Călătorie în lumea masajului din
București partea I : Balinesse Spa

De mult voiam să încep o călătorie în lumea masajului
din București așa că de ziua mea am primit acest impuls
din partea iubitei mele.
Trebuie din când în când să mai schimb locul și să fiu
eu cel care beneficiază de masaj. Așa este frumos și
corect.
Am început chiar în forță adică cu Balinesse Spa, un spa
exclusiv cu terapeuți din Thailanda.
Locația este centrală, pe străduțele din Dorobanți,
într-o vilă frumos amenajată.
Din punct de vedere al organizării totul a decurs normal
chiar am ajuns puțin mai devreme decât ora la care am
fost programat și n-a fost nevoie să aștept vreun pic.
La parter este recepția unde ești întâmpinat cum mi-ar
plăcea mie să fiu primit peste tot adică cu un bol cu
fructe
și unde stabilești ce fel de masaj vrei să faci
, ca procedură dar și ca durată.
A existat o flexibilitate destul de bună pe partea de
alegere a terapiei adică eu am optat pentru un masaj
general de relaxare combinat cu un masaj al capului.
Terapeutele sunt toate din Thailanda, nu știu română ci
doar puțin engleză, și când Laura a făcut programarea
pentru mine s-a uitat pe site unde în poze apăreau doar
doamne mai în vârstă iar la fața locului am avut
surpriza ca cea repartizată mie să aiba doar vreo 20 de
ani . Acuma e și după sufletul omului plus că era și
ziua mea de naștere. Să nu vă așteptați și voi la
același lucru

Nu știu de unde atunci când oamenii aud de masaj
thailandez automat se gândesc la ceva cu tentă erotică,
foarte plăcut. Adevărul este altul.

Toți care au făcut masaj thailandez au venit la mine cu
dureri de spate și inclusiv eu am simțit o presiune cam
prea mare pentru gustul meu. Depinde foarte multe și de
constituția ta fizică. Eu fiind oase și piele automat că
n-o să-mi placă un masaj prea dur.
Masajul în esență a fost foarte bine făcut iar atmosfera
în cameră destul de plăcută.
Muzică cu specific asiatic, lumânări arzând, prosoape
albe, patul foarte lat permițând terapeutului să se suie
pe el fără probleme.
Mi-a plăcut că am fost întrebat dacă presiunea este ok
ceea ce este foarte important pentru un terapeut să
facă. Este un ”must do” deoarece clientul/pacientul
trebuie să aibă impresia că el este în control cu ceea
ce se întâmplă acolo.
Ceea ce m-a deranjat puțin a fost că temperatura era
ușor mai scăzută decât cum îmi place mie. Probabil
datorită faptului că unul dintre geamuri era ușor
crăpat.
Temperatura din cameră face 50% dintr-un masaj și poate
să-ți schimbe mult percepția asupra calității masajului
dacă nu este potrivită. Întotdeauna este mai bine mai
cald decât rece.
Masajul este potrivit persoanelor care preferă o
abordare mai în forță de tip deep tissue massage .
Ce a lipsit totuși a fost implicarea sufletească a
terapeutului. Adică a fost un masaj ok pentru corp dar
din punct de vedere energetic n-am simțit nimic.
Am privit-o pe ”Bunga ” așa se pronunța nu știu exact
cum se scrie și se vedea în ochii ei lipsa unui
entuziasm sincer , abordarea mecanică a masajului ,
mascat însă foarte bine de un zâmbet standard forțat.
Sau poate așa au fața asiaticii.
Din punct de vedere tehnic masajul pot spune c-a fost de
8/10 iar din punct de vedere al implicării energetice
undeva la 6/10.
Calitate – preț locul în sine merită în special pentru
cadouri, zile de naștere și alte evenimente speciale dar
nu pentru venit în mod regulat.
Prețul de 150 ron pentru 50 min de masaj este ușor cam
exagerat probabil și datorită zonei (Dorobanți) și a
pedigree-ului terapeuților de acolo.
O să-mi continui călătoria până când o să descopăr acel

terapeut care face un masaj de nota 10 și fizic și
psihic. Adică unu mai bun ca mine

Masajul este cel mai sănătos
tratament atât pentru corp cât și pentru suflet și se
poate face încă din prima zi de viață.

10 lucruri pe care ar trebui să le
cunoşti înainte de a merge la masaj

Pentru a te bucura pe deplin de beneficiile unui masaj
este indicat să şti anumite lucruri.

1. Cel mai important lucru pe care trebuie să-l
înţeleagă toată lumea este că masajul nu este un produs,
ci un serviciu care trebuie să-ţi acopere anumite nevoi.
Data viitoare când mergeţi la un masaj nu cereţi un

masaj anticelulitic sau un masaj terapeutic, ci spuneţi
exact de ce aveţi nevoie : vreau să-mi rezolv problemele
de la spatele, vreau să am pielea mai fermă, vreau să
nu mă mai doară capul, vreau să scap de energia negativă
pe care o simt, vreau o soluţie.
2. Este bine să nu mâncaţi cu 1h 30 minute înainte
sau după şedinţa de masaj şi să beţi multă apă înainte,
după şi chiar în timpul masajului dacă simţiţi nevoia
(orice tip de masaj este o detoxifiere şi de aceea
trebuie consumată o cantitate mai mare de lichide pentru
eliminarea toxinelor)
3. Înaintea unei prime programări este indicat să
veniţi mai devreme pentru a completă un chestionar şi a
discuta cu terapeutul orice problema de sănătate, cât şi
rezultatele pe care vreţi să le obţineţi.

4. Este de preferat să se facă un dus şi o pauză de
30 minute de relaxare înainte de masaj pentru a pregăti
organismul.

5. Trebuie să comunici terapeutului orice disconfort
pe care-l simţi în timpul masajului (sunt persoane care
rabdă fără să zică nimic deşi sunt deranjate de
intensitatea masajului)

6. În timpul masajului trebuie să ai grijă la
respiraţie, trebuie să respiri adânc şi relaxat la
intervale scurte de timp.

7. Este de preferat să nu adormi în timpul masajului
pentru a te bucurea pe deplin de el.

8. Pentru a te deconecta de toate problemele
cotidiene este indicat să nu foloseşti telefonul sau
alte mijloace de comunicare în timpul şedinţei de masaj.

9. Pentru a intensifica beneficiile masajului dar şi
pentru relaxarea şi calmarea musculaturii se recomandă o
baie cu sare epsom(sare amară) şi ulei de eucalipt la
sfârşitul şedinţei.

10. Masajul este un schimb de energii şi atunci starea
psihică a terapeutului este foarte importantă pentru
calitatea masajului. Să nu veniţi la masaj dacă mă
vedeţi supărat.

Ţineţi minte : ”a massage
a day keeps the doctor away”

Despre oameni şi masaj

La început am crezut că doar oamenii cu anumite probleme, ciudăţenii, vin
la masaj.

După un timp am realizat că de fapt toţi oamenii au problemele lor,
nebuniile lor frumoase care nu le scot la iveală decât în anumite momente,
dorinţa de a le fi ascultate gândurile şi trăirile, pasiuni şi activităţi
ascunse.
Dacă mă întrebi direct ţi-aş spune că nu-mi plac oamenii şi că mi-ar plăcea
să fug pe o insula pustie dar asta e probabil modul indirect de a spune că şi eu
sunt la fel că toţi, o persoană cu tot felul de nebunii şi pasiuni dar care nu
pot fi exprimate decât în anuminte condiţii iar până atunci prefer liniştea şi
pacea.
Masajul este o terapie care ajută trupul dar şi sufletul în aceeaşi măsură.
Este un mod de a te deconecta de viaţa obişnuită şi a intrat într-o zona de
confort, în care grijile şi problemele dispar, pentru câteva ore pe săptămâna.
Oamenii care vin la masaj sunt persoane care au învăţat să se iubească pe
ei şi să investească timp şi bani în sănătatea lor fizică şi psihică.
M-a surprins plăcut faptul că doamnele şi domnişoarele insistă în a-şi
trimite prietenii şi soţii la masaj, ba chiar îi aduc de mâna, săptămâna trecută
având un număr record de 5 bărbaţi :).
Tind să cred şi să le iau ca dovezi de iubire, descoperind un lucru care-ţi face
plăcere şi care te ajută personal să vrei să-l împărţi şi cu persoana iubită.
Marele meu regret este că nu reuşesc încă să-mi fac mai mult timp pentru a
oferi aceeaşi experienţă plăcută familiei şi persoanelor din jurul meu la care
ţin dar promit c-o să-mi fac.
E un sentiment deosebit să-i faci pe oameni să se simtă bine. E şi
cel mai dificil lucru.

Se spune că nu contează cel mai mult ce şti să faci ci ce reuşeşti să
transmiţi, oamenii având nevoie de sentimente şi emoţii.
În concluzie toţi oamenii au ciudăţenii, fiecare având nebunia lor unică,
poate chiar mai multe, dar nu toţi oamenii vin la masaj, încă.

Masajul copiilor

E bine să-i înveţi de mici cu masajul, e foarte
sănătos atât pentru ei cât şi pentru tine, odată
înţelegând conceptul fiindu-le mai uşor să transmită şi
ei la rândul lor.

Erik deja se crede specialist şi-şi foloseşte
jucăriile pe post de unelte, unele maşinuţe fiind bune
şi pentru mine la salon.

Copiii pot beneficia de masaj la fel de bine ca
orice adult mai ales atunci când îi este făcut de către
părinte – "A parent's touch holds great power".

Pentru copiii care suferă de autism chiar există
programe speciale de terapie prin masaj cu rezultate
deosebite.

Indiferent de vârstă masajul este un lucru benefic
de care toţi oameniilor au nevoie şi totuşi foarte
puţini ştiu să profite de un asemenea serviciu măcar o
dată pe luna.

Eu fac în fiecare zi masaj. Din păcate de partea
cealaltă a mesei.

Reflexoterapia : ce este şi cu ce se
mănâncă

Îi zice "Răsfăţul picioarelor" şi este o promoţie
foarte bună:
Manichiură cu ojă semipermanenta + Pedichiură = 90
lei + 30 minute de reflexoterapie cadou. Deci eu sunt
cadou.

În luna această oferta de la Cinnamon Beauty Salon
mi-a adus foarte multe persoane la reflexoterapie iar
mare majoritate nu ştiau exact ce este şi cu ce se
ocupă.
Se ştie doar că este un masaj mai profund al
piciorului aşa că trebuie să vă dau mai multe detalii.

Nu
citiţi,
rezumaţi
viitoare

sunt chiar aşa multe şi poate încercaţi să
dacă nu aveţi timp sau chef puteţi să va
la pozele ataşate pentru a vă face o idee data
când vă apăs în talpă.

Reflexoterapia este componenta reflexologiei care se
ocupă cu tratamentul prin masaj al punctelor
reflexogene, diagnosticate ca fiind sensibile. În timpul
masajului aceste puncte reflexe trebuie controlate în
permanenţă pentru a nu se traumatiza zonele învecinate
şi a putea face o evaluare corectă a deblocării
cristalelor.
Dacă nu se acordă atenţie acestor depozite din
starea lor incipientă, se vor descoperi ulterior
tulburări la distanţă, în zonele şi organele
corespondente.

Factorii care determină, întreţin şi agravează
depunerile toxice pentru organism, în zonele reflexogene
sunt multipli şi depind de:

– modul de viaţă prin alimentaţie, stare psihică şi
stare mentală;

– circulaţie sangvină insuficientă într-un anumit
organ sau segment din corp;

– bătăturile de la mâini sau picioare conduc la
stază circulatorie zonală;

– fracturile consolidate greşit şi/sau calusul
vicios la mâini şi picioare, antrenează presiuni
anormale pe vase şi nervi implicând perturbări
circulatorii zonale, care, în timp, afectează organele
corespondente prin insuficienţă circulatorie sau
nervoasă;

– folosirea de încălţăminte strâmtă şi incomodă
care periclitează circulaţia sangvină la nivelul
picioarelor;

Masarea zonelor reflexogene afectate, pe parcursul
mai multor şedinţe, îmbunătăţeşte substanţial circulaţia
sangvină ajutând la transportarea depozitelor de toxine,
spre sistemul excretor, precum şi la transportul de
material nutritiv, plastic, hormoni şi anticorpi spre
organe şi ţesuturi.
Totodată sunt stimulate punctele reflexogene
corespunzătoare sistemului nervos şi a celui endocrin,
care, activate fiind, vor contribui la buna funcţionare
a întregului organism.

Masajul reflexogen acţionează în special prin
stimularea circulaţiei sangvine şi activarea
metabolismului la nivelul organului respectiv. Prin
mecanisme specifice reflexe, neuroendocrine sau de altă
natură are loc activarea proceselor de detoxifiere la
nivelul organului respectiv.
Prin aplicarea corectă a tehnicilor de masaj
reflexogen, se obţine în final ameliorarea stării de
sănătate şi chiar vindecarea unor afecţiuni.

Masajul piciorului se va face cu uleiuri speciale
pentru încălzirea piciorului şi stimularea circulaţie
sangvine iar punctele reflexogene vor fi stimulate cu
ajutorul unei creme, cea de gălbenele fiind recomandată
de majoritatea terapeuţilor.

Ce reprezintă fiecare număr :

1. creier 2. sinusuri
tâmplă (nervul trigemen)

3. cerebel 4. hipofiză
6. cavitate nazală

5.

7. ceafă (linia nucala) 8. ochi
9. urechea medie şi
externă 10. articulaţia scapulo-humerală (umăr)
11. muşchiul trapez

12. tiroidă

13. paratiroide

14.

plămân şi bronhii

15. stomac

16. duoden

17. pancreas 18. ficat 19. vezica biliară 20. plex
solar 21. suprarenale 22. rinichi 23. ureter
24. vezica urinară 25. intestin subţire
vermicular 27. valva ileo-cecală

26. apendice

28. colon ascendent
29. colon transvers
descendent 31. rect 32. anus 33. inimă

30. colon

34. splină
35. genunchi
36. gonade endocrine şi
exocrine (ovare/testicule) 37. relaxarea abdomenului,
calmarea durerilor menstruale
38. articulaţia coxo-femurală (şoldul)
39. ganglioni
limfatici inghinali 40. ganglioni limfatici abdominali
41. duct limfatic toracal 42. organul de echilibru
glande mamare 44. muşchiul diafragm

43.

45. amigdale 46. maxilar inferior 47. maxilar superior
48. laringe şi trahee
49. ganglioni limfatici
pelvieni
50. uter/prostată
51. vagin/penis
52. rect, vase
hemoroidale 53. coloana vertebrală cervicală
54. coloana vertebrală dorsală (toracala) 55. coloana
vertebrală lombară
56. coloana vertebrală sacrococcigiană

Ordinea de stimulare (o variantă). Ordinea nu este
ceva bătut în cuie, este doar o variantă pe care am
învăţat-o eu.
1. decongestionarea şi drenajul limfatic al piciorului
şi gambei;
2. stimularea aparatului urinar: rinichi, ureter, vezica
urinară, uretră;
3. creier;
4. hipofiză;
5. epifiză;
6. cavitate nazală;
7. sinusuri frontale;
8. tâmplă, nerv trigemen;
9. laringe şi trahee;
10. gât, linia nucala;
11. maxilar superior;
12. maxilar inferior;
13. amigdale;
14. sinusuri;
15. dintîi;

16. faringe;
17. esofag;
18. stomac;
19. duoden;
20. pancreas;
21. ficat – doar la piciorul drept;
22. vezica biliară – doar la piciorul drept;
23. intestinul subţire;
24. apendice vermicular – doar la piciorul drept;
25. valva ileocecală – doar la piciorul drept;
26. colonul ascendent – doar la piciorul drept;
27. colonul transvers;
28. colonul descendent – doar la piciorul stâng;
29. rect – doar la piciorul stâng;
30. anus – doar la piciorul stâng;
31. ochii;
32. urechea medie şi externă;
33. muşchiul trapez;
34. plămân;
35. tiroidă;
36. timus;
37. paratiroide;
38. inimă;
39. plexul solar;
40. splină – doar la piciorul stâng;
41. suprarenale;
42. gonadele endocrine (ovăr sau testicul);
43. articulaţia scapulo-humerală (umărul);
44. articulaţia genunchiului;
45. coloana vertebrală cervicală;
46. coloana vertebrală toracala (dorsală);
47. coloana vertebrală lombară;
48. coloana vertebrală sacro-coccigiană;
49. glandele mamare;
50. ductul limfatic toracal;
51. organul de echilibru (urechea internă)
52. muşchiul diafragm;
53. gonadele exocrine (ovar sau testicul)
54. uter sau prostată;
55. relaxarea abdomenului, calmarea durerilor
menstruale;
56. vase hemoroidale;
57. articulaţia coxo-femurală (soldul)
58. ganglioni limfatici abdominali;
59. ganglioni limfatici inghinali;
60. ganglioni limfatici pelvieni;
61. stimularea aparatului urinar: rinichi, ureter,
vezica urinară, uretră;
62. manevre de relaxare

Ulei anticelulitic cu ardei iute şi
piper

Cum să faci un ulei anticelulitic pentru masaj (
varianta 1)

1. Foloseşti un amestec de piper :
negru,roşu,verde,alb
2. Un ardei iute ( de preferat uscat)
3. O bază de ulei vegetal, am ales de măsline acum.
4. Se lasă 2 săptămâni la macerat într-un loc
călduţ şi întunecat.
5. După 2 săptămâni se strecoară şi se adaugă
uleiuri esenţiale, de dată această am ales o combinaţie
între levănţică,eucalipt, sâmburi de struguri şi
portocal.

L-am testat astăzi pentru prima oară şi impresia a
fost una bună, îţi transmite o senzaţie plăcută de
căldură, neîncălzind exagerat de mult, are un miros
plăcut şi intră destul de uşor în piele.
Următorul ulei testat va fi unul în care baza va fi
ulei de susan şi voi folosi uleiuri esenţiale de chili,
piper negru şi scorţişoară pentru o senzaţie şi mai

puternică de ardere a grăsimilor.
În masajul anticeluitic e de preferat să foloseşti
la început o crema specială care să fie foarte uşor
abosrbită de piele iar apoi să se continue masajul cu un
ulei anticelulitic.

Discriminarea terapeutului(maseurului)
bărbat şi experienţele mele

Încă din timpul practicii ni s-a spus că peste tot
se caută numai fete, nu contează că sunt spa-uri, centre
de recuperare medicală sau saloane de înfrumuseţare şi
c-o să fie foarte greu să ne găsim undeva de lucru.

sănătate Dragomir –

Casa de
Curs masaj terapeutic

Pornind cu acest handicap, terapeutul bărbat va
încerca întotdeauna să ştie o gama cât mai variată de
terapii, să se autoeduce permanent, să-şi uimească
pacienţii cu mişcări noi de la o şedinţa la alta, să fie
mereu cu un pas înaintea celorlalţi tocmai pentru a face
faţă discriminarilor.

Ca bărbat vei fi discriminat de ambele sexe, în
general din cauza percepţie total greşite asupra
lucrurilor care se întâmplă efectiv la o şedinţa de
masaj.

Prostia începe încă de la recepţie din modul cum
prezinţi lucrurile: când sună o persoană(femeie sau
bărbat) şi vrea să-şi facă o programare şi tu îl întrebi
: – “Doriţi la fată sau la băiat ?” – deja în acest
moment în capul clientului lucrurile prind o tentă
sexuală iar majoritatea le-ar fi imposibil să zică –
“Vreau la băiat.” ( în mintea ta te gândeşti că dacă
alegi bărbatul o să pară ciudat pentru toată lumea şi
mai rău dacă ai prieten sau soţ – adică cum poţi să-i
zici iubitului – “Vezi că mă duc la masaj, aveam de ales
într-o fată şi un băiat şi am ales băiatul, nu ştiu
exact de ce, aşa am simţit eu că e mai bine” . – şi eu
în locul respectivului m-aş supără. ; iar ca bărbat să
ai de ales între fată şi băiat când tu deja ai în cap
ideea că masajul e ceva obscen, trebuie să fii nebun. E
imposibil să nu-ţi pui în minte întrebarea – “Ce sunt
gay ? Cum să mă duc să mă maseze un bărbat “.

Majoritatea maseurilor echipelor sportive(atât de
fete şi de băieţi) sunt bărbaţi dar acolo vezi altfel
pentru că totul pleacă din capul tău şi din modul în
care îţi sunt prezentate lucrurile.

Dacă atunci când vrei să te programezi la o şedinţa
de masaj ţi se spune : “ La ora la care doriţi
dumneavoastră cel mai bun terapeut disponibil pentru a
vă rezolva problemele este George. Este ok ?” – altfel
vezi lucrurile. Dacă creierul te întreabă de ce ai ales
bărbatul acuma ai nişte răspunsuri concrete – pentru că
George este disponibil atunci când vreau eu şi este un
terapeut bun şi-mi va rezolva problemele.

Totul pleacă de la modul în care şti să te faci
perceput de oameni.
Când în joc e sănătatea ta nu te interesează sexul
doctorului, ci cât de bun este, ce recomandări are, cât
de bine o să-ţi rezolve problema.

Noi tratăm atât frumuseţea cât şi sănătatea,
suferinţe fizică şi psihice deopotrivă , aşa că sexul
terapeutului ar trebui să fie ultima ta problema când

vii la un tratament (doar în cazul în care ai anumite
inhibiţii sau iubiţi/iubite extrem de geloase – dar şi
în aceste cazuri o discuţie înainte poate face minuni).
Maseurii sunt nişte profesionişti care, la fel că
voi, vor să-şi facă meseria cât mai bine şi pun suflet
în ceea ce fac, nu contează ce probleme ai, ei vor
încerca mereu să va facă bine.

Experienţa, cunoştiinţele şi recomandarea ar
trebui să fie criterile de selecţie pentru un
terapeut.

Silhouette –

Belle
primul salon la care am lucrat

Ca maseur trebuie să câştigi încrederea oamenilor,
să discuţi mereu cu ei şi înainte şi după, să le asculţi
sugestiile, să-i faci să se simtă confortabil, în
siguranţă, şi să înţeleagă că ei sunt stăpâni pe
situaţie şi pot decide ce vor şi ce nu vor în orice
clipă a şedinţei.
Cea mai mare problema a maseurilor atunci când vine
vorba de bărbaţi este homofobia, majoritatea plecând de
la ideea că trebuie să fi gay să vrei să-l freci pe
spate pe un alt bărbat sau se simt inconfortabil.

Da sunt de acord atunci când vine vorba de un masaj
de relaxare, ca bărbat e ok să alegi o femeie să-ţi facă
masaj dar dacă pe tine te doare spatele de nu mai poţi
şi te umpli de medicamente ca fraierul şi nu vrei să vi

la un masaj terapeutic doar din cauza unor fobii îmi cer
scuze că trebuie s-o spun dar eşti un prost.

Probabil va uitaţi la fotbal şi voi ca şi mine, dar
v-aţi gândit vreodată cine îi freacă, înainte şi după
meciuri, pe Messi sau pe Ronaldo ca să nu-i doară nimic
? Un bărbat.
Cei mai buni clienţi pentru terapeuţi bărbaţi sunt
atleţii şi sportivii care ştiu ce înseamnă un masaj şi
caută cele mai bune servicii, nu genul celui care le
oferă.
Tu eşti interesat să-ţi rezolvi problemele cât mai
repede şi mai bine.
În cei aproape doi ani de când practic oficial
această meserie am avut norocul sau şansă de la Dumnezeu
s-o pot practică permanent încă înainte să-mi termin
studiile.
Am întâlnit toate tipurile de oameni, am lucrat pe
vouchere de 15 ron sau şedinţe în spa-uri de la 200 ron
în sus, dar pe toţi i-am tratat la fel şi am încercat să
le ofer tot ce puteam eu mai bun la momentul respectiv.

Au fost şi mai sunt momente când a fi bărbat, în
acest domeniu, este o problema pentru anumite persoane,
chiar dacă nu te cunosc şi nu ştiu că poate chiar le-ai
putea schimba viaţă în bine.
Singura persoană pe care chiar am înţeles-o a fost
o musulmanca care risca să-şi piardă diferite părţi ale
corpului dacă era văzută descoperită de un alt bărbat.

Adică dacă foloseşti fraza cu “Nu mă lasă religia” ar
trebui să meargă în orice domeniu.
De-a lungul timpului am cunoscut o mulţime de
oameni care n-aveau nicio problemă ca persoana care îi
tratează este bărbat, ba chiar ele îmi transmiteau mie o
oarecare stare de inconfortabilitate şi jenă.

Asistente tv şi semi-vedete care deşi aveau o părere
proastă depsre frumuseţea lor, arătau bine şi se
dezbrăcau fără nicio reţinere, ceea ce pentru mine care
eram la început era destul de dificil – creierul (că el
e de vină de obicei) începea să facă tot felul de
scenarii în care îmi făceam probleme că nu sunt încă
destul de bun, că poate au mai făcut în multe locuri şi
la maseuri cu experienţă iar eu o să par penibil.

Vede ţ i c ă e greu şi de

partea cealaltă a mesei.

Belle Maison Spa – locul în
care am avut multe de învăţat

Cel mai dificil este cu clienţii străini, pentru
că ei n-au nicio jenă în acest domeniu.
Am avut un domn turc de care mă rugăm şi îi
explicăm că nu e nevoie să se dezbrace complet şi e ok
să-şi păstreze lenjeria intimă. N-am reuşit. Se aşeza
întotdeauna în fundul gol pe masă de masaj şi nu mai
ştiam cum să-l acopăr în prosoape, plus că se plimbă
prin salon doar într-un halat uşor transparent.
La fel şi cu toate doamnele care după o anumită
vârstă (60+) simţeau nevoia să se dezbrace mai mult
decât era nevoie.
E valabilă teoria că odată cu înaintarea în vârstă
începe să nu-ţi mai pese de părerile nimănui, de nimic
în general şi să faci exact ceea ce simţi.
Iar un moment destul de ”awkward” a fost când a venit o
fetiţă de 12 ani cu mama ei (ele fiind în vacanţă în
România şi stabilite în Austria de mulţi ani) să-i fac
masaj de relaxare pentru că acolo părinţii ei o duceau
mereu.
Vedeţi voi este destul de dificil să masezi o fetiţă
de 12 ani într-o societate ca a noastră.
Pentru mine era ciudat, pentru ceilalţi oameni din
salon era ciudat, doar ea şi cu mama ei erau mulţumite
şi n-aveau nicio problemă .
Chiar ieri am avut un moment de nelinişte, pentru că

venea o doamna căreia i se spunea “filipineză” care era
şi profesoară de yoga, şi părea încă de când şi-a făcut
programarea telefonică c-o să fie greu să înţelegi ce
vrea, nici cum o cheamă nu ştiai 100%.
Până la urmă doamna era irlandeză, preda yoga
străinilor din România şi ne-am înţeles chiar bine,
deşi, ca orice persoană spirituală ştia că cel mai bun
masaj se face în linişte şi n-am discutat decât la
sfârşit.
Acum o să aştept cu nerăbdare săptămâna viitoare, când
vine mama ei.

Una dintre cele mai frumoase părţi ale acestei
meserii este faptul că ajungi să cunoşti foarte mulţi
oameni, din domenii total diferite, fiecare cu ideile şi
conceptele lui despre viaţă şi de la fiecare poţi să
înveţi câte ceva.
Oamenii nu înţeleg că atunci când vin prima oară la
masaj, terapeutul nu se gândeşte la modul : ”- cum o
arată şi asta goală, o avea păr pe picioare, o încăpea
pe masă, n-o să-i mai tacă gură o ora.”

Nu, nu asta gândim, hai să va spun eu ce gândesc
când aştept o persoană nouă.

În primul rând vreau să aflu care este obiectivul
şedinţelor, ce o deranjează, ce o doare, că e o problema
de sănătate, de frumuseţe sau doar nevoia de relaxare.

Ce pot eu să fac pentru tine
ca să-ţi îmbunătăţesc viaţa.

Masaj la
Cinnamon Salon – noua mea casă

Tu ca terapeut ai grijile tale pentru că vrei să-l
mulţumeşti pe acel om, să simtă că eşti implicat 100% în
ceea ce faci şi că îţi pasă de el.

Vin persoane care îţi povestesc cum au făcut ele
masaj cu pietre vulcanice, cu beţe de bambus, la patru
mâini, la şase picioare, că au fost la nu ştiu câţi
maseuri şi terapeuţi care le-au făcut nu ştiu ce
minunaţii, îţi pun milioane de întrebări şi până la
sfârşitul orei trebuie să le demonstrezi că merită să
plătească în continuare pentru tine, că serviciul tău
este de calitate şi au nevoie de el. Nu e uşor.
De aceea e bine că înainte de o programare concretă să
veniţi la o mică discuţie, pentru că asa şi clientul şi
terapeutul să se simtă în largul lor chiar de la prima
şedinţă.

Am foarte mulţi prieteni bărbaţi, pe care îi cunosc
încă de când învăţăm primele mişcări de masaj, care nici
acum n-au resusit să profeseze legal într-un centru
tocmai din cauza acestei discriminări (80% din
personalul din acest domeniu sunt femei)
Din cauza acestei probleme majoritatea lucrează la
domiciliul clientului şi sunt foarte buni în ceea ce fac
pentru că doar aşa pot supravieţui. Din păcate, de
regulă, mai au şi un alt job pentru a face faţă
cheltuielior.
Masajul din punctual meu de vedere nu este o

meserie. Este o chemare. Faci acest lucru pentru că
simţi că trebuie să-l faci şi şti că făcându-l bine o să
poţi ajută cât mai mulţi oameni.
N-o să ajungi milionar, n-o să fi vreo celebritate
dar pentru mine momentul când un om îţi mulţumeşte din
suflet că nu-l mai doare spatele, că nu mai are gâtul
înţepenit, că se simte mai bine în pielea lui, că i-ai
transmis o stare de bine, că ai reuşit măcar 1% să-i
schimbi viaţă într-un sens pozitiv, valorează mai mult
decât orice.
Câteodată ai nevoie de confirmarea oamenilor că faci
bine ceea ce faci , chiar dacă tu simţi deja asta.

N-o să uit niciodată când o fată cu gâtul înţepenit
a plecat în culmea fericirii, când o doamna în vârstă
îmi mulţumea rugându-se pentru sănătatea mea, când am
fost mai apreciat decât un masaj de pe o plajă din
Thailanda, când unele persoane care făceau de mai mulţi
ani tratamente pentru a avea copii şi au reuşit într-un
final ( mi-au sugerat că poate şi terapiile mele au
ajutat), când am simţit c-am făcut mult bine.

Cel mai plăcut lucru este totuşi atunci când băieţii
mei vor să le fac un masaj , o mângâiere, un ceai, nu
contează ce , pentru că aia simt ei c-o să le facă bine.

Toate lucrurile astea minunate nu poţi
să le cumperi cu nimic.

Cel mai plăcut masaj

Dacă faci un lucru bine, cu pasiune şi crezi în el
n-ai cum să greşeşti niciodată si sunt foarte mulţi
terapeuţi care fac asta numai că nu-i lăsaţi să va
ajute. Nu contează sexul atunci când cauţi un om care să
aibă grijă de ţine şi de sănătatea ta.
Fiecare are stilul sau şi e mai bun în anumite
terapii de aceea e bine înainte să alegi unul să încerci
mai mulţi, fete şi băieţi, nu contează.

Gaby Mitric, Emilia David şi Roxana Alistar (Belle
Maison Spa) sunt nişte persoane minunate, de la care am
avut mereu câte ceva de învăţat; Riccardo Lombardi este
unul dintre cei mai buni terapeuţi pe care i-am
cunoscut, mereu în căutare de a învaţă lucruri noi şi
sper să mai am prilejul să mai învăţ de la el şi alte
lucruri, iar Mari, fata cu care lucrez acum la Cinnamon
Beauty Salon, este o persoană incredibilă, pe care deşi
viaţa a supus-o la tot felul de greutăţi ia îşi face în
continuare treaba cu pasiune şi pune suflet în fiecare
terapie pe care o oferă.
Noi cei care lucrăm în domeniul acesta, o facem cu
plăcere, cu zâmbetul pe buze împreună cu voi, pentru
voi.
Vă mulţumesc că aţi ajuns până aici cu
cititul şi va doresc o zi frumoasă.

