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Ce este Ohashiatsu  
 

Ohashiatsu este o tehnica corporala, transforma shiatsu japonez intr-o experienta 
completa de auto-dezvoltare, atat pentru cel care il practica, cat si pentru cel care il 

primeste.  
 

A fost perfectionat de Ohashi dupa numerosi ani de practica, de invatare si de 
observare a naturii umane. Ohashiatsu difera de alte forme de lucru prin diversele 

tehnici utilizate, ca de exemplu ameliorarea si perfectionarea posturii corpului, 
miscarilor si bunastarii celui care il executa. Cuprinde tehnici, exercitii, meditatie si 

se bazeaza pe filozofia extrem-orientala a ingrijirii. Un curs sau o sedinta de 
Ohashiatsu reprezinta o experienta holistica, ce cuprinde in acelasi timp corpul, 

mintea si spiritul.  
 

Shiatsul-ui traditional, care foloseste presiuni asupra diferitelor puncte de 
acupunctura, pentru a calma durerile, tensiunile, oboseala si toate celelelte 

simptome, Ohashiatsu ii adauga componente psihologice si spirituale. In Ohashiatsu 
nu se actioneaza lucrand asupra punctelor specifice, ci prin perceptie si utilizand 

fluxul energetic din corp. Calitatea unei sedinte de Ohashiatsu nu depinde numai de 
abilitatile tehnice ale practicianului, ci si de empatia sau 'conexiunea' care se 

stabileste intre practician si pacient. Compasiunea si respectul sunt considerate ca 
fiind calitatile fundamentale in timpul unei sedinte de Ohashiatsu.  

 
Studiul si practica masajului Ohashiatsu ajuta la dezvoltarea sensibilitatii si 

constiintei propriei energii, Qi, forta care ne da viata. Ohashiatsu permite dezvoltarea 
fluxului energetic prin tot corpul pentru a atinge echilibrul si armonia. Aceasta stare 

de echilibru favorizeaza si mentine sanatatea si bunastarea.  
 

PROGRAMUL DE STUDII 
 

Aceasta scoala a fost conceputa tinand cont de modul de transmitere a invataturilor. 
In urma programului de studii se elibereaza o diploma, iar apoi se urmeaza un curs 

de pregatire pentru a putea preda Ohashiatsu. In Ohashiatsu fiecare nivel de formare 
este construit pe baza a ceea ce a fost invatat in prealabil, astfel ca elevul poate invata 
in ritmul sau. Noile cunostinte invatate la fiecare curs pot fi imediat puse in practica 

in viata cotidiana. Continutul cursurilor este impartit in mod egal intre teorie si 
practica, chiar daca primul nivel contine mai multa teorie. Fiecare curs este construit 

pe baza cursurilor precedente, permitand recapitularea cunostintelor pe langa 
invatarea noilor informatii.  

 
Programul obligatoriu contine trei nivele, fiecare din ele impartit in doua parti: 

 
Nivelul I Incepator I si II. 

 
Nivelul II Intermediar I si II. 
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Nivelul Avansat I si II. 

 
Anatomie I si II. 

 
Diagnosticul Oriental, predat de Ohashi insusi.  

 
Formarea presupune o metoda de lucru adaptata fiecarui elev in parte si un tutorial 
dupa fiecare stagiu. Aceste lectii semi-private reunesc doi sau trei elevi in jurul unei 

persoane. Timp de trei ore ei pot lucra tehnicile pe care doresc sa le aprofundeze si sa 
le imbunatateasca. Continutul sedintelor este definit in functie de nevoile specifice 

ale fiecaruia. Totodata li se cere elevilor sa primeasca opt sedinte de Ohashiatsu 
facute de instructori licentiati. Acest lucru le permite sa simta exact metodele de 

lucru si sa invete direct pe corp. In timpul sedintelor de Ohashiatsu isi pot da seama 
de multitudinea posibilitatilor de punere in practica. Institutul Ohashi organizeaza 

diferitele niveluri de curs astfel incat fiecare elev sa poata studia cu mai multi 
instructori pentru a le oferi tuturor posibilitatea de a invata din experienta fiecaruia. 

Exista de asemenea cursuri de practica, ce permit elevilor sa se intalneasca si sa 
exerseze pentru a aplica tehnicile invatate si pentru a-si imbunatati posturile. 

 


