
 Masa˝ polinezyjski Ma-uri

Magiczna wiedza kahunów zwana hunà znalaz∏a
swoje praktyczne zastosowanie w Êwiecie wspó∏czes-
nym. Masa˝ polinezyjski to kwintesencja huny, przecie˝
samo s∏owo huna oznacza wiedz´, rzemios∏o, a wi´c
praktyczne zastosowanie tajników staro˝ytnego prze-
kazu. W tym aspekcie hun´ mo˝na zastosowaç jako
praktyczne narz´dzie do transformacji umys∏u i uwal-
niania si´ cz∏owieka z ograniczajàcych przekonaƒ po-
przez prac´ z cia∏em. Masa˝ polinezyjski ∏àczy techni-
ki transu i ekstazy z ∏agodnym naciskiem na cia∏o
pacjenta przy u˝yciu przedramion w celu uwolnienia
pami´ci mi´Êniowej, czyli przypomnienia sobie tych
zdarzeƒ i sytuacji , które spowodowa∏y trwa∏à bloka-
d´ poszczególnych cz´Êci cia∏a. W czasie, gdy pacjent
wchodzi w pewien rodzaj transu, terapeuta wykonuje
nad jego cia∏em rytualny taniec w rytm tradycyjnej
muzyki polinezyjskiej, taniec zmienia stan ÊwiadomoÊ-
ci pacjenta, terapeuta pe∏ni tu rol´ kana∏u energetycz-
nego pomi´dzy wy˝szà jaênià pacjenta a jego Êwiado-
moÊcià. Pacjent poprzez oddech wchodzi w interakcj´
z w∏asnym cia∏em, uruchamia procesy odtwórcze i
przypomina sobie poczàtki depresji, choroby, trauma-
tyczne wydarzenia, czasami z wczesnego dzieciƒstwa.
Poprzez prac´ z cia∏em odkrywamy przyczyny naszych
niepowodzeƒ, nieudanych zwiàzków i innych ˝ycio-
wych katastrof, cia∏o mówi pe∏nym g∏osem, kiedy po-
ruszone jest energià huny. Wed∏ug huny, ka˝da choroba
ma swoje êród∏o w podÊwiadomoÊci. Z tego punktu
widzenia choroba jest czymÊ wa˝nym, bo pokazuje,
˝e coÊ si´ z nami dzieje czego nie dopuszczamy do
ÊwiadomoÊci, ˝e wypieramy wa˝ny sygna∏ i podÊwia-
domoÊç daje nam o tym znaç poprzez cia∏o. Mechaniz-
my obronne umys∏u powodujà, ˝e zapominamy o dra-
matycznych prze˝yciach z przesz∏oÊci, ma to swoje
uzasadnienie zdrowotne, cz∏owiek, który nie jest w
stanie zmierzyç si´ ze swoim demonem, nie mo˝e wie-
dzieç, ˝e go w sobie nosi. Przychodzi jednak czas na

oczyszczenie, uwolnienie si´ od demonów przesz∏oÊci,
do tego jednak, jak do walki, trzeba si´ odpowiednio
uzbroiç. Takie mo˝liwoÊci daje nam masa˝ polinezyjs-
ki. Masa˝ysta dotyka bolàcego miejsca, wyzwala pami´ç,
pojawiajà si´ obrazy, dawno zapomniane emocje i za-
pach, czasami samo przywo∏anie wspomnienia i spoj-
rzenie na nie z perspektywy czasu, daje ulg´. Jest to
jednak tylko poczàtek terapii, poniewa˝ prawdziwym
celem jest wejÊcie na wy˝szy poziom percepcji i Êwia-
dome ˝ycie. Z tego poziomu mo˝emy popatrzeç na
„chorob´” lub nieszcz´Êcie jako na lekcj´, która poma-
ga nam zrozumieç samych siebie i po∏àczyç zjawiska
zewn´trzne widzàc w nich odzwierciedlenie nas sa-
mych. Ka˝da chwila ˝ycia staje si´ niespotykanym,
unikalnym prze˝yciem, wydarzenia nabierajà nowego
sensu i wymiaru. Ta pierwotna otwartoÊç na zjawiska
zewn´trzne i umiej´tnoÊç wyciàgania wniosków daje
nam nowà perspektyw´ widzenia naszych problemów,
okazuje si´, ˝e to, co by∏o barierà nie do pokonania,
staje si´ dziecinnie proste. A przede wszystkim mamy
szans´ dokonaç w naszym ̋ yciu prawdziwych wyborów
niedeterminowanych ograniczeniami umys∏u, ale wr´cz
przeciwnie, pójÊç za g∏osem serca i intuicji i spe∏niç
swoje najskrytsze marzenia. Praca z hunà daje mo˝li-
woÊç odkrycia swojego ˝yciowego potencja∏u i odpo-
wiedzenia sobie na pytanie: kim jestem? Jedna z ka-
hunskich tajemnic g∏osi, ˝e najwi´kszym pragnieniem
cz∏owieka jest poczucie, ˝e naprawd´ ˝yje, huna daje
mo˝liwoÊç prze˝ycia tego niezwyk∏ego szcz´Êcia.

Bardzo efektywna technika pracy z cia∏em. Uzdra-
wiajàcà energi´ uczymy si´ wyprowadzaç z taƒca, dzi´-
ki temu masa˝ jest p∏ynny, harmonijny, prowadzony
przez wy˝sze Ja pacjenta dajàc wspania∏e efekty: wzmoc-
nienie systemu odpornoÊciowego, poczucie wewn´trz-
nego spokoju, odm∏odzenie i inspiracj´ do uzdrowie-
nia.
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Gwarantujemy mi∏à obs∏ug´ i wysokà jakoÊç us∏ug

Zdj´cia wykonane w naszym laboratorium pozostanà zawsze mi∏à pamiàtkà.

fotografia cyfrowa
zdj´cia tradycyjne i z noÊników cyfrowych
wykonywanie zdj´ç do dowodów, legitymacji itp.
wywo∏ywanie filmów bezp∏atnie
wykonywanie zdj´ç w jednà godzin´
sprzeda˝ filmów i sprz´tu fotograficznego
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