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På massageinstitut i Shanghai
Återkomna till Shanghai efter en runda på en del varv, frågade Peter mig om
jag ville hänga med på massageinstitut. Detta ord är för mig förknippad med en
rörelse som man skall akta sig för. Men Peter förklarade, att detta var en stor
väl-renomerad kedja massagställen, där herrar blir knådade av blinda dito och
damer har en separat våning. Helt safe, som han sa.
Sagt och gjort, vi bestämde träff utanför entreen till Yindou-palatset och väl
inkommen till receptionen fick vi se ett rum helt klätt med mahogny-faner. Helt
fantastiskt. Peter pekade upp mot en vägg och där kunde man läsa vad olika
program och tjänster man kunde gå igenom. Och så priset, så klart.
Där fanns olika massage, olika bad, skin-peeling, foot-cleaning, lelax-loom etc.
Allt var skrivet med mässingsintarsia. Jag tittade beundrande på väggen och
mina ögon föll på: Full body message – 70 RMB. Vad stod där? Body message!
Så synd att engelskkunskaperna inte var de rätta när man la ner så mycket
möda att få en snygg presentation. Massage skulle det naturligtvis vara . Vi
köpte ett program och fick lämna våra skor bland ”10.000 andras”. Så blev vi
lotsade till vårt omklädningsrum. Här skulle alla vår privata kläder av, låsas in i
skåpet med min nyckel som skulle träs kring vristen. Sen kom vakten och låste
skåpet med sin nyckel. Vi skulle sen ta på oss massagedräkten, som vi fått i
receptionen.
Vi badade kallt, varmt, oljigt, herbalt m.m. Jätteskönt. Så kom bastun. Peter
som nästan aldrig badat bastu hann nästan drick ur sin öl – pidjo, innan han gav
upp. Själv briljerade jag med ett par öl..
Så var det dags för dusch före massagen. Vi fick lägga oss på varsin brits och in
kommer två blinda massörer som ska knåda oss. Peter förklarar för massören
att jag är från ”Ruidien” -Sverige och kan inte mandarin. No ploblem blev
svaret.
Massören gick över min rygg och stannade i korsryggen. Peter sa att han hade
funnit ett ställe som han ville behandla med koppar alltså glas-koppar. Ok sa ja.
Så gned massören in min ”onda” rygg med en olja, tog fram 16 glas-koppar och
förde snabbt in en gaslåga i varje. Sen satta han dessa koppar i ett visst
mönster på min rygg och jag kände att det började strama. Detta att han
värmde innehållet/luften i kopparna gjorde att när de kallnade på min rygg,

blev det till 16 sugkoppar. !?!? Efter 10 minuter var behandlingen klar och
massörerna försvann. Ut gick jag med 16 blod-röda, blodsprängda runda
märken på ryggen. Botad?? Nja, jag vet inte, men tron kan ju som bekant
försätta berg.
Dagen därpå var det hemfärd, med andra ord 11 timmar i Monkey Business
Class, men inga problem med koppmärkena.Hemkommen till kram och frun
blev det däremot lite problem att förklara vad jag fått alla dessa märken ifrån.
Kinesisk läkekonst ska man ej förakta, de gör det noga och sakta.
Med våra läkare det är ett skit, det blivit bra när de hunnit dit.
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