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Na čo je dobrá Gua sha masáž? 

Gua sha masáž je možné použiť v mnohých 

prípadoch. V prvom rade je to užitočné pri liečbe 

bolestivých svalov a bolesti 

všeobecne. Vzhľadom k tomu, že sa pri nej 

rozptyľuje teplo z tela, môže liečiť úpal, závraty, 

zápaly a zimnicu. Je tiež schopná pomôcť 

predísť alebo zastaviť nachladnutie predtým než 

prepukne. 

Gua Sha je názov nástroja, ktorý sa používa pri 

jeden z foriem liečby tradičnej čínskej 

medicíny. Termín Gua Sha sa skladá zo slova 

"gua" znamená "škrabanie" alebo "škrípanie" a 

"sha" je pojem používaný na opis začervenania, 

ktoré môžu nastať po liečbe. Táto liečba môže byť 

vykonaná v spojení s inou formou masáže. Iný 

názov pre túto terapiu je "spooning" – 

„lyžičkovanie“. Najbežnejší „škrabací“ nástroj, ktorý 

sa používa, je roh byvola, ktorý má veľmi hladký 

povrch., no tiež môže byť použitá čínska keramická polievková lyžica. 

Gua Sha ako nástroj sa používa preto, že ruky samy o sebe nie sú dostatočné na 

odstránenie tepla, zvýšenie kyslíka v danej oblasti a stimulovanie krvného obehu tak, ako 

je možné s Gua sha. V tradičnej čínskej medicíne má býčí roh studený potenciál a preto je 

účinný pri rozptyľovaní tepla z tela. 

O Gua Sha masáži 

STRIGIL 
Tento masážny kameň je umelý kameň 

a má špeciálny dizajn, vytvorený z rôznych 

materiálov za pomoci high-tech technológií. 

Použité ingrediencie sú vzácne a drahé - 

titán, zirkón a germánium, ktoré môžu 

mať pozitívne fyziologické účinky 

na ľudský organizmus. 

Použitie masážneho kameňa napomáha k zníženiu škodlivých účinkov 

elektromagnetického žiarenia. Odporúča sa preto mimo masáže aj jeho nosenie ako 

prívesku na krku. Infračervené žiarenie s dlhou vlnovou dĺžkou, ktoré kameň vysiela môže 

pomôcť stimulovať krvný obeh a metabolizmus a odstrániť únavu. 
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Technika používaná pri Gua Sha masáži pozostáva 

z pozdĺžnych pohybov po meridiánoch na koži 

v smere od hlavy dolu a od srdca smerom von. Tieto 

ťahy po naolejovanej pokožke, majú byť 10 až 20 cm 

dlhé a vykonávajú sa na jednom mieste niekoľko krát 

po sebe, až kým sa nedostaví začervenanie- „sha“, 

ktoré symbolizuje nerovnováhu alebo zápal danej 

oblasti alebo zodpovedajúceho orgánu. Toto 

začervenanie je dobrá odozva a prináša okamžitý a 

trvalý prospech v podobe zmiernenia zápalu, chladu, 

tlaku a bolesti z povrchových a hlbších vrstiev 

tela. Liečba celého tela sa začína na hlave, pokračuje 

sa na krku, hrudníku, chrbte, ramenách a rukách, 

nohách až po členky. Tlak na kožu je väčší v miestach, kde nie je koža veľmi citlivá 

a tenká. 

Napriek začervenaniu, ktoré môže vyzerať ako podliatina a pretrvávať niekoľko dní, nie je 

samotná masáž ani začervenanie bolestivé. Je to len reakcia kože na unikajúce teplo a 

toxíny, ktoré sa dostávajú na povrch. Nemala by byť však vykonávaná ľuďom, ktorý majú 

kožné zranenia, spáleniny, pri menštruácií a tehotenstve. 
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=r5MR73oOnMI 

Technika Gua Sha masáže 

Zdroj: http://www.naturaltherapypages.com.au/article/Gua_Sha_Massage 

  Video: 
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