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Introducere la Gua Sha 

 Gua Sha este o tehnică de vindecare utilizata în medicina tradiţională.  Gua 
Sha Ea implică palparea şi stimularea cutanata în care pielea este apăsata cu o bucată 
de jad, care duce la apariţia unor pete mici rosii. "Gua" înseamnă „a razui” sau „a 
freca”. "Sha" este o bucata roşiatica ridicata de piele. Sha este termenul folosit pentru 
a descrie sânge în ţesutul subcutanat, înainte şi după ce este ridicat ca un cucui roşu 
mic. Cucuiul ar trebui să se estompeze în 2 - 4 zile.                                                     
 Dacă se estompeaza mai lent, este indicata circulatia proasta a sangelui şi 
practicantul trebuie să verifice dacă există o deficienţă de sânge, Qi, Yang sau un 
deficit de organ profund la radacina problemei.   

Care sunt beneficiile de Gua Sha?     

 Gua Sha poate fi utilizata pentru prevenirea şi tratarea bolilor şi consolidarea 
corpului. În special în zona durerii este de neegalat. Are un efect foarte rapid asupra 
durerii de la cap, gât, umăr, articulatii şi dureri de spate la RSI, fibromyalgy, sciatica 
si alte dureri nervoase, migrene, PMS, osteoporoza, reumatism. De asemenea, are un 
efect evident asupra diferitelor boli cauzate de dizarmonia funcţionala a organelor 
interne.                                                                                                         

Gua Sha este stimularea sistemului imunitar, detoxifica organismul, 
promovează circulaţia, reglementează funcţiile şi organele, elimină blocadele şi 
durerea, revitalizeaza si regenereaza ("viaţa - extindere"), diminuează stresul, 
oboseala şi arderea completa, îmbunătăţeşte cure de exemplu (indirect), nenumărate 
tulburări şi plângeri, reechilibreaza emoţiile, relaxează şi promovează claritatea 
mintii ... totul printr-un tratament simplu.                                                                                                     
 În tratament, este pus un ulei special pe o anumită zonă de piele unde, după 
aceea, terapeutul începe "răzuirea" zonei cu o "raşchetă" (un instrument special 
conceput de jad sau corn). Foarte curând pielea devine rosie. Lucru uimitor este că, in 
locurile unde tulburările sunt ascunse, apar pete roşii in piele (nu pe piele), 
comparabile cu hemoragia. Deoarece „razuirea” este pe pielea grasa, pacientul nu va 
simti durere, nici în timpul, nici dupa tratament - pielea nu va fi deteriorata şi petele 
roşii vor dispărea complet în termen de 3 - 7 zile.   

        Două tipuri de terapie „razuita”: 
1. Terapia razuita Meridian combina presopunctura cu răzuirea cutanata.  
2. Terapia razuita Holografic este o metodă de razuire a punctelor de pe corp, care 
corespund organelor din corp. Această terapie are caracteristica specială de a razui 
doar o suprafaţă mică şi dureaza putin timp. 
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 Gua Sha este o tehnica terapeutica folosita in Asia de Est. „Gua” inseamna 
frecare, iar „Sha” este termenul folosit pentru descrie acumularea sangelui la 
suprafata pielii. Cand frictionarea este aplicata repetat, sha se prezinta sub forma 
unor pete rosii. Dupa cateva minute, aceste pete se tranforma in echimoze. Sha 
dispare total in 2 - 4 zile. Culoarea si rata acestor transformari sunt indicatori de 
diagnoza si de prognostic.                                                                                                     
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 Beneficiile Gua Sha sunt numeroase. Deblocheaza sangele stagnant, 
permitand circulatia normala a acestuia catre muschi, tesuturi si organe, direct de la 
suprafata tratata. Pacientul simte imediat schimbari in bine: durerea se amelioreaza, 
mobilitatea se restabileste. Procesele metabolice normale sunt si ele restabilite prin 
transportarea fluidelor si a nutrientilor catre tesuturi. Datorita faptului ca Gua Sha 
are ca efect imediat transpiratia, se reduce astfel febra pacientului.                             
 Gua Sha „racoreste“ pacientii supraincalziti, îi „incalzeste“ pe cei frigurosi, 
„hraneste“ pacientii care au carente alimentare si corecteaza excesele. De aceea, Gua 
Sha este considerata o tehnica adaptogena.  
Gua Sha se aplica in dureri de orice tip, disconfort, probleme ale sistemului 
respirator superior, probleme digestive, orice conditie medicala in care palparea 
indica existenta sha.  
 Dupa sedinta Gua Sha, pacientul este instruit sa acopere aria masata, sa evite 
curentul si expunerea la soare, precum si schimbarile bruste de temperatura. 
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