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Masajul Hawaiian 

 Masajul Hawaiian este masajul care combină doua tradiţii antice de 
vindecare: masajul Kahuna şi masajul Lomi Lomi. Acesta echilibreaza corpul şi 
mintea, şi vindeca o persoana fizic, emoţional şi spiritual. Stresul si tensiunea sunt 
eliberate, astfel încât energia să poată circula liber încă o dată. Este un stil unic de 
masaj, in care practicantul isi foloseste mâinile, antebratele, coatele, degetele, 
picioarele, genunchii şi chiar bete si pietre pentru masajul clientului. Reunind 
trecutul şi prezentul, masajul Hawaiian vine în întâmpinarea nevoilor oamenilor de 
azi care caută mai multa sănătate, fericire şi bunăstare. 

 Istoric 

 Practica masajului Hawaiian, s-a dezvoltat într-o perioadă când viaţa a fost 
debordanta cu spiritul si harul Aloha, cuvântul hawaiian pentru iubirea 
necondiţionată si universala. Aloha ne-a hrănit cu vindecari şi binecuvântări 
abundente. Masajul Kahuna a fost efectuat în templele de vindecare de preoţii 
Kahuna, care au fost venerati ca deţinătorii de cunoştinţe ezoterice despre viaţă. În 
lumea modernă, aceasta se numeşte acum Huna Wisdom (înţelepciunea Huna). 
Aceste ritualuri sacre şi formale s-au dat ca "rituri de trecere" în primul rând 
membrilor cheie ai comunităţii şi adulţilor tineri, pentru a dezvolta un puternic simţ 
al responsabilităţii sociale şi familiale cu conştientizarea extinsa şi emanciparea 
spirituală.                                                                                                                          
 Lomi Lomi a fost un masaj mai accesibil dat de catre membrii familiei pentru 
relaxarea, recuperarea şi tratarea de boli. Lomi Lomi, o tradiţie respectată în sine, a 
fost transmis din generaţie în generaţie, fiecare grup având un stil propriu. Lomi 
Lomi a fost dat, de asemenea, pentru a ajuta la promovarea colectarii şi fluxului de 
mana pentru liderii de trib care au protejat oamenii.                                                                                    
 Masajul Hawaiian este, de asemenea cunoscut ca masajul Huna din cauza 
rădăcinilor lui în inţelepciunea Huna şi cunoştinţele ezoterice a vechilor hawaienii. 

 

 Beneficii 

 Masajul Hawaiian conecteaza si revitalizeaza simultan corpul, mintea, inima 
si sufletul cu puterea de vindecare a Alohei. Lucrand la centrul fiinţei noastre, ne 
calmeaza, ne inspiră şi ne împuterniceşte pentru a crea viata pe care o dorim. Aloha 
ne hrăneste cu vindecari şi binecuvântări abundente. 
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 Beneficii pentru corpul fizic: 

- îmbunătăţeşte toate sistemele şi organele, curăţând şi detoxifiind                   

     - relaxează şi calmează profund                                                                                                          
- aduce armonie şi echilibru                                                                                            

    - activează conştientizarea senzorială a cărnii până la oase                                 

          - energizează şi revitalizează                                                                                                

- înfrumuseteaza si îmbunatateste pozitia 

 Beneficii pentru minte: 

- linişteşte mintea, creând calm interior şi claritate                                                            

  - modifica percepţiile de sine                                                                                    

   - construieste încredere, entuziasm şi stima de sine                                                             

- extinde posibilităţile vieţii 

 Beneficii pentru inima si suflet:                                                                 

           - alimentează baza interiorului                                                                                              

- restabileşte bunăstarea                                                                                                                                     

- conectează autocunoaştere cu iubirea de sine                                                   

- inspiră potenţialul nostru 

 Pentru oricine se gândeste sa devina practicant de masaj Hawaiian, este bine 
să ştie că în natura acestei lucrări, beneficiile primite de clienti sunt primite si de 
practicant. 

 

http://www.huna-massage.com/wp-content/uploads/2009/02/img_1042�

	Beneficii

