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Eessõna

Esimesel kohtumisel ütles peatoimetaja: „Valentin Semjonovitš, ma tahan,
et see raamat oleks huvitav mitte üksnes neile, kes teavad, mis on idamaine
filosoofia, vaid ka neile, kellel pole sellest vähimatki aimu.“ Mulle tundus
see idee väärtuslik, sellepärast otsustasin, et ilma sissejuhatuseta siin hakkama ei saa.
Tõepoolest, esimesel pilgul võib
idamaine loodusfilosoofia eurooplasele keeruline tunduda. Kuid varsti
märkab ta, et raskusi pakub ainult terminoloogia, ja olles sellest minu sissejuhatuse abiga aru saanud, mõistab
ta, et paljud kontseptsioonid kattuvad
täielikult tema „ettekujutusega elukorraldusest“, kui nii võib väljenduda.
Esimene, paljudele tuttav näide
on Hiina monaad, kus valge vastandub mustale, kuid teisest küljest täiendab seda. Kas see pole mitte vastandite
võitlus, eituse eitamine, mis on üdini
tuttavad kõigile möödunud sajandi 60.
aastatel sündinud inimestele.
Aga püüame nüüd edasi minna,
tuues sisse mõned idamaised terminid. Sealjuures asendame lihtsalt sõna
„valge“ sõnaga „yang“ ja sõna „must“
sõnaga „yin“ ning räägime neist lä-

hemalt. Niisiis: „yang“. Yang on mees,
päev, täius, kuumus, päike, aktiivsus
ja nii edasi. Yin on naine, öö, külmus,
talv, passiivsus ja nii edasi. Aga nagu
teada, esineb ka talvel sulailmu ja suvel jahenemisi. Nii on ka mõnes mehes
naiselikke jooni ja naises mehelikke.
Teisisõnu, üks läheb üle teiseks ja üks
täiendab teist. Üks energia tugevdab,
või vastupidi, nõrgendab teist.
Meie keha energiaid toidab omakorda kõigi peamiste looduslike elementide: maa, vee, tule, puu ja tuule
energia (jälle terminid, selgitame ka
neid). Maa, vesi, tuli ja puu annavad lõpptulemusena toidu; tuule all
Eessõna
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mõeldakse energiat, mida saame hingamisel. Nõustuge: kõik on piisavalt
lihtne, arusaadav ja loogiline. Niisama
loogiline on arusaam sellest, et energia
jaotub organismis kindlal viisil, nimelt
voolab piki niinimetatud meridiaane.
Sellele kinnitusele on olemas täiesti
põhjendatud tõendid, kuid sissejuhatuse formaat ei võimalda neid siin esitada, sellepärast palun siinkohal mind
lihtsalt uskuda.
Selliseid meridiaane on neliteist,
nad on paarides, iga meridiaan kindlustab teatava elundi või elundkonna
tööd, sellest tulenevad ka nende nimetused, näiteks südame-, kopsu-,
maksa-, sapipõiemeridiaan, ja nii edasi.
Meridiaanidel omakorda on punktid ja
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tsoonid, mida kindlal viisil mõjutades
on võimalik meridiaani energiat suurendada, või vastupidi, vähendada.
Toon praktilise näite: patsient kaebab valu südamepiirkonnas, sealjuures
on ta erutatud, tema nahk punetab ja
on kuum, pulss sage ja vererõhk kõrgenenud. Siit teeme järelduse, et südamemeridiaanis on normaalsest rohkem energiat, leiame raamatust sellekohase lõigu, vaatame joonist, mis selgitab, kuidas sellega võidelda, ja sooritame asjakohase manipulatsiooni.
Täpsemalt võib sellega tutvuda jaotises „diagnostika“.
Aga mina soovin teile tervist – ja
aidaku mu raamat teid selles!
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I os a

ÜLDTEADMISED
JA PEAMISED
MASSAAŽIVÕTTED

Mõ jumehhanism ja
ravi aluspõhimõtted

Traditsioonilise hiina
meditsiini arusaamad

Häirete põhjuse
mõjutamine, arvestades
tüsistavaid tegureid

Traditsioonilise Hiina meditsiini
teooria kohaselt viib yin’i ja yang’i
vahelise tasakaalu rikkumine yin’i
või yang’i suhtelise täidetuse või tühjuseni. See põhjustab qi ja vere häireid või zang fu elundite vahelist
disharmooniat. Kehapinna lokaalsed punktid või piirkonnad on seotud zang fu elunditega. Qi ja veri, mis
voolavad piki meridiaane ja kollateraalseid veresooni, ühendavad zang
fu elundeid nelja jäseme, kümne ava
ja viie meelega. Massaaž, mis avaldab mõju kehapinnale, reguleerib qi
voolu ja vere ringlemist meridiaanides ja veresoontes, taastades niiviisi
nende punktide ja piirkondadega
seotud zang fu elundite funktsioonide harmoonia.

Haiguste esmane põhjus määrab
sümptomid ja organismis tekkinud
tasakaalutuse. Keskeas algab järkjärguline, esialgu märkamatu vananemine, ja see kurb asjaolu väljendub
mitmesugustes häiretes, mis üha sagedamini sunnivad inimesi arstiabi
otsima. Sel puhul muutub iga meditsiinispetsialisti jaoks peamiseks ravi
eesmärk – mõjutada haiguse esmast
põhjust.
Näiteks tuule ja kuumuse sündroomi puhul võib täheldada turseid,
hüpereemiat, kuumatunnet, liigestevalu ja piiratud liikuvust.
Esmajärjekorras on vaja tuul
välja ajada ja kuumus puhastada,
see tähendab normaliseerida yin’i ja
yang’i vahekord, mitte lihtsalt vabastada valust ja kergendada liigeste liigutamist.

üldteadmised ja peamised massaaživõtted
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Patogeensete tegurite
kõrvaldamine qi
tugevdamise teel
Hiina traditsioonilise meditsiini kujutluste kohaselt, mis on tihedalt
seotud rahvusliku maailmavaate filosoofiliste alustega, avaldavad patogeensed tegurid oma hukutavat
mõju, kui eluenergia qi on otsas. Qi
hakkab ammenduma, kui inimene
jõuab keskikka.
Sellepärast on kesk- ja vanemaealiste inimeste ravi põhiprintsiip
esmajärjekorras tugevdada eluenergiat qi’d ja seejärel kõrvaldada patogeensed tegurid.
Patogeenseid mõjusid kõrvaldavate menetluste hulka kuuluvad
mitmesugused protseduurid, mis
viiakse läbi keha sellekohastes punktides ja piirkondades. Õige sümptomite äratundmise, haiguse määratle-
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mise ja ravi määramise puhul ajavad
need välja, hajutavad ja kõrvaldavad keskkonna ja ea kahjulikud mõjud inimese organismile.

Vere, qi ja zang fu elundite
reguleerimine
Haiguste peamine põhjus seisneb
selles, et vananemisel suureneb vere
ja qi disharmoonia, samuti viie zang
fu elundi disharmoonia. Sellepärast
peavad ravimenetlused reguleerima
qi ja vere ringlust, kuid ka zang fu
elundite tööd. Oskuslikult teostatud
massaažikuuri tagajärjel genereerib
organism hästi qi’d ja verd, mis toidavad külluslikult jäsemeid, kõõluseid, lihaseid ja luid, kui viis zang fu
elundit töötavad hästi.

Punktid kõigi haiguste ravimiseks koos põhjalike skeemidega

Peamised võtted

Pikisilitamine (tui)
Pöialt või peopesa liigutatakse vajutusega mööda patsiendi nahka.
Põhitähelepanu. Hoides õlad vabalt ja madalal, käed küünarnukist

Peopesaga masseerimine. Vajutage
kogu peopesa või käepäkaga (joonis 3).
Massaažipiirkonnad. Nimmepiirkond, ülaselg ja jäsemed.
Ravitoime. Meridiaanide soojendamine ja kollateraalsete veresoonte aktiveerimine; avaldab soodsat mõju ajule,

Joonis 1. Keha pikisilitamine pöidlaotsaga
vajutamisega

lõdvestatud ja vabad ning randmest
painutamata, liigutage kätt edasi
ühtlase kiirusega, avaldades survet
sügavamatele kudedele.
Pöidlaga masseerimine. Sirutage
üks pöial või mõlemad pöidlad välja
ja töötage nende padjandite või külgedega, teised sõrmed asetsevad
masseerimispiirkonnas (vt jooniseid
1 ja 2).
Massaažipiirkonnad. Pea, nägu,
kael, rindkere ja kõht.

Joonis 2. Pikisilitamine pöidlavajutusega
ristisuunas

Joonis 3. Pikisilitamine peopesaga
vajutamisega

üldteadmised ja peamised massaaživõtted
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parandades selle verevarustust; leevendab valusid rindkeres ja lõdvestab diafragmat; kõrvaldab toidu seiskumise, aitab selle ladestustel imenduda; soodustab vere ringlemist ja
kõrvaldab hemostaasi; vabastab spasmidest ja leevendab valu.

Näpistamine, pigistamine (na)
Näpistage (pigistage) tugevalt
pöidla ja ülejäänud sõrmede vahel.
Põhitähelepanu. Hoides õlad
vabalt ja madalal ning kõverdades käed küünarnukkidest,
suunake jõud küünarvartesse ja
randmetesse. Esialgu tuleb seda
liigutust teostada kergelt ja pehmelt, seejärel järk-järgult mõjutuse tugevust suurendades. Hoolitsege selle eest, et te sõrmeotstega patsiendi nahka ei vigastaks.
Kahe sõrmega näpistamine. Näpistage pöidla ja nimetissõrmega
(vt joonis 4).

Joonis 4. Kahe sõrmega näpistamine
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Massaažipiirkonnad. Kael ja jäsemed.
Ravitoime. Kutsub esile higistamise ja seetõttu avaldab ravitoimet välise sündroomi puhul; ajab ära tuule ja
hajutab külma (normaliseerib yin’i ja
yang’i); kõrvaldab pinge ja aktiveerib
kollateraalseid veresooni; leevendab valu,
kõrvaldades spasmid.
Nelja sõrmega pigistamine. Pigistage pöidla ja kokkupandud nimetissõrme, keskmise ja nimetasõrme
vahel (vt joonis 5).

Joonis 5. Nelja sõrmega pigistamine

Katkendlik vajutamine (ang)
Vajutage kindlale punktile sõrme või
peopesaga.
Põhitähelepanu. Koordineerige
oma liigutused patsiendi hingamisega. Vajutus peab olema suunatud
rangelt vertikaalselt, ülalt alla. Võtet teostatakse kasvava tugevusega,
tungides sügavamale kudedesse.

Punktid kõigi haiguste ravimiseks koos põhjalike skeemidega

Katkendlik vajutamine pöidlaga. Vajutage pöidlapadjandiga, teised sõrmed on masseerimist vajava piirkonna kohal (vt joonis 6).

Katkendlik vajutamine peopesaga.
Vajutage sirge käe peopesa või käepäkaga (vt joonis 8).
Massaažipiirkonnad. Nimmepiirkond, selg, rindkere ja kõht.

Joonis 8. Katkendlik vajutamine peopesaga
Joonis 6. Katkendlik vajutamine pöidlaga

Seda võtet võib teostada mõlema
käe pöialdega, üks pöial teise peal, et
tugevdada mõju (vt joonis 7).
Massaažipiirkonnad. Pea, nägu,
kael, nimmepiirkond ja jäsemed.

Ravitoime. Eemaldab või hajutab
ladestused; soodustab vere ringlemist ja
reguleerib qi voolu; soojendab kolmiksoojendi keskmist haru ja hajutab külma;
aktiveerib meridiaanid ja kollateraalsed
veresooned; leevendab valu pehmetes kudedes.

Ringhõõrumine (ru)

Joonis 7. Katkendlik vajutamine, üks pöial
teise peal

Hõõruge nahapinda sõrmede või
peopesaga, sooritades ringliigutusi.
Põhitähelepanu. Käsi küünarnukist kõverdatud ja randmest rippu
lastud, hõõruge sõrmedega. Sõrmede, peopesa ja randme liigutused
peavad olema hästi koordineeritud.

üldteadmised ja peamised massaaživõtted
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