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 Eutony este o disciplina somatică destinata să aprofundeze întreaga gamă 
de exprimare şi sa experimenteze unitatea persoanei totale. Gerda Alexander, 
iniţiatorul acestei discipline holistice, solicita eliberarea puterilor creatoare şi 
realizarea unei cunoaştere profunde a sinelui în relaţie cu alţii.  Eutony se referă 
la tensiunea bine echilibrata; Eutony poate fi un ajutor pentru a îmbunătăţi 
sănătatea, indiferent de varsta.  

 Gerda Alexander                                                                                                                       
 Gerda Alexander (1908 - 1994), a fost un profesor danez care a suferit critic 
de febră reumatică şi endocardită. Căutând remedii care nu i-ar complica bolile, 
Alexander a cercetat, a învăţat zi de zi despre organism. Aceste observaţii o duc 
la elaborarea metodei de auto - dezvoltare, numita Eutony. Ca si Moshe 
Feldenkrais, decât să se concentreze pe simple exercitii fizice, a pus accent pe 
inteligenta, sensibilitate şi conştiinţa de sine. În locul promovarii modificărilor 
fizice prin exercitii, Alexander s-a concentrat pe circulaţia în sine, folosind lecţii 
şi experimente; el a căutat modalităţi de a spori confortul personal şi 
independenţa.  
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 Teoria Eutony                                                                  

Metodologia Eutony afirmă producerea unei stari de echilibru armonios: 
se dezvoltă capacitatea de autoconştientizare şi competenţa de a reglementa 
tonusul muscular în adaptarea la activitatea prezenta.  

Pentru a-l ajuta pe student să revendice fluctuaţia mai multor principii şi 
instrumente sunt utilizate în sesiunile organizate. Aceste principii includ gradul 
de conştientizare a pielii corpului, percepţia corpului intern şi oase. Alte 
instrumente implică contactul constient, tehnici de mişcare (activă şi pasivă), 
poziţii de control, evaluarea flexibilitatii musculare şi vibraţii (voci si oase).  

 Tehnicile Eutony                                                                                  
 Concentrându-şi atenţia şi conştientizarea pe miscari, produce doar 
cresterea circulaţiei şi modificările complete benefice tonusului muscular mic. 

  Sesiunea Eutony                                                                                                 
 În timpul unei sesiuni Eutony, care durează 60 - 90 minute, un student, 
prin diverse "poziţii de control" devine conştient de tonicitatea musculară 
prezenta. Eutonistul va ghida atunci studentul, care include utilizarea de obiecte, 
cum ar fi mingii, perne şi bastoane, precum şi contactul între student şi ghid şi 
înţelegerea principiilor. Repetarea iniţialelor poziţii de control completeaza 
sesiunea, lasand studentul sa observe diferenţele de sensibilizare şi tonusul 
muscular. Eutony variază în lungime şi tratament pentru studenti. Este 
revendicat ca un tratament de succes de tulburări musculare scheletice şi maladii 
legate de enigme psihologice şi are un raport bun între medici, care au devenit 
familiari cu Eutony.  

 Eutony Argentina                                                                                            
 La inceputul anilor '70, dând seminarii în Buenos Aires, Gerda Alexander 
a introdus Eutonia in cultura latino - americana. Berta Vishnivetz, profesor şi 
participant la un astfel de seminar, a devenit interesata de Eutonia. Urmărindu-si 
interesul, Dr. Vishnivetz a absolvit în cadrul Şcolii, ca Eutonia de Gerda 
Alexander. În 1974, ea s-a alăturat şi a asistat cand Gerda Alexander a devenit un 
colaborator direct până în 1985. Vishnivetz a absolvit masteratul şi doctoratul în 
psihologie la Universitatea din Copenhaga. Berta a fost director fondator al scolii 
latino–americane si Eutonia de Argentina, extinzand formarea acestei tehnici în 
trei ţări.  
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