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Tantsu 

NAMASTE, SI BINE ATI VENIT! 

Este asta pentru tine? 

Sa cream un loc special pentru tine. Un spatiu sacru care este sigur confortabil, si 
imputernicirea. Un spatiu unde va puteti exprima in propriul drum sia fi auzit, a 
auzit cu adevarat. Se dezvolta o terapie cu un character personal care serveste 
corpul nostrum, inima si sufletul. E Bucuria mea si onoarea meade a fi pur si 
simplu present cu tine, sa te ascult, si sprijin in procesul dumneavoastra de 
explorare de sine, de expansine de sine si exprimare de sine. 

Deci,ceea ce este un aspect sesiune si pace interioara? Totul depinde de ceea ce 
doriti sa realizati, Sesiunea poate avea senzatia unei clase de yoga,  o sesiune de 
tantsu o viata tantrica si un ritual, sau o combinative a tuturor celor trei. Eu 
folosesc, de asemenea, tehnici si modalitati am studiat –a lungul anilor 
referitoare ladezvoltarea personala energetic-spirituala, samanismul si 
comunicarea. Sunt ascultator in nevoia energetic.Dar mai intai, dand glas 
nevoilor dumneavoastra, vrea , si  limitele este o mare parte din ea, De acolo 
putem modela o sesine care ti se potriveste. 
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Tantsu(tantric siatu) este o practica care combina elemente de tantra si shiatu. 
Cum ar fi yoga, tantsu se face inbracat sa asigure o protective vietii private si este 
o tehnica de slabit suficienta pentru a permite stretching. 

Atunci cand incepeti va tineti de terapeut; iar coneecxiunea este grea ca sa 
mentineti o anumita atitudine de judecata superioara.  

Tantsu este o terapie de strectching se efectueaza pe o saltea, a fost dezvoltata 
acm 25 ani pentru a aduce cultivarea de watsu(apa shiatu) inapoi pe teren terapia 
este caracterizata prin respiratie coordinate, terapeutul tine intregul corp in care 
este sustinut, in timp ce restul corpului este preset si se intinde pentru a elibera 
tensiunea si restaura si a inbunatatii conexiunile energetic ale corpului. 

Acest sprijin de izolare ajuta la eliberarea TENSIUNII si accesul la sursele 
energiei noastre oferindin acelas timp un loc de liniste si pace sufleteasca. 

 

 

  
In partea de jos a respiratiei este cea mai mare pace, o pace care ne poate 
inconjura, la fel cum ne putem inconjura noi cu energia noastra spiritual in 
bratele noastre. Fiind  o terapie de vindecare. Ca si cum un copil ar fi in durere, 
in aceasta terapie ajungi sa atingi nu ca si cum ai fi luat copill in brate. Pentru 
sugari, care are o revenire in siguranta  a uterului. Pentru noi ,rezonanta noastra 
clara este sa fim mai eliberati ,mai deshisi spre spiritual, si cu o mai mare pace in 
noi. 
 
Sa Avem o Cale de Asistenta Sacra. 
 
 
Caracteristic cineva pleaca de la o sedinta de Tantsu ca o persoana noua, cu un 
contact mai ridicat la formele inalte de energie ale lui, si are un mai mare acces la 
pacea sa interioara. In mod similar titularul pleaca cu un sentiment mai mare de 
conectare la altii, de inima, de unitate. 
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Din acest motiv va incurajam pe totii sa incercati Tantsu este o cale de suport 
sacru si expierienta;  
 
 
Cum ar fi yoga ,Tantsu se face in haine care sa asigure protectia vietii private si 
persoana trebuie sa fie mo 
derata pentru a putea  a putea face stretching.  Ca si in orce forma a corpuluise 
transmite energie. 
 
 
Tantsu si Diagnostic; 
 
Componente ale numelui Tantsu, Tantra si Shiatu, provin din partii ale lumii 
care au elaborate propriile lor metode de sistematizarea si diagnosticarea 
energiilor noastre. In Zen Shiatu, suntem invatati sa facem un  cu dar de suflet la 
energiile spiritual. 
Meditatii care ne arata cale ade accesa toate energiile astralului, iar in partea de 
jos a respiratiei. In acest watsu in bratele terapeutului ne invata pentru a ne 
permite accesul la orice nivel energetic pentru am fi atrasi 
Sa simtim functiile noastre energetice. 
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