
Ciprian Bachigeanu 
 

Tehnica de masaj Kripalu 

 Tehnicile de masaj Kripalu sunt predate de centrul Kripalu pentru yoga şi 
sănătate, situat în Berkshires, in vestul Massachusetts. Aceasta tehnica este în esenţă un 
ţesut profund, tehnica stilului masajului suedez cu tehnici suplimentare care sporeste 
tehnicile de bază.                                                                     

 Tehnica de masaj Kripalu se bazează pe intuiţia şi experienţa terapeutului bine 
instruit in masaj pentru a executa tehnicile dovedite de-a lungul sesiunii de 105 minute. 
Conceput pentru a reînnoi corpul, mintea şi sufletul pacientului, tehnica de masaj 
Kripalu este utilă în tratarea durerilor asociate cu tensiune, stres, dureri cronice şi 
atacurilor acute care au ca rezultat, durerea fizică şi disconfort. Deşi, disconfortul fizic 
asociat cu tensiune si stres poate provoca o mulţime de probleme. Pacienţii au raportat 
că în plus, faţă de problemele lor musculare, printre preocupările lor de top se numără 
tulburările digestive, ulcere, indigestie, oboseala si depresie.                                                                          
 Prin aceasta tehnica de masaj Kripalu, terapeutul învaţă reflexoterapie, yoga şi 
alte abordări care fac metoda Kripalu diferita de alte tehnici de terapie de masaj. 
Rezultatele pot parea miraculoase sau incredibile la unii pacienţi care nu au avut 
niciodata un stil de viata sanatos si au acumulat tensiune la simptomele medicale 
curente, pe care înainte le-au tratat individual.                                                                                             
 Terapeutii in masaj, experţi în managementul durerii disponibile si sanatate 
medicala, ştiu foarte bine că medicamentele si preparatele farmaceutice pe care pacienţii 
le ingera, doar mascheaza problema şi o diminueaza temporar. În plus, terapeuţii 
înţeleg de asemenea, că efectele adverse ale acestor medicamente pot fi la fel de rele 
decât simptomele pe care intentioneaza sa le trateze: dependenta, creştere în greutate, 
insomnie, erupţii cutanate sau "senzaţii ciudate" pot însoţi chiar şi cele mai testate 
droguri de pe piata.                                                                                                     

Tehnica de masaj Kripalu abordează problema dintr-un unghi diferit şi tratează 
corpul ca un întreg, nu ca o colectie de simptome care pot fi atacate doar una la un 
moment dat. Instruirea în tehnicile de bază Kripalu, începe cu un curs de tehnici 
fundamentale: 170 ore.                                                                                                                                    
 Terapeuţii in masaj invata despre atingerea vindecatoare, precum şi cunoştinţe 
tehnice în aplicarea reflexoterapiei şi alte metode tradiţionale de vindecare în metoda 
Kripalu.                                                                          

0722.511.485     masaj-osteopatic.ro 



Ciprian Bachigeanu 
 

0722.511.485     masaj-osteopatic.ro 

Tehnicile esentiale ale masajului Kripalu sunt construite dupa mai multe masaje 
avansate. Cuprinzând 340 ore suplimentare de instruire (pentru un total de 500 de ore 
de instruire în tehnica Kripalu), tehnicile avansate ale masajului ajuta la rafinarea 
tehnicilor terapeuţilor in masaj, oferindu-le forţa şi energie clienţilor. Tehnici de yoga si 
tehnici de respiraţie sunt abordate în cursurile de instruire despre masajul Kripalu. 
Rezultatul este un terapeut in masaj bine calificat si cu experienta, care poate ajuta 
clienţii în Statele Unite şi în străinătate. 


