


S H I A T S U

DEDOS PRESSÃO



Pressão com os Dedos



O que são Emoções?



- Originário do latim, emovere, que 
significa "mover para fora“;

- Ajuda a movimentar a nossa vida, 
tanto externamente como 
internamente;

- Sua resposta vem dos níveis 
profundos, na região do sub córtex 
(Sistema Límbico);

- Criando reações bioquímicas no nosso 
corpo.



Diferença entre Emoção e Sentimento

• A emoções são reflexos naturais diante 
de acontecimentos, são uma resposta 
física ou química comandada pelo 
cérebro humano.

• Já os sentimentos são uma 
consequência das emoções e são 
sentidos por cada pessoa de acordo 
com a sua experiência, personalidade, 
cultura e criação.



• Os sentimentos podem ser definidos 
como a observação das emoções e 
das reações provocadas por elas.

• As emoções são reflexos 
inconscientes do ser humano e os 
sentimentos são mais conscientes e 
relacionados com a avaliação das 
emoções.

• São complementares porque as 
emoções vividas dão origem aos 
sentimentos.



Pressão com os Dedos...
Emoções?



Tamai Tenpaku

Breve Histórico



Tokujiro
Namikoshi

“A pressão das mãos 
faz com que as fontes 

da vida fluam.”

https://www.inspiringquotes.us/quotes/e0OY_4agHFwAs
https://www.inspiringquotes.us/quotes/e0OY_4agHFwAs
https://www.inspiringquotes.us/quotes/e0OY_4agHFwAs


Shizuto Masunaga

-Shiatsu dos
Meridianos

-Zen Shiatsu

Wataru Ohashi

Ohashiatsu®



Shiatsu e as Emoções

- As emoções do nosso corpo não são 
apenas mantidas em nossa cabeça e 
coração, mas em todo o corpo.

- Todo o nosso sistema nervoso abriga 
a memória e as emoções em todos 
os nossos nervos, centrais e 
periféricos.



Dizem que nossas emoções primordiais 
estão no cérebro entérico. (que é 
localizado no “Hara”) Este “cérebro" é o 
tecido nervoso em torno dos nossos 
intestinos.



Como Funciona o Shiatsu?
- A filosofia de cura oriental nos ensina 

que existem caminhos de energia, 
chamados de meridianos por todo o 
corpo, que a acupuntura utiliza. 

- Os meridianos carregam Ki (ou Qi), 
nossa essência vital. Nós temos essa 
energia para o funcionamento de todos 
os nossos sistemas de vida, desde a 
digestão e respiração até o raciocínio 
mais elevado. 





- O fluxo suave do Ki através 
deste sistema meridiano é o que 
explica a saúde física e o 
emocional. 

- Qualquer bloqueio, estagnação 
ou desequilíbrio dentro do 
sistema de meridianos pode 
resultar em desconforto físico, 
psicológico e emocional





Fogo - paixão, amor, raiva

Madeira - Raiva, 
assertividade, 
bondade

Água - Medo, 
paz, 
criatividade

Metal -
tristeza, 
desapego, 
coragem

Terra - preocupação, 
satisfação, segurança



Benefícios do Shiatsu
Equilibra a energia, o corpo e a mente

Promove um relaxamento profundo
Alivia os sintomas físicos e emocionais comuns 

do estresse, incluindo:

• fadiga
• dor lombar
• dor e rigidez nas articulações
• tensão muscular
• insônia
• ansiedade



- Enquanto a maioria das pessoas 
procura o Shiatsu para aliviar os 
músculos doloridos e estressados, há 
momentos em que podemos obter uma 
liberação emocional inesperada durante 
ou após a sessão.

- Durante uma sessão de Shiatsu, o 
corpo pode sofrer alterações nos níveis 
estrutural e químico.

- Essas mudanças podem levar à 
liberação de emoções e, finalmente, 
contribuir para a cura do trauma.



Respire

Movimente-se

Relaxe



Muito 
Obrigado!
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