
Ma-uri er en vidunderlig massasje jeg kan anbefale på det varmeste til alle.  Jeg har prøvd den 
flere ganger, i ulike faser av livet mitt, den vanlige formen så vel som gravidmassasjen, og jeg 
har mottatt den fra ulike massører.  Uavhengig av min slitenhetsgrad eller helsetilstand har 
massasjen bidratt positivt.  Men kanskje særlig merkbar har effekten vært når jeg har vært 
veldig slitt.  Det har vært ganger da jeg ikke skjønte hvor sliten jeg faktisk var, før etter 
massasjen, når jeg plutselig merket at nå er det blitt sirkulasjon i muskelvevet!  Når stress og 
stivhet fester seg i kroppen, tror man det er normaltilstanden.  Det er som en høyfrekvent lyd 
man ikke hører, før den forsvinner, og man kjenner lettelse over at lyden er borte.  Men selv 
om man ikke hører den høyfrekvente lyden, selv om man ikke reflekterer bevisst over en 
tilstivnet kropp, så er det en tilstand som sliter.  Ikke bare fysisk, men psykisk: jeg ER 
kroppen min.  Har ikke den det godt, har heller ikke jeg det godt.  Når sirkulasjon kommer 
tilbake i muskelen, kjenner jeg det i ”sjela”, i sinnet mitt, totaltilstanden.   
 
Er jeg ikke glad, er jeg nedfor, sliten, i ubalanse, er min erfaring at jeg kan ikke påvirke 
tilstanden ved å ta tak i sitt egen sinn.  For hvor er nå dette sinnet…?  Kroppen, derimot, er 
veldig konkret.  Den kan jeg gripe tak i.  Bokstavelig talt.  Jeg er en materialist, i den forstand 
at jeg vektlegger det konkrete, kroppen, det fysiske, det umiddelbart håndgripelige.  Stop 
talking and start walking!  Det er konkret.  Det virker.  Sier all min erfaring.  Jeg er en del av 
omgivelsene mine, en del av mine sosiale så vel som fysiske relasjoner.  Å erkjenne dette, 
forholde seg aktivt til dette, er viktig for meg.  Nettopp for å kunne se hvordan krefter utenfra 
påvirker hvem jeg er.  Slik at jeg kan ta valg i forhold til hvordan jeg best kan navigere min 
omverden, forme et godt liv, bli det beste av det jeg kan være.  Ta valg i forhold til hvilke 
påvirkningskilder jeg utsetter meg for.  Jeg kan sørge for god næring, frisk luft og dagslys, 
mosjon, la kroppen min bruke seg i ulendt terreng, la øynene drikke av de formasjoner 
naturen representerer, kjenne meg selv og landskapet jeg betrakter bli ett.  Jeg kan sørge for 
god kontakt med hva forfatteren Milan Kundera kaller menneskenes siste link til Paradiset – 
dyrene.  Og jeg kan sørge for samvær med mennesker som gir meg energi.  Hvor jeg plasserer 
kroppen min, med hvem, og hvilke stimuli jeg utsetter den for, er avgjørende for hvordan jeg 
har det, for hvem jeg er, for hvem jeg utvikler meg til. 
 
Massasje er en slik konkret ting.  Den griper tak i kroppen.  Den gjør noe som merkes der og 
da, like etterpå, og over tid, som ikke lar seg avgrense til det fysiske.  Som mottaker av 
massasjen behøver man ikke vite noe om verken filosofien eller historien bak for å ha utbytte 
av den.  Det er bare å komme, legge seg ned og puste.  Du ivaretas.  For meg har det vært 
underlig å erfare at man kan føle seg så beskyttet og ”påkledd” når man faktisk er avkledd, 
med unntak av et håndkle som dekker.  Det er noe med helheten, varmen, duftene, 
atmosfæren og den profesjonelle roen til massøren, som gjør at jeg kjenner meg beskyttet, 
ikke utlevert, påkledd, ikke naken.  Dette er en massasje som ikke gjør vold på kroppen min.  
Den trenger seg ikke inn musklene mine med brutalitet, men med sin myke, dog faste 
berøring, går den dypt.  Kroppen opplever ikke en situasjon der den må forsvare seg.  Tvert 
imot opplever kroppen en setting der den kan gi slipp, der den ikke behøver å øve motstand.  
Massasjen går dypt og har effekt, nettopp fordi den er så respektfull mot kroppen min, mot 
meg. 
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