pozycji. Naszym 
zadaniem jako terapeutów jest wskazanie pacjentowi różnych wariantów, jednakże wyboru 
jednego z nich dokonać powinien on sam. 

Jeśli mamy do czynienia z leżeniem tyłem, musimy postarać się o uzyskanie zgięcia  
w stawach kolanowych. Najłatwiej jest to osiągnąć stosując specjalnie do tego celu 
przygotowany wałek. Nieco mniejszy wałek powinien znaleźć się po karkiem masowanego. 
Zagłówek łóżka powinien zostać uniesiony do kąta ok. 30–40°. Kończyny górne spoczywają 
wzdłuż tułowia. 

W wypadku pozycji na brzuchu wałek należy umieścić na wysokości stawów skokowych. 
Innym, nieco mniej praktycznym rozwiązaniem, jest wysunięcie stóp masowanego poza stół 
Kończyny górne mogą bądź to leżeć wzdłuż tułowia, podobnie jak ma to miejsce  
w wypadku leżenia tyłem lub też spoczywać nad głową pacjenta. Czasem należy posłużyć się 
poduszką w wypadku występowania hiperlordozy lędźwiowej. W takiej sytuacji poduszka 
winna się znaleźć pod brzuchem pacjenta. Spowoduje to lekkie czasowe spłycenie pogłębionej 
lordozy, a co za tym idzie, doprowadzi do odciążenia tamtego rejonu ciała. Jednakże 
w wypadku jakichkolwiek dolegliwości bólowych należy zrezygnować ze stosowania 
poduszki. Głowa pacjenta/klienta może być albo ułożona na boku albo spoczywać w specjalnie 
do tego celu przeznaczonym otworze. Czasem można też spotkać specjalny element 
dostawiany do łóżka w postaci tzw. „rogala”. Spełnia on taką samą funkcję jak otwór na 
twarz, daje jednak większe pole regulacji, co może się okazać istotne jeśli będziemy pracować 
nad mięśniami karku. W wypadku masażu relaksacyjnego, przy opracowaniu karku z reguły 
nie prosimy pacjenta/klienta o przechodzenie do pozycji siedzącej. Dlatego tak bardzo istotne 
jest właściwe opracowanie mięśni karku w pozycji leżącej pacjenta/klienta. 

W wyjątkowych sytuacjach zdarza się, że osoba masowana przyjmuje jeszcze inną 
pozycję, leżenia bokiem. Mogą o tym decydować na przykład względy zdrowotne. Należy 
wtedy szczególnie zadbać o podparcie kręgosłupa szyjnego. Używamy do tego celu wałka. 
Ponadto stosujemy wałki lub klin pomiędzy kończynami dolnymi, które są zgięte w stawach 
biodrowych i kolanowych. Zastosowanie wałków spowoduje, że uzyskamy odpowiednie 
rozluźnienie odcinka lędźwiowo-krzyżowego. 

Od zastosowanej pozycji ułożeniowej pacjenta/klienta zależy powodzenie całego zabiegu, 
należy więc zwrócić uwagę na prawidłowe ułożenie podczas masażu. 
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4.3.2. Pytania sprawdzające 
 
 Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Czym różni się stół stosowany do masażu relaksacyjnego od używanego w masażu 

klasycznym? 
2. Czy możemy pacjentowi/klientowi narzucić pozycję ułożeniową? 
3. Jakie główne pozycje relaksacyjne potrafisz wymienić? 
4. Jaki dodatkowy sprzęt pomocny w odpowiednim ułożeniu ciała pacjenta/klienta? 
 
4.3.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Zademonstruj na swoim partnerze znane Ci pozycje relaksacyjne. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) przygotować stanowisko pracy, 
2) zastosować odpowiednie elementy dodatkowe w postaci np. wałków, jeśli sytuacja tego 

wymaga, 
3) doprowadzić do prawidłowego ułożenia pacjenta/klienta wydając proste i czytelne 

komendy, ewentualnie czynnie mu pomagając. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− stół do masażu, 
− czyste prześcieradła, 
− wałki, 
− poradnik dla ucznia. 
 
Ćwiczenie 2 

Dobierz pozycję dla pacjenta/klienta z określonym schorzeniem, która pozwoli na 
wykonanie zabiegu mimo ograniczeń. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) przygotować stanowisko pracy, 
2) zastosować odpowiednie elementy dodatkowe w postaci np. wałków, jeśli sytuacja tego 

wymaga, 
3) doprowadzić do prawidłowego ułożenia pacjenta/klienta wydając proste i czytelne 

komendy, ewentualnie czynnie pomagając. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− stół do masażu, 
− czyste prześcieradła, 
− wałki, 
− poradnik dla ucznia. 
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4.3.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz:  

Tak 
 

Nie 
1) dobrać odpowiedni stół do przeprowadzenia masażu relaksacyjnego?   
2) dobrać odpowiednią dla danego pacjenta/klienta pozycję relaksacyjną?   
3) skorzystać z wałków, poduszek i klinów przy układaniu 

pacjenta/klienta ? 
  

4) wyjaśnić pacjentowi w czytelny sposób jak ma się ułożyć?   
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4.4. Masaż relaksacyjny całego ciała 
 
4.4.1. Materiał nauczania 
 

Najczęściej masaż relaksacyjny wykonywany jest jako zabieg całościowy. Każdorazowo 
przed przystąpieniem do zabiegu należy przeprowadzić wywiad z pacjentem. Przyjmuje się, że 
przeciwwskazania do masażu relaksacyjnego nie są tak restrykcyjnie przestrzegane, jak  
w wypadku masażu klasycznego. Najczęściej dyskwalifikują pacjenta/klienta bezwzględne 
przeciwwskazania do wykonywania masażu klasycznego.  

Czas trwania takiej sesji wynosi ponad godzinę, a czasem nawet i 90 minut. Przed 
przystąpieniem do zabiegu należy skoncentrować się na wykonywanych czynnościach. 
Również pacjent/klient powinien mieć czas na odpowiednie wyciszenie i pozostawienie spraw 
życia codziennego za drzwiami gabinetu.  

Zabieg zaczynamy od masażu wykonywanego przez okrycie. Daje to pacjentowi/klientowi 
poczucie bezpieczeństwa, co dla niektórych osób jest szalenie istotne. Musimy także pamiętać 
o licznych kompleksach, jakie trapią naszych pacjentów. Przez cały czas trwania zabiegu 
odkryta jest tylko ta część ciała osoby masowanej, która akurat jest opracowywana. Wynika to 
z różnych kwestii, między innymi prawa pacjenta/klienta do intymności, ale także z powodów 
czysto technicznych- w ten sposób znacznie łatwiej utrzymać ciepło. 

W początkowej fazie zabiegu pracujemy przy użyciu stosunkowo delikatnych i płytkich 
ruchów. W miarę jak posuwamy się w czasie, nasze ruchy stają się nieco mocniejsze  
i zaczynamy pracować głębiej.  

Masaż zaczynamy najczęściej w pozycji na brzuchu, opracowując grzbiet, a następnie 
tylne części kończyn dolnych. W dalszej kolejności prosimy pacjenta/klienta o zmianę pozycji 
do leżenia tyłem i opracowujemy przednie części kończyn dolnych, po czym przechodzimy do 
opracowania brzucha, klatki piersiowej i kończyn górnych. Masaż kończymy opracowaniem 
twarzy i głowy. Bywa, że ktoś nie może przez dłuższy czas leżeć na brzuchu. W takiej sytuacji 
w tej pozycji wykonujemy jedynie masaż grzbietu, aby zminimalizować czas,  
w jakim pacjent/klient w niej pozostaje. Następnie osoba masowana odwraca się na plecy i 
resztę masażu wykonujemy w takim ułożeniu. Charakterystyczne, że w masażu relaksacyjnym 
całego ciała unikamy pozycji siedzącej. Kark i mięśnie czworoboczne są opracowane przy 
okazji pracy z grzbietem, czasem także na zakończenie masażu, bezpośrednio przed 
wykonywanym kołysaniem głową pacjenta/klienta. 

Po zakończeniu zabiegu dobrze jest, aby pacjent/klient przez pewien czas pozostał w 
pozycji leżącej. Wszelkie zmiany pozycji pacjenta/klienta powinny wiązać się z wyjaśnieniem 
z naszej strony, że mogą pojawić się chwilowe zachwiania równowagi. Jest to jak najbardziej 
naturalne, także u zdrowych, wysportowanych ludzi. Również po zabiegu pacjent/klient 
powinien powoli przejść do pozycji siedzącej i dopiero wtedy próbować powoli stanąć. Jeśli 
istnieje taka potrzeba, powinniśmy asekurować pacjenta/klienta. 

Techniki, jakie wykorzystujemy przy masażu relaksacyjnym to przede wszystkim bardzo 
różne głaskania, spokojne rozcierania, ugniatania, uciski połączone z rozciąganiem, wibracje. 
Stosujemy także specjalną formę ucisku całą dłonią lub przedramieniem, połączoną  
z głaskaniem. Technika tego rodzaju zastosowana na zakończenie zabiegu owocuje 
wyrównaniem napięcia dużych grup mięśniowych. Zabieg zaczynamy głaskaniem  
i najczęściej także głaskaniem kończymy. Dodatkowo masując wybraną część ciała, także 
zaczynamy od głaskań i na nich kończymy, starając się wykonać chwyt w taki sposób, aby 
opracować całą grupę mięśniową i przedostać się ponad następny staw. 
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Wiemy doskonale, że dawne powiedzenie „masaż jeśli nie bolał, był źle wykonany” jest 
tylko mitem, ale mocno zakorzenionym. O ile w masażu klasycznym czasem można wybaczyć 
pewne sytuacje, w których zastosowany bodziec jest zbyt silny, o tyle w masażu relaksacyjnym 
jest to kardynalny i niedopuszczalny błąd. Masujemy delikatnie i bez sprawiania bólu. Można 
masować tak, że osoba masowana „poczuje” zabieg, ale ból nie wystąpi. Jeśli osoba masowana 
twierdzi, że masaż był zbyt mało intensywny, przy kolejnej sesji można użyć nieco silniejszego 
bodźca, ale nigdy nie przekraczając granicy bólu. Mówi się o występowaniu tzw. przyjemnego 
bólu. 

Nie wolno wykonywać chwytów, które powodują w jakikolwiek sposób dyskomfort  
u pacjenta. Nie jest to tylko kwestia bólu, o którym była mowa. Także ucisk w pobliżu krtani 
czy zamykanie światła skrzydełek nosa może być dla pacjenta/klienta bardzo stresującym 
doznaniem. Nawet takie działania jak wprowadzanie otwartej dłoni pod pachę czy ruchy 
nadgarstkiem lub zgiętymi palcami na klatce piersiowej w bezpośredniej okolicy piersi potrafią 
być bardzo niekomfortowe dla osoby masowanej. 

Wszystkie techniki muszą być wykonywane niezwykle płynnie, bez jakichkolwiek 
arytmicznych zachowań, także w naszym poruszaniu. Ale sprawą kluczową jest moment 
przejścia pomiędzy poszczególnymi technikami, na przykład z głaskań do ugniatań, kiedy to 
nie możemy stracić nic z płynności swych ruchów. Podobna zasada obowiązuje przy przejściu 
z jednej części ciała na inną, na przykład z grzbietu na kończyny dolne. Musimy mieć 
świadomość, że jeśli wykonujemy masaż, którego zadaniem jest maksymalne zrelaksowanie 
osoby masowanej, każde niedociągnięcie z naszej strony w postaci wypadnięcia z rytmu, 
zahaczenia o jakiś element ciała pacjenta/klienta czy wreszcie potknięcie się spowoduje, że 
uwaga masowanego zostanie przyciągnięta przez nasze działania. 

Niezależnie od zastosowanego środka poślizgowego należy zadbać, aby został 
rozprowadzony w takiej ilości na danej części ciała, aby nie było już potrzeby dobierania go. 
Masażysta ciągle sięgający po oliwkę jest bardzo drażniący dla osoby masowanej, która ma 
ochotę wypocząć i zrelaksować się. Przy przejściu do kolejnej części ciała dobrze mieć oliwkę 
blisko siebie, aby nie występowały przerwy w momencie kiedy masażysta pokonuje cały 
gabinet, aby dostać się do środka poślizgowego. Są dwa momenty podczas całego zabiegu, 
kiedy może wystąpić krótka przerwa. Chodzi mianowicie o moment zmiany pozycji 
ułożeniowej przez pacjenta, a także o mycie rąk przed masażem twarzy. Są bowiem osoby 
bardzo wrażliwe na tym punkcie. Dobrze więc dostosować się do ich oczekiwań.  

 
4.4.2. Pytania sprawdzające 
 
 Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Jaki jest czas trwania masażu relaksacyjnego całego ciała? 
2. Jak powinien wyglądać początek zabiegu? 
3. Jak dużą powierzchnię ciała odkrywamy podczas zabiegu? 
4. Jakie pozycje ułożenia pacjenta/klienta stosujemy w masażu relaksacyjnym całego ciała? 
5. Jakie techniki wykonujemy w masażu? 
6. Czy dozwolone jest przekraczanie bólu w masażu relaksacyjnym? 
7. Jak dużo środka poślizgowego używamy? 
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4.4.3. Ćwiczenia  
 
Ćwiczenie 1 

Wykonaj zabieg masażu relaksacyjnego całego ciała.  
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) przygotować stanowisko pracy, 
2) zastosować odpowiednie elementy dodatkowe w postaci np. wałków, jeśli sytuacja tego 

wymaga, 
3) zadbać o prawidłowe ułożenie pacjenta w pozycji relaksacyjnej, 
4) dbać o utrzymywanie prawidłowej postawy ciała podczas masażu, 
5) zastosować odpowiednie techniki i ruchy, 
6) dobrać odpowiedni rytm i tempo pracy, 
7) zastosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− stół do masażu, 
− środki poślizgowe, 
− czyste prześcieradła, 
− wałki, 
− poradnik dla ucznia. 
 
Ćwiczenie 2 

Przygotuj stanowisko pracy i przećwicz płynność wykonywanych ruchów, a przede 
wszystkim przechodzenia pomiędzy poszczególnymi ruchami i technikami. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 

 
 Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 
1) przygotować stanowisko pracy, 
2) zastosować odpowiednie elementy dodatkowe w postaci np. wałków, jeśli sytuacja tego 

wymaga, 
3) zadbać o prawidłowe ułożenie pacjenta w pozycji relaksacyjnej, 
4) dbać o utrzymywanie prawidłowej postawy ciała podczas masażu, 
5) zastosować mieszankę poznanych chwytów i technik, uwzględniając odpowiednio płynne 

przejście z jednej techniki do drugiej, 
6) zastosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. 

 
 Wyposażenie stanowiska pracy: 
− stół do masażu, 
− dwa czyste prześcieradła, 
− mydło do umycia rąk przed i po wykonaniu ćwiczenia, 
− ręczniki papierowe jednorazowe do wysuszenia rąk po umyciu. 
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4.4.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz:  

Tak 
 

Nie 
1) właściwie ułożyć pacjenta? 
2) wykonać masaż relaksacyjny całego ciała? 

  

3) zastosować techniki z odpowiednią miękkością, płynnością  
i elastycznością? 

  

4) poruszać się odpowiednio płynnie wokół stołu do masażu?   
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4.5  Masaż relaksacyjny poszczególnych części ciała  
 
4.5.1. Materiał nauczania 
 

Masaż relaksacyjny  jest wykonywany  w formie zabiegu na całe ciało. Bardzo rzadko 
stosuje się masaż relaksacyjny poszczególnych części ciała. Czasem z powodu jakichś 
przeciwwskazań czy na prośbę pacjenta/klienta omija się pewne rejony ciała, ale w dalszym 
ciągu jest to masaż całościowy.  

Pewnym wyjątkiem od tej reguły jest masaż relaksacyjny grzbietu, wykonywany między 
innymi z powodów ograniczenia czasu pacjenta. Należy jednak zaznaczyć, że pośpiech przy 
wykonywaniu masażu relaksacyjnego jest największym złem. Jeśli więc ktoś przychodzi na 
masaż i decyduje się na krótszą jego wersję z powodu braku czasu, należy w ogóle zastanowić 
się nad zasadnością wykonywania masażu relaksacyjnego. Czasem lepiej zaproponować inną 
formę zabiegu, a na masaż relaksacyjny umówić się w innym, dogodnym dla pacjenta/klienta 
terminie. 

Masaż grzbietu wykonuje się w ułożeniu na brzuchu. Pod stawy skokowe podkładamy 
wałeczek. Jeśli zachodzi taka potrzeba, pod brzuch można podłożyć płaską poduszkę. 
Kończyny górne są ułożone wzdłuż tułowia, ewentualnie nad głową. Może się to zmieniać  
w trakcie zabiegu. Początek zabiegu jest związany z uzyskaniem kontaktu z osobą masowaną 
przez masażystę. Można zastosować specjalną technikę połączenia opisywaną przy masażu 
aromatoterapeutycznym. Pierwsze techniki jakie wykonujemy to głaskania: podłużne, okrężne 
pośladków i grzbietu, „ósemkami”, głaskanie barków i karku, głaskanie ugniatające 
kręgosłupa. W trakcie wykonania stoimy za głową pacjenta, po czym przechodzimy na jego 
boczną stronę. Następnie wykonujemy głaskania piłowe i podłużne, poprzeczne „ósemkami”, 
skośne „ósemkami”, okrężne, wahadłowe, ugniatające talii. Rozcierania to po kolei: podłużne 
i głaszczące. Ugniatanie wałkujące talii jest ostatnią techniką wykonywaną z boku pacjenta. 
Wracamy za jego głowę i wykonujemy: głaskanie ugniatające barków, ugniatanie punktowe 
kręgosłupa i barków, oklepywanie grzbietu, wibracje labilne kręgosłupa i grzbietu, 
roztrząsanie, głaskanie okrężne pośladków i grzbietu, głaskanie muskające. Przechodzimy na 
bok i wykonujemy: głaskanie piłowe, rozciąganie kręgosłupa i kołysanie tułowiem. Kończymy 
uziemieniem. [5,s.20-34] 

Wykonuje się także masaże relaksacyjne twarzy, bardzo często stosuje się je  
w kosmetyce. Najczęściej bywają dodatkiem do zabiegu na twarz wykonywanego w gabinecie 
kosmetycznym. Należy jednak dokonać rozróżnienia pomiędzy masażem jako relaksującym 
dodatkiem do zabiegu, a masażem twarzy z wykorzystaniem konkretnych technik, które mają 
działać na przykład liftingująco i wywrzeć konkretny efekt. Typowy masaż relaksacyjny twarzy 
może zostać połączony z masażem głowy, a czasem także masażem karku i dodatkowymi 
technikami, które często bywają zapożyczone z gimnastyki, ewentualnie z masaży 
pochodzących ze Wschodu. 

Typowy masaż twarzy wykonuje się w pozycji leżenia na plecach. Zagłówek z reguły jest 
lekko uniesiony. Masażysta bądź to stoi, bądź też siedzi za głową pacjenta. Podstawowe 
techniki, a także kierunek w jakim są wykonywane bardzo często pochodzi w prostej linii  
z masażu klasycznego. Działamy głównie na skórę, choć niektóre techniki związane są także  
z mięśniami mimicznymi. Do masażu używamy na przykład oliwki, należy jednak pamiętać, że 
nie powinno się przesadzać z jej ilością. W trakcie opracowania zajmujemy się także owłosioną 
częścią głowy, toteż ręce powinny być suche. Bardzo ostrożnie należy opracować okolicę 
oczu, niedopuszczalne jest, aby olejek dostał się do oka osoby masowanej. Charakterystyczne 
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jest, że większość technik wykonywana jest symetrycznie, często też pojawia się 
naprzemienność w technikach. 

Sposób wykonania może być bardzo różny. Masaż zaczynamy na przykład od 
opracowania szyi, wykonując głaskania w kierunku żuchwy. Następnie przechodzimy do 
opracowania policzków, gdzie wykonujemy głaskania w kilku pasmach od linii pośrodkowej 
na zewnątrz. Kolejno zajmujemy się rozcieraniem brwi, czoła, a także skroni. Potem 
przechodzimy do ugniatania żuchwy o charakterze rozcierającym. Podobną technikę stosujemy 
na brwiach. Następnie wykonujemy delikatne oklepywania na szyi, policzkach, wokół oczu, na 
czole i na skroniach. Masaż twarzy kończymy wibracją wykonywaną na całej jej powierzchni. 
Teraz przechodzimy do techniki stosowanej na owłosionej części głowy, do  rozcierania 
opuszkami palców obu rąk. Następnie opracowujemy małżowiny uszne przy użyciu 
specjalnego rozcierania wyciskającego. Po tym wracamy do głaskania szyi, policzków i czoła.  

Niekiedy do wspólnego „worka”, określanego mianem masażu relaksacyjnego, wrzuca się 
także refleksoterapię. Jeśli spojrzeć na to od strony czysto merytorycznej, jest to błąd. 
Refleksoterapia bowiem jest odrębną gałęzią, metodą leczenia. Owszem, przy opracowaniu 
stref reflektorycznych, może pojawić się u pacjenta/klienta głębokie odprężenie i stan 
relaksacji, jednakże jest to niejako efekt uboczny. Toteż refleksoterapię, czy to w wersji 
Fizgeralda, czy  we wszelkich jej nowoczesnych odmianach, należy traktować jako odrębną 
formę terapii. Chcąc wykonać masaż relaksacyjny dotyczący dłoni lub stóp możemy 
wykorzystać techniki o charakterze rozluźniającym, pochodzące z masażu klasycznego. Uciski 
poszczególnych punktów akupresurowych mogą być jedynie formą dodatku. Wszystko to 
połączone z odpowiednią muzyką, wystrojem gabinetu, ciepłymi ręcznikami i rozproszonym 
światłem dadzą osobie masowanej poczucie głębokiego relaksu. 

 
4.5.2. Pytania sprawdzające 
 
 Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Jakie części ciała mogą zostać objęte masażem relaksacyjnym? 
2. Jakie techniki są stosowane w masażu relaksacyjnym? 
3. Czy refleksoterapia to także masaż relaksacyjny? 
4. W jakim ułożeniu wykonujemy masaż grzbietu? 
5. W jakim ułożeniu wykonujemy masaż twarzy? 
 
4.5.3. Ćwiczenia  
 
Ćwiczenie 1 

Wykonaj zabieg masażu relaksacyjnego grzbietu. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) przygotować stanowisko pracy, 
2) zastosować odpowiednie elementy dodatkowe w postaci np. wałków, jeśli sytuacja tego 

wymaga, 
3) zadbać o prawidłowe ułożenie pacjenta w pozycji relaksacyjnej, 
4) dbać o utrzymywanie prawidłowej postawy ciała podczas masażu, 
5) zastosować odpowiednie techniki i ruchy, 
6) dobrać odpowiedni rytm i tempo pracy, 
7) zastosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. 
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Wyposażenie stanowiska pracy: 
− stół do masażu, 
− środki poślizgowe, 
− czyste prześcieradła, 
− wałki, 
− poradnik dla ucznia. 
 
Ćwiczenie 2 

Wykonaj zabieg masażu relaksacyjnego twarzy. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) przygotować stanowisko pracy, 
2) zadbać o prawidłowe ułożenie pacjenta w pozycji relaksacyjnej, 
3) zadbać o utrzymywanie prawidłowej postawy ciała podczas masażu, 
4) zastosować odpowiednie techniki i ruchy, 
5) dobrać odpowiedni rytm i tempo pracy, 
6) zastosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− stół do masażu, 
− środki poślizgowe, 
− czyste prześcieradła, 
− poradnik dla ucznia. 
 
4.5.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz:  

Tak 
 

Nie 
1) wykonać masaż relaksacyjny grzbietu?   
2) wykonać masaż relaksacyjny twarzy?   
3) wykonać masaż relaksacyjny dłoni i stóp?   
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4.6. Muzykoterapia i aromatoterapia w masażu relaksacyjnym 
 
4.6.1. Materiał nauczania 
 

Ostatnie lata przynoszą coraz większe zainteresowanie muzykoterapią. Pod pojęciem tym 
rozumiemy nie tylko odtwarzanie konkretnych utworów muzycznych w celu wywarcia 
określonego wpływu na człowieka. W zakres muzykoterapii wchodzą także sesje wykonywane 
w towarzystwie zespołu muzyków grających na żywo. Nierzadko też wykorzystuje się 
poszczególne dźwięki, jak na przykład szum morza, śpiew ptaków, a także wysoce 
skomplikowane syntetyczne brzmienia, które mają doprowadzać nas do stanu głębokiej 
relaksacji. 

Bardzo często obserwujemy różne formy terapii łączonych, gdzie muzykoterapia jest tylko 
jednym z jej elementów. Ogromna ilość gabinetów odnowy psychofizycznej wprowadziła 
muzykoterapię do kanonu swego postępowania z pacjentem.  

Jednym z miejsc, gdzie muzyka zagościła na dobre jest gabinet masażu. Oczywiście, że 
masażysty, jeśli nie przeszedł specjalnego szkolenia, nie możemy traktować jako terapeuty  
z zakresu muzykoterapii. Nie zmienia to jednak faktu, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby 
wykorzystując podstawowe wiadomości z tego zakresu wprowadzał elementy tej metody we 
własnej praktyce. Ewentualna korzyść polegająca na pozytywnym wpływie muzykoterapii na 
pacjentów warta jest zainteresowania tą metodą. Trzeba wszakże poznać ogólne zasady nią 
rządzące. 

W wypadku muzyki stosowanej przy zabiegu masażu relaksacyjnego bardzo istotny jest jej 
charakter. Musi to być muzyka, która przede wszystkim wycisza pacjenta. Niedopuszczalna 
jest muzyka agresywna, głośna, o bardzo silnym rytmie.  
Nie najszczęśliwszym rozwiązaniem będzie także muzyka zbyt pompatyczna lub bardzo 
smutna, nostalgiczna. Reakcje człowieka na dany typ muzyki są praktycznie nieprzewidywalne. 
Wystarczy powiedzieć, że reagujemy na muzykę osobniczo zmiennie. Dodatkowo należy 
zauważyć, iż ta sama osoba o różnych porach dnia czy w różnych stanach psychofizycznych 
inaczej zareaguje na ten sam rodzaj muzyki. Zmusza nas to do daleko posuniętej ostrożności, 
bowiem przy masażu relaksacyjnym wykorzystujemy szereg bodźców. Poza samym dotykiem 
bardzo często jest to też zapach, odpowiednie oświetlenie, atmosfera panująca w gabinecie. 
Jeśli zastosujemy dodatkowy bodziec w postaci muzyki, nigdy nie możemy być pewni jak 
zareaguje pacjent. Zbyt smutna muzyka, która dla nas samych uchodzi za relaksacyjną, może 
doprowadzić do wpędzenia pacjenta/klienta w stan przygnębienia czy wręcz depresyjny. 

Każdy z nas posiada jakiś gust muzyczny. Niedopuszczalne jest, abyśmy starali się 
narzucać pacjentowi własne upodobania. Przypominam, że to pacjent/klient w trakcie zabiegu 
ma się zrelaksować. Jeśli gustuje w muzyce nieskomplikowanej, to właśnie taką należy na jego 
życzenie zastosować. Możemy próbować zainteresować go innymi gatunkami, ale zawsze 
ostateczna decyzja o charakterze muzyki należy do niego. 

W masażu relaksacyjnym z reguły nie prowadzimy rozmowy z pacjentem, gdyż to zmusza 
go do koncentrowania uwagi, co nie sprzyja relaksowi. Nas samych z kolei, rozmowa może 
dekoncentrować i wybijać z rytmu. Jeśli jednak pacjent/klient ma ochotę porozmawiać, nie 
możemy mu tego uniemożliwiać. Pamiętajmy, że masażysta bardzo często jest także swojego 
rodzaju psychoterapeutą. Musimy więc posiadać możliwość regulacji natężenia dźwięku. Może 
się zdarzyć, że pacjent/klient zechce porozmawiać nagle. Nie należy wtedy przekrzykiwać 
muzyki, aby za wszelką cenę starać się uzyskać efekt terapeutyczny, gdyż to z oczywistych 
względów się nie uda. Pacjent/klient nie może także odnosić wrażenia, że jego próba 
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nawiązania kontaktu, podjęcia rozmowy jest dla nas uciążliwa, bo chcielibyśmy posłuchać 
muzyki. Muzyka jest przede wszystkim dla pacjenta, a nie dla nas! 

Stosowanie muzyki w gabinecie masażu wiąże się z jeszcze jednym aspektem,  
a mianowicie chodzi o zachowanie płynności masażu. Bardzo często masażyści mają problem z 
rytmicznym, płynnym prowadzeniem ruchu, a jeśli to udaje się w miarę dobrze, pozostaje 
jeszcze kwestia poruszania się wokół stołu. O ile prawidłowe wykonanie tych czynności bywa 
trudne już przy samym masażu, o tyle dołączenie do zabiegu muzyki sprawia, że staje się to nie 
lada wyzwaniem. Nie możemy doprowadzić do sytuacji, w której muzyka, mając swój 
określony rytm, w ogóle nie będzie zgadzała się z rytmem naszego masażu. Jest to błąd. 
Ideałem jest takie prowadzenie masażu i taki wcześniejszy dobór repertuaru, który zapewni 
przejście od nieco bardziej dynamicznego masażu, aż do pełnego wyciszenia i rozluźnienia. 
Bardzo prawdopodobne, że pacjent/klient będzie się znajdował w stanie półsnu lub będzie spał. 

Należy zadbać o to, aby muzyka nie skończyła się w trakcie masażu. Cisza podczas 
masażu relaksacyjnego, jeśli nie prowadzimy rozmowy nie jest niczym złym, natomiast głucha 
cisza, która zapada po tym, jak skończyła się muzyka, jest mocno irytująca dla pacjenta, jak 
i masażysty. Przewidując taką sytuację należy wykorzystać taki sprzęt, który pozwala na 
odtwarzanie muzyki bez przerwy, ewentualnie wybrać takie płyty z muzyką, których długość 
zapisu wystarcza do wykonania zabiegu i pozostawia jeszcze pewien margines na czas 
wybudzania pacjenta. 

Aromatoterapia również, podobnie jak muzykoterapia, znalazła dość szerokie 
zastosowanie w masażu. Oczywiście nie jest to pomysł nowy. Zapach i jego działanie na 
organizm ludzki wykorzystywane były od tysięcy lat. Z reguły aromatoterapia pojawiała się na 
dworach panujących dynastii. Starożytni znali i cenili uzdrawiającą moc zapachu, o czym 
można się przekonać chociażby zaglądając do takich pozycji jak Weda czy Koran. 

Aromatoterapia dzisiaj, istnieje na rynku w sposób zbliżony do muzykoterapii, bądź jako 
odrębna terapia, mocno wyspecjalizowana, bądź też jako część terapii łączonej np. w masażu. 
Nie należy mylić aromatoterapii, nawet w jej najprostszej formie, ze zwykłym komercyjnym 
działaniem wielu firm, gdzie zapach wykorzystywany jest np. do pozyskania klienta.  

Czyste olejki eteryczne wykorzystywane w aromatoterapii dostają się do organizmu albo 
poprzez układ oddechowy albo przez skórę, gdzie cząsteczki olejku przedostają się do 
krwioobiegu. Czasem stosuje się specjalne kąpiele lub masaż perełkowy z dodatkiem 
aromatycznym. Jeśli istnieją przeciwwskazania do bezpośredniego kontaktu olejku ze skórą, 
stosuje się inhalacje, kominki aromatoterapeutyczne, czasem nasączanie pościeli, w której śpi 
pacjent. 

Jeśli decydujemy się na wykonywanie aromatoterapii w gabinecie masażu musimy 
pamiętać o kilku zasadniczych kwestiach. Masaż wykonuje się na stole do masażu lub na macie 
do masażu. Pomieszczenie musi być łatwe do dogrzania, bowiem często będzie występowała 
potrzeba wietrzenia. Obowiązkowy jest dostęp do natrysku, nieodzowna też wydaje się być 
duża liczba pościeli i ręczników. Potrzebujemy olejki eteryczne o pewnym pochodzeniu i olejki 
nośnikowe bezwonne (olej słonecznikowy, oliwka z oliwek, olejek awokado, olejek 
z winogron, olejek migdałowy, olejek sojowy). Olejki nośnikowe stanowią środek poślizgowy 
i to do nich dodaje się olejki eteryczne. 

Olejki eteryczne powinny być przechowywane np. w szklanych flakonach. Zarówno one, 
jak i olejki nośnikowe muszą być podgrzane do temperatury pokojowej. Wszelkie naczynia 
wykorzystywane podczas masażu powinny być dokładnie wymyte i wywietrzone. Masaż jest 
formą terapii a olejki pochodzą bezpośrednio z roślin, musimy więc przeprowadzić wywiad, 
obserwację, zastosować kwestionariusz osobowy i dokumentację przebiegu terapii. 

Zarówno muzykoterapia, jak i aromatoterapia może być bardzo dobrym rozwinięciem 
naszej praktyki w masażu relaksacyjnym. Jeśli chcemy możemy ją traktować jak swojego 
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rodzaju urozmaicenie naszej oferty. Jeśli jednak interesuje nas konkretny efekt terapeutyczny 
należy zdecydowanie postarać się o rozwinięcie naszej wiedzy i umiejętności. Pomocne mogą 
okazać się liczne i ostatnio bardzo modne kursy z zakresu tych dziedzin. Występują one także 
w formie skierowanej już bezpośrednio do masażystów, gdzie można nauczyć się wdrażania 
tych dziedzin terapii do własnego warsztatu pracy. 

 
4.6.2. Pytania sprawdzające 
 
 Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Co rozumiemy pod pojęciem muzykoterapii? 
2. Jaki powinien być charakter muzyki wykorzystywanej przy masażu? 
3. Czy każde odtwarzanie muzyki podczas zabiegu możemy określić mianem terapii? 
4. Czy w masażu relaksacyjnym dopuszczalne jest prowadzenie rozmowy? 
5. Jakie są drogi działania aromatoterapii na organizm ludzki? 
6. Co to są olejki nośnikowe?  

 
4.6.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 
 Wykonaj kilka technik masażu relaksacyjnego w rytm odtwarzanej muzyki. 
 
 Sposób wykonania ćwiczenia 
 
 Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:  
1) przygotować stanowisko pracy, 
2) ułożyć pacjenta w pozycji relaksacyjnej, 
3) użyć odpowiednich elementów wyposażenia dodatkowego (wałki, etc.), 
4) włączyć odtwarzacz CD z muzyką, 
5) wykonać techniki masażu relaksacyjnego zgodnie z rytmem muzyki, 
6) korygować w trakcie wykonywania wszystkie błędy typu: siła nacisku, płynność 

wykonywanych ruchów, a także kontrolować własną postawę. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− stół do masażu, 
− dwa czyste prześcieradła, 
− mydło w płynie, 
− ręcznik papierowy, 
− odtwarzacz CD, 
− płyta CD z muzyką relaksacyjną. 
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Ćwiczenie 2 
Dobierz muzykę, którą można wykorzystać przy masażu relaksacyjnym. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 

 
 Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) włączyć odtwarzacz CD, 
2) posłuchać muzyki z dostępnych płyt, 
3) wybrać właściwe płyty, 
4) uzasadnić wybór na forum grupy. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

− odtwarzacz CD, 
− płyty z muzyką. 
 
4.6.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: 
 

 
Tak 

 
Nie 

1) dobrać muzykę odpowiednią do masażu relaksacyjnego?   
2) dostosować swój rytm masowania do muzyki?   
3) poruszać się odpowiednio płynnie wokół kozetki?   
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4.7. Masaż aromatoterapeutyczny 
 
4.7.1. Materiał nauczania 

 
Sam masaż aromatoterapeutyczny należy do aromatoterapii. Jest jedną 

z najskuteczniejszych jej form, ponieważ umożliwia bezpośrednie wprowadzanie olejków 
eterycznych do organizmu poprzez skórę. Podczas masażu pory skóry otwierają się, przez co 
znacznie łatwiej o dotarcie cząsteczek eterycznych do krwioobiegu. Z kolei wiemy także, że 
podczas masażu mamy do czynienia ze znacznym przekrwieniem skóry. Wszystko to sprawia, 
że trudno o lepszą metodę jaką można by zastosować do aplikacji olejku eterycznego 
pacjentowi.  

Ze względu na rodzaj wykonywanych ruchów, a także fakt, iż elementy aromatoterapii 
dotarły do innych masaży jako dodatek, masaż aromatoterapeutyczny bywa kojarzony  
z masażem relaksacyjnym. Jeśli przyjrzymy się zasobowi technik stosowanych w tej formie 
masażu odkryjemy, że rzeczywiście stoi ona znacznie bliżej masażu relaksacyjnego niż masażu 
klasycznego. Ogólna zasada mówi nam, że absolutnie należy wystrzegać się technik, które 
mogłyby powodować ból lub uczucie dyskomfortu. Przystępując do wykonywania masażu 
aromatoterapeutycznego musimy pamiętać, że pracujemy w zupełnie inny sposób niż ma to 
miejsce w rehabilitacji. Opieramy się głównie na głaskaniach, które w masażu klasycznym 
często bywają tylko wstępem do zabiegu. W tym wypadku będą on stanowiły trzon naszej 
pracy. Druga stosowana grupa technik to rozcierania, jednakże nie stosujemy tutaj bardzo 
mocnego i szybkiego rozcierania. Chodzi o stosunkowo delikatną technikę. Spośród innych 
istotniejszych technik należy z pewnością wymienić ugniatania, jednakże wykonywane 
w znacznie bardziej miękki i elastyczny sposób niż ma to miejsce w masażu klasycznym. 
Wszystkie prowadzone przez nas techniki stosujemy używając do masowania dużych 
powierzchni. Wykonujemy więc głaskania całymi dłońmi, przedramionami, a poszczególne 
palce mogą pracować na małych obszarach, np. przy masażu twarzy. W niektórych formach 
masażu aromatoterapeutycznego stosujemy techniki, które w masażu klasycznym w ogóle nie 
występują, jak np. rozciąganie poszczególnych grup mięśniowych, krążenia nimi czy wreszcie 
kołysania poszczególnymi częściami ciała osoby masowanej. 

Podobnie jak ma to miejsce w masażu relaksacyjnym, ważniejszy od poprawnego 
technicznie wykonania danej techniki jest całokształt oddziaływania na pacjenta. Liczy się więc 
dla nas głównie to, jak masaż jest odbierany, jak wpływa na samopoczucie osoby masowanej, 
a przede wszystkim czy udaje nam się wprowadzić olejek eteryczny, a nie to czy dane 
głaskanie poruszało się w idealnie dobranym przez nas paśmie. Masaż aromatoterapeutyczny 
daje więc sporą swobodę ruchu i interpretacji poszczególnych technik. Pojawia się tu dużo 
miejsca na intuicyjność. Mimo pewnego zasobu technik, który jest przekazywany podczas 
nauki, okazuje się, że dwie osoby wykonają zabieg masażu w zupełnie inny, charakterystyczny 
dla siebie i dla danego pacjenta/klienta sposób. Techniki podawane podczas nauki masażu 
aromatoterapeutycznego są więc raczej pewnym ogólnym ukierunkowaniem a nie jakimś 
konkretnym kanonem, w ramach którego należałoby się poruszać. 

Należy jednak zwrócić uwagę, że masaż aromatoterapeutyczny traktowany typowo jako 
forma terapii w konkretnej jednostce chorobowej wymaga od masażysty pewnego 
doświadczenia. Tam poza doborem odpowiedniej mieszanki olejków należy wykonać 
określone techniki, przypisane do danego obszaru ciała. Nie zmienia to jednak faktu, że  
w dalszym ciągu mamy tu do czynienia z większą dowolnością niż np. w masażu klasycznym. 

Masaż aromatoterapeutyczny jest formą zabiegu leczniczego i należy zdawać sobie 
sprawę, że tak jak w innych przypadkach, tak i tutaj obowiązuje nas przeprowadzenie 
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wywiadu z osobą, którą zamierzamy masować. Poza stwierdzeniem ewentualnych 
przeciwwskazań musimy pamiętać, że konieczne jest stworzenie pewnej mieszanki olejków. Jej 
skład będzie zależał od danej jednostki chorobowej, ale także od upodobań pacjenta. Trudno 
sobie wyobrazić, żeby ktoś znosił nieprzyjemny dla niego zapach przez cały czas trwania 
zabiegu, tylko dlatego, że taka mieszanka zapewne mu pomoże. Należy zawsze zastosować 
zasadę złotego środka. Masaż wykonany w takich warunkach nie byłby dla pacjenta/klienta 
przyjemny i być może rzeczywiście masowany odniósłby jakąś korzyść z powodu 
zastosowania danego środka, jednak niekorzystne działanie stresu z pewnością przyniosłoby 
więcej strat niż zysków. 

Z mieszankami związana jest kolejna sprawa. Otóż zawsze należy pamiętać  
o przeprowadzeniu testu alergicznego u pacjenta. Wybieramy jakieś miejsce na ciele, np. dół 
łokciowy, i wcieramy tam kroplę kompozycji olejków. Jeśli po 12 godzinach pojawi się  
w tym miejscu zaczerwienienie skóry, konieczne będzie dokonanie zmiany w składzie 
kompozycji. 

Do masażu ciała powinno wystarczyć ok. 20 ml oliwki. W skład tego wchodzi  
ok. 4 łyżeczki olejku bazowego i 10 kropli olejków eterycznych. Oczywiście jest to tylko ilość 
orientacyjna, która będzie się wahać w zależności od wielkości ciała pacjenta/klienta oraz od 
rodzaju jego skóry. 

Masaż powinien trwać od 45 do 60 minut. Przeprowadzamy go albo codziennie albo co 
drugi, trzeci dzień. Liczba zabiegów będzie uzależniona od reaktywności pacjenta. Olejki 
eteryczne kumulują się w ludzkim ciele, jeśli będzie tej substancji zbyt dużo może to 
zaszkodzić pacjentowi albo masażyście.  

Masaż aromatoterapeutyczny z reguły dotyczy całego ciała. W sytuacjach, gdy pojawiają 
się przeciwwskazania ograniczamy się do poszczególnych części ciała.  Zabieg całościowy jest 
zabiegiem, który silnie oddziałuje na energie w organizmie. W związku z tym zaleca się 
zastosować przed samym zabiegiem tzw. uziemienie- połączenie. Dokonuje się tego poprzez 
przyłożenie jednej dłoni na kość krzyżową, a drugiej na okolicę VII kręgu szyjnego. Technika 
ta pozwala na nawiązanie kontaktu z pacjentem, a poza tym równoważy przepływ energii 
masażysty i osoby masowanej. Zaczynamy od masażu grzbietu i kręgosłupa, następnie 
przechodzimy do karku i barków, potem opracowaniu podlegają tylne stron kończyn dolnych  
i pośladki. Po tym pacjent/klient odwraca się do leżenia na plecach i wykonujemy masaż 
przedniej strony kończyn dolnych, powłok brzusznych, klatki piersiowej i kończyn górnych. 
Ostatnim elementem masażu jest opracowanie twarzy i szyi i wykonanie tzw. uziemienia-
rozłączenia. Układamy nasze dłonie na klatce piersiowej pacjenta. 

Masaż aromatoterapeutyczny grzbietu wygląda w zasadzie dokładnie tak jak pierwsza faza 
masażu całego ciała, z tym, że czas trwania jest nieco dłuższy. Wykonuje się go  
w leżeniu na brzuchu, kończyny górne pacjenta/klienta są ułożone wzdłuż tułowia albo nad 
głową. Pod stawy skokowe można podłożyć wałeczek. Techniki wykorzystywane przy masażu 
to głaskania, rozcierania i ugniatania o wydłużonej fazie przesuwu. Tempo zmienia się w 
trakcie trwania zabiegu, używamy głównie powierzchni dłoniowych rąk. Kierunek masażu 
przebiega z góry w dół i z powrotem, nie ma konkretnego schematu. W skład 
opracowywanych części ciała wchodzą barki i kark oraz pośladki. Stosujemy głaskania 
podłużne, poprzeczne, jodełkowe, okrężne, koliste, ósemkowe, piłujące, falujące, rozcierania 
głaszczące, okrężne, ugniatania wałkujące, głaszczące i rozcierające kciukami, rolowanie 
powierzchowne. 

Masaż karku i barków przeprowadzamy albo na leżąco albo na siedząco. Pierwsza wersja 
związana jest z masażem grzbietu, gdzie opracowujemy także kark i barki. Druga wersja to 
osobny masaż, gdzie pacjent/klient siedzi z głową opartą na podpórce. Główne rejony, na 
których skupiamy naszą uwagę to przyczep mięśni karku do potylicy, wały mięśni 
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czworobocznych i okolica międzyłopatkowa. Trzeba uważać na stosowaną w zabiegu siłę, 
bowiem łatwo o sprawienie bólu pacjentowi. Kierunek masażu przebiega od potylicy w dół do 
stawów barkowych i od dolnych kątów łopatek w kierunku stawów barkowych. 

Kończyny dolne masuje się w dwóch etapach: w leżeniu na brzuchu i na plecach. Pracuje 
się nad łydką, potem udem i pośladkiem. Stosowane techniki to tradycyjnie głaskania, 
rozcierania i ugniatania. Stronę podeszwową stopy opracowuje się przy podudziu zgiętym do 
kąta 45°. Przy pozycji na brzuchu wałeczek umieszczamy pod stawem skokowym, natomiast 
przy pozycji na plecach wałek znajduje się pod kolanami. 

Masaż brzucha wykonuje się w pozycji leżenia na plecach. Istotne jest, aby kończyny 
dolne były zgięte w stawach biodrowych i kolanowych. Masażysta stosuje uziemienie, staje 
z prawej strony kozetki i prawą rękę układa powyżej kości łonowej, a lewą poniżej mostka 
i koncentruje się na przepływie energii. Potem wprowadza ciało masowanego w delikatny ruch 
kołyszący. Stosowane głaskania to: głaskanie wokół pępka, po trójkącie, dośrodkowo w kilku 
pasmach. Można stosować delikatne unoszenie talii. Boczne strony brzucha masuje się z dołu 
do góry i na dół, ugniatając. Zabieg kończy wibracja dwoma rękami na pępku w fazie 
wydechu. 

Masaż klatki piersiowej stosuje się wraz z masażem ramion, szyi i karku z barkami. 
Wykonuje się go w pozycji leżenia na plecach, od obojczyków w dół, wzdłuż mostka i na boki, 
przesuwa się ręce wzdłuż linii pachowych na mięśnie naramienne, a potem do stawów 
łokciowych, a stamtąd wraca się na obojczyki. Gdy masowana jest kobieta – omijamy gruczoły 
piersiowe, w wypadku mężczyzn omijamy sutki. Masaż w obrębie szyi, barków i karku 
przeprowadza się w kierunku żuchwy, uszu i potylicy, czyli od dołu do góry. 

Kończyny górne masuje się, gdy pacjent/klient leży na plecach. Zaczyna się od masażu 
ramienia razem z opracowaniem mięśnia piersiowego większego, mięśni barku i karku. Potem 
opracowuje się przedramię i staw łokciowy, a następnie staw nadgarstkowy i rękę. Należy 
zwrócić szczególną uwagę na opracowanie śródręcza, ponieważ znajdują się tam strefy 
refleksyjne. 

Masaż głowy, twarzy i szyi wykonuje się w leżeniu na plecach, przy zagłówku uniesionym 
do kąta ok. 40°. Należy zwrócić baczną uwagę, aby olejki nie dostały się do oczu pacjenta. 
Masujemy od linii środkowej twarzy na boki. Techniki wykorzystywane to przede wszystkim 
głaskania i rozcierania. Skupiamy się na małżowinach usznych, bowiem tam mamy do 
czynienia ze strefami refleksyjnymi. Masaż szyi jest połączony z masażem dekoltu, ramion, 
barków i karku. Stosowane techniki to głaskania i rozcierania od dołu w kierunku żuchwy. 
Owłosioną skórę głowy masujemy poprzez zastosowanie miękkiego rozcierania  
i ugniatania punktowego. Ważne, aby wysuszyć ręce z olejku przed przystąpieniem do tego 
masażu. Na zakończenie wykonujemy kołysanie głową.  

 
4.7.2. Pytania sprawdzające 
 
 Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Jaka jest najskuteczniejsza forma aromatoterapii? 
2. Co to jest test alergiczny? 
3. Ile powinien trwać masaż aromatoterapeutyczny? 
4. Od czego zaczynamy masaż aromatoterapeutyczny? 
5. Jakie techniki wykorzystujemy w masażu aromatoterapeutycznym?  
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4.7.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 
 Wykonaj test alergiczny i uzasadnij jego cel. 

 
 Sposób wykonania ćwiczenia 
 
 Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:  
1) przygotować stanowisko pracy, 
2) użyć sporządzonej mieszanki olejków eterycznych, 
3) wmasować kroplę mieszanki w okolicę dołu łokciowego lub za uchem, 
4) uzasadnić cel przeprowadzonego testu, 
5) sprawdzić po 12 godzinach czy pojawiło się zaczerwienienie (jeśli nie ma takiej 

możliwości, sprawdza kolega – osoba testowana). 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− mydło w płynie, 
− ręcznik papierowy, 
− mieszanka olejków eterycznych. 
 
Ćwiczenie 2 
 Wykonaj masaż aromatoterapeutyczny grzbietu. 

 
 Sposób wykonania ćwiczenia 
 
 Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:  
1) przygotować stanowisko pracy, 
2) ułożyć pacjenta/klienta w pozycji relaksacyjnej, 
3) użyć odpowiednich elementów wyposażenia dodatkowego (wałki, etc.), 
4) użyć sporządzonej mieszanki olejków eterycznych, 
5) wykonać odpowiednie techniki masażu w prawidłowym kierunku, tempie i rytmie, 
6) korygować w trakcie wykonywania wszystkie błędy typu siła nacisku, płynność 

wykonywanych ruchów, a także kontrolować własna postawę itp. 
7) zastosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

− stół do masażu, 
− dwa czyste prześcieradła, 
− mydło w płynie, 
− ręcznik papierowy, 
− mieszanka olejków eterycznych. 
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4.7.4. Sprawdzian postępów 
 

Czy potrafisz:  
Tak 

 
Nie 

1) wykonać masaż aromatoterapeutyczny całego ciała?   
2) wykonać masaż aromatoterapeutyczny poszczególnych części ciała?   
3) poruszać się odpowiednio płynnie wokół kozetki?   
4) wykonać techniki z odpowiednią miękkością, płynnością  

i elastycznością?   
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4.8. Środki wspomagające masaż relaksacyjny 
 
4.8.1. Materiał nauczania 
 

W masażu relaksacyjnym podobnie jak ma to miejsce w masażu klasycznym, stosujemy 
środki, które wspomagają wykonanie zabiegu.  

Pierwsza ich grupa to środki, które służą w jednym celu, a mianowicie umożliwiają  
w miarę bezproblemowe wykonanie zabiegu poprzez redukcję tarcia. Środki te określamy 
mianem środków poślizgowych. Są to środki obojętne chemicznie, które w żaden sposób nie 
ingerują w tkanki pacjenta. W masażu relaksacyjnym, nieco inaczej niż w masażu klasycznym 
używamy nieco większej ilości środka poślizgowego. Nie potrzebujemy aż tak dużej siły tarcia, 
a i ewentualne wykonanie ugniatań nie wymaga użycia tak dużej siły jak ma to miejsce w 
masażu klasycznym. Bardzo złym nawykiem, przenoszonym niekiedy przez masażystów  
z masażu klasycznego jest zbyt częste dobieranie środka poślizgowego. W masażu 
relaksacyjnym powinniśmy tak dobrać ilość środka, aby wystarczyła do opracowania danego 
fragmentu ciała. Toteż korzyść z zastosowania większej ilości przeważa nad ewentualnymi 
niedogodnościami wynikającymi z tego faktu. 

Bardzo często nakładamy środek poślizgowy nie tylko na naszą dłoń, ale i na 
przedramiona. Jest to związane ze specyfiką wykonywania masażu relaksacyjnego. Środki 
poślizgowe jakie tu stosujemy to przede wszystkim różne rodzaje olejków, oliwa nicejska, 
czasem pewne rodzaje obojętnych chemicznie kremów czy żele. Unikamy stosowania takich 
środków, jak np. talk czy mydło. Oczywiście musimy liczyć się z opinią pacjenta. Naszym 
zadaniem jest zasugerowanie odpowiedniego dla danego rodzaju skóry środka, nie wolno nam 
jednak niczego narzucać. To pacjent/klient decyduje jaki środek ma zostać użyty do wykonania 
masażu. 

Druga grupa to środki, które jeśli zostaną zastosowane, w sposób znaczący wpłyną na 
wykonanie zabiegu lub na osiągnięty efekt terapeutyczny. Jako, że w masażu relaksacyjnym nie 
stosujemy wszelkiego rodzaju popularnych „wcierek” tak rozpowszechnionych, np.  
w masażu sportowym, do naszej dyspozycji pozostaje cała gama różnych olejków eterycznych 
o specyficznym działaniu na organizm człowieka. Stanowią one podstawę aromatoterapii  
i masażu aromatoterapeutycznego, mogą jednakże być wykorzystywane jako dodatek do 
masażu relaksacyjnego. Oczywiście w takim wypadku stężenia używanych preparatów będą 
znacznie mniejsze, co nie zwalnia nas z obowiązku sprawdzenia, czy nie wywołują u 
pacjenta/klienta odczynu alergicznego. 

Aromatyczne olejki czyli olejki eteryczne są wyciągami pochodzenia roślinnego o dużym 
stężeniu. W kontakcie z powietrzem szybko wyparowują i są bardzo wrażliwe na działanie 
światła słonecznego, dlatego powinny znajdować się w szczelnie zamkniętych, szklanych 
pojemnikach o ciemnych ściankach. Są albo bezbarwne albo jasnożółte, rozpuszczają się  
w olejach, natomiast nie można ich rozpuścić w wodzie. 

Bardzo rzadko stosuje się stężone olejki aromatyczne do wcierania, toteż potrzebny jest 
olejek, w którym mogą one zostać rozpuszczone. Olejek taki nosi nazwę olejku bazowego. 
Jest to substancja oleista, również pozyskiwana z roślin poprzez tłoczenie na zimno. Można 
wymienić dwa rodzaje takich olejków: bazowe specjalne i bazowe uniwersalne. Pierwsza grupa 
to np. olejki: awokado, marchwiowy, z kiełków pszenicy, sezamowy, jojoba. Miesza się je 
z uniwersalnymi, ponieważ doprowadzają do lepszego ich wchłaniania poprzez głębokie 
warstwy naskórka, odżywiają i nawilżają skórę, a także przedłużają aromat innych olejków. 
Druga grupa to substancje, które stosuje się do rozcieńczania olejków eterycznych albo 
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samodzielnie albo w połączeniu z olejkiem specjalnym. Przykłady takich olejków to, np.: 
gronowy, słonecznikowy, sojowy, ze słodkich migdałów. 

Można wymienić kilka stosunkowo często stosowanych olejków. Spośród nich na uwagę 
z pewnością zasługują: bazylikowy, cyprysowy, cytronelowy, eukaliptusowy, geraniowy, 
jałowcowy, kadzidłowcowy, lawendowy, majerankowy, rozmarynowy, różany i sandałowy. 

Pierwszy z olejków, bazyliowy, jest olejkiem stosowanym z reguły w połączeniach  
z olejkami: lawendowym, majerankowym i rozmarynowym. Używa się go do masażu 
zmęczonych, napiętych mięśni. Dodatkowe jego właściwości to: pobudzające działanie na 
umysł, stymulacja koncentracji. Bywa stosowany jako środek przeciwbólowy przy 
nerwobólach, migrenie, reumatyzmie. Przy masażu można stosować go w depresjach, stanach 
lękowych i apatii. 

Kolejny olejek, cyprysowy, ma działanie ściągające, używa się go przy usuwaniu nadmiaru 
wody z organizmu, sprawdza się również przy nadmiernej potliwości. Działa również jak 
poprzedni olejek, jako skuteczny środek w walce z bólem w reumatyzmie. Może też być 
używany w zimnych kompresach do okładania stawów, przy świeżych siniakach  
i w celu zmniejszenia żylaków podudzia. Przy nadmiernej potliwości stóp, stosowany jako 
oliwka, zmniejsza ilość wydzielanego potu. Dzięki swemu działaniu rozkurczowemu bywa 
stosowany jako środek pomocny przy leczeniu astmy. Z olejkiem różanym wykorzystuje się go 
jako preparat do masażu pielęgnacyjnego twarzy. 

Olejek cytronelowy działa moczopędnie, przeciwbólowo i antyseptycznie. Stosuje się go 
w celu uspokojenia ośrodkowego układu nerwowego. Bardzo dobrze można go komponować 
z olejkiem różanym i sandałowym, bowiem potrafi łagodzić dominujący aromat drugiego  
z nich. 

Przeciwbólowym działaniem charakteryzuje się także olejek eukaliptusowy. Poza tym 
działa przeciwzapalnie, przeciwobrzękowo i regeneracyjnie. Łagodzi bóle mięśniowe  
i reumatyczne. Posiada lekkie działanie wykrztuśne, jeśli zastosujemy go do masażu klatki 
piersiowej i grzbietu. Ułatwia też oddychanie. Jeśli połączymy go z olejkiem majerankowym, 
zwiększymy jego działanie przeciwzapalne. 

Działanie antydepresyjne i antyseptyczne to domena olejku geraniowego. Stymuluje on 
pracę układu limfatycznego. Umożliwia usunięcie nadmiaru płynów ustrojowych dzięki 
właściwościom moczopędnym. Użyty podczas masażu działa uspokajająco. W połączeniu  
z olejkiem rumiankowym charakteryzuje się mocniejszym działaniem antybakteryjnym  
i przeciwzapalnym. 

Olejek jałowcowy działa odtruwająco, moczopędnie, antyseptycznie i relaksująco. Przy 
masażu relaksacyjnym świetnie sprawdza się jako oliwka. Bywa stosowany także jako środek 
wspomagający odchudzanie i zwalczanie cellulitis. Jeśli zmieszamy go z olejkiem 
rozmarynowym zwiększymy miejscowe przekrwienie, z kolei olejek cytrusowy spotęguje jego 
właściwości uspokajające. 

Działanie antyseptyczne i przeciwzapalne, szczególnie w infekcjach dróg oddechowych  
i w chorobach skóry przypisane jest do olejku kadzidłowcowego. Bywa stosowany do masażu 
klatki piersiowej w celu łagodzenia kaszlu, chronicznego zapalenia oskrzeli i astmy. Stosowany 
przy pielęgnacji starzejącej się skóry, wpływa na utrzymanie jej właściwego napięcia, przez co 
opóźnia pojawienie się zmarszczek. 

Olejek lawendowy działa przeciwbólowo, antyseptycznie, uspokajająco, oczyszczająco, 
antydepresyjnie. Stosujemy go w leczeniu bezsenności, a także w walce z bólami głowy 
różnego typu. Świetnie usuwa bóle mięśniowe, jeśli połączymy go z olejkami bergamotowym, 
majerankowym i rozmarynowym. Bywa też stosowany przy leczeniu rwy kulszowej. Pomaga 
również przy bólach menstruacyjnych. Właściwości przeciwzapalne i antyseptyczne 
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wykorzystuje się przy walce ze schorzeniami natury dermatologicznej. Masaż kręgosłupa  
i grzbietu może być pomocny u osób z depresją. 

Działanie łagodzące, uspokajające a także rozgrzewające związane jest z olejkiem 
majerankowym. Potrafi łagodzić napięcia mięśniowe, a także łaskoczący kaszel. Należy 
uważać, aby nie doprowadzić do przytępienia zmysłów u pacjenta, co może się zdarzyć, jeśli 
użyjemy nadmiaru olejku. Stosujemy go przy nadciśnieniu, a także przy zaburzeniach pracy 
serca. Może wpływać na rozszerzenie naczyń, obniżanie ciśnienia i normowanie rytmu serca. 
Masaż mięśni doprowadza do zwiększenia miejscowego przekrwienia, co przyczynia się do 
sprawniejszego usuwania kwaśnych metabolitów. 

Olejek rozmarynowy pobudza ośrodkowy i obwodowy układ nerwowy, może również 
wykazywać się działaniem przeciwbólowym. Stosujemy go przy bólach mięśniowych i 
stawowych. 

Olejek różany ma działanie antydepresyjne, zwiększa aktywność życiową. Stosujemy go 
przy dolegliwościach ginekologicznych. Bywa uważany za afrodyzjak. Przy masażu twarzy 
wpływa na poprawę samopoczucia i wygładza skórę twarzy. 

Olejek sandałowy, ma działanie antyseptyczne na drogi moczowe i układ oddechowy. 
Łączymy go z olejkiem jaśminowym i kadzidłowcowym, aby podkreślić jego egzotyczny 
aromat. Posiada działanie uspokajające, stosowany w nerwicach, bezsenności, działa kojąco. 
Bywa wykorzystywany w leczeniu trądziku i do pielęgnacji przesuszającej się skóry.  

 
4.8.2. Pytania sprawdzające 
 
 Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Co to jest środek poślizgowy? 
2. W jaki sposób prawidłowo nakładamy środek poślizgowy w masażu relaksacyjnym? 
3. Co to jest olejek aromatyczny? 
4. Co to jest olejek bazowy? 

 
4.8.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 
 Spróbuj rozróżniać poszczególne olejki po zapachu. 

 
 Sposób wykonania ćwiczenia 
 
 Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:  
1) przygotować stanowisko pracy, 
2) otworzyć szklany flakonik, 
3) zapoznać się z zapachem danego olejku, 
4) zapamiętać jak brzmi jego nazwa podana przez kolegę, 
5) po sprawdzeniu wszystkich flakoników ponownie je otworzyć, próbując podać nazwy 

poszczególnych olejków. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− szklane naczynia z olejkami z naklejonym numerem, 
− kartka i długopis, 
− kartka z opisem poszczególnych olejków. 
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Ćwiczenie 2 
 Określ ilość olejku do wykonania masażu relaksacyjnego. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 

 Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:  
1) przygotować stanowisko pracy, 
2) użyć sporządzonej mieszanki olejków eterycznych, 
3) rozprowadzić olejek na własnych dłoniach i przedramionach, 
4) rozprowadzić olejek na ciele pacjenta/klienta kilkoma płynnymi ruchami, 
5) określić potrzebną ilość olejku. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

− stół do masażu, 
− dwa czyste prześcieradła, 
− mydło w płynie, 
− ręcznik papierowy, 
− mieszanka olejków eterycznych. 
 
4.8.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: 
 

 
Tak 

 
Nie 

1) prawidłowo nałożyć środek poślizgowy?   
2) scharakteryzować środek poślizgowy?   
3) dokonać podziału olejków?   
4) opisać właściwości poszczególnych olejków?   
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4.9. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy 
ochrony przeciwpożarowej 

 
4.9.1. Materiał nauczania 

 
W jednostce modułowej 322[12].O1.01 opisano ogólne przepisy bezpieczeństwa  

i higieny pracy oraz przepisy ochrony przeciwpożarowej, dlatego w tym rozdziale 
przedstawiono uwagi dotyczące pracy masażysty. 

Masażysta, może pracować w gabinecie masażu. Bywa, że jest on częścią pionu 
rehabilitacyjnego, a gabinet znajduje się na przykład w przychodni. Zdarza się jednak  
i tak, że gabinet jest wkomponowany w centrum odnowy biologicznej czy Spa. 

Niezależnie od miejsca i charakteru wykonywanej pracy masażysta powinien pamiętać  
o kilku podstawowych zasadach i obowiązkach. Istnieje spore ryzyko zakażenia wirusem 
zapalenia wątroby typu B, toteż powinno się odbyć cykl szczepień. Dokładne informacje są do 
zdobycia u lekarza pierwszego kontaktu. 

Podłoga i ściany gabinetu powinny stanowić powierzchnię łatwą do zmywania. Na jednej 
ze ścian powinna znajdować się umywalka z bieżącą wodą ciepłą i zimą. W gabinecie musi 
znajdować się mydło w płynie, a także ręczniki papierowe i chusteczki pielęgnacyjne dla 
niemowląt służące do oczyszczania i odświeżania masowanej części ciała z oliwki. Po pracy 
masażysty należy włączać lampę bakteriobójczą.  

Personel powinien dysponować osobną toaletą, dla pacjentów powinna być przewidziana 
inna. Ponadto pacjent/klient powinien mieć możliwość skorzystania z kabiny natryskowej. 
Ciągi sanitarno-higieniczne pacjentów i personelu nie mogą się krzyżować. Po wizycie 
każdego pacjenta/klienta należy zmieniać prześcieradła i ręczniki. Pacjenci korzystający 
z kabiny natryskowej powinni być poinformowani o konieczności korzystania ze specjalnego 
obuwia.  

Przy łóżku do masażu powinny znajdować się schody umożliwiające wejście na nią. 
Ewentualnie wystarczy kozetka regulowana elektrycznie. Oczywiście stan wyposażenia 
gabinetu musi gwarantować bezpieczeństwo zarówno pacjentowi/klientowi jak i masażyście. 
Gabinet musi także spełniać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

 
4.9.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Jakie są podstawowe miejsca pracy masażysty? 
2. Jaki wirus stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia masażysty? 
3. Jakie są przepisy dotyczące wyposażenia gabinetu do masażu? 
4. Jak wygląda kwestia palenia tytoniu i spożywania alkoholu w gabinecie? 
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4.9.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 
 Określ przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy ochrony przeciwpożarowej 
dotyczące masażysty. 
 
 Sposób wykonania ćwiczenia 
 
 Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 
1) określić zasady pracy masażysty, 
2) wypisać ogólne przepisy bhp i przepisy ochrony przeciwpożarowej, 
3) określić przepisy dotyczące pracy masażysty. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

− przepisy bhp i ochrony przeciwpożarowej, 
− kartka i długopis, 
− poradnik dla ucznia. 
 
Ćwiczenie 2 
 Wykonaj projekt gabinetu masażu z uwzględnieniem przepisów bhp i ochrony 
przeciwpożarowej. 
 
 Sposób wykonania ćwiczenia 
 
 Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 
1) określić przepisy bhp i ochrony przeciwpożarowej, 
2) ustalić założenia dotyczące projektu gabinetu, 
3) narysować projekt lub zapisać potrzebne informacje, 
4) przedstawić grupie projekt. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

− papier formatu A3, 
− przybory do pisania, 
− poradnik dla ucznia, 
− przepisy bhp i ochrony przeciwpożarowej. 
 
4.9.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: 
 

 
Tak 

 
Nie 

1) wymienić przepisy bhp i ochrony przeciwpożarowej?   
2) zastosować w praktyce przepisy bhp i ochrony przeciwpożarowej?   
3) ocenić czy gabinet spełnia wymogi bhp i ochrony przeciwpożarowej?   
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5. SPRAWDZIAN OSIĄGNIĘĆ 
 
INSTRUKCJA DLA UCZNIA 
1. Przeczytaj uważnie instrukcję. 
2. Podpisz imieniem i nazwiskiem kartę odpowiedzi. 
3. Zapoznaj się z zestawem zadań testowych. 
4. Test zawiera 20 zadań. Do każdego zadania dołączone są 4 możliwości odpowiedzi. Tylko 

jedna jest prawidłowa. 
5. Udzielaj odpowiedzi na załączonej karcie odpowiedzi, stawiając w odpowiedniej rubryce 

znak X. W przypadku pomyłki należy błędną odpowiedź zaznaczyć kółkiem, a następnie 
ponownie zakreślić odpowiedź prawidłową. 

6. Pracuj samodzielnie, bo tylko wtedy będziesz miał satysfakcję z wykonanego zadania. 
7. Jeśli udzielenie odpowiedzi będzie Ci sprawiało trudność, wtedy odłóż rozwiązanie 

zadania na później i wróć do niego, gdy zostanie Ci wolny czas. 
8. Na rozwiązanie testu masz 40 minut. 

 
Powodzenia! 

 
ZESTAW ZADAŃ TESTOWYCH 
 
1. Przeciwwskazaniem do wykonania masażu relaksacyjnego jest 

a) otyłość. 
b) gorączka. 
c) sklerodermia. 
d) obrzęki. 

 
2. Temperatura w gabinecie podczas wykonywania masażu relaksacyjnego powinna wynosić 

a) 19–22°C. 
b) 22–25°C. 
c) 25–27°C. 
d) 27–30°C.  
 

3. Do typowych, najczęściej stosowanych w masażu relaksacyjnym technik należą 
a) powolne głaskania. 
b) mocne oklepywania. 
c) intensywne roztrząsania. 
d) intensywne wałkowania. 

 
4. Czas trwania masażu relaksacyjnego waha się w granicach 

a) 10–15 minut. 
b) 15–30 minut. 
c) 30–90 minut. 
d) 90–130 minut. 
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5. W przypadku pozycji relaksacyjnej na brzuchu, wałek umieszczamy na wysokości stawów 
a) skokowych. 
b) kolanowych. 
c) biodrowych. 
d) łokciowych. 

 
6. Stół stosowany do masażu relaksacyjnego różni się od stołu do masażu klasycznego 

a) wysokością. 
b) wytrzymałością. 
c) szerokością. 
d) grubością. 

 
7. Przy masażu relaksacyjnym twarzy wykorzystujemy pozycję na 

a) plecach. 
b) boku. 
c) brzuchu. 
d) siedząco. 

 
8. W masażu relaksacyjnym twarzy najczęściej stosowanym środkiem poślizgowym jest 

a) talk. 
b) olejek. 
c) lanolina. 
d) mydło. 

 
9. Olejki eteryczne dostają się do organizmu między innymi przez układ 

a) oddechowy. 
b) pokarmowy. 
c) wewnątrzwydzielniczy. 
d) nerwowy. 
 

10. W teście alergicznym na wynik czekamy  
a) 6 godzin. 
b) 8 godzin. 
c) 10 godzin. 
d) 12 godzin. 

 
11. Olejek bazowy specjalny to na przykład olejek 

a) awokado. 
b) gronowy. 
c) słonecznikowy. 
d) sojowy. 

 
12. Olejek bazowy uniwersalny to na przykład olejek 

a) marchwiowy. 
b) kadzidłowcowy. 
c) awokado. 
d) gronowy. 
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13. Olejek bazyliowy ma między innymi działanie 
a) pobudzające. 
b) antyseptyczne. 
c) moczopędne. 
d) oczyszczające. 

 
14. Olejki: jałowcowy, lawendowy i cytronelowy to olejki 

a) bazowe uniwersalne. 
b) bazowe specjalne. 
c) bazowe. 
d) eteryczne. 

  
15. W masażu relaksacyjnym używamy 

a) takiej samej ilości środka poślizgowego jak w masażu klasycznym. 
b) nieco mniejszej ilości środka poślizgowego niż w masażu klasycznym. 
c) nieco większej ilości środka poślizgowego niż w masażu klasycznym. 
d) bardzo małej ilości środka poślizgowego. 

 
16. W masażu relaksacyjnym o doborze środka poślizgowego decyduje 

a) masażysta. 
b) pacjent. 
c) długość planowanego zabiegu. 
d) intensywność zabiegu. 

 
17. W masażu aromatoterapeutycznym przy opracowaniu klatki piersiowej, gdy masowana jest 

kobieta 
a) omijamy tylko sutki. 
b) omijamy gruczoły piersiowe. 
c) omijamy cały obszar klatki piersiowej. 
d) opracowujemy cały obszar bez zastrzeżeń. 

 
18. Masaż aromatoterapeutyczny jest częścią 

a) refleksoterapii. 
b) aromatoterapii. 
c) akupresury. 
d) akupunktury. 

 
19. Masaż relaksacyjny twarzy charakteryzuje 

a) duża szybkość technik. 
b) wysoka intensywność technik. 
c) symetryczność technik. 
d) duża głębokość technik. 

 
20. W masażu relaksacyjnym całego ciała nie wykonujemy 

a) powolnych głaskań. 
b) delikatnych ugniatań. 
c) spokojnych rozcierań. 
d) mocnych oklepywań. 
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KARTA ODPOWIEDZI 
 
Imię i nazwisko ...............................................................................  

 
Wykonywanie masażu relaksacyjnego 
 
Zakreśl poprawną odpowiedź. 
 
Nr zadania Odpowiedź Punkty 

1 a b c d  
2 a b c d  
3 a b c d  
4 a b c d  
5 a b c d  
6 a b c d  
7 a b c d  
8 a b c d  
9 a b c d  

10 a b c d  
11 a b c d  
12 a b c d  
13 a b c d  
14 a b c d  
15 a b c d  
16 a b c d  
17 a b c d  
18 a b c d  
19 a b c d  
20 a b c d  

Razem:  
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