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MASAJ TERAPEUTIC  

 

Masajul ste o tehnică străveche care a apărut ca o necesitate obiectivă. 
Cine nu a sesizat că dacă te masezi la un loc dureros acesta doare mai puţin , 
dacă te- ai lovit şi freci locul dureros acesta doare mai puţin .Aşa a apărut o 
tehnică sofisticată în care manevrele au un rol esenţial în starea de sănătate a 
omenirii.Masajul a fost folosit în timpul secolelor şi de cei din clasele superioare , 
aristocraţie dar şi de oamenii de rând .A fost efectuat de nespecialişti dar şi de 
specialişti.În decursul timpului această activitate a căpătat valenţe de vindecare. 
În anumite cazuri masajul este esenţial şi indispensabil în vindecare în tratarea 
unor afecţiuni, în recuperare, în refacerea după o suferinţă majoră. Masajul 
menţine starea de sănătate ,redă tinereţea reface organismul, luptă contra 
îmbătrânirii, are cel mai mare rol în relaxare.Efectuat de către un specialist îsi 
dezvăluie toate secretele, te umple de satisfacţie , te destinde, te relaxează.Mâna 
unui specialist în masaj se cunoaşte imediat ce acţionează asupra ta şi simţi cum 
corpul cedează la orice reacţie de împotrivire,de încordare reflexă, chiar dacă nu 
ai mai făcut niciodată masaj. Masajul este o desfătare, nu este un chin, este o 
necesitate nu o obligaţie. Un masaj corect nu trebuie să îţi provoace nici o 
neplăcere, nici o vânătaie nici o lacrimă , ci numai bucurie, relaxare, confort şi 
bună dispoziţie. Când eşti într-o stare mai proastă,când ai avut o zi mai grea 
,când ai senzaţie de oboseală nu lăsa grijile să te doboare, răsfaţă-te cu un masaj 
şi viaţa îţi va surâde,vei simţi cu adevărat că trăieşti, că eşti alt OM , că a ieşit 
soarele şi pe strada ta. Obijnuieştete să faci un masaj săptămânal şi ai secretul 
tinereţii fără bătrâneţe, a optimismului permanent , a sentimentului că nu te 
poate doborâ nici o boală 

După alegerea fiecărui pacient, masajul poate lua diferite aspecte : 
tonifiant,relaxant, stimulant sau regenerant . 

După scop masajele se pot împărţi după cum urmează : 

- masajul de întreţinere 
- masajul de slăbit 
- masajul anticelulitic 
- masajul aromoterapeutic 
- masajul terapeutic 

Dupa tehnică : 

- masajul suedez 
- masajul shiatsu 
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- masajul chinezesc 
- masajul thailandez 

 
Masajul terapeutic  

 
  Efectele masajului terapeutic în cazul traumatismelor si al bolilor are 
efecte de ameliorare, întretinere mergând pâna la vindecarea completa. 
 
  Masajul terapeutic este un masaj manual suedez combinat cu alte tehnici 
de recuperare cum ar fi: aromo-terapia, chiropractica, reflexologia, bioenergia 
pentru tratarea unor boli curente si accidente, refaceri dupa operatii, 
traumatisme. 
  Mai este indicat în o seama de boli grave unde masajul are rol de 
întretinere sau de mentinere în functie a unor structuri musculare si nervoase sau 
a unor organe vitale. 
  El poate fi de mai multe tipuri: total, partial sau local. Se efectueaza dupa 
indicatii de specialitate din partea medicului, cu mijloace specifice, solutii si 
creme terapeutice. Numarul de sedinte si frecventa lor se stabilesc în cursul 
tratamentului dupa felul cum raspunde fiecare pacient.  
 

 

Efecte benefice ale masajului terapeutic   

 Efecte asupra pielii  
o o catifelare evidentă prin hidratarea cu uleiuri şi creme specifice 

masajului  
o o descoamare evidentă şi masivă a celulelor moarte de la suprafaţa 

pieli  
o o elasticitate mai mare a pieli datorată acţiunii manevrelor specifice  
o o activare mai bună a circulaţiei sanguine periferice din capilarele 

pielii 
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 Efectele asupra muşchilor  
o o decontracturare profundă a fiecărei fibre a muşchilor somatici  
o o tonicitate mai mare a tuturor muşchilor flasci şi acelor slăbiţi  
o o eliberare masivă de acid lactic stocat la muşchi datorită efortului 

prelungit 

 

 Efectele asupra nervilor  
o o mai bună excitabilitate la stimulii din exterior  
o o mai rapidă contractibilitate a nervilor care răspund de reflexe  
o o deblocare a centrilor locomotori de la nivelul creierului 

 

 Efectele asupra sângelui si limfei  
o o fluiditate mai mare prin mişcări care au un sens invers circulaţiei 

sanguine  
o o accelerare a circulaţiei sângelui prin deschiderea capilarelor de 

rezervă  
o o eliminare substantială de toxine din sistemul venos  
o o drenare corectă a limfei cu ajutorul manevrelor de drenare 

limfatică 

 

 

 Efecte indirecte asupra glandelor endocrine  
o o mai bună funcţionare a sistemului nervos central care comandă 

aceste glande  
o o activare a circulaţiei hormonale datorate bunei circulaţi sanguine 
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 Articulaţiile capătă o mai bună mobilitate cu ajutorul manipulărilor 
articulare şi 
manevrelor specifice articulaţiilor şi ale vertebrelor 

 Efectele asupra organelor interne  
o indirect prin activarea sângelui, nervilor si limfei  
o direct asupra unor organe numai în caz terapeutic 

 

Afectiuni tratate la clinica Delta Medical 

Afecţiuni reumatismale 

 Reumatismul inflamator cu procesul inflamator instalat în membrana 
sinovială, capsula articulră, tecile si bursa tendonala. Efectele acestui tip 
de proces inflamator sunt: lichidul sinovial in exces, presiunea 
intraarticulara crescută, se instalează poziţii vicioase si dereglarea axelor 
de mişcare. In aces caz, masajul terapeutic îşi propune scăderea durerii şi 
inflamaţiei, menţinerea şi imbunătăţirea mobilităţii articulare, a forţei şi 
rezistenţei musculare si articulare. Pentru acestea se realizează o îmbinare 
de masaj suedez combinat cu masaj aromo-terapeutic si biomasaj, 
chiropractica combinata cu miscări active / pasive / active cu rezistenţa, 
reflexoterapie si elongaţii.  

 Reumatismul degenerativ-frecvent care survine la pacienţi cu vârsta 
inaintată. Pentru aceştia se lucrează diferenţiat in funcţie de stare: masaj 
antalgic în puseu acut, tracţiuni, manipulări, elongaţii. În perioada cronică 
se recomanda miscări decontracturante si tehnicile anterioare după caz.  

 Poliartrita reumatoidă în stadiul inflamării generale se pretează la un 
masaj general cu substanţe antiinflamatoare, aromaterapeutice, 
reflexoterapie si chiropractică. Se fac multe miscări articulare, elongaţi .  

 Spondilita anchilozantă se tratează de catre masajul terapeutic prin 
masajul parţial al spatelui, tracţiuni, manipulări, elongati, chiropractica, 
reflexoterapie.  

 Artropatiile se vor lucra ca în cazul poliartritei reumatoide. 

 
 

Sindroame dureroase 

 Cervicalite cum ar fi: cervicalite comune, sindrom Barre-Lieou, se trata 
prin vor masarea urmatoarelor regiuni: cervicală, a umerilor, mâinii si 
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sternala folosindu-se manevre de relaxare, drenaj limfatic, miscari 
specifice de elongaţie, chiropractica si masaj reflex.  

 Dorsalgiile, lombalgiile, sciatică vertebrală si cruralgia vertebrală se 
tratează prin masarea regiunilor respectivă după stadiul de evoluţie: 
masaj decontacturant, masaj cu substante antalgice sau aromaterapie, 
chiropractica, elongaţii, manipulări si reflexologie. 

 

Afectiuni post-traumatice 

 Traumatismele recente nu pot fi tratate folosindu-se masajul clasic, prin 
contact direct. După accient se poate interveni de la distantă prin 
bioenergie si reflexologie  

 Sechelele postraumatice si postoperatorii vor putea fi tratate folosind 
toate tehnicile cunoscute, adaptate fiecarui caz în parte, cu precădere prin 
bioenergie, masaj relaxant, reflexologie si aromaterapie. Câteva sechele 
care se pretează la masajul terapeutic: sechele cutanate si subcutanate, 
postoperator, sechele articulare, musculare, osoase, sechele ale nervilor 
periferici, recuperarea sindroamelor vasculo-nutritive, sechele 
postoperatorii, postamputatii si protezare. 

 Pe drept cuvânt, orientalii – “inventatorii” masajului, spun despre el că 
este cea mai veche terapie practicată de către om. În China şi Japonia, 
masajul este cunoscut de peste cinci mii de ani, iar în Europa era deja 
cunoscut în perioada Antichităţii. În timpurile moderne, masajul a 
devenit popular în sec. al XIX-lea, când s-au pus bazele principiilor 
ştiinţifice ale acestei practici. Astăzi, terapia prin masaj îşi ocupă locul 
binemeritat în cadrul terapiilor complementare, aducându-şi din plin 
aportul în domeniul îngrijirii sănătăţii. 

 Despre terapia prin masaj ne-a vorbit dl Eugen Vieru, maseur şi 
reflexoterapeut în cadrul cabinetului “BIOCORE” din Iaşi. Experienţa 
celor 10 ani de practică, un brevet de invenţie în masaj, precum şi 
calificările obţinute în Terapii Complementare, îl recomandă ca fiind 
persoana potrivită cu care să începeţi o terapie prin masaj. 

 Terapia prin masaj nu este o metodă de vindecare a unor afecţiuni grave 
ale organismului uman. De acest lucru se ocupă medicina clasică, precum 
şi celelalte tipuri de terapii complementare. 

 Terapia prin masaj poate rezolva cu succes o serie de disfuncţionalităţi ale 
organismului uman, dar putem afirma că această terapie poate fi încadrată 
şi în domeniul metodelor şi sistemelor de profilaxie şi menţinere a stării 
de sănătate, lucru foarte important, deoarece totdeauna “este mai bine şi 
mai uşor să previi, decât să tratezi”. Terapia prin masaj este o “terapie 
blândă”, este o formă de comunicare prin “atingere”, este o aducere-
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aminte de primele clipe în care am fost primiţi în această lume, este o 
modalitate de conştientizare a complexităţii organismului şi mai 
reprezintă o metodă sigură şi concretă de armonizare şi echilibrare a celor 
trei forţe din noi: trupul, sufletul şi mintea! 

 Această terapie aduce modificări şi transformări profunde în organism, 
aspect clar sesizat şi evidenţiat în timpul şi după fiecare şedinţă de masaj. 
Reducerea şi înlăturarea stării de disconfort, senzaţia de “corp uşor”, 
calmarea şi limpezirea minţii, o mobilitate sporită a corpului, dispariţia 
încordărilor şi a tensiunilor fizice şi psihice, pacea şi liniştea din suflet, o 
anumită luminozitate a feţei şi mai ales dispariţia unor disfuncţionalităţi 
ale corpului sunt o parte dintre efectele terapiei, care, anticipează 
transformările pozitive ce vor surveni în perioada imediat următoare din 
viaţa persoanei trecute printr-o astfel de terapie. 

 Între piele şi psihic există o strânsă legătură, acestea influenţându-se 
reciproc 

 Apelând periodic la acest tip de terapie, se obţine în mod evident o 
echilibrare a psihicului prin intermediul pielii corpului. Motivul legăturii 
dintre piele şi psihic este simplu: au aceeaşi origine embrionară. Ele se 
formează împreună, din aceleaşi celule, în a 21-a zi de viaţă a embrionului 
şi rămân interconectate toată viaţa, influenţându-se reciproc. Această 
strânsă legătură face ca puseele de psoriazis, herpes sau acnee, să fie puse 
la ora actuală pe seama stresului, nervozităţii şi angoasei. Studiile de 
specialitate arată că nu mai puţin de 80 la sută dintre bolile de piele sunt 
provocate de tulburări psihice. 

 Aşadar, trebuie să ne înţelegem propria piele, descifrând limbajul ei. 
Căldură, frig, durere, pielea le simte, le absoarbe, ducând mesajul la creier. 
În corpul nostru informaţiile nu încetează să circule. Cele cinci milioane de 
celule senzoriale şi cei doi metri pătraţi de piele care ne separă de lumea 
exterioară sunt un imens receptor de senzaţii. Neuromediatorii, acele 
mesaje chimice care circulă între piele şi sistemul nervos, au rol în 
determinarea imunităţii, în producerea de colagen, de sebuum şi de 
pigmenţi. 

 Prin stimularea pielii putem ajunge în interiorul organismului 
 Pielea noastră are capacitatea de a se reînnoi continuu, debarasându-se de 

celulele vechi şi creând celule noi. În general, avem trei straturi de piele, 
din care cel de la suprafaţă – epidermul – este stratul protector. Celulele 
de dedesubt sunt cele care se înmulţesc şi apoi sunt trimise către 
epidermă, această înlocuire constantă fiind cea care ne menţine fizicul 
plăcut. S-a calculat că această schimbare este de aproximativ 300.000 de 
celule în fiecare minut, fără ca noi să ne dăm seama. 

 Mai mult, la microscop s-a văzut că o secţiune de 2,5 cm de piele conţine: 
20 de vase de sânge, 510 glande sudoripare, 100 glande uleioase, 65 fire de 
păr şi 1.300 fire de nervi senzitivi care detectează căldura, frigul şi 
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presiunea pe piele. Interesant este faptul că, prin stimularea pielii putem 
ajunge aşadar în interiorul organismului, acolo unde pot fi declanşate 
mecanisme profunde de echilibrare a diferitelor disfuncţionalităţi ale 
corpului. Trebuie doar stimulare. 

 Terapia prin masaj întăreşte imunitatea organismului prin stimularea 
curentului limfatic 

 Terapia prin masaj reuşeşte incontestabil să dinamizeze de asemenea şi 
sistemul limfatic, care are rol în imunitatea organismului, prin 
intensificarea schimburilor nutritive, eliminarea toxinelor din corp şi prin 
stimularea limfocitelor. Sistemul limfatic al organismului şi sistemul 
circulator sunt strâns interconectate. Vasele limfatice însoţesc venele şi au 
o structură asemănătoare cu a acestora. 

 Circulaţia limfei se face de la periferia corpului spre marile ducturi 
limfatice şi este foarte lentă, fluxul limfatic fiind de 2-4 litri la 24 ore. 
Circulaţia limfei este aşa de lentă pentru că acest sistem limfatic nu are o 
“pompă” aşa cum are sistemul circulator – inima. Prin masaj, mâna 
maseurului devine astfel “pompa” care împinge limfa spre evacuare, 
accelerând curentul limfatic de până la 15-20 de ori, rezultând astfel o mai 
mare rapiditate în detoxifierea organismului. Limfa transportă acizii graşi 
şi colesterolul, precum şi enzime şi hormoni eliminaţi de celulele 
secretoare. 

 Terapia prin masaj este şi o terapie energo-informaţională 
 Pe tot parcursul şedinţei de terapie, fiecare metodă folosită şi fiecare 

exerciţiu recomandat sunt susţinute de conştiinţa şi de forţa vitală a 
terapeutului, care, atenţie, el – terapeutul – nu este altceva decât un 
“stimul” puternic, care declanşează în pacient forţe subtile interioare de 
refacere şi echilibrare. 

 Acest lucru poate fi explicat foarte clar din punct de vedere ştiinţific. Ştim 
că apa este prezentă în organismul nostru în procent de 70 la sută, sub 
formă de sânge, plasmă, limfă, apă intracelulară, interstiţială, etc. 
Tehnologiile moderne evidenţiază efectele structurante ale diferitelor 
tipuri de stimuli asupra “memoriei apei organice” (vezi experimentul 
Masaru Emoto). Pornind de la concluziile acestui experiment, putem 
demonstra practic, că stările pozitive de conştiinţă determină o structură a 
“apei” din organism, determinând o stare generală de reechilibrare. 
Gândirea pozitivă faţă de o anumită terapie va restructura în mod benefic 
“apa biologică” a corpului, pregătind astfel “terenul” pentru a primi şi 
informaţia cu care este încărcată acea terapie. Această descoperire 
interesantă poate fi aplicată cu succes şi în cadrul terapiei prin masaj, 
conştientizând rolul acesteia de terapie informaţională, terapeutul 
devenind în acest caz emiţătorul, iar pacientul devenind receptorul, acesta 
din urmă reconfigurându-şi structura după “matricea informaţională” a 
terapeutului. Iată de ce este important ca terapia prin masaj să fie bine 
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înţeleasă, să fie acceptată şi recunoscută ca terapie complementară, cu 
profunde efecte pozitive asupra organismului uman. 

 În această ordine de idei, pe lângă numeroasele efecte psiho-somatice 
obţinute în cadrul terapiei prin masaj, unanim cunoscute şi recunoscute, 
trebuie să evidenţiem şi efectele profund energetice ale acestei terapii. 
Masajul stimulează energia internă a organismului, o activează şi o 
dezvoltă, contribuind substanţial la procesul de refacere şi echilibrare 
fiziologică. Deblocările punctelor de pe meridianele energetice realizate 
prin tehnici corect aplicate, dinamizarea energetică a centrilor de forţă ai 
corpului, alături de masajul energetic la distanţă, necesar echilibrării 
planurilor subtile ale fiinţei, fac ca efectele acestei terapii să fie mult 
amplificate, iar starea obţinută la finalul terapiei să confirme eficienţa 
acesteia. 

 Cum se desfăşoară o şedinţă de terapie prin masaj de calitate? 
 Abordarea unei şedinţe de terapie prin masaj implică în primul rând o 

instruire şi o cunoaştere profundă a acestei tehnici de către terapeut, astfel 
încât terapia aplicată să fie particularizată pentru fiecare persoană în parte 
şi să cuprindă o abordare holistică, ţinând cont de tot ceea ce implică acest 
lucru. Fiecare şedinţă de masaj conţine în desfăşurarea ei o serie de etape 
atent parcurse, astfel încât rezonanţa creată între terapeut şi pacient să 
ducă la o serie de efecte progresive, care să reflecte diferenţa de stare între 
începutul terapiei şi finalul acesteia. 

 O primă etapă se referă la pregătirea cu maximă atenţie a ambientului în 
care se desfăşoară terapia. Spaţiul destinat este indicat să fie un loc 
consacrat numai pentru această activitate, prin acest aspect creându-se o 
atmosferă de siguranţă, de calm şi de relaxare, lucru sesizat imediat la 
intrarea în acel spaţiu. Temperatura optimă a spaţiului, parfumurile 
vegetale emanate în aer, uleiurile şi esenţele din plante medicinale 
utilizate în timpul terapiei, prezenţa unei muzici terapeutice prin energia 
pe care o degajă, precum şi aspectul igienic impecabil al întregului spaţiu 
în care se desfăşoară terapia sunt elementele importante în desfăşurarea 
ideală a şedinţei. 

 Din această etapă premergătoare terapiei propriu-zise face parte şi 
dinamizarea terapeutului, care, pe lângă structurarea fizico-energetică cu 
care este înzestrat, trebuie să abordeze o atitudine pozitivă, optimistă, 
plină de energie şi încredere faţă de terapia pe care o practică, lucru foarte 
important pentru transmiterea acestei stări, prin rezonanţă, pacientului. 
Acest aspect esenţial, ca de altfel în toate terapiile, este necesar, deoarece 
terapeutul are rolul de emiţător de informaţii pentru persoana cu care 
interacţionează. Extinzând acest aspect, putem susţine, pe baza 
descoperirilor de ultimă oră, că o anumită stare de conştienţă poate 
determina, prin rezonanţă, o “restructurare” a “apei biologice” din corpul 
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supus terapiei, pregătind astfel terenul pentru a primi şi informaţia cu 
care este încărcată acea terapie, prin forţa vitală a terapeutului. 

 Etapa propriu-zisă a terapiei prin masaj include o serie de procedee 
terapeutice, ingenios armonizate de către terapeut, menite să deblocheze, 
să stimuleze şi să echilibreze circulaţia în ţesuturi şi organe, atât în 
structura fizică a corpului, cât şi în componenta energetică a acestuia. 

 Masajul ajută trupul, sufletul şi mintea 
 Terapia prin masaj este o terapie care se adresează simultan celor trei forţe 

din corp, trup-suflet-minte, în încercarea de a obţine o stare de armonie şi 
echilibru a acestora. La fiecare şedinţă de masaj se abordează tehnici şi 
proceduri complexe, atent combinate, care se adresează în primul rând 
sistemelor corpului fizic, prin stimularea circulaţiei sanguine şi limfatice, 
apoi sufletului, prin sporirea în timpul terapiei a credinţei şi iubirii faţă de 
Creator şi faţă de Creaţie şi, nu în ultimul rând, se adresează minţii, prin 
informaţiile transmise şi prin îndemnurile practice de a “gândi pozitiv” şi 
a lucra individual cu cele trei forţe ale noastre, pentru a obţine, în timp, 
acea schimbare pozitivă necesară evoluţiei personale. 

 Fiecare şedinţă de masaj este unică şi de fiecare dată altfel 
 La fiecare şedinţă de terapie se impun noi abordări, în funcţie de felul în 

care corpul pacientului transmite nevoile momentului. Gama de tehnici şi 
proceduri cu care lucrează terapeutul trebuie să cuprindă diverse stiluri şi 
metode, astfel încât terapeutul să poată alege soluţia optimă pentru a 
realiza o terapie completă şi complexă. De la procedeele bine cunoscute 
ale masajului clasic (suedez, pressel), la tehnici de masaj limfatic (drenaj 
limfatic) şi manevre pentru masajul organelor interne (Chi Nei Tsang), 
până la masajul zonelor reflexe de pe corp (reflexoterapie), micromasajul 
proiecţiei meridianelor de acupunctură (Su-Jok), tehnici de reaşezare şi 
mobilizare a articulaţiilor corpului (Yumeiho), exerciţii de respiraţie 
pentru relaxarea psiho-somatică (Pranayama), presopunctură (de tip 
Shiatsu), exerciţii fizice izometrice şi proceduri de gimnastică vibratorie 
(Stretching) şi până la exerciţii de echilibrare energetică a chackrelor şi 
culorilor din învelişurile corpului (masajul la distanţă) sunt câteva dintre 
metodele care trebuie atent selecţionate şi combinate în cadrul fiecărei 
şedinţe de terapie. 

 Întregirea terapiei prin recomandarea utilizării unei alimentaţii echilibrate 
şi utilizarea suplimentelor nutriţionale, prin specificitatea fiecărei 
persoane, precum şi toată iscusinţa terapeutului în a potrivi la fiecare 
şedinţă şi pe parcursul întregului program metodele corecte de lucru, 
conduce la obţinerea rezultatului final: realizarea echilibrului fizico-
psihico-sufletesc necesar vieţii de zi cu zi. 

 Masaj combinat cu tehnici bioenergetice şi metode de respiraţie 
 Etapa finală a terapiei prin masaj conţine tehnici şi metode de respiraţie, 

conştientizarea energetică a actului respirator, vizualizarea mentală a 
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stării organelor interne şi interacţiunea energetică a acestora. Persoana 
supusă terapiei învaţă să asculte trupul, să simtă sufletul şi să 
surprindă mintea, trăind starea de linişte, calm, echilibru interior şi 
încredere în forţele proprii. O scurtă intervenţie terapeutică îndreaptă 
toate grijile, supărările, necazurile, stresul, tot ceea ce este rău, spre 
Pământ, pentru preluare şi transformare, iar de sus, din Cer-Univers 
conştientizăm binecuvântarea cu lumină, pace, sănătate, bucurie, iubire. 
Mulţumim Cerului şi Pământului pentru darurile oferite, mulţumim 
Creatorului, pentru că “toate sunt de la El, şi ale lui sunt toate”. 

 Corpul nostru, în esenţă, este o “entitate” înzestrată cu multă înţelepciune. 
Reacţionează în funcţie de stimulii primiţi şi orice investiţie pozitivă 
pentru întreţinerea lui este o investiţie care, mai devreme sau mai târziu, 
va da roade. Corpul percepe această grijă faţă de el şi, dacă acest lucru este 
făcut încă din tinereţe, atunci acesta ne va răsplăti când vom avea cea mai 
mare nevoie de el – la bătrâneţe, printr-o mai bună formă fizică a corpului, 
o stare psihică echilibrată şi o anumită atitudine pozitivă în privinţa 
sensului existenţei. 

 


