
Wat doet Shiatsu

 Een mens is eigenlijk altijd uit balans, of beter gezegd: 
aan het balanceren

 Shiatsu ondersteunt bij het zoeken naar de natuurlijke 
balans

 Kijkt naar de mens als geheel, i.p.v. kijken  naar één 
symptoom

 Shiatsu zoekt het verhaal van de persoon, zijn lichaam 
en de verbinding daartussen

 Individuele benadering, elke shiatsu behandeling is 
anders



Hoe weten we wat we moeten doen
(Diagnose)

 Bo Shin: de kunst van het kijken

 Bun Shin: luisteren en ruiken

 Mon Shin: de kunst van het vragen stellen

 Setsu Shin: de kunst van het aanraken



Shiatsu in vergelijking met andere 
vormen van massage

 Op de vloer, op een futton (Japanse mat)

 Met de kleding aan

 Therapeut werkt niet alleen met (de spieren) van de handen

 Gericht op het totale systeem van de cliënt, zowel diep als oppervlakkig

 Sluit aan bij het individu en is gericht op samenwerking

 Gebruik van zwaartekracht



Wij zijn van nature bipolair: 
de filosofie van yin en Yang



Manisch - depressief

 “Een depressie produceert vreemd genoeg de soort persoon 
die de volgens de maatschappij vrouwelijke eigenschappen 
vertoont: passief, gevoelig, hopeloos, verslagen, afhankelijk, 
verward, nogal lastig en met beperkte ambities. 

 Een manische periode produceert daarentegen meer de 
persoon met de mannelijke strekken: rusteloos, vurig, 
agressief, beweeglijk, energiek, risoco’s nemend, idealistisch 
en ongeduldig”.  

 (K.Redfield-Jamison)



yin yang
binnen buiten

donker licht

voelen denken

passief actief

zacht kracht

passief actief

koude hitte

nacht dag

leeg vol

onder boven

depressie euforie



Meer informatie

 www.shiatsucentrumamsterdam.nl (voor behandelingen en cursussen)

 www.zenshiatsu.nl (de opleiding)

 www.verenigingzenshiatsu.nl/cms/therapeuten  (overzicht van Zen-
shiatsu therapeuten

 www.happyhara.nl/videos zomaar een leuke site

http://www.shiatsucentrumamsterdam.nl/
http://www.zenshiatsu.nl/
http://www.verenigingzenshiatsu.nl/cms/therapeuten
http://www.happyhara.nl/videos
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