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Mindenki szeretné, ha egyszer tejben-vajban-mézben fürösztenék – ahogy azt Kleopátra
rendszeresen tette is szépsége és bőre üdeségének megőrzésére. Nem csoda, hogy ezek az
anyagok valóban tovább megőrzik a bőr fiatalságát és selymességét, hiszen tele vannak
létfontos anyagokkal, melyek a bőr hámsejtjeinek regenerálódását és salaktalanítását segítik. A
méz kb. 75% cukorból, 20% vízből és enzimek, vitaminok, ásványi anyagok sokaságából áll,
melyek a mézesmasszázs során különleges jelentőségűek.
 A masszázs eredetileg Tibetből származik, később Oroszországban is elterjedt, s ezeken a
helyeken a mai napig használják a szervezet salaktalanítására, helyi gyulladások
megszüntetésére és az immunrendszer erősítésére.

  Hogyan hat?
 A mézesmasszázs a bőrön át fejt ki hatást a szövetekre. A vérkeringés erőteljesen beindul,
ezáltal a megbetegedett területek regenerálódnak, és lecsengenek a fájdalmak. Az általános
közérzet javul, mivel a szervezet méregtelenítődik. A masszázs hatásmechanizmusa a méz
összetevőinek állapotától is függ. A méz a természet különleges terméke. Tartalmaz
méhpempőt, virágport, de vitaminokat és ásványi anyagokat is. 
 A népi gyógyítók tudták, hogy a sötét méz egészségesebb. Az elmúlt években a tudósok
felfedezték, hogy a méz színe az antioxidánsok (sejtvédő hatású anyagok) arányától függ.
Tehát minél több védőanyag található a mézben, annál hatékonyabban képes kifejteni
egészségre gyakorolt pozitív hatását.
 •    A kóros anyagok eltávolítását segíti elő az egész szervezetből a bőrön keresztül.
 •    Enyhíti a fájdalmat. 
 •    Erősíti az immunrendszert. 
 •    Táplálja és regenerálja a bőrt.
 •    Hatékony gyulladáscsökkentő és fertőtlenítő.
 •    Segíti a sebek, hámsérülések gyógyulását.
 •    A méz pH-értéke hasonló a bőréhez, azaz 4,5–5,4, így segít regenerálni a bőr normális
védőköpenyét, s ezzel véd a baktériumok okozta fertőzések ellen.
 •    Ideális módszer a teljesítőképesség és az általános közérzet javítására is, mérsékeli a
tartós stressz kellemetlen hatásait, és jót tesz annak, aki energiahiányban, kimerültségben
szenved.     
 •    A régi tibetiektől és kínaiaktól tudjuk, hogy a csí, az életerő harmonikus folyású kell legyen,
ha egészségesen akarunk élni. Fájdalmak és panaszok akkor jelentkeznek, ha a test bizonyos
területei túl sok, vagy túl kevés energiával rendelkeznek, vagy ha az nem tud rendesen
áramlani. A mézesmasszázs segít szabályozni a test energiaelosztását, és gyorsítja az
egészséges egyensúly helyreállítását.

Mikor ajánlott?
 •    Nyirokpangás, ödémák kiürítésére.
 •    Merev hát, görcsösen kötött hátizmok, fibromyalgia kezelésére.
 •    Nyakfájdalmaknál.
 •    Migrén esetén.
 •    Hólyagpanaszoknál.
 •    Krónikus nátha kezelésére.
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 •    Vérnyomásproblémák kiegészítő kezelésére.
 •    Emésztési zavaroknál.
 •    Potenciazavaroknál.
 •    Depresszió egyes eseteiben.
 •    Méregtelenítésre is kiválóan alkalmazható.

Mikor nem ajánlott?
 •    Mézallergia esetén.
 •    Daganatoknál.
 •    Terhesség idején.
 •    A bőr komolyabb sérülésekor, intenzív gyulladásánál.

A masszázs szabályai
 •    Mindig gondosan kell kiválasztani a megfelelő mézet, mert sok méz hamisított vagy
felhígított és cukrozott, s ezért kevésbé lesz hatékony. Az ellenőrzött termelőhelyről származó
erdei méz nagyon jól alkalmazható, mivel ebben a cukortartalom kisebb, mint a kemény
mézben. Az erdei méz túlnyomóan gyümölcscukrot tartalmaz, ami csak hosszabb idő után
kristályosodik ki.
 •    A kiválasztott méz mennyisége a segítségre váró személy bajaitól és a kezelendő felülettől
függ.
 •    A masszázs után legalább félórányi pihenés ajánlott. 
 •    Legjobb két héten át 2-3x hetente 15-20 percig masszírozni. Szünet után a kúra két hét
múlva megismételhető.
 •    Krónikus nátha esetén négy héten át, heti 4 alkalommal kb. 7 perces orrmasszázst kell
végezni.
 •    Más panaszok fennállásakor alapvetően legalább kéthetes kúra ajánlott, hetente min. 3
alkalommal. A kúra időtartama attól függ, mennyire előrehaladott a betegség.

A masszázs menete 
 •    Erdei mézzel az ujjakat könnyedén bekenjük. Az ujjaknak enyhén kell fényleniük, nem
teljesen ragadniuk.
 •    Először a hátat kevés alkohollal bedörzsöljük, hogy a pórusok kitáguljanak. Így a hát meleg
marad, a bőr rugalmasabb lesz.
 •    Ügyeljünk arra, hogy az energiafolyam szerint a háton fentről lefelé kell masszírozni!
 •    A test elülső felén lentről felfelé! A végtagokat kívül kezeljük, a kart lentről felfelé a váll és a
kulcscsont felé! A lábakat kívül, a medencétől a láb irányában!
 •    Végül a bőrt kb. 2 percig, egyre erősebben,dörzsöljük, míg enyhén piros nem lesz. Ez nem
gond, sőt még kissé fájhat is. Közben az ujjainkat kifeszítjük, az ujjbegyekkel a bőrt erősen
lefelé húzzuk. Mintegy 3 perc után a masszázs egyre nehezebb és megerőltetőbb lesz – nem
csak a masszőr, de a paciens számára is. A bőrt a tésztához hasonlóan megdolgozzuk. Sok
páciens mondja ennél a pontnál, hogy jobb lenne abbahagyni, pedig épp ekkor kezd az egész
hatni. A bőr erős gyúrásával a régi, elhalt sejtek, a sók és a salakanyagok kiválasztódnak. Ezt a
masszőr a kezén is észlelheti. Kis, sárgás golyócskák képződnek, olyan massza, amely valódi,
gyúrt tésztához hasonlít. 
 •    A masszázs után a kezelt bőrfelületet babaolajjal vagy más finom olajjal masszírozzuk meg,
mivel a méz mindig kissé kiszárítja a bőrt!
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 •    Nátha estén az orrot mindkét oldalról masszírozzuk! Mutatóujjainkat helyezzük kétoldalt az
orra, és fentről lefelé masszírozzunk! Így a megbetegítő anyagok feloldódnak, és a légzés ismét
szabaddá és könnyűvé válik

 A bőr már az első masszázs után olyan puha lesz, mint az újszülötteké.
 Egyébként az is előfordulhat, hogy a hasi fájdalmak elmúlnak, amikor mi csak a hátat
masszíroztuk.
 Ennek oka az, hogy a szervezetet mint egészet kell kezelni, és a mézesmasszázsnak
köszönhetően az egész energia-körforgást szabályozni tudjuk. Így gyakran különböző
egészségügyi problémák befolyásolhatóak egyidejűleg.
 Még ha a mézesmasszázs kicsit fájdalmas is, feltétlen érdemes kipróbálni. A hatása valóban
megdöbbentő.                                        

 Összeállította: Dr. Balaicza Erika
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