
Ciprian Bachigeanu 
 

Echilibrul organismului prin metoda Kentro 

 

 Echilibrul organismului prin metoda Kentro este un program unic de mişcări 
simple, concepute pentru a învăţa confortul şi uşurinţa în viaţa de zi cu zi. Bazat pe 
trei decenii de observaţii în cadrul societăţilor industrializate şi în curs de dezvoltare 
din întreaga lume, metoda Kentro integrează propuneri care sunt naturale tuturor 
copiilor mici şi persoanelor care se deplasează cu flexibilitate pe toată durata vieţii 
lor.  Această expresie naturala si fluida este puternic contrastata cu obiceiurile 
persoanelor din societăţile puternic industrializate, oameni care simt disconfort, care 
au pus mare efort în activităţile lor de zi cu zi, care nu dispun de mobilitate şi care 
prezintă o incidenţă ridicată a problemelor musculare şi comune. Putem practica 
aceste mişcări insufletite cu pasii si ritmul nostru propriu la orice varsta si in orice loc 
sau ocupaţie. Schimburi uşoare în gesturile noastre, combinate cu un sentiment de 
compasiune al corpurilor noastre, oferă modalităţi armonioase şi eficiente pentru a 
dezvolta flexibilitatea de durată şi rezistenţa în fiecare parte a corpului nostru. Orice 
activitate obişnuită, cum ar fi grădinăritul, aspiratul sau ridicarea unui copil, ne 
poate extinde şi muta în elasticitate plăcută. Ne vom bucura  mai bine de acţiunile 
noastre.                                                                                                                                                                 
 Echilibrul organismului prin metoda Kentro se impleteste cu următoarele 
elemente de bază pentru a crea o metodă a practicii pentru remodelarea şi 
redescoperirea corpurilor noastre:                                                                             

 - o atitudine grijulie faţă de corpul dumneavoastra                                                                                 
- descrieri ale structurii anatomice optime şi funcţia                                                                              
- observaţiile bărbaţilor, femeilor si copiilor care fizic, sunt supli şi puternici                                         
- instrucţiuni cuprinzătoare pentru propria dumneavoastra remodelare, confort de 
durată şi uşurinţă                                                                                                                                                
- abilităţile adaptive ale corpului dumneavoastra, atât trecutul, cat şi viitorul sunt un 
motiv de recunoştinţă                                                                                                                                        
- sunteţi eliberat din toate modelele culturale determinate, idealizate, patologice şi 
controlarea modelelor ale mişcarii "corecte" posturale; sunteti liber să va iubiti corpul                         
- dezvoltati o estetică naturala de detectare, învăţati să distingeti elasticitatea de 
tensiune, flexibilitatea de rigiditate                                                                                    

  - definiţiile termenilor convenţionale sunt lărgite. De exemplu, confortul nu mai este 
experimentat ca colaps pasiv, ci ca usurinta vibrantă din organism                                                          
- nu trebuie sa va schimbati pozitia, pur şi simplu practicati mişcările de echilibrare şi 
de centrare care rezulta în ultima schimbare 

- puteţi combina echilibrul confortabil (mecanica organismului) cu relaxarea centrata 
(sentimente umane)                                                                  
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      - aveţi încredere în potenţialul propriu al corpului dumneavoastra pentru a-l face 
rezistent       

 Beneficii comune                                                                                                                                    
 Pentru cei care practica Kentro, centrarea - echilibrarea orientărilor de cel 
puţin trei ori pe zi, încet, jucăuş şi uşor, există beneficii radicale. Mai jos sunt unele 
din multele avantaje care le veţi primi:                                           

  - veti experimenta un sprijin mai mare a osului şi carnea elastica, indiferent de 
greutatea sau forma dumneavoastra                                                                                                       
– va puteţi remodela corpul pentru o flexibilitate mai mare la orice vârstă        

    - nu va trebui să cumparati scaune sau perne de specialitate ca sa stati confortabili  
-de-a lungul timpului, mişcările de echilibrare şi de centrare vor avea loc pe cont 
propriu                                                                                                                 

     - veti rezolva tensiunea de lungă durata, nervoasa, musculara in elasticitate                                     
- puteţi să va consolidati şi să va faceti flexibile cele mai vulnerabile zone fizice: 
spate, bazin şi umeri  
- veţi şti cum să va relaxati, intindeti si tonificati corpul, prin activitatea de zi cu zi 
(călcat îmbrăcăminte sau curăţarea cuptorului) 
– va puteţi îmbunătăţi sistemele de bază de susţinere a vieţii: senzorial, circulator, 
nervos, respirator si digestiv  
- veti sti care din mişcările Kentro va pregătesc cel mai bine corpul pentru stat in 
picioare, îndoire sau sezut pentru o perioadă lungă de timp, fie ca este vorba de un 
sport, activitate internă sau de lucru  
- acupunctura, ajustări chiropractice şi terapie fizică vor fi îmbunătăţite prin echilibru 
centrat 
- veţi sti cum să stati confortabil în orice loc (canapea, fotoliu, sau avion) 
- veţi putea simti diferenţa dintre incordarea si relaxarea corpului în timpul de 
odihnă şi de activitate  
- va veti simti fizic la pământ, acasă, în corpul şi in activităţile dumneavoastra zilnice  
- veţi descoperi o conectare afectuoasa de corpul dumneavoastră, bucuraţi-vă de 
aspectul dumneavoastră şi savurati modul de viaţă din timpul activităţilor 
dumneavoastră  
- veţi găsi mişcări obişnuite si repetitive, cum ar fi tastarea sau gătitul, plăcute şi 
reconfortante  
- practica Kentro va aprofunda beneficiile vizualizărilor de vindecare, yoga, 
meditaţie sau tehnici de respiratie  
- nu va trebui sa va schimbati stilul de viata, pozitia sau mobila; în schimb, mişcări 
mici de centrare si de echilibrare va vor schimba corpul în gesturi armonioase  
 - vă veţi simţi în siguranţă cand vă deplasaţi de la interior spre exterior şi veti simti 
legăturile dintre corp şi ramificaţiile sale subtile  
 - acţiunile dumneavoastră zilnice vor fi facute cu simplitate 
 Echilibrul organismului prin metoda Kentro promoveaza ideea că suntem 
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înzestraţi cu expresie posturala, aceasta fiind naturala, plină de bucurie şi rezistenta. 
Fuzionarea acestei paradigme cu mişcările noastre, ne eliberează, observand şi 
simtind corpurile noastre, care ne pot remodela apoi ţesuturile cu uşurinţă. Acest 
proces de alegere intentionata pentru a aduce fluiditatea în activităţile noastre zilnice, 
începe sa genereze o imagine plină de compasiune a corpurilor noastre. Ne 
concentrăm pe ceea ce simtim ca este drept şi real pentru noi.                          În 
„Efectul Endorphin”, William Bloom menţionează că suntem mai mult decat niste 
valuri şi curenti, suntem ca niste cărămizi solide. Cu toate acestea, mulţi dintre noi 
deţin o mentalitate mecanista a corpului nostru si lupta pentru a "repara" şi 
"menţine" pozitia noastră, ca si cum am fi un obiect solid, cum ar fi o maşină. 
Întărirea firii noastre într-o formă specifică este stresanta şi merge împotriva 
curentului corporalitatii noastre flexibile. De cele mai multe ori ne simtim izolati de 
la mişcările noastre fizice repetitive. Suntem obisnuiti sa ne incordam corpurile. Cu 
ţesuturile noastre solide, este mai dificil sa ne simtim mişcările.                                                  
 În timpul anilor mei de studierea exerciţiilor, yoga şi echilibru, am încercat să 
"o fac bine" şi, pentru un timp am imitat anumite persoane care erau "în echilibru". 
Când am urmat aceste noţiuni, mişcările mele au rămas încordate şi au fost însoţite 
de gânduri de infrangere, cum ar fi: "încă mai am pozitie săraca". Alternativ, ori de 
câte ori am început cu o atitudine mai iubitoare faţă de corpul meu, ascultand ceea ce 
imi spunea, am asistat la o schimbare mica, inca dramatică în percepţiile şi mişcările 
mele. Am oprit lupta pentru a-mi controla pozitia în timpul unui exerciţiu sau 
intinderi. Am fost receptiv la simţurile şi sentimentele mele. Am găsit o sursă, care 
treptat a devenit mai familiara, un loc de caldura care a unit gesturile mele cu 
odihna. Am practicat mişcarea fără efort, cu propriul meu ritm. Înainte de a începe 
predarea metodei Kentro, am putut sta rezemat cu greu, din cauza durerii ascuţite în 
partea superioara a spatelui meu. După centrarea şi echilibrarea mişcărilor mele, am 
devenit conştient de o schimbare categorica in calitatea sentimentelor mele. Odată, în 
timp ce suspinam, m-am simţit uşurat ca stateam rezemat pe scaun. Suspinul meu nu 
m-a copleşit. Am observat că în loc sa fie un spate aplecat, acesta a rămas drept, încă 
confortabil şi umerii mei nu au fost încordati. Sentimentele de drenaj s-au retras 
curând, încet. În ciuda vulnerabilitatii mele, m-am simţit puternic, odihnit şi protejat 
de corpul meu. Tensiunea mi-a scazut şi am fost liniştit din punct de vedere fizic.  
 
 Înainte de a practica o abordare receptiva mişcărilor mele, m-am obisnuit sa 
ma fortez să stau drept în picioare în timpul meditaţiei. Prin integrarea mişcărilor 
metodei Kentro cu activităţile mele, toate aceste iritari şi dureri de spate dispar 
treptat. Acum pot sta în avioane zece ore, iar spatele meu este flexibil întregul zbor. 
Nu mai este obositor să scriu la birou ore intregi fără întrerupere, pentru că iau pauze 
scurte sa-mi indoi bazinului, sa-mi intind picioarele, sa-mi rotesc braţele cu mişcările 
metodei Kentro. Acum indoirea se simte ca o mişcare de dans. Şi aştept cu nerăbdare 
să ridic alimente, pentru că simt această acţiune intarindu-mi spatele, bratele şi 
bazinul. Studenţii programului Kentro raporteaza experienţe similare ale 
sentimentelor de încredere şi plăcere în activităţi obişnuite în care acestea devin mult 
mai flexibile. Corpurile noastre prospera datorita îngrijirii blânde.                                                           
 Nu numai în ţările în curs de dezvoltare, dar si în anumite ţări industrializate, 
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cum ar fi Grecia, Spania, Portugalia vedem în continuare un număr impresionant de 
femei şi bărbaţi de toate vârstele deplasandu-se cu uşurinţă, chiar dacă ei petrec mult 
timp dactilografiind, ţesand, in grădină sau transportă mărfuri pe cap sau saci pe 
umerii lor.  Mişcările de centrare si echilibrare sunt ca un tonic subtil si previne 
imbatranirea prematura. Pierderea mobilitatii fizice are mai multe componente 
nutritive, genetice sau cronologice. Când ne miscam cu un echilibru tensionat, 
ţesuturile noastre intinse sau incordate vor încerca să ne împinga trupurile "în forma" 
şi pozitia "corecta", în timp ce gesturile ne pot reforma în pozitia flexibila. Rezistenta 
si confortul devin apoi inseparabile. Vertebrele noastre, discurile si articulatiile sunt 
capabile să acţioneze ca amortizoare naturale. Trebuind să se mişte rapid şi în mod 
neaşteptat sau să rămână sedentare pentru o perioadă lungă de timp pentru a gasi o 
munca fixa, devin mai puţin ameninţătoare cand ne miscam cu mai multa usurinta. 
Corpurile noastre isi doresc ceea ce ne dorim noi: expresie armonioasă.                                                  
 Nu trebuie sa ne schimbam pozitia; pur şi simplu trecem greutatea corpului 
nostru în eliberare si relaxare. Sentimental, corpurile noastre vor răspunde cu 
remodelarea proporţionala a ţesuturile noastre maleabile. Vom fi senzori, folosind şi 
exersand mai mult natural muşchii puternici şi spatele nostru va fi mai sănătos. De 
asemenea, limitarea convingerilor despre pozitie dispare. Începem să apreciem 
modurile magnifice ale organismelor noastre adaptate la mulţi ani de pozitii 
stresante, precum şi elasticitatea reînnoita a organismelor noastre. Recunoştinţa 
pentru corpurile noastre mobile este mult mai energizanta decât descurajarea despre 
lipsa de mobilitate. Putem alege transfigurarea îmbătrânirii prin mutarea cu 
flotabilitate. Când memoria noastra senzoriala este trezita, ne simţim memento-uri de 
miscari spontane. Cu aceste memento-uri senzuale vine încrederea pe care, ca niste 
copii, vom rămâne într-o activitate numai atâta timp cât ne simtim jucausi, vitalizanti 
şi relaxanti. Putem avea incredere în practica noastră personala, deoarece putem 
simti diferenţa dintre impozitarea si odihna mişcarilor. Rigiditatea şi tensiunea pot fi 
înţelese ca semne pozitive: trupul nostru elastic este aliatul nostru, ca si semnalele de 
disconfort din mişcările noastre.  

 

 

 


	Echilibrul organismului prin metoda Kentro
	Echilibrul organismului prin metoda Kentro este un program unic de mişcări simple, concepute pentru a învăţa confortul şi uşurinţa în viaţa de zi cu zi. Bazat pe trei decenii de observaţii în cadrul societăţilor industrializate şi în curs de dezvoltare din întreaga lume, metoda Kentro integrează propuneri care sunt naturale tuturor copiilor mici şi persoanelor care se deplasează cu flexibilitate pe toată durata vieţii lor.  Această expresie naturala si fluida este puternic contrastata cu obiceiurile persoanelor din societăţile puternic industrializate, oameni care simt disconfort, care au pus mare efort în activităţile lor de zi cu zi, care nu dispun de mobilitate şi care prezintă o incidenţă ridicată a problemelor musculare şi comune. Putem practica aceste mişcări insufletite cu pasii si ritmul nostru propriu la orice varsta si in orice loc sau ocupaţie. Schimburi uşoare în gesturile noastre, combinate cu un sentiment de compasiune al corpurilor noastre, oferă modalităţi armonioase şi eficiente pentru a dezvolta flexibilitatea de durată şi rezistenţa în fiecare parte a corpului nostru. Orice activitate obişnuită, cum ar fi grădinăritul, aspiratul sau ridicarea unui copil, ne poate extinde şi muta în elasticitate plăcută. Ne vom bucura  mai bine de acţiunile noastre.                                                                                                                                                                    Echilibrul organismului prin metoda Kentro se impleteste cu următoarele elemente de bază pentru a crea o metodă a practicii pentru remodelarea şi redescoperirea corpurilor noastre:                                                                            
	 - o atitudine grijulie faţă de corpul dumneavoastra                                                                                 - descrieri ale structurii anatomice optime şi funcţia                                                                              - observaţiile bărbaţilor, femeilor si copiilor care fizic, sunt supli şi puternici                                                                                                                         - instrucţiuni cuprinzătoare pentru propria dumneavoastra remodelare, confort de durată şi uşurinţă                                                                                                                                                     - abilităţile adaptive ale corpului dumneavoastra, atât trecutul, cat şi viitorul sunt un motiv de recunoştinţă                                                                                                                                                          - sunteţi eliberat din toate modelele culturale determinate, idealizate, patologice şi controlarea modelelor ale mişcarii "corecte" posturale; sunteti liber să va iubiti corpul                                                                                        - dezvoltati o estetică naturala de detectare, învăţati să distingeti elasticitatea de tensiune, flexibilitatea de rigiditate                                                                                   
	  - definiţiile termenilor convenţionale sunt lărgite. De exemplu, confortul nu mai este experimentat ca colaps pasiv, ci ca usurinta vibrantă din organism                                                                                                                    - nu trebuie sa va schimbati pozitia, pur şi simplu practicati mişcările de echilibrare şi de centrare care rezulta în ultima schimbare

