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 Institutul de terapie este de origine internationala si un centru de instruire a 
terapiei corpului. Instruirea terapiei corpului este o abordare eclectica si intuitiva la 
echilibrarea organismului / mintii / spiritului printr-o impletire unica de masaj, 
miscare si meditatie. Este un mod unic de angajare si formare de a sprijini si de a 
dezvolta constientizarea, atat pentru medic, cat si pentru destinatar, pentru a spori 
mobilitatea, pentru a explora si deschide tiparele corpului si pentru a echilibra 
corpul, mintea si spiritul.                                                                                                                                   
 Acest sistem integrativ, dezvoltat de Kondaňňa (Barry Kapke), utilizeaza 
presopunctura si tehnici fasciale, ofera sprijin maxim pentru organism, in timp ce 
mobilizarea articulatiilor se muta si se intinde lent, profund, se integreaza cu perii 
linistiti si, dupa caz, energizeaza prin agitare, leganare sau scadere. Este o lucrare 
foarte jucausa si sacra in abordarea sa.                                                                                                        
 Prin concentrarea acesteia pe sistemul de meridiane din medicina chineza si 
chakra / sistemul nadi a medicinei Ayurvedice, instruirea terapiei corpului prezinta 
corpul energetic intr-un mod foarte complet. Exista o mare intindere si mobilizare 
comuna, care asista organismul sa se miste mai eficient si cu viteza mai mare. Prin 
intermediul aplicatiilor fluide si creative de presopunctura, pozitionare, miscare si 
periere, corpul fizic, corpul mental si corpul emotional sunt atinse profund. 
 Practica persoanei (atentie) si metta (bunatatea) este parte integranta a 
procesului de instruire a terapiei corpului, rezultand intr-un mod de lucru, care este 
spontan si inca bine fundamentat. 

 

 Oamenii care primesc instruirea terapiei corpului poate experimenta de obicei, 
un sens clar de alerta, de vitalitate sporita, de senzatie in organism (chiar si in cazul 
in care durerea este prezenta) si de a avea o constientizare mai mare si alegerea de a 
fi intr-un singur corp.                                                                                                                         
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 Din punct de vedere fizic, exista adesea marcata imbunatatire in flexibilitatea 
si libera circulatie a articulatiilor; relaxarea si reducerea sentimentelor de stres fizic, 
mental sau emotional; imbunatatirea sensibilizarii structurale (posturale) si 
confortului; circulatia mai buna a sangelui, limfa, respiratie, energie si imbunatatirea 
eliminarii toxinelor din sistem.                                                                                                                         
 Cele 100 de ore de baza a cursului instruirii terapiei corpului dezvolta 
competente unice de presopunctura si "instrumente" pentru terapia de masaj 
profesionist. Formarea este, de asemenea, un program excelent de auto - dezvoltare 
pentru orice individ care doreste sa inteleaga si sa se implice mai activ crestere 
personala. 

 

 Instruirea terapiei corpului este predata numai de catre initiatorul acestei 
terapii, Kondañña (Barry Kapke). Cursul de baza este deschis pentru cei care nu au 
deloc pregatire in masaj, precum si profesionisti experimentaţi. Clasele mici 
beneficiaza de atentia personala a lui Ajahn Kondañña. La acest institut sunt 
disponibile, de asemenea, studii avansate si de formare ca instructor. 

 


