
Tacte i contacte: del cos a les emocions o de les emocions al cos   

 

“Com més superficial, més profund” 

 

 

Estructura de la sessió: 

 

- Presentació: roda de noms i experiència amb el massatge.  

 

- Dinàmica: ens movem per la sala i quan para la música, busquem una parella: ens 

mirem, ens somriem, diem el nom i una cosa agradable de l’altre, ens donem la mà i 

diem el nom de l’altre, ens abracem. 

 Comentari i reflexions:  

 - les carícies positives no només son tàctils. Quan algú no 

té o no pot aconseguir carícies positives en busca de negatives: crits, insults, violència 

física... És pitjor ser ignorat que ser agredit. Per aquest motiu és essencial ensenyar a 

tocar i a ser tocat amb RESPECTE.   

 - contacte = tacte amb intenció.  

  

- Reconeixement de la pròpia energia + automassatge: mans, cara, espatlles... 

 

- Reconeixement energia per parelles i reiki als xacres. El reiki es pot fer amb les mans 

en contacte amb el cos o a una certa distància. 

 Una persona s’estira panxa a terra i l’altra s’asseu o agenolla al costat. 

 - Comencem posant les mans als turmells o a la planta dels peus. 

 - Posem les mans darrere dels genolls. 

 - Una mà al còccix i una altra una mica per sota de la zona genital. 

 - Una mà a mitja esquena (aproximadament a l’alçada de la boca de 

l’estómac) i una altra entre les espàtules.  

 - Una mà damunt de cada espatlla. 

 - Una mà al clatell i una altra a la damunt del cap, a la coroneta. 

 - Acabem amb una “escombrada”, des del cap fins als peus, i del mig cap als 

costats, tocant molt lleugerament amb la punta dels dits. 

 

- Massatge amb materials: amb qualsevol material que tinguem al nostre abast es pot fer 

massatge. Cal tenir present no pressionar damunt de la columna vertebral ni a les 

articulacions. Amb aquest massatge es potencia la creativitat i la comunicació entre les 

persones. 

 

- Aspectes que van sortir en la nostra sessió: 

 - massatge i comunicació  

 - massatge i salut integral al llarg de tota la vida 

 - massatge i educació 
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