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Eliberarea somato – emoţională 

 Eliberarea somato – emoţională este o procedură terapeutică care utilizează 
conceptele de terapie cranio - sacrală pentru a elibera corpul şi mintea de efectele 
secundare ale traumei. Terapia se concentrează pe stabilirea unei puternice conexiuni 
minte - corp pentru eliberarea traumelor emoţionale şi rezoluţiei de simptome fizice.                          
 De multe ori, simptomele emoţionale pe care noi le trăim în timpul traumei, 
rămân nerezolvate până când organismul se vindecă. Pentru ca aceste simptome 
rămase traumei să se vindece permanent, trebuie făcută o conexiune minte - corp. În 
consecinţă, eliberarea somato -emoţională este folosită ca un instrument pentru 
vindecarea problemelor care necesită o comunicare minte - corp.                                                             
 Memoria ţesutului este unul dintre conceptele importante în eliberarea somato 
- emoţională. Ţesuturile şi celulele musculare pot stoca amintiri care sunt legate de 
experienţele noastre traumatice. Atunci când un grup special de muşchi este rănit în 
timpul unui accident, o amintire a acelei experienţe se formează în ţesutul afectat. 
Acest lucru înseamnă că, de obicei, o contracţie mică şi inconştientă s-a format în 
muşchi ca o memorie de protecţie a experienţei dureroase. Dacă memoria ţesutului 
nu este eliberată, atunci contracţia va rămâne în muşchi ca vindecătoare de răni, 
ducând la durere în viitor.                                                                    

Când aceste contracţii inconştiente nu sunt eliberate, ele pot răspândi 
tensiunea în alte părţi ale corpului. De obicei, corpul tău se va adapta la aceste tipuri 
de tensiuni şi va începe să se simtă normal. Cu toate acestea, mai târziu în viaţă, 
aceste tipuri de tensiuni pot provoca în cele din urmă dureri cronice, a căror cauză 
este necunoscută.                          

Terapeutul foloseşte tehnica cranio - sacrală în scopul de a evoca amintirea 
asociată cu trauma iniţială. Apoi, pacientul poate deveni conştient de amintire şi să se 
ocupe de aceasta în mod corespunzător. Odată ce lansarea a avut loc, contracţia 
inconştientă a muşchiului va dispărea şi durerea musculară va începe să se vindece. 
O sedinţă tipică de eliberare somato - emoţională durează între 20 şi 30 de minute şi 
suma reală de eliberare cu experienţă în timpul tratamentului, va depinde de fiecare 
pacient în parte.                                                                                

Eliberarea somato - emoţională este benefică pentru pacienţii care se 
confruntă cu probleme asociate cu leziuni, traume fizice, accidente de maşină, 
experienţe de viaţă provocatoare şi chirurgie. Procesul de eliberare poate fi modificat 
pentru a se potrivi nevoilor fiecărui individ, aducând astfel eliberare optimă. Acesta 
poate fi folosit ca o terapie gratuită pentru a ajuta la ameliorarea condiţiilor fizice, 
care sunt intensificate de stres, tensiune şi anxietate.                                                   
  

Eliberarea somato - emoţională este o formă de terapie care foloseşte puterea 
de conectare corp - minte pentru a facilita schimbarea şi procesul de vindecare, 
permiţând organismului să se recupereze pe deplin de experienţele traumatice. 
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