Nota editorului: Cartea prezintã metode extrase din experienþa de terapeut a autorului. Persoanele care au probleme
grave de sãnãtate, urmeazã un tratament prescris de medic
sau au interdicþia de a efectua anumite miºcãri nu trebuie
sã întrerupã tratamentul medical ºi trebuie sã solicite avizul
medicului înainte de a începe autotratamentul.

Pregãtirea

Înainte de a începe exerciþiile, trebuie sã vã pregãtiþi învãþând câteva poziþii iniþiale.
Stând în picioare (1): Staþi în poziþie verticalã, cu
picioarele alipite, braþele atârnând pe lângã corp ºi
palmele atingând coapsele. Vârfurile degetelor
mijlocii trebuie sã atingã punctele de presopuncturã1
Fengshi (punctele de pe partea lateralã a coapselor,
acolo unde sunt atinse de vârful degetului mijlociu
când staþi drept, cu braþele pe lângã corp.) Staþi drept,
cu privirea înainte ºi cu limba atingând bolta palatinã.
Sprijiniþi-vã greutatea în mod egal pe ambele picioare.
Încercaþi sã nu vã gândiþi la nimic, pãstrându-vã astfel
ºi mintea, ºi trupul într-o stare de calm ºi relaxare
totalã (vezi fig. 1).

Fig. 1

Stând în picioare (2): Staþi drept, cu picioarele
depãrtate la nivelul umerilor, cu braþele atârnând pe
lângã corp ºi palmele atingând coapsele. Atingeþi
punctele Fengshi cu vârfurile degetelor mijlocii.
Priviþi drept înainte, limba atingând bolta palatinã.
Sprijiniþi-vã greutatea pe ambele picioare. Încercaþi
sã nu vã gândiþi la nimic, pãstrându-vã astfel ºi mintea, ºi trupul într-o stare totalã de calm ºi relaxare
(vezi fig. 2).
Fig. 2
1

Potrivit medicinei tradiþionale chineze, corpul uman este traversat
de canale invizibile, adevãrate reþele energetice, numite meridiane, pe care
existã numeroase puncte-cheie ce pot fi stimulate prin acupuncturã
(introducerea de ace) sau presopuncturã (apãsare cu degetele). (n. trad.)
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Stând în picioare (3): Staþi drept, cu picioarele depãrtate,
distanþa dintre ele fiind un pic mai mare decât lãþimea umerilor.
Depãrtaþi uºor cãlcâiele, cu braþele atârnând pe lângã corp ºi palmele
atingând coapsele. Atingeþi punctele Fengshi cu vârfurile degetelor
mijlocii. Îndoiþi uºor genunchii, atât cât rotula sã ajungã în linie
verticalã deasupra degetelor de la picioare. Priviþi drept înainte,
limba atingând bolta palatinã. Sprijiniþi-vã greutatea în mod egal
pe ambele picioare (vezi fig. 3).
ªezând: Staþi drept pe un scaun, cu picioarele depãrtate la
nivelul umerilor. Þineþi coapsele la un unghi drept cu gambele,
trunchiul în poziþie verticalã, întreg corpul relaxat ºi bãrbia uºor
trasã înapoi (vezi fig. 4).

Fig. 3
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Fig. 4

VINDECARE PRIN AUTOTRATAMENT

Mãsuri pentru localizarea
punctelor de presopuncturã

Formaþi un cerc cu degetul mare ºi cel mijlociu. Lungimea dintre
cele douã articulaþii ale secþiunii mediane a degetului mijlociu
reprezintã un cun (vezi fig. 5). Lungimea acestei unitãþi variazã în
funcþie de înãlþimea fiecãrui individ. O zecime dintr-un cun
reprezintã un fen.

Fig. 5

Mãsuri pentru localizarea punctelor de presopuncturã
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CAPITOLUL I

Creierul ºi sistemul cardiovascular

1.

Exerciþiu pentru stimularea activitãþii cerebrale ºi dezvoltarea
inteligenþei
Indicaþii: acest exerciþiu poate preveni scleroza vascularã cerebralã ºi poate revigora memoria ºi funcþiile creierului.
Poate fi efectuat fie ºezând, fie stând în picioare.
1) ªezând, închideþi încet ochii. Uniþi degetul mare ºi indexul
de la cele douã mâini, cu punctele Hegu (în mijlocul scobiturii dintre
degetul mare ºi index, pe dosul mâinii) faþã în faþã. Atingeþi zona
abdomenului inferior cu palmele (vezi fig. 6).
2) Stând în picioare, închideþi încet ochii. Uniþi degetul mare ºi
indexul de la cele douã mâini, cu punctele Hegu faþã în faþã, ºi atingeþi
zona abdomenului inferior cu palmele (vezi fig. 7).
Vizualizaþi punctul Baihui (priviþi-l cu „ochii minþii” sau concentraþi-vã atenþia asupra lui), din mijlocul creºtetului capului, în timp
ce inspiraþi, ºi punctele Fengchi (sub osul occipital din regiunea
cervicalã, o scobiturã între muºchiul sternocleidomastoidian ºi
extremitatea superioarã a muºchiului trapez) în timp ce expiraþi.
O inspiraþie ºi o expiraþie alcãtuiesc un ciclu, care trebuie repetat de
108 ori. Ridicaþi mâinile deasupra pãrþilor laterale ale capului (vezi
fig. 8 ºi 9). Descrieþi 108 cercuri, ducând mâinile la început în sus ºi
apoi în spate. Descrieþi alte 108 cercuri miºcând mâinile în direcþia
opusã. Dupã ce aþi terminat, lãsaþi mâinile sã atârne lejer pe lângã
corp.
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Fig. 6

Fig. 7

Fig. 8
Fig. 9
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2.

Exerciþiu de presopuncturã repetatã în zona capului
Indicaþii: dureri de cap, ameþeli ºi migrene.

Poziþia de începere: stând în picioare (1). Relaxaþi tot corpul.
Cu degetul mare de la mâna stângã apãsaþi în mod repetat punctul
Fengchi de pe partea stângã (un punct sub osul occipital din regiunea
cervicalã, în scobitura dintre muºchiul sternocleidomastoidian ºi
extremitatea superioarã a muºchiului trapez), spre dreapta-sus,
þinând ochii uºor închiºi. Apãsaþi timp de 1–2 minute (vezi fig. 10). Apoi,
cu degetul mare de la mâna dreaptã, apãsaþi în mod repetat punctul
Fengchi de pe partea dreaptã spre stânga-sus, timp de 1–2 minute
(vezi fig. 11).
Apoi, cu vârfurile degetelor arãtãtoare îndreptate în jos, în timp
ce restul degetelor sunt îndoite, frecaþi fruntea pornind dinspre mijloc
înspre tâmple (în zona platã din stânga ºi dreapta frunþii) de 6 ori,
iar apoi de încã 6 ori pornind de la tâmple spre mijlocul frunþii.
Miºcãrile menþionate mai sus alcãtuiesc un ciclu, care trebuie repetat
de 6 ori (vezi fig. 12).
3.

Exerciþiu pentru vizualizarea punctelor de presopuncturã ale
tâmplelor
Indicaþii: dureri de cap, ameþeli ºi migrene.

Poziþia de începere: stând în picioare (2). Relaxaþi tot corpul.
Vizualizaþi cele douã tâmple (în zona platã din stânga ºi dreapta
frunþii – vezi fig. 13), stimulând astfel circulaþia energiei cerebrale ºi
a sângelui ºi reglând funcþiile creierului mare.
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Fig. 10

Fig. 11

Taiyang

Fig. 12

Fig. 13
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