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YOGI MAN / ORANGMALU 

Orang Malu Massage  

Deze unieke massagevorm is een  

ontmoeting tussen oosterse en westerse  

massage-invloeden. De massage heeft als  

fundament de filosofie achter de betekenis  

van de Orang Malu. Deze houten  

afbeelding, van Indonesische afkomst,  

staat symbool voor bescheidenheid, kracht, 

energie & de cirkel van het leven.  

Orang Malu massage heeft een positief  

effect op de ademhaling, de spijsvertering,  

de bloed- en lymfecirculatie. Met het  

verstrekken van energie en algeheel  

gevoel van welzijn is de Orang Malu  

massage absoluut een uitnodiging om  

geestelijk en lichamelijk te ontspannen.  

 
 

 

 

 

 

Yogi man Orang Malu 

De sage over de Yogi man / Orang malu is ontstaan op Java (Indonesië). 

Het verhaal gaat over een man, die zich zo schaamde voor de mensheid,  

dat hij een leven van meditatie verkoos in de bekende houding, waar hij  

nog steeds om bekend staat. Van de Yogi man wordt wel gezegd, dat hij  

huilt om het leed van de aarde. Toch kan hij diep in zijn hart gelukkig zijn,  

want hij heeft vrede en geluk in zichzelf ontdekt.   Yogi man staat dus voor:   

                                                                       

Bescheidenheid; 

Kracht;  

Energie; 

Nieuw leven.  
   

Een Yogi man drukt uit, dat het leven in een cirkel verloopt. Er is geen  

begin en geen einde. Een einde betekent een nieuw begin: de hergeboorte.  

Plaats de Yogi man in huis aan de linkerzijde, met zijn hoofd naar de deur  

geplaatst. Hij zal alles, wat hem passeert met zijn positieve kracht beïnvloeden.  

Negatieve energie zal teniet gedaan worden en het kwade gereinigd. Zet de  

Yogi man op een plaats, waar hij de aandacht trekt, zodat men het niet kan  

laten de hand  zijn hoofd te leggen. Dit zorgt ervoor, dat hij hen behoedt  

voor het kwade en de verlegenheid neemt af. De levensles, die Yogiman  

ons wil leren, is dat door bescheidenheid en kracht, het nieuwe leven altijd  

herbegint. 


