
ET ANNERLEDES SPA
TAO GARDEN SPA & HEALTH RESORT I THAILAND ER IKKE SOM ANDRE SPA. 

HER STIMULERES DE INDRE ORGANENE, KROPPEN RENSES, OG DET TILBYS 

MASSASJE SOM GIR BEDRE SEXLIV.

TEKST ANDREAS AUBERT  FOTO TAO GARDEN

S tedet ligger i landlige omgivelser utenfor Chiang Mai i Nord-Thailand og er trolig ver-
dens største og beste holistiske spa. Det er omgitt av vakker natur. Fjell kan skimtes 
i det fjerne, og Tao Garden i seg selv er full av trær og blomster. Her forenes medisin-

ske behandlinger med spabehandlinger. Alt tar utgangspunkt i en forståelse av mennesket 
som både kropp, sinn og ånd, og en forståelse av vitalenergien som sirkulerer i kroppen. Å få 
denne til å flyte fritt er viktig for optimal helse. Stedet er etablert og ledet av den taoistiske 
Chi Kung-mester Mantak Chia. 

Ved Tao Garden behandles ikke bare det ytre. Der går de til roten av problemene ved hjelp 
av et solid avgiftningsopplegg som inkluderer tarmskylling, infrarød badstue, urtebad, og 
forskjellige terapeutiske massasjer. Dessuten undersøker de blodet og blodårene. Naturlig 
healing er stedets hensikt, forteller Chia.
 – Vi har både et spa og en medisinsk klinikk. Svært få steder har begge deler. Vi har 
medisinske doktorer, sykepleiere, fysioterapeut, laboratorietekniker og sportsanlegg. 
Behandlingene kan oppleves som smertefulle, men etter et opphold her, er problemet og 
smertene borte, hevder han.
Han mener kroppens ph-balanse kan sammenlignes med taoismens teori om yin og yan. 
 – Mange ting i livene våre trenger å være ph-balanserte, forklarer Chia.
 – Ved å undersøke spyttet og urinens ph, kan vi gi innspill på hvordan klientene våre 
kan balansere kroppen. Vi lager et behandlingsopplegg tilpasset den enkelte klient, og etter 
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TAOISMEN
Taoismen stammer fra Kina og omtales ofte 

som en religion eller filosofi. Ifølge Mantak 

Chia er taoismen et system som lærer oss 

hvordan vi kan ivareta kropp, sjel og ånd.

 – I den fysiske delen lærer du å  

helbrede deg selv, i den emosjonelle delen 

lærer du å slette, kompostere og resirkulere 

dine emosjoner. Den spirituelle delen lærer 

deg å skape din egen spirituelle vei og bli 

din egen mester.
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noen behandlinger, sjekkes ph-verdiene igjen. 
 – Deretter behandler vi stress og blokkeringer i de indre organene. Avgiftning av orga-
nene skjer blant annet gjennom vår spesielle magemassasje, Chi Nei Tsang. 
Vi bruker også massasjeteknikker som setter i gang blodsirkulasjonen for å åpne emosjo-
nelle blokkeringer i kroppen. 

MASSASJE FOR BEDRE SEXLIV.

Chia, som også er kjent for sine bøker om hvordan et sunt sexliv kan berike oss helsemessig 
og spirituelt, forteller om en av massasjene som benyttes i behandlingene.
Genitalmassasjen ”Karsai Nei Tsang” er i følge Chia nødvendig for å rense ut avleiringer som 
blant annet blokkerer blodårene i kjønnsorganene og forhindrer en optimal hormonproduk-
sjon. Denne massasjen kan også gi et bedre sexliv. Han presiserer imidlertid at genitalmas-
sasjen i seg selv ikke er seksuell. Selv om både testikler, penis og anus masseres hos menn, 
og det innimellom også masseres i vagina hos kvinner. Genitalmassasjen utføres av godt 
voksne kvinner, som masserer med hansker. 
 – Mange tror at dette dreier seg om sex, forteller lederen for spa-avdelingen, Gornganog 
Peganant. 
 – Men nei, dette er ren terapi.   

I tillegg til behandlinger tilbyr også stedet en rekke kurs.
Det undervises i teknikker for å sirkulere seksuell energi i kroppen, noe som innebærer at 
også menn kan bli multiorgasmiske. Man vil da oppleve indre orgasmer. 
Chia understreker at ejakulasjon og orgasme er to atskilte prosesser, noe som også under-
støttes vitenskapelig.
 Det er viktig å understreke at når det på senteret jobbes med seksualitet, betyr ikke det 
at besøkende oppfordres til å ha sex med hverandre. Det jobbes med seksualitet som en 
energi, ved hjelp av Chi Kung-lignende øvelser.
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Litt om de spesielle massasjene som benyttes ved senteret:

Magemassasjen Chi Nei Tsang (CNT) kombinerer kine-
sisk og thailandsk massasje, samt teori fra akupunktur, 
forteller instruktør Dennis Huntington.
 – CNT er en fysisk behandling, som også gir energe-
tiske utslag. Fysiske og energetiske blokkeringer går hånd 
i hånd. I taoismen omtales magen som vår andre hjerne.
 – Tynntarmen og tykktarmen har noen av de samme 
hjernecellene som høyre hjernehalvdel. I de fleste kulturer 
snakker man om ”magefølelse”. Når vi holder igjen følelser 
kan vi oppleve spenninger i magen, forteller han.
 – Disse spenningene må løses opp fordi når kroppen 
har en fysisk blokkering, er også energien blokkert, og man 
blir før eller siden syk.  I CNT frigjøres spenninger i og rundt 
blodårene, lymfebanene, nervene og senene. 
Genitalmassasjen Karsai Nei Tsang (KNT) starter som 

CNT, men de siste 10-20 minuttene av massasjen vies 
underlivet.
 – Karsai referer til avleiringer som akkumuleres gjen-
nom livet fra mat og luft. Via gravitasjon filtreres dette 
nedover i kroppen til kjønnsorganene. Blodårene der kan 
akkumulere avfallsstoffer som bygger seg opp og begren-
ser blodtilstrømningen. 
   Hos menn kan det forårske impotens, og kvinner kan få 
menstruasjonssmerter. 
 – Disse avfallsstoffene løses opp ved hjelp av massasje. 
Hos menn masseres sædlederne, testiklene, penis og pro-
stata. Hos kvinner masseres vagina, livmor, eggstokker, 
urinblæren og nyrene, gjennom berøring utenpå kroppen. I 
noen tilfeller må også harde punkter og knuter innvendig i 
vagina masseres.
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SPA

Stedet tilbyr også sunn mat, hvorav mye er økologisk dyrket. Tilsynelatende kan man finne impulser til hvordan man kan leve sunnere 
innenfor de fleste livsområder.

   Nimue 

Skin Technology

for further enquiries contact  

tel: 087 754 7615 / infosa@nimueskin.co.za

www.nimueskin.co.za

Beauty Products Norway AS

Bygdøy Alle 51,  0265 Oslo

www.beautyproducts.no

23 19 10 00

info@beautyproducts.no

Organic food

MINDRE STRESS OG RIKTIG KOSTHOLD

Dr William Schwetzer er en av stedets to medisinske doktorer. Han er nå 
46, og planlegger å bli 110 år gammel.
 – Hvis du vil blir millionær, bør du spare penger og gjøre noen inves-
teringer. Vil du leve lenge, bør du begynne å planlegge det, nå. Desto tidli-
gere, jo bedre. 
De fleste helseproblemer hos klientene er relatert til stress, hevder han.
 – Dr Bruce Lipton, doktorgrads-researcher ved Stanford, har sagt at 
95 prosent av våre sykdommer kommer fra stress. De fleste trenger å ta 
problemer på en mer positiv måte, heller enn å bli altfor stresset. 
   Han mener at mange helseproblemer kan løses gjennom å korrigere 
kostholdet, men ser ikke noe poeng i å følge en spesifikk kostholdstilnær-
ming, hvis det i seg selv skaper mye ekstra stress.
 – Spis sunt, men se også til at du spiser på en måte som gjør deg glad.

 – Årsaken til at folk eldes raskere enn ellers er sukker, sier han, og lis-
ter opp ris, nudler, brød og fruktjuice som verstingene, foruten rent sukker. 
Med det mener han at karbohydrater, i hvert fall hvis de har høy glykemisk 
indeks, oppfører seg akkurat som sukker i kroppen når de omdannes til 
blodsukker. 
 – Store mengder av frukt eller honning er heller ikke bra. Fruktjuice er 
på ingen måte naturlig. Ingen spiser 40 epler til et måltid. Fruktsukker går 
rett inn i cellen og cellen produserer mye energi, altfor fort. Det blir som å 
løpe så fort du kan til du kollapser. Det er det du ber cellen om å gjøre.
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BÅDE AVSLAPPENDE OG TERAPEUTISK

– De fleste spa jobber på et overflatenivå. Våre behandlinger retter seg mer mot innsiden 
enn utsiden. Vårt slogan er ”inner beauty, outer radiance”, forteller spaleder Peganant.. 
- Vi har ikke et klart skille mellom avslappende og terapeutiske behandlinger. I tillegg til sig-
naturmassasjene og mer medisinske behandlinger, tilbys også mer konvensjonelle ansikts-
masker og kroppsskrubber. 

– Mange av våre klienter oppnår stor helsemessig gevinst etter et opphold her, forteller 
Peganant.
 – De fleste av våre behandlinger fungerer både som avslapning samtidig som de har 
et medisinsk formål. og mange av våre klienter oppnår stor helsemessig gevinst etter et 
opphold her, sier Peganant,

– Dette er et holistisk sted, så vi bruker mye moderne teknologi, samtidig som vi har stor 
respekt for østlig kunnskap. Særlig kinesisk, thailandsk og ayurvedisk medisin. Ayurvediske 
Shirodhara er en behandling som består av å dryppe olje mot pannen. Behandlingen virker 
bra mot migrene og spenningshodepine. Abhyanga er en helkroppsmassasje som utføres 
av to behandlere som masserer synkront. Vi bruker sesamolje, som har så små molekyler at 
den kan absorberes gjennom huden. Vi tilfører også urter i oljene. Sesamoljen gjør at man 
bedre absorberer urtene.
 – Utover signaturmassasjene, er stedet fullt av energi, hevder Peganant.
 – Å være her gir klienten en opplevelse av hvordan man kan leve annerledes, og endre 
gamle uvaner. Vårt mål er at de skal reise hjem igjen med den gode følelsen i kroppen, og at 
de skal fortsette med å opprettholde sine nye sunne vaner, avslutter hun.
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Et vanlig massasjebad krever sterke kjemikalier og klor 
i kampen for å unngå vekst av biofilm i rørsystemene. 
Vi har derimot gjort det geniale og fjernet alt av skjulte 
rør og slanger. Her bader du garantert bakteriefritt. 
Med våre gjennomsiktige bunnplater kan du alltid se at 
karet er helt rent. Alt vaskes enkelt med mildt såpevann 
og svamp.

I hvilket kar tror du det er hyggeligst å bade?

Les mer om flere badekar og massasjebad på  
www.hurricane.no, eller ring Fjordbad AS på 33 45 39 50  
for mer informasjon.

Det �nnes to typer massasjebad.
Hurricane - og alle de andre.

Ren vannkra!.


