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Masajul Esalen 

 

 Sunetul valurilor oferă un fundal relaxant pentru orice sesiune de masaj de la 
Institutul Esalen, Big Sur, California. Acest sunet, împreună cu izvoarele naturale 
termale şi comunităţile educaţionale dedicate explorarii "departe ajunge de 
potentialitatea umana", inspira o abordare unică la tehnica cunoscuta în întreaga 
lume ca „Esalen Masaj”.                       

 Clientul sta pe masa de masaj, imbracat şi practicantul initiaza o serie de 
mişcări pe pacient. Un suspin de relaxare rasuna in corp şi practicantul răspunde cu 
lovituri de integrare în domenii conexe. Masajul continuă perfect pe trunchi, picioare, 
mâini, picioare, gât, iar spiritul devine un tot unitar.         

      Practicantul are cunoştiinte despre accidente vasculare cerebrale (multe au 
rădăcini în masajul suedez), despre muşchi şi oase, despre mişcare, despre ascultarea 
corpului, precum şi a cuvintelor. Înainte de sesiune, el / ea acordă o atenţie 
propriului confort fizic, pentru a primi ghidarea interioara sau intuiţia. Practicantul 
răspunde la semnele de relaxare: respiraţie adanca, circulaţie îmbunătăţită, un oftat, 
poate fluturarea pleoapelor. Fiecare sesiune este unica, adaptata de cererile de 
personal, nivelul de confort, tensiunea fizică şi eliberata, intuiţia.  Efectele acestei 
atingeri intenţionate este vag calificata drept "gestionarea stresului de masaj". Pentru 
unii, ea aduce un sens reînnoit de sănătate şi vigoare, altii pot recâştiga un sentiment 
de siguranţă cu privire la atingere. Deseori, vechile modele de tensiune si vechile 
emoţii sunt eliberate. Aceasta semnaleaza o trecere de la constiinta de zi cu zi                   
intr-un calm, mai colorat, mai puţin spaţiu de locuit, de constrângerile de timp şi loc. 
O iesire din realitatea obisnuita.                                                        

Sursele acestui lucru bogat sunt infinite: a fost informat de conştientizarea 
senzorială, masajul suedez, medicina orientala, meditatia, practica unitatii 
functionale a experientei.                                    

    Influenţa de muncă mai profunda împrumutata de la învăţăturile Idei Rolf, 
mişcarea pasivă Milton Trager de a limpezi mintea, extinderea de yoga, psihologia 
somatica minte – corp, baza pe polaritatea masajului mai energic şi cranio – sacrala, 
continua sa "dezvolte" munca. Fiecare practicant traduce acest lucru în forma lui 
personala de arta.                   

La centrul de sesiune este un sentiment de abilitare a fiecărui individ de a 
recâştiga un sentiment de armonie, respect şi echilibru şi de a trezi resurse interioare 
pentru vindecare. Nu este neobişnuit să auzi, "Acesta a fost masajul cel mai uimitor 
care l-am primit vreodată." 
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