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Masajul cu bambus Tian Di 
  

 
 
 Masajul cu bambus Tian Di este un stil nou şi unic de terapie de corp care 
incorporeaza mai multe aspecte ale TCM (Medicina tradiţională chineză). Lucrul cu 
bambus va salva mainile si incheieturile si va face munca mai profunda şi mai 
eficienta. Acest tip popular de masaj este oferit în diferite tipuri de spa-uri, precum şi 
de către mulţi terapeuţi care desfăşoară activităţi independente. Putem spune ca ne 
intoarcem de la epoca de piatra la un mediu mai flexibil si bland de bambus.                                        
 În această eră a tehnologiei avansate, vieţile noastre sunt înconjurate de 
calculatoare, telefoane mobile şi fast-food. Oamenii au fost tinuti departe de 
experienţa primară. Avem nevoie de ceva mai simplu şi mai autentic. Uită-te în jur şi 
vezi ce a avut loc. Filosofii din Est au ajuns în Occident. Studiouri de yoga şi clase de 
meditaţie sunt în fiecare oraş. Există o noua conştientizare de atenţie. Oamenii invata 
ca ritmul rapid care-l pastram, produce doar stres si cautam modalitati de     a-l 
elimina. Suntem în căutare in toată lumea de diete organice, medicina naturista, 
uleiuri esenţiale, ceaiuri mai multe şi mai puţina cofeina. Cu această conştientizare 
vine şi responsabilitatea. Atunci când ma gândesc la lumea terapiei masajului, ceea 
ce imi vine in minte este folosirea unui mediu mai blând de bambus. Bambusul este 
una dintre plantelele multilaterale a planetei noastre. A castigat aceasta reputatia, 
datorita aspectului moale, dar şi perseverenţei sale în condiţii aspre. În Orient, 
bambusul simbolizează putere, fertilitate, tinerete, prosperitate şi pace.                                                  
 În China, Indonezia, Thailanda şi Japonia am văzut structuri incredibile 
realizate cu bambus. Festivalurile şi ritualurile au folosit bambus în multe cazuri, ca 
element esenţial în crearea spaţiilor sacre.  Multe familii cresc pădure de bambus in 
jurul templelor lor, ca o barieră sigură împotriva spiritelor rele. Oamenii ştiu că 
bambusul cântă cu vântul, aducând o atmosferă de pace şi seninătate. 
 Bambusul este, cu siguranţă una dintre plantele cele mai versatile, avand 
multe aplicaţii practice, mitologice şi spirituale. Îl putem mânca (muguri de bambus). 
Putem construi apeducte, mobiliere, case, rogojini şi podele. Putem crea instrumente 
muzicale, unelte şi ustensile. Fluiere, coşuri, ace, plase de pescuit şi cârlige sunt doar 
câteva exemple. Putem folosi, de asemenea fibrele sale pentru producţia de hârtie şi 
materiale textile. Bambusul a fost folosit mii de ani ca leacuri pe bază de plante in 
medicina chineza. În Hawaii şi insulele Pacificului de Sud, un cuţit tradiţional pentru 
taierea cordonul ombilical al unui nou-născut a fost din bambus, deoarece ei cred că 
din metal poate dăuna nou-născutului.  Bambusul are o energie unica proprie, care 
are un magnetism special. Aceasta planta iese din pământ şi creşte dreapta şi înalta, 
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ca şi cum ar vrea sa ajunga la ceruri. Din această plantă şi energie, ne facem 
instrumente.                                                                                                            Când am 
fost în Bali acum aproximativ doi ani, mergeam pe jos într-o dimineaţă în Monkey 
Forest din oraşul Ubud. Monkey Forest este un parc, un templu şi o locuinta pentru 
sute de maimuţe care cutreiera liber şi sălbatic. Era aproximativ 6:30 şi nu era nimeni 
acolo, doar eu şi o mulţime de maimuţe. Am observat una dintre ele frecand o bucată 
de bambus de o piatră. Astfel a inceput sa-si maseze trupul de tulpina de bambus! 
Ochii mei erau larg deschisi. Dar asta nu este totul; alta maimuta a venit, cerandu-i 
celei cu batul de bambus sa lucreze pe ea... aceea i-a întors spatele şi a rugat-o până 
cand maimuţa cu batul a început s-o maseze. Mi-am spus ca nu există nimic mai 
natural si primitiv ca asta! Această viziune mi-a rămas în minte. Aceasta a fost ideea 
originala pentru crearea noului stil de masaj, masajul cu bambus Tian Di. 
 Masajul cu bambus Tian Di este o modalitate pe care am practicat-o si am 
pregatit-o cu succes mai mult de un an. 
 Tian Di înseamnă în chineză cer şi pământ; acest lucru dă sensul şi obiectivul 
principal acestei terapii. O fiinţă umană este o parte a universului şi un univers în 
sine. Intentia mea este de a-mi ajuta clientii sa-si menţina armonia între organisme, 
componentele pământeşti şi aspectele cereşti, minţile şi sufletele. Pentru a-mi atinge 
obiectivul, voi folosi puterea de transformare a cerului sustinut de puterea hrănitoare 
şi reconfortanta a pământului. 
 Pentru a dezvolta această terapie, am luat multe concepte şi principii de bază 
de la TCM (Medicina tradiţională chineză). Cand lucram la extinderea acestei tehnici, 
am realizat că ar fi incompletă, dacă as folosi doar bambus pentru sesiune. Ce 
bambus va aduce la suprafaţă, trebuie să fie eliminat din organism. Acesta este 
motivul pentru care alte tehnici au fost adăugate. 
 Masajul cu bambus Tian Di este ca o terapie completa, fiind împărţită în trei 
segmente majore: masaj cu bambus, ventuze şi tehnici Gua Sha. Cu masajul cu 
bambus lucram, de asemenea, la trei niveluri de experienţă. Aceste niveluri se vor 
suprapune pe parcursul tratamentului şi pot fi descrise fizic, mental - emoţional şi 
spiritual.  
 1. Masajul cu bambus 
Eu numesc beţele din bambus Cho beţe. Cho este bambus în chineză. Eu consider ca 
betele Cho conduc toate nivelurile de experienta. Acestea sunt primele instrumente 
pe care le folosim în sesiunea Tian Di.  
Un set de bete Cho este organizat de dimensiuni numeroase şi bucăţi de bambus, 
variind în lungimi şi diametre. Avem „6", „10" şi „16" beţe, se taie în moduri specifice 
pentru săpare şi alunecare.                                     Bambusul este esenţial şi unic, 
deoarece peretii sai sunt acoperiti cu silice. Acest lucru crează un capac exterior al 
cuarţului mic, ca matricele de cristal, care sunt activate atunci când se confruntă 
condiţiile corecte ale stresului mecanic. 
Cele două proprietăţi principale de cuarţ sunt de energie electrică Piezo şi Pyro. Este 
ceea ce produce un cost energetic atât de unicat, încât ştiinţa şi industria, precum şi 
lumea metafizica, au fost interesate s-o foloseasca pentru mai mulţi ani. Energia 
electrică Piezo este activata cu presiune şi Pyro cu căldură. Dupa modul meu de 
lucru, voi aplica o presiune organismului cu băţ de bambus şi frecarea care este 
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creata va activa structura moleculară în silice şi ... bang! Noi avem un instrument 
puternic,  care va crea schimbări permanente şi dramatice. 
 Pentru clienti, este un nou mod de a simti. Cat ei au lucrat cu betele Cho, 
energia care este conţinută în interiorul peretilor bambusului le este transferata, 
creând o serie de noi senzaţii unice. Majoritatea oamenilor descriu acestea ca: 
furnicături peste tot, senzaţie conectata la pământ, simtind ca bambusul se îndoaie şi 
se conformeaza corpului. Este uimitor cât de cald devine bambusul. 
 Sunt multe beneficii pentru practicanti. Folosind betele Cho minimizează 
stresul şi tensiunea mâinilor şi degetelor, în timp ce încă permite profunde manevre 
penetrante. In acelasi timp, cand tinem beţele Cho, energia ni se transmite, ceea ce ne 
va ajuta să ne menţinem mâinile şi încheieturile puternice şi sănătoase. Acest lucru 
este deosebit de important pentru toti terapeuţii, deoarece acele părţi sunt cele mai 
sensibile la prejudiciul profesiei noastre.  
 Odată ce aţi început lucrul cu instrumentele si învăţand cum să se simta prin 
bambus, acestea devin o extensie a mâinilor şi degetelor. Dar bambusul este, de 
asemenea, un canal pentru noi, ducând masajul nostru la un nivel mult mai 
semnificativ, oferind muncii noastre o nouă profunzime şi dimensiune. 
 
 Niveluri de munca 
a. Fizic:                                                                                                                  Când vom 
aplica principiile piezoelectrice corpului, energia electrica şi termică activeaza 
circulatia periferica. Circulaţia îmbunătăţită va elimina toxinele stagnante şi va 
transfera sângele in corp, inima şi plămâni, îmbunătăţind respiraţia interna. Sangele 
oxigenat va reda nutriţie şi ajutor de vindecare pentru celulele si tesuturile din zonele 
afectate. Aceasta permite ca munca ta să fie mai profundă, sa relaxeze şi realinieze 
fibrele musculare fără a provoca micro-lacrimi. Lucrul cu beţe CHO este ca si crearea 
unui Ying - Yang, cauza şi efectul. Ofera clientului dumneavoastra, spaţiu pentru 
vindecarea corpului. 

b. Mental - emoţional:                                                                                Emoţional, 
aceasta terapie oferă un sentiment de relaxare totală. În timp ce corpul clientului 
simte căldura şi flexibilitatea bambusului, un dans va avea loc în jurul mesei cu 
sunetul muzical al betelor Cho. Emoţiile stagnante vor iesi la suprafaţă odată ce 
clientul se simte relaxat, hrănit şi a ajuns la un punct de încredere. Dragostea pe care 
noi, ca terapeuţi, o aducem in cadrul sesiunii, îi va încuraja să se elibereze de toate 
"lucrurile negative." Cu o minte limpede şi emoţii rezolvate va fi un echilibru şi 
conexiune. Clientul va experimenta o relaţie sănătoasă între cer de sus şi pământul 
de jos.                                                                                           

c. Spiritual:                                                                                                                                       
Masajul cu bambus Tian Di va ajunge la orice nivel de spiritualitate unde esti tu. 
Dacă nu te conectezi cu betele Cho la un nivel spiritual, dacă nu aduci constiinta 
trupului / mintii / spiritului in sesiune, doi oameni pierd: tu si clientul tau. Chiar şi 
pentru cei care nu se pot conecta la fel de adânc sau la fel de sus, va exista o 
experienţă. Ei vor putea să simtă şi să înţeleagă că ceva profund a avut loc. Nu este 
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neobişnuit faptul că efectele terapiei Tian Di continua zile in sir după sesiune. Este ca 
şi cum aţi deschide un portal şi permiteti noutatea experienţei sa intre şi sa 
zaboveasca acolo.                                                                                                                

2. Ventuzele si Gua Sha                                                                                                                    
Aceste tehnici lucreaza mai mult la un nivel fizic. Ele vin ca un ajutor pentru a 
termina activitatea desfăşurată cu beţele Cho. Aspira şi matura ceea ce a ieşit la 
suprafaţă în urma tratamentului.                                          Ventuzele implică 
introducerea absorbtiei in piele cu un dispozitiv de vacuum, ca să lucreze profund pe 
punctele de presopunctură de-a lungul canalelor şi meridianelor. Cupele originale au 
fost realizate din bambus, dar astăzi există, de asemenea, ceşti din sticlă şi plastic. 
Tehnica este foarte eficienta pentru a calma stagnarea. Stagnarea se referă la 
congestie sau acumularea de fluide, limfatici, Qi sau sânge din cauza lipsei de 
circulaţie de orice fel.                                                              Ventuzele sunt opuse 
masajului. În terapia de masaj, pentru partea necesara, facem comprimari. Facem 
ridicari de piele, dar este superficial. Cu ventuze, absorbim si ridicam. Terapia cu 
ventuze poate ajuta condiţii numeroase, variind de la dureri cronice, musculare sau 
articulare, oboseala, stări emoţionale şi psihologice chiar şi probleme cu organele.                               
 Tehnica Gua Sha dateaza de peste 2000 de ani. Foloseste instrumente cu 
tăişuri rotunde din corn, piatră, os sau bucăţi de jad, pentru a lucra de-a lungul 
suprafetei pielii, pentru a promova vitalitatea şi fluxul. În masajul cu bambus Tian 
Di, vom folosi jad şi corn, ca instrumente Gua Sha. In chineza, Gua (gwa) înseamnă 
„a razui” sau „a extrage” şi Sha (Shaw), înseamnă „nisip” sau „toxine”.                                           
 Aşa că extragem nisipul toxinelor din organism, ca si suprafata din bambus şi 
tratamentul cu ventuze. Această metodă veche este folosita pentru a promova Qi sau 
energia vitala bioelectrica a vietii, circulaţia sanguină şi îndepărtarea căldurii toxice, 
sângele stagnant şi limfa din organism. Orice pacient care suferă de încheieturi 
înţepenite, dureri cronice, circulatie proasta, muschi rigizi, congestie limfatica, 
oboseala, vor beneficia mai mult de acest tratament.                                       Aceste trei 
tehnici împreună, masaj cu bambus, ventuze şi Gua Sha, fac o sesiune Tian Di 
completa şi puternica. Frumusetea este aceea ca terapeutul poate alege să utilizeze 
una, două sau toate cele trei metode în timpul sesiunii, în funcţie de nevoile 
clientului. Pentru ca lumea sa-si dezvolte cunoştiintele, vom invata mai multe. Ne 
inspiram şi îndrumam in folosirea instrumentelor realizate din resurse naturale. Ne 
ducem încet înapoi la bază şi vom împărtăşi beneficiile naturii prietenilor noştri, 
clienţilor, familiei şi lumii.  
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