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TERAPIA BREEMA 
 

 Breema este un tip de terapie de corp care implică forme simple de 
atingere şi mişcarea corpului. Există două tipuri diferite de terapie breema: 
terapia de corp şi exercitii Breema. Scopul ambelor tipuri este de a creşte fluxul 
de energie a corpului şi de a conecta corpul cu prezentul.                                                                    
 Terapia de corp Breema face mişcare folosind intinderile de corp usoare 
într-un mediu neutru pentru un echilibru mental, fizic, emoţional şi pentru o 
sănătate optimă. Multă lume a descoperit ca Breema furnizează relaxarea 
profundă şi eliberarea fizică, mentală şi tensiunea emoţionantă. Peste un timp, 
sedintele obişnuite de Breema pot de asemenea să ducă la flexibilitatea sporită, la 
un simţ mai adânc de conexiune la corp şi sentimentul sporit de bine. Numele 
"Breema" este adesea folosit in stenografie, unde gasim teorie mai multa şi 
practica. Se află de asemenea o colecţie de exerciţii numite Self - breema, care pot 
fi făcute oriunde cu oricine caută relaxare şi însufleţire.  
 Terapiile Breema sunt bazate pe un set simplu de principii care ţintesc 
spre trairi sincere, naturale şi modul armonios de a trăi. 
 

          
 
  Breema a fost dezvoltata în San Francisco Bay Area si mai târziu in 1970 
de Dr. Jon Schreiber şi un grup mic de colegi. Dr. Schreiber, în mod curent 
dirijează la Centrul Breema în Oakland, California.                                                                               
 În mod normal, o sesiune de masaj Breema are loc pe podea cu ajutorul 
unui covor capitonat sau pe o suprafaţă moale, cum ar fi o perna de masaj în 
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timp ce pacientul este încă îmbrăcat. Terapeutul initiaza apoi o serie de mişcări 
pe pacient care includ tensiunea tare, uşurând  întinderile, muşchiii se apleacă si 
se trag. Mişcările sunt proiectate pentru a întinde uşor muschii corpului, nu atât 
de mult pentru a provoca disconfort asupra pacientului. 

 
 
  Exerciţiile Breema sunt îndrumate de 9 principii de armonie: 
 
 1. Body Comfort - exerciţiile Breema ar trebui sa fie relaxante şi confortabile. Ele 
se concentrează pe intregul corp în loc sa se concentreze pe părţile individuale. 
Nu este loc de disconfort în această terapie.  
 
2. Firmness and gentleness - exerciţiile Breema ar trebui să fie ferme şi blânde. 
Cheia acestei tehnici este ca presiunea aplicată pacientului trebuie să fie ferme şi 
delicate în acelaşi timp.  
 
3. Full participation - pacientul este obligat să ia parte pe deplin. Această 
participare include mintea, corpul şi sentimentele pentru a fi eficiente.  
 
4.  Mutual support - acordarea şi primirea sprijinului în timpul tratamentului 
Breema trebuie să aibă loc în acelaşi timp.  
 
5. Non – judgment: terapia de corp Breema se desfăşoară într-un mediu neutru. 
Acest lucru permite pacientului sa se simta confortabil si sa accepte ca ele menţin 
conştiinţa timpului prezent.                                                                                                                   
 
6. Individual moment / individual activity - fiecare dintre mişcările proiectate 
este diferita şi funcţiile sunt pe cont propriu. Există un scop în fiecare mişcare.                                     
 
7. No hurry / no pause - terapeutul trebuie să menţină ritmul natural de mişcări, 
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fara sa se grabeasca sau sa faca pauza între mişcări.                              
 8. No Force - activităţile implicate în breema nu includ nici un fel de forţă.                                           
 
9. No more extras - Scopul terapiei de masaj Breema este de a ajuta pacientul sa 
se exprima la potentialul lor maxim. Nu este nevoie de nimic extra. 
  

  
 
 

 


