
Karštų akmenų 
masažas



Koks tai masažas?

Masažas akmenimis yra alternatyvi masažo terapijos
forma, kuomet ant kūno yra išdėliojami pašildyti arba atšaldyti
akmenys, siekiant sumažinti skausmą ir atpalaiduoti.



Istorija

Akmenų masažas kartu su kitomis technikomis, kuomet

masažui naudojami kiti karšti ar šalti objektai, seka atgal iki

senovės civilizacijų. Panašios technikos buvo naudojamos

Amerikos indėnų, Havajų, pietų ramiojo vandenyno, kinų, indų ir

net Majų kultūrose gydymui bei terapijai. Šios tradicinės

praktikos vystėsi ir moderniame pasaulyje tapo žinoma kaip

LaStone terapija (1993 m.), kurios dėmesys kreipiamas į dvasinį

gydymą sutelktą į čakras ir energijos nukreipimą į jas. Ši moderni

akmenų terapija atliekama kombinuojant su Švedišku ir giliųjų

audinių masažu.



Karštų akmenų masažo nauda

• Stimuliuojama kraujotaka;

• Malšinamas raumenų skausmas, spazmai;

• Malšinamas uždegimas ir atpalaiduojami raumenys;

• Technika taikoma jautriems pacientams, kuriems giliųjų
audinių masažas gali būti skausmingas;

• Streso mažinimas;

• Teigiama įtaka miego kokybei.

Ši masažo technika naudinga ne tik klientui, bet ir
masažuotojui. Kadangi tiesioginis kontaktas su klientu vyksta per
akmenis – sumažinamas krūvis masažuotojo plaštakoms,
riešams ir viršutinei kūno daliai.



Karštų akmenų masažo pavojai

Pagrindiniai šio masažo pavojai yra susiję su aukštos
temperatūros akmenų kontaktu su oda. Netinkamai paruošti per
aukštos temperatūros akmenys gali sukelti odos nudegimus.
Akmenys turi būti be aštrių kampų, atsikišimų, nuožulnūs, kad
nepažeistų kliento odos.

Karštų akmenų masažas kontraindikuotinas šiais atvejais:

• Diabetas;

• Epilepsija;

• Odos ligos ir pažeidimai;

• Širdies ligos;

• Neuropatijos.



Karštų akmenų masažo 
technika

• Įvairių dydžių vulkaniniai akmenys (dažniausiai bazalto) yra
įdedami į šilto vandens vonelę – 40-60 °C. Akmenys turėtų būti
paruošti 30-60 min prieš masažą. Iš vonelės akmenys prieš
naudojimą paliekami ant rankšluosčio šiek tiek pravėsti;

• Ant masažino stalo išdėliojami 8 plokšti akmenys poromis, ant
jų užklojamas rankšluostis. Klientas atsigula nugara į akmenis;

• Masažas pradedamas nuo veido su šiek tiek aliejaus. Maži
akmenukai išdėliojami po vieną ant skruostų, vienas po
apatine lūpa ir vienas ant kaktos;

• Aliejumi įtrinamos kojos, paimamas didesnio dydžio akmuo ir
juo išmasažuojamos kojos. Kuo stipresnis spaudimas, tuo
giliau veikiami raumenys. Išmasažavus – karšti akmenys
išdėliojami tarp kojų pirštų;



Karštų akmenų masažo 
technika
• Vėliau, tokiu pračiu principu vidutinio dydžio akmenimis

masažuojamos rankos. Išmasažavus į delnus dedami šilti
akmenys;

• Baigus masažuoti rankas, nurenkami visi akmenys ir
paprašoma kliento apsiversti ant pilvo, kartu pašalinant iš ant
stalo gulėjusius akmenis;

• Aliejumi įtrinama kliento nugara ir masažuojama karštu
akmeniu ilgais potėpiais, atkreipiant dėmesį į akupresūros
taškus;

• Karšti akmenys išdėliojami po vieną ant pečių, menčių,
juosmens ir/ar kryžiaus srityje. Taip pat įdedama po vieną
apvalų vidutinio dydžio akmenį į kliento delnus;



Karštų akmenų masažo 
technika
• Vėliau atidengiamos kojos ir padedami akmenys po

sėdmenimis, ant pakinklių ir blauzdų;

• Masažuojamas kaklas ir pečiai, o vėliau galva;

• Nuimami visi akmenys, masažas užbaigiamas glostomaisiais
judesiais.



Karštų akmenų masažo 
technika
• Pasiruošimas masažui karštais akmenimis -

https://youtu.be/6fUKjLp9dXQ;

• Nugaros masažas karštais akmenimis -
https://youtu.be/0_VE3ONSYoI;

• Veido masažas karštais akmenimis -
https://youtu.be/X6T0b21LF08;

• Masažo karštais akmenimis technika -
https://youtu.be/zl5UBNo4AO0.
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