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Watsu 

Masaj Water-Shiatsu 
Watsu, adică Shiatsu în apă este o tehnică modernă de masaj, care a devenit o 

terapie alternativă respectată între tratamentele corporale. 
 

Plutire fără griji 
Corpul pluteşte într-o piscină, fiind susţinut şi manipulat de un terapeut pentru a 

induce o adâncă stare de relaxare. Apa de căldura corpului şi libertatea de 
mişcare au efect benefic atât asupra întregului organism cât şi asupra minţii. 

 
Relaxare totală 

Cu ajutorul Watsu putem obţine o relaxare mai profundă a organismului. 
Mişcarea este completată cu întinderi plăcute, acupresiune şi cu elementele 

masajului, acestea armonizând sistemul energetic al organismului. Profitând de 
efectele favorabile a gravitaţiei, putem reduce la minim forţa ce se exercită 

asupra coloanei vertebrale, putem mişca articulaţiile şi întinde muşchii într-un 
mod, care nu ar fi posibil pe pământ. Mişcările ritmice şi lente sunt efectuate în 

corelaţie cu respiraţia, cu scopul regenerării naturale a corpului şi minţii. 
 

Eliminarea stresului 
Watsu reduce anxietatea, îmbunătăţeşte ritmul somnului, întăreşte sistemul 

imunitar, stimulează funcţionarea organelor interne. Recomandat pentru 
eliminarea stresului zilnic acumulat. Ca tratament Wellness, îmbunătăţeşte starea 

omului şi aduce uşurare celor care suferă de anumite boli. Ca şi terapie 
complementară este utilizat ca tratament în cazul persoanelor cu handicap sau cu 

tulburări neurologice, cu tulburări musculare şi persoanelor care suferă de 
depresie nervoasă. Este eficient şi ca parte în programele de reabilitare. 
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Beneficii watsu; 

 creaza o liniste pasiva a trupului , produce o relaxare profunda` 
 

 

. .  . .  . .  
Cu ajutorul Watsu putem obţine o relaxare mai profundă organismului. Mişcarea 
este completată cu întinderi 
 
Beneficii watsu; 
 creaza o liniste pasiva a trupului , produce o relaxare profunda asistemului 
nervos simpatic si parasimpatic, si neuromuscular. 
Efectele simpatologice-modificari fiziopatologice apar in tot corpul: 
-SCADEREA RITMLUI CARDIAC. 
-SCADEREA RATIEI DE RESPIRATIE 
-CRESTEREA ADANCIME DE RESPIRATIE 
-CRESTEREA VASODILATATIEI PERIFERICE 
-CRESTEREA ACTIVITATI MUSCULARE NETEDE{DIGESTIE} 
-SCADEREA DE ACTIVARE A MUSCHILOR STRIAT {SCHELETICI} 
-SCADEREA SPASTICITATII 
-SCADEREA SPASMELOR MUSCULARE 
-SCADEREA RETICLAR ACTIVARE DE ACTIVARE DE SISTEM 
-INBUNATATIREA SISTEMULUI IMUNITAR. 
 
Watsu ajuta lascaderea tensiunii muscular si mareste o gama de miscare.Sprijinul 
de apa prevede scutirea de la fortele de compresie la nivelul articulatiilor. 
Miscarile prin apa furnizeaza blant intinderi in toate partile coloanei vertebrale si 
extremitati in timp ce articulatiile sunt descarcate. 
 
 
Iar pe termen lung beneficiilesunt altele; 
 
-SOMN INBUNATATIT 
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-INBUNATATIREA DIGESTIEI 
-VINDECAREA SI REACTIA SISTEMULUI IMUNITAR 
-SCADERI MAI MARI IN DURERE 
-SCADE ANXIETATEA 
-MULTE PERSOANE RAPORTEAZA O SCADERE PE PLAN EMOTIONAL 
-TRAUMATISME CRANIENE 
-LEZIUNI ALE MADUVEI SPINARII 
-ACCIDENTE VASCULARE CEREBRALE 
-BOALA PARCKINSON 
-ARTRITA 
-PARALIZIE CEREBRALA 
-DURERE CRONICA 
-FIBROMIALGIE 
-SPONDILITA ANCHILOZANTA 
-POST MASECTOMIE 
-POST CHIRURGIETORACICA 
-TULBRARE DE STRES POSTRAUMATICA 
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