Jakab Éva
Az érintéses terápiákban rejlő
erők – “szív a kezeinkben”
A Magyar Shiatsu Társaság
tagjaként és a londoni College of
Cranio-Sacral Therapy
budapesti központjában
elsajátítva az integrált
személetet, moderntáncos,
mesterpedagógusi háttérrel az
áramlás, tágasság, könnyedség
megtapasztalása minden fenti
t e r ü l e t e n á t j á r, a h o g y a z
egészséges emberi szervezet
felépítésében és működésében,
de a világ működésében is
létező minőség.
László Ervin professzor egykori zongoraművész jövőkutatónk
közelmúltban a 90. születésnapján külön kiemelte, hogy
különösen a atalság szívét ki kell nyitni. A szeretetnek nagyon
nagy szerepe van a jövőnkben. Egymást segítve,
együttműködve tudunk ezen haladni. A gyógyulásnak,
gyógyításnak nagy szerepe lesz ebben.Az elmúlt időszak az
elszakítottság erejével tükröt mutatott arra, milyen a távolság,
az érintés hiánya vagy radikális lecsökkenése, a félelem ereje,
az eltávolodás.
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A bőr a külvilággal való kapcsolódásunk, az érintés elemi
szükségletünk, melyet a keleti és nyugati medicina is
alátámaszt, ahogy a túlzott valós vagy valótlan félelem ereje az
életerőnkre, a vese, mellékvese energiáira milyen kimerítő
hatással lehet. Az egész univerzumot átható ritmus, ritmikus
mozgás az egész testben érzékelhető, ahogy a tánc is
valójában a szívdobbanás ritmusára, a légzés összhangjában

az élet mindennapjainak részeként harmonizáló erőként, közös
rezonanciaként hatott közös énekkel. Ahogy a shiatsu is egy
akupresszúrás eljárás, nem feltétlenül kizárólag a
meridiánokkal dolgozunk. Nem ez a teljes igazság, ahogy
hosszan kitartott pontnyomásokkal, érintésekkel hatást
gyakorlunk a testre. A jelenlét megkülönbözteti bármilyen bodywork eljárástól, s nem pontkombinációkat kínál. Az elv
megmarad, de éber gyelem, s engedjük megtörténni a
változásokat és lekövetjük azokat. A középpontban, fókuszban
levés, a jelenlét, a semlegesség, a tágasság, a kezelő
személye a szándék, a rezonancia, s ennek kölcsönhatása
változásokat hoz létre a térben, így az egyénben is. Ez a
kranioszakrális szemlélettel is összecseng.
Mélyre ható zikai hatás mellett érzelmi, spirituális szinten is
változásokat indíthatunk el a kezelésekkel, terápiás
munkánkban a harmonikusabb, teljesebb életért.
Megtapasztalás lehet az integrált szemléletű érintésterápiák
együttes alkalmazása során az a szinergikus hatás, melyet a
gyógynövényterápiában vagy akár az emberi létben is
megtapasztalhatunk, hogy két ember néha sokkal többre képes
együttműködésben, mint egyedül.
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