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Na gro dy dla pre nu me ra to rów
Wśród�pre�nu�me�ra�to�rów�Sza�ma�na�roz�lo�so�wu�je�my�war�to�ścio�we�książ�ki,�któ�-
rych�re�cen�zje�za�miesz�cza�my�na na�szych�ła�mach.

• „Tra dy cyj ne uzdra wia nie ener gią” Va�dim�Tschen�ze
–�BAR�BA�RA�WRO�NA�z�RADKOWA;

• „Za stąp cu kier” Kurt�Mo�set�ter,�Thor�sten�Pro�bost,�Wol�fgang�A.�Si�mon,
An�na�Ca�ve�lius�–�BO�GU�MI�ŁA�WA�LEN�CIUK�z BIA�ŁEJ�POD�LA�SKIEJ;

• „Dom, kuch nia i ży cie w zgo dzie z na tu rą” Me�lis�sa�K.�Nor�ris
–�KA�RO�LI�NA�SZA�TA�NEK�z LU�BRZY;

• ro ślin ne te ra pie an ty no wo two ro we w prak ty ce
te ra peu tycz nej” Li�dia�Win�cek�–�TE�RE�SA�STA�WI�NO�GA�z RA�CI�BO�RZA;

• „Żyw ność fer men to wa na i pro bio tycz na” Mi�cha�el�Dietz
–�IRE�NE�USZ�SE�RA�FIN�z BŁĘ�DO�WA.

Przy�po�mi�na�my,�że�rocz�na�kra�jo�wa�pre�nu�me�ra�ta�SZA�MA�NA�za�ma�wia�na�po�przez
re�dak�cję�kosz�tu�je 48 zł,�do kra�jów�Unii�Eu�ro�pej�skiej�–�150 zł,�po�za�kra�je�UE�–�170
zł.�Ga�ze�tę,�wy�sy�ła�ną�ja�ko�prze�sył�ka�eko�no�micz�na,�do�star�cza�Pocz�ta�Pol�ska.�Pre�nu�-
me�ra�tę�kra�jo�wą�moż�na�za�mó�wić,�wpła�ca�jąc 48 zł�prze�ka�zem�pocz�to�wym:

re dak cja SZa Ma Na, ul. Ko ściusz ki 19, 40-049 Ka to wi ce,
lub na kon to wy daw cy: MeD PreSS Sp. z o.o., ul. Ko ściusz ki 19,

40-049 Ka to wi ce, nr: 82 1050 1214 1000 0007 0005 8399. 
Kon�to�dla�wpłat�z za�gra�ni�cy:�PL 82 1050 1214 1000 0007 0005 8399,

nr�BIC�(SWIFT):�IN�GB�PLPW.

Pro�si�my�o po�da�nie�do�kład�ne�go�ad�re�su
i mie�sią�ca,�od któ�re�go�ma�my�roz�po�cząć�wy�sył�kę�mie�sięcz�ni�ka.

Zna zwą Sta ro sło wiań ski Ma saż
Brzu cha zwią za ny je stem
emo cjo nal nie. Z tą me to dą

pro fi lak ty ki zdro wia spo tka łem się
kil ka lat te mu na Ukra inie.
Po pierw sze, te ra pia ta bar dzo mi
po mo gła, po dru gie za fa scy no wa ła
mnie jej pro sto ta, a jed no cze śnie lo -
gi ka fi zjo lo gicz na. 

Chcia łem po móc so bie

Za�in�te�re�so�wał�mnie�w szcze�gól�no�ści
fakt,�iż�pro�ści�lu�dzie,�bez�zna�jo�mo�ści�bu�-
do�wy�cia�ła�i fi�zjo�lo�gii�czło�wie�ka�stwo�-
rzy�li�przed wie�ka�mi�me�to�dę,�po�ma�ga�-
ją�cą� im� w róż�ne�go� ro�dza�ju� bó�lach
i cho�ro�bach.�Lu do wi uzdro wi cie le
uci ska li i ma so wa li brzuch, po bu -
dza jąc: prze pływ żół ci i so ku
trzust ko we go do dwu nast ni cy, czy -
li pierw sze go od cin ka je li ta cien -
kie go (zwie racz Od die go); przej ście
je li ta cien kie go w je li to gru be (za -
staw ka kręt ni czo -kąt ni cza) oraz
ostat ni od ci nek je li ta gru be go (esi -
cę). Sty�mu�la�cja�tych�miejsc�roz�luź�nia
znacz�ną�ilość�na�pięć�w brzu�chu,�po�pra�-
wia� cyr�ku�la�cję� pły�nów� ustro�jo�wych,
har�mo�ni�zu�je�pra�cę�ukła�du�po�kar�mo�we�-

go,�mo�czo�we�go�i płcio�we�go.�Jed�no�cze�-
śnie�uru�cha�mia�ny�zo�sta�je�fi�zjo�lo�gicz�nie
wpi�sa�ny�w na�sze�cia�ło�me�cha�nizm�sa�-
mo�re�gu�la�cji�i sa�mo�le�cze�nia.

Na po cząt ku mo jej przy go dy,
w za sa dzie chcia łem za dbać tyl ko
o wła sne zdro wie i po móc wy łącz -
nie so bie, zgłę bia jąc wie dzę w tym
te ma cie. Jed�nak�lu�dzie,�któ�rych�spo�ty�-
ka�łem�na swej�dro�dze,�z któ�ry�mi�dzie�li�-
łem�się�swo�imi�spo�strze�że�nia�mi�i ob�ser�-
wa�cja�mi,� zmo�ty�wo�wa�li� mnie� do
po�dzie�le�nia�się�wie�dzą�szer�sze�mu�gro�nu.
Tak� więc� o tej� sku�tecz�nej� me�to�dzie
opo�wia�dam� na licz�nych� wy�kła�dach,
prak�ty�ki�na�uczam�na kur�sach,�a swo�je
my�śli�prze�la�łem�„na pa�pier”,�w wy�ni�ku
cze�go�po�wsta�ła�książ�ka�„Sta�ro�sło�wiań�-
ski�Ma�saż�Brzu�cha”.
Przy�go�to�wu�ję�się�obec�nie�do na�pi�sa�-

nia�dru�gie�go� to�mu,�więc�du�żo�cza�su
spę�dzam�na prze�glą�da�niu�ksią�żek�w bi�-
blio�te�kach�i śle�dze�niu�ar�ty�ku�łów�w in�-
tre�ne�cie.�Oka�za�ły�się�one�skarb�ni�cą�wie�-
dzy�i dys�po�nu�ję�pra�wie 30�po�zy�cja�mi
et�no�gra�ficz�ny�mi�i oko�ło 20�po�zy�cja�mi�li�-
te�ra�tu�ry�pięk�nej,�któ�re�opi�su�ją�„te�ra�pię
brzu�cha�garn�kiem”,�ja�ko�je�den�z za�sad�-
ni�czych�ele�men�tów�ma�sa�żu.�

Te ra pia garn kiem

Wśród�et�no�gra�fów�wy�mie�nić�moż�na
mię�dzy�in�ny�mi�Ka�zi�mie�rza�Mo�szyń�skie�-
go,�Da�nu�tę�Tyl�ko�wą,�Fran�cisz�ka�We�reń�-
kę.�Na pod�sta�wie�tych�fak�tów,�ma�ją�cych
źró�dło�w li�te�ra�tu�rze�na�uko�wej�moż�na
śmia�ło�mó�wić�o „Sta�ro�pol�skim�Ma�sa�żu
brzu�cha”.�Te�ra�pię�garn�kiem�moż�na�po�-
rów�nać�do sta�wia�nia�na pęp�ku�bar�dzo
du�żej�bań�ki�szkla�nej,�gdzie�wy�pa�le�nie�po�-
wie�trza�po�wo�du�je�po�wsta�wa�nie�lecz�ni�-
cze�go�efek�tu�pod�ci�śnie�nia.�Zo sta nie to

za de mon stro wa ne pod czas mo je go
wy kła du na Tar gach Bli żej Zdro wia,
Bli żej Na tu ry w so bo tę 18 li sto pa -
da o go dzi nie 11. 

W trak cie po szu ki wań li te ra tu -
ry na tkną łem się mię dzy in ny mi
na książ kę Lesz ka Ma gie ry pt.
„Hi sto ria ma sa żu w za ry sie”. Po -
le cam ją ser decz nie wszyst�kim�za�in�-
te�re�so�wa�nym.�

Me dy cy na wró ci do ko rze ni

Za�sko�czy�ło� mnie,� iż� mniej� wię�cej
w dru�giej�po�ło�wie XIX wie�ku�po�ja�wia�ją
się�za�rów�no�w li�te�ra�tu�rze�me�dycz�nej�ar�-
ty�ku�ły,�od�kry�wa�ją�ce�po wie�kach�za�po�-
mnie�nia� ideę�ma�sa�żu� lecz�ni�cze�go,� jak
i ar�ty�ku�ły�w pra�sie�et�no�gra�ficz�nej�opi�su�-
ją�ce� wie�lo�wie�ko�wą� tra�dy�cję� le�cze�nia
brzu�cha�sto�so�wa�ną�nawsi�pol�skiej.�Zdu�-
mie�wa�ją�cym�jest,�że�śro�do�wi�sko�le�kar�skie
wra�ca�do idei�ma�sa�żu�lecz�ni�cze�go,�pod�-
czas�gdy�wieś�pol�ska�ro�bi�ła�to�odwie�ków.
Po�twier�dza�to�po raz�ko�lej�ny,�że�pol�scy
le�ka�rze�nie�by�li�i nie�są�przy�jaź�nie�na�sta�-
wie�ni�do tra�dy�cji�me�dy�cy�ny�lu�do�wej.�To
smut�ne,�ale�praw�dzi�we.

eme ran May er, dy rek tor wy ko -
naw czy Op pen he imer Cen ter for
Neu ro bio lo gy of Stres and re si lien -
ce na Uni wer sy te cie Ka li for nij -
skim w Los an ge les, au tor książ ki
„Twój dru gi mózg” twier dzi, że
obec ny kształt me dy cy ny ule gnie
w naj bliż szych la tach głę bo kiej
prze mia nie. Twier�dzi�on,�że�me�dy�cy�-
na�pa�trząc�na zdro�wie�czło�wie�ka�przez
pry�zmat� wą�skich� spe�cja�li�za�cji,� nie
do koń�ca�wi�dzi�czło�wie�ka�ja�ko�spój�ną
ca�łość.�Mo�del� ta�ki�we�dług�nie�go�nie
spraw�dza�się�w le�cze�niu�cho�rób�prze�-
wle�kłych.�Z ko�lei�pro�fe�sor�Di�die�Tro�no

twier�dzi,�że�me�dy�cy�na�przy�szło�ści�bę�-
dzie�mu�sia�ła�wró�cić�do swo�ich�ko�rze�-
ni,�czy�li�do fi�lo�zo�fii�Hi�po�kra�te�sa,�wy�ra�-
żo�nej�mak�sy�mą�„Pri�mum�non�no�ce�re”
czy�li�„Po pierw�sze�nie�szko�dzić”.�Do łask
po�win�na�więc�po�wró�cić�mię�dzy�in�ny�-
mi�od�rzu�co�na�przez�obec�nych�le�ka�rzy
pal�pa�cja�dia�gno�stycz�na.�

Te ra pia trze wi po ma ga

Wja�kich�sy�tu�acjach�te�ra�pia�trze�wi�mo�-
że�być�po�moc�na?�Po pierw sze jest me -
to dą pro fi lak ty ki zdro wot nej, przy -
no szą cą ulgę w ła go dze niu wie lu
cho rób so ma tycz nych. Bar dzo do -
brze spraw dza się w pro ble mach
zwią za nych z za par cia mi, na któ re
skar ży się już po nad 20 proc. lu dzi.
Po nad to za ob ser wo wa no efek ty
pod czas ko lek u nie mow ląt, Ze -
spo le Je li ta Draż li we go i bie gun -
kach. Ja�ko�me�to�da�wspie�ra�ją�ca�mo�że
być�po�moc�naw cho�ro�bach�neu�ro�lo�gicz�-
nych�(mię�dzy�in�ny�mi�w cho�ro�bie�Al�zha�-
ime�ra,� Par�kin�so�na),� w nie�któ�rych� for�-
mach� aler�gii,� cu�krzy�cy,� oty�ło�ści,
pro�ble�mach�z wy�da�la�niem�mo�czu,�bó�-
lach� mie�siącz�ko�wych� i wie�lu� in�nych.
Na�le�ży�tu�taj�pod�kre�ślić,�iż�w zde�cy�do�wa�-
nej� więk�szo�ści� cho�rób� so�ma�tycz�nych
to�wa�rzy�szy�na�pię�cie�struk�tur�ja�my�brzusz�-
nej,�dla�te�go� ich�roz�luź�nie�nie�po�win�no
mieć� po�zy�tyw�ny� wpływ� na prze�bieg
cho�ro�by.

Sta ro sło wiań ski Ma saż Brzu cha
jest w sta nie do raź nie przy nieść
ulgę na wet po jed nym za bie gu, ale
re gu lar ne pod da wa nie się za bie -
gom, za po bie ga wie lu cho ro bom
i dys funk cjom. Nie�mu�si�się�to�wią�zać
z wy�da�wa�niem�pie�nię�dzy�na ko�lej�ne�te�-
ra�pie,�bo�wiem�za�in�te�re�so�wa�ni�i zmo�ty�-
wo�wa�ni�mo�gą�wspo�ma�gać�się�au�to�te�-
ra�pią,�któ�rej�moż�na�na�uczyć�się�z książ�ki
i pod�czas� kur�sów� trzy�dnio�wych� oraz
jed�no�dnio�wych.Naj bliż szy kurs jed -
no dnio wy, gdzie w pro sty spo sób
po ka za na bę dzie au to te ra pia, od -
bę dzie się w nie dzie lę 19 li sto pa da,
pod czas Tra gów Bli żej Zdro wia,
Bli żej Na tu ry. 

Sta ro sło wiań ski
Ma saż Brzu cha

WŁa DY SŁaW BaT KIe WICZ


