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V e l t īj u m s

Manai vecmāmiņai, kas man kā mazam zēnam 
veltīja lielu, pašaizliedzīgu mīlestību, kuru izpauda 

ar savām rokām, acīm un sirdi.

Mūsu savstarpējo attiecību emocionālais dziļums un 
spēks joprojām mājo manī, un tas mani mudina ietekmēt 

pārējo cilvēku dzīvi, mācot tiem seno mākslu — 
dziedināt ar rokām.



Pa t e i c ī b a s

Esmu ļoti pateicīgs par mīlestību, kuru 
saņēmu no saviem vecākiem, skolotājiem 
un draugiem. Gribu izteikt īpašu pateicību 
maniem studentiem, klientiem, kolektīvam 
un Akupresūras institūta fakultātei -  manai 
paplašinātajai ģimenei un sabiedrībai pēdējos 
piecpadsmit gadus -  par profesionālo atbalstu, 
kas man bija tik nepieciešams šīs grāmatas 
sarakstīšanas laikā.

Gribu pateikties visiem saviem skolotājiem 
un it sevišķi -  Aionai un Ronam Tīgārdeniem 
un Austrumu medicīnas doktoram (O. M . D.) 
Frenkam Cunam, kurš man iemācīja akupresūras 
enerģētisko punktu praktisko terapeitisko 
izmantošanu.

Sallijas Zāneres un Leslijas Mereditas padomi 
un stingrā redakcionālā uzraudzība pārveidoja 
manu manuskriptu par vienotu veselumu.
Es augstu vērtēju viņu viedokli, talantu un 
milzīgo darbu, ko viņas ieguldīja manā grāmatā. 
Tāpat gribu pateikties Džīnai Velaskēzai par 
visa darba koordināciju, sākot no redakcionāla 
rakstura detaļām un beidzot ar ražošanas 
procesa koordināciju.

Gribu izteikt pateicību Polam Eibelam,
Ph. D., Pamelai Klārkai, Džozefam Kārteram, 
Alisei Haiatai, Braienam O ’Dejam par viņu 
tehniskajiem padomiem un viedokļiem. Esmu 
īpaši pateicīgs Ketijai Hemingai un Petijai Līžerei 
par pūlēm, kas sekmēja šīs grāmatas iznākšanu.

Pašreizējo izskatu šai grāmatai palīdzēja 
iegūt Marija Saničasa ar augstas klases skeneri 
un pilnīgi datorizēto izdevumu sagatavošanas 
pieredzi, kā arī ar lielo darbu zīmējumu tapšanā. 
Par organizatorisko darbu un datorizēto 
izdevējdarbību esmu pateicīgs Kerijai Sīlainai.

Priecājos, ka man bija iespēja strādāt kopā 
ar Deividu Lēreru -  šīs grāmatas skaisto 
fotogrāfiju autoru. Džoana Kerola, Kristela Buša 
un Gordons Panjello ir pelnījuši manu laipno 
pateicību par saviem anatomijas zīmējumiem.

Visbeidzot, gribu izteikt savu pateicību šīs 
grāmatas modeļiem: Mollijai Bekai, Džoelai 
Keskijai, Pamelai Klārkai, Nātanam Haiatam, 
Herbam R.Jorgensenam, Aleksandram B. Levinam, 
Takami Matsumoto, Bilam Metersam, Frenkam 
Nūeslam, Džīnam Poferlam, Marijai Saničasai 
un Džo Ennai Tērnerei.
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P r ie k š v ā r d s

Š ī   grāmata sniedz jums iespēju viegli lietot 
akupresūru savām vajadzībām, lai samazinātu 
gan fiziskās, gan emocionālās stresa radītās 
problēmas. Šie spēkpilnie punkti un pašpalīdzības 
vingrinājumi ļaus jums aktīvi piedalīties savas 
Veselibas saglabāšanā. Tajā pašā laikā jums, bez 
šaubam, vajag turpināt kontaktēties ar savu ārstu, 
lai veiktu individuālus izmeklējumus, saņemtu 
padomus un ārstēšanu. Esmu pārliecināts, ka 
šī gramata palīdzēs bagātināt jūsu medicīnisko 
aprupi, apveltot jūs pašus ar spējām pozitīvi 
Iedarboties uz savu organismu.

Ši grāmata nav domāta kā ārstu medicīnisko 
padomu aizvietotājs. Lasītājam ir regulāri jākonsu

ltējas ar ārstu jautājumos, kas skar viņa veselību, 
konkrēti -jautājumos par katru simptomu, 
kurš varētu būt kādas diagnozes pamats vai 
kurš jāārstē ar medicīniskiem paņēmieniem.
pirms sākt lietot akupresūru, lasītājam vajadzētu 
izlasīt visu 1. daļu un lappuses, kurās aprakstītas 
slimības pazīmes, un ievērot visus šajā grāmatā 
sniegtos speciālos norādījumus. Grūtniecēm 
noteikti jāizlasa 36. nodaļa.

Pirmā daļa sniedz vispārēju informāciju par 
akupresūru, tās pirmsākumiem, par to, kā tā 
iedarbojas, kam der un kam -  ne, kas ir punkti, 
kā tos atrast un kā izmantot pirksta spiedienu.

Otrajā daļā ir četrdesmit pilnvērtīgi ilustrētas 
nodaļas par atsevišķām pašpalīdzības metodēm, 
lai mazinātu biežāk sastopamās sūdzības, sākot 
no pūtītēm un beidzot ar galvas un plaukstas 
sāpēm.

Slimības, par kurām es dalos zināšanās, ir 
izkārtotas tā, lai jūs viegli varētu sameklēt sev 
svarīgo problēmu. Vispirms es analizēju katru 
sūdzību, parādot dažus tās iemeslus un vairākus 
profilakses paņēmienus. Pēc tam ilustrācijās tiek 
norādīti specifiskie akupresūras punkti, kas var 
samazināt slimības simptomus, -  tāpēc jums būs 
itin viegli tos sameklēt. Pēc tam es soli pa solim 
iepazīstinu ar metodiku, kā veikt akupresūru, un 
katru nodaļu noslēdzu ar citu nodaļu sarakstu, 
kur doti papildpunkti, kuru izmantošana palīdz 
vēl vairāk uzlabot stāvokli. Rādītājs palīdzēs 
atrast vajadzīgos punktus, lai atbrīvotos no 
citām problēmām.

Šī ir brīnišķīga iespēja spēt palīdzēt sev un 
citiem, nelietojot nekādas dārgas iekārtas, tikai 
izmantojot savas rokas jebkurā laikā un vietā.
Es ceru, ka šī grāmata jūs aizvedīs līdz jaunām 
labklājības dimensijām -  ne tikai būt gataviem 
aktīvi darboties veselības uzlabošanā, bet arī 
attīstīt informētību par savu personisko dzie
dinošo enerģiju un potenciālo dzīvības spēku.
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Ie v a d s  
a k u p r e s ū r ā

A k u p r e s ū r a s  p i r m s ā k u m i ,
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K a s  ir  a k u p r e s ū r a ?

(Akupresūra ir sena dziedināšanas māksla, 
lai, izmantojot pirkstus, piespiestu ādas virsmas 
atslēgas (aktīvos) punktus ar nolūku stimulēt 
organisma dabiskās pašatjaunošanās spējas. Kad 
tiek piespiesti šie punkti, samazinās muskuļu 
iestiepums, uzlabojas asinsrite un mobilizējas 
dziedināšanai nepieciešamais organisma dzīvības 
spēks. Akupresūra un akupunktūra izmanto 
vienus un tos pašus punktus, taču akupunktūrā 
tiek lietotas adatas, bet akupresūra darbojas ar 
viegliem, tomēr precīziem roku (un pat kāju) 
piespiedieniem. Pastāv ļoti daudz zinātnisko 
datu, kas demonstrē, vai akupunktūra ir efektīva 
un kāpēc. Bet akupresūra, vecākā no šīm divām 
tradīcijām, tika atstāta novārtā pēc tam, kad 
Ķīnā tika izveidotas daudzas ievērojami tehno
loģiskākas punktu stimulācijas tehnoloģijas -  
ar adatām un ar elektrību. Tomēr akupresūra, 
izmantojot cilvēka rokas jutību un spēku, visu 
laiku ir bijusi efektīvākā pašpalīdzības metode 
sasprindzinājuma izraisītu kaišu gadījumā.

Vispirms jau sevišķi gribu vērst uzmanību 
uz galveno akupresūras priekšrocību -  tik ilgi, 
kamēr sekojat instrukcijām un pievēršat uzmanību 
brīdinājumiem, tā ir droša gan jums, gan citiem 
pat tad, ja jūs ar to nekad agrāk neesat nodarbo
jušies. Šeit mēs nesastopamies ar zāļu radītiem 
blakusefektiem, jo te nav zāļu. Un vienīgā 
nepieciešamā iekārta ir jūsu abas rokas. Jūs varat 
lietot akupresūras terapiju jebkurā laikā un vietā.

Astoņpadsmit gadus ilgā klīniskā pieredze 
man ir pierādījusi, ka akupresūra var būt efektīva, 
lai palīdzētu mazināt galvassāpes, redzes 
sasprindzinājumu, dobumu problēmas, kakla 
sāpes, muguras sāpes, artrītu, muskuļu sāpes 
un stresa radīto sasprindzinājumu. Tāpat esmu 
simtiem akupresūras studentu, pacientu un 
draugu rādījis, kā lietot akupresūru, lai mazinātu 
čūlas izraisītas sāpes, menstruāciju spazmas,

muguras lejasdaļas sāpes, aizcietējumus un 
gremošanas traucējumus. Jūs varat paši lietot 
akupresūru, lai samazinātu satraukumu un 
palīdzētu sev iegūt labu naktsmiegu.

M ana studente Sjūzena kakla traumas 
rezultātā ilgus gadus cieta no bezmiega un 
galvassāpēm. “M aikl, es gandrīz visu laiku 
jūtos tik nogurusi,”viņa sacīja. “Vai akupresūras 
punkti var man palīdzēt?”

Es parādīju vairākus galvassāpēm domātus 
spēkpilnos punktus uz viņas potītes un kakla, kā 
arī dažus bezmiegam lietderīgus muguras augšējās 
daļas stiepšanas vingrinājumus. Divas nedēļas 
vēlāk Sjūzena, starodama priekā, teica: “Ārstēšana 
patiesi ir iedarbojusies! Esmu sākusi gulēt dziļā 
miegā un bez pārtraukumiem visu nakti; tā es 
nebiju gulējusi nu jau piecpadsmit gadus.”

Akupresūras lietošanai organisma atjaunošanai 
un labas veselības uzturēšanai ir vēl citas ievērojamas 
priekšrocības. Akupresūras dziedinošais 
pieskāriens samazina sasprindzinājumu, uzlabo 
asinsriti un ļauj organismam dziļi atslābināties. 
Samazinot stresu, akupresūra stiprina pretošanās 
spēju slimībām un uzlabo veselību.

Akupresūrā vietējie simptomi tiek uzskatīti 
kā organisma vienota vesela stāvokļu izpausme. 
Piemēram, sasprindzinājuma radīto galvassāpju 
iemesls var atrasties pleca un kakla zonā.
Tadā veidā akupresūra koncentrējas uz sāpju 
un diskomforta samazināšanu, kā arī uz 
sasprindzinājuma noņemšanu, kamēr tas 
vēl nav pārvērties par slimību, tas ir, pirms 
vēl aizsprostojumi un disbalanss ir paspējuši 
radīt bojājumus. Izmantojot tādu pašpalīdzības 
metodiku kombināciju kā trigera punktu 
stimulācija, dziļa elpošana, dozēti kustību 
vingrinājumi un relaksācijas tehnikas, jūs 
varat uzlabot veselības stāvokli, kā arī justies 
enerģiskāks, veselāks un harmoniskāks.
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Nesen Judīte, viena no manām spējīgākajām 
akupresūras studentēm, sūdzējās par svīšanu 
naktis. Viņa jau bija sākusi nopietni apsvērt 
visai radikālas sava dzīvesveida un dzīvesvietas 
izmaiņas, bet tas skartu saistošas attiecības.
I Jzreiz ievēroju, ka viņas muguras augšdaļa 
spiediena iespaidā ir noapaļota, tāpat varēju 
saskatīt vēl lielāku sasprindzinājumu viņas kakla 
apvidū. Es norādīju, kuri punkti iedarbojas uz šīm 
ķermeņa daļām. Pēc mēneša, kura laikā viņa sev 
divas reizes dienā bija veikusi akupresūru, Judīte 
paziņoja, ka muguras augšdaļas sasprindzinājums, 
kā arī sasprindzinājuma un uzbudinājuma 
“lādiņš” lielā mērā ir samazinājies. Viņa spēja 
ar saprotošāku skatienu paraudzīties uz savām 
problēmām. Un labākais -  svīšana naktīs, kura 
viņu bija padarījusi nelaimīgu un nožēlojamu, 
bija pilnīgi pārgājusi.

Alise, viena no manām senākajām pacientēm, 
bija ievērojami samazinājusi savu kustīgumu 
gan artrīta radīto kakla augšdaļas, uz pleciem un 
rokām, gan arī uz galvu izstarojošo stipro sāpju 
dēļ. Pēc pirmās akupresūras procedūras viņa ne 
rikai juta ievērojami mazāku diskomfortu, bet 
arī daudz plašākā apjomā spēja kustināt kaklu. 
Ilgu gadu laikā pirmo reizi viņa bez sāpēm spēja 
pakustināt galvu.

Vēl pēc vairākām nedēļām Alise konstatēja, 
ka viņa, izmantojot galvaskausa pamatnes 
apakšdaļas aktīvos punktus, spēj sev palīdzēt 
samazināt kakla sāpes un stīvumu. Nesen viņa 
man pastāstīja, ka tad, kad sāpes “rāpjas augšup 
pa ķermeni”, viņa tūdaļ pati sev izmantojot 
akupresūru. Iespējams, ka šī palielinātā mobilitāte 
savukārt novērš turpmāko traucējumu attīstību.

Akupresūras attīstība

Akupresūras pirmsākumi ir tikpat seni kā 
cilvēka pirmā instinktīvā pieskaršanās pierei vai 
deniņiem galvassāpju brīdī. Jebkurš cilvēks šad 
vai tad ir neapzināti izmantojis rokas, lai novērstu 
spiedienu vai sāpes dažādās sava ķermeņa daļās.

Vairāk nekā pirms 5000 gadiem Ķīnā tika 
atklāts, ka, uzspiežot uz noteiktiem ķermeņa 
punktiem, var atvieglot sāpes to rašanās vietā,

kā arī uzlabot daudzas citu, arī visai attālu 
ķermeņa daļu funkcijas1. Pakāpeniski viņi atrada 
arī tādus punktus, kuri ne tikai atvieglo sāpes, 
bet arī iespaido vairāku iekšējo orgānu funkcijas.

Agrīnajās Ķīnas dinastijās, kad vienīgā kara 
tehnika bija akmeņi un bultas, daudzi kareivji, 
kuri karalaukā tika ievainoti, ievēroja, ka gadiem 
ilgi viņus mocījušu slimību simptomi ir pēkšņi 
izzuduši. Dabiski, ka šādi dīvaini notikumi 
samulsināja ārstus, kuri nespēja atrast loģisku 
saistību starp traumu un vēlāku veselības 
uzlabošanos. Pēc gadiem ilgas rūpīgas izpētes 
senās Ķīnas ārsti izveidoja dažādas slimību 
ārstēšanas metodes, kas balstītas uz vairāku 
speciālu punktu piespiešanu vai caurduršanu2.

Tāpat kā tas bija Ķīnas karavīriem, ari citi 
cilvēki paši gadsimtu gaitā ar mēģinājumu un 
kļūdu metodes palīdzību atrada efektīvākos ceļus, 
kā sev palīdzēt. Akupresūras mākslu un zinātni 
praktizēja daži cilvēki, kuru informētība bija tik 
augstu attīstīta, ka viņi spēja sajust cilvēka sāpju 
izraisītās sasprindzinājuma vietas un zināja, kuru 
trigera punktu piespiešana atvieglotu šī cilvēka 
ciešanas. Ķinieši vairāk nekā 5000 gadu ir 
lietojuši pašakupresūru, lai saglabātu veselību un 
prieku. Ari jūs varat iemācīties, kā rūpēties par 
savu veselību papildus tam, ko jums sniedz ārsti. 
Jūs varat palīdzēt savam ķermenim atbrīvoties 
no slimībām -  tādām, par kurām stāstīts šajā 
grāmatā, -  piespiežot pareizās vietas, par kurām 
es pastāstīšu. So punktu izmēģināšanas un 
izmantošanas gaitā jūs, iespējams, atradīsiet vēl 
citus punktus, kuri spēs palīdzēt vēl efektīvāk.

Daudzas mūsu sabiedrībā pastāvošās veselības 
problēmas -  no slimām mugurām līdz artrītam -  
ir neveselīga dzīvesveida sekas. Stress, sasprindzi
nājums, fiziskas aktivitātes trūkums, slikti ēšanas 
paradumi un nepareiza stāja mūsu kultūrā iezīmē 
deģeneratīvu saslimšanu epidēmiju. Akupresūru 
ir viens no ceļiem, lai palīdzētu ķermenim

' Ilza Veith, trans., The Ye//ow Emperor's Classic o f  Internai 
M edicine (Berkeley: University o f California Press, 1949).
The ancicnt Chinese medical text.
2 Dr. Stephen Thomas Chang, The Complete Book ofAcupuncture 
(Berkeley: Celestial Arts, 1976), 14. lpp.
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atgriezties normāla stāvoklī un sabalansētu sevi 
modernās dzīves apstākļos.

Kā darbojas akupresūra?

Akupresūras punkti (tos sauc arī par spēka 
punktiem) ir ādas vietas, kuras ir paaugstināti 
jutīgas pret ķermeņa bioelektriskajiem impulsiem 
un kuras šos impulsus veiksmīgi pārvada tālāk. 
Tradicionāli Āzijas kultūrās punkti tiek uzskatīti 
par speciāliem cilvēka enerģiju transportējošiem 
ceļu savienojumiem, ko ķīnieši apzīmē ar vārdu 
či, bet japāņi -  ki. Izmantojot jutīgas elektriskās 
ierīces, arī Rietumu zinātnieki ir apzinājuši 
un pārbaudījuši šīs ķermeņa punktu sistēmas 
eksistenci.

Stimulējot šos punktus ar spiedienu, adatām 
vai siltumu, tiek izsaukta endorfīnu atbrīvošana. 
Tas ir neiroķīmiskās vielas, kas mazina sāpes. 
Rezultātā sāpes tiek bloķētas un tiek palielināta 
asiņu un skābekļa piegāde bojātajām vietām.
Tas liek atslābināties muskuļiem un veicina 
izdziedināšanos.

Ta kā akupresūra ar maigas, pilnīgi nesāpīgas 
stimulācijas palīdzību bremzē uz smadzenēm 
sūtītos sāpju signālus, tā tiek apzīmēta kā iedar
bība, kas noslēdz sāpju signalizācijas sistēmas 
vārtus, novēršot sāpīgo sajūtu izplatīšanos pa 
muguras smadzenēm uz galvas smadzenēm3.

Vienlaikus ar sāpju noņemšanu akupresūra 
var arī palīdzēt atjaunot ķermeņa līdzsvaru, 
izkliedējot sasprindzinājumus un stresus, 
kas organismam neļauj saskaņoti darboties, 
bremzējot imūnsistēmas darbību. Akupresūra 
palīdz organismam pielāgoties apkārtējās vides 
izmaiņām un pretoties slimībām.

Sasprindzinājumam ir tendence sakoncen
trēties ap akupresūras punktiem. Ja muskulis ir 
hroniski sasprindzināts vai spazmēts, tad muskuļ- 
šķiedras saraujas pienskābes izdalīšanās dēļ, ko 
veicina nogurums, traumas, stress, ķīmiskā līdzsvara 
zudums vai slikta apasiņošana. Piemēram, kad

! T. Tan Lcng, Margaret Y. C. Tan, and Ilza Veith,
Acupuncture Therapy -  Current Chinese Practice 
(Philadclphia: Temple University, 1973).

jūs atrodaties stipra stresa iespaidā, jums var būt 
apgrūtināta elpošana. Noteikti akupresūras punkti 
atbrīvo krūškurvja sasprindzinājumu un ļauj jums 
elpot dziļi.

Kad punkts ir piespiests, muskuļa sasprin
dzinājums pakļaujas pirksta spiedienam, ļaujot 
šķiedrām pagarināties un atbrīvoties, asinīm 
plūst brīvi, izdalīties un aizplūst tokslniem. 
Pastiprinātā asinsrite piegādā bojātajām vietām 
vairāk skābekļa un pārējo barības vielu. Tas 
palielina ķermeņa spēju pretoties slimībām un 
veicina ilgāku, veselīgāku un pilnvērtīgāku dzīvi. ; 
Kad asinis un bioelektriskā enerģija cirkulē 
pareizi, mums ir lielāka harmonijas, veselības 
un labklājības izjūta.

Akupresūras lietošanas paņēmieni

Akupresūras spēka punktus var izmantot, lai 
uzlabotu daudzus dzīves aspektus. Blakus stresa 
kontrolei akupresūru var lietot, lai atvieglotu 
sāpes, ko rada sportojot gūtās traumas. Sporta 
masāžu plaši lieto daudziem atlētiem pirms un 
pēc dažādām sacensībām. Akupresūra papildina 
sporta medicīnas ārstniecisko iedarbību, izman
tojot punktu un masāžas tehnikas, lai uzlabotu 
muskuļu tonusu un asinsriti un atvieglotu neiro- 
muskulārās problēmas.

Turklāt ķīnieši gadsimtiem ilgi ir izmantojuši 
akupresūras paņēmienus arī skaistumkopšanā.
Jūs varat lietot spēkpilnos punktus, lai uzlabotu 
ādas stāvokli un tonusu un atbrīvotu sejas 
muskuļus, tā bez zālēm samazinot grumbu 
dziļumu un uzlabojot sejas izskatu.

Kaut arī akupresūra nevar būt medicīniskās 
palīdzības aizvietotāja, tā bieži vien ir laba papil
dinoša ārstniecības metode. Ta var, piemēram, 
paātrināt kaula lūzuma saaugšanu pēc bojāto 
kaulu pareizas salikšanas vai arī uzlabot vēža 
slimnieka stāvokli, palīdzot daļēji samazināt 
ar slimību saistītās sāpes un trauksmi.

Līdzīgā veidā akupresūra var būt efektīvs palīgs 
hiropraktiskajai ārstēšanai. Atbrīvojot no liekā 
sasprindzinājuma un līdzsvarojot muguras muskuļu 
tonusu, akupresūra manipulācijas ar mugurkaulāju 
padara vieglāk un efektīvāk veicamas, līdz ar to
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Ārstēšanas rezultāti ir ilgstošāki. Bieži vien Ķīnā 
šis abas terapijas tiek praktizētas kopā.

Akupresūra var būt noderīga ari psihoterapijas 
pacientiem, palīdzot cilvēkiem vieglāk pārvarēt 
.in su. Kad ir spēcīgas emocijas, ķermenis 
..isprindzinājumu saglabā muskuļos. Akupresūra 
var palīdzēt atjaunot izjaukto emocionālo 
līdzsvaru, izkliedējot zemapziņā nospiesto sajūtu 
izraisīto akumulēto sasprindzinājumu.

Akupresūras punktiem pamatā ir divas iden- 
ntates un divi darbības veidi. Ja jūs stimulējat 
punktu tajā pašā vietā, kur sajūtat sāpes vai 
sasprindzinājumu, tad to sauc par vietējo punktu. 
Sis punkts var arī atbrīvot no sāpēm tādā ķermeņa 
daļā, kas atrodas tālu prom no šī punkta; šādā 
gadījumā to sauc par trigera punktu. Šis trigera 
mehānisms darbojas, jo  cilvēkam ir elektriskie 
kanāli, ko sauc par meridiāniem. Meridiāni 
ir celi, kas savieno akupresūras punktus savā 
starpā, kā arī ar iekšējiem orgāniem. Tapat kā 
īsinsvadi pārnēsā asinis, kas baro ķermeni fiziski, 
meridiāni ir noteikti kanāli, pa kuriem cilvēka 
ķermeni cirkulē elektriskā enerģija. Uzskata, ka 
tie ir dala no komplicētas universālās dzīvības 
enerģijas komunikācijas sistēmas, kas savieno 
orgānus ar ķermeņa sensorajiem, fizioloģiskajiem 
un emocionālajiem centriem. Šis enerģijas 
fiziskais tikls satur atslēgas punktus, kurus varam 
izmantot, lai padziļinātu garīgo apziņu un to 
iesaistītu sevis ārstēšanā.

Ta kā viena punkta stimulācija var sūtīt 
dziedinošas “vēstules” uz citām ķermeņa daļām, 
jebkurš akupresūras punkts var labvēlīgi ietekmēt 
daudzus simptomus. Tāpēc turpmākajās nodaļās 
jūs atradīsiet ziņas, kā atsevišķus akupresūras 
punktus var izmantot ļoti dažādu veselības 
problēmu risināšanā. Piemēram, ļoti efektīvs 
akupresūras punkts, kas atrodas bedrītē starp 
īkšķi un rādītājpirkstu4, noder, ne tikai lai 
atvieglotu artrīta izraisītās sāpes rokā, bet ari 
labvēlīgi ietekmē problēmas, kas saistītas ar resno 
zarnu, un mazina sāpes sejas rajonā, galvassāpes,

1 Uzmanību! Šo punktu nedrīkst lietot grūtniecības laikā, 
jo  tā stimulācija var izraisīt priekšlaicīgas dzemdes 
kontrakcijas.

zobu sāpes un deguna blakusdobumu funkciju 
traucējumus. Tonizējošie punkti5 uzlabo vispārējo 
stāvokli un uztur labu veselību. T ie stiprina 
visa ķermeņa kopējo sistēmu, spēcina dažādus 
iekšējos orgānus un organisma vitālās sistēmas.

Kā atrast punktu: akupresūras punktu 
nosaukumi un klasifikācijas numuri

Akupresūras punktu lokalizē, pamatojoties uz 
anatomiskiem orientieriem. Lai palīdzētu jums 
tos sameklēt, visi šajā grāmatā minētie punkti 
ir ilustrēti ar šo anatomisko orientieru aprakstu 
(tādu kā kaulu un dažādu izciļņu apzīmējumi).

Daži akupresūras punkti ir izvietoti zem lielo 
muskuļu grupām. Punkti, kas ir izvietoti tuvu 
kaulu struktūrām, parasti atrodas ierobījumā, 
muskuļu punkti atrodas muskuļu saitēs, cīpslās 
vai sasprindzinājuma mezgla punktos. Lai 
stimulētu punktu, uzspiediet tieši uz saiti vai 
iespiediet dobumā.

Akupresūrai attīstoties, katrs no 365 punktiem 
tika nosaukts kādā dzejiskā vārdā, sākumā -  
atbilstoši ķīniešu tradīcijām. Šis nosaukums bija 
saistīts vai nu ar punkta labajām īpašībām, vai 
arī ar tā atrašanās vietu. Piemēram, nosaukums 
Apslēptā skaidrība apzīmē punkta saistību ar 
domāšanas uzlabošanos: tas noskaidro prātu.
Pleca stūris ir saistīts ar punkta atrašanās vietu. 
Trīs jūdžu  punkts tā nosaukts tāpēc, ka tas 
sniedz cilvēkam ārpuskārtas trīs jūdzes enerģijas. 
Skrējēji un ceļotāji ir izmantojuši šo punktu, lai 
palielinātu spēku un izturību.

Daži akupresūras punktu nosaukumi kalpo 
arī kā iespaidīgs meditācijas līdzeklis. Piespiežot 
punktu un klusumā atkārtojot tā nosaukumu, 
vienlaikus vizualizējot tā labākās īpašības un dziļi 
elpojot, jūs spējat pilnībā realizēt punktā apslēpto 
spēku. Kad jūs turat piespiestus muguras lejasdaļā 
novietotos dzīvības jūras punktus, elpojiet dziļi 
un vizualizējiet, kā katra elpošanas kustība 
papildina jūsu dziļos dzīvības spēka rezervuārus.

5 Papildu informāciju par tonizējošajiem punktiem jūs varat 
atrast grāmatā Michael Reed Gach, Greater Energy at Your 
Fingerlips (Berkeley: Celestial Arts, 1986), 9 .-25. lpp.
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Izmantojiet gara spēku, lai stiprinātu un palīdzētu
izārstēt savu muguras lejasdaļu.

Jūs varat izmantot punktu nosaukumus, lai 
veidotu apgalvojumus, -  tā ir ļoti spēcīga darbība, 
kas palielina punktu labās īpašības. Piemēram, 
ar pirkstgaliem piespiediet uz krūškurvja ārējās, 
augšējās daļas novietotos atļauja iet punktus. 
Elpojiet dziļi. Iztēlojieties, kā jūs ļaujat aiziet 
sasprindzinājumam, frustrācijai un stresam. Kad 
punktus turat piespiestus un elpojat tajos iekšā, 
atkārtojiet sev, ka tagad jūs atļaujat iet prom 
visam negatīvajam un visam aizkaitinājumam.

Katram punktam blakus vārdam ir piešķirts 
tā identifikācijas numurs, lai izsekotu tā novieto
jumam uz ķermeņa virsmas. Punktu lokalizācijas 
numuri, tādi kā St 3 vai G B 21, ir standarta 
atskaites sistēma, kuru izmanto profesionāļi -  
akupresūras un akupunktūras speciālisti, un tāpēc 
arī es tos izmantoju kā papildu apzīmētājus. Šie 
apzīmējumi ir paskaidroti skaidrojumu nodaļā, 
bet, lai nodarbotos ar pašakupresūru, jums nav 
nepieciešams zināt vai atcerēties kādu no šiem 
numuriem.

Trešā acs -  spēcīgs garīgs punkts

Akupresūras dziedinošo pieskārienu var izmantot 
kā praktisku veidu, lai padziļinātu garīgo dzīvi. 
Piemēram, dažas minūtes viegli pieskaroties virs 
uzacu lokiem novietotajam trešās acs punktam,

jūs varat pastiprināt savu iekšējo apziņu un infor
mētību. Ja gribat sasniegt progresu, katru dienu 
piecas-desmit minūtes meditējiet par šo punktu; 
un dažu nedēļu laikā jūs sajutīsiet, ka intuīcija 
ir padziļinājusies. Koncentrēšanās uz trešās acs 
punktu var uzturēt jūsu garīgo esamību.

Garīgums nav kaut kas neeksistējošs; visspēcī
gākā garīgā pieredze ir iesakņota cilvēka ķermeni. 
Kad pieveru acis un viegli pieskaros trešās acs 
punktam, un koncentrēju uzmanību uz vietu 
starp uzacīm, es paaugstinu sevis paša izjūtu. Es 
sāku iegūt intensīvu izjūtu par to, ko sajūt mans 
ķermenis, kā jūtas mana elpošana. Kad izjūtu, kā 
asinsplūsma caurstrāvo manu ķermeni, es reizē 
uztveru arī dzīvības enerģijas cirkulāciju. Un, ja 
turpinu dziļi elpot, sēžot ar iztaisnotu muguru, 
es iegūstu informāciju par jebkuru sava ķermeņa 
daļu vienlaikus kā par harmonisku, vienotu būtību. 
Kad es meditēju, tas bieži rada varenu vienotības 
sajūtu ar pasauli. Akupresūrā apslēptais spēks var 
izārstēt mūs gan fiziski, gan garīgi.

Akupresūras ārstējošie efekti ietver gan 
ķermeņa relaksāciju, gan arī pozitīvu iedarbību 
uz prātu. Sasprindzinājums ir noņemts, un jūs 
jūtaties labi ne tikai fiziski, bet arī emocionāli 
un garīgi. Kad ķermenis relaksējas, atbrīvojas arī 
prāts, radot citu apziņas stāvokli. Šī paplašinātā 
apziņa rada gara un prāta skaidrību, kas atvieglo 
fizisko un emocionālo atveseļošanos, izklīdinot 
atšķirtību starp garu un ķermeni.
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2Apgūstam pašakupresūru!mūsdicnās tiek praktizēti vairāki akupresūras 
paveidi, kaut arī visos izmanto vienus un tos pašus 
«ēnos trigera punktus. Variējot ritmus, spiedienu 
un tehnikas, attīstījās dažādi akupresūras stili, 
lapat kā dažādas mūzikas formas, kas izmanto 
septiņas notis, bet kombinē tās visai atšķirīgā 
veidā. Piemēram, šiatsu — vispazīstamākais 
.ikupresūras veids -  var būt visai spēcīgs, katru 
punktu piespiežot pat tikai trīs-piecas sekundes.
I itā akupresūras veidā katru punktu tur maigi 
piespiestu minūti vai ilgāk. Piespiešana ar 
mainīgu, ātru ritmu ir stimulējoša; vieglāks 
piespiediens rada dziļu relaksējošu iedarbību 
uz ķermeni.

Akupresūras masāžas tehnikas

Grāmatā minētajos vingrinājumos izmantosim 
šādas tehnikas.

Stingrs spiediens ir visfundamentālākā tehnika. 
Izmantojiet īkšķus, pirkstus, plaukstas, rokas sānu 
virsmu vai pirkstu kauliņus, lai radītu vienmērīgu, 
stingru spiedienu. Lai atslābinātu vietu vai pār
trauktu sāpes, pakāpeniski palieliniet spiedienu 
un tā turiet bez kustībām vairākas minūtes.
Viena minūte stipra spiediena (kad tas pielikts 
pakāpeniski) nomierina un relaksē nervu sistēmu, 
veicinot dziļu atveseļošanos. Lai stimulētu kādu 
vietu, uzspiediet uz tās tikai kādas četras vai 
piecas sekundes.

Lēnā mīcīšanā izmanto īkšķus un pirkstus 
kopā ar rokas sānu virsmu, lai stipri saspiestu 
lielas muskuļu grupas. Kustība ir tāda pati, 
kā mīcot lielu piku maizes mīklas. Vienkārši 
pārvietojiet visu ķermeņa augšdaļas svaru uz 
saspiežamo muskuli, lai padarītu to mīkstu 
un piekāpīgu. Tas noņem vispārējo stīvumu, 
plecu un kakla vilkšanas sajūtu, aizcietējumus 
un ikru muskuļu spazmas.

Enerģiskā berzēšanā izmanto rīvēšanu, lai 
stimulētu asins un limfas plūsmu. Viegli berzē
jiet muguru, lai, uzlabojot asinsriti, atvieglotu 
salšanas, dedzināšanas sajūtu un nejutīgumu, 
kā arī lai uzlabotu muguras nervus un muguras 
tonusu.

Atra apklauvēšana ar pirkstgaliem stimulē 
muskuļus ķermeņa neaizsargātās daļās, tādās kā 
seja. Lielām ķermeņa daļām, tādām kā mugura 
un sēžamvieta, izmantojiet nesaspringtu dūri.
Tas uzlabos nervu un kūtru muskuļu funkciju 
konkrētajā vietā.

U/.manību! Ja jums ir kāda smaga hroniska 
vai dzīvību apdraudoša slimība, tāda kā sirds 
slimība, vēzis vai augsts asinsspiediens, jums 
nevajag izmantot šādas šajos vingrinājumos 
aprakstītas tehnikas: ņipro berzēšanu, stingro 
spiedienu, mīcīšanu vai arī citas darbības, kas 
var izrādīties pārmērīgi stimulējošas.

Kā izmantot spiedienu

Ar pirkstu ilgstoši piespiediet tieši punktam: 
ļoti labs ir pakāpenisks, stingrs, dziļš, apmēram 
trīs minūtes ilgs spiediens. Spiediens katrā punktā 
izraisīs nedaudz atšķirīgas sajūtas; dažos punktos 
jūtama vilkšana, citi piespiediena laikā ir ļoti jutīgi 
vai sāpīgi. Cik stipri spiest uz katru punktu, ir 
atkarīgs no tā, cik spēcīgs jūs esat. Parastā vadlīnija 
ir tāda, ka spiedienam jābūt tik stipram, lai tas jūt 
“labu sāpīgumu”-  citiem vārdiem, tam jābūt kaut 
kam vidējam starp patīkamu, stingru piespiedienu 
un izteiktu sāpīgumu. Jo  labāk ir attīstīta musku
latūra, jo  spiedienam jābūt stingrākam. Ja jūs 
sajūtat ļoti lielu (vai spēkā augošu) jutīgumu vai 
sāpes, daļēji samaziniet spiediena spēku, līdz 
atradīsiet līdzsvaru starp patīkamo sajūtu un 
sāpēm. Akupresūras uzdevums nav palielināt 
sāpju panesamību, tāpēc neiedomājieties to kā
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panesamlbas kritēriju. Neturpiniet spiest uz 
punktu, kurš ir pārmērīgi sāpīgs. Parasti gan ir tā: 
ja pietiekami ilgi turat punktu stingri piespiestu 
(līdz 2 minūtēm, lietojot vidējo pirkstu ar 
rādītājpirkstu un zeltnesi katrā pusē), tad sāpes 
samazinās.

Ievērojiet, ka dažreiz, piespiežot punktu, var 
sajust sāpes kādā citā ķermeņa daļā. Šo fenomenu 
sauc par atstarotajām sāpēm, un tas nozīmē, ka 
šīs vietas ir savstarpēji saistītas. Jūs varat spiest 
punktus šajās saistītajās vietās arī tādēļ, lai 
noņemtu blokādes.

Vidējais pirksts ir garākais un spēcīgākais 
no visiem pirkstiem un ir vislabāk piemērots 
pašakupresūras vajadzībām. Arī īkšķis ir spēcīgs, 
bet tam bieži pietrūkst jutīguma. Ja atklājat, ka 
jūsu roka ir vāja vai sāpīga, kad darbojaties ar 
pirkstu piespiedienu, tad varat izmantot pirkstu 
kauliņus, dūri vai citus līdzekļus, piemēram, 
avokado kauliņu, golfa bumbiņu vai dzēšam- 
gumiju.

Kaut arī jums gribētos masēt vai rīvēt visu 
apstrādājamo virsmu, labāk tomēr ir tai stingri 
uzspiest ar pirkstu un to turēt piespiestu. īkšķim 
piemērojamais likums liek to piespiest lēnām, 
spēcīgi, 90° leņķī pret ādas virsmu. Ja jūs ievelkat 
ādu, tad piespiediena leņķis nav pareizs. Apzināti 
un pamazām virziet spiedienu uz darbam 
izvēlētās zonas centru. Ir svarīgi pirksta spiedienu 
izdarīt pakāpeniski, jo  tas dod audiem laiku, 
lai “atbildētu”, veicinot izārstēšanos. Jo  labāka 
ir koncentrēšanās, lēni bīdot pirkstu punktā 
un atpakaļ, jo  labāks ārstnieciskais efekts ir 
sagaidāms.

Pēc atkārtotām akupresūras procedūrām, 
kurās tiek lietota dažāda spiedošā spēka pakāpe, 
jūs punktā sāksiet sajust pulsāciju, šāda pulsācija 
nozīmē, ka ir uzlabojusies asinsrite. Pievērsiet 
uzmanību sajūtamās pulsācijas veidam. Ja tā ir 
ļoti vāja vai trīsoša, turiet punktu piespiestu 
ilgāku laiku, kamēr pulsācija līdzsvarojas.

Ja roka sāk nogurt, atbrīvojat punktu no pie
spiediena, viegli noņemiet roku un dažas reizes 
dziļi ieelpojiet. Kad esat gatavi, atgriezieties pie 
punkta un pakāpeniski izdariet uz to spiedienu, 
līdz sasniedzat spēku, kad punkts sāp. Tad

uzspiediet tieši uz sāpošās vietas (kura bieži pār
vietojas, tāpēc sekojiet tai un vienmēr palieciet 
pie tās), līdz izjūtat skaidru, regulāru pulsāciju, 
vai arī tik ilgi, līdz mazinās sāpes. Tad lēnām 
samaziniet pirksta spiediena spēku, iedarbību 
beidzot ar apmēram divdesmit sekundes ilgu 
vieglu pieskārienu.

Kad esat atraduši punktu un jūsu pirksti 
ir ērti novietojušies uz vajadzīgās vietas, 
pakāpeniski novirziet savu svaru uz punkta 
pusi, lai tādā veidā izdarītu spiedienu. Ja jūs, 
piemēram, spiežat punktu uz kājas, tad izlieciet 
kāju un izdariet spiedienu, viegli saliecoties uz 
priekšu. Izmantojot sava ķermeņa augšdaļas 
(un ne tikai roku) svaru, jūs varēsiet izdarīt 
spēcīgu spiedienu bez sasprindzinājuma. Vērsiet 
spiedienu perpendikulāri ādas virsmai, tajā pašā 
laikā izdarot vairākus dziļus, lēnus un garus elpas 
vilcienus. Noturiet spiedienu vairākas minūtes, 
līdz izjūtat regulāru pulsāciju vai arī punkta 
sāpīgums samazinās. Tad pakāpeniski pārtrauciet 
spiest, beidzot ar vieglu, glāstošu pieskārienu.

Katram ķermenim un katrai ķermeņa vietai 
ir nepieciešams dažāds spiediena spēks. Ja tas 
izraisa ļoti lielas sāpes, tad spiediena vietā 
izmantojiet pieskārienu. Tādas vietas kā seja 
un ģenitālijas ir ļoti jutīgas. Savukārt mugurai, 
sēžamvietai, pleciem, it sevišķi, ja  ir labi attīstīta 
muskulatūra, parasti ir nepieciešams dziļāks un 
spēcīgāks spiediens. Tā kā dažas ķermeņa daļas, 
tādas kā mugura un pleci, ir grūti aizsniedzamas, 
es varu ieteikt izmantot aku-jogas6 pozas, 
kuras ietver noliekšanos pret grīdu, lai varētu 
iedarboties uz punktiem pietiekami spēcīgi.

Lai varētu gūt maksimālu labumu no 
pašakupresūras, nepieciešams izvēlēties 
komfortablus, patīkamus apstākļus, kas palīdz 
nonākt dziļā relaksācijā. Tomēr, ja ir iespējams 
izbrīvēt desmit minūtes laika, varat izmantot 
akupresūru arī darba laikā. Izvēlieties jebkuru 
ērtāko stāvokli -  vai nu sēdus, vai guļus. Ja  jūs 
spiežat punktus dažādās ķermeņa vietās, brīvi 
mainiet ķermeņa pozu tā, lai muskuļi varētu

6 Lai jūs gūtu plašāku informāciju, skatiet Michael Reed Gach 
Acu-Yoga (Tokyo: Japan Publications, 1981), 121.-247. lpp.

16



pilnībā atbrīvoties. (Sk. “Dziļās relaksācijas 
i cļvcdi” 2. daļas sākumā 24. lpp.)

Būtu ideāli, ja jūs valkātu ērtas drēbes. Cieša 
tipkakle, josta, bikses vai kurpes var traucēt 
.i-.iiīsriti. Es iesaku valkāt no dabiskas šķiedras 
ražotu apģērbu, piemēram, no kokvilnas vai 
vilnas, apģērbu, kas “elpo”. Prātīgi ir arī nogriezt 
Imis pirkstu nagus, lai novērstu nepatīkamas 
sajūtas un iespēju savainot ādu.

Nenodarbojieties ar akupresūru pirms pam a
tīgam ēdienreizēm vai tūlīt pēc tām. Pēc vieglas 
maltītes nogaidiet vismaz stundu, bet pēc pamatīgas 
ēdienreizes -  vēl ilgāk. Pilnas akupresūras treniņ- 
programmas realizēšana, kad ir pilns kuņģis, var 
i.ulit asinsrites traucējumus un izraisīt sliktu dūšu. 
I (nnēr piespiest vienu vai divus punktus, lai 
novērstu gremošanas traucējumus vai žagošanos, 
v.n pilnīgi droši. Izvairieties dzert atdzesētus 
(l/.erienus ar ledu (it sevišķi — ziemas mēnešos), 
jn pastiprināts aukstums nespecifiski novājina 
Imūnsistēmu un var traucēt akupresūras efekti-
v Katei. Pēc akupresūras seansa beigām ļoti 
icteicama ir krūze karstas zāļu tējas un dziļas 
relaksācijas brīdis.

Lai iegūtu labus rezultātus, vienalga -  vai 
stiprinot veselību, vai cenšoties novērst kādu 
..islimšanu, akupresūru nepieciešams lietot 
regulāri katru dienu. Ja jūs ar akupresūru ārstējat 
slimības, tad turpiniet izmantot vienus un tos 
pašus punktus, pat ja  esat jau sasniedzis zināmus 
pozitīvus rezultātus. Tas pasargās no recidīviem.
Ja jums nav iespējams darboties katru dienu, 
pietiekami efektīva būs arī sevis ārstēšanas 
procedūru veikšana divas vai trīs reizes nedēļā.

Katra seansa ilgumam nevajadzētu pārsniegt 
vienu stundu. Darbības gaitā jūs varat atklāt, ka 
vispatīkamāko sajūtu rada divas līdz trīs minūtes 
ilga iedarbība uz katru punktu. Ilgstošā laikā -  
divos vai trīs mēnešos -  jums var izveidoties 
ieradums uz katru punktu pakāpeniski iedarboties 
aizvien ilgāk un ilgāk. Tomēr vajadzētu ievērot, 
ka iedarbībai nekad nevajadzētu pārsniegt desmit 
minūtes. Un nedarbojieties izolēti ar kādu vienu 
atsevišķu ķermeņa daļu, piemēram, tikai ar vēderu 
vai seju ilgāk par 15 minūtēm. Akupresūras efekti 
mēdz būt visai spēcīgi. Ja jūs darbojaties pārāk

ilgi, tiek atbrīvots liels enerģijas daudzums, tāpēc 
var rasties tādas komplikācijas kā slikta dūša un 
galvassāpes.

Dziļā elpošana

Elpošana ir visfundamentālākais zināmais 
veids, kā attīrīt ķermeni un piešķirt tam 
dzīvības spēku. Ja jūs elpojat sekli, visas jūsu 
organisma dzīvības sistēmas darbojas minimālā 
līmenī. Ja elpa ir gara un dziļa, tad elpošanas 
sistēma darbojas pareizi un ķermeņa šūnas tiek 
pilnībā apgādātas ar skābekli. Dziļā elpošana 
palīdz spēka punktiem atbrīvot organismu no 
sasprindzinājuma un sāpēm, atbrīvot ārstniecisko 
enerģiju un izsūtīt to pa visu ķermeni. Ja lietosiet 
šajā grāmatā aprakstītos akupresūras paņēmienus 
un koncentrēsieties uz dziļo vēdera elpošanu, 
jūs palīdzēsiet savam organismam pašam sevi 
atveseļot un radīt labklājības izjūtu.

Ja izmantojat sāpīgus punktus, visai noderīga 
var būt elpošana ar koncentrēšanos. Aizveriet 
acis, koncentrējiet uzmanību uz sāpīgo vietu, 
elpojiet dziļi un, viegli uzspiežot uz punkta, 
iztēlojieties, ka jūs elpojat ārstniecisko enerģiju 
iekšā slimajā vietā. Ieelpojiet dziļi vēderā, ļaujot 
vēderam izspiesties uz āru. Sajūties, kā elpa 
nonāk līdz vēdera dziļumiem. Izelpojiet lēnām, 
ļaujot nupat savāktajai enerģijai izdalīties pa visu 
ķermeni. Neizdariet nekādas masējošas kustības. 
Trīs minūtes koncentrējieties uz ieelpošanu 
slimajā vietā. Bieži sliktu cirkulāciju var atklāt, 
uzspiežot uz punkta, kas sāp. Izmantojiet garus, 
dziļus elpas vilcienus, un, trīs minūtes viegli 
spiežot punktu, jūs aizvērsiet nervu sistēmas 
sāpes vadošos ceļus un palīdzēsiet slimajai vietai 
atveseļoties. Šī elpošanas tehnika pastiprinās. 
jebkura šajā grāmatā minētā akuprešūraS! 
paņēmiena iedarbību.

Brīdinājumi

• Pirkstu spiedienus izdariet lēni ttn ritmiski, 
lai ļautu audu slāņiem un iekšējiem orgāniem 
atbildēt. Nekad nespiediet kādu vietu aprautā, 
spēkpilnā vai tricinošā veidā.
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• Uzmanīgi izmantojiet vēdera punktus, it 
sevišķi -  ja  esat slims. Ja jums ir kāda dzīvību 
apdraudoša slimība (it īpaši zarnu vēzis, 
tuberkuloze, smaga sirds saslimšana vai 
leikēmija), tad vēdera punktus neizmantojiet 
vispār. Tāpat vēdera zonu neizmantojiet 
grūtniecības laikā.

• īpaši uzmanīgiem jābūt grūtniecības laikā.
Lai gūtu plašāku informāciju, lūdzu, izlasiet 
36. nodaļu.

• Limfātiskās zonas -  sevišķi cirkšņi, kakla 
zona zem ausīm un krūškurvja ārējā daļa ap 
padusēm -  ir ļoti jutīgas. Šīs vietas var skart 
tikai viegli, uz tām nedrīkst izdarīt spiedienu.

• Nestrādājiet, ja ir nopietns apdegums, čūlas 
vai infekcijas: šādos gadījumos nepieciešama 
medicīniska iejaukšanās.

• Nestrādājiet vietā, kurā ir nesen izveidojušās 
rētas. Pirmā mēneša laikā pēc operācijas vai 
ievainojuma nespiediet tieši uz bojāto vietu. 
Tajā pašā laikā maigs, ilgstošs spiediens uz 
5 -7  cm attālu vietu var stimulēt bojāto zonu 
un veicināt atveseļošanos.

• Pēc akupresūras seansa ķermenī ir samazināts 
siltuma daudzums, tāpēc pasliktinās spēja 
pretoties aukstumam. Ta kā ir lietoti piespie- 
dieni, ķermeņa dzīvības enerģija ir maksimāli 
koncentrēta uz atveseļošanās veikšanu. Jūsu 
ķermenis var būt vieglāk ievainojams, tāpēc 
pēc seansa labāk uzvelciet vēl kādu apģērba 
gabalu un uzturieties siltumā.

Ierobežojumi

Pacientiem ar dzīvībai bīstamām slimībām 
un nopietnām medicīniskām problēmām pirms 
akupresūras vai kādas citas alternatīvas terapijas 
vienmēr ir nepieciešams konsultēties ar ārstu. 
Iesācējam svarīgi būt ļoti piesardzīgam jebkurā 
medicīniski bīstamā situācijā, piemēram, ja  ir 
smadzeņu trieka, infarkts vai arī kāda nopietna 
slimība, piemēram, ateroskleroze vai bakteriālas 
infekcijas. Akupresūra noteikti nav galvenā vai 
vienīgā ārstnieciskā metode vēža, lipīgo ādas 
slimību vai seksuāli transmisīvo slimību gadījumā. 
Paralēli profesionāla medicīnas speciālista

darbībai var veikt saudzīgu akupresūru (drošā 
attālumā no slimās vietas un no iekšējiem 
orgāniem), lai cilvēku nomierinātu, atbrīvotu 
viņu no stresa un sāpēm. Japāņu ārsts 
Dr. Serizava, kurš akupresūru regulāri izmanto 
savos medicīniskajos pētījumos un praksē, 
uzskata, ka akupresūra spēj atbrīvot, piemēram, 
no aukstuma, karstuma, sāpju, nejutīguma 
sajūtas, galvassāpēm, smaguma sajūtas galvā, 
galvas reiboņiem, ņirboņas acīs, stīvuma plecos, 
kas rodas no autonomās nervu sistēmas darbības 
traucējumiem, aizcietējumiem, šļauganuma, 
sāpēm rokās un kājās, bezmiega, vidējos un 
vecākos gados raksturīgajām mugurkaula 
deformācijām, kas izraisa sāpes plecos, rokās 
un plaukstās, muguras sāpēm, sāpēm ceļgalos, 
stāvot vai kāpjot augšup vai lejup pa kāpnēm7.

Turpmāk grāmatā būs norādīti ceļi, kā 
pašiem sadzīvot ar šiem un citiem veselības 
un pašsajūtas traucējumiem. Bet, pirms 
iepazīstaties ar slimībām, kuras jūs interesē, 
ziedojiet nedaudz laika, lai atbildētu uz 
dažiem jautājumiem.

Akupresūras dienasgrāmata

Akupresūras efekti var būt slikti sajūtami. 
Dažreiz ir nepieciešamas vairākas nedēļas, lai 
ievērotu manāmu uzlabojumu. Jūs varat izmantot 
piedāvāto formu, lai fiksētu iknedēļas panākumus. 
Atzīmējiet sava ķermeņa reakciju uz speciālu 
punktu kairinājumu un citām pašpalīdzības 
tehnikām. Jūsu piezīmes par to, kādus punktus 
lietojāt, par tehnikām, kas vislabāk palīdzēja, 
un par rezultāta gūšanai nepieciešamo laiku var 
izrādīties visai vērtīgs materiāls, lai iepazītu savu 
ķermeni un tā vajadzības.

Ieviesiet un izmantojiet akupresūras 
lietošanas rezultātu uzskaites lapu, lai 
pievērstu uzmanību darbības sekmēm 
un tam, vai uzlabojas pašsajūta.

7 Katsusuke Serizavva, M. D., Tsubo: VitaI Pointsfor O rienta/ 
īherapy  (Tokvo: Japan Publications, 1976), 38. lpp.
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l'.s gribētu atbrīvoties no šādām kaitēm.

□  No sāpēm _____________________

□  No sasprindzinājuma ___________

□  No nejutlguma __________________________________________________________

IJ No ādas problēmām _____________________________________________________

IJ No citām problēmām ____________________________________________________

l'.s esmu izmantojis pašakupresūras instrukcijas, kā minēts šādās nodaļās.

Nodaļas nr.--------------- , tās nosaukums------------:------------------- , n o ------------- līdz

Nodaļas nr.--------------- , tās nosaukums--------------------------------, n o ------------- līdz

lpp.

!pp.

Ks plānoju veikt šādas darbības: □  10 □  20 □  30 □  45
Ar sarkanu krāsu abos zīmējumos atzīmējiet, kur 
jutāt problēmas, bet punktus, kurus izmantojāt, 
iezīmējiet ar zilu krāsu!

Šķiet, manu stāvokli pasliktināja šādi 
.ipstākļi vai situācijas.

1J  Stāvēšana □  Auksts ūdens
□  Menstruācijas □  Aizcietējumi 
J  Pārmērīga fiziska slodze 
IJ  Stress □  Ceļojums

□  C it i________________________

Uzrakstiet, kādas pārmaiņas jūs izjutāt 
pirmo triju dienu laikā, kopš regulāri sākāt 
strādāt ar saviem enerģētiskajiem punktiem!

□  60 minūtes dienā.

Uzrakstiet, kādas pārmaiņas jūs izjutāt pēc 
tam, kad vienu nedēļu katru dienu bijāt 
lietojis pašakupresūru!

Uzrakstiet, kādas pārmaiņas jūs izjutāt pašsajūtā pēc tam, kad pašakupresūru katru dienu bijāt 
izmantojis divas nedēļas!
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2. daļa9

P u n k t i  u n

TEHNOLOĢIJAS 
AKUPRESŪRĀ 

SPECIFISKU SLIMĪBU 
GADĪJUMĀ



1  urpmāk būs doti simptomi un punkti, 
un tehnoloģijas katras specifiskās slimības 
ārstēšanai. Katra nodaļa ir izsmeļoša, tāpēc 
varat sameklēt tos tematus, kuri jūs interesē 
visvairāk. Lai atrastu nodaļas, kas ir saistītas 
ar jūs interesējošiem jautājumiem, izmantojiet 
turpmāk doto Atro satura rādītāju.

Katrā nodaļā ir ievada daļa par attiecīgo 
slimību, ilustrācijas, kurās parādīti akupresūras 
punkti — tie, kas efektīvi palīdz dotajā situācijā, 
un instrukcija, kā vislabāk iedarboties uz 
punktiem. Katras nodaļas beigās jūs atradīsiet 
atsauces uz citām nodaļām, kurās atrodami 
papildu punkti un ar tiem saistīto slimību 
apraksts. Tā ka ikviens akupresūras punkts 
ir efektīvs daudzu vainu ārstēšanā, es esmu 
uzskaitījis visus veidus, kādos konkrētais 
akupresūras punkts var izrādīties noderīgs.

Tā, piemēram, punkts, kuru es iztirzāju 
nodaļā par galvassāpēm, tiks apskatīts ari 
kā citu simptomu novērsējs.

Kad sāksiet akupresūras treniņus, 
mācīšanās prasīs noteiktas pūles. Bet tad, kad 
jau būsiet apguvuši pamata stereotipus, katrs 
vingrinājums aizņems tikai kādas desmit vai 
divdesmit minūtes. Kaut gan turpmākajās 
nodaļās aprakstītie paņēmieni visefektīvāk 
darbojas, ja  tos izpilda kompleksi, arī viena 
vai divu atsevišķu punktu izmantošana jums 
sniegs labumu. Esmu atklājis ka vislabāko 
efektu var iegūt, ja  punktus stimulē vairākas 
reizes dienā. Tāpēc es iesaku: ja  jums ir tāda 
iespēja, izdariet sev akupresūru divas vai trīs 
reizes dienā. Tomēr jūs tāpat gūsiet zināmu 
labumu, ja  stimulēsiet punktus tikai pāris 
reizes nedēļā.

Ātrais satura rādītājs

Acis, ausis, deguns un rīkle
Acu pārpūle........................................................................................ 17. nodaļa................90. lpp.
Ausu sāpes...........................................................................................16. nodaļa................87. lpp.
Deguna blakusdobumu problēmas un siena drudzis.................38. nodaļa.............194. lpp.

Biežākās vispārīgās sūdzības
Alerģijas .............................................................................................4. nodaļa..................30. lpp.
Atmiņa un koncentrēšanās............................................................. 30. nodaļa............. 158. lpp
Bezmiegs.............................................................................................25. nodaļa.............128. lpp
Galvassāpes un migrēna................................................................... 20. nodaļa.............103. lpp
Paģiras..................................................................................................19. nodaļa................98. lpp
Sāpes.................................................................................................... 35. nodaļa............. 180. lpp
Uztūkums un šķidruma aizture...................................................... 40. nodaļa............. 205. lpp
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I inocionālie trau cēju m i
Depresija un emocionālais līdzsvars..............................................14. nodaļa................77. lpp.
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l/vadsistēm a
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Caureja................................................................................................ 15. nodala................83. lpp.
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Pūtītes, ekzēma un citas ādas slimības......................................... 3. nodaļa..................25. lpp.

M uskuli un skelets>
Artrīts un ārpuslocītavu reimatisms..............................................7. nodaļa..................43. lpp.
Ceļgala sāpes......................................................................................28. nodaļa.............144. lpp.
Kakla stīvums un sāpes.................................................................... 33. nodaļa............. 173. lpp.
Krampji un spazmas......................................................................... 13. nodaļa................73. lpp.
Muguras sāpes un radikulīts...........................................................9. nodaļa..................51. lpp.
Plaukstas sāpes (karpālā kanāla sindroms un cīpslu
iekaisums)............................................................................................42. nodaļa............. 212. lpp.
Plecu stīvums......................................................................................37. nodaļa............. 190. lpp.
Potītes un pēdas problēmas............................................................ 5. nodaļa..................35. lpp.
Žokļu problēmas (T M L  problēmas)............................................27. nodaļa............. 140. lpp.

Nervu sistēm a
Deguna asiņošana..............................................................................34. nodaļa.............177. lpp.
Ģībonis................................................................................................ 18. nodaļa................94. lpp.
Žagošanās............................................................................................21. nodaļa.............108. lpp.

U roģenitālā sistēm a
Grūtniecība un neauglība................................................................36. nodaļa............. 185. lpp.
Impotence un seksuālās problēmas............................................... 24. nodaļa.............123. lpp.
Iznēsāšana, dzemdības un sevis aprūpe........................................ 29. nodaļa.............148. lpp.
Menstruālās spazmas, krampji un P M S ......................................31. nodaļa.............164. lpp.
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Apvienojam pašakupresuru 
ar dziļu relaksāciju

Ideālā variantā šos individuālos vingrinājumus 
vajadzētu veikt klusā, relaksējošā vidē -  tas 
veicinātu atveseļošanos. Pirms akupresūras 
darbībām es ieteiktu viegli un uzmanīgi izstaipīt 
ķermeni. Vispirms paceliet rokas uz augšu tā, kā 
jūs to darāt, kad esat no rīta pamodies. Pēc tam 
lēnām izvirziet uz priekšu torsu, viegli iestiepjot 
muskuļus kāju aizmugurē, bet tikai tādā mērā, lai 
justos pilnīgi komfortabli. Pēc tam atlaidieties 
savā visērtākajā atpūtas krēslā vai arī vienkārši 
apgulieties uz grīdas, paklājot apakšā paklājiņu.

Katru akupresūras vingrinājumu kompleksu 
noslēdziet ar dziļās relaksācijas vingrinājumu, kas 
aprakstīts turpmāk. Ta vietā, lai ar steigu ķertos 
pie ikdienas darbiem, pēc akupresūras seansa 
vismaz piecas vai desmit minūtes izbaudiet visus 
labumus, ko varat iegūt no sasniegtā.

Pašakupresūras 
mainīgums

Lai nodarbotos ar akupresūru, varat 
izmantot nepavisam ne ideālu atmosfēru un 
situāciju, piemēram, lidostas uzgaidāmo telpu, 
kādu iestādi, lidmašīnu, ar nelielu izdomu 
un koncentrēšanos pārvēršot to par ideālu 
vietu veselības atgūšanai. Austiņas var sniegt 
jums iespēju izmantot dziedinošas skaņas, un 
jūs varat iztēloties, ka atrodaties dziedinošā 
atmosfērā -  mājās vai jūras krastā. Vairumu 
akupresūras paņēmienu var praktizēt, arī 
atrodoties darbā un sēžot krēslā. Ar iztaisnotu 
muguru atbalstieties pret sēdekļa atzveltni, 
kājām pilnīgi jābalstās uz grīdas, acīm jābūt 
fokusētām uz kādu punktu, kas atrodas 
zemu jūsu priekšā, un tad izdariet vairākas 
garas dziļās ieelpas un vienlaikus neuzbāzīgi 
piespiediet vajadzīgos punktus.

Dziļas relaksacijas ceļvedis

Aizveriet acis un sajūtiet, kā ķermenis 
atslābinās. Pakustiniet kāju pirkstus, 
ļaujot tiem atslābt. Pagroziet pēdas tā, 
lai atslābinās potītes. Viegli pakustiniet 
kājas, izjūtot, kā atslābst ikri, ceļgali un 
augšstilbi... Izjūtiet, ka atslābst vēdera 
un iegurņa orgāni... Izdariet vairākus 
dziļus, lēnus, garus elpas vilcienus vēdera 
rajonā, ļaujot vēderam atslābt. Lai kas 
arī būtu aizņēmis prātu, šobrīd ļaujiet 
tam aiziet...
Ļaujiet atslābt visai mugurai... Atbrī
vojiet rokas... Sajūtiet, kā atslābinās 
katrs pirksts, pleci, kakls... Lieciet 
izzust jebkuram pieres un uzacu 
sasprindzinājumam... Lai deniņi, ausis, 
lūpas, zobi un mēle atslābinās... Lēnām

pakustiniet žokli uz visām pusēm, ļaujot 
tam atbrīvoties... Atslābiniet degunu 
un rīkli un lieciet acīm pilnīgi atslābt... 
Beidzot izjūtiet, ka viss ķermenis ir pilnīgi 
relaksējies. Ļaujiet domām aizplūst, atstājot 
prātu un ķermeni pilnīgi atbrīvotu.

Dziļās relaksācijas laikā mainās visa apziņa. 
Kad vairs nav fiziskas, muskuļu vai domu 
pretestības, gars spēj izjust vienotību ar ķermeni 
un aptvert, ka viss ir savstarpēji saistīts.

Tagad, kad jums ir sapratne, kas ir akupre
sūra, kā sameklēt punktu, un jūs zināt dažus 
akupresūras izmantošanas veidus, jūs esat gatavs 
palīdzēt sev tikt galā ar četrdesmit veselības 
problēmām.

Ja  pēc akupresūras seansa sajūtat vieglu 
noreibumu, esiet piesardzīgs un nevadiet 
satiksmes līdzekli, iekams nejūtaties pilnīgi 
drošs par sevi.
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3
P ū t ī t e s , e k z ē m a  u n  c it a s  

ĀDAS SLIMĪBAS

J zmantojot akupresūras enerģētiskos punktus, 
var likvidēt vai mazināt ādas slimības8, kuras 
i/raisa vai pastiprina stress, nervu sasprindzi
nājums vai nogurums. Akupresūra atslābina
• asprindzinātos muskuļus un uzlabo cirkulāciju 
un līdz ar to uzlabo gan mūsu pašsajūtu, gan 
izskatu. Ir daudz punktu, kuri atbrīvo no pūtītēm, 
uzlabo sejas muskulatūras tonusu un asinsriti.
d r. Katsusuke Serizavas veiktie medicīniskie 
pētījumiTokijas Universitātē apstiprināja, ka 
akupresūras procedūras var atjaunot normālu 
organisma stāvokli, tādējādi atrisinot ar ādu 
un muskulatūru saistītās problēmas9.

Daudzas ādas slimības var izārstēt, lietojot 
akupresūras formulu, kurā apvienoti triju veidu 
enerģētiskie punkti: vietējie, trigera un toniskie. 
Vispirms jālieto vietējie punkti, lai uzlabotu 
asinsriti bojātajā ādas zonā. Pēc tam -  trigera 
punkti, lai stimulētu tos orgānus un dziedzerus, 
kuri atbild par ādu. Saskaņā ar Ķīnas tradicionālo 
medicīnu šie orgāni ir galvenokārt plaušas, resnā 
zarna, aknas un kuņģis.

Visbeidzot, lai panāktu vispārēju atjaunināšanu, 
izmantojiet tonizējošos (vispārspēcinošos) 
punktus. T ie ir novietoti muguras lejasdaļā. 
Vispārspēcinošie punkti ietekmē imūnsistēmu, 
nieres, virsnieru dziedzerus, kuri savukārt spēcina 
visas organisma sistēmas. Vispārspēcinošie 
punkti palīdz organismam ne tikai tikt galā ar 
dzīves radīto stresu, bet arī atjauno emocionālo 
stabilitāti, kas ir ļoti nozīmīgs apstāklis daudzu 
ādas problēmu likvidēšanai.

u Konsultējieties ar savu ārstu par jebkuru ādas veidojumu, kas 
maina krāsu vai citādi izskatās neparasti.
‘ Katsusuke Serizawa, M. D., Tsubo: V itai Points fo r  O riental 
'lherapy (Tokvo: Japan Publications, 1976), 38. lpp.

Pūtītes
Akupresūras relaksējošā un nomierinošā 

darbība palīdz attīrīt ādu no traipiem un 
pūtītēm, likvidējot emocionālās ciešanas un 
hormonālā līdzsvara traucējumus, kuri bieži 
veicina pūtīšu noturību. Dr. Serizava atklāja, ka 
pēc akupunktūras lietošanas dažādu organisma 
funkciju līdzsvarošanai pacientiem pumpas bija 
sastopamas daudz retāk10. Sevišķi iedarbīgi ir 
tādi enerģētiskie punkti kā sejas skaistums un 
debešķīgais izskats (ilustrācijas turpmāk šajā 
nodaļā).

Papildu terapija. Vienlaikus ar akupresūras 
izmantošanu būtiski svarīgi ir katru dienu veikt 
elpošanas vingrinājumus un aerobiku. Noderīga 
var izrādīties arī rūpīga ādas mazgāšana ar 
antibakteriālām ziepēm -  tās kavēs infekcijas 
attīstību.

Diēta. Raugoties no Austrumu diētas terapijas 
skatpunkta, ir ieteicams izvairīties no cukura, 
piena produktu (arī saldējuma), šokolādes, kafijas 
un jebkuras stipri taukainas barības lietošanas.

Ekzēma

Ekzēma nozīmē sausu, niezošu ādu. Tā bieži 
kļūst sarkana un iekaisusi. Ekzēmas gadījumā 
veidojas sausas zvīņas, kuras atveras, un izdalās 
ūdeņains šķidrums.

Japānā valda sen iesakņojusies pārliecība, 
ka āda atspoguļo iekšējo orgānu stāvokli. Kad 
iekšējie orgāni ir noguruši, uzreiz parādās ādas 
darbības traucējumi11.

10 Katsusuke Serizawa, M. D., Tsubo: V itai Points, 240. lpp.
11 Katsusuke Seri'/avva, M. D., Effective Tsubo Therapy 
(Tokyo: Japan Publications, 1980), 37. lpp.

25



Papildu terapija. Izmantojiet ne tikai akupre
sūras punktus divas vai trīs reizes dienā, bet stimu
lējiet organismu ar Austrumu tradicionālo elpošanas 
vingrojumu palīdzību. Piemēram, nostājieties 
taisni, rokas gar sāniem. Ieelpojot celiet rokas uz 
augšu virs galvas. Izelpojot rokas atkal nolaidiet 
lejā. Atkārtojiet no desmit līdz divdesmit reizēm.

Diēta. Izslēdziet no uztura jūras veltes, 
it īpaši -  garneles, krabjus un omārus. Daudz 
ēdiet pieneņu salātus un dažādus zaļumus, 
dzeriet pieneņu sakņu tēju, kas palīdzēs 
atbrīvoties no ekzēmas. Turpmāk būs apraksts, 
kā lietot tonizējošos, trigera un vietējos punktus 
dažādu ādas slimību gadījumā.

Enerģetiskie punkti, kas palīdz atbrīvoties 
no pinnēm un citām ādas slimībām

D zīvības jū ra  (B 23 un B 47)
Brīdinājums. Nespiediet uz bojātiem 
mugurkaula diskiem vai lūzušiem kauliem!
Ja jums ir vāja mugura, tad dažas minūtes 
nemainīgs, viegls pieskāriens sniegs labāku 
efektu nekā stingra spiešana. Ja jums ir kādas 
medicīniskas problēmas vai jautājumi, tad 
konsultējieties ar savu ārstu.

Novietojums. Muguras lejasdaļā (starp otro 
un trešo jostas skriemeli) divu līdz četru pirkstu 
platumā uz malu no mugurkaula jostas līmenī.

Ieguvumi. Atbrīvo no pumpām, ekzēmas un 
ķermeņa sasitumu radītiem zilumiem.

Trīs jūdžu  punkts (St 36)
Novietojums. Četrus pirkstus zem ceļgala 
bļodiņas uz lielā lielakaula ārējās malas.

Ieguvumi. Stiprina un tonizē muskuļus un, 
uzlabojot visa organisma stāvokli, likvidē ādas 
problēmas.

Debesu pīlārs (B 10)
Novietojums. Apmēram 1,3 cm zem galvaskausa 
pamatnes uz elastīgajiem muskuļiem, abās pusēs 
1,3 cm uz malu no mugurkaula.

Ieguvumi. Atbrīvo no stresa un ar to saistītajām 
ādas problēmām, tādam kā pūtītes.
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■  Jums nav nepieciešams izmantot visus šos punktus. 
Efektīva var izrādīties ari viena vai divu punktu 
lietošana.

Četri balinātāji (St 2)
Novietojums. Viena pirksta platumā zem acu 
dobuma zemākā izciļņa vienā līmenī ar acs zīlītes 
centru vaiga ierobījumā.

Ieguvumi. Samazina pūtītes un sejas plankumus.

Sejas skaistums (St 3)
Novietojums. Vaiga kaula virspusē tieši zem acs 
zīlītes.

Ieguvumi. Samazina pūtītes, sejas plankumus, 
uzlabo sejas krāsu un iekritušos vaigus, veicina 
sejas asinsriti.

Vēja aizsegs (T W 17)
Novietojums. Padziļinājumā tieši aiz auss ļipiņas.

Ieguvumi. Līdzsvaro vairogdziedzera funkciju un 
tāpēc uzlabo ādas funkciju; samazina nātreni.

Debešķīgais izskats (S I17)
Novietojums. Padziļinājumā tieši zem auss 
ļipiņas žokļa kaula aizmugurē.

Ieguvumi. Līdzsvaro vairogdziedzera funkciju, 
tāpēc uzlabo ādas funkciju; samazina nātreni.

Trešās acs punkts (GV 24.5)
Novietojums. Tieši uzacu loku vidū bedrītē, 
kur deguna izliekums pāriet pieres centrā.

Ieguvumi. Stimulē hipoflzi, kas ir galvenais 
endokrīnais dziedzeris; uzlabojot visa ķermeņa 
stāvokli, veicina ādas problēmu novēršanu.



Enerģetisko punktu vingrinājumi1. solis

Apsēdieties taisni uz krēsla priekšējās 
malas.

Enerģiski saberzējiet B 23 un B 47. Dziļi 
elpojot, vienu minūti berzējiet muguras lejasdaļu; 
izmantojiet plaukstu mugurējo daļu. Šīs berzes 
kustības vienlaikus stimulēs gan iekšējos, gan 
ārējos dzīvības jūras punktus.

2. solis
Enerģiski berzējiet 
St 36.
Izmantojiet papēdi, lai 
spēcīgi saberzētu otras 
kājas St 36 punktu ceļ
gala ārpusē. Novietojiet 
papēdi viena pirksta 
platumā uz āru no lielā 
lielakaula. Ja esat nospiedis 
īsto punktu, tad, kājai 
kustoties augšup un 
lejup, muskulim vajag 
sarauties. Enerģiski 

berzējiet šo punktu vienu minūti. Pēc tam mainiet 
puses un stimulējiet otras kājas St 36. Šis svarīgais, 
vispārspēcinošais punkts uzlabo ādas stāvokli un 
tradicionāli tiek lietots ekzēmas ārstēšanai.

Ē rti apsēdieties, atspiežot muguru pret 
krēsla atzveltni.

3. solis
Cieši piespiediet B 10. Ar vienu roku saņemiet 
kakla aizmugurējo daļu, izmantojot visus 
pirkstus vienā un plaukstas pamatni otrā pusē; 
spēcīgi saspiediet valkanos kakla muskuļus. Šis 
enerģētiskais punkts atveseļo gan ādu, gan arī 
nervu sistēmu.

4. solis
Lai samazinātu sejas ādas bojājumus, spēcīgi, bet 
vienlaikus uzmanīgi paspiediet St 2 un St 3, kas
atrodas uz vaigiem. Spiediet uz šiem punktiem 
vienu minūti tik spēcīgi, lai sajustu vieglu 
spiedienu acīs.
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5. solis
dziļi elpojot, vienu minūti ar vidējā pirksta un 
hiditājpirksta galu tieši zem ausu ļipiņām viegli 
piespiedietTW 17 un S I 17. Parasti šie punkti 
n ļoti jutīgi.

6. solis
Aizskariet G V  24.5. Salieciet kopā plaukstas 
un ar vidējiem pirkstiem un rādītājpirkstiem 
viegli aizskariet trešās acs punktu. Koncentrējiet 
uzmanību uz šo punktu un divas minūtes dziļi 
elpojiet.

Papildu punkti nodaļai “Pūtītes, ekzēma un citas ādas slimības”
Pūtīšu, ekzēmas un citu ādas slimību ārstēšanai noderīgu punktu ilustrācijas skatieties 4. nodaļā 

“Alerģijas”, 14. nodaļā “Depresija un emocionālais līdzsvars” un 40. nodaļā “Uztūkums un šķidruma 
aizture”.
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4Alerģijas(A lerģija  ir jutīgums pret kādu vielu, materiālu, 
ēdienu, augu vai dzīvnieku. Daļa no biežāk sasto
pamajām alerģiskajām reakcijām ir reibonis, 
galvassāpes, siena dnidzis, nogurums, apgrūtināta 
elpošana, aizcietējumi, kuņģa spazmas, drudzis, 
nātrene un depresija. Pastāv daudzi alerģiju veidi, 
no kuriem daži ir iedzimti. Akupresūra, kaut ari 
nav ārstējoša, tomēr var būt efektīva metode daudzu 
alerģijas radītu simptomu samazināšanai, un to 
panāk, līdzsvarojot organisma sistēmas. To var veikt 
pēc tam, kad jūs un jūsu ārsts esat konstatējuši 
alerģijas iemeslu un tās bīstamības pakāpi12.

Ta kā alerģijas simptomi ir ļoti daudzveidīgi, 
vienas nodaļas ietvaros praktiski nav iespējams 
aprakstīt akupresūras izmantošanu tādu specifisku 
alerģijas simptomu gadījumā kā gārgšana, 
niezēšana vai asinīm pieplūdušas acis. Ta vietā 
šajā nodaļā ir aplūkoti vispārēji pasākumi, kuri 
var palīdzēt alerģiskas reakcijas situācijā līdzsvarot, 
nostabilizēt un nostiprināt jūsu organismu tā, lai 
nenāktos piedzīvot nākamās reakcijas.

Džanete, mana kliente, nesen pensionēta 
sociālā darbiniece, regulāri cieta no alerģijām, 
vienmēr kasījās, šķaudīja un šņauca degunu. 
Džanete bija ļoti nogurusi no nesenā brauciena

12 Uzmanību! Ja  ir smagas alerģiskas reakcijas, kas var izraisīt 
komplikācijas, nekavējoties nepieciešama ārsta konsultācija. 
Šajā nodaļā minētos pasākumus nevar uzskatīt kā alerģijas 
medicīniskas ārstēšanas aizvietotājus, tāpēc ir jāatrodas ārsta 
uzraudzībā.

uz Angliju, un šī brauciena laikā viņa bija ieguvusi 
deguna blakusdobumu infekciju. Pēdējo divu 
nakšu laikā neparasti siltie vēji vēl vairāk paslik
tināja alerģisko stāvokli, izraisot acu apsārtumu 
un deguna aizlikumu. Kaut arī viņai tika parakstīts 
penicilīns, viņa nolēma to nelietot. Es Džanetei 
parādīju, kā spiest dažus punktus, lai atbrīvotu 
degunu (sk. 31. lpp.), un ieteicu spiest šos 
punktus vismaz trīs reizes dienā. Viņa izmantoja 
relaksējošu audioierakstu, lai atjaunotu organisma 
līdzsvaru, kurš bija izjaukts ceļojuma laikā. Divas 
nedēļas vēlāk Džanete man paziņoja, ka viņas 
klepošana, šķaudīšana un deguna nosprostojums 
ir praktiski pilnīgi pārgājuši. “Es gadiem ilgi 
neesmu jutusies tik vesela un mierīga,” tā paziņoja. 
Viņa ik dienas iedarbojas uz punktiem un tagad 
jūtas gatava ar cieņu sagaidīt ziemas aukstumu.

Alerģiju radītos simptomus un vēlīnās 
reakcijas palīdz samazināt vairāki punkti. Es 
esmu izgudrojis “ātro formulu”-  spēcīgu punktu 
kombināciju, lai ļoti ātri samazinātu alerģiju 
simptomus laika deficīta situācijās. Ja pietiek 
laika, šos punktus var izmantot ari ilgstoši. Šos 
standarta punktus var kombinēt ari ar citiem 
punktiem. To aprakstus atradīsiet turpmākajās 
nodaļās, kurās būs stāstīts par specifiskajām 
problēmām. Kaut gan šos punktus var izmantot 
īslaicīgi, lai mazinātu alerģiju izraisītos nepatī
kamos simptomus, tomēr vislabāk ir ar punktiem 
strādāt regulāri, dienu no dienas stingri noteiktā 
kārtībā.
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Alerģiju samazinašanai izmantojamie enerģētiskie punktiIdeju savienotājs (lloku ; L I 4)
uzmanību! Šo punktu nedrīkst izmantot 
grūtnieces, jo  tā stimulācija var izraisīt dzemdes 
ļnickšlaicīgas kontrakcijas.

Novietojums. Garenajā bedrītē starp īkšķi un 
iiulitājpirkstu. Plaukstas ārmalā atrodiet visizteik
tāko muskuļa radīto paaugstinājumu, kad īkšķis 
un rādītājpirksts ir saspiesti cieši kopā.

Ieguvumi. Atbrīvo no visu veidu alerģijām: 
galvassāpēm, siena drudža, šķaudīšanas un niezes.

Lielie uzplūdi (Lv 3)
Novietojums. Pēdas 
virspusē bedrītē starp 
lielo pirkstu un otro 
pirkstu.

Ieguvumi. Atbrīvo 
no visu veidu 
alerģiskām reakcijām, 
sevišķi, ja  ir asinīm 
pieplūdušas acis 
un neiromuskulāri 
traucējumi.

Ātra formula, kā atbrīvoties no alerģijām

l. solis
Šo soli vajag izlaist, j a  jūs esat grūtniece.

Stingri piespiediet LI 4. Atveriet kreisās rokas 
plaukstu sev priekšā tā, lai plaukstas virspuse būtu 
vērsta uz leju. Prethistamīna punkts LI 4 ir novie
tots padziļinājuma starp īkšķi un rādītājpirkstu 
vidū. Uzlieciet labās rokas īkšķi uz bedrītes 
vidusdaļas, rādītājpirkstu novietojiet plaukstas 
apakšā un piespiediet, virzot spēku bedrītes 
dziļumā. Spiediena virzienu vērsiet pret kaulu, kas 
savienojas ar rādītājpirkstu. Stipri piespiežot šo 
punktu, izdariet vairākus lēnus, garus, dziļus elpas

vilcienus. Pēc tam piespiediet labās rokas punktu 
ar kreisās rokas īkšķi un rādītājpirkstu. Elpojiet 
dziļi un turiet punktu piespiestu vienu minūti.

2. solis
Stimulējiet punktu Lv 3. Izmantojiet 
rādītājpirkstus, lai piespiestu kāju pēdu virspusē 
starp kauliņiem esošos punktus starp lielo 
pirkstu un otro pirkstu. Lai stimulētu šo ļoti 
iedarbīgo pretalerģijas punktu, spēcīgi berzējiet 
padziļinājumu, vēršot spiediena virzienu dziļumā 
pret kaulu, kurš savienojas ar otro pirkstu.

Ārējie vārti (T W  5)
Novietojums. Apakšdelma priekšējā virsmā starp 
elkoņa kaulu un spieķakaulu divarpus pirkstu 
platumus virs plaukstas pamatnes krokas.

Ieguvumi. Stiprinot imūnsistēmu, atvieglo 
alerģiskās reakcijas.

Izlocītais dīķis (L I 11)
Novietojums. Elkoņa krokas ārpusē, priekšpusē.

Ieguvumi. Atvieglo alerģiju izpausmes, daļēji 
samazina iekaisušas ādas radītus bojājumus 
(nātrene un izsitumi), niezi un drudzi.
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Debesu p īlārs  (B 10)
Novietojums. Apmēram 1,3 cm zem galvaskausa 
pamatnes uz iestiepēj muskuļiem un 1,3 cm uz 
āru abpus mugurkaulam.

Ieguvumi. Samazina alerģiskās reakcijas, 
piemēram, enerģijas izsīkumu, galvassāpes 
un asinīm pieplūdušas acis.

Elegantā savrupm āja  (K 27)
Novietojums. Padziļinājumā zem atslēgkaula 
krūškaula priekšpusē.

Ieguvumi. Atbrīvo no alerģijām, kas saistītas ar 
sastrēgumiem krūtīs, elpošanas grūtībām, astmu, 
klepu un kakla iekaisumu.

Enerģijas jū ra  (C V  6)
Novietojums. Divu pirkstu platumā tieši zem 
nabas.

Ieguvumi. Atbrīvo no alerģijām, kuras rada 
aizcietējumus, gāzes, nogurumu, vispārēju vājumu 
un bezmiegu.

Trīs jū dzu  punkts (St 36)
Novietojums. Četru pirkstu platumā zem ceļgala 
bļodiņas kājas ārmalā.

Ieguvumi. Nostiprina visu organismu ar nolūku 
nepieļaut vai novērst alerģijas.

■  Jums nevajag izmantot visus šos punktus. J a  ir 
pietiekami daudz laika, varat lietot tikai vienu vai 
divus no tiem, un jūs gūsiet labu efektu.
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Enerģetisko punktu vingrinājumi

Atvedieties krēslā ērtā pozā un
iz mantojiet šādu akupresūras iedarbību
kombināciju.

I solis
Stimulējiet punktu T W  5. Izmantojiet īkšķi, 
Ihi l>erzētu un spiestu T W  5 divarpus pirkstu 
plutumā virs ārējās plaukstas pamatnes krokas.

3. solis
Spēcīgi turiet B 10. Izmantojiet pirkstgalus un 
plaukstas sāna virsmu, spēcīgi saņemiet un vienu 
minūti turiet piespiestus abu pušu kakla sānu 
daļas muskuļus.

4. solis
Piespiediet K 27. Vispirms uzlieciet pirkstgalus 
uz abu atslēgkaulu izaugumiem zem rīkles. Pēc 
tam virzieties tieši lejup uz pirmo padziļinājumu. 
Spēcīgi uzspiediet uz padziļinājumiem vienu 
minūti ilgi, vienlaikus izdarot garu, lēnu, dziļu 
ieelpu.

2. solis
Spēcīgi spiediet LI 11. Salieciet roku un pretējās 
rokas īkšķi novietojiet uz elkoņa locītavas 
krokas gala. Vairākas sekundes izdariet spēcīgu 
hpiedienu, pēc tam atbrīvojiet punktu; atkārtojiet 
rt;idu spiedienu piecas līdz desmit reizes. Pēc tam 
mainiet rokas un atkārtojiet spēcīgus spiedienus 
piecas vai vairāk reizes.
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6. solis
Enerģiski berzējiet
St 36. Novietojiet labās 
kājas papēdi uz kreisās 
kājas St 36. Ja atrodaties 
īstajā vietā, tad, kustinot 
kāju uz augšu un uz 
leju, muskulim vajag 
izspiesties. Enerģiski 
berzējiet šo vietu vienu 
minūti ilgi. To pašu 
izdariet otrā pusē. Tas 
palīdzēs novērst alerģijas.

Papildu punkti nodaļai “Alerģijas”
Lai iepazītos ar alerģiju samazināšanai izmantojamo punktu ilustrācijām, izlasiet 10. nodaļu “Hroniska 
noguruma sindroms”, 23. nodaļu “Imūnsistēmas stiprināšana” un 38. nodaļu “Deguna blakusdobumu 
problēmas un siena drudzis”.
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5. solis
Spēcīgi piespiediet
CV 6. Novietojiet 
pirkstgalus 5 cm 
attālumā tieši zem 
nabas. Iespiediet tos 
2 ,5 -5  cm dziļi vēdera 
sienā un turiet vienu 
minūti, lēni un dziļi 
elpojot.



5

P o t ī t e s  u n  p ē d a s  p r o b l ē m a s

tā ka potīšu uzdevums ir noturēt visu ķermeņa 
smagumu, ir grūti stāvēt un kustēties, ja tās sāp 
tās Ir stīvas. Tadā gadījumā nelīdzsvarots ir viss 
ķermenis. Vājas potītes rada neadekvātu spriedzi 
gūžām un ceļiem, un tas var izraisīt deģeneratlvo 
osteoart trītu. Uz potītēm izvietotie akupresūras 
punkti i ir efektīvi, lai samazinātu potīšu sāpes, 
pietūkumu un stīvumu. Uz šiem punktiem vienmēr 
jāspiež pakāpeniski. Jūs šos punktus varat izmantot 
ar potītes locītavas stiprināšanai, un tas palīdzēs 
likvidēt minētās problēmas. Ja potīte ir sastiepta 
vai izmežģīta, tad atstājiet to mierā vismaz uz divām 
vai trim nedēļām. Šādos gadījumos atveseļošanos
ve icnās miers kopā ar iedarbību uz citiem šajā 
nodaļa minētajiem enerģētiskajiem punktiem.

Pirms dažiem gadiem es sastiepu potīti, un tā 
nebija pilnībā atlabusi. t a bija stīva un ļoti sāpīga, 
sevišķi no rītiem. Ta kā locītava bija ievainojama 
un vaja, es to izmežģīju atkārtoti vairākas reizes 
gada. Visbeidzot, kad bija pagājuši vairāki 
mēneši, es sevi disciplinēju un sāku divas reizes 
dienā piecpadsmit minūtes ilgi spiest uz potītēs 
novietoto punktu G B 40. Kad bija pagājusi tikai 
viena nedēļa, sāpes un stīvums izzuda.Tā kā es 
Litru dienu turpinu spiest šo punktu, mana potīte 
tagad ir stiprāka un es to katru gadu no jauna 
vairs neizmežģīju.

Cilvēki, kuriem ir vājas, pietūkušas, mazkus
tīgas potītes, bieži izvairās no sporta nodarbībām 
un citām fiziskām aktivitātēm, pat no tādām kā 
ceļošana vai vienkārši staigāšana. Neaktīvam 
cilvēkam ir lielāks risks, ka viņam varētu rasties 
liekais svars, kas rada locītavām papildu slodzi.
Un tas savukārt kavē cilvēku kļūt aktīvākam. 
Pašakupresūras procedūras ļauj nostiprināt 
locītavu un samazināt uztūkumu, un līdz ar to 
jums savā ikdienas dzīvē ir iespējams ieviest 
daudz dažādu fizisko aktivitāšu.

Kāda mana kliente, fizioterapeite, vārdā 
Silvija, četrdesmit gadu vecumā savainoja 
ceļgalu, tāpēc nevarēja veikt regulāras fizisko 
vingrinājumu programmas. Viņa sāka justies 
nomākta par to, ka viņai pieauga ķermeņa masa, 
un arī par problēmām, kas radās attiecībās ar 
viru. Silvijas pēdas un potītes bija pietūkušas no 
ilgās stāvēšanas darba laikā. Es strādāju ar viņas 
kājām un pēdām, iedarbojoties uz 36. lappusē 
minētajiem akupresūras punktiem. Procedūru 
kursa beigās pēdu un potīšu pietūkums bija 
pārgājis un viņa jutās ļoti atvieglota.

Akupresūras punkti palīdzēs jums atbrīvoties 
no potīšu pietūkuma, sāpēm un spiediena sajūtas; 
veicinās atveseļošanos pēc sastiepuma un stiprinās 
vājas potītes.
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Potītes problēmas samazinoši enerģetiskie punkti

Lielā  straume (K  3)
Uzmanību! Nedrīkst spēcīgi stimulēt šo punktu 
pēc trešā grūtniecības mēneša.

Novietojums. Iedobumā pusceļā starp iekšējās 
potītes kaula izvirzījumu un Ahilleja cīpslu, kura 
savieno ikru mugurpusi ar papēža aizmugurējo daļu.

Ieguvumi. Noņem pietūkumu kājās, samazina 
sāpes potītēs un stiprina potīšu locītavas.

Augstie kalni (B 60)
Novietojums. Pretēji K 3 iedobumā starp ārējo 
potītes kaulu un Ahilleja cīpslu.

Ieguvumi. Samazina pēdu uztūkumu, potītes 
un augšstilba sāpes, pēdas locītavu reimatismu 
un muguras lejasdaļas sāpes.

Apgaismotā jū ra  (K  6)
Novietojums. īkšķa platumā zem iekšējā potītes 
kaula.

Ieguvumi. Samazina potīšu uztūkumu, papēža 
un potītes sāpes.

M ierīgais miegs (B 62)
Novietojums. Pirmajā padziļinājumā tieši zem 
ārējā potītes kaula. Šis iedobums atrodas trešdaļā 
attāluma starp ārējo potītes kaulu un papēža 
apakšējo daļu.

Ieguvumi. Atvieglo papēža un potītes sāpes, 
samazina bezmiegu un pēdu sāpes.

Potīšu izmežģījumi
Potīšu izmežģījumi bieži rodas sportistiem. 

Pēdas ārpusē atrodas punkts, ko sauc par 
tuksnesīgo pauguru. Tas ir ļoti efektīvs potīšu 
izmežģījuma gadījumā. Turiet piespiestu šo 
punktu piecas līdz desmit minūtes, katrās 
sešdesmit sekundēs mainot spiediena stiprumu -  
no viegla līdz spēcīgam. Beidziet tūri ar minūti 
ilgu vieglu pieskārienu bez spiediena. Lai iegūtu 
vislabāko efektu, turpiniet spiedienu, līdz šajā 
apvidū jūtat vienmērīgu pulsāciju.

Tuksnesīgais paugurs (G B  40) 
Novietojums. Lielajā padziļinājumā tieši ārējā 
potītes kaula priekšpusē.

Ieguvumi. Atvieglo potītes sastiepumus un 
izmežģījumus, kājas pirkstu krampjus, sēžas 
nerva izraisītas sāpes kājās.

■  Jums nav nepieciešams izmantot visus punktus. J a  
vien jums ir brīva roka, piespiediet vienu vai divus 
no šiem punktiem un iegūsiet pietiekami labu efektu.
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Enerģetisko punktu vingrinājumi

2. solis
Stimulējiet K 6 un B 62. Maigi saņemiet K 6 
(iekšējā potīte) un B 62 (ārējā potīte) tieši zem 
ļiotītes kaula. Spēcīgi spiediet desmit sekundes un 
i ad lēni atbrīvojiet. Atkārtojiet piecas līdz desmit 
reizes katrai potītei.

3. solis
Spiediet GB 40. Lēni, bet spēcīgi uzspiediet 
uz G B  40 (lielais padziļinājums ārējā potītes 
kaula priekšpusē). Spiediet šo nozīmīgo potītes 
stiprinošo punktu trīs līdz piecas minūtes vai 
arī, līdz sajūtat labi izteiktu pulsāciju. Pēc tam 
spiediet šo punktu otrā pusē, līdz sajūtat 
pulsāciju.

4. solis
Relaksācija. Pēc šo potīšu punktu stimulācijas 
uz dažām minūtēm aizveriet acis un relaksējieties 
vai arī veiciet sev pēdu masāžu.

lieties uz muguras vai apsēdieties 
ērtā pozā.

I solis
spēcīgi piespiediet K 3 un B 60. Salieciet labo kāju, 
uzlikot tās pēdu uz kreisās kājas ceļgala. Ar kreisās 
rokasīkšķi iedarbojieties uz labo potīti, pakāpeniski 
pieliekot spiedienu K 3 (iekšējās potītes pusē). 
pirkstgalus izmantojiet B 60 spiešanai (ārējās 
potītes pusē) padziļinājumā starp potītes kaulu un 
Alnlleja cīpslu. Izdariet spēcīgu spiedienu vienu vai 
divas. minūtes, virzot spiediena spēku pret potītes 
kaulu. Pēc tam mainiet pozu un izmantojiet labo 
roku, lai stimulētu kreisās potītes apvidu.



Pēdas masāža

Šī pēdas masāža stimulē vairākus 
akupresūras un reflektorus punktus 
pēdās un potītēs, kā arī ķermeņa dabisko 
enerģētisko sistēmu.

Vispirms novelciet kurpes. Novietojiet kreisās 
kājas potiti uz labās kājas ceļgala; tā jūs varat ērti 
sasniegt kreisās kājas pēdu. Uzlieciet abu roku 
īkšķus uz pēdas apakšējās daļas pirkstu tuvumā, 
pārējos roku pirkstus atstājot pēdas virspusē. 
Dziļi elpojot, rūpīgi izmasējiet kāju pirkstus.

Pēc tam, lēni virzoties uz papēžu pusi un spēcīgi 
piespiežot, virziet īkšķus pa pēdas apakšdaļu. 
Pēdas apakšdaļas masāžas laikā koncentrējieties, 
lai izdarītu garas, lēnas un dziļas elpošanas 
kustības. Tad izmantojiet īkšķus, lai izmasētu 
pēdas velves, sākot no papēža un beidzot lēnām 
virzoties uz īkšķa pamatni.

Ar pirkstgaliem liegi uzspiediet uz kauliņu 
starpām pēdas virspusē, tajā pašā laikā ar īkšķiem 
spiežot uz pēdas apakšējo daļu. Pēc tam virziet 
rokas uz potītēm, sistemātiski masējot Ahilleja 
cīpslas apvidu abās pusēs līdz pat ikru muskuļu 
pamatnei. Pēc tam mainiet kājas un veiciet otras 
kājas pēdas masāžu.

Papildu punkti nodaļai “Potītes un pēdas problēmas”
Lai iepazītos ar potītes problēmu samazināšanas punktu ilustrācijām, skatiet 7. nodaļu “Artrīts un 

ārpuslocītavu reimatisms”, 28. nodaļu “Ceļgala sāpes” un 40. nodaļu “Uztūkums un šķidruma aizture”.
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6Nemiers un nervozitāteDaudzi akupresūras punkti samazina nemieruu
n nervozitāti, relaksējot jūs un uzlabojot asinsriti 

Visā ķei ineni. Kad ir samazināts muskuļu sasprindzin;ajums
 un jūs jūtaties labāk fiziskā ziņā, uzlabojas 

a r ī  pārējā pašsajūta un jūs spējat ieraudzīt 
ļ konfliktu cēloņus un pārējos sava nemiera iemeslus.

d oroteja, administratīvā asistente, cieta no 
panikas lēkmēm un nervozitātes. Viņa bija ļoti 
noraizējusies par svara pieaugumu, par darbu, 
par finansiālām problēmām, turklāt viņas dēls 
bieži cieta no astmas lēkmēm.Tūlīt pēc ceturtā 
akupresūras seansa viņa jutās relaksējusies un 
nomierinājusies. Divus mēnešus ilgās terapijas 
rezultātā viņa guva ievērojamus panākumus svara 
normalizēšanā13 un arī sievietes morālais stāvoklis 
lilja ievērojami uzlabojies.

Kad veiksiet dotos akupresūras vingrinājumus 
kopa ar dziļās elpošanas paņēmieniem, sekojiet 
savām domām un iekšējiem pārdzīvojumiem.
Tā ka šie vingrinājumi sniedz dziļu relaksāciju, 
lie bieži iedarbina jaunas vīzijas, kas var palīdzēt 
pārvarēt nemieru un nervozitāti.

Nemiera lēkmes

Nemiers (latīņu valodas sakne vārdam anxiety 
nozīmē “samudžināta aukla”14) ir visparastākais 
■.trešā iedarbības rezultāts uz mūsu sabiedrības 
i ilvēku. Kad jūs pārņem nemiera lēkme, tad, lai 
nomierinātos, varat spiest miera jūras punktu 
(CV 17) krūškaula centrā. Lai pastiprinātu šī 
punkta nomierinošo efektu, tā spiešanas laikā 
koncentrējiet uzmanību, lai elpotu lēni un dziļi. 
Citus šajā nodaļā aprakstītos punktus var izmantot,

1! Michael Reed Gach, For fVomcn Only: Weight Loss 
(New York: Simon Sc Schuster Audio Division, 1989).
14 Gerald Epstein, M . D., H ealing Visualizations 
(N'ew York: Bantam Books, 1989), 59. lpp.

lai stiprinātu un sabalansētu organisma sistēmas 
kopumā, tādā veidā novēršot nervozitātes 
lēkmes. Ja pēc šo punktu vingrināšanas un dziļās 
elpošanas tehniku izmantošanas (divdesmit 
minūtes divreiz dienā vienu nedēļu ilgi) jūs 
nejūtat pietiekamu uzlabošanos, ieteicams vērsties 
pie kāda holistiskās medicīnas ārsta vai terapeita.

Dziļās elpošanas nozīme

Jūs varat iemācīties atbrīvoties no nemiera 
burtiski dažu minūšu laikā, koncentrējot uzma
nību uz elpošanas veidu. Garas, dziļas elpošanas 
kustības ir ļoti nozīmīgas, lai samazinātu sasprin
dzinājumu un uzlabotu emocionālo līdzsvaru. 
Nākamo reizi, kad sajūtat nervozitāti un nemieru, 
koncentrējiet uzmanību uz to, kā jūs elpojat. Kad 
esat satraukts, elpošana bieži ir sekla. Palielinot 
elpošanas dziļumu un kapacitāti, jūs varat 
samazināt nervozitāti.

Daudzreiz ir grūti elpot dziļi vairāku emocio
nālu vai pat fizisku faktoru dēļ: emocionālo sāpju, 
nemiera, lielu bēdu, skumju, nepiepildītu cerību 
dēļ rodas krūškurvja saspiestības sajūta. Izmēģiniet 
šajā nodaļā aprakstīto dziļās relaksācijas vingrinā
jumu un atrodiet laiku regulāriem elpošanas 
vingrinājumiem. Jūs sāksiet justies labāk.

Dzīvesveids

Lietojiet daudzveidīgus ikdienas vingrinājumus, 
arī stiepšanos, elpošanu, aerobiku, peldēšanu, 
braukšanu ar divriteni, dejošanu vai skriešanu.

Diēta

Izvairieties no ēdieniem, kas gatavoti ar balto 
cukuru un baltajiem miltiem, no kafijas un 
pārmērīgas sāls lietošanas.
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Enerģetiskie punkti nemiera un nervozitātes 
samazināšanai

Debešķīgā atjaunošanās (T W  15)
Novietojums. Uz pleciem pusceļā starp kakla 
pamatu un plecu ārmalu apmēram 1,3 cm zem 
plecu augšdaļas.

Ieguvumi. Samazina nervu sasprindzinājumu 
un kakla stīvumu, paaugstina spēju pretoties 
saaukstēšanās slimībām un labi palīdz plaušu 
darbības traucējumu gadījumā.

Debesu p īlāri (B 10)
Novietojums. Pirksta platuma attālumā zem 
galvaskausa pamata uz muskuļu virsmas 1,3 cm 
uz ārpusi no mugurkaula.

Ieguvumi. Atbrīvo no stresa, pārmērīga 
noguruma, bezmiega, smaguma sajūtas galvā, 
spiediena sajūtas acīs, spranda stīvuma, asinīm 
pieplūdušām acīm un sāpoša kakla.

Izlocītais dumbrājs (P 3)
Novietojums. Rokas iekšpusē saliektas rokas 
veidotās elkoņa krokas zemākajā daļā.

Ieguvumi. Uzlabo kuņģa darbību, mazina nemiera 
sajūtu, sāpes rokās un elkonī, diskomfortu krūtīs.

Iekšējie vārti (P 6)
Novietojums. Apakšdelma iekšpuses vidusdaļā div
arpus pirkstu platuma attālumā no plaukstas krokas.

Ieguvumi. Atbrīvo no vemšanas, nemiera, paātri
nātas sirdsdarbības un nepatīkamām sajūtām krūtīs.

Gara vārti (H  7)
Novietojums. Plaukstas krokā uz apakšdelma 
mazā pirkstiņa pusē.

Ieguvumi. Likvidē emocionālo nelīdzsvarotību, 
bailes, nervozitāti, nemiera sajūtu un aizmāršību.

Trešās acs punkts (G V  24.5)
Novietojums. Tieši uzacu loka vidū padziļinājumā, 
kur deguna loks pāriet pierē.

Ieguvumi. Nomierina ķermeni, atbrīvojot no 
nervozitātes.

Miera jūra  (C V  17)
Novietojums. Krūškaula vidū trīs īkšķa platumu 
attālumā uz augšu no kaula pamatnes.

Ieguvumi. Samazina nervozitāti, nemieru, 
krūškurvja sasprindzinājumu, depresiju, histēriju 
un citus emocionālā līdzsvara traucējumus.

■  Jums nevajag lietot visus šos punktus. Izmantojiet 
vienu vai divus no tiem, kad vien ir laiks, un jūs 
gūsiet labumus!
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Enerģetisko punktu vingrinājumi

I solis
I l|i»iuias vingrinājums sasniegt debesis.

Nostājieties taisni ērtā pozā, pēdas nedaudz 
MlNtiitu, rokas gar sāniem. Ieelpojiet, ceļot rokas 
un plaukstas gar sāniem uz augšu virs galvas.

Savijiet kopā abu roku pirkstus tā, lai 
plaukstas maksimāli satuvinās. Pagrieziet 
plaukstu iekšpuses 
uz augšu, lai tās ir 
vērstas pret debesim.
Ieelpojiet un viegli 
pastiepieties vairāk 
uz augšu, atliecot 
atpakaļ galvu.

Izelpojiet, noliecot 
zodu līdz krūtīm, un 
ļaujiet rokām noslīdēt 
lejā izejas pozīcijā.
Atkārtojiet piecas
reizes.

L ai veiktu 2.-5. soli, ērti apsēdieties.

2. solis
Piespiediet abusTVV 15 punktus. Saliecot roku 
pirkstus, aizāķējiet labo roku uz labā pleca un kreiso 
roku -  uz kreisā pleca. Aizveriet acis. Ar pirkstga
liem spēcīgi piespiediet T W  15 uz plecu virsējās 
daļas un vienlaikus izdariet trīs garas ieelpas un 
izelpas. Pēc tam rokas atbrīvojiet un nolieciet klēpi, 
atkal izdarot dažas garas, dziļas elpošanas kustības.

3. solis
Spēcīgi piespiediet B 10. Atkal salieciet roku 
pirkstus un aizāķējiet pirkstgalus aiz kakla 
saspringtajiem muskuļiem. Spēcīgi piespiediet, 
vienlaikus izdarot trīs vai vairāk ilgas, lēnas 
un dziļas elpošanas kustības. Pēc tam rokas 
atbrīvojiet un nolaidiet klēpi.
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4. solis.
Satveriet P 3, piespiediet P 6 un H 7. Ar īkšķi 
pieturiet P 3 (sk. fotogrāfiju augšā). Ar rādītāj
pirkstu un vidējo pirkstu trīsdesmit līdz sešdesmit 
sekundes spiediet P 6 un H 7 (punktu novietojumu 
skatieties 40. lpp.). Pēc tam mainiet puses. Ja jūs 
dziļi elposiet caur degunu, atklāsiet, ka pazūd viss 
stress un nervu sasprindzinājums.

5. solis
Pieskarieties GV 24.5. Aizveriet acis un 
savienojiet plaukstas. Izmantojiet vidējos pirkstus 
un rādītājpirkstus, lai viegli pieskartos trešās acs 
punktam starp uzacīm. Aizveriet acis un veiciet 
garus, lēnus un dziļus elpas vilcienus, vienu 
minūti koncentrējot uzmanību uz šo punktu.

6. solis
Spiediet CV 17. Turot abas plaukstas kopā, 
ar īkšķu aizmugurējo daļu stingri uzspiediet 
uz krūškaula sirds līmeni, kur atrodas CV 17. 
Turpiniet turēt acis aizvērtas un koncentrējiet 
uzmanību lēnai, vienmērīgai, dziļai elpošanai 
tieši sirdī. Tā pilnībā pāries viss nemiers.

Koncentrējiet uzma
nību uz dziļo elpošanu 
divas vai vairāk minūtes 
ilgi. Viegli kontrolējiet 
elpošanas sistēmu, katru 
elpas vilcienu padarot 
garāku un dziļāku par 
iepriekšējo. Izelpojiet 
laukā jebkuru sasprin
dzinājumu, kas traucē 
plaušām kustēties dabiski 
un pilnīgi. Sajūtiet, kā 
ar katru elpas vilcienu 
noskaidrojas prāts.

Ievērojiet, kādu pretestību šajā laikā izrāda 
jūsu prāts: kādas raizes un spriedumi to atkal 
nomāc. Izdariet dažas dziļas elpošanas kustības 
un novērsiet šis barjeras. Elpojiet dziļi un viegli 
un atcerieties, ka ieelpojat sevī dzīvību.

Uz mirkli aizturiet elpu visdziļākajā ieelpas 
fāzē, izjūtot tās pilnīgumu. Pēc tam viegli 
izelpojiet, ļaujot rokām noslīgt atpakaļ klēpī, un 
relaksējieties, sajūtot dzīvības spēku cirkulējam 
pa visu ķermeni.

Papildu punkti nodaļai 
“Nemiers un nervozitāte”

Lai iepazītos ar to punktu ilustrācijām, kas 
ļauj atbrīvoties no nemiera un nervozitātes, 
skatiet 8. nodaļu “Astma un elpošanas grūtības”, 
14. nodaļu “Depresija un emocionālais līdzsvars”, 
26. nodaļu “Uzbudināmlba, frustrācija un 
adaptācijas grūtības”.
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7Artrīts un ārpuslocītavu REIMATISMSvie na no manām labākajam studentēm, Leslija, 
piecdesmit astoņus gadus veca atraitne, meklēja 
iicmcdikamentozu ceļu, lai atbrīvotos no artrīta 
maisītām sāpēm,pictūkuma plaukstās un 
pēdas, kā arī no dažāda veida alerģijām. Viņai 
lnj.i zudusi pēdu jutība, un ārsti deva ļoti maz
i ei ibu atgūt šīs sajūtas. Pēc trīs mēnešus ilgiem 
iknedēļas akupresūras seansiem viņa spēja saliekt 
pēdas uz priekšu un atpakaļ un tās bez sāpēm 
kustināt. Lēnām pēdās atgriezās arī jutība. Es 
nekad neaizmirsīšu, cik pacilāta bija Leslija, 
kad viņa spēja pakustināt kāju pēdas.

Šajā nodaļā aprakstītie speciālie enerģētiskie 
punkti, ja  tos regulāri katru dienu tur piespiestus 
vairākas minūtes, spēj samazināt muskuļu un 
locītavu sāpes, palielināt locītavu kustīgumu, 
nostiprināt tās un novērst locītavu turpmāko 
bojāšanos.

Ir zināmi vairāk nekā 100 dažādi artrīta 
lipi. Dažu artrīta tipu gadījumā, piemēram, ja 
ir hronisks reimatoīdais artrīts, lai atjaunotos 
locītavu kustīgums un pārietu sāpes, būs 
nepieciešams ilgāks laiks. Vairumam cilvēku, 
kuriem ir artrīts, vajadzētu lietot šīs akupresūras 
tehnoloģijas divas vai trīs reizes dienā sešus 
mēnešus ilgi un pēc tam turpināt to darīt reizi 
dienā, lai novērstu slimības atkārtošanos un 
uzturētu vispārējo veselību.

Akupresūra ļoti efektīvi atvieglo neartikulāro 
ārpuslocītavu reimatismu. Šo mīksto audu 
patoloģiju, ko dēvē arī par myofibrosis jeb Jibrositis, 
raksturo reimatoīdajam artrītam līdzīgi simptomi, 
tādi kā rīta stīvums, muskuļu sāpīgums, ļoti 
traucējošs nogurums un biežas depresijas.

Pēc Dr. Marija C. Sokolova: “Viegli novēr
šami stāvokļi, tādi kā fibromialģija, fibrozīts 
vai miofasciālais sindroms, pēc akupresūras

ārstēšanas var nonākt pilnīgas remisijas fāzē. 
Akupresūra sniedz atvieglojumu, tā ir bez 
jebkāda riska, nav dārga un viegli iekļaujas 
jebkura cilvēka dzīvē.”15

Medicīnas doktori ir atklājuši, ka 
pacientiem, kuri cieš no fibrozīta, patoloģijās, 
kas ietver skeleta un muskulatūras sāpes, 
sevišķi no rītiem, nejutīgumu, sastingumu, 
miega traucējumus un nogurumu, ir tā 
saucamās reflektorās zonas, ko pētnieki ir 
nosaukuši par “sāpīguma punktiem”16. Šie 
ķermeņa virsmas sāpju punkti atbilst tradicio
nālajā Ķīnas medicīnā lietotajiem akupresūras 
punktiem. Ja jums ir artrīts, jūs viegli varat 
atklāt daudzus no tiem, vienkārši uzspiežot 
uz sāpju koncentrācijas zonām. Kad atrodat 
šo apgabalu, tā vietā, lai to masētu, knaibītu 
vai berzētu, vienkārši vairākas minūtes ilgi 
uzspiediet uz tā. Ja apgabals ir pārlieku 
jutīgs, pakāpeniski samaziniet picspiediena 
spēku, līdz atrodat līdzsvaru starp sāpēm un 
patīkamu sajūtu.

Normens Šīlijs, M . D., pasaulē 
plaši pazīstams “sāpju speciālists”, sāpju 
rehabilitācijas centra direktors Lakrosā 
(Viskonsina), ir atradis dažus sāpju 
pārtraukšanai noderīgus akupresūras punktus 
un ir tos integrējis savā vispārīgajā artrīta 
radīto sāpju samazināšanas programmā17.

15 Murray C. Sokoloff, M. D .,“Foreword”. In A rthritis K elie f 
at Your Fingertips, by MichacI Rccd Gach (New York: Warner 
Books, 1989), V īli.
16 Hugh Smvthe, ĪVI. D.,"Fibrositis”, American Jo u m a lo f 
M edicine, 81, No. 3A (1986): 2 .-6 . lpp.
17 Norman Shealy, M . D., The Pairi Game (Bcrkcley: Cclestial 
Arts, 1976), 95. lpp.
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Akupresūra ļoti noder ar artrītu saistītā 
iekaisuma samazināšanā. Šajā nodaļā iekļauti 
daži no divpadsmit iekaisumu mazinošiem

enerģētiskajiem punktiem18. Ja tos stimulē regulāri 
katru dienu, tie veicina asinsriti. Tas samazina 
iekaisumu, vienlaikus uzlabojot locītavu kustīgumu

Artrīta mazinašanas enerģetiskie punkti

Ieleju savienotājs (H oku ; LI 4)
Uzmanību! Šo punktu nedrīkst izmantot 
grūtnieces, jo  tā stimulācija var izraisīt dzemdes 
priekšlaicīgas kontrakcijas.

Novietojums. Garenajā bedrītē starp īkšķi un 
rādītājpirkstu. Kad īkšķis un rādītājpirksts ir 
saspiesti cieši kopā, plaukstas ārmalā atrodiet 
visizteiktāko muskuļa radīto paaugstinājumu.

Ieguvumi. Samazina sāpes un iekaisumu rokā, 
plaukstas locītavā, plecā un kaklā.

Ārējie vārti (T W  5)
Novietojums. Apakšdelma priekšējā virsmā 
starp elkoņa kaulu un spieķkaulu divarpus pirkstu 
platumus virs plaukstas pamatnes krokas.

Ieguvumi. Atvieglo reimatismu, tendonītu, 
plaukstas pamata un pleca sāpes.

Trīs jūdžu punkts (St 36)
Novietojums. Četru 
pirkstu attālumā zem 
ceļgala bļodiņas uz lielā 
lielakaula ārējās malas.

Ieguvumi. Stiprina 
organismu, uzlabo locī
tavu funkcijas, samazina 
nogurumu, kas bieži 
ir ilgstošu artrīta sāpju 
pārvarēšanas rezultāts.

Izlocītais dīķis (LI 11)
Novietojums. Priekšpusē, elkoņa krokas ārpusē.

Ieguvumi. Samazina artrīta sāpes, it īpaši -  
elkonī un plecā.

Apziņas vārti (G B  20)
Novietojums. Zem galvaskausa pamatnes 
padziļinājumā starp diviem garajiem vertikālajiem 
kakla muskuļiem 5-7,5  cm attālumā viens no otra 
atkarībā no galvas lieluma.

Ieguvumi. Samazina artrītu, kā arī šādas vispārēja 
rakstura sūdzības, kas bieži pavada artrīta izraisītās 
sāpes: galvassāpes, bezmiegs, kakla stīvums, kakla 
sāpes, nogurums un vispārēja nervozitāte.

■  Jums nevajag izmantot visus šos punktus. J a  ir 
laiks, tad, lai gūtu vēlamo efektu, lietojiet kaut vai 
tikai vienu vai divus no tiem.

18 Lai gūtu plašāku informāciju par šo artrita sāpju mazināšanai 
derīgo akupresūras punktu lietošanu, iepazīstieties ar Michael 
Reed Gach, Arthritis R elief at Yottr Fingertips (New York: VVarner 
Books, 1989), 27.-38. lpp.
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Enerģetisko punktu vingrinājumi

4. solis
Spēcīgi spiediet G B  20. Novietojiet abu roku 
īkšķus virs galvaskausa pamatnes 5 -7 ,5  cm 
atstatu abās padziļinājuma vietās. Spiediet 
pakāpeniski, vienlaikus lēni atliecot atpakaļ 
galvu. Vienu minūti spēcīgi spiediet uz augšu 
zem galvaskausa.

1. solis
Spiediet dziļumā LI 4. Lai piespiestu šo 
pretiekaisuma punktu uz kreisās rokas, ielieciet 
labo īkšķi padziļinājumā starp īkšķi un 
rādītājpirkstu, lai pakāpeniski virzītu spiedienu 
pret kaulu, kurš savienojas ar rādītājpirkstu. 
Spiediet pāris minūtes, šajā laikā dziļi elpojot, 
pēc tam mainiet rokas.

2. solis
Sp iedietTW  5. Lai atrastu šo punktu, novietojiet 
kreisās rokas dūres kauliņus uz labā apakšdelma 
divarpuspirkstu 
platuma attālumā 
no locītavas 
krokas. Ar pirkstu 
kauliņiem vienu 
minūti ilgi spēcīgi 
spiediet šo punktu; 
šajā laikā dziļi 
elpojiet. Tad 
mainiet rokas.3. solisl'.rti apsēdieties un veiciet šādas darbības.Spiediet LI 11. Salieciet labo roku sev priekšā, plauksta vērsta uz leju. Lai sameklētu šo punktu, novietojiet kreisās rokas pirkstgalus uz labās rokas virspuses tur, kur beidzas elkoņa kroka. Vienu minūti ilgi ar kreisās rokas pirkstiem spēcīgi spiediet elkoņa locītavā, šajā laikā dziļi elpojot. Pēc tam mainiet puses.
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5. solis
Stipri spiediet ST 36. Šis ir viens no efektīvā
kajiem akupresūras punktiem, lai novērstu sāpes 
un nogurumu. Lai sameklētu šo punktu, izmēriet 
četru pirkstu platuma attālumu zem ceļgala 
bļodiņas, novietojiet pirkstus 1,3 cm uz ārpusi 
no lielakaula. Ja viss ir pareizi, tad, kustinot pēdu 
uz augšu un leju, muskulim vajag sarauties. Tad 
savelciet abas rokas dūrēs un tās viegli novietojiet 
abu kāju ārpusē tieši zem ceļiem. Ar dūrēm 
enerģiski berzējiet lielakaulus virzienā uz augšu 
un leju vienu minūti ilgi. Tas atjauno visu sistēmu.

Vislabāk šos artrītu atvieglojošos vingrinā
jumus izdarīt divas reizes dienā. Ja nav tik daudz 
laika, pietiekamu pozitīvu efektu sniegs arī 
nodarbošanās divas reizes nedēļā.

Papildu punkti nodaļai “Artrīts un arpuslocitavu reimatisms”
Lai ilustrētu citus artrīta sāpju samazināšanai izmantojamos enerģētiskos punktus, skatiet 9. nodalu 

“Muguras sāpes un radikulīts”, 13. nodaļu “Krampji un spazmas”, 20. nodaļu “Galvassāpes un migrēna”, 
28. nodaļu “Ceļgala sāpes”, 33. nodaļu “Kakla stīvums un sāpes”, 35. nodaļu “Sāpes”, 37. nodalu “Plecu 
stīvums” un 42. nodaļu “Plaukstas sāpes”.
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8

A s t m a  u n  e l p o š a n a s  g r ū t ī b a s

-£ .1  pošanas grūtības var izraisīt ķermeņa 
intoksikāciju un kūtrumu, līdz ar to apgrūtinot 
i/.irst ēšanos. Lai organisms spētu veikt savas 
lunkcijas, visām šūnām, orgāniem un sistēmām 
it nepieciešams skābeklis.

Akupresūras punkti, kas novietoti krūškurvja 
augšdaļā tieši zem atslēgkaula izvirzījumiem, ja 
uz. tiem uzspiež dažas minūtes ilgi, var izrādīties 
daļēji efektīvi regulāras elpošanas atjaunošanā.
Citi punkti, kas atslābina lielas, ar elpošanas 
sistēmu saistītas un elpošanu atvieglinošas 
muskuļu grupas, var efektīvi palielināt plaušu 
kapacitāti. Ir punkti, kas atjauno plaušu audus.

Astma

Ar astmu slimam cilvēkam ir elpošanas 
grūtības, sasprindzinājums krūškurvī, aizsmakums

un klepus ar gļotainām krēpām. Bronhu 
sieniņas saraujas, gaisa vadi sašaurinās, radot 
izelpošanas grūtības. Emocionālais stress, 
hormonālā līdzsvara traucējumi un nelielas 
infekcijas var padarīt cilvēku uzņēmīgāku pret 
alerģiskām reakcijām un astmas lēkmēm. Bieži 
vien var atvērt elpceļus, vienkārši atbrīvojot 
bronhu muskulatūru, ko var panākt, strādājot 
ar šajā nodaļā aprakstītajiem enerģētiskajiem 
punktiem.

Iepriekšējos (nepublicētajos) Berklijas 
(Kalifornija) Akupresūras institūta pētījumos 
ir konstatēts, ka četriem no katriem pieciem 
pārbaudītajiem pieaugušajiem astmas slimnie
kiem tūlīt pēc divdesmit minūtes ilga akupresūras 
seansa par 20 procentiem palielinās plaušu vitālā 
kapacitāte. Institūta pētījumā tika izmantoti šajā 
nodaļā minētie enerģētiskie punkti.



Enerģetiskie punkti astmas un elpošanas 
grūtību samazināšanai

Plaušu punkts (B 13)
Novietojums. Viena pirksta platuma attālumā 
zem lāpstiņas augšējā gala starp muguru un 
lāpstiņu.

Ieguvumi. Atbrīvo no astmas, klepus, šķaudī
šanas un plecu un kakla muskuļu spazmām.

Elegantā savrupmāja (K 27) 
Novietojums. Padziļinājumā zem atslēgkaula 
blakus krūškaulam.

Ieguvums. Atbrīvo krūškurvja saspringumu, sama
zina elpošanas grūtības, astmu, klepu un nemieru.

Atbrīvotājs (Lu 1)
Novietojums. Krūškurvja ārējā daļā trīs pirkstu 
platuma attālumā zem atslēgkaula.

Ieguvums. Atbrīvo no astmas, elpošanas 
grūtībām, krūškurvja sasprindzinājuma un 
aizsprostojumiem, klepus un emocionālā 
distresa radīta sasprindzinājuma.

Lielais bezdibenis (Lu 9)
Novietojums. Plaukstas ieloka padziļinājumā 
zem īkšķa pamatnes.

Ieguvumi. Atrisina veselības problēmas, kas 
saistītas ar plaušām, samazina klepu un astmu.

Salaiduma stūris (Lu 10)
Novietojums. Plaukstas pusē bedrītes centrā 
pie īkšķa pamatnes.

Ieguvumi. Mazina elpas trūkumu, klepu un 
sāpes kaklā.

■  Jums nevajag lietot visus šos punktus. J a  ir laiks, 
tad, lai gūtu vēlamo efektu, izmantojiet kaut vai 
tikai vienu vai divus no tiem.



Enerģētisko punktu vingrinājumi

Apsēdieties ērtā pozā un veiciet šādas 
darbības.

1. solis
Spēcīgi spiediet B 13. Pārlieciet labo roku 
pāri kreisajam plecam un starp lāpstiņas galu 
un muguru sameklējiet B 13. Ar āķī salocītiem 
pirkstiem spiediet uz šo apvidu. Izdariet piecas 
dziļās elpošanas kustības, turpinot turēt punktu 
spēcīgi piespiestu. Pēc tam izdariet vēl piecas 
elpošanas kustības, spiežot pretējās puses B 13.

2. solis
Spiediet abus K 27 punktus. Ar abiem īkšķiem 
spiediet uz padziļinājumiem tieši zem atslēgkau- 
liem. Uz abiem šiem krūšu augšdaļas punktiem 
lietojiet pakāpeniski augošu spiedienu, šajā laikā 
vienlaikus izdarot piecas vai vairāk garas, dziļas 
elpošanas kustības.

3. solis
Spēcīgi spiediet Lu 1. Novietojiet plaukstas 
krūškurvja priekšā, īkšķus vēršot uz augšu, un 
ar tiem spiediet uz muskuļiem, kuri atrodas 
zem atslēgkaula un iet horizontāli. Uz krūšu 
muskuļiem sameklējiet mezglu vai jutīgu vietu. 
Zem šī mezgla atrodas Lu 1 -  svarīgs akupresūras 
punkts, kas palīdz likvidēt elpošanas grūtības. 
Ļaujiet galvai brīvi nokarāties uz priekšu 
krūškurvja virzienā, tādā veidā atbrīvojot kaklu, 
tajā paša laikā ar īkšķiem spēcīgi spiediet uz 
muskuļiem. Dziļi elpojot, turpiniet iedarboties 
uz šo punktu divas minūtes.

4. solis
Turiet Lu 9 un Lu 10. Vispirms plaukstas ieloka 
padziļinājumā zem īkšķa pamatnes sameklējiet 
Lu 9. Pēc dažām lēnām, dziļām, garām elpošanas

kustībām pārejiet pie 
Lu 10, kas atrodas 
īkšķa pamatnes 
centrā. Turot Lu 10, 
turpiniet dziļi elpot. 
Pēc tam saspiediet 
pretējo plaukstu 
dūrē, lai stimulētu 
abus šos punktus, 
tos viegli, enerģiski 
berzējot. Apmēram 
pēc minūtes mainiet 
rokas.
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Dziļās elpošanas vingrinājums
1. Nogulieties taisni uz muguras ar augšup

paceltām rokām. Izdariet dziļu ieelpu, tās laikā 
rokas cieši saspiežot dūrēs, un saspringstiet, 
savelkot visus roku muskuļus.

2. Turot rokas saspringtas, lēnam izelpojiet; 
kamēr laidiet dūres lejup gar krūškurvi, 
izvērsiet elkoņus uz āru.

3. Atslābiniet dūres un, ieelpojot vēlreiz, atkal 
sasprindziniet rokas un paceliet tās pret 
debesīm.

4. Cieši saspiediet dūres un atkal izelpas laikā 
sasprindziniet roku muskuļus, nolaižot 
dūres lejup gar krūškurvji tā, it kā ievilktu 
dziedinošo enerģiju tieši plaušās.

Pēc tam kad būsiet vairākas reizes veicis 
šo vingrinājumu, aizveriet acis, rokas brīvi 
novietojiet gar sāniem, ar plaukstām vērstām 
uz augšu, un atslābinieties. Dziļi elpojiet un 
vizualizējiet, kā dziedinoša enerģija cirkulē 
jūsu ķermenī.

Papildu punkti nodaļai “Astma un elpošanas grūtības”
Lai mazinātu astmu un citus elpošanas sistēmas darbības traucējumus, skatiet punktus 11. nodaļā 

“Saaukstēšanās un vīrusinfekcijas”, 14. nodaļā “Depresija un emocionālais līdzsvars” un 26. nodaļā 
“Uzbudināmība, frustrācija un adaptācijas grūtības”.

50



9Muguras sāpes un radikulītsV ie n s  no maniem klientiem, Džindžers, ir 
mazumtirdzniecības veikala menedžeris, kurš 
< ieta no stiprām muguras sāpēm. Viņš sūdzējās 
I >ar nogurumu un lieko svaru. Muguras sāpju 
atvieglošanai es spiedu piemērotus punktus uz 
viņa kājām un pēdām. Pēc akupresūras seansa, 
kad Džindžers lēnām cēlās kājās, mēs izdzirdējām 
viņa mugurā krakšķi. Kad muguras muskuļi 
atbrīvojas, skriemeļi bieži vien automātiski ieņem 
savu pareizo vietu. Pēc šī viena paša akupresūras 
seansa viņš jutās daudz atbrīvotāks un viņa 
muguras sāpes bija gandrīz pārgājušas.

Muguras sāpes ir viena no mūsu sabiedrībā 
izplatītākajām slimībām. Četri no pieciem 
cilvēkiem vismaz reizi mūžā ir saskārušies ar 
nopietnām muguras sāpēm19. Vairums radikulīta 
un muguras lejasdaļas sāpju gadījumu ir saistīti 
ar stresu, sliktu stāju, negadījumiem vai vēdera 
muskuļu vājumu. Biežs muguras sāpju iemesls 
ir arī muguras muskuļu vai saišu pārpūle, tāpēc 
ir ļoti svarīgi uzturēt muguras muskuļus spēcīgus 
un kustīgus. Akupresūra efektīvi samazina 
muskulatūras sasprindzinājumu, kas saistīts 
ar muguras lejasdaļas sāpēm un radikulītu.

Ja ir sāpes gūžās vai muguras lejasdaļā, 
organisms automātiski kompensē šo vājumu,

11 Michael Reed Gach, The Butn Back Book (Barkeley: Celestial 
Arts, 1985), 5. lpp.

apvidu atbrīvojot no lieka spiediena un spiedienu 
pārliekot uz otru pusi. Diemžēl tas ļoti noslogo 
otru pusi, vēl vairāk saasinot problēmu.

Akupresūras efektivitāti var palielināt ar 
veselīgu diētu un pareizām siltuma procedūrām. 
Saskaņā ar tradicionālo Ķīnas medicīnu muguras 
lejasdaļas problēmas var izraisīt pārāk liela sāls 
daudzuma lietošana uzturā, pārmērīga šķidruma 
uzņemšana, liela daudzuma aukstu ēdienu 
patērēšana, tāpat arī saaukstēšanās un stiprus 
satricinājumus radoši vingrinājumi, kā ari bailes 
un paranoja. Mana astoņpadsmit gadus ilgā 
akupresūras lietošanas prakse ir to apstiprinājusi 
vēl un vēlreiz. Es uzskatu: lai novērstu muguras 
problēmas, nepieciešami viegli, maigi, regulāri 
muguras lejasdaļas vingrinājumi.

Noderīgi var izrādīties arī karsti apliekamie, 
karstas ūdens pudeles vai karsta vanna (ja 
nav iekaisuma), jo karstums īslaicīgi atbrīvo 
no stīvuma un sāpēm. Bet, ja  muskulatūras 
problēmu gadījumā jūs karstumu izmantojat 
kombinācijā ar akupresūru, tad atbrīvošanās 
no sasprindzinājuma un sāpēm parasti ir 
ilgstošāka.

Brīdinājums! Nespiediet uz izmainītiem 
mugurkaula diskiem vai uz salauztiem kauliem. 
Ja ir stipras muguras sāpes vai radikulīts, jums 
vispirms vajag konsultēties ar ārstu, osteopātu, 
hiropraktiķi vai fizioterapeitu.



Enerģetiskie punkti, kas palīdz atbrīvoties 
no muguras lejasdaļas sāpēm

Dotie enerģētiskie punkti stimulē muguras 
lejasdaļu, padara to stiprāku un spējīgu pretoties 
slimībām. Ceļgala priekšpusē izvietotais B 54 
ir speciāls trigera punkts, kas atvieglo muguras 
lejasdaļas sāpes. Muguras lejasdaļā izvietotie 
dzīvības jūras (B 23 un B 47) punkti un vēdera 
lejasdaļā novietotie enerģijas jūras (CV 6) 
punkti ļauj atvieglot muguras sāpes un ir īpaši 
noderīgi, ja  ir nieru un uroģenitālās sistēmas 
slimības. Dzemdes un dzīvības punkts (B 48) uz 
sēžamvietas ir efektīvs muguras lejasdaļas un 
radikulīta sāpju atvieglotājs. Jūs varat izmantot 
katru no šiem punktiem atsevišķi vai kopā secīgi, 
lai vēl pilnīgāk atvieglotu muguras sāpes.

D zīvības jū ra  (B 23 un B 47)
Brīdinājums! Ja jums ir vāja mugura, tad 
dzīvības jūras punkti var būt diezgan sāpīgi. Tādā 
gadījumā ļoti ārstējošs var izrādīties pāris minūšu 
ilgs viegls, stacionārs pieskāriens, kas izmantots 
spēcīga spiediena vietā. Ja jums ir kādi jautājumi 
un nepieciešams medicīniska rakstura padoms, 
konsultējieties ar savu ārstu.

Novietojums. Muguras lejasdaļā (starp otro 
un trešo jostas skriemeli) divu līdz četru pirkstu 
platuma attālumā uz malu no mugurkaula jostas 
līmenī.

Ieguvumi. Atbrīvo no muguras lejasdaļas 
sāpēm, radikulīta un bieži sastopamā sāpju radītā 
noguruma.

Dzemde un dzīvība  (B 48)
Novietojums. Viena vai divu pirkstu platuma 
attālumā uz ārpusi no krustu kaula (liels kaulains 
apvidus muguras lejasdaļā) un pusceļā starp gūžas 
kaula virsotni un sēžamvietas pamatni.

Ieguvumi. Atvieglo muguras lejasdaļas un radi
kulīta sāpes, sasprindzinājumu iegurņa apvidū, 
sēžamvietas sāpes un saspringumu.

52



Enerģijasjūra (C V  6)
N ov ieto ju m s. Divu pirkstu platuma attālumā 
tieši zem nabas.

Ieguvumi. Atbrīvo no muguras lejasdaļas vājuma, 
tonizē vājus vēdera muskuļus un novērš dažādas 
muguras lejasdaļas problēmas.

Komandējošais vidus (B 54)
Novietojums. Ceļa krokas mugurējās daļas vidū.

Ieguvumi. Atbrīvo no muguras, radikulīta un 
ceļgalu sāpēm, muguras stīvuma, ceļgalu, muguras 
un gūžu artrīta.

Enerģetisko punktu vingrinājumi

Sāciet šo vingrinājumu kompleksu sēdus 
stāvoklī un pēc tam atgulieties uz paklāja.

1. solis
Berzējiet, pēc tam paturiet B 23 un B 47.
Vispirms novietojiet abu roku pirkstu kauliņus 
uz muguras lejasdaļas, plaukstas vērstas 
uz ārpusi. Ar pirkstu kauliņiem enerģiski 
berzējiet muguras lejasdaļu tā, lai rastos 
siltums. Vienu minūti turpiniet enerģisku 
berzēšanu, vienlaikus dziļi elpojot.

Pēc tam uzlieciet rokas uz jostasvietas, 
īkšķus novietojot uz muguras garajiem 
muskuļiem mugurkaula tuvumā un ar 
pirkstiem aptverot sānus. Ar īkšķiem spēcīgi 
un stabili spiediet uz muguru taisno muskuļu 
ārpusē tā, lai attālums starp īkšķiem būtu 
aptuveni 10 cm. Šāds uz iekšu vērsts spiediens 
stimulē B 47. Jūs varat stimulēt arī iekšējo 
punktu B 23, spiežot uz lielo vertikālo 
muskuļu virsotni apmēram divu pirkstu 
platuma attālumā no mugurkaula. Izmantojiet 
īkšķus vai citus pirkstus, lai stimulētu vienu 
pusi vai arī vienlaikus abas puses, spiežot 
vismaz vienu minūti ilgi. Lietojiet tik lielu 
spēku, lai neizjustu diskomfortu.
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2. solis
Ceļgali pievilkti pie krūtīm. Nogulieties uz 
muguras un ieelpojiet. Ar rokām cieši piespiediet 
ceļgalus pie krūškurvja un, lēnām izelpojot, turiet 
tos piespiestus. Pēc tam ieelpojiet, vienlaikus 
ceļgalus atvirzot no krūtīm. Atkārtojiet šo kustību 
divas minūtes, elpojot dziļi ar diafragmu. Kad 
jūs ar roku muskuļu spēku piespiežat ceļus pie 
krūtīm un izelpojat, tad izlīdziniet muguras lejas
daļu un nostiepiet to taisnu attiecībā pret grīdu.

Pēc šī vingrojuma vismaz trīs minūtes 
relaksējieties: ceļgali saliekti, pēdas cieši pie 
grīdas, acis aizvērtas. Vingrinājumu atkārtojiet 
divas reizes dienā.

3. solis
Cieši piespiediet CV 6. Novietojiet pirkstgalus 
uz vēdera lejasdaļas starp nabu un kaunumkaulu. 
Dziļi elpojot, vienas minūtes laikā pakāpeniski 
iespiediet 2 ,5-5  cm dziļi vēderā.

4. solis
Masējiet B 48 apvidu. Novietojiet rokas zem 
sēžamvietas (plaukstas vērstas uz leju) pie 
muguras. Aizveriet acis, izdariet garas, dziļas 
ieelpas un divas minūtes šūpojiet ceļgalus no 
vienas puses otru. Lai gūtu labsajūtu un arī 
nodrošinātu dažādu sēžamvietas muskuļu daļu 
stimulāciju, mainiet roku stāvokli. Izmēģiniet 
arī šūpot kājas no vienas puses uz otru, kad kājas 
ir pievilktas pie vēdera un pēdas -  atrautas no 
zemes.

5 . solis
Spiediet B 54. Novietojiet pirkstgalus ceļu 
aizmugures krokas vidū. Saliecot pirkstus, 
izmantojiet roku muskuļus, lai šūpotu kājas 
uz priekšu un atpakaļ, vienlaikus dziļi elpojot. 
Dariet to vienu minūti. Pēc tam relaksējieties 
un ļaujiet kājām atpūsties, novietojot pēdas 
uz grīdas; ceļi saliekti.
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(6. solis
Atkārtoti piespiediet B 23 un B 47. Savelciet 
I>iiU-.tus dūrēs un novietojiet tās uz muguras 
lejasdaļas ar plaukstām uz leju tā, lai pirkstu 
kauliņi atrastos starp mugurkaulu un muguras 
lejasdaļas muskuļiem. Aizveriet acis un vienu 
minūti dziļi elpojiet. Pēc tam lēnām pagriezieties 
rīta embrija pozā, roku paliekot zem galvas 
spilvena vietā. Aizveriet acis un dziļi relaksējieties 
vismaz piecas minūtes.

Masāža ar tenisa bumbiņām
Muguras lejasdaļas masāžu ļoti veiksmīgi var 

veikt ar tenisa bumbiņām. Divas kopā saliktas 
trnisa bumbiņas cieši ietiniet lielā, biezā dvielī 
vai zeķē un novietojiet uz paklājiņa, kas noklāts

uz grīdas. Apsēdieties tā, lai bumbiņas būtu 
jums aiz muguras, kājas salieciet ceļos un pēdas 
piespiediet cieši pie zemes. Atbalstiet muguru 
uz elkoņiem, daļēji to atliecot atpakaļ, bumbiņām 
visu laiku jāatrodas zem muguras lejasdaļas.

Izdariet vairākas garas, lēnas un dziļas elpošanas 
kustības. Pēc minūtes pārvietojiet bumbiņas 
uz citu sasprindzinājuma zonu. Ieturiet jauno 
pozu atkal vienu minūti, vienlaikus ar aizvērtām 
acīm izdarot vairākas dziļas elpošanas kustības. 
Pēc tam pārvietojiet bumbiņas atkal uz citu 
sasprindzinājuma zonu.

Pēc tam kad esat atbrīvojies no lielākās muguras 
sasprindzinājuma daļas, nolieciet bumbiņas malā 
un nogulieties uz muguras. Ar aizvērtām acīm 
vienu minūti atkārtojiet 2. soli. Pēc tam piecas 
minūtes pilnīgi relaksējieties un turpiniet dziļo 
elpošanu.

Papildu punkti nodaļai “Muguras sāpes un radikulīts”
Lai iepazītos ar muguras sāpes samazinošo punktu ilustrācijām, skatiet 33. nodaļu 

“Kakla stīvums un sāpes”un 35. nodaļu “Sāpes”.
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10

H r o n is k a  n o g u r u m a  s in d r o m s
v

2/urnālā Newsweck hroniskā noguruma 
sindroms aprakstīts kā “astoņpadsmitgadīgo 
nespēks”, un tā simptomu skaits, pieaugot 
informētībai, aizvien paplašinās. Tas aptver 
hronisku nogurumu, muskuļu sāpes, nespēku, 
galvassāpes, reiboņus, sliktu dūšu, depresiju, 
apgrūtinātas domāšanas spējas un nervozitāti.

Hroniskā noguruma sindroms (Epsteins-Bārs) 
bieži tiek uzskatīts par vīrusinfekciju. Imūnās 
sistēmas vājums, kas atļauj vīrusam savairoties, 
var izrādīties vides nelabvēlīgo faktoru iedarbības 
rezultāts20 vai arī to var radīt hronisks stress.

Dr. Haralds Epsteins novēroja: “Šie indivīdi, 
kurus es esmu redzējis un kuri ir bijuši inficēti ar 
Epsteina-Bāra vīrusu, acīmredzami ir atradušies 
nelabvēlīgos dzīves apstākļos.”21

Saskaņā ar tradicionālo ķīniešu medicīnu 
imūnsistēmas stāvokli galvenokārt nosaka 
nieres, aknas, plaušas un liesa. Turpmākajos 
vingrinājumos vajadzēs izmantot punktus, kuri 
stiprina šos orgānus, lai uzlādētu organismu un 
vairotu tā spēju pretoties ārvides un situāciju 
radītājiem stresiem. Turklāt, spēcinot nieres, 
akupresūra mobilizē organisma pašārstēšanās 
spējas un iedarbojas vispārspēcinoši uz visu 
organismu.22

Dženija, mana kliente, parasti juta vājumu 
un nomāktību, cieta no galvassāpēm un hroniska 
noguruma sindroma. Pēc īslaicīgas nodarbošanās 
ar pleciem un kaklu es viņai ierādīju, kā lietot 
pašakupresūras tehnikas, lai uzlabotu veselības

20 Robert A. Buist, Ph. D., New Light on Chronic Fatigue 
Syndrome, H ealth andN utrition Update, 4, No. 1 (1989).
21 Gerald Epstein, M. D., Creating H ealth Through Imagery 
(New York: Bantam Books, 1989), 103. lpp.
22 Lai plašāk iepazītos ar pašpalīdzības tehnikām, kas vērstas 
uz noguruma samazināšanu un vispārējā stāvokļa uzlabošanu, 
skatiet Michael Reed Gach,Acu-Yoga (Tokyo: Japan 
Publications, 1981), 162.-167. lpp.

stāvokli: enerģiski berzējot kakla lejasdaļu, pēc 
tam kāju ārējo malu zem ceļgaliem un visbeidzot 
pēdu virsmas. Kaut arī Dženija jau pēc pirmā 
seansa izjuta labu relaksāciju un atbrīvotību, 
es viņai ieteicu nodarboties ar akupresūras 
punktiem vismaz trīs reizes dienā. Es viņai 
pastāstīju, ka būs nepieciešami vairāki mēneši 
smaga darba un visu turpmāko dzīvi būs pareizi 
jāēd, lai īsti spētu sev palīdzēt. Labi, ka Dženijai 
ir stipra griba; viņa lietoja akupresūru katru 
dienu un guva lieliskus rezultātus.

Katrs no turpmāk aprakstītajiem hroniska 
noguruma sindroma samazinošiem punktiem 
ir izvēlēts, lai palīdzētu cīnīties ar šī stāvokļa 
galvenajiem simptomiem, kā arī lai stiprinātu 
imūnsistēmu un organisma pretspēkus.
Lu 1 uzlabo plaušu stāvokli. B 23 un B 47, 
kuri ir novietoti muguras lejasdaļā, uzlabo nieru 
darbību, atbrīvojot dzīvības enerģiju, kas palīdz 
uzveikt hronisku nogurumu. Vēdera lejasdaļā 
novietotais CV  6 veicina iekšējo orgānu opti
mālu darbību. Piespiežot P 6, lielisku trigera 
punktu, kas atrodas uz plaukstas pamatnes, 
var mazināt sliktas dūšas sajūtu. GB 20, kas ir 
novietots zem galvaskausa pamatnes, atjauno 
līdzsvara sajūtu un samazina galvas reibšanu. 
Trešās acs punkts, kas novietots uzacu vidū, 
uzlabo domāšanu. G B 21, kurš atrodas plecu 
virspusē, samazina plecu hronisku sasprindzi
nājumu un vispārējo stresu.

Visi iepriekš minētie enerģētiskie punkti 
kopā ar ST  36, LV 3 un T W  5 dod vispār- 
spēcinošu iedarbību uz ķermeni, to nodrošinot 
ar lielāku enerģiju, atmodinot imūnsistēmu 
un ļaujot iekšējiem orgāniem darboties 
optimālos apstākļos. Šos hroniska noguruma 
sindromu samazinošos punktus ir vēlams 
iekļaut veselību nostiprinošajā ikdienas 
ārstnieciskajā programmā.
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Enerģetiskie punkti hroniska noguruma sindroma samazināšanai (Epsteina-Bāra vīruss)A tbrīvotājs (Lu 1)
Novietojums. Krūškurvja ārējā daļā četru 
pirkstu platuma attālumā uz augšu no paduses 
krokas un viena pirksta platumā uz iekšpusi.

Ieguvumi. Atbrīvo no elpošanas grūtībām, 
noguruma, neskaidras domāšanas, krūškurvja 
sasprindzinājuma un aizsprostojumiem tajā, 
emocionālas depresijas, klepus un astmas.

Plecu labklājība  (G B  21)
brīdinājums. Grūtniecēm šo punktu drīkst 
•piest tikai viegli.

Novietojums. Plecu muskuļu augstākajā 
punktā 1-5 cm no kakla apakšdaļas malas.

Ieguvumi. Samazina nervozitāti, uzbudi
nājumu, nogurumu, plecu stīvumu, asinsrites 
traucējumus plaukstās un pēdās, nervu 
problēmas un galvassāpes.

■  Jums nav jāizm anto visi šie punkti. J a  ir laiks, 
tad, lai iegūtu pietiekami labu efektu, piespiediet 
vienu vai divus no tiem.

A pziņas vārti (G B  20)
Novietojums. Tieši zem galvaskausa pamatnes 
padziļinājumā starp diviem lielajiem kakla 
muskuļiem 5-7,5 cm atstatu vienu no otra 
(atkarībā no galvas lieluma).

Ieguvumi. Atvieglo galvassāpes, artrītu, mazina 
bezmiegu, galvas reiboņus, kakla stīvumu un 
sāpes, ievainojumu un traumu radītās sāpes, 
šoku, hipertoniju, neiromotorās koordinācijas 
traucējumus, spiediena sajūtu acīs un 
uzbudinājumu.

Iekšējie vārti (P 6)
Novietojums. Apakšdelma iekšpuses vidusdaļā 
divarpus pirkstu platuma attālumā 110 plaukstas 
krokas starp abiem apakšdelma kauliem.

Ieguvumi. Atbrīvo no gremošanas traucējumiem, 
sliktas dūšas, bezmiega, nervozitātes, paātrinātas 
sirdsdarbības un plaukstas sāpēm.
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Ārējie vārti (T W  5)
Novietojums. Apakšdelma priekšējā virsmā 
starp elkoņa kaulu un spieķkaulu divarpus pirkstu 
platuma attālumā virs plaukstas pamatnes krokas.

Ieguvumi. Atbrīvo no reimatisma, tendonlta, 
plaukstas un pleca sāpēm, paaugstina spēju preto
ties saaukstēšanās slimībām un vīrusinfckcijām.

D zīvības jū ra  (B  23 un B 47)
Brīdinājums! Nespiediet uz izmainītiem mugur
kaula diskiem vai salauztiem kauliem. Ja jums 
ir vāja mugura, tad dzīvības jūras punkti var būt 
diezgan sāpīgi. Tādā gadījumā ļoti ārstējošs var 
izrādīties pāris minūšu ilgs, viegls, stacionārs 
pieskāriens spēcīga spiediena vietā. Ja jums ir 
kaut kādi jautājumi un nepieciešams medicīniska 
rakstura padoms, konsultējieties ar savu ārstu.

Novietojums. Muguras lejasdaļā divu (B 23) 
līdz četru (B 47) pirkstu platumā uz malu no 
mugurkaula jostas līmenī.

Ieguvumi. Atbrīvo no daudziem hroniska 
noguruma sindroma simptomiem: muskuļu 
vājuma, pārmērīga noguruma, uzbudināmības, 
galvas reiboņiem un domāšanas grūtībām.

Trīs jūdžu  punkts (St 36)
Novietojums. Četru pirkstu platuma attālumā 
zem ceļgala bļodiņas un viena pirksta platuma 
attālumā uz āru no lielā lielakaula ārējās malas.
Ja spiežat pareizajā vietā, tad, kustinot pēdu uz 
augšu un uz leju, ir jāsaraujas muskulim.

Ieguvumi. Atvieglo nogurumu, galvas reiboņus, 
vispārēju vājumu, kā arī nostiprina un tonizē 
visa ķermeņa muskulatūru.

L ielie uzplūdi (Lv 3)
Novietojums. Pēdas virspusē padziļinājumā 
starp lielo un otro pirkstu.

Ieguvumi. Samazina vājuma sajūtu, galvas reiboņus, 
nogurumu, apjukuma sajūtu, galvassāpes, sliktu 
dūšu un uzbudinājuma sajūtu.

Trešās acs punkts (G V  24.5)
Novietojums.
Tieši uzacu loka vidū 
bedrītē, kur deguna 
izliekums pāriet 
pieres centrā.

Ieguvumi.
Samazina hronisku 
nogurumu, vājumu, 
galvas reiboņus un 
apjukumu, kas rodas 
hroniska noguruma 
sindroma gadījumā.

Enerģijas jū ra  
(C V  6)

Novietojums. Trīs 
pirkstu platuma attā
lumā tieši zem nabas.

Ieguvumi. Atbrīvo 
no vispārējas vājuma 
sajūtas, ļoti liela 
noguruma, galvas 
reiboņiem un apjuku
ma, ko rada hroniska 
noguruma sindroms.



Enerģētisko punktu vingrinājumi

Nogulieties vai ērti apsēdieties un, 
\/>iežot katru punktu, koncentrējieties 
dziļai elpošanai. Vēdera dziļā elpošana 
uzlabo asinsriti katrā ķermeņa daļā, 
noņem muskuļu stīvumu un piepilda 
ķermeni ar dzīvības spēku. Pirmie trīs 
/u/nkti atbrīvo plecus un nostiprina 
imūnsistēmu.

1. solis
Piespiediet Lu 1. Novietojiet roku īkšķus uz 
krūškurvja augšējās ārējās daļas un sataustiet 
sasprindzinājuma mezglu. Radiet ciešu kontaktu 
ar muskuli, kas atrodas četru pirkstu platuma 
attālumā uz augšu un viena pirksta platuma 
attālumā uz iekšu no paduses. Aizveriet acis 
un elpojiet dziļi krūškurvī, vienlaikus 
vienu minūti spiežot punktu.

2. solis
Spēcīgi piespiediet G B 21.
Salieciet abu roku pirkstus un 
aizāķējiet tos aiz abu plecu 
virsotnēm, kur mēdz uzkrāties 
sasprindzinājums. Aizveriet acis 
un vienu minūti dziļi elpojiet, 
iztēlojoties, kā plecos ieplūst 
dziedinošā enerģija.

3. solis
Spiediet uz augšu G B 20. Novietojiet roku 
īkšķus zem galvaskausa pamatnes padziļinājumā 
starp diviem vertikālajiem kakla muskuļiem 
5-7,5  cm attālumā (atkarībā no galvas lieluma). 
Spiedienu pret galvas pamatni palieliniet 
pakāpeniski, vienlaikus lēnām atliecot atpakaļ 
galvu un dziļi elpojot. Dariet to vienu minūti.

Nākamie divi uz rokām izvietotie punkti 
izlīdzsvaro imūnsistēmu.

4. solis
Satveriet P 6 unT W  5. Novietojiet 
labās rokas īkšķi uz kreisās rokas 
plaukstas pamatnes iekšpusē 
divarpus pirkstu platuma attālumā 
virs krokas. Pirkstgalus nolieciet 
uz rokas ārpuses tieši aiz īkšķa, kur 
atrodas T W  5. Trīsdesmit sekundes 
turiet cieši satvertus šos punktus, pēc 
tam mainiet rokas un atkal punktus 
turiet trīsdesmit sekundes.
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7. solis
Spēcīgi berzējiet Lv3. Novietojiet labās kājas 
papēdi uz kreisās pēdas virspuses savienojuma 
vietā starp kauliem, kas saskaras ar lielo un otro 
pirkstu. Ar papēdi trīsdesmit sekundes berzējiet 
šo svarīgo aknu punktu. Pēc tam berzējiet to 
pašu punktu otrā kājā.

8. solis
Satveriet GV 24.5 
un CV 6. Ar labās 
rokas vidējo pirkstu 
maigi pieskarieties 
trešās acs punktam 
starp uzacīm. Ar 
kopā saliktiem krei
sās rokas pirkstiem 
spēcīgi uzspiediet 
uz CV 6 starp nabu 
un kaunumkaulu. 
Aizveriet acis, dziļi 
elpojiet un divas 
minūtes turiet 
piespiestus šos 
punktus.

Nākamie enerģētisko punktu 
izmantošanas soli stimulē un 
spēcina imūnsistēmu.

5. solis
Berzējiet B 23 un B 47. Novietojiet plaukstas 
uz muguras lejasdaļas, plaukstu mugurējā daļa 
vērsta pret muguru. Vienu minūti ilgi enerģiski 
berzējiet pirkstu kauliņus pret muguras lejasdaļu 
tā, lai rastos siltums. Sparīgajai muguras berzēša
nai jābūt tik enerģiskai, lai jums pietrūktu elpas. 
Sāda stimulācija nostiprinās imūnsistēmu.

6. solis
Enerģiski berzējiet
St 36. Labās kājas papēdi 
novietojiet uz kreisās 
kājas punkta St 36 apmē
ram 5 cm zem ceļgala 
bļodiņas un viena pirksta 
platuma attālumā uz 
lielakaula ārpusi. Vienu 
minūti berzējiet punktu, 
pēc tam dariet to pašu 
ar otru kāju atkal vienu 
minūti.

Papildu punkti nodaļai “Hroniska noguruma sindroms”
Lai iepazītu hroniska noguruma sindroma samazināšanai izmantojamos sekundāros punktus, skatiet 

11. nodaļu “Saaukstēšanās un vīrusinfekcijas”, 23. nodaļu “Imūnsistēmas stiprināšana” un 24. nodaļu 
“Impotence un seksuālās problēmas”.
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11

Sa a u k s t ē š a n ā s  u n  
VĪRUSINFEKCIJAS

«Saaukstēšanos izraisa vīrusi, kas attīstās deguna 
dobumā un rīklē, kad tiem ir labvēlīga tempe
ratūra, skābums un mitrums. Ja organisma 
pretošanās spējas ir zemas, samazinās iespēja 
piemēroties apkārtējās vides pārmaiņām, vieglāk 
var saaukstēties un gļotādas kļūst par lielisku 
barotni vīrusiem. Saaukstēšanās simptomi 
ir organisma cenšanās aizsargāt sevi pret 
iebrucējiem. Kad vīruss nokļūst, piemēram, 
degunā, organisms izdala vairāk gļotu, lai 
aizskalotu to projām.

Ta kā akupresūra stimulē organismu, lai tas 
pēc iespējas ātrāk padzītu vīrusus, pirmajā brīdī 
var likties, ka slimība saasinās, tomēr jūsu 
ķermenis vienkārši pārslimo simptomus ātrāk 
nekā parasti. Kaut arī akupresūra nevar izārstēt 
saaukstēšanos, darbība ar vairākiem punktiem 
ļaus jums ātrāk izveseļoties un palielinās 
pretošanās spēju nākamajām saaukstēšanās 
slimībām.

Sczonalas pārmaiņas
Enerģētiskais punkts B 36, ko sauc par 

palīdzības nodrošinātāju, ir ļoti noderīgs, lai 
stimulētu organisma dabiskos aizsargspēkus 
saaukstēšanās un vīrusinfekciju gadījumā.
Tas ir novietots muguras tuvumā zem lāpstiņu 
virsotnes. Saskaņā ar tradicionālo ķiniešu 
medicīnu šajā vietā ādas porās iekļūst vējš 
un aukstums23. Pirms saaukstēšanās sākuma 
muguras augšējās zonas muskuļiem ir tendence 
saspringt.24

Nesen vienam no maniem labākajiem 
draugiem, nekustamā īpašuma aģentam, bija 
smaga saaukstēšanās: aizlikts deguns, sauss 
klepus, piepampis acu apvidus un bāla sejas krāsa. 
Šo iemeslu dēļ divas iepriekšējās naktis viņš bija 
slikti gulējis un tāpēc jutās ļoti noguris. Es viņam 
ātri izmasēju muguras augšdaļu, plecus, kaklu 
un krūškurvi un pēc tam ierādīju, kā pašam sev 
spiest uz galvaskausa pamatnes un sejas izvietotos 
pretsastrēguma punktus. Es viņam ieteicu vismaz 
divas reizes dienā dzert ginka lapu tēju. Kad 
satiku Džonu nākamajā dienā, viņš pastāstīja, ka 
cieši gulējis un jūtas atspirdzis. Viņš izskatījās 
žirgts, vairs neklepoja un nešņauca degunu.

21 Felix M ann, Treatment o f  D isease by Acupuncture (London: 
VVilliam Heincmann Medical Books, Ltd., 1976), 32., 37. lpp. 
24 Lai plašāk iepazītos ar pašpalīdzības tehnikām saaukstēšanās 
un vīrusinfekciju gadījumā, skatiet M ichael Reed G ach, 
Acu-Yoga (Tokyo: Japan Publications, 1981), 1 3 8 .-142 . lpp.
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Saaukstēšanos un virusinfekcijas atvieglojoši 
enerģētiskie punkti

Urbjošais bambuss (B  2)
Novietojums. Acu dobumu ierobījumos abās 
pusēs, kur deguna loks saskaras ar uzacīm.

Ieguvumi. Atvieglo saaukstēšanos, blakus- 
dobumu sastrēgumus, galvassāpes pieres daļā 
un acu nogurumu.

Sejas skaistums (S t  3)

Novietojums. Vaiga kaula virspusē tieši zem 
acs zīlītes.

Ieguvumi. Samazina deguna aizlikumu, 
graušanu, nogurumu un spiedienu acīs.

Aicinošā smarža (LI 20)
Novietojums. Uz abiem vaigiem taisni uz āru 
no nāsīm.

Ieguvumi. Samazina sastrēgumus degunā, 
blakusdobumu sāpes, sejas paralīzi un 
piepampumu.

Apziņas vārti (G B  20)
Novietojums. Tieši zem galvaskausa pamatnes 
padziļinājumos abās pusēs 5 -7  cm atstatu viens 
no otra (atkarībā no galvas lieluma).

Ieguvumi. Atvieglo galvassāpes, asins sastrēgumus 
galvā, artrīta un kakla sāpes, mazina nemieru.

Vēju mājoklis (G V  16)
Novietojums. Galvas aizmugures centrā lielajā 
padziļinājumā zem galvaskausa pamatnes.

Ieguvumi. Atvieglo asins sastrēgumus galvā, 
samazina acu apsārtumu, garīgo stresu, galvas
sāpes un kakla stīvumu.

Izlocītais dīķis (L I 11)
Novietojums. Priekšpusē, elkoņa krokas ārpusē.

Ieguvumi. Atvieglo saaukstēšanās izpausmes, 
drudzi, aizcietējumus un sāpes elkonī, nostiprina 
imūnsistēmu.

Ieleju savienotājs (Iloku ;  LI 4)
Uzmanību! So punktu nedrīkst izmantot 
grūtnieces, jo  tā stimulācija var izraisīt dzemdes 
priekšlaicīgas kontrakcijas.

Novietojums. Kad īkšķis un rādītājpirksts ir 
saspiesti cieši kopā, plaukstas ārmalā atrodiet 
visizteiktāko muskuļa radīto paaugstinājumu.

Ieguvumi. Atbrīvo no saaukstēšanās, vīrus- 
infekcijām, spiediena galvā, aizcietējumiem 
un galvassāpēm.
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Trešās acs punkts (G V  24.5)
Novietojums. Tieši uzacu loku vidū bedrītē, 
kur deguna izliekums pāriet pieres centrā.

Ieguvumi. Samazina asins sastrēgumus galvā, 
deguna aizlikumu un galvassāpes.

E legantā savrupm āja  (K 27) 
Novietojums. Padziļinājumā zem atslēgkaula 
krūškaula priekšpusē.

Ieguvumi. Atbrīvo no sastrēgumiem, elpošanas 
grūtībām, astmas, klepus un kakla iekaisuma.■  Jums nav nepieciešams izmantot visus šos punktus. 

J a  tikai ir laiks, pietiekami labu efektu gūsiet, 
piespiežot vienu vai divus no tiem.

Enerģetisko punktu vingrinājumi

Ērti nogulieties uz muguras.

1. solis
Spiediet B 2 dziļumā. Novietojiet īkšķus uz acu 
dobumu augšējā loka un vienu minūti lēnām 
spiediet nelielajā bedrītē blakus virsdegunei. 
Aizveriet acis un izdariet vairākas dziļas elpošanas 
kustības, ļaujot galvai brīvi virzīties uz priekšu un 
atbalstīties uz īkšķiem.

2. solis
Spiediet St 3 un LI 20. Novietojiet abus vidējos 
pirkstus blakus deguna spārniem, rādītājpirkstus -  
tiem blakus un vienu minūti pakāpeniski spiediet 
uz vaigu kauliem. Jūs viegli varat iemācīt šo 
paņēmienu saviem bērniem, lai viņi varētu 
mazināt deguna aizlikumu.
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3. solis
Spiediet LI 11. Salieciet roku un uzlieciet īkšķus 
uz elkoņa krokas gala, kas atrodas apakšdelma 
ārpusē. Salieciet pirkstus, lai varētu vienu minūti 
stingri uzspiest elkoņa locītavai. Atkārtojiet to 
pašu otrai rokai.

4. solis
Spēcīgi spiediet LI 4. Atpletiet kreisās rokas īkšķi 
un rādītājpirkstu. Labās rokas īkšķi novietojiet 
garenajā padziļinājumā kreisās rokas plaukstas 
virspusē, bet pirkstgalus -  uz plaukstas tieši pretī

īkšķim. Spēcīgi spiediet kopā labās rokas īkšķi un 
rādītājpirkstu, lai radītu spiedienu uz padziļinā
jumu. Spiedienu vērsiet taisnā leņķī pret kaulu, 
kurš savienojas ar kreisās rokas rādītājpirkstu, un 
spiediet vienu minūti. Pēc tam mainiet rokas.

6. solis
Spēcīgi spiediet GV 16. Novietojiet vidējo 
pirkstu galus padziļinājumā galvaskausa 
pamatnes centrā. Turot pirkstus uz šī punkta 
un dziļi ieelpojot, atlieciet atpakaļ galvu, bet 
izelpas laikā galvu nolieciet uz priekšu. 
Turpiniet lēnām šūpot galvu uz priekšu un 
atpakaļ un dziļi elpot, piespiežot šo svarīgo 
punktu, kas atbrīvo no asins sastrēgumiem 
galvā.

5. solis
Spēcīgi spiediet GB 20. Aizveriet acis un 
novietojiet īkšķus zem galvaskausa pamatnes 
5-7,5 cm atstatumā. Lēnām lieciet galvu atpakaļ 
un pakāpeniski izdariet spiedienu, punktus turiet 
piespiestus vienu minūti.
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7. solis
Pieskarieties GV 24.5. Salieciet kopā plaukstas 
un ar vidējo pirkstu un rādītājpirkstu galiem 
pieskarieties trešās acs punktam, kas atrodas 
starp uzacu lokiem. Dziļi elpojiet, kamēr turat 
piespiestu šo punktu, kas palīdz sabalansēt 
endokrīno sistēmu.

8. solis
Spēcīgi spiediet K 27. Nolieciet pirkstgalus 
uz atslēgkaulu izspiedumiem, pēc tam 
pirkstus slidiniet uz leju un āru, līdz pirmajam 
padziļinājumam starp kauliem. Spiediet šajā 
padziļinājumā, vienlaikus dziļi elpojot un 
iztēlojoties, kā izzūd asins sastrēgumi.

Enerģetiskie punkti klepus samazinašanai
Stiprs, nekontrolējams klepus, kas bieži 
atkārtojas, va r būt kaitīgs. Šī problēma 
vienm ēr ir jāapspriež ar ārstu. Daudzas 
slimības, piemēram, gripa, pneimonija un 
hronisks bronhīts, va r kļūt draudošas, ja  
tām nepievērš uzmanību un tās nekontrolē. 
Dažreiz ārsts var ieteikt klepu mazināt, 
lai novērstu bronhu kairinājumu. Klepu 
va r ārstēt ar medikamentiem, bet kā 
alternatīvu papildu terapiju va r lietot 
akupresūru. Klepus laikā daudzi muguras 
augšdaļas lielie muskuļi tiek sasprindzināti. 
Specifiski punkti, kas izvietoti uz krūš
kurvja, rīkles, kakla un muguras augšdaļas, 
labvēlīgi ietekmē elpošanas sistēmu, atbrīvo 
ķermeni un mazina klepu.

D zīvības diafragma  (B 38)
Novietojums. Starp lāpstiņu un mugurkaulu 
sirds līmenī.

Ieguvumi. Mazina klepu un elpošanas grūtības. 
Šis nomierinošais punkts palīdz arī sabalansēt 
emocijas.
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D ing Chuan (E X  17)
Novietojums. Uz sāniem un nedaudz uz augšu 
no vertikāles, kas izspiežas muguras virspusē, 
kad galva ir noliekta uz leju.

Ieguvumi. Atvieglo ar rīkli saistītās problēmas, 
klepu, plecu un muguras sāpes, mazina 
vairogdziedzera darbības nelīdzsvarotību.

Debesu pīlārs  (B  10)
Novietojums. Abās pusēs apmēram 1,3 cm zem 
galvaskausa pamatnes uz muskuļiem 1,3 cm no 
mugurkaula.

Ieguvumi. Atbrīvo no kakla iekaisuma, stresa, 
sadegšanas sindroma, no pārmērīgas piepūles 
sekām, smaguma sajūtas galvā.

Ieņemtās debesis (C V  22)
Novietojums. Pie rīkles pamatnes lielajā 
padziļinājumā tieši zem ādamābola.

Ieguvumi. Mazina sausu klepu, bronhītu, 
sastrēgumus krūtīs un grēmas.

Elegantā savrupm āja  (K  27)
Novietojums. Padziļinājumā zem atslēgkaula 
krūškaula priekšpusē.

Ieguvumi. Atbrīvo no sastrēgumiem krūtis, elpo
šanas grūtībām, astmas, klepus un satraukuma.

■  Jums nav nepieciešams izmantot visus šos punktus. 
J a  ir klepus, piespiediet vienu vai divus no tiem un 
iegūsiet pietiekam i labu efektu.



Enerģētisko punktu vingrinājumi
Kaut arī vairumu punktu varat piespiest, 
atrodoties sēdus stāvoklī, ir ieteicams 
nogulties ērtā pozā uz sāniem.

1. solis
I'ieturiet abus K 27 punktus. Novietojiet 
pirkstgalus uz krūškurvja un spēcīgi iespiediet 
ins padziļinājumā tieši zem atslēgkaulu 
izvirzījumiem. Šis ir otrs punkts, kuru jūs viegli 
varat iemācīt lietot savam bērnam.

2. solis
Ar tenisa bumbiņām25 stimulējiet B 38.
Salieciet kopā divas nelielas gumijas vai tenisa 
bumbiņas un novietojiet tās uz tīra paklāja. 
Nogulieties tā, lai bumbiņas atrastos starp jūsu 
lāpstiņām sirds līmenī. Aizveriet acis un izdariet 
i ris garas, dziļas elpošanas kustības, turot 
piespiestus K 27 krūškurvja augšdaļā.

25 Šis solis veicams pēc jūsu izvēles. Ja  jum s nav tenisa bumbiņu 
vai pāris mazu gumijas bumbiņu, tad šo punktu izlaidiet.
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Iekaisušam kaklam un klepum
Ļoti efektīvs dabisks līdzeklis sāpoša kakla 

ārstēšanai var būt neliels svaiga ingvera gabaliņš. 
Vienkārši uzlieciet gabaliņu ļoti svaiga ingvera 
uz mēles aizmugures. Ja rīkle ir jutīga un ingvers 
šķiet karsts, ņemiet mazāku, plānāku gabaliņu 
un ielieciet to dziļāk mutē, tuvāk rīklei. Turiet 
ingveru uz mēles aizmugures desmit minūtes.
Ja nepieciešams, atkārtojiet to vairākas reizes 
dienā, katrreiz ar svaigu ingvera gabaliņu. 
Ceturtdaļu krūzītes sakapāta ingvera aplejiet ar 
vairākām krūzītēm ūdens, uzvāriet un dzeriet kā 
tēju, lai izārstētu sausu klepu un sāpošu kaklu.

Papildu punkti nodaļai 
“Saaukstēšanās un vīrusinfekcijas”

Lai iepazītos ar saaukstēšanās un vīrusinfekciju 
ārstēšanai izmantojamiem aktīvajiem punktiem, 
skatiet 8. nodaļu “Astma un elpošanas grūtības”, 
20. nodaļu “Galvassāpes un migrēna” un 38. nodaļu 
“Deguna blakusdobumu problēmas un siena 
drudzis”.

3. solis
Spēcīgi spiediet ekstra punktu 17. Lēnām 
paripiniet tenisa bumbiņas 5 cm augstāk kakla 
pamatnes virzienā. Ja tenisa bumbiņas izslīd vai 
arī jums to nav, izmantojiet abus vidējos pirkstus, 
lai spiestu šo svarīgo akupresūras punktu, kurš 
atrodas pie kakla pamatnes.

4. solis
Turiet abus B 10 punktus un CV22. Ar vienas 
rokas pirkstgaliem piespiediet kakla augšdaļā 
esošo B 10. Ar otru roku viegli pieturiet CV 22,

kas atrodas 2,5 cm zem ādamābola, viegli 
uzspiežot virzienā uz leju. Aizveriet acis, dziļi 
elpojiet un iztēlojieties, kā dzīvinošā enerģija 
pārņem jūsu kaklu.
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A i z c i e t ē j u m i

V ienai no manām klientēm, kurai ir veiktas 
va i r ā kas ķirurģiskas operācijas, tajā skaitā 
divi ķeizargriezieni un mugurkaula lejasdaļas 
ope rācija, bija ļoti stipras sāpes vēdera izejas laikā. 
e s viņai parādīju, kā sev izdarīt vēdera apvidus 
akupresūsu (CV 6). Šī punkta piespiešana 
ve veicina peristaltiku un atbrīvo vēderu. Pēc viena 
mēneša, strādājot ar sevi divas reizes dienā, viņai 
atjaunojās regulāra, nesāpīga vēdera izeja.

Aizcietējumus var radīt pārāk intensīva rafinētu, 
pārstrādātu produktu, piemēram, balto miltu, 
lietošana uzturā. Tādos produktos pietiekamā 
daudzumā nav šķiedrvielu. Nelabvēlīga ir arī 
vienlaicīga ļoti dažādu produktu lietošanu uzturā26, 
pārāk bagātīgs vai pārāk trūcīgs uzturs, vēdera 
sasprindzinājums, arī fizisku vingrinājumu 
trūkums.

Jebkurš no šiem apstākļiem var izrādīties 
pietiekams iemesls taisnās zarnas darbības 
bloķēšanai. Aizcietējumi bieži kombinējas ar 
pastiprinātu gāzu veidošanos, ar sāpēm vēderā, 
vēdera uzpūšanos un galvassāpēm, ko rada

Lūdzu, skatiet 39. nodaļu “Kuņģa sāpes, gremošanas 
traucējumi un grēmas”, lai sīkāk iepazītos ar uztura 
kombinēšanas jautājumiem.

peristaltisko kustību vājums. Tas traucē izvadīt 
atkritumus cauri resnajai zarnai, kuras muskuļi 
var būt pārāk atslābuši, noguruši vai arī saspringti, 
lai varētu kustēties.

Veselības eksperti atzīst, ka aizcietējumus 
var novērst ar pareizu diētu un fizisku aktivitāti. 
Nepārstrādāti produkti -  svaigi augļi un graudi -  
satur šķiedrvielas, kas veicina normālu pārstrādāto 
vielu izdalīšanu. No svaigiem spinātiem, pēter
sīļiem, lapu salātiem, gurķiem, Briseles kāpostiem, 
saldajiem pipariem un zaļajiem zirnīšiem paga
tavoti salāti satur daudz šķiedrvielu un A, B, C,
E, G un K vitamīnu, un tie visi palīdz novērst 
aizcietējumus27.

Tadi vingrinājumi kā enerģiska pastaiga, joga, 
peldēšana un aku-joga28 tonizē un masē zarnu 
trakta muskulatūru, veicina zarnu satura regulāru 
izdalīšanu un nodrošina pietiekami augstu visa 
organisma enerģētisko līmeni.

2/ Nildred Jackson, N. D., The Handhook o f  Altematives to 
Chemical Medicine (Oakland: Lawton-Teaguc Publications, 
1975), 52. lpp.
2R Lai gūtu plašāku informāciju, skatiet M ichael Reed Gach, 
Acu-Yojta (Tokyo: Japan Publications, 1981), 142.-147., 
184.-189. lpp.



Enerģetiskie punkti aizcietejumu arstešanai
E nerģijas jū ra  (CV 6)
Novietojums. Trīs pirkstu platuma attālumā 
tieši zem nabas.

Ieguvumi. Atbrīvo no vēdera muskuļu sāpēm, 
aizcietējumiem, kolīta un gāzēm.

Trīs jū d ž u  punkts (S t 36)
Novietojums. Četru pirkstu platuma attālumā 
zem ceļgala bļodiņas un viena pirksta platuma 
attālumā no lielā lielakaula. Ja pareizi spiedīsiet 
uz šo punktu, sarausies uz pēdu ejošie muskuļi.

Ieguvumi. Stiprina visu organismu, veicina 
gremošanu, uzlabo kuņģa un zarnu darbību.

Ieleju  savienotā js  (Hoku; LI 4)
Uzmanību! Šo punktu nedrīkst izmantot 
grūtnieces, jo tā stimulācija var izraisīt dzemdes 
priekšlaicīgas kontrakcijas.

Novietojums. Plaukstas ārmalā visizteiktākajā 
muskuļa paaugstinājuma vietā, kas rodas, kad 
īkšķis un rādītājpirksts ir saspiesti cieši kopā.

Ieguvumi. Atbrīvo no aizcietējumiem, 
galvassāpēm, zobu un plecu sāpēm, artrīta 
un darba radītajām muskuļu sāpēm.

Izlocītais dīķis (LI 11)
Novietojums. Priekšpusē, elkoņa krokas ārpusē.

Ieguvumi. Samazina drudzi, aizcietējumus un 
gremošanas traucējumus. Šis trigera punkts ļoti 
spēcīgi iespaido resno zarnu.

■ Jums nav nepieciešams izmantot visus šos punktus. 
Ja  tikai ir brīvs laiks, pietiekami labu efektu iegūsiet, 
j a  piespiedīsiet v ienu  va i divus no tiem.
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Enerģctisko punktu vingrinājumi

la i gūtu labākus rezultātus, sāciet šos 
vingrinājumus, gu ļot uz muguras.

I. solis
Spēcīgi spiediet C V 6. Uzlieciet visus rokas 
pirkstgalus starp nabu un kaunumkaulu. Lēni 
i/dariet spiedienu apmēram 2,5 cm dziļi vai tik 
ilgi, līdz viegli sajūtat kaut ko cietu. Turpiniet 
spiest punktu, aizveriet acis un dziļi elpojiet.

2. solis
Stimulējiet St 36. Novietojiet labās kājas 
papēdi uz kreisās kājas lielakaula ārpuses zem 
ceļgala. Enerģiski berzējiet punktu vienu 
minūti. Pēc tam to pašu izdariet ar otru kāju.

3. solis
Cieši saspiediet L1 4. Izpletiet tālu vienu no otra 
kreisās rokas īkšķi un rādītājpirkstu. Uzlieciet 
labās rokas īkšķi kreisās rokas plaukstas virspuses 
garenajā bedrītē, bet pārējo pirkstu galus -  īkšķim 
pretējā pusē. Pakāpeniski spiediet kopā labās 
rokas īkšķi un rādītājpirkstu tā, lai īkšķis stipri 
iespiestos padziļinājumā. Virziet spiediena leņķi 
perpendikulāri pret kaulu, kurš savienojas ar 
rādītājpirkstu. Spiedienu veiciet vienu minūti, 
tajā laikā izdarot trīs garas, lēnas, dziļas elpošanas 
kustības. Pēc tam mainiet rokas un spiediet 
labās rokas LI 4. Spēcīgi spiediet padziļinājumā, 
vienlaikus izdarot dažas garas, dziļas, lēnas 
elpošanas kustības.

4. solis
Spiediet punktu LI 11. Salieciet labo roku 
sev priekšā, plaukstas virsma vērsta uz leju.
Lai sameklētu vajadzīgo punktu, kreisās rokas 

pirkstgalus uzlieciet 
uz labās rokas ārmalas 
tur, kur beidzas elkoņa 
kroka. Vienu minūti 
dziļi elpojiet un spēcīgi 
spiediet uz šo punktu. 
Pēc tam mainiet rokas 
un masējiet otras 
rokas LI 11. Spēcīgi 
spiežot šo elkoņa 
punktu vienu minūti, 
dziļi elpojiet.
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Masaža akupresura
Turpmāk aprakstītais vingrinājums atbrīvo 

organismu no sastrēgumiem, uzlabo resnās 
zarnas elastīgumu un tonusu. To var veikt gan 
citam, gan pats sev. Strādājot ar sevi, ievērojiet 
šādas instrukcijas. Daudzu iemeslu dēļ veiciet 
šo vingrinājumu tukšā dūšā.
1. Ērti nogulieties uz muguras, ceļgali vērsti uz

augšu, pēdas cieši piespiestas pie grīdas, acis 
aizvērtas.

2. Izmantojiet pirkstgalus, lai, sākot no vēdera 
augšdaļas, pakāpeniski iespiestu visus uz

vēdera izvietotos akupresūras punktus, 
kuri atrodas rokas lieluma aplī (sk. 
fotogrāfiju). Lēni spiediet punkta dziļumā 
un katru punktu turiet piespiestu piecas 
sekundes. Virzieties pulksteņa rādītāju 
kustības virzienā.

3. Veicot iepriekš minēto rotāciju, dziļi elpojiet. 
Otrā un trešā apļa laikā spiedienu izdariet 
nedaudz spēcīgāk.

4. Novietojiet rokas gar sāniem, pilnībā 
relaksējieties un turpiniet dziļi elpot, lai 
apkopotu vingrinājuma rezultātus.

Papildu punkti nodaļai “Aizcietejumi”
Lai aplūkotu aizcietējumu ārstēšanā izmantojamo citu punktu fotogrāfijas, skatiet 15. nodaļu 

“Caureja”, 26. nodaļu “Uzbudināmība, frustrācija un adaptācijas grūtības”un 39. nodaļu “Kuņģa sāpes, 
gremošanas traucējumi un grēmas”.
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K r a m p j i  u n  s p a z m a s

*M ana draudzene Barbara četrdesmit gadu 
vecumā bieži cieta no krampjiem pēdās. Kad 
u/.nāca pēdu krampji, viņa nevarēja paiet. Kā jau 
medmāsai viņai bija nepieciešams visu dienu būt 
uz kājām. Iepriekš viņa krampju ārstēšanai bija 
lietojusi pretsāpju medikamentus. Pēc desmit 
minūšu ilgas nākamajā nodaļā aprakstīto trīs 
potītes punktu spiešanas krampji un sāpes norima.

Kad es pirmo reizi parādīju viņai punktus, mēs 
abi bijām pārsteigti, cik ātri, tikai piecu akupresūras 
minūšu laikā izzuda ļoti sāpīga un ilgstoša 
problēma. Tagad Barbara pati katru dienu lieto 
šos punktus un spēj ātri pārtraukt spazmas.

Krampjus parasti izraisa vai pastiprina muskuļu 
sasprindzinājums. Krampjos iesaistīto muskuļu 
nervi ir pastiprināti aktīvi, un tas rada ļoti stipru un 
pēkšņu muskuļu saraušanos, krampjus vai spazmas. 
Sasprindzinātajos muskuļos ir pavājināta asinsrite, 
tāpēc tur uzkrājas pienskābe un citas toksiskas 
vielas. Tas rada dažādus veselības traucējumus un 
vēl vairāk pastiprina muskuļu sasprindzinājumu.

Krampji var rasties jebkurā ķermeņa muskulī, 
tomēr visbiežāk tie attīstās pārmērīgi noslogotos 
muskuļos. Piemēram, skrējējiem krampji parasti 
sarauj pēdu vai apakšstilbu muskuļus. Turklāt, 
ja muskuļi ir pieraduši pie palielinātas slodzes, 
krampjus var radīt arī slodzes pēkšņa pārtraukšana.

Ja jums krampji sākas skriešanas laikā un 
tos izdodas pārtraukt ar akupresūru, tad tajā 
dienā vairāk neskrieniet. Kad krampji ir pilnībā 
pārtraukušies, mierīgi soļojiet, lai atjaunotu kāju 
muskuļus.

Akupresūras punkti

Pastāv divi veidi, kā atbrīvoties no krampjiem 
un spazmām. Var izmantot specifisku, ar kramp
jiem saistītu punktu vai spiest punktus tieši uz 
krampju savilktā muskuļa.

Pirmajā paņēmienā izmanto gan specifisko 
pretspazmatisko trigera punktu G V  26 un 
punktu Lv 3, lai nepieļautu krampjus un spazmas. 
Lv 3 ir novietots pēdas virspusē, padziļinājumā 
starp īkšķi un otro pirkstu. Ja jums sākas krampji, 
nekavējoties stipri spiediet G V  26. Pagarināts, 
spēcīgs spiediens šajā punktā ātri atbrīvos no 
krampjiem. To jūs viegli varat iemācīt arī savam 
bērnam.

Otrā metode krampju pārtraukšanai izmanto 
traucējumu pārņemtā muskuļa punktus. Ar šo 
tiešo metodi ļoti pakāpeniski punkts jāpiespiež 
tieši traucējumu centrā un spiediens jānotur 
2 -3  minūtes. Šis paildzinātais spiediens darbojas 
pretī krampju spēkam. Uz punktu spiežot spēcīgi, 
jūs varat pārspēt krampju spēku un spazmas 
vienkārši padosies jūsu spiedienam un muskulis 
relaksēsies. Kad krampji ir samazināti, tad, lai 
sabalansētu šo rajonu, vairākas minūtes viegli 
spiediet LV 3 un lokālo punktu.

Diēta

Krampju rašanos var veicināt vairāki 
pārtikas produkti. Ir dažas barības vielas, 
kurām ir tendence sablīvēt vai sasprindzināt 
muskuļus, tā radot krampjus. Tādas barības 
vielas ir gaļa un sālīti produkti, kuriem piemīt 
muskuļu saraušanos veicinošas īpašības. Ja tos 
lieto pastiprināti, tie veicina sasprindzinājumu: 
sāls izraisa ūdens aizturi un gaļa var radīt 
aizcietējumus. Tradicionālā Austrumu veselības 
mācība paredz, ka pārmērīga sāls lietošana 
padara stīvus muskuļus un rada visa organisma 
pastiprinātu rigiditāti.

Krampjus var izraisīt arī kalcija nepietiekamība. 
D un E  vitamīns veicina kalcija asimilāciju, tāpēc 
ir svarīgi tos uzņemt pietiekamā daudzumā. 
Piemēram, ar šiem vitamīniem organismu labi
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apgādā svaiga citrona sula, bis atšķaidīta ar glāzi 
silta ūdens29.

Tradicionālā ķīniešu medicīna uzskata, ka 
muskuļu krampji ir saistīti ar aknām. Ar aknām 
saistīta skāba garša. Mērenā daudzumā uzņemta 
skāba barība uzlabo muskulatūras tonusu, 
samazinot krampju iespējamību. Un pretēji -  
pārāk liels daudzums skābu un sāļu produktu 
var radīt muskuļu rigiditāti un stīvumu30.

Krampju novēršana
Krampju nepieļaušana ir labākais problēmas 

risinājums. Gan aku-jogas31 stiepšanās, kur jogas 
stāvokļi tiek izmantoti punktu spiešanai, gan 
akupresūras masāža palīdz uzturēt muskuļus 
lokanus. Tas ir vislabākais veids, kā izvairīties 
no krampjiem.

Aku-joga palīdz divējādi. Pirmkārt, tā palielina 
informētību par muskuļu tonusu, tāpēc jūs zināt, 
kuram ķermeņa apgabalam nepieciešams pievērst 
lielāku uzmanību. Otrkārt, jogas pozas viegli

29 M ildred Jackson, N. D., The Handbook o f  Alternatives to 
Chemical Medicinc (Oakland: Lawton—Teague Publications, 
1975), 68. lpp.
30 Ilza Veith, The Yell<nu Emperor's C/assic ofInterna!M edicine 
(Berkeley: University o f California Press), 21 .-23. lpp.
31 Skatīt M ichael Reed Gach, Acu-Yoga\ SefHe/p Technigues 
to Re/ieving Tension (Tokyo: Japan Publications, 1981), 
148.-151. lpp.

iestiepj, atbrīvo un relaksē muskuļus, tādā veida 
mazinot saspringumu, kas veicina krampjus un 
spazmu rašanos.

Svarīgi ir arī zināt, kurām muskuļu grupām 
ir tendence veicināt krampju rašanos. Ja jums 
ir problēmas, ko izraisa krampji kādā noteiktā 
ķermeņa daļā, tad ikdienas masāžas un karstas 
kompreses palīdzēs atbrīvoties no muskuļu 
sasprindzinājuma. Piemēram, ja tendence uz 
krampjiem ir ikru muskuļiem, izmīciet šos mus
kuļus visā to garumā. Noteikti lietojiet spiedienu 
uz B 57 (aprakstīts nākamajā lappusē) enerģētisko 
punktu, kā arī masējiet zonu no Ahilleja cīpslas 
virs papēža līdz ceļa mugurpusei.Tiklīdz sajūtat 
daļēju muskuļa sasprindzinājumu, atrodiet brīvas 
piecpadsmit līdz divdesmit minūtes, lai izmasētu 
un izspaidītu to, kā arī izmantojiet siltuma 
procedūras, lai atbrīvotos no sasprindzinājuma, 
iekams tas vēl nav pārvērties par krampjiem.

Turpmāk dotie akupresūras punkti palīdz 
relaksēt muskuļus un novērst krampjus un 
spazmas.
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Enerģetiskie punkti krampju un spazmu 
novēršanai

Personas vidus (G V 26)
Novietojums. Divas trešdaļas attāluma uz augšu 
no augšlūpas deguna virzienā.

Ieguvumi. Šis pirmās palīdzības atdzīvināšanas 
punkts tradicionāli tiek lietots, ja  ir krampji, 
ģībonis un reiboņi.

Palīdzības kalns (B 57)
Uz šo akupresūras punktu jākoncentrējas, 

ja  ir kājas ikru krampji.

Novietojums. Ikru muskuļa pamatnes centrā 
pusceļā starp ceļa kroku un papēdi muskuļu 
izliekumu apakšā.

Ieguvumi. Noņem krampjus (sevišķi ikru 
muskuļos), atvieglo ceļgala sāpes un lumbago, 
mazina pēdas uztūkumu.

Lielie uzplūdi (Lv 3)
Novietojums. Pēdas virspusē bedrītē starp īkšķi 
un otro pirkstu.

Ieguvumi. Atbrīvo no pēdas krampjiem, 
galvassāpēm, acu noguruma, paģirām, kā arī 
no artrīta un alerģijām.

■ Jums nav jā izm anto v is i šie punkti. J a  tikai 
ir brīvs laiks, piespied iet vienu  va i divus no tiem, 
un gū siet pietiekami labu efektu.

75



Enerģetisko punktu vingrinājumi
Lai veiktu šos vingrinājumus, apsēdieties 
ērtā pozā.

1. solis
Spēcīgi spiediet GV 26. Izmantojiet rādītāj
pirkstu vai pirkstu kauliņus, lai diezgan spēcīgi 
uzspiestu starp degunu un augšlūpu un tā stimu
lētu šo smaganās novietoto pretspazmatisko 
punktu. Dziļi elpojot, turiet šo punktu piespiestu 
vienu minūti.

2. solis
Spiediet B 57 
punktu. Ar īkšķiem 
piespiediet ikrus 
muskuļu pamatnes 
centrā. Parasti šis 
punkts ir ļoti jutīgs, 
tāpēc spiediet 
uzmanīgi un ļoti 
pakāpeniski. Šos 
muskuļu relaksācijas 
punktus turiet 
piespiestus vienu 
minūti.

3. solis
Stim ulējiet L v3. Uzlieciet vidējo pirkstu un 
rādītājpirkstu uz pēdas virspuses padziļinājumā

starp kauliem, kuri savienojas ar īkšķi un otro 
pirkstu. Vienu minūti spēcīgi berzējiet un virziet 
spiedienu uz otrā pirksta kaulu.

Papildu punkti nodaļai “Krampji un spazmas”

Lai iepazītos ar krampjus un spazmas mazinošu punktu ilustrācijām, skatiet 5. nodaļu 
“Potītes un pēdas problēmas”, 28. nodaļu “Ceļgala sāpes” un 35. nodaļu “Sāpes”.
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D e p r e s ija  u n  e m o c i o n ā l a i s  
l īd z s v a r s

d cpresija ir emocionālas dabas traucējums, 
kas izpaužas kā nomāktība, aktivitātes trūkums, 
skumjas, koncentrēšanās grūtības, zaudējuma un 
emocionālās atstumtības sajūta. Depresija var būt 
signāls, ka kaut kas mūsu dzīvē nav kārtībā vai 
neatrodas līdzsvarā. Mēs bieži kļūstam depresīvi, 
piemēram, kad pazaudējam dzīves mērķi vai kad 
mums pietrūkst tuvas, saprotošas attieksmes. 
Depresija var kļūt par cēloņu un seku apburto 
loku, kas bieži noved pie sevi postošām darbībām, 
bet tās savukārt vēl vairāk pastiprina depresiju. 
Kad cieš mūsu morāle un pašnovērtējums, mēs 
“izslēdzamies” gan emocionāli, gan fiziski.

Ir svarīgi atšķirt īslaicīgu, ātri pārejošu 
depresiju, ko sauc par “melnajiem”, no daudz 
nopietnākas akūtas vai hroniskas depresijas. 
Pēdējās gadījumā nepieciešama profesionāla 
konsultācija un terapija. Šajā nodaļā aprakstītās 
akupresūras un dziļās relaksācijas tehnikas ir ļoti 
labi pašpalīdzības līdzekli, ja ir viegla depresija 
un emocionāls baiļu stāvoklis.

Depresiju var radīt arī apspiestas emocijas un 
enerģijas. Šajā nodaļā aprakstītie antidepresīvie 
punkti atbrīvo mūsu iekšienē bloķētās enerģijas. 
Kad iedarbina punktus, organisma nobloķētās 
daļas pamostas, represētās sajūtas atbrīvojas 
un iziet virspusē. Tad uz šīm emocijām var 
paskatīties no cita skatpunkta un tādā veidā 
“izraut” depresijas saknes.

Dzīvesveids

Turpmāk dotās koncepcijas ļaus veidot 
personisko piepildījumu, kas ir svarīgs apstāklis 
depresijas novēršanai.
• Sevis mīlēšana. Nolemiet veidot vai kultivēt

pozitīvas situācijas, kas apmierina jūsu

personiskās vajadzības, veicina izaugsmi un 
sekmē pašnovērtējumu.

• Savstarpējās attiecības. Satiecieties ar pozitīvi 
domājošiem cilvēkiem, kuri dalās ar citiem 
gan dodot, gan ņemot un kuri izrāda savu 
mīlestību.

• Nozīmīgs darbs. Atrodiet nodarbošanos, kas 
atbilst jūsu izvirzītajiem mērķiem un veicina 
jūsu identitāti.

• Mērķi un nākotnes vīzijas. Skaidri iztēlojieties 
savas dzīves pārmaiņas, uzstādiet mērķus un 
centieties tos sasniegt.

Diēta

Depresiju var izraisīt arī hipoglikēmija 
(pazemināts cukura līmenis asinīs). Šādā 
situācijā emocionālais līmenis var svārstīties 
no galēji augsta līdz zemam. Hipoglikēmiju 
var radīt pārmērīga cukura lietošana uzturā, 
īsā laika periodā cukura uzņemšana paaugstina 
cukura līmeni asinīs, radot pēkšņus enerģijas 
uzplūdus. Lai balansētu šo pārmērīgo cukura 
daudzumu, aizkuņģa dziedzeris paaugstina 
insulīna sekrēciju; tas ievērojami pazemina 
cukura daudzumu asinīs, radot nogurumu, 
depresiju un trauksmi.

Cilvēkiem, kuri cieš no hipoglikēmijas, 
vajadzētu izvairīties no alkohola, kafijas un 
saldiem augļiem. Svaigi dārzeņi, pilngraudu 
izstrādājumi, Briseles kāposti un jūras aļģes ir 
lieliski produkti, kas palīdz sabalansēt iepriekš 
minētos procesus.

Depresiju var radīt arī C un E vitamīna 
deficīts. Ļoti labs un bagātīgs šo vitamīnu avots 
ir pētersīļu un gurķu salāti, kas sajaukti ar svaiga 
citrona sulu.



Elegantā savrupm āja  (K 27)
Novietojums. Padziļinājumā starp pirmo ribu 
un atslēgkaula zemāko stūri, uz āru no krūškaula 
augšējās daļas.

Ieguvumi. Atbrīvo no satraukumiem, depresijas, 
sastrēgumiem krūtīs, elpošanas grūtībām, astmas, 
klepus, kakla sāpēm un pirmsmenstruālajām 
spazmām.

A tbrīvotājs (Lu 1)
Novietojums. Krūškurvja ārējā daļā četru pirkstu 
platuma attālumā uz augšu no paduses krokas un 
viena pirksta platuma attālumā uz iekšpusi.

Ieguvumi. Atbrīvo no depresijas, skumjām, 
apspiestām emocijām, virspusējas elpošanas, krūš
kurvja sasprindzinājuma un aizsprostojumiem, 
klepus, astmas un ādas problēmām.

D zīvības jū ra  (B 23 un B 47).
Brīdinājums! Nespiediet uz izmainītiem mugur
kaula diskiem vai uz salauztiem kauliem. Ja jums ir 
vāja mugura, tad viegli pieskarieties šiem punktiem, 
nirot pirkstus vienādā stāvoklī un neizdarot nekādu 
spiedienu. Ja ir kādi jautājumi un nepieciešams medi
cīniska rakstura padoms, konsultējieties ar savu ārstu.

Novietojums. Muguras lejasdaļā divu (B 23) 
līdz četru (B 47) pirkstu platuma attālumā no 
mugurkaula jostas līmenī.

Ieguvumi. Atbrīvo no depresijas, noguruma, izsmel- 
tības sajūtas, traumu radītām sāpēm un bailēm.

Trešās acs punkts (GV 24.5)
Novietojums. Tieši vidū starp uzacu lokiem 
bedrītē, kur deguna izliekums pāriet pieres centrā.

Ieguvumi. Samazina depresiju, kā arī hormonāla 
un emocionāla līdzsvara traucējumus.

M iera jū ra  (CV  17)
Novietojums. Krūškaula vidū trīs īkšķa platumu 
attālumā uz augšu no krūškaula pamatnes.

Ieguvumi. Samazina nervozitāti, krūškurvja 
sasprindzinājumu, skumjas, depresiju, histēriju 
un citus emocionālā līdzsvara traucējumus.

Trīs jū d ž u  punkts (S t 36)

Novietojums. Četru 
pirkstu platuma attālumā 
zem ceļgala bļodiņas un 
viena pirksta platuma 
attālumā uz āru, uz lielā 
lielakaula ārējās malas.

Ieguvumi. Stiprina visu 
ķermeni, tonizē muskuļus, 
līdzsvaro emocijas, 
samazina nogurumu un 
atbrīvo no depresijas.

■ Jum s n eva ja g izmantot visus šos punktus. Gūsiet 
labumu, j a  lietosiet vienu  va i divus no tiem , kad 
v ien  ir brīvs laiks.
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Enerģetisko punktu vingrinājumi

2. solis
Spēcīgi spiediet B 10 un GB 20. Ar pirkstgaliem 
spēcīgi spiediet B 10 uz kakla muskuļiem abās 
pusēs; turiet tos piespiestus vienu minūti. Pēc tam 
ar īkšķiem pakāpeniski spiediet uz galvaskausa 
pamatnes novietotajā punktā GB 20, vienlaikus 
viegli atliecot atpakaļ galvu un dziļi elpojot. To 
dariet vienu minūti.

Pirmos četrus šī kompleksa v ingrinā
jumus izpildiet guļus stāvoklī. Visu 
akupresūras masāžas tehniku lietošanas 
laikā koncentrējieties, lai elpotu lēni un 
dziļi. Dziļā elpošana uzlabo asinsriti 
ikvienā ķermeņa daļā, atbrīvo noy >
sasprindzinājuma, mazina depresiju 
un piepilda ķermeni ar dzīves spēku.

1. solis
I /.mantojiet tenisa bumbiņas, lai piespiestu B 38.
Nogulieties, novietojot divas tenisa bumbiņas uz 
grīdas zem muguras augšdaļas starp lāpstiņām.
(Ja bumbiņas spiež pārāk sāpīgi, tad uz tām 
uzklājiet divkārt salocītu dvieli.) Pēc tam aizveriet 
acis un divas minūtes dziļi un gari elpojiet.

3. solis
Stimulējiet GV 19, GV 20 un GV 21. Uzlieciet 
pirkstgalus uz galvas virsas centrā, pēc tam ar 
pirkstgaliem vienu minūti enerģiski berzējiet, 
lai stimulētu antidepresīvos punktus.

4. solis
Spēcīgi spiediet K27 un Lu 1. Ar pirkstgaliem 
abās krūškurvja pusēs vienu minūti spēcīgi 
spiediet uz K 27 un pēc tam tikpat ilgi — 
uz Lu 1.
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8. solis 
Spiediet CV 17.
Izmantojot visus vienas 
rokas pirkstgalus, maigi 
piespiediet krūškaula 
centram, šajā laikā, 
lai uzlabotu efektu, 
izdarot vairākas dziļas 
elpošanas kustības.

7. solis
Trešās acs vizualizācija. Sēžot ar taisnu muguru, 
aizvērtām acīm, viegli uz priekšu noliektu zodu, 
salieciet kopā plaukstas un ar vidējā pirksta un 
rādītājpirksta galu viegli pieskarieties trešās acs 
punktam. Elpojiet lēni, dziļi, gari, iztēlojoties

6. solis
Stimulējiet St 36.
Uzlieciet kreisās rokas 
dūri uz kreisās kājas 
St 36 un to vienu 
minūti enerģiski 
berzējiet. Pēc tam 
to pašu atkārtojiet 
ar otru kāju.

ainu, ka dodaties uz vietu, kur jūtaties labi, 
atbrīvoti, mierīgi un droši, -  uz vietu, kur jūs 
uzticaties paši sev, kur brīvi varat attīstīties, lai 
sasniegtu savas dzīves piepildījumu.

Lēnām apsēdieties, tad turpiniet.

5. solis
Enerģiski berzējiet B 23 
un K47. Savelciet rokas 
dūrēs un uzlieciet pirkstu 
kauliņus uz muguras 
lejasdaļas abās pusēs 
5 cm no mugurkaula. 
Veikli berzējiet muguru 
virzienā no augšas uz leju 
un atpakaļ tā, lai rastos 
siltuma sajūta.

Papildu punkti nodaļai “Depresija un emocionālais līdzsvars”
Lai iepazītos ar citiem depresijas mazināšanai noderīgiem punktiem, skatiet 6. nodaļu “Nemiers un 

nervozitāte”, 8. nodaļu “Astma un elpošanas grūtības” un 10. nodaļu “Hroniska noguruma sindroms”.
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C a u r e ja

(Akupresūra spēj tonizēt vēdera apgabalu un 
līdzsvarot gremošanas sistēmu, tā atbrīvojot 
110 caurejas. Kuņģa apvidū novietotie punkti 
var tieši ietekmēt zarnu trakta darbību.
Pirkstu piespiediens šajā apvidū tiek lietots 
līdzīgi pumpim, kas trenē vēdera muskuļus 
un gremošanas orgānus. Uz kājām un pēdām 
izvietotie akupresūras punkti pārslēdz signālus 
uz gremošanas traktu, lai apstādinātu caureju.
Ja jums ir stipra caureja, noteikti izsauciet 
ārstu. Bērni, kuriem ir caureja, ar akupresūras 
paņēmieniem jāārstē ļoti maigi, turklāt tikai pēc 
diagnozes noskaidrošanas un ar pediatra atļauju.

Vēdera punkti Sp 16 un CV 6 tonizē vēdera 
apvidu; uz kājām un pēdām izvietotie enerģētiskie 
punkti St 36, Sp 4 un Lv 2 atjauno kuņģa un 
zarnu trakta līdzsvaru ar trigera mehānismu, 
kurš stimulē ūdens absorbciju zarnās. Spiežot

šos punktus trīs vai četras reizes dienā, jūs varat 
atjaunot iekšējo orgānu līdzsvaru un likt tiem 
darboties harmoniski, lai novērstu caureju.

Diēta. Caureju atvieglojošai diētai ir jābūt 
bagātai ar olbaltumvielām un ogļhidrātiem, bet 
tā nedrīkst saturēt daudz šķiedrvielu. Izvairieties 
no aukstu, saldu ēdienu lietošanas (saldējums, 
limonāde un cukurs), kā arī ierobežojiet augļu un 
dārzeņu daudzumu. Uzveikt caureju var palīdzēt 
vienu dienu ilga badošanās, tomēr, lai novērstu 
dehidratācija -  reālu apdraudējumu, ko rada 
caureja, -  šajā laikā vajag regulāri dzert ūdeni vai 
tēju. Pirms badošanās uzsākšanas konsultējieties 
ar ārstu. Aplejiet vienu tējkaroti ingvera saknes 
(vēlams svaigs ingvers) ar tasi karsta ūdens, 
uzvāriet. Šādu tēju dzeriet trīs reizes dienā; tas 
palīdzēs atbrīvoties no caurejas.
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Enerģetiskie punkti caurejas arstešanai
Vēdersāpes (Sp 16)
Novietojums. Zem ribu loka apmēram 1,3 cm 
no krūšu līnijas.

Ieguvumi. Mazina caureju, čūlas sāpes, gremošanas 
un ēstgribas traucējumus un vēdera krampjus.

Enerģijas jū ra  (CV  6)
Novietojums. Divu pirkstu platumu attālumā 
tieši zem nabas.

Ieguvumi. Atbrīvo no hroniskas caurejas, 
aizcietējumiem un gāzēm, nostiprina vēdera 
muskuļus.

Trīs jū džu  punkts (S t 36)
Novietojums. Četru pirkstu platuma attālumā 
zem ceļgala bļodiņas un viena pirksta platuma 
attālumā uz āru, uz lielā lielakaula ārējās malas.
Ja jūs spiežat pareizajā vietā, tad, kustinot pēdu 
uz augšu un leju, vajag sarauties muskulim.

Ieguvumi. Stiprina visu ķermeni, tonizē muskuļus, 
uzlabo gremošanu un atbrīvo no kuņģa kaitēm.

Vectētiņa mazdēls (Sp 4)
Novietojums. Uz pēdas izliekuma viena īkšķa 
platuma attālumā uz sāniem no pēdas izciļņa.

Ieguvumi. Mazina gremošanas traucējumus, 
caureju, sāpes kuņģī un sliktu dūšu.

Ceļojums vidū  (Lv 2)
Novietojums. Kājas īkšķa un otrā pirksta 
savienojuma vietā.

Ieguvums. Atbrīvo no caurejas, kuņģa sāpēm, 
galvassāpēm un sliktas dūšas.

■ Jum s n eva jag lietot visus šos punktus. Ja  izman
tosiet tikai v ienu  va i divus no tiem, kad v ien  būs 
brīvs laiks, gū siet lielu labumu.
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Enerģetisko punktu vingrinājumi
Nogulieties uz sāniem va i ari apsedieties 
crtā pozā. 

/. solis
Satveriet abus Sp 16 punktus. Salieciet roku 
pirkstus un uzlieciet pirkstgalus zem ribu loka 
pamatnes tieši uz krūšu līnijas. Vienu minūti 
ilgi turiet ribu ierobījumus, vienlaikus dziļi 
elpojot. Tā jūs sabalansēsiet gremošanas trakta 
darbību.

2. solis
Spēcīgi piespiediet CV 6. Uzlieciet pirkstgalus 
tieši starp nabu un kaunumkaulu. Pakāpeniski 
palieliniet piespiediena dziļumu uz vēdera 
lejasdaļu. Aizveriet acis, dziļi elpojiet un divas 
minūtes ilgi spiediet CV 6; tā jūs līdzsvarosiet 
un tonizēsiet resno zarnu.

3. solis
Enerģiski berzējiet
St 36. Uzlieciet labās 
kājas papēdi uz kreisās 
kājas St 36 un vienu 
minūti to enerģiski 
berzējiet. Pēc tam 
atkal vienu minūti 
stimulējiet labo kāju.

4. solis
Satveriet Sp 4.
Salieciet labo kāju, 
uzliekot labo pēdu 
uz kreisā ceļgala.
Ar labās rokas īkšķi 
spiediet Sp 4 uz labās 
pēdas loka. Spēcīgi 
turiet vienu minūti.
Pēc tam to pašu 
atkārtojiet ar otru kāju.

5. solis
Abās pusēs 
satveriet Lv 2.
Iespiediet padzi
ļinājumā starp 
īkšķi un otro 
pirkstu, vēršot 
spiediena spēku 
pret īkšķa pamatni. 
Izdarot trīs dziļas 
elpošanas kustības, 
spēcīgi piespiediet 
šo punktu.
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6. solis
Atkārtoti stimulējiet St 36. Atkal izmantojiet 
papēdi, lai veikli berzētu St 36 kājas ārmalā zem 
ceļgala. Berzējiet vienu kāju, pēc tam -  otru 
kāju. Dariet to pietiekami enerģiski, lai ādā justu 
karstumu un vibrāciju.

7. solis
Atkārtoti satveriet Sp 16. Izmantojiet 
pirkstgalus, lai abās pusēs atbalstītu ribu loka 
pamatni. Aizveriet acis un divas minūtes ar 
vēderu izdariet lēnas, garas dziļas elpošanas 
kustības (sk. 1. soli).

Papildu punkti nodaļai “Caureja”
Lai iepazītos ar caurejas ārstēšanā izmantojamo papildu punktu ilustrācijām, skatiet 6. nodaļu 

“Nemiers un nervozitāte”, 32. nodaļu “Kinetoze, rīta nelabums un vemšana” un 39. nodaļu “Kuņģa 
sāpes, gremošanas traucējumi un grēmas”.
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Ausu SĀPES

ī ,  nekad neaizmirsīšu to pieredzi, ko 
reiz ieguvu lidojuma laikā, kad kādai jaukai, 
deviņus gadus vecai meitenei parādīju, kā var 
atbrīvoties no sāpēm ausīs. Kad mēs sasniedzām 
Sanfrancisko lidostu un lidojuma augstums 
strauji samazinājās, Džūlija saķēra ausis un sāka 
raudāt. Viņas māte nervozi skatījās uz mani un 
bezpalīdzīgi grozīja galvu, sakot: “Ta viņa dara 
vienmēr, lai arī kur mēs lidotu.” Pat nepieskaroties 
es parādīju Džūlijai, kā piespiest akupresūras 
punktus aiz ausīm, lai samazinātu sāpes un 
spiedienu. Meitene ievēroja manas instrukcijas. 
Pēc pāris minūtēm sāpes bija pilnīgi pārgājušas 
un Džūlija smaidīja. Viņas māte bija apmulsusi

un pateicīga. Ta bija pirmā reize, kad, lidmašīnai 
nolaižoties, viņa redzēja, ka meitai nesāp ausis 
un nelīst asaras. Akupresūra palīdz atvieglot gan 
ausu sāpes, gan samazināt iekaisumu. Tomēr, ja 
uzskatāt, ka jūsu ausis varētu būt iekaisušas, tad 
akupresūra noteikti nav pirmā ārstēšanas metode 
un jums vajag konsultēties ar ārstu. Ja ausis ir 
tikai jutīgas uz aukstumu vai ari gaisa vai ūdens 
spiediena maiņu, tad akupresūra var izrādīties 
iedarbīga.

Turpmāk dotie akupresūras punkti atbrīvo arī 
no spiediena sajūtas, ko izraisa ūdens iekļūšana 
ausīs. Šos punktus var izmantot gan pieaugušie, 
gan bērni.



Enerģetiskie punkti ausu sāpju mazināšanai

M Jum s neva jag izmantot visus minētos punktus. 
Labus rezultātus gū siet ari tad, j a  spiedīsiet tikai 
vienu  va i divus no tiem, kad v ien  būs brīvs laiks.

Ausu vā rti  (T W  21) 
Dzirdes v ieta  (SI 19) 
Dzirdes atjaunošana  (GB 2)
Novietojums. SI 19 atrodas tieši ausu priekšā 
padziļinājumā, kas jūtams, kad ir atvērta mute. 
T W  21 novietots apmēram 1,3 cm virs šī 
punkta, bet GB 2 ir 1,3 cm zem SI 19.

Ieguvumi. Atbrīvo no ausu sāpēm, dzirdes 
problēmām, spiediena auss iekšienē, žokļa 
locītavu problēmām, zobu sāpēm un 
galvassāpēm.

Vēja aizsegs(YW  17)
Novietojums. Ierobījumā aiz auss ļipiņas.

Ieguvumi. Mazina ausu sāpes, auss ejas 
spazmas, žokļa locītavas sāpes, ausu niezēšanu, 
kakla iekaisumu, parotīta jeb cūciņu radītās 
sāpes un zobu sāpes.

Lielā straum e (K 3)
Šis punkts ir loti labs, ja  sāp gudrības zobs.
Brīdinājums! Nedrīkst stipri stimulēt šo 
punktu pēc trešā grūtniecības mēneša.

Novietojums. Pusceļā starp iekšējo potītes 
kaulu un Ahilleja cīpslu potītes aizmugurē.

Ieguvumi. Mazina ausu sāpes un zvanīšanu 
ausīs.
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Enerģetisko punktu vingrinājumi
Nogulieties va i apsēdieties ērtā pozā. 

1. solis
SpiedietTW 21, S I 19 un GB 2. Izmantojot 
vidējo pirkstu galus, sameklējiet vidējo punktu 
S1 19 padziļinājumā, kurš jūtams, kad atverat 
muti. Pēc tam novietojiet zeltnesi tieši virs 
T W  21 un rādītājpirkstu -  tieši uz GB 2. 
Spiediet visus trīs punktus vienlaicīgi abās 
pusēs trīs minūtes. Šajā laikā mutei jābūt daļēji 
atvērtai, acīm aizvērtām un jākoncentrējas 
uz dziļu elpošanu. Ja kāds no šiem punktiem 
šķietami ir tieši saistīts ar ausu sāpēm, spiediet 
to līdz pat desmit minūtēm vai arī tik ilgi, līdz 
samazinās sāpes un spiediena sajūta.

3. solis
Atgriezieties p ieT W 21, S ī 19 un GB 2. Atkal 
divas minūtes spiediet ausu priekšpusē novietotos 
punktus, dziļi elpojot.

4. solis
Spiediet K 3. Beidziet vingrinājumu kompleksu 
ar ausu sāpju samazināšanas trigera punktu K 3.

Tas ir novietots starp potītes kaula iekšpusi un 
Ahilleja cīpslu potītes aizmugurē. Ar labās rokas 
īkšķi spiediet labās kājas punktu, bet ar kreisās 
rokas īkšķi -  kreisās kājas punktu. Katrā pusē 
spēcīgi spiediet vienu minūti.

Atkārtojiet šo kompleksu trīs reizes dienā. 
Ja  divu dienu laikā ausu sāpes nepāriet, 
lūdziet palīdzību ārstam.

2. solis
Viegli piespiediet T W 17.
Ielieciet vidējos pirkstus 
padziļinājumos aiz ausu 
ļipiņām. Bieži šie punkti ir 
jutīgi. Tos viegli piespiediet 
divas minūtes ilgi, vienlaikus 
dziļi elpojot.
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17

A C U  PĀRPŪLE

f l c u  pārpūli var izraisīt vairāki faktori: pārāk 
ilga braukšana, lasīšana, televīzijas skatīšanās 
vai strādāšana ar datoru. Acu pārpūli var izsaukt 
vai saasināt arī gaisa piesārņojums un nogurums. 
Kad acis ir pārpūlētas vai sasprindzinātas, tad 
tas parasti ir signāls, ka atrodaties stresā un viss 
organisms ir noguris. Citi noguruma simptomi, 
kas parasti papildina acu pārpūli, ir galvassāpes, 
nemiers, spiediena sajūta kakla mugurpusē un 
plecos.

Eduards, datorprogrammētājs, sāka mācīties 
akupresūru, lai spētu pārvarēt darba izraisīto stresu. 
Viņš bija ļoti noslēgts attiecībās ar citiem cilvēkiem. 
Kad viņš iemācījās izmantot acu pārpūles samazinā
šanai domātās akupresūras metodikas, Eduarda uzve
dība un attiecības ar cilvēkiem ievērojami uzlabojās.

Turpmāk minētās acu pārpūles samazināšanai 
domātās tehnikas un akupresūras punkti ļaus 
jums justies labāk situācijās, kad esat noguruši, 
pārstrādājušies vai sasprindzināti.
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Enerģetiskie punkti acu pārpūles samazinašanai

Urbjošais bambuss (B 2)
Novietojums. Acu dobumu ierobījumos abās 
pusēs, kur deguna loks saskaras ar uzacu loku.

Ieguvumi. Mazina acu piesārtumu un sāpīgumu, 
galvassāpes, aizplīvurotu skatienu un siena drudzi.

Četri balinātāji (S t 2)
Novietojums. Viena pirksta platuma attālumā 
zem acu dobuma apakšējā loka vienā līmenī 
ar acs zīlītes centru vaiga ierobījumā.

Ieguvumi. Samazina dedzinošu sajūtu un sāpes 
acīs, deguna blakusdobumu sāpes, galvassāpes 
un acu sausumu.

Sejas skaistums (St 3)
Novietojums. Vaiga kaula virspusē tieši zem acs 
zīlītes.

Ieguvumi. Samazina acu nogurumu un spiedienu, 
deguna aizlikumu un smaguma sajūtu galvā.

Debesu pīlārs (B 10)
Novietojums. Apmēram 1,3 cm zem galvaskausa 
pamatnes uz muskuļiem, abās pusēs 1,3 cm uz 
āru no mugurkaula.

Ieguvumi. Atbrīvo no stresa, izdegšanas sindroma, 
pārpūles sekām, smaguma sajūtas galvā, spiediena 
un dedzinošas sajūtas acīs.

■ Jum s n eva jag lietot visus šos punktus. Ja  izman
tosiet v ienu  va i divus no tiem , kad v ien  būs brīvs 
laiks, gū siet lielu labumu.
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Novietojums. Pēdas 
virspusē bedrītē starp 
īkšķi un otro pirkstu.

Ieguvumi. Atbrīvo 
no galvassāpēm, acu 
noguruma un paģirān

Vēju mājoklis (GV 16)
Novietojums. Galvas aizmugures centrā lielajā 
padziļinājumā zem galvaskausa pamatnes.

Ieguvumi. Atvieglo acu, ausu, deguna un rīkles 
veselības problēmas; atrisina mentālas problēmas 
un mazina galvassāpes.

Trešās acs punkts (G V 24.5)
Novietojums. Tieši uzacu loku vidū bedrītē, kur 
deguna izliekums pāriet pieres centrā.

Ieguvumi. Palīdz endokrīnajai sistēmai, sevišķi 
hipofīzei, samazina siena drudzi, galvassāpes un 
spiedienu acīs.



Enerģetisko punktu vingrinājumi
2. solis
Turiet St 2 un St 3. Uzlieciet rādītājpirkstus 
vaigu vidū zem apakšējā orbītas loka vienā līmenī 
ar acs zīlīti. Pēc tam vidējos pirkstus nolieciet tieši 
zem rādītājpirkstiem nedaudz zemāk par vaigu 
kauliem. Aizveriet acis, dziļi elpojiet un vienu 
minūti izdariet vieglu spiedienu.

Lai nepieļautu infekcijas nokļūšanu acīs, 
vispirms nomazgājiet rokas ar ūdeni un 
ziepēm. Pirms sākat spiest kādu no aku
presūras punktiem, apsēdieties ērtā pozā. 
Katru punktu spiediet vismaz vienu  
minūti. A izveriet acis un dziļi elpojiet.

1. solis
Spiediet B 2. Uzlieciet īkšķus uz acu dobumu 
augšējās malas tuvu deguna lokam. Vienu minūti 
ilgi spiediet virzienā uz augšu acu dobumu 
padziļinājumos, vienlaikus dziļi elpojot.

3. solis
Spēcīgi spiediet B 10. Salieciet pirkstus, lai 
spēcīgi saspiestu B 10 uz lielajiem muskuļiem, 
kuri iet paralēli mugurkaulam. Dziļi elpojot, 
tā spiediet vienu minūti.
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4. solis
Turiet GV 16 un GV 24.5. Uzlieciet 
kreisās rokas vidējo pirkstu uz GV 16 lielajā 
padziļinājumā zem galvaskausa pamatnes vidus. 
Ar labās rokas vidējo pirkstu viegli pieskarieties 
GV 24.5 un, aizvēris acis, koncentrējieties uz šo 
vietu. Dziļi elpojot, aktivējiet šo divu enerģētisko 
punktu kombināciju divas minūtes.

5. solis
Stim ulējiet Lv3. Novelciet kurpes. Sākot ar 
vietu starp īkšķi un otro pirkstu abām kājām, 
pa bedrīti kaulstarpā slidiniet vidējo pirkstu un 
rādītājpirkstu uz augšu, uz pēdas virspusi. Spēcīgi 
iespiediet padziļinājumā pirms vietas, kur kauli 
saskaras, veidojot V veida sazarojumu. Šajā vietā 
berzējiet pirkstus pret ādu turp un atpakaļ, lai 
stimulētu šos acu pārpūli samazinošos trigera 
punktus.

Papildu punkti nodaļai “Acu pārpūle”
Lai iepazītos ar acu pārpūles samazināšanai lietojamo pārējo punktu ilustrācijām, skatiet 

16. nodaļu “Ausu sāpes”, 20. nodaļu “Galvassāpes un migrēna”, 35. nodaļu “Sāpes” un 38. nodaļu 
“Deguna blakusdobumu problēmas un siena drudzis”.
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Ģ ī b o n i s

*

^?Lkupresūras punkti, kas novērš ģīboni, stimulē 
sistēmu, lai veicinātu organisma līdzsvaru un 
organismu atjaunotu. Viens no slavenākajiem 
atdzīvināšanas punktiem ir GV 26, kas novietots

starp augšlūpu un degunu. Jūs varat izmantot šo 
punktu vienu pašu vai arī kombinācijā ar citiem 
punktiem, lai momentā atgrieztos realitātē,

kad jūtat, ka tuvojas ģībonis. Punkti “ieslēdz” 
arī ķermeņa dabiskā līdzsvara atjaunošanas 
mehānismus veselības atjaunošanai.

Es biju sava drauga saderināšanās svinībās, 
kad kāds padsmitgadīgs viesis pēkšņi paģība. 
Acīmredzot viņš bija tukšā dūšā sadzēries šam
panieti. Laimīgā kārtā viņš nokrita pret tahtu, 
tāpēc nesalauza kaulus. Pirms kāds paspēja 
izsaukt ārstu, es uzspiedu viņam augšējo smaganu 
centrā tieši zem deguna novietotajam akupresūras 
punktam un atdzīvināju viņu. Jaunieša radinieki 
bija gan iepriecināti, gan pārsteigti par 
akupresūras efektivitāti.

Ja jums ir raksturīga ģībšana, kuras iemesls 
ir vispārējs vājums, tad, lai nostiprinām nervu 
sistēmu, turpmāk dotos punktus lietojiet trīs 
reizes dienā. Ja piedzīvojat atkārtotu ģībšanu 
vai konvulsijas, konsultējieties ar ārstu.



Ģīboņa novēršanas enerģetiskie punkti

Personas v idu s  (G V 26)
Novietojums. Divas trešdaļas attālumā uz augšu 
no augšlūpas deguna virzienā.

Ieguvumi. So pirmās palīdzības punktu tradi
cionāli lieto krampju, ģīboņa, galvas reiboņu, 
epilepsijas, muguras sāpju un ekstremāla emo
cionāla uzbudinājuma gadījumā.

D zīvības jū ra  (B 23 un B 47)
Brīdinājums! Nespiediet uz bojātiem mugurkaula 
diskiem vai lūzušiem kauliem. Ja jums ir vāja 
mugura, tad dažas minūtes ilgs nemainīgs, viegls 
pieskāriens sniegs labāku efektu nekā stingra 
spiešana. Ja rodas kādas medicīniskas problēmas 
vai jautājumi, tad konsultējieties ar ārstu.

Novietojums. Muguras lejasdaļā (starp otro un 
trešo jostas skriemeli) divu līdz četru pirkstu 
platumā uz malu no mugurkaula jostas līmeni.

Ieguvumi. Atbrīvo no ģīboņiem, galvas reiboņiem, 
noguruma, pārmērīga vājuma un nestabilitātes.

Burbuļojošais avots  (K 1)
Novietojums. Pēdas 
centrā starp abiem 
spilventiņiem.

Ieguvumi. Pirmās 
palīdzības punkts 
ģīboņa, šoka 
un konvulsiju 
gadījumā.

Trīs jū d z u  punkts (S t 36)
Novietojums. Četru pirkstu platuma attālumā 
zem ceļgala bļodiņas uz lielā lielakaula ārējās 
malas. Ja esat uzspiedis pareizajā vietā, tad, kājas 
pēdu kustinot uz augšu un uz leju, vajag sarauties 
muskulim.

Ieguvumi. Padara izturīgāku 
visu organismu, tonizē 
muskulatūru un spēcina cilvēku 
tad, kad tas ir vājš, noguris, 
apreibis vai noģībis.

Lielie uzplūdi (Lv 3) 
Novietojums. Pēdas virspusē 
bedrītē starp īkšķi un otro pirkstu.

Ieguvumi. Atbrīvo no ģīboņiem, 
galvas reiboņiem, izsmeltības 
sajūtas, galvassāpēm, nelieliem 
nervu darbības traucējumiem 
un paģirām.

■ ļum s n eva ja g lietot visus šos punktus. Labu efektu 
panāksiet, j a  lietosiet vienu  va i divus no tiem, kad 
v ien  būs brīvs laiks.
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Enerģetisko punktu vingrinājumi
Apsēdieties ērtā poza. 

1. solis
Spēcīgi spiediet GV 26. Lai uzspiestu starp 
deguna pamatni un augšlūpu, izmantojiet 
rādītājpirkstu, spiediet dziļi uz smaganu 
augšējo centrālo daļu vienu minūti.

2. solis
Berzējiet B 23 un B 47. Savelciet rokas dūrēs un 
novietojiet pirkstu kauliņus uz muguras lejasdaļas. 
Vienu minūti strauji berzējiet uz augšu un leju, lai 
stimulētu šos vitāli svarīgos punktus.

4. solis
Berzējiet Lv 3. Nolieciet vidējo pirkstu un 
rādītājpirkstu starp kājas īkšķi un otro pirkstu 
pēdas virspusē. Trīsdesmit sekundes enerģiski 
berzējiet padziļinājumu starp abiem kauliem, 
kas savienojas ar pirkstiem.

Lai veiktu šo vingrinājumu, novelciet 
kurpes.

3. solis
Enerģiski rīvējiet
St 36. Uzlieciet labo 
papēdi uz kreisās 
kājas St 36 un to 
enerģiski rīvējiet 
vienu minūti. Tas 
gan vairos enerģiju, 
gan nostiprinās visu 
ķermeņa sistēmu.
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5. solis
Spiediet vai berzējiet
K 1. Ar dūri trīsdesmit 
sekundes berzējiet pēdu. 
I ’dc tam ar otru roku 
berzējiet otras kājas 
pēdu. Varat arī K 1 
vienkārši spiest ar 
īkšķi vai pirkstgaliem.
Št pirmā palīdzības 
punkta spiešana ir 
ātrs līdzeklis, kā sevi 
mobilizēt, kad esat 
pārguris vai tuvojas 
ģībonis.

Papildu punkti nodaļai “Ģībonis”
Lai iepazītos ar ģībšanas novēršanai izmantojamo papildu punktu ilustrācijām, skatiet 10. nodaļu 

“Hroniska noguruma sindroms”, 23. nodaļu “Imūnsistēmas stiprināšana” un 30. nodaļu “Atmiņa un 
koncentrēšanās”.
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Pa ģ ir a s

akupresūra var atvieglot daudzas paģiru radītās 
nepatīkamās sajūtas: traucējošas galvassāpes, 
sāpes acīs, paaugstinātu jutīgumu, sliktu dūšu un 
nogurumu. Ta pastiprina asinsriti un samazina 
muskuļu sasprindzinājumu. Dabiski, ka tad, kad 
asinis un enerģija cirkulē pareizi, visa sistēma 
darbojas labāk un mums rodas vispārēja veselības 
un labklājības sajūta. Pastiprināta cirkulācija 
veicina arī organisma detoksikāciju un līdz ar 
to atvieglo paģiras.

Kaut gan šajā nodaļā attēloti punkti, kas palīdz 
paģiru gadījumā, šos pašus punktus var izmantot 
arī tie, kuri vēlas līdzsvarot orgānu sistēmu darbību 
un ierobežot alkohola lietošanu. Ja jūs agrāk esat

dzēris vai arī jums ir tieksme iedzert, kaut arī pats 
to nevēlaties, tad, lai samazinātu šo kāri, lietojiet 
akupresūru divas reizes dienā trīs mēnešus. Bez 
šaubām, ir prātīgi meklēt profesionālu palīdzību 
vai piedalīties pašpalīdzības grupās, tādās kā 
Anonīmie alkoholiķi, lai palīdzētu sev mainīt 
daudzas attieksmes un ieradumus.

Manam draugam, ar kuru kopā es kādreiz 
spēlēju futbolu, ļoti labi palīdzēja iedarbošanās 
uz turpmāk norādītajiem akupresūras punktiem. 
Ja uz tiem spiež reizi vai divas reizes dienā, tie 
palīdz samazināt ar paģirām saistīto muskuļu 
sasprindzinājumu un spiedienu un līdz ar to 
sabalansēt visu organismu.
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Paģiras atvieglojoši enerģetiskie punkti
Ideju savienotā js  (Hoku;  L I 4)

Uzmanību! Šo punktu 
nedrīkst izmantot 
grūtnieces, jo tā 
stimulācija var izraisīt 
dzemdes priekšlaicīgas 
kontrakcijas.

Novietojums.
Garenajā bedrītē starp 
īkšķi un rādītājpirkstu. 
Cieši saspiediet kopā 
īkšķi un rādītājpirkstu 

un plaukstas ārmalā atrodiet visizteiktāko muskuļa 
radīto paaugstinājumu.

Ieguvumi. Samazina sāpes (vispārējā veidā), 
sevišķi paģiru izsauktās pieres daļas galvassāpes, 
plecu un fiziska darba radītas sāpes.

Debesu p īlārs  (B 10)
Novietojums. Apmēram 1,3 cm zem galvaskausa 
pamatnes uz muskuļiem, abās pusēs 1,3 cm uz 
āru no mugurkaula.

Ieguvumi. Atbrīvo no stresa, enerģijas izsīkuma 
sindroma, pārguruma, bezmiega, smaguma sajūtas 
galvā, spiediena acīs, stīvuma kaklā un kakla sāpēm.

■ Jum s n eva jag lietot visus šos punktus. Labu 
rezultātu gū siet arī tad, j a  lietosiet vienu  va i divus 
no tiem , kad vien  būs brīvs laiks.

Apziņas v ā r t i  (GB 20)
Novietojums. Tieši zem galvaskausa pamatnes 
padziļinājumos abās pusēs 5-7,5 cm atstatu viens 
no otra (atkarībā no galvas lieluma).

Ieguvumi. Mazina spiedienu acīs, pulsējošas 
galvassāpes, galvas reiboni, kakla stīvumu, koordi
nācijas problēmas un pārliecīgu uzbudinātību.
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Vēdersāpes (Sp 16)
Novietojums. Zem ribu loka 1,3 cm no krūšu 
līnijas.

Ieguvumi. Atvieglo paģiras, novērš sliktu dūšu, 
čūlas radītas sāpes, gremošanas traucējumus, 
ēstgribas trūkumu vai pārmērību, vēdera 
krampjus un žagošanos.

Lielie uzplūdi (Lv 3)
Novietojums. Pēdas virspusē bedrītē starp īkšķi 
un otro pirkstu.

Ieguvumi. Atbrīvo no galvassāpēm, acu noguruma, 
paģirām, alerģijām un artrīta.

Trešās acs punkts (GV 24.5)
Novietojums. Tieši uzacu loku vidū bedrītē, kur 
deguna izliekums pāriet pieres centrā.

Ieguvumi. Samazina galvassāpes, gremošanas 
traucējumus, sirdsapziņas pārmetumus; palīdz tiem, 
kas jūt, ka viņiem ir bloķēta garīgā izaugsme.

Vēju mājoklis (GV 16)
Novietojums. Galvas aizmugures centrā lielajā 
padziļinājumā zem galvaskausa pamatnes.

Ieguvumi. Atvieglo paģiras, galvassāpes, vērtīgo, 
mazina kakla stīvumu, smaguma sajūtu galvā un 
garīgo stresu.

Sejas skaistums (St 3)
Novietojums. Vaiga kaula virspusē tieši zem 
acs zīlītes.

Ieguvumi. Samazina spiediena sajūtu galvā, 
dedzinošu sajūtu un asins pieplūdi acīs.

Urbjošais bambuss (B 2)
Novietojums. Acu dobumu ierobījumos abās 
pusēs, kur deguna loks saskaras ar uzacu grēdu.

Ieguvumi. Atvieglo paģiras, mazina acu sarkanu
mu un sāpīgumu un galvassāpes, apskaidro aizplī
vurotu skatienu, mazina deguna blakusdobumu 
sāpes, siena drudzi un smaguma sajūtu galvā.

Enerģetisko punktu vingrinājumi

Ērti apsēdieties.

1. solis
Satveriet LI 4. Izpletiet īkšķi un rādītājpirkstu 
un viegli spiediet uz punktu vietā, kur īkšķis 
savienojas ar rādītājpirkstu. Katru roku stimulējiet 
vienu minūti.

2. solis
Spēcīgi spiediet B 10. Salieciet pirkstus, lai 
spēcīgi uzspiestu uz biezajiem, valkanajiem kakla 
mugurējās daļas muskuļiem. Dziļi elpojiet un 
spiediet vienu minūti.
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solis
Spiediet GB 20. Uzlieciet īkšķus uz galvas 
pamatnes padziļinājumu vietās apmēram 5 cm 
attālumā. Aizveriet acis, daļēji atlieciet galvu 
atpalcaļ un izdariet spēcīgu spiedienu pret 
galvaskausa pamatni. Spiediet vismaz vienu 
minūti vai arī tik ilgi, līdz abās pusēs sajūtat 
regulāru, vienmērīgu pulsāciju. Pēc tam pārejiet 
tikai uz vieglu satvērumu, lai veicinātu punkta 
atvēršanos un pulsāciju.

4. solis
Strādājiet ar punktiem B 2 un St 3. Vienas rokas 
īkšķi un rādītājpirkstu uzlieciet uz acu dobuma 
augšējā loka (B 2) virsdegunes tuvumā. Spiediet 
virzienā uz augšu acu dobumu ierobījumos.
Pēc tam izpletiet otras rokas vidējo pirkstu un 
rādītājpirkstu un piespiediet St 3 vaiga kaulu 
virspusē tieši zem acīm. Vienu minūti strādājiet 
ar šo punktu kombināciju, vienlaikus turot 
aizvērtas acis un dziļi elpojot.

5. solis
Iedarbojieties uz Sp 16. Salieciet pirkstus 
un uzspiediet uz ribu loka pamatnes pa krūšu 
līniju. Viegli spiediet virzienā uz augšu, pret 
ribu apakšējās daļas nelielajiem ierobījumiem, 
šai laikā turot aizvērtas acis un dziļi caur 
degunu elpojot.

6. solis
Iedarbojieties uz CV 16 un GV24.5.
Uzlieciet labās rokas īkšķi uz galvaskausa 
centra un spiediet lielajā iedobumā (GV 16). 
Ar kreisās rokas trešo pirkstu pieskarieties 
GV 24.5 padziļinājumā starp uzacu lokiem. 
Iedarbojieties uz šiem punktiem vienu minūti. 
Sajā laikā turiet acis aizvērtas un koncentrējiet 
uzmanību uz trešās acs punktu. Dziļi elpojiet.

101



Papildu punkti nodaļai “Paģiras”
Lai iepazītos ar paģiru likvidēšanas citu punktu ilustrācijām, skatieties 17. nodaļu “Acu pārpūle”, 

20. nodaļu “Galvassāpes un migrēna”, 26. nodaļu “Uzbudināmība, frustrācija un adaptācijas grūtības” 
un 37. nodalu “Plecu stīvums”.

7. solis
Muguras augšdaļas atvēršanas vingrojums.
Nostājieties taisni un sakrustojiet pirkstus sev 
aiz muguras pamatnes. Lēnām lieciet ķermeņa 
augšdaļu uz priekšu un uz leju, vienlaikus stiepiet 
uz rokas uz augšu. Šādā stāvoklī vairākas reizes 
dziļi ieelpojiet un izelpojiet, pēc tam atbrīvojiet 
rokas, ļaujot tām vairākas reizes nošūpoties uz 
priekšu un atpakaļ. Salieciet ceļus un lēnām 
atgriezieties atpakaļ relaksētā stāvokli. Šis 
stiepšanās vingrinājums piegādā galvai asinis 
un uzlabo asinsriti.

Lai strādātu ar nākamo punktu, novelciet 
kurpes un apsēdieties ērtā pozā.

8. solis
Stimulējiet Lv 3. Novietojiet rādītājpirkstu 
starp īkšķi un otro pirkstu. Pa pirkststarpas reni 
slidiniet pirkstu 5 cm pa pēdas virspusi. Spēcīgi 
spiediet leņķī pret kaulu, kurš savienojas ar otro 
pirkstu, vai arī vienkārši šo vietu trīsdesmit 
sekundes intensīvi berzējiet. Šis ir lielisks reibuma 
likvidēšanas un galvas apskaidrošanas punkts.
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20

G a l v a s s ā p e s  u n  m ig r ē n a

A/airumu galvassāpju primāri izraisa galvas, 
kakla un plecu muskuļu sasprindzinājums.Tas 
sašaurina asinsvadus, kuri apgādā smadzeņu 
nervu šūnas ar skābekli. Galvassāpes ir 
organisma brīdinājuma signāls, ka smadzenes 
ir skābekļa badā. Pārāk bieži mēs izvēlamies 
apslāpēt šos signālus ar aspirīnu tā vietā, lai 
likvidētu galvassāpes radošo stresu un muskuļu 
sasprindzinājumu. Ja ir nepatīkamas galvassāpes, 
kuras ilgst vairāk nekā dažas dienas, vajag 
konsultēties ar ārstu.

Migrēna ir intensīvas galvassāpes, un to bieži 
pavada slikta dūša un redzes traucējumi. Ta ir 
smaga slimība. Tas novēršanai nepieciešama 
nopietna ārstēšanās ārsta uzraudzībā. Efektīvs 
papildu paņēmiens migrēnas izraisīto sāpju 
ārstēšanā var būt akupresūra. Viens no maniem 
klientiem, konstruktors Larijs, bieži cieta no 
migrēnas tipa galvassāpēm. Kādreiz Larijs 
man vaicāja, ko viņš pats varētu iesākt, lai sev 
palīdzētu, kaut arī turpināja lietot medikamentus. 
Es viņam parādīju divus enerģētiskos punktus: 
vienu uz kuņģa padziļinājuma 5 cm tieši virs 
nabas un otru pēdas virspusē, rievā starp ceturtā 
un piektā pirksta kauliem. Pāris nedēļu vēlāk 
Larijs pastāstīja, ka viņš izmantojis šos punktus, 
kad kādas būvnieku konferences laikā tam sākušās 
pulsējošas, ļoti spēcīgas migrēnas sāpes, un ka 
vairums simptomu izzuduši pāris minūšu laikā.

Man nesen bija kāds zīmīgs gadījums ar drau
dzeni, vārdā Kerija, kurai sākās stipras galvassāpes 
drīz pēc nepatīkama vecāku zvana. Es strādāju ar 
viņas pleciem un kaklu, pēc tam -  ar galvaskausa 
pamatni, deguna pamatni un visbeidzot ar pēdām. 
Vienā brīdī Kerija dziļi ievilka elpu, izdvesa nopūtu 
un teica, ka nu viņa zinot, ko iesākt ar vecākiem. 
Pēc pusstundas ilga akupresūras seansa Kerija 
man apliecināja, ka galvassāpes ir pārgājušas un 
viņa jūtas tikpat labi kā senāk.

Raugoties no ķīniešu veselības saglabāšanas 
viedokļa, galvassāpes un arī citi simptomi nav 
tikai kādu fizisku apstākļu un nosacījumu ārējās 
izpausmes. T ie ir saistīti ar visas integratīvās 
personas emocionālajiem un garīgajiem 
procesiem. Akupresūra var palīdzēt uzveikt 
apstākļus, no kuriem ir atkarīga galvassāpju 
atkārtošanās.

Galvassāpju parastie iemesli

Mugurkaula nobīdes. Ja savstarpēji 
nobīdījušies kakla skriemeļi maina galvas 
novietojumu, radot kakla un galvas muskuļu 
pārslodzi. Nobīdītie skriemeļi var radīt stāvokli, 
kad starpskriemeļu diski “sakniebj” kakla 
nervu un izraisa galvassāpes. Ja sāpes ir stipras, 
vienmēr vajag vērsties pie ārsta.

Nelielas kakla daļas nobīdes un galvassāpes 
var mazināt, piespiežot B 10 uz kakla augšdaļas 
muskuļiem 1,3 cm uz malām no mugurkaula. 
Nogulieties uz muguras un satveriet B 10, 
spēcīgi piespiediet trīs minūtes, šajā laikā dziļi 
elpojot. Tā jūs atslogosiet muguras muskuļus.
Pēc tam nolaidiet rokas gar sāniem, aizveriet 
acis un piecas minūtes pilnīgi relaksējieties.

Sastrēgumi zarnās. Frontālās galvassāpes 
bieži pavada aizcietējumi. Punkts LI 4 -  
ieleju savienotājs (Hoku)32, kurš ir novietots 
padziļinājumā starp īkšķi un rādītājpirkstu, 
palīdz likvidēt sastrēgumus gan galvā, gan 
gremošanas sistēmā. Divas minūtes ilga šī

,2 Brīdinājum s! Aizliegts izmantot grūtniecēm, jo  šī punkta 
stimulācija var izraisīt dzemdes priekšlaicīgas kontrakcijas.
Lai atvieglotu galvassāpes grūtniecības laikā, aizveriet acis un 
masējiet deniņu apvidus, deguna pamatnes un galvaskausa 
pamatnes punktus (sk. 104 .-105 . lpp.). Pēc tam izdariet stipru, 
taču saudzīgu spiedienu uz pēdu sāniem un virspusi, starp 
pirkstu kauliem. Kompleksu beidziet ar kāju pirkstu stimulāciju.
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punkta stimulācija atbrīvo no pieres apvidus 
galvassāpēm.

Arī vēdera masāža atbrīvo gan no aizcietē- 
jumiem, gan no galvassāpēm. Spiediet punktus, 
kas ietilpst aplī 7,5 cm ap nabu (uzzīmējiet it kā 
pulksteni un spiediet katru šī pulksteņa cipara 
punktu). Strādājiet pulksteņa rādītāju kustības 
virzienā (skatoties uz vēderu).

Deguna blakusdohutiiu radītās galvassāpes.
Ja šķidrums no deguna mugurējās daļas nevar 
izdalīties ārā, dobumos rodas pastiprināts 
spiediens, kas izraisa galvassāpes. Lai atbrīvotu 
dobumu nosprostojumu un samazinātu galvas
sāpes, izmantojiet punktu B 2, pēc tam -  St 3 
un visbeidzot -  Lv 3. Par visiem trim punktiem 
stāstīts turpmākajās lappusēs.

Enerģetiskie punkti galvassapju 
un migrēnas samazināšanai

Apziņas vā rti (GB 20)
Novietojums. Tieši zem galvaskausa pamatnes 
padziļinājumos starp abiem vertikālajiem kakla 
muskuļiem.

Ieguvumi. Mazina artrītu, galvassāpes (arī 
migrēnas izraisītās), galvas reiboņus, kakla 
stīvumu, kakla sāpes, neiromotorās koordinācijas 
problēmas, spiedienu acīs un nervozitāti.

Vēju mājoklis (GV 16)
Novietojums. Galvas aizmugures centrā lielajā 
padziļinājumā zem galvaskausa pamatnes.

Ieguvumi. Mazina sāpes acīs, ausīs, degunā un 
kaklā, kā arī domāšanas traucējumus, galvassāpes, 
reiboni un kakla stīvumu.

Urbjošais bambuss (B 2)
Novietojums. Acu dobumu ierobījumos abās 
pusēs, kur deguna loks saskaras ar uzacu 
lokiem.

Ieguvumi. Atvieglo sāpes acīs, mazina 
galvassāpes, siena drudzi, acu nogurumu un 
deguna blakusdobumu sāpes.

Trešās acs punkts (GV 24.5)
Novietojums. Tieši uzacu loku vidū bedrītē, 
kur deguna izliekums pāriet pieres centrā.

Ieguvumi. Šis punkts līdzsvaro hipofīzes 
dziedzeri, samazina siena drudzi, galvassāpes, 
gremošanas traucējumus, čūlas izraisītās sāpes 
un spiedienu acīs.



Sejas skaistums (St 3)
N ovieto jum s. Vaiga kaula virspusē tieši zem 
lies zīlītes.

Ieguvumi. Samazina acu nogurumu un 
spiedienu tajās, deguna aizlikumu, spiedienu 
j',.ilvā, acīs un zobu sāpes.

Ieleju savienotājs (H oku;  L I 4)
Uzmanību! Šo punktu nedrīkst izmantot 
grūtnieces, jo  tā stimulācija var izraisīt dzemdes 
priekšlaicīgas kontrakcijas.

Novietojums. Padziļinājumā starp īkšķi 
un rādītājpirkstu visizteiktākajā muskuļa 
paaugstinājuma vietā, kas rodas, kad īkšķis 
un rādītājpirksts ir saspiesti cieši kopā.

Ieguvumi. Atbrīvo no pieres apvidus 
galvassāpēm; zobu, pleca un fiziskas pārpūles 
radītām sāpēm.

Lielie uzplūdi (Lv 3)

Novietojums. Pēdas virspusē bedrītē starp īkšķi 
un otro pirkstu.

Ieguvumi. Atbrīvo no pēdas krampjiem, 
galvassāpēm, acu noguruma un paģirām, kā 
arī no artrīta un alerģijām.

Pāri asarām  (G B  41)

Novietojums. Pēdas virspusē 2,5 cm virs 
padziļinājuma starp ceturto un piekto pirkstu 
iedobumā starp kauliem.

Ieguvumi. Mazina gūžas sāpes, plecu stīvumu, 
artrīta sāpes visā ķermenī, galvassāpes, sāpes 
sānos, šķidruma aizturi un radikulītu.

■  Jums nevajag izmantot visus šos punktus. 
Lietojot vienu vai divus no tiem, kad vien ir 
brīvs laiks, gūsiet labu rezultātu.
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<Enerģetisko punktu vingrinājumi

1. solis
Berzējiet pieri, pēc tam spiediet kuņģa 
apvidu. Ar pirkstiem enerģiski saberzējiet visu 
galvaskausu tā, it kā jūs ieziestu matos šampūnu. 
Dariet tā vienu minūti. Pēc tam novietojiet 
pirkstgalus 5 cm tieši zem nabas un, dziļi 
elpojot, vienu minūti pamazām spiediet kuņģa 
padziļinājumā.

Turpmāko vingrinājum u kompleksu 
va r veikt gan guļus, gan ērtā sēdus 
stāvoklī.

2. solis
Spēcīgi sp ied iet GB 20. Ar īkšķiem spēcīgi 
spiediet galvaskausa pamatni padziļinājuma 
vietās abās pusēs 5-7 ,5  cm attālumā (atkarībā 
no galvaskausa lieluma). Ar aizvērtām acīm 
lēnām lieciet galvu atpakaļ un, dziļi elpojot, 
vienu vai divas minūtes spēcīgi spiediet pret 
galvaskausu. To jūs varat iemācīt arī savam 
bērnam.

3. solis
Vienlaikus aizskariet GV 16 un B 2. Ar labās 
rokas īkšķi uzspiediet uz GV 16 galvaskausa 
pamatnes centrālajā padziļinājumā. Ar kreisās 
rokas īkšķi un rādītājpirkstu piespiediet B 2 acu 
dobumu augšējā malā tuvu pie deguna pamatnes. 
Atlieciet atpakaļ galvu un vienu vai divas minūtes 
dziļi elpojiet.

4. solis
V iegli piespiediet GV 24.5. Salieciet abu roku 
plaukstas kopā, nolieciet galvu uz priekšu un 
rādītājpirkstu un vidējo pirkstu novietojiet

uz GV 24.5.
Koncentrējieties 
uz šo vietu divas 
minūtes un 
vienlaikus dziļi 
elpojiet.
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5. solis
Spiediet St3. Izmantojot abu roku vidējos 
pirkstus un rādītājpirkstus, vienu minūti saudzīgi 
spiediet uz abiem vaigu kauliem tieši zem acu 
centra.

6. solis
Spēcīgi spiediet L I4. Pārlieciet labo roku pāri 
kreisās rokas virspusei. Ar labās rokas īkšķi 
iespiediet padziļinājumā starp kreisās rokas īkšķi 
un rādītājpirkstu. Spiedienu vērsiet virzienā pret 
kaulu, kurš savienojas ar rādītājpirkstu. Tā turiet 
vienu minūti. Pēc tam vienu minūti spiediet labās 
rokas punktu.

Lai strādātu ar pēdējiem  diviem  
galvassāpju novēršanai noderīgajiem  
trigera punktiem, novelciet kurpes un 
apsēdieties ērtā pozā.

7. solis
Stimulējiet Lv 3 un GB 41. Uzlieciet labās 
kājas papēdi uz kreisās pēdas virsas, lai varētu 
saberzēt kājas virspuses kaulstarpas. Dariet to 
vienu minūti. Stimulējiet jutīgās vietas starp 
īkšķi un otro pirkstu, tāpat arī kaulstarpas, kur 
savienojas ceturtais un mazais pirksts. Pēc tam 
mainiet pozu un strādājiet ar otru kāju.

Papildu punkti nodaļai 
“Galvassāpes un migrēna”

Lai iepazītos ar galvassāpju un migrēnas 
samazināšanai noderīgo citu punktu ilustrācijām, 
skatiet 17. nodaļu “Acu pārpūle”, 19. nodaļu 
“Paģiras”, 33. nodaļu “Kakla stīvums un sāpes” 
un 35. nodaļu “Sāpes”.
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21
Ž a g o š a n ā s

J L s  neaizmirsīšu to reizi, kad mana māte 
nespēja pārtraukt žagoties. Tobrīd viņa atradās 
virtuvē kopā ar manu māsu, kura izmēģināja 
visdažādākos paņēmienus, tomēr desmit 
piecpadsmit minūšu laikā nebija guvusi 
nekādas sekmes. Es lūdzu atļauju piespiest 
viņai dažus punktus uz ribu pamatnes, un 
pēc pāris minūtēm žagošanās beidzās. Esmu 
spējis palīdzēt atbrīvoties no šī nepatīkamā

stāvokļa daudziem cilvēkiem dažādos saietos 
un viesībās.

Žagošanās ir diafragmas, plaušu un dažreiz 
ari rīkles ritmiskas spazmas. Parasti jau pāris 
minūšu ilgs spiediens uz kontrolpunktiem 
žagošanos nomāc. Žagošanās ārstēšanas pamatā 
ir vēdera elpošanas kombinācija ar akupresūru 
un relaksāciju. Tāpēc ir svarīgi ieņemt ērtu pozu 
un punktu spiešanas laikā dziļi elpot.
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Žagošanas pārtraukšanu veicinoši 
enerģētiskie punkti

Vēja aizsegs (T W  17)
Novietojums. Padziļinājumā aiz auss ļipiņas.

Ieguvumi. Atbrīvo no žagošanās, arī no ausu 
sāpēm, sejas paralīzes, sejas spazmām, žokļa 
sāpēm; palīdz, ja  asaro un niez acis, ir iekaisis 
kakls, ir parotīts (cūciņas) vai zobu sāpes. Viens 
no labākajiem paņēmieniem, kā atbrīvoties no 
/agošanās, ir piespiest šos punktus abās pusēs, 
vienlaikus dziļi elpojot.

Vēdersāpes (Sp 16)
Novietojums. Zem ribu loka (tur, kur devītās 
ribas skrimslis pievienojas astotajai ribai) 1,3 cm 
uz iekšu no krūšu līnijas.

Ieguvumi. Novērš žagošanos, gremošanas traucē
jumus, ēstgribas traucējumus, vēdera krampjus un 
čūlas radītas sāpes.

Ieņemtās debesis (C V  22)
Novietojums. Pie rīkles pamatnes atslēgkaulu centrā.

Ieguvumi. Novērš žagošanos, bronhītu, rīkles spaz
mas, kakla sāpes, sastrēgumus krūtīs un grēmas.

Miera jū ra  (C V  17)
Novietojums. Krūškaula vidū trīs īkšķu platuma 
attālumā uz augšu no kaula pamatnes.

Ieguvumi. Samazina nervozitāti, nemieru, 
panikas lēkmes un žagošanos.

Spēka centrs (CV  12)
Brīdinājums! Ja jums ir kāda smaga slimība, 
šo punktu nespiediet dziļi. Ievērojiet 9. lappusē 
aprakstītos brīdinājumus. Pat ja  jūs neesat slims, 
nav vēlams spiest šo punktu ilgāk par divām 
minūtēm. Nespiediet to, ja kuņģis ir pilnīgi tukšs.

Novietojums. Ķermeņa vidū trīs pirkstu platuma 
attālumā zem krūškaula pamatnes kuņģa augšējā 
bedrītē.

Ieguvumi. Novērš žagošanos, vēdera spazmas, 
gremošanas traucējumus, grēmas, aizcietējumus, 
emocionālo stresu un galvassāpes.

■ Jums n eva jag lietot visus šos punktus. Gūsiet labu 
rezultātu, j a  izmantosiet vienu  va i divus no tiem, 
kad vien  būs brivs laiks.
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Atbrīvotājs (Lu 1)
Novietojums. Krūškurvja ārējā daļā 5 cm virs 
paduses rievas un 2,5 cm uz iekšu. Kad piespiež 
roku cieši pie ķermeņa, tur var sajust muskuļa 
izspiedumu.

Ieguvums. Atbrīvo no žagošanās, elpošanas 
grūtībām un klepus.

Elegantā savrupmāja  (K 27)
Novietojums. Padziļinājumā zem atslēgkaula 
blakus krūškaulam.

Ieguvums. Novērš krūškurvja saspringumu, 
samazina elpošanas grūtības, astmu, klepu, 
žagošanos un nemieru.

Enerģetisko punktu vingrinājumi

Turpmāk doto vingrinājumu kopa jums 
palīdzēs gan nepieļaut, gan novērst žago
šanos. Parasti, lai pārtrauktu žagošanos, 
pietiek ar pirmajiem trim soļiem, kam 
nepieciešamas 3—4 minūtes. Nogulieties vai 
apsēdieties ērtā pozā un, izpildot jebkuru 
vingrinājumu, dziļi elpojiet.

1. solis
Viegli spiediet T W 17. Uzlieciet vidējo pirkstu 
un rādītājpirkstu uz zonas, kas atrodas aiz ausu 
ļipiņām. Te atrodas uz pirksta piespiedienu ļoti 
jutīgs punkts. Vienu minūti viegli spiediet šos 
jutīgos punktus.

2. solis
Spēcīgi spiediet Sp 16. Salieciet pirkstus tā, 
lai satvertu krūškurvja pamatu tieši zem krūšu 
dziedzeriem. Aizveriet acis un vienu minūti dziļi 
elpojiet, vienlaikus maigi spiežot ribu pamatnes 
ierobījumos.
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4. solis
Pakāpeniski izdariet 
spiedienu uz
CV 12. Uzlieciet 
visus pirkstus uz 
vēdera centrālās 
daļas starp nabu un 
krūškaulu. Lēnām 
izdariet spiedienu 
uz augšu un virzienā 
uz muguras centru. 
Spiediet vienu 
minūti un dziļi 
elpojiet.

3. solis
I'iespiediet CV 22
un CV 17. Ielieciet 
labās rokas vidējo 
pirkstu bedrītē uz 
rīkles pamatnes, 
maigi novirzot 
spiedienu uz leju. 
Izmantojot visus 
kreisās rokas 
pirkstus, spēcīgi 
spiediet uz krūškaula 
centrālās daļas 
nelielajiem ierobīju
miem. Uz vienu 
minūti aizveriet acis 
un dziļi elpojiet.

5. solis
Spēcīgi spiediet
K 27. Ielieciet 
pirkstus ierobījumos 
tieši zem atslēgkaula 
izvirzījumiem. 
Izdariet trīsdesmit 
sekunžu ilgu spēcīgu 
spiedienu, vienlaikus 
dziļi elpojot.

6. solis
Spēcīgi piespiediet Lu 1. Ar īkšķiem izdariet 
spiedienu uz krūškurvja augšējo ārējo apgabalu, 
atrodot sasprindzinājuma mezglus. Spiediet šos 
punktus vienu minūti, vienlaikus dziļi elpojot.

Papildu punkti nodaļai “Žagošanas”
Lai iepazītos ar žagošanās samazināšanai izmantojamiem papildu punktiem, skatiet 6. nodaļu 

“Nemiers un nervozitāte” un 8. nodaļu “Astma un elpošanas grūtības”.
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22
K a r s t u m a  v i ļ ņ i

^JCarola, lieliska trīs bērnu māte un bijusī 
sekretāre lietvede, sūdzējās par karstuma 
uzplūdiem, kuru dēļ sāka treniņus Akupresūras 
institūtā. Karola iedvesmoja mani uzrakstīt šo 
nodaļu, jo viņa no karstuma viļņiem atbrīvojās, 
vienkārši mācoties un divus mēnešus praktiski 
izmantojot enerģētiskos punktus. Šajā nodaļā 
aprakstīti svarīgākie Karolas izmantotie punkti.

Karstuma viļņi un aukstas kāju pēdas ir daži no 
parastajiem menopauzes simptomiem. Karstuma 
viļņus var izraisīt arī arteroskleroze un autonomās 
nervu sistēmas līdzsvara traucējumi. Visbiežāk tie 
parādās stresa situācijās, piemēram, kad cilvēks 
uzstājas plašas publikas priekšā. Parasti cilvēki, kas 
cieš no karstuma viļņiem, slimo arī ar paaugstinātu 
asinsspiedienu, ir nervozi, cieš no bezmiega, 
galvassāpēm un pārliecīgas uzbudinātības.

Ar menopauzi saistītie karstuma viļņi 
parādās, kad pēkšņi samazinās estrogēnu līmenis 
olnīcās. Estrogēnu līmeni regulē hipofize, kas 
atrodas smadzenēs. Smadzeņu daļa, kas ietekmē 
ķermeņa temperatūru (kaut kas līdzīgs ķermeņa 
“termostatam”), atrodas līdzās tai smadzeņu daļai, 
kura regulē gan olnīcu, gan hipofīzes hormonu 
veidošanos. Ar karstuma viļņiem saistītie 
pētījumi ir pierādījuši, ka mediators, kuru sauc 
par norepinefrīnu un kurš stimulē šo smadzeņu 
mehānismus, iespaido arī smadzeņu termostatu.

Kaut arī visintensīvākie karstuma viļņi ir 
raksturīgi pirmo divu gadu laikā pēc menopauzes 
sākuma, dažas sievietes izjūt šo diskomfortu pat 
deviņus gadus. Ja sievietei karstuma viļņi uznāk 
naktīs, tad tas var izjaukt miegu, radot nogurumu 
un nervozitāti nākamajā dienā.

Parasti sievietes atklāj, ka karsti ēdieni 
un dzērieni, alkohols, kafija, karsts laiks 
un karstas telpas pastiprina karstuma viļņus.
Arī emocionālais stress un kofeīns ir ietekmīgi 
karstuma viļņus veicinošie faktori. Metabolismu 
un ķermeņa temperatūru sevišķi paaugstina 
kofeīns. Tas veicina arī norcpinefrīna 
(noradrenalīna) sintēzi. Profilaksei varat 
izvairīties no karstām telpām, neģērbt pārāk 
biezas drēbes, kā arī nelietot alkoholu un 
kofeīnu.

Tadi stresa samazināšanas pasākumi kā 
akupresūra, viegli stiepšanās vingrinājumi, 
pareiza elpošanas tehnika samazina noradrena
līna līmeni, novēršot vai nepieļaujot karstuma 
viļņus13. Minēto akupresūras punktu izmantošana 
no vienas līdz četrām reizēm dienā līdzsvaro 
ķermeni, stabilizē asinsspiedienu un samazina 
karstuma vilnus.

1' Sadja Greenvvood, M . D., Menopause Natura!ly 
(Volcano: Volcano Press, 1989), 30. lpp.
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Karstuma viļņu samazinašanai izmantojamie 
enerģētiskie punkti

Burbuļojošais a vots  (K 1)
Novietojums. Pēdas
spilventiņu pamatnē 
starp diviem polsteriem.

Ieguvumi. Mazina 
karstuma viļņus, ģīboni 
un krampjus.

E legantā savrupm āja  (K 27) 
Novietojums. Padziļinājumā zem atslēgkaula 
blakus krūškaulam.

Ieguvums. Mazina karstuma viļņus, krūškurvja 
saspringumu, elpošanas grūtības, astmu, klepu, 
nemieru un depresiju.

Apziņas v ā r t i  (GB 20)
Novietojums. Zem galvaskausa pamatnes 
padziļinājumā 5-7,5 cm atstatu viens no otra 
(atkarībā no galvas lieluma).

Ieguvumi. Atbrīvo no karstuma viļņiem, 
reiboņiem, kakla stīvuma un sāpēm, palīdz, ja 
ir ievainojumi, traumas, šoks, hipertonija un 
paaugstināta uzbudināmība.

M iera jū ra  (CV 17)
Novietojums. Krūškaula vidū trīs īkšķa platumu 
attālumā uz augšu no kaula pamatnes.

Ieguvumi. Samazina 
karstuma viļņus, kā arī 
nervozitāti, nemieru, 
bezmiegu, depresiju un 
emocionālās ciešanas.

■ Jum s n eva ja g lietot visus 
šos punktus. Gūsiet labu 
efektu ari tad\ ja  lietosiet 
vienu  va i divus no tiem, 
kad vien  būs brivs laiks.

Ieleju  savienotā js  (Hoku;  LI 4)
Uzmanību! Šo punktu 
nedrīkst izmantot grūtnieces, 
jo tā stimulācija var izraisīt 
dzemdes priekšlaicīgas 
kontrakcijas.

Novietojums. Garenajā 
bedrītē starp īkšķi un rādītāj
pirkstu visaugstākajā muskuļa 
vietā, kad īkšķis un rādītāj
pirksts ir saspiesti cieši kopā.

Ieguvumi. Atbrīvo no kar
stuma viļņiem un ir kontrol
punkts rokas artrīta, galvas
sāpju un zobu sāpju gadījumā.
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Trešās acs punkts 
(GV 24.5)
Novietojums. Tieši uzacu 
loku vidū bedrītē, kur deguna 
izliekums pāriet pieres centrā.

Ieguvumi. Šis akupresūras 
punkts palīdz endokrīnajai 
sistēmai, sevišķi -  hipofīzei, 
samazina karstuma viļņus, 
siena drudzi un galvassāpes.

Simts satikšanos punkts 
(GV 20)
Novietojums. Galvas virsas 
padziļinājumā jeb “mīkstajā vieta” 
starp galvaskausa kauliem. Lai 
atrastu šo punktu, novelciet līniju 
no ausu aizmugures uz galvas 
virspusi.

Ieguvumi. Šis punkts veicina 
mentālo koncentrēšanos un 
uzlabo atmiņu, atbrīvo no galvas
sāpēm un karstuma viļņiem.

Enerģetisko punktu vingrinājumi

Nogulieties va i apsēdieties ērtā pozā un, 
spiežot punktus, dziļi elpojiet.

1. solis
Spiediet K 1. Ar īkšķi pakāpeniski piespiediet 
K 1 kreisās pēdās apakšpusē. Turiet punktu 
piespiestu vienu minūti, pēc tam spiediet 
K 1 labajā pusē.

2. solis
Spēcīgi izturiet spiedienu uz abiem K 27 
punktiem. Uzlieciet vidējos pirkstus uz 
ierobījumiem krūškurvi tieši zem atslēgkaulu 
izvirzījumiem. Spiediet vienu minūti, vienlaikus 
dziļi elpojot.

114



3. solis
Satveriet LI 4. Ielieciet labās rokas īkšķi 
kreisās rokas plaukstas virspuses padziļinājumā, 
pirkstgalus novietojot pretējā pusē, tieši zem 
īkšķa. Saspiediet kopā labās rokas īkšķi un 
rādītājpirkstu, tādā veidā izdarot spēcīgu 
spiedienu uz padziļinājumu. Spiedienu vērsiet 
pret kaulu, kurš savieno īkšķi ar rādītājpirkstu. 
Spiediet vienu minūti, pēc tam mainiet rokas.

4. solis
Spēcīgi spiediet GB 20. Novietojiet īkšķus 
zem galvaskausa pamatnes 5-7,5 cm attālumā 
izvietotajos padziļinājumos (atkarībā no galvas 
lieluma). Dziļi elpojot, lēnām lieciet atpakaļ 
galvu. Pakāpeniski palieliniet spiedienu un 
spēcīgi spiediet vienu minūti, vienlaikus 
koncentrējoties uz lēnām, garām un dziļām 
elpošanas kustībām.

5. solis
Aizskariet GV 20 un GV 24.5. Ar labās 
rokas pirkstgaliem piespiediet GB 20 nelielajā 
padziļinājumā galvas virsas mugurējā daļā. Kreisās 
rokas vidējā pirksta galu viegli uzlieciet vietā, kur

satiekas abas uzacis; tur atrodas padziļinājums, 
ko sauc par trešās acs punktu. Aizveriet acis un 
koncentrējiet uzmanību uz šo punktu. Iztaisnojiet 
muguru un divas minūtes dziļi elpojiet, vienlaikus 
spiežot šos nervu sistēmu līdzsvarojošos punktus.

6. solis
Spiediet CV 17. Novietojiet visus pirkstgalus 
uz krūškaula centrālās daļas sirds līmenī, 
katru pirkstgalu iekārtojot savā padziļinājumā. 
Aizveriet acis un vienu minūti dziļi elpojiet.

Papildu punkti nodaļai “Karstuma viļņi”
Lai iepazītos ar karstuma viļņu samazināšanai izmantojamo papildu punktu ilustrācijām, skatiet 

6. nodaļu “Nemiers un nervozitāte”, 14. nodaļu “Depresija un emocionālais līdzsvars”, 20. nodaļu 
“Galvassāpes un migrēna” un 26. nodaļu “Uzbudināmība, frustrācija un adaptācijas grūtības”.
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23 Im ū n s i s t ē m a s  s t i p r i n ā š a n a

«Steigas pārpilnajā pasaulē ir viegli pārstrādāties, 
uzņemties pārāk daudz pienākumu un tā nonākt 
līdz izsmeltlbas robežai. Šāds enerģijas līdzsvara 
zaudējums novājina imūnsistēmu. Ja pievērš 
pietiekami lielu uzmanību pareizam ēšanas 
režīmam, izvēlas racionālu fiziskās aktivitātes 
un atpūtas maiņu un izmanto sasprindzinājuma 
samazināšanas un organisma līdzsvarošanas 
tehnoloģijas, tad mūsu spējas pretoties slimībām 
ir labi attīstītas. Taču, ja pārslogo organismu, 
pārāk smagi strādā, nepareizi ēd, nenodarbojas 
ar fiziskiem vingrinājumiem, nesamazina 
sasprindzinājumu, tad imūnsistēma novājinās 
un mēs esam vairāk pakļauti slimību ietekmei. 
Akupresūra un dziļā elpošana stiprina imūn
sistēmu un var palīdzēt uzveikt slimības.

Ikdienas stresi uzkrājas organismā, radot 
plecu un kakla stīvumu, arī nemieru un elpošanas 
grūtības. Es katru dienu izmantoju akupresūru, 
dziļo elpošanu un stiepšanās vingrinājumus, lai 
pretotos ikdienas raižu un spiedienu iedarbībai.

Mēs varam izturēt tikai noteiktu stresa 
daudzumu. Katram cilvēkam ir savs individuāls 
“sliekšņa” līmenis, tāpēc katram pašam ir jāatklāj, 
kad šis līmenis tiek pārkāpts. Ja visu laiku vērosiet, 
kas ar jums notiek gan emocionālajā, gan psihis
kajā ziņā, tad atklāsiet optimālo līdzsvaru starp 
aktivitāti un atpūtu.

Tradicionālā ķīniešu medicīna ir pierādījusi, 
ka dažu aktivitāšu pārmērīgums novājina 
imūnsistēmu, pārslogojot atsevišķu akupresūras 
meridiānu ceļus. (Šie enerģētiskie punkti tiks 
detalizēti aprakstīti šajā nodaļā.)

• Pārmērīga stāvēšana bojā pūšļa un nieru 
meridiānus; tas var izraisīt nogurumu un 
sāpes muguras lejasdaļā. Lai atjaunotu šos 
meridiānus, stimulējiet dzīvības jūras punktus 
(B 23 un B 47), vienu minūti berzējot

muguras lejasdaļu. Pēc tam piespiediet 
eleganto savrupmāju (K 27) tieši zem 
atslēgkaula, atkal vienu minūti. Beidzot 
vienu minūti spiediet lielās straumes punktu 
(K 3) uz iekšējās potītes, vienlaikus dziļi 
elpojot.

• Pārmērīga sēdēšana var bojāt kuņģa un 
liesas meridiānus; tas var radīt anēmiju un 
gremošanas traucējumus. Lai palīdzētu šim 
meridiānam, stimulējiet trīs jūdžu  punktus 
(St 36) lielu ārpusē.

• Pārmērīga gulēšana  var bojāt resno zarnu 
un plaušu meridiānus; tas var iespaidot 
gan elpošanu, gan izvadīšanas procesus. 
Uzlabojiet šos meridiānus, stimulējot ieleju 
savienotāju  (Hoku\ LI 4) padziļinājumā 
starp īkšķi un rādītājpirkstu un izlocīto d īki 
(LI 11) elkoņa krokas augšdaļā, kā norādīts 
119. lpp.

• Pārmērīga acu piepūle (strādājot ar tuvu 
novietotiem priekšmetiem) vai emocionālais 
stress var bojāt tievo zarnu un sirds meri
diānu; tas var izraisīt emocionālā līdzsvara 
traucējumus. Lielisks punkts šo meridiānu 
sabalansēšanai ir miera jū ra  (CV 17) jūsu 
krūškaula centrā.

• Pārmērīgafiz iskā  aktivitāte  var bojāt žults- 
pūšļa un aknu meridiānus; tas var ierosināt 
krampjus un spazmas. Lai uzlabotu šos 
meridiānus, lietojiet lielos uzplūdus (Lv 3) 
pēdu virspusē.

Regulāri izmantojot šos akupresūras punktus, 
izlīdzinot savas aktivitātes un praktizējot dziļo 
elpošanu, jūs varat pretoties stresa ietekmei, 
novērst nogurumu un stimulēt imūnsistēmu. 
Dziļās elpošanas vingrinājumi var lielā mērā 
paaugstināt enerģētisko līmeni un spēcināt 
imūnsistēmu (sk. 122. lpp.).



Liela nozīme ir ari diētai. A r to var stiprināt 
organisma spēju pretoties slimībām. Ja ēdam 
pārstrādātus, konservētus vai devitaminizētus 
produktus, mēs novājinām imūnsistēmu un 
organisma pretošanās spējas, jo šajos produktos 
nav nepieciešamo barības vielu un šķiedrvielu. 
Daži produkti, piemēram, pētersīļi, pupas, sojas 
izstrādājumi, jūras aļģes, svaigi dārzeņi un viegli 
grauzdētas sezama sēkliņas, var nostiprināt 
imūnsistēmu un atjaunot organisma spēju 
aizsargāt sevi.

Imūnsistēmu stiprinošie akupresūras 
punkti

Ir viens noteikts akupresūras punkts iegūt 
palīdzību  (B 36), kurš ir “atbildīgs” par organisma 
pretspēku, sevišķi -  spēju pretoties saaukstēšanās 
slimībām. Tas atrodas netālu no mugurkaula zem

lāpstiņu virsotnēm. Ķīniešu grāmatā Dzeltenā 
imperatora iekšķīgās medicīnas klasika ir teikts, 
ka šajā punktā “vējš un aukstums iekļūst ādas

Tapat kā pārējie šīs zonas punkti, šis punkts 
palīdz nostiprināt imūnsistēmu. Un pretēji — šie 
punkti ap lāpstiņu virsotnēm Ir pirmie, kuri tiek 
bloķēti īsi pirms slimību, sevišķi saaukstēšanās 
slimību sākuma.

Turpmāk dotie akupresūras punkti ir efektīvi, 
lai cīnītos ar stāvokli, kādu var radīt imūnsistēmas 
vājums. Elegantā savrupmāja (K 27) atjauno 
imūnsistēmas spēku, nostiprinot elpošanas 
sistēmu. Vienmērīgs, spēcīgs dzīvības jū ras 
(B 23 un B 47) punktu piespiediens spēcina 
imūnsistēmu, atjaunina iekšējos orgānus un 
samazina ar muguras lejasdaļas bojājumiem 
saistītās sāpes. Enerģijas jū ra  (CV 6) tonizē 
vēdera muskuļus un zarnas, palīdz nostiprināt 
imūnsistēmu, urīna izvades un vairošanās orgānu 
sistēmu. Spēcīgs trīs jū džu  punkta (St 36) 
piespiediens uzreiz stimulē imūnsistēmu un 
piepilda to ar atjaunotu enerģiju. Tas palīdz 
tonizēt un nostiprināt galvenās muskuļu grupas, 
palielinot organisma izturību. Lielā straume (K 3), 
kas atrodas uz iekšējām potītēm, palīdz līdzsvarot 
nieru meridiānu un nostiprināt imūnsistēmu. 
Lielie uzplūdi (Lv 3) un izlocītais dīķis (LI 11) 
ir ļoti labi punkti sāpju samazināšanai un 
imūnsistēmas stiprināšanai. Ārējie vā rti (TW  5) 
palīdz sabalansēt imūnsistēmu un arī nostiprina 
visu organismu. Hoku (LI 4) ir ievērojams 
sastrēgumu likvidētājs un pretiekaisumu 
punkts; tas atbrīvo no artrīta sāpēm un stabilizē 
imūnsistēmu. Un beidzot -  vissvarīgākais no 
visiem -  miera jū ra  (CV 17) pārvalda organisma 
pretošanos slimībām un, regulējot aizkrūtes 
dziedzeri, samazina nemieru. Katrs no šiem 
svarīgajiem punktiem uzlabo imūnsistēmas 
darbību, liekot iekšējiem orgāniem darboties 
optimālā režīmā.

' 1 Fcliks M ann, Treatment ofD isease by Acupuncture 
(London: Heincmann M cdical Books, 1967), 32., 37. lpp.
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Imunsistemas stiprināšanai izmantojamie 
enerģētiskie punkti

Elegantā savrupm āja  (K 27)
Novietojums. Padziļinājumā tieši zem 
atslēgkaula izciļņa.

D zīvības jū ra  (B 23 un B 47)
Brīdinājums! Nespiediet uz novirzītiem diskiem 
vai uz lauztiem kauliem. Ja jums ir slima mugura, 
pāris minūšu stabila spiediena vietā ļoti labu 
rezultātu var dot viegls pieskāriens. Ja jums ir kādi 
jautājumi vai nepieciešams medicīnisks padoms, 
tad vērsieties pie sava ārsta.

Novietojums. Uz muguras starp otro un trešo 
jostas skriemeli divu līdz četru pirkstu platuma 
attālumā uz sāniem no mugurkaula jostas līmenī.

Ieguvumi. Spēcina imūnsistēmu, kā arī mazina 
muguras lejasdaļas sāpes un nogurumu.

E nerģijas jū ra  (CV 6)
Novietojums. Divu pirkstu platuma attālumā 
zem nabas, starp nabu un kaunumkaulu.

Ieguvumi. Spēcina imūnsistēmu un iekšējos 
orgānus, kā arī samazina vēdera muskuļu sāpes, 
aizcietējumus, gāzes un vispārējo vājumu.

Trīs jū d ž u  punkts (St 36)
Novietojums. Četru pirkstu platuma attālumā 
zem ceļgala bļodiņas un viena pirksta platuma 
attālumā uz āru no lielā lielakaula. Ja jūs spiežat 
pareizajā vietā, tad, kustinot pēdu uz augšu un 
uz leju, muskulim zem pirksta vajag sarauties!

Ieguvumi. Nostiprina visu organismu, sevišķi -  
imūnsistēmu, tonizē muskulatūru, uzlabo 
gremošanu, kā arī samazina nogurumu.

Ieguvumi. Stiprina imūnsistēmu, kā arī likvidē 
sastrēgumus krūškurvī, elpošanas grūtības, astmu, 
klepu, nemieru un depresiju.
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Lielā straum e (K 3)
Brīdinājums! Nedrīkst stipri stimulēt šo punktu 
pēc trešā grūtniecības mēneša.

Novietojums. Pusceļā starp iekšējo potīti un 
Ahilleja cīpslu potītes aizmugurē.

Ieguvumi. Nostiprina imūnsistēmu, samazina 
nogurumu, pēdu uztūkumu un sāpes potītēs.

Lielie uzplūdi (Lv 3)
Novietojums. Pēdas virspusē padziļinājumā 
starp īkšķi un otro pirkstu.

Ieguvumi. Stimulē imūnsistēmu, mazina 
nogurumu, galvassāpes, acu nogurumu un 
paģiras.

Izlocītais dīķis (LI 11)
Novietojums. Elkoņa krokas augšējā malā.

Ieguvumi. Novērš imūnsistēmas vājumu, 
drudzi, aizcietējumus un sāpes elkonī.

Ārējie vā rti (T W  5)
Novietojums. Divarpus pirkstu platuma 
attālumā virs plaukstas pamatnes locītavas krokas 
centra apakšdelma ārpusē, vidū starp elkoņa 
kaulu un spieķakaulu.

Ieguvumi. Atbrīvo no reimatisma, cīpslu 
iekaisuma un plaukstas pamatnes sāpēm, 
paaugstina spēju pretoties saaukstēšanās 
slimībām.

Ieleju savienotājs (Hoku;  LI 4) 
Brīdinājums! Šo punktu nedrīkst izmantot 
grūtnieces, jo tā stimulācija var izraisīt dzemdes 
priekšlaicīgas kontrakcijas.

Novietojums. Padziļinājumā starp īkšķi un 
rādītājpirkstu muskuļa visaugstākajā vietā, kad 
īkšķis un rādītājpirksts ir saspiesti cieši kopā.

Ieguvumi. Samazina artrītu, aizcietējumus, 
galvassāpes, zobu, plecu un fiziskas slodzes 
radītas sāpes.

M iera jū ra  (CV 17)
Novietojums. Krūškaula centrā trīs īkšķu 
platuma attālumā virs kaula pamatnes.

Ieguvumi. Samazina nemieru, dusmas un 
depresiju, nostiprina imūnsistēmu un regulē 
aizkrūtes dziedzera darbību.

■ Jum s nav nepieciešams izmantot visus šos punktus. 
Ļoti efektīva va r būt ari v iena va i d ivu punktu 
stimulācija, kad v ien  ir brīvs laiks.
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Enerģetisko punktu vingrinājumi

Apsēdieties ērtā pozā un, j a  nepieciešams, 
novelciet kādu apģērba gabalu.

1. solis
Spēcīgi spiediet
K 27. Novietojiet 
vidējos pirkstus uz 
padziļinājumiem 
tieši zem atslēgkaulu 
izciļņiem krūškaula 
augšējā ārējā malā. 
Spiediet punktus 
vienu minūti. Šajā 
laikā dziļi elpojiet.

Lai veiktu nākamo vingrinājum u, 
apsēdieties uz krēsla priekšējās daļas. 

2. solis
Enerģiski berzējiet B 23 un B 47. Novietojiet 
plaukstu virspuses pret muguras lejasdaļu. Vienu 
minūti spēcīgi berzējiet virzienā no lejas uz 
augšu un atpakaļ tā, lai no berzes rodas karstuma 
sajūta. Šī pašmasāža stimulēs abus muguras 
lejasdaļā novietotos punktus.

Atkal apsēdieties ērtā pozā un turpiniet 
vingrinājumus. 

3. solis
Spēcīgi spiediet CV 6. Uzlieciet pirkstgalus uz 
vēdera lejasdaļas starp nabu un kaunumkaulu.

Pakāpeniski spiediet 2,5-5 cm dziļi vēderā. 
Aizveriet acis un dziļi elpojiet.

4. solis
Enerģiski berzējiet
St 36. Uzlieciet labās 
kājas papēdi uz kreisās 
kājas trīs jū džu  punkta 
(St 36) un virzienā no 
lejas uz augšu un atpakaļ 
stingri berzējiet lielā 
lielakaula ārmalu tieši 
zem ceļgala. Pēc vienas 
minūtes to pašu dariet 
ar otru kāju.
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5. solis
Berzējiet K 3 un pēc tam Lv 3. Labās kājas 
papēdi uzlieciet starp kreisās kājas iekšējo potīti 
un Ahilleja cīpslu. Berzējiet K 3 trīsdesmit 
sekundes, pēc tam labās kājas papēdi uzlieciet 
to kaulu savienojuma vietā, kuri pāriet īkšķī un 
otrajā pirkstā. Tur 
atrodas punkts 
Lv 3; to berzējiet 
trīsdesmit 
sekundes. Pēc 
tam stimulējiet 
šos pašus punktus 
labajai kājai, katru 
punktu trīsdesmit 
sekundes.

6. solis
Enerģiski berzējiet
LI 11. Salieciet abas 
rokas un nolieciet sev 
priekšā ar plaukstām 
uz leju. Labās 
rokas dūres virsmu 
uzlieciet uz kreisās 
rokas elkoņa rievas 
virspuses. Trīsdesmit 
sekundes ar dūri 
moži berzējiet vietu 
virs elkoņa locītavas 
tā, lai no berzēšanas 
rastos siltuma sajūta. 
Pēc tam to pašu 
dariet ar otru roku.

8. solis
Atkārtojiet 1. un 2. soli. Tas vēl vairāk aktivēs 
jūsu imūnsistēmu.

9. solis
Spiediet CV 17. Turot abas plaukstas kopā, 
uzlieciet abu īkšķu aizmugurējo daļu uz 
krūškaula, lai piespiestu CV 17, kurš atrodas 
sirds līmenī. Lai pilnīgi izkliedētu jebkuru 
satraukumu, turpiniet turēt aizvērtas acis, dziļi 
elpojiet un koncentrējieties, lai vienmērīgi un 
lēni elpotu. Lietojiet šādu vingrinājumu.

7. solis
Berzējiet TW  5 un pēc tam -  LI 4. Labo roku 
savelciet dūrē un uzlieciet to uz kreisās rokas 
apakšdelma ārējās daļas divu pirkstu platuma

attālumā no plaukstas pamatnes krokas. 
Trīsdesmit sekundes ātri berzējiet TW  5.
Pēc tam labās rokas dūri ielieciet padziļinājumā 
starp kreisās 
rokas īkšķi un 
rādītājpirkstu. Ar 
pirkstu kauliņiem 
trīsdesmit sekundes 
enerģiski berzējiet 
Hoku punktu.
Mainiet rokas un 
šos abus punktus 
stimulējiet labajai 
rokai.

121



Elpošanas vingrinājums imūnsistēmas 
stiprināšanai

Divas vai vairāk minūtes koncentrējieties 
dziļai elpošanai. Saudzīgi sekojiet savai elpošanas 
sistēmai, liekot katram nākamajam elpas vilcienam 
kļūt garākam un dziļākam par iepriekšējo. 
Izelpojiet laukā katru sasprindzinājumu, kas 
plaušām traucē kustēties pilnīgi un dabiski. 
Sajūtiet, kā ar katru elpas vilcienu noskaidrojas

prāts. Nosakiet, kādas barjeras sev veido prāts: 
kāds rūpes un aizspriedumi tur perinās. Izdariet 
vairākus dziļus elpas vilcienus un izšķīdiniet šīs 
barjeras. Elpojiet dziļi un viegli; atcerieties, ka 
jūs ieelpojat sevī dzīvību.

Uz brīdi aizturiet elpu izelpas laikā, izjūtot tas 
pilnvērtīgumu. Pēc tam viegli izelpojiet, nolaižot 
rokas klēpī, atslābinieties, izjūtot, kā elpošanas 
dzīvīgums iziet cauri visam ķermenim.

Papildu punkti nodaļai “Imūnsistēmas stiprināšana”
Lai iepazītos ar imūnsistēmas stimulējošo papildu punktu ilustrācijām, skatiet 11. nodaļu 

“Saaukstēšanās un vīrusinfekcijas” un 10. nodaļu “Hroniska noguruma sindroms”.
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24

Im p o t e n c e  u n  s e k s u ā l ā s  
PROBLĒMAS

J - J zīves ieradumi un stresa situācijas var 
iespaidot seksuālo potenci. Atkarībā no tā, 
kā dzīvojam un kā reaģējam uz notikumiem 
dzīvē, mēs varam vai nu uzlabot, vai noārdīt 
savas enerģētiskās rezerves, kas tieši ietekmē 
potenci. Potenci var ietekmēt arī emocionālās 
nesaskaņas -  vai nu tās notiek intīmajā sfērā, 
vai citās dzīves jomās.

Seksuālās attiecības ir vienas no intīmākajām 
attiecībām, tāpēc tās var izraisīt ievainotības 
sajūtu. Daudziem cilvēkiem sekss ir mīlestības 
un maiguma izpausme. Bet iekšējais spiediens, 
piemēram, bailes, nedrošība, raizes par veiksmi, 
var radīt sasprindzinājumu, kas samazina prieku 
par seksu. Vīrietim priekšlaicīga ejakulācija bieži 
var rasties no raizēm par akta veiksmīgu norisi. 
Sievietēm emocionālais stress un nospiestība var 
ierosināt vaginālo infekciju, menstruālās spazmas, 
seksuālās vēlēšanās izsīkumu un citas problēmas 
ģenitāliju sfērā.

Ja jūs ciešat no impotences, vispirms 
konsultējieties ar ārstu, lai pārbaudītu, vai to 
nerada kāds organisks vai psihisks iemesls. 
Impotenci var izraisīt arī alkohola vai narkotiku 
pārmērīga lietošana, diabēts, nervu sistēmas 
bojājumi. Impotence bieži vien ir arī daudzu 
medikamentu lietošanas blakusefekts.

Ķīniešu medicīnā parasti uzskata, ka potence 
un seksuālā aktivitāte ir saistīta ar nierēm.
Nieres novājinošs dzīves stils un diēta daļēji 
pasliktina visa organisma veselību un var radīt 
impotenci, sagraujot nieru enerģiju. Alkohola, 
narkotiku, baltā cukura, šķidruma pārmērīga 
daudzuma lietošana, saaukstēšanās, stiprs 
nogurums, muguras lejasdaļas veselības 
hroniskas problēmas var veicināt impotences 
izveidošanos.

Potences stiprināšanas ceļi
Pastāv daudzi paņēmieni, lai uzlādētu 

nieres ar enerģiju un uzlabotu seksuālo dzīvi. 
Emocionālās izpausmes, kuras rosina atvērtību, 
cerību, saskarsmi, vēlēšanos veicināt savstarpējo 
uzskatu apmaiņu un saprašanos, lielā mērā 
var atrisināt problēmas, kas var būt seksuālo 
nesaskaņu pamatā. Jūs varat uzlabot potenci, . 
nostiprinot fizisko veselību, veicot regulārus 
fiziskos vingrinājumus un ēdot sabalansētu 
uzturu.

Diēta

Austrumu tautas reproduktīvo orgānu veselības 
uzlabošanai uzturā lieto pupas. Nieru problēmu 
novēršanā lielisks līdzeklis ir azuki pupas, bet 
melnās pupas ļoti labvēlīgi iedarbojas uz dzimum
orgāniem neregulāru menstruāciju, neauglības un 
seksuālās vēlmes trūkuma gadījumā35.

Ēdot maisījumu, kas sastāv no trim daļām 
graudu un vienas daļas pupu, var ne tikai lieliski 
sabalansēt visas nepieciešamās aminoskābes, lai tās 
veidotu olbaltumvielas, bet arī stiprināt seksuāli 
reproduktīvo sistēmu. Tas attiecas gan uz vīriešiem, 
gan uz sievietēm. Saskaņā ar tradicionālo ķīniešu 
medicīnu pārmērīgs cukura daudzums var izjaukt 
liesas, aizkuņģa dziedzera un aknu līdzsvaru, un 
tas maina nieru darbību. Izvairoties no pārmērīgas 
cukura lietošanas, kā arī ēdot sabalansētu, svaigu 
ēdienu (sevišķi ieteicami ir āboli), veicināsiet labas 
vispārējās veselības un augsta enerģētiskā līmeņa 
uzturēšanu kopumā. Šie abi komponenti labvēlīgi 
ietekmē seksuālo potenci.

35 Muramoto, Noboru, Healing Ourse/ves (New York: Avon 
Books, 1983), 72. lpp.
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Hronisks iegurņa rajona muskulatūras sasprin
dzinājums var veicināt impotences, samazinātas 
seksuālās vēlmes, pavājinātas erekcijas, priekšlai
cīgas ejakulācijas, vaginālo infekciju un menstruālo 
krampju attīstību. Kad iegurņa rajona muskuļi 
ir hroniski sasprindzināti, tiek samazināta ģeni- 
tāliju rajona apasiņošana. Daudzi faktori, tostarp 
pārāk piegulošs apģērbs, nepareiza poza, fizisku 
vingrinājumu trūkums, krūškurvja un plecu zonas 
sasprindzinājums, emocionālais stress un frustrācija 
bieži veicina iegurņa un vēdera sasprindzinājumu. 
Lai potence un seksuālās sajūtas būtu maksimālas, 
iegurņa rajonam jābūt elastīgam. Kad ir likvidēts 
sasprindzinājums, kļūst iespējams izbaudīt

Im p o ten c i m az in o šie  en e rģ ē t isk ie  p u n k ti augstāku sajūtu līmeni. Kad iegurņa zona ir brīva 
un atvērta, seksuālās izjūtas kļūst patīkamākas un 
padziļinās orgasma kvalitāte un spēks.

Spiežot iegurņa un vēdera rajona akupresūras 
punktus, var pastiprināt reproduktīvo orgānu 
asinsapgādi un sensorās impulsācijas plūsmu. 
Pastāv arī ar nierēm saistīti akupresūras punkti, 
kuru stimulācija uzlabo potenci. Akupresūra 
uzlabo asinsriti un veicina vispārējo veselību, līdz 
ar to -  arī seksuālās funkcijas. Akupresūras punkti 
muguras lejasdaļā un krustu kaula apvidū atvieglo 
menstruāciju norisi, kā arī novērš priekšdziedzera 
un urīnpūšļa darbības traucējumus. Turpmāk 
minētie punkti stiprina vīriešu un sieviešu 
seksuāli reproduktīvo sistēmu.

Impotences samazinašanai izmantojamie 
enerģētiskie punkti

D zīv ība s jū r a  (B 23 un B 47) 
Brīdinājums! Nespiediet uz novirzītiem 
mugurkaula diskiem vai uz lauztiem kauliem.
Ja jums ir slima mugura, tad pāris minūšu ilgs, 
viegls pieskāriens būs dziednieciskāks par stipru 
spiedienu. Ja jums ir kādi medicīniski jautājumi, 
lūdziet padomu ārstam.

Novietojums. Muguras lejasdaļā (starp otro 
un trešo jostas skriemeli) divu līdz četru pirkstu 
platuma attālumā uz malām no mugurkaula 
jostas līmenī nabas augstumā.

Ieguvumi. Samazina sāpes muguras lejasdaļā, 
nogurumu, seksuāli reproduktīvās problēmas, 
novērš impotenci un paātrinātu ejakulāciju.

Punkta numurs Ieguvumi
B 27 un B 28 Samazina iegurņa sāpes (sevišķi krustu kaula locītavā), seksuāli 

reproduktīvās problēmas un urīna aizturi.
B 29 un B 30 Atbrīvo no impotences, lumbago, krustu sāpēm un radikulīta.
B 31 un B 32 Atbrīvo no lumbago un impotences.
B 33 un B 34 Novērš sterilitāti, regulē menstruācijas un mazina sāpes dzimumorgānos.
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Burbuļojošais avots (K 1)
Novietojums. Pēdas spilventiņu pamatnē starp 
abiem polsteriem.

Ieguvumi. Mazina karstuma viļņus un likvidē 
impotenci.

Ieguvumi. Samazina uroģenitālās sistēmas problē
mas, menstruāciju neregularitāti un impotenci. 
Lieto ari reproduktīvās sistēmas stiprināšanai.

Krustu punkti (B 27-B  34)
Muguras pamatnē izvietotie akupresūras punkti 
(sk. zīmējumu) palīdz atbrīvoties no menstruāciju 
spazmām un muguras lejasdaļas sāpēm. Stabils, 
spēcīgs spiediens uz šiem punktiem, kuri ir tieši 
saistīti ar dzimumorgānu sistēmu, var palīdzēt, 
ja ir impotence.

Enerģijas jū ra  (CV 6)
Novietojums. Trīs pirkstu platuma attālumā 
tieši zem nabas.

Lielā straume (K 3)
Brīdinājums! Šo punktu nedrīkst spēcīgi stimulēt 
pēc trešā grūtniecības mēneša.

Novietojums. Vidū starp iekšējo potīti un 
Ahilleja cīpslu potītes aizmugurē.

Ieguvumi. Samazina seksuālo sasprindzinājumu, 
vairo spermas daudzumu, veicina menstruāciju 
regularitāti, mazina kāju uztūkumu, potītes sāpes 
un nogurumu.

Trīs jūdžu  punkts (St 36)
Novietojums. Četru pirkstu platuma attālumā 
zem ceļgala bļodiņas viena pirksta platuma 
attālumā uz āru no lielā lielakaula. Ja spiežat 
pareizajā vietā, tad, kustinot pēdu uz augšu un 
uz leju, muskulim ir jāsaraujas.

Ieguvumi. Nostiprina visu ķermeni, sevišķi — 
muskulatūru, labvēlīgi ietekmē dzimumsistēmu. 
Lai atbrīvotos no impotences, parasti nepie
ciešama mēnešiem ilga ikdienas stimulācija.

Vārtu sākums (CV 4)
Novietojums. Četru pirkstu platuma attālumā 
tieši zem nabas.

Ieguvumi. Atbrīvo no impotences, urīneeļu 
un dzimumorgānu slimībām, palīdz neregulāru 
menstruāciju un urīna nesaturēšanas gadījumā.

Brāzmainās durvis  (Sp 12) 
Ietekmīgā savrupmāja  (Sp 13)
Sie d iv i punkti sevišķi noderīgi ir menstruālā 
diskomforta samazināšanai.

Novietojums. Abi punkti atrodas iegurņa rajonā, 
tās krokas vidū, kur kāja savienojas ar rumpi.

Ieguvumi. Šie punkti samazina impotenci, men- 
struālās spazmas un diskomforta sajūtu vēderā.

■ Jum s nav jā izm anto v is i šie punkti. Arī viena  va i 
d ivu  punktu stimulācija, kad v ien  ir brīvs laiks, va r  
būt loti efektīva.
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Enerģetisko punktu vingrinājumi

Apgulieties ērti uz muguras, celi saliekti, 
pēdas cieši p ie  zemes.

4. solis
Spiediet CV 4 un CV 6. Vienas rokas 
pirkstgalus uzlieciet tieši virs kaunumkaula 
centrālās daļas uz CV 4, bet otras rokas 
pirkstgalus -  virs tiem vidū starp nabu 
un kaunumkaulu uz CV 6. Aizveriet acis 
un dziļi elpojiet, šajā laikā divas minūtes

Pirmos trīs vingrinājum us izpildiet 
komfortablā sēdus stāvoklī.

3. solis
Spiediet K 3 un K 1.
Ērti uzlieciet kreisās 
kājas pēdu uz labās 
kājas augšstilba.
Pēc tam uzlieciet 
kreisās rokas īkšķi 
uz K 3 starp Ahilleja 
cīpslu un iekšējo 
potīti, spiežot potītes 
virzienā. Ar labās 
rokas īkšķi spiediet 
K 1 pēdas centrā. 
Koncentrējoties uz 

dziļu elpošanu, spēcīgi spiediet šos punktus vienu 
minūti.1. solis

Ber/,ejiet B 47 un B 23. Izmantojiet plaukstu 
aizmuguri, lai vienu minūti virzienā no augšas 
uz leju enerģiski saberzētu muguras lejasdaļu tā, 
lai rodas siltums. Pēc tam vienu minūti spēcīgi 
piespiediet B 47 (uz muguras garo muskuļu 
ārējās malas) virzienā pret skriemeļa centru.
Tad stimulējiet B 23, spiežot uz garo, vertikāli 
ejošo muguras muskuļu virsotnēm apmēram 
divu pirkstu platuma attālumā no muguras 
centra. Izmantojiet vai nu īkšķus, vai pirkstus, 
lai stimulētu vai nu tikai vienu pusi, vai arī abas 
puses reizē. Spiediet vismaz vienu minūti.

2. solis
Enerģiski berzējiet
St 36. Uzlieciet 
labās kājas papēdi 
uz kreisās kājas 
St 36 punkta kājas 
ārmalā zem ceļgala. 
Ar papēdi berzējiet 
šo punktu trīsdesmit 
sekundes. Pēc tam šo 
punktu stimulējiet 
labajai kājai.
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spiežot 5 cm dziļi uz iedarbīgajiem potences 
uzlabošanas punktiem. Uz šiem punktiem 
veiksmīgi var iedarboties ar karsta ūdens 
pudeli36.

5. solis
Spiediet vai uzgulieties uz Sp 12 un Sp 13.
Ar visiem pirkstgaliem vienu minūti spiediet 
uz biezo, rupjo saiti kājas virspusējās krokas 
centrā. Šī spiediena laikā jums ir jāsajūt starp 
šiem punktiem un ģenitālijām novietotās lielās 
artērijas spēcīgas pulsācijas37.

6. solis
Spiediet punktus B 27-B 34. Turpiniet gulēt 
uz muguras ar ceļos saliektām kājām un cieši pie 
zemes piespiestām pēdām. Paceliet iegurni uz 
augšu, salieciet rokas vienu uz otras ar plaukstu 
virsmām uz leju, palieciet sev zem krustu kaula. 
Pārvietojiet rokas tā, lai vienas rokas pirksti 
krustotos ar otras rokas pirkstiem. Lēnām 
nolaidiet iegurni uz rokām. Pēc tam vienu 
minūti ar ceļgaliem izdariet svārstveida kustības, 
vienlaikus dziļi elpojot nabā. Optimāli ir pacelt 
pēdas nedaudz virs zemes un ar ceļiem veikt 
plašas apļveida kustības.

7. solis
Lai iegūtu lielāku potenci, atkārtojiet 4. soli.
Piespiediet CV 4 un CV 6 vēlreiz vienu minūti 
ilgi, šajā laikā dziļi elpojot.

36 Vēdera lejasdaļas siltums spēcina seksuāli reproduktīvo 
sistēmu. Lietojiet siltas kompreses: silta ūdens pudeles, 
termoforu vai (uzmanīgi!) fēnu, lai dažas minūtes sildītu šos 
enerģētiskos punktus.

Ir šāda metode, lai dziļāk stimulētu šos cirkšņu punktus. 
Nogulieties uz vēdera, paliekot dūres zem cirkšņiem. Pieri 
vai zodu atspiediet pret grīdu, kājas salieciet kopā. Pēc tam 
ieelpojiet un celiet pēdas gaisā, ciskas turot piespiestas zemei. 
Tādā veidā jūs radīsiet spiedienu uz enerģētiskajiem punktiem. 
Trīsdesmit sekundes palieciet šādā pozā ar paceltām pēdām; 
šajā laikā dziļi elpojiet. Pēc tam kājas nolaidiet zemē, atbrīvojiet 
rokas un nolaidiet tās gar sāniem. Ļaujiet ķermenim vienu 
minūti pilnīgi relaksēties šādā atbrīvotā stāvoklī.

Papildu punkti nodaļai “Impotence 
un seksuālās problēmas”

Lai iepazītos ar citiem impotences 
samazināšanai izmantojamiem punktiem, 
skatiet 9. nodaļu “Muguras sāpes un radikulīts” 
un 23. nodaļu “Imūnsistēmas stiprināšana”.
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B e z m i e g s

^Bezmiega mākti cilvēki nevar gulēt ilgstoši 
un mierīgi četras līdz astoņas stundas ilgi. 
Priekšlaicīgi izbeigts vai pārtraukts miegs bieži 
izraisa nervozitāti un arī slimības. Saskaņā ar 
Keitas Kenjonas, M . D. uzskatu jebkurš cilvēks 
kaut reizi mūžā ir cietis no bezmiega. Ta kā 
bezmiega stāvoklis ir ļoti mokošs un miega 
zāles nav veselīgas un tikai saasina bezmiega 
problēmas, ļoti noderīga var izrādīties 
akupresūra38.

Stress, sāpes, skumjas un nemiers var 
pastiprināt miega traucējumus. Galvenais 
priekšnosacījums labam miegam ir mierīgs 
prāts. Ja bezmiegu ir izraisījušas sāpes, tad 
tās ir jānovērš, lai nodrošinātu atbrīvotu, 
dziedinošu miegu.

Saskaņā ar tradicionālo ķīniešu medicīnu 
bezmiegu var radīt arī nevienmērīgs enerģijas 
sadalījums. Šādās situācijās vairāki meridiāni 
(enerģijas vadīšanas ceļi, kas savieno akupresūras 
punktus) tiek pārslogoti, savukārt citi ir bloķēti. 
Spiežot noteiktus akupresūras punktus, ir 
iespējams koriģēt šo enerģijas līdzsvara trūkumu. 
Ļoti efektīvs līdzeklis bezmiega ārstēšanai ir 
komplekss, kas ietver akupresūru, pareizu diētu 
un relaksācijas tehnikas.

Daudzi mani akupresūras studenti ir guvuši 
lielus panākumus, palīdzot uzveikt bezmiegu 
saviem radiniekiem -  vīram, sievai, bērniem.
Viņi konsekventi apgalvo, ka vienas stundas ilga 
seansa laikā ldienti relaksējas tik dziļi, ka iemieg 
jau punktu spiešanas laikā. Kaut arī šī relaksācija 
ir momentāna, tomēr ir nepieciešams pāris

mēnešu regulāra darba ar akupresūras punktiem, 
lai izmainītu vispārīgo gulēšanas stereotipu.

Pamatā tiek izmantota trīs punktu kombi
nācija: zem galvaskausa pamatnes novietotie 
punkti, punkti starp plecu kauliem un abu potīšu 
punkti. Iedarbības rezultātā cilvēki apgalvo, ka 
viņi ne vien cieši bez pamošanās guļ, bet arī jūtas 
možāki un ir enerģiskāki nākamajā dienā.

Mana kliente Nensija, kura nesen bija 
šķīrusies un viena pati audzināja divus tīņus, 
cieta no bezmiega. Viņa nebija labi gulējusi 
jau gandrīz trīs mēnešus un juta pilnīgu spēku 
izsīkumu. Es viņai parādīju, kā strādāt ar kakla, 
krūšu un potīšu punktiem un ieteicu dzert svaigu 
ingvera tēju ar nelielu daudzumu medus, nevis 
trīs tases kafijas dienā, kā viņa bija paradusi. Kad 
pēc desmit dienām piezvanīju, Nensija pastāstīja, 
ka noskaņojums ir uzlabojies un viņa guļot labi.

Diēta

Ar piesātinātajiem taukiem un holesterīnu 
jeb holesterolu bagāti pārtikas produkti 
paaugstina holesterīna saturu asinīs. Asinis 
pārnēsā šīs tauku nogulsnes, kuras pieķeras pie 
asinsvadu sieniņām, sašaurinot to caurplūdes 
laukumu. Sirds ir spiesta smagāk strādāt, lai 
dzītu asinis cauri sašaurinātajiem asinsvadiem. 
Pārmērīga tauku un holesterīna lietošana uzturā 
ir sirds koronārās slimības, kā arī dažu vēža 
formu veidošanos veicinošs faktors. Saskaņā ar 
tradicionālo ķīniešu medicīnu arī sirds iespaido 
spēju gulēt.

38 Kcith Kenvon,M . D ., D o-It-YoursefAcupuncture Without 
Needtes (New York: Arco Publishing, 1977), 92 . lpp.
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Miega radīšanas dabiskie ceļi
•  Stiepšanās. Stiepieties un izdariet vairākās 

žāvāšanās kustības, lai palīdzētu ķermenim 
atslābināties un sagatavoties miegam.

•  Acu vingrinājum i. Sēžot vai guļot gultā, 
lūkojieties uz priekšu, cik vien tālu spējat, 
tad trīs reizes lēnām grieziet acis lokveidā 
pa redzeslauka perifēriju. Pēc tam atkārtojiet 
trīs šādas acu kustības pretējā virzienā.

•  Dziļā elpošana. Kad esat gultā un vēlaties 
aizmigt, koncentrējieties uz dziļo elpošanu 
savā nabā, tas samazinās ķermeņa 
sasprindzinājumu. Sasprindzinājums un stress 
rada nespēju aizmigt un gulēt dziļā miegā.

•  Dziļa relaksācija. Aizveriet acis un nogulieties 
uz sāniem. Sākot ar žokļiem, lieciet katrai sava 
ķermeņa daļai atslābinieties, šajā laikā dziļi un 
lēni elpojot.

Bezmiega arstešanai izmantojamie 
enerģētiskie punkti

Bezmiega novēršanai un profilaksei tradi
cionāli izmanto papēža akupresūras punktus. 
Papēža iekšpusē izvietoto punktu sauc par 
laimīgo miegu, punktu papēža ārpusē — par 
mierīgo miegu. Ja masē un spiež šos punktus 
vienlaikus abās papēža pusēs, ķermenis 
atbrīvojas un ir labs miegs. Šo paņēmienu 
jūs varat iemācīt savam bērnam.

Saskaņā ar ķīniešu veselības aizsardzības 
principiem bezmiegs ir saistīts ar sirds un 
perikarda meridiāniem. Ja ir aizsprostojums 
kādā no šiem meridiāniem, var būt miega 
traucējumi. Bezmiega ārstēšanai tradicionāli 
tiek izmantoti punkti, kurus sauc par gara 
vārtiem (tie ir novietoti plaukstas locītavas 
apvidū, zem mazā pirkstiņa) un iekšējiem 
vārtiem (novietoti plaukstas locītavas iekšējā 
pusē divu pirkstu platuma attālumā virs 
locītavas krokas). Šie punkti palīdz līdzsvarot 
un nomierināt sirdi, atbrīvoties no nemiera 
un veicina mierīgu gulēšanu visu nakti.

D zīvības diafragma (B 38)
Novietojums. Starp lāpstiņām un mugurkaulu 
sirds līmenī.

Ieguvumi. Šis muguras augšdaļas punkts novērš 
bezmiegu un samazina sakāpinātas emocijas — 
bažas un nemieru - ,  kas var traucēt miegu.
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Iekšējie vā rti (P 6)
Novietojums. Apakšdelma iekšpuses vidū 
divarpus pirkstu platuma attālumā virs plaukstas 
locītavas rievas.

Ieguvumi. Atbrīvo no bezmiega un dažām citām 
sūdzībām, kas traucē labam miegam, piemēram, 
no nemiera, sirdsklauvēm, sliktas dūšas un 
gremošanas traucējumiem.

Gara vā rti (H 7)
Novietojums. Plaukstas locītavas krokas ārmalā 
mazā pirkstiņa līmenī.

Ieguvumi. Samazina nemieru, novērš aukstos 
sviedrus un pārmērīga uztraukuma radītu bezmiegu.

Debesu p īlārs  (B 10)
Novietojums. Apmēram 1,5 cm zem galvaskausa 
pamatnes uz muskuļiem, kas atrodas 1,5 cm uz 
ārpusi no mugurkaula.

Ieguvumi. Samazina bezmiegu, stresu, enerģijas 
izsīkšanas sindromu un nespēku.

Vēju mājoklis (GV 16)
Novietojums. Galvas aizmugures centrā lielajā 
padziļinājumā zem galvaskausa pamatnes.

Ieguvumi. Samazina bezmiegu un mentālo stresu.

Apziņas vā rti (GB 20)
Novietojums. Zem galvaskausa pamatnes 
padziļinājumā starp abiem lielajiem vertikālajiem 
kakla muskuļiem 5-7,5 cm atstatu (atkarībā no 
galvas lieluma).

Ieguvums. Novērš artrītu, galvassāpes un kakla 
sāpes, kas rada bezmiegu.

Trešās acs punkts (GV 24.5)
Novietojums. Padziļinājumā tieši starp uzacu 
lokiem, kur virsdegune pāriet pierē.

Ieguvumi. Atslābina centrālo nervu sistēmu, 
tā mazinot nemieru un bezmiegu.

M iera jū ra  (CV 17)
Novietojums. Krūškaula vidū trīs īkšķu platuma 
attālumā virs kaula pamatnes.

Ieguvumi. Atbrīvo no nervozitātes, sasprindzi
nājuma krūškurvī un nemiera, kas izraisa 
bezmiegu.

■ Jums n av nepieciešams izmantot visus šos punktus. 
Izmantojiet kaut v ienu  no tiem, j a  ir brīvs laiks, un 
gū siet pietiekami labu efektu.
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L aim īga is m iegs  (K 6)
Novietojums. Nelielajā padziļinājumā tieši zem 
iekšējās potītes.

Ieguvumi. Atbrīvo no bezmiega, dziedē potītes 
sāpes, hipertoniju un nervozitāti.

M ierīga is m iegs  (B 62)
Novietojums. Pirmajā padziļinājumā tieši zem 
ārējās potītes.

Ieguvumi. Atbrīvo no bezmiega, kā arī no 
muguras sāpēm, kas traucē miegu.

Enerģetisko punktu vingrinājumi
Turpmākos vingrinājum us vislabāk 
izpildīt gu ļus stāvoklī. Tomēr visus 
šos vingrinā jum us (tikai ne 1. soli) 
ir iespējams veikt arī ērtā sēdus pozā.

1. solis
Lietojiet tenisa bumbiņas, lai piespiestu
B 38. Nogulieties uz divām tenisa bumbiņām, 
tās novietojot starp lāpstiņām. Aizveriet acis 
un vienu minūti dziļi elpojiet.

2. solis
Spiediet P 6. Uzlieciet labās rokas īkšķi uz 
kreisās rokas plaukstas locītavas iekšpuses, bet 
pārējos pirkstus -  uz ārpuses divarpus pirkstu 
platuma attālumā zem plaukstas locītavas krokas. 
Spēcīgi spiediet vienu minūti. Pēc tam spiediet 
punktu labajai rokai.
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3. solis
Satveriet H 7. Uzlieciet labās rokas īkšķi vai 
pirkstus uz kreisās rokas plaukstas locītavas 
iekšējās krokas. Spiediet uz H 7 punktu 
iedobumu krokā tieši aiz mazā pirkstiņa. 
Spiedienam jāilgst vienu minūti. Pēc tam 
mainiet rokas un izdariet spiedienu uz labās 
rokas punktu.

4. solis
Spēcīgi spiediet B 10. Salieciet pirkstus, 
pirkstgalus uzlieciet uz biezajiem, izmainītajiem 
muskuļiem kakla aizmugurē. Dziļi elpojot vienu 
minūti, izdariet spēcīgu spiedienu uz punktiem 
abās pusēs.

5. solis
Spiediet GV 16. Ielieciet vidējos pirkstus 
lielajā iedobē galvaskausa pamatnes centrā. 
Aizveriet acis, dziļi elpojiet un, lēnām liecot 
galvu atpakaļ, divas minūtes spiediet šajā 
padziļinājuma apvidū. Ja jūs vēlaties iet gulēt, 
tad, spiežot šo punktu, izraisīsiet sevī miera 
un atslēgšanās sajūtu.

6. solis
Spiediet GB 20. Ar īkšķiem pamazām spiediet 
uz galvaskausa pamatni 5-7,5 cm atstatu 
(atkarībā no galvas lieluma). Turot acis aizvērtas, 
lēnām atlieciet atpakaļ galvu, šajā laikā spēcīgi 
spiediet uz galvaskausa pamatni vienu vai 
divas minūtes, līdz abās pusēs sajūtat regulāru, 
vienmērīgu pulsāciju.
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7. solis
Pieskarieties GV 24.5 un CV 17. Labās rokas 
vidējā pirksta galu uzlieciet uzacu savienošanās 
vietai padziļinājumā starp virsdeguni un pieri. 
Kreisās rokas pirkstgalus novietojiet uz CV 17, 
kas atrodas krūškaula padziļinājumā sirds līmeni, 
Aizveriet acis un vienu minūti dziļi elpojiet.

Satveriet K 6 un B 62. Ar īkšķiem pieskarieties 
abiem K 6 punktiem padziļinājumā tieši zem 
iekšējām potītēm. Pirkstgalus novietojiet tieši 
pretī īkšķim, lai piespiestu B 62, kuri atrodas 
zem ārējām potītēm. Lai novērstu bezmiegu, 
piespiediet šos punktus vienu minūti, šajā 
laikā dziļi elpojot.

Papildu punkti nodaļai “Bezmiegs”
Lai iepazītos ar bezmiega pārvarēšanai noderīgo citu punktu ilustrācijām, skatiet 6. nodalu 

“Nemiers un nervozitāte”, 8. nodalu “Astma un elpošanas grūtības” un 35. nodaļu “Sāpes”.
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26
UZBUDINĀMĪBA, FRUSTRĀCIJA 

UN ADAPTĀCIJAS GRŪTĪBAS
V

5 a jā  pasaulē katra puķe un katrs koks dzīvo pēc 
sava ritma. Arī cilvēkiem piemīt visai atšķirīgi 
individuālie izmaiņu un attīstības parametri.
Kad esam aizkaitināti vai apjukuši, mēs nespējam 
izsekot visam, kas ar mums notiek. Drīzāk 
mēs cīnāmies ar kaut ko, pretojamies kaut 
kam. Frustrācijas likvidēšanas atslēga slēpjas 
mūsu atvērtībā un spējā pieņemt, ka mums ir 
ierobežotas iespējas kontrolēt situāciju.

Kad sastopamies ar grūtībām , mums n eva jag  
akli censties iet uz priekšu, j o  tas tikai noved  
p ie  sarežģījumiem. Pareizā taktika ir gluž i 
pretēja :pārveid ot savu darbību sadalījumu 
laikā, nevis lai noskaņotos uz cīniņu, bet lai 
nogaidītu darbībai visizdevīgāko momentu. 
Parasti vislabākais ir apiet šķērslim apkārt 
un sagraut to visvājākās pretestības v ie ta *9.

Nākamreiz, kad jūtaties apjucis, uz brīdi 
“atslēdzieties” no situācijas un paraugieties, kas 
īsti notiek. Kādi apstākļi ir mainījušies? Izpētiet 
tos un noskaidrojiet, kāda tam ir nozīme jums, 
kādā veidā tie ir spējuši jums kaitēt (“Es nevaru”, 
“Es negribu darīt to vai to”, “Es neesmu labs, 
skaists, talantīgs, neesmu pietiekami bagāts”,
“Es esmu pārāk sarežģīts cilvēks” utt.).

Nolemiet pieņemt radušos situāciju kā tikai 
vienu savas dzīves aspektu. Domājiet par to kā 
par izdarītu izvēli, kā kaut ko tādu, ko esat nolēmis 
pārvarēt, nevis jūtieties kā sastindzis, savas 
frustrācijas pārņemts. Ļaujot pāriet problēmu 
izraisītajām dusmām vai aizvainojumam, radīsiet 
daudzas iespējas atrisināt situāciju.

39 Wilhelm/Baynes, The I  C iing, or 'Ihe Book o f  Cbanges 
(Princcton: Princeton Univcrsity Press, 1967), 152. lpp.

Dažreiz jums var būt vēlme pieņemt esošos 
šķēršļus, bet citreiz var šķist pareizāk cīnīties ar 
tiem. Sekojiet savai intuīcijai un dariet, kā jums 
šķiet pareizāk.

Lindai, vienai no manām senām draudzenēm, 
problēmas sagādāja kontaktēšanās ar Deniju, viņas 
padsmitgadīgo dēlu. Tas bija sācis draudzēties 
ar jauniešiem, kuri lietoja alkoholu. Linda bija 
nobažījusies ne tikai par dēla drošību, bet arī par 
to, ka dēla bezatbildība pakļauj briesmām arī viņas 
pašas nākotnes plānus. Denijs, kurš bija apsolījies 
pēcpusdienā būt mājās, nokavējās par četrdesmit 
piecām minūtēm, bet Lindai vajadzēja doties 
izbraucienā. Ta vietā, lai nodotos neproduktīvai 
gaidīšanai un dusmām, Linda pusstundu veica šajā 
nodaļā aprakstītos akupresūras un dziļās elpošanas 
vingrinājumus. Pa to laiku Denijs pārradās mājās, 
atvainodamies par sastrēgumstundas radīto 
aizkavēšanos, un Linda jau bija gatava objektīvi 
uztvert situāciju, spēja vienoties ar dēlu un varēja 
doties ceļā ar mierīgu prātu.

Mēs nepārtraukti tiekam pārbaudīti. Ja spējam 
uztvert apstākļu radīto pieredzi kā kaut ko vēlamu 
un noderīgu, mēs varam to pārveidot par izaugsmi 
veicinošu līdzekli.

Muskuļu sasprindzinājuma zonas
Frustrācija un aizkaitināmība uzkrājas 

galvenokārt mūsu plecos, kaklā, saules pinumā 
un gūžās. Sajās zonās veiktā akupresūra var 
palīdzēt izkliedēt šīs kaitīgās emocijas un 
izvairīties no nepieciešamības pēc tādiem 
neveselīgiem līdzekļiem kā smēķēšana, dzeršana 
vai pārēšanās, ko bieži vien provocē emocionālā 
līdzsvara trūkums. (Par punktiem detalizēti ir 
izklāstīts turpmāk šajā nodaļā.)
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Pleci. Enerģētiskie punkti GB 21 samazina 
sasprindzinājumu plecos, tā ļaujot sadzīvot ar 
aizkaitināmību.

Saules pinums. Šī zona ir saistīta ar personisko 
spēku un paštēlu. Šīs zonas sasprindzinājumu 
var radīt nedrošības izjūta par sevi un savām 
spējām vai arī, tieši otrādi, bailes no sava spēka 
un spēja to atzīt un attaisnot. Enerģētiskie punkti 
CV 12, kas ir novietoti kuņģa padziļinājumā, 
ļauj atbrīvoties no dziļas frustrācijas, kas attiecas 
uz dažiem dzīves aspektiem, kurus jūs esat 
“nobīdījuši” zemapziņas dziļumos.

Kakls. Sasprindzinājums kakla zonā bieži 
vien saistās ar dusmām. Frustrācija burtiskā 
nozīmē var pārvērsties par “sāpēm kaklā”. 
Apspiežot dusmas, it kā nobīdot savas izjūtas 
lejā rīklē (norijot apvainojumu), tā vietā, lai 
izteiktu ārā to, ko patiešām gribas teikt, jūs 
radāt kakla sasprindzinājumu. Enerģētiskais 
punkts GB 20 zem galvas pamatnes ir efektīvs 
sāpju un sasprindzinājuma samazināšanā.

Gūžas. Arī gūžas ir saistītas ar frustrāciju 
un aizkaitināmību. Kad cilvēki stāv, uzlikuši 
rokas uz gūžām, viņi bieži jūtas apjukuši un 
aizkaitināti. Ta nav sakritība -  viņi instinktīvi 
stimulē akupresūras punktus, kas varētu atbrīvot 
no neapmierinātības. Gūžu apvidū izvietotie 
enerģētiskie punkti GB 30 un B 48 palīdz

atbrīvoties no muskuļu sasprindzinājuma un līdz 
ar to uzveikt neapmierinātību un aizkaitināmību.

Frustrācijai un aizkaitināmlbai pretējs 
stāvoklis ir labsajūta, sajūta, ka “esi zirgā”, pārvaldi 
lietas, izjūti harmoniju un dzīvīgumu. Sajā nodaļā 
aprakstītie akupresūras punkti ir izvietoti tajās 
vietās, kur mēdz uzkrāties sasprindzinājums 
un frustrācija. Trešās acs punkts (GV 24.5) un 
miera jū ra  (CV 17), kas nomierina un atbrīvo 
garu, atdzīvina mūsu iztēles spēju un palīdz radīt 
jaunus priekšstatus. Šo punktu izmantošanu jūs 
varat iemācīt savam bērnam, lai viņam palīdzētu 
pārvarēt frustrāciju un uzbudināmību.

Šos punktus es izmantoju katru dienu. Kad 
jūtos aizkaitināts, neapmierināts vai sasprindzis, 
es piespiežu CV 17 krūškaula vidū. Šis punkts 
atbrīvo saspringto krūškurvi un ļauj brīvi elpot; 
tam ir tūlītējs nomierinošs efekts.

Lai sabalansētu savu dzīvi, es izmantoju arī 
trešās acs punktu. Jūs varat koncentrēties un 
atjaunot dzīvības spēkus, aizverot acis un vēršot 
tās uz augšu, tajā pašā laikā viegli saraucot uzacis 
un pieskaroties punktam starp uzacīm. Dziļi 
elpojiet un visu uzmanību koncentrējiet uz šo 
punktu. Šāda prāta un ķermeņa koncentrācija 
sniegs īsu relaksāciju un atvērs jūsu prāta telpu, 
kas nepieciešama enerģijas atjaunošanai, spējai 
adekvāti uztvert pārmaiņas.
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Uzbudinamības un frustracijas samazinašanai 
izmantojamie enerģētiskie punkti

Plecu labklājība (GB 21)
Brīdinājums! Grūtnieces šo punktu drīkst spiest 
tikai ļoti viegli.

Novietojums. Plecu muskuļu augstākajā punktā, 
vidū starp plecu ārējo punktu un mugurkaulu.

Ieguvumi. Atbrīvo no frustrācijas, uzbudināmības, 
noguruma, plecu stīvuma un nervozitātes.

Spēka centrs (CV 12)
Brīdinājums! Ja jums ir kāda nopietna slimība, 
tad šo punktu nespiediet dziļi. (Sk. brīdinājumu 
9. lpp.) Neizmantojiet šo punktu ilgāk par divām 
minūtēm un stimulējiet to tikai tad, kad jums ir 
pilnīgi tukšs kuņģis.

Novietojums. Ķermeņa centrā (uz viduslīnijas) 
vidū starp krūškaula pamatni un nabu.

Ieguvumi. Samazina frustrācijas, kuņģa sāpes, 
vēdera spazmas, gremošanas traucējumus, 
emocionālo stresu un galvassāpes.

Dzemde un dzīvība  (B 48)
Novietojums. Divu pirkstu platuma attālumā 
uz āru no krusta kaula platākās vietas gūžas kaula 
līmenī.

Ieguvumi. Samazina frustrāciju, uzbudināmību, 
iegurņa spazmas, radikulītu, sāpes muguras 
lejasdaļā un gūžas sāpes.

Lēkājošais aplis (GB 30)
Novietojums. Sēžamvietas vaigu centrā 
augšstilba kaulu visizteiktākās daļas aizmugurē.

Ieguvumi. Samazina frustrācijas, uzbudināmību, 
gūžas sāpes, radikulītu, muguras lejasdaļas sāpes 
un reimatismu.

Atbrīvotājs (Lu 1)
Novietojums. Krūškurvja augšējā ārējā daļā 
četru pirkstu platuma attālumā virs paduses 
krokas un viena pirksta platuma atcālumā uz . 
iekšu no tās.

Ieguvumi. Samazina elpošanas grūtības, 
sasprindzinājumu un sastrēgumus krūškurvī, 
emocionālu sasprindzinājumu, klepu, astmu 
un ādas bojājumus.

136



Apziņas v ā r t i  (GB 20)
Novietojums. Zem galvaskausa pamatnes 
padziļinājumā starp diviem lielajiem vertikālajiem 
kakla muskuļiem 5-7,5 cm atstatu (atkarībā no 
galvas lieluma).

Ieguvumi. Samazina uzbudināmību, galvassāpes, 
galvas reiboņus, artrītu, kakla sāpes; bojājumu, 
traumu un šoka sekas un hipertoniju.

Trešās acs punk ts (GV 24.5)
Novietojums. Tieši zem uzacu lokiem padziļi
nājumā, kur virsdegune pāriet pierē.

Ieguvumi. Labi palīdz, ja ir garīgā un 
emocionālā līdzsvara traucējumi, atbrīvo no 
siena drudža, galvassāpēm un gremošanas 
traucējumiem, samazina čūlas sāpes un 
spiedienu acīs.

M iera  jū r a  (CV 17)
Novietojums. Krūškaula centrā trīs īkšķu 
platuma attālumā no kaula pamatnes.

Ieguvumi. Atbrīvo no nervozitātes, uzbudinā- 
mības, frustrācijas, uztraukuma, sastrēgumiem 
krūškurvī, bezmiega un depresijas.

M Jums n eva jag izmantot visus šos punktus. Gūsiet 
pietiekamu efektu, j a  iedarbosieties tikai uz vienu  
va i div iem  no tiem, kad v ien  jum s būs brīvs laiks.
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Enerģetisko punktu vingrinājumi
Lai veiktu nākamos divus vingrinājumus, 
pārvieto jieties uz krēsla maliņas un 
saliecieties uz priekšu va i ari nostājieties 
stāvus. Ja  jū su  rīcībā ir brīvas vismaz 
desm it minūtes un varat ērti nogulties uz 
paklājiņa, tad  izmantojiet kā aizstājēju 
“Frustrācijas samazināšanas v in grinā ju 
mu”, kas ir aprakstīts p ēc šo vingrinājum u  
trešā soļa. Šis vingrinā jum s stimulēs šos 
enerģētiskos punktus dziļāk un spēcīgāk.

3. solis
Spiediet B 48 un GB 30. Uzlieciet īkšķus uz 
sēžamvietas muskuļiem un piespiediet B 48 tieši 
zem muguras lejasdaļas. Izdariet vairākas lēnas, 
dziļas, garas elpošanas kustības, vienlaikus vienu 
minūti ilgi punktu spiežot virzienā uz iekšu 
(iegurņa centra virzienā). Pēc tam savelciet rokas 
dūrēs, tās nolaidiet 2,5 cm zemāk un 2,5 cm 
sāņus un vienu minūti spiediet GB 30.

Lai izpildītu jebkuru no turpmākajiem  
vingrinājum iem , apsēdieties ērtā pozā 
un dziļi elpojiet.

1. solis
Spēcīgi spiediet GB 21. Salieciet pirkstus, 
novietojiet pirkstgalus uz plecu virsotnēm un 
spiediet tieši sasprindzinājumu vietās. Ieelpojot 
galvu paceliet augšā, bet izelpojot nolieciet 
uz priekšu. Spiežot punktus un dziļi elpojot, 
turpiniet šo vieglo kustību vingrinājumu vienu 
minūti.

2. solis
Spiediet CV 12.
Uzlieciet abu roku 
pirkstgalus uz vietu 
starp nabu un krūškaula 
pamatni. Pamazām 
izdariet spēcīgu 
spiedienu dziļumā 
un virzienā uz augšu, 
noliecot ķermeņa 
augšdaļu uz priekšu, 
lai varētu dziļi iespiest 
kuņģa padziļinājumā; 
dariet to vienu minūti, 
šajā laikā dziļi elpojot.
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Papildu punkti nodaļai “Aizkaitināmība, frustrācija un adaptācijas grūtības”
Lai iepazītos ar uzbudināmības un frustrācijas samazināšanai paredzēto pārējo punktu ilustrācijām, 

skatiet 6. nodaļu “Nemiers un nervozitāte” un 14. nodaļu “Depresija un emocionālais līdzsvars”.

6. solis
Pieskarieties GV 24.5 un C V 17. Saudzīgi 
uzlieciet labās rokas vidējo pirkstgalu uz GV 24.5 
uzacu starpā nelielajā padziļinājumā tieši zem 
virsdegunes. Kreisās rokas pirkstgalus novietojiet 
uz punkta CV 17 padziļinājumā krūškaula centrā. 
Aizveriet acis un vismaz vienu minūti ilgi dziļi 
elpojiet, spiežot uz šiem punktiem.

Vingrinājums frustrācijas samazināšanai
Nogulieties ērtā pozā uz muguras.

1. Novietojiet plaukstas vai dūres zem sēžamvietas, 
plaukstu virsmas vēršot uz leju.

2. Salieciet ceļgalus un ērti izpletiet kājas.

Dariet to vienu minūti vai ari tik ilgi, līdz abās 
pusēs sajūtat regulāras, vienmērīgas pulsācijas. 
Tad ļoti lēni samaziniet spiediena stiprumu.

3. Pārvietojiet ceļgalus no vienas puses uz otru; 
pirkstu kauliņiem ir jāspiež uz sēžamvietas 
muskuļiem.

4. Ieelpojiet, kad ceļi ir sākuma stāvoklī.
5. Tā turpiniet vienu līdz divas minūtes, mainot 

puses.
6. Ar aizvērtām acīm guļot uz muguras, 

atbrīvojieties un dziļi elpojiet.

Lai pabeigtu akupresūras seansu, ērti 
apsēdieties.

4. solis
Spiediet Lu 1. Uzlieciet īkšķus uz krūškurvja 
augšējās ārējās daļas, meklējot sasprindzinātākās 
vietas. Cieši kontaktējiet īkšķus ar muskuļiem, 
kas novietoti četru pirkstu platuma attālumā uz

augšu un viena pirksta platuma attālumā uz iekšu 
no paduses. Aizveriet acis un koncentrējieties uz 
dziļu elpošanu, vienlaikus spiežot šos krūškurvja 
punktus vienu minūti, šādā veidā atbrīvojoties no 
uzbudināmības un frustrācijas.

5. solis
Spēcīgi spiediet dziļumā GB 20. Novietojiet 
īkšķus zem galvaskausa pamatnes padziļinājumos, 
kuri atrodas 5-7,5 cm attālumā. Lēnām lieciet 
galvu atpakaļ, spiežot punktus virzienā uz augšu 
un dziļumā; šajā laikā koncentrējieties uz elpošanu.
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27

ŽOKĻU PROBLĒMAS
(T M L  p r o b l ē m a s )

J -S \audzi cilvēki miega laikā neapzināti sakož 
vai griež zobus. Tas rada “zobu stresu”, kas bojā 
zobus, kā ari ierosina temporomandibulāro 
locītavu (TML) problēmas. TM L savieno žokli 
ar galvaskausu un atrodas tieši zem un aiz auss. 
Jūs varat atrast šo locītavu, cieši iespiežot pirkstus 
tieši vaigu sānos ausu tuvumā un kustinot 
žokli uz augšu un uz leju. Reimatoīdā artrīta 
slimniekiem bieži vien šajā vietā ir iekaisums, 
sāpes un uztūkums. Akupresūra kopā ar sejas 
vingrinājumiem ir lielisks veids, kā samazināt 
TM L, sāpes un diskomfortu.

Daudziem cilvēkiem ir grūtības plaši atvērt 
muti. Dažreiz pat vienkāršas kustības, piemēram, 
cenšanās dabūt mutē pavisam plānu sviestmaizi, 
var radīt žokļu muskuļu spazmas. Lai pārtrauktu 
šo sasprindzinājumu, izmantojiet žokļu kaujas 
ratu punktu (St 6), izdarot pakāpenisku, spēcīgu 
spiedienu tieši žokļu spazmu punktā divas vai 
trīs minūtes.

Lai spētu atvērt muti platāk un novērstu 
spazmas, izmēģiniet šādu žokļu vingrinājumu. 
Vispirms paraugieties spogulī, lai noteiktu, 
cik plati jūs varat atvērt muti. Pēc tam piecas 
sekundes spēcīgi sakodiet kādu koka knaģi 
vai koka karotes kātu. Atlaidiet sakodienu un 
atbrīvojiet žokli. To atkārtojiet vairākas reizes, 
vienlaikus gari, dziļi elpojot.

TM L un zobu stress 
(zobu griešana)

Daudzus rītus es pamostos ar cieši saspiestiem 
žokļiem. Zobārsts pastāstīja, ka man ir TM L 
sindroms. Viņš secināja, ka es miegā noteikti 
griežot zobus, un paskaidroja, ka zobu griešana 
rada lielu slodzi žokļa kaulam, tāpēc tas ātrāk 
nolietojas, tas izraisot ari zobu zaudēšanu. “Ja 
turpināsiet griezt zobus, tas beigsies ar to, ka 
drīz nāksies valkāt liekos zobus.” So diagnozi 
es uzņēmu ļoti nopietni un nolēmu izstrādāt 
akupresūras procedūru kompleksu savas TM L 
problēmas ārstēšanai.

Es izmantoju tikai vienu bilaterālu 
akupresūras punktu (St 6), spiežot to stipri un 
paildzināti — divas minūtes trīs reizes dienā. 
Mēneša beigās žoklis vairs nesāpēja.

Nu jau ir pagājuši gadi, kopš es lietoju 
akupresūras punktus temporomandibulārās 
locītavas ārstēšanā un reti pamostos ar saspiestiem 
žokļiem. Reizēm jūtu, ka žoklis ir sasprindzis. 
Kad lietoju akupresūru, izmantojot St 6 punktu, 
vairākas minūtes to spēcīgi piespiežot, sasprin
dzinājums samazinās. Man joprojām piemīt 
tendence uzkrāt stresu žokļos, un es atskāršu, 
ka automātiski spiežu šo punktu, lai samazinātu 
žokļu sasprindzinājumu, sevišķi gultā pirms 
aizmigšanas.
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Žokļu problēmu samazinašana izmantojamie 
enerģētiskie punkti

Žokļu kaujas rati (St  6)
Novietojums. Starp augšžokli un apakšžokli uz 
košanas muskuļa, kurš izspiežas, kad saspiež kopā 
dzerokļus.

Ieguvums. Atbrīvo no žokļu sāpēm un spazmām, 
TM L problēmām, zobu neiralģijas un sāpēm.

Vēja aizsegs (T W 17)
Novietojums. Padziļinājumā aiz auss ļipiņas.

Ieguvumi. Samazina ausu sāpes, sejas paralīzi 
un spazmas, žokļu sāpes, palīdz, ja ir mitras un 
niezošas ausis, kakla sāpes, parotīts jeb cūciņas 
un zobu sāpes.

■ Jums n eva jag noteikti izmantot visus šos punktus. 
Gūsiet maksimālu efektu, iedarbojoties tikai uz 
vienu  va i div iem  no tiem, kad vien  ir brīvs laiks.

Dzirdes v ieta  ( S I 19) 
Ausu vā r t i  (T W  21) 
D zirdes atjaunošana  (GB 2)
Novietojums. SI 19 atrodas tieši auss ejas priekšā 
esošajā padziļinājumā, kurš kļūst lielāks, kad atver 
muti, bet TW  2 1 -1 ,3  cm uz augšu no šī punkta 
un GB 2 -  1,3 cm zem SI 19.

Ieguvumi. Atbrīvo no žokļu sāpēm, ausu sāpēm, 
spiediena auss dziļumā, TM L problēmām, zobu 
sāpēm un galvassāpēm.

Apziņas v ā r t i  (GB 20)
Novietojums. Zem galvaskausa pamatnes 
padziļinājumos 5-7,5 cm atstatumā (atkarībā 
no galvas lieluma).

Ieguvumi. Atbrīvo no žokļu sāpēm un citām ar 
to saistītām problēmām, tādām kā galvassāpes, 
kakla stīvums un sāpes kaklā.
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Enerģetisko punktu vingrinājumi

Koncentrējieties un vienu minūti ilgi spiediet 
uz zemāko no trim punktiem (GB 2), jo tas 
ir svarīgs TM L punkts žokļu ārstēšanai.

garas un dziļas elpošanas kustības, elpojot tieši 
sāpīgajā vietā. Acis turiet aizvērtas, lai atbrīvotos 
no jebkura žokļu muskuļu sasprindzinājuma. 
Vingrinājumu beidziet ar trīsdesmit sekunžu 
vieglu piespiedienu, turpinot dziļi elpot un 
pirkstu galos izjūtot pulsāciju. Pulsācija nozīmē, 
ka caur žokļiem cirkulē dziedinoša enerģija.

2. solis
Viegli piespiedietTW17. Uzlieciet vidējos pirkstus 
aiz ausu lipinām un pakāpeniski viegli piespiediet

TW  17, kas 
atrodas padziļinā
jumos aiz žokļu 
kauliem. Sie 
akupresūras 
punkti bieži ir 
ļoti jutīgi. Dziļi 
elpojot, spiediet 
vienu minūti.

3. solis
Piespiediet SI 19,TW  21 un GB 2. Uzlieciet 
vidējo pirkstu galus uz SI 19 ausu atveru priekšā 
padziļinājumos, kuri paplašinās, kad atverat muti. 
Pēc tam uzlieciet rādītājpirkstu un zeltneša pirkstu 
galus katru savā pusē trešajam pirkstam un spiediet 
uz kaulu starpās esošajiem padziļinājumiem.

Ja  regulāri nodarbojas ar šiem akupresūras 
punktu vingrinājumiem vienu va i divas 
reizes dienā, var atbrīvot žokļu muskula
tūru šajā locītavā, saglabāt pilnu kustības 
amplitūdu, a tvieglot hronisku sasprin
dzinājumu un novērst turpmākās žokļu 
problēmas.

1. solis
Divos veidos spēcīgi spiediet St 6. Vispirms 
uzlieciet plaukstas pamatni uz vietu starp augšžokli 
un apakšžokli auss priekšā un pakāpeniski izdariet 
spēcīgu spiedienu. Kad saspiežat kopā dzerokļus, 
jums ir jāsajūt muskuļu izspiešanās. Spiediet tieši 
uz žokļa muskuli, zobus turot viegli atstatu, dariet 
to vienu minūti un vienlaikus dziļi elpojiet.

Pēc tam uz šiem 
pašiem žokļu muskuļiem 
uzlieciet pirkstgalus un 
atkal vienu minūti, 
šajā laikā dziļi elpojot, 
spēcīgi piespiediet St 6.
Tad pakāpeniski palie
liniet spiedienu uz 
žokļu muskuļiem, 
izmantojot vidējo 
pirkstu galus (rādītāj
pirkstu un zeltnesi neizmantojiet), tik stipri, lai 
radītu vidējas (paciešamas) sāpes. Izdariet vairākas

142



4. solis
Atkārtojiet 1. soli. Divas vai vairāk minūtes 
spēcīgi spiediet St 6 un dziļi elpojiet.

5. solis
Relaksējicties un spiediet GB 20. Uzlieciet 
īkšķus zem galvaskausa pamatnes padziļinājumos, 
kas atkarībā no galvas lieluma atrodas 5—7,5 cm 
atstatu no centra. Lēni atlieciet galvu atpakaļ, 
spiežot pret galvaskausa pamatni virzienā uz 
augšu, un turpiniet lēni un dziļi elpot. Spiediet 
šos punktus divas minūtes vai arī tik ilgi, līdz 
abās pusēs sajūtat regulāras, līdzenas pulsācijas. 
Tad ļoti lēni samaziniet spiedienu.

Papildu punkti nodaļai 
“Žokļu problēmas”

Lai iepazītos ar žokļu sāpju 
samazināšanai domātu papildu 
punktu ilustrācijām, skatiet 
16. nodaļu “Ausu sāpes”, 20. no
daļu “Galvassāpes un migrēna” 
un 41. nodaļu “Zobu sāpes”.

Individuāli lietojamā akupresuras sejas 
masāža

Lai pilnīgāk atrisinātu žokļu problēmas 
un uzlabotu vispārējo veselību, pēc šo TM L 
traucējumu novēršanas vingrinājumu veikšanas 
vai arī kā patstāvīgu vingrinājumu jūs varat 
izdarīt šādu individuāli lietojamu akupresūras 
sejas masāžu.

1. Ar vidējo pirkstu 
galiem vairākas 
reizes veiciet lēnu 
masāžu no deguna 
pamatnes uz leju 
gar deguna sāniem.

Šis vingrinājums noder; 
ja  ir sinusīts, galvassāpes, 
smadzeņu, nervu sistēmas 
un žokļu problēmas.

2. Uzlieciet pirkstgalus uz žokļu muskuļiem 
(uz tiem muskuļiem, kuri saraujas, kad jūs 
cieši kopā saspiežat dzerokļus) un masējiet 
tos ar lēnām apļveida kustībām. Atvirziet 
pirkstgalus nedaudz uz aizmuguri uz citu 
sasprindzinātu žokļu vietu un atkal masējiet 
ar lēnām apļveida kustībām, šajā laikā lēni 
un dziļi elpojot; masāžas laukumam jābūt 
apmēram 20 santīmu monētas lielumā.

3. Ar plaukstu pamatni lēnām sitiet pa ādu sejas 
sānos no žokļiem līdz deniņiem; dariet to 
vairākas reizes, šajā laikā lēni un dziļi elpojot.

4. Atkārtoti masējiet vaigus, šoreiz veicot 
apļveida kustības ar pirkstgaliem un izdarot

spēcīgu spiedienu uz žokļu 
muskuļiem, šāda masāža dod 
labumu arī deniņiem.
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28
C e l g a l a  s ā p e s

Oilvēkam stāvot vai kustoties, ceļu locītavas 
absorbē lielu daļu no ķermeņa svara. Skrējēji, 
slēpotāji un slidotāji, kā arī cilvēki ar pārmērīgi 
lielu svaru bieži vien sūdzas par sāpēm ceļgalos. 
Vienalga, vai sāpes ir saistītas ar akūtu sastie
pumu vai ar hroniskām muskuļu problēmām, 
akupresūra palīdz atbrīvoties no tām, 
samazina uztūkumu un pastiprina asinsriti 
ceļgala apvidū.

Lai atbrīvotos no sāpēm bojātā celī un 
novērstu bojājumus veselajā, vairākas nedēļas 
trīs reizes dienā veltiet desmit minūtes laika

sāpošā ceļa masāžām, izmantojot šādus 
punktus un metodes. Vispirms uzlieciet karstas 
kompreses -  karstā ūdenī samērcētu lielu, 
biezu dvieli -  vai arī izmantojiet karsējošu 
spilventiņu, lai siltums izplatās dziļi ceļa saitēs. 
Kad celis ir izsilis, izmantojiet turpmāk dotos 
ceļgala sāpju novēršanai domātos enerģētisko 
punktu vingrinājumus. Lai dotu ceļgaliem 
atpūtu, centieties šajā laikā mazāk noslogot kājas 
(piemēram, cik vien iespējams, izvairieties kāpt 
pa kāpnēm). Tas nepieciešams, lai nodrošinātu 
ārstēšanai labvēlīgus apstākļus.
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Ceļgala sāpju mazinašanai izmantojamie 
enerģētiskie punkti

Komandējošais vidus (B 54)
Novietojums. Ceļa aizmugurējās daļas vidū ceļa 
locītavas krokā.

Ieguvumi. Novērš sāpes ceļgalos, stīvumu, artrītu, 
muguras sāpes un radikulītu.

Izlocītā atspere (Lv 8)
Novietojums. Ceļa iekšpusē, kur beidzas ceļa kroka, 
ja ir saliekta ceļa locītava.

Ieguvumi. Atbrīvo no sāpēm ceļgalos, fibroīdiem 
un ceļgalu uztūkumu.

Barojošā ieleja  (K 10)
Novietojums. Ceļa krokas iekšējā malā 
padziļinājumā starp divām cīpslām.

Ieguvumi. Novērš sāpes ceļgalos, traucējumus 
ģenitālijās un vēdersāpes.

Kalna ēnainā puse (Sp 9)
Novietojums. Kājas iekšpusē tieši zem izliekuma, 
kas atrodas zem ceļa un zem lielā lielakaula galviņas.

Ieguvumi. Atvieglo ceļgalu problēmas, uztūkumu, 
kāju sasprindzinājumu, varikozās vēnas, tūsku, 
šķidruma aizturi un krampjus.

Kalna saules puse (GB 34)
Novietojums. Apakšstilba ārpusē, lielā lielakaula 
galviņas apakšā un priekšpusē.

Ieguvumi. Atvieglo stipras sāpes ceļgalos, 
muskuļu sasprindzinājumu, smeldzi un 
sastiepumu radītas sāpes.

Iespaidīgā aktivitāte (B 53)
Novietojums. Ceļa ārpusē, kur beidzas saliekta 
ceļa kroka.

Ieguvumi. Mazina sāpes ceļgalos un stīvumu. 

Teļa deguns (St 35)
Novietojums. Arējā ierobījumā tieši zem ceļgala 
bļodiņas.

Ieguvumi. Samazina sāpes ceļgalos un stīvumu, 
pēdas reimatismu un tūsku.

Trīs jūdžu  punkts (St 36)
Novietojums. Četru pirkstu platuma attālumā 
zem ceļgala bļodiņas un viena pirksta platuma 
attālumā uz āru no lielā lielakaula.

Ieguvumi. Nostiprina visu ķermeni, tonizē 
muskuļus un atbrīvo no sāpēm ceļgalos.

M Jum s n eva jag noteikti izmantot visus punktus. Iedarbojieties tikai uz v ienu  va i div iem  no tiem, kad v ien  
ir brīvs laiks, un jū s  gū siet maksimālu efektu.
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Enerģetisko punktu vingrinājumi
Ērti apsēdieties uz grīdsegas va i paklājiņa 
ar muguru p ret sienu. Izstiepiet kājas sev  
priekšā. Dziļi elpojiet, stimulējot šādus 
akupresūras punktus.

1. solis
Izmantojiet tenisa bumbiņu B 54 piespiešanai.
Novietojiet tenisa bumbiņu zem bojātā ceļa krokas 
vidusdaļas. Ja jūs novietosiet tenisa bumbiņu uz 
bieza spilvena, tas novērsīs bumbiņas slīdēšanu 
un ļaus ērtāk noturēt celi. Atstājiet bumbiņu šādā 
stāvoklī un veiciet turpmāk dotos soļus.

2. solis
Berzējiet Lv 8, Sp 9, K 10, B 53 un GB 34.
Uzlieciet plaukstas abās pusēs celim, aptverot šos 
punktus. Vienu minūti enerģiski berzējiet abas 
ceļa puses, lai celī rastos siltums.

3. solis
Spiediet ceļa bļodiņas apvidu un St 35.
Izmantojot abu roku īkšķus un rādītājpirkstus, 
spiediet apvidu ap abām ceļgala bļodiņām, vēršot

spiedienu pret ceļa kauliem. Tā jūs stimulēsiet 
St 35, kā arī citus speciālos ceļa punktus. Vērsiet 
ķermeņa augšdaļu uz priekšpusi un izdariet desmit 
sekunžu ilgu spiedienu. Pēc tam pārtrauciet spiest, 
pārvietojiet pirkstgalus apmēram par 9 mm un 
atkal pakāpeniski atjaunojiet spiedienu zem ceļa 
bļodiņas. Atkārtojiet to vairākas reizes, lai rūpīgi 
piespiestu visas vietas ap ceļa bļodiņu. To dariet 
divas minūtes.

Ja  ceļgala bļodiņas rotācijas laikā jū ta t  sāpes, tad  
izlaidiet šo soli un pārejiet p ie  nākamā vingrinājuma.

4. solis
Rotējiet ceļa bļodiņu. Ceļgala bļodiņu satveriet 
plaukstā, tad lēnām desmit reižu grieziet uz vienu 
pusi, pēc tam desmit reižu uz otru pusi, šajā laikā 
dziļi elpojot.
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5. solis
Ātri berzējiet St 36. Otras kājas papēdi 
novietojiet uz St 36 apmēram 7,5 cm zem ceļa 
bļodiņas kājas ārpusē. Ātri un enerģiski berzējiet 
papēdi pret šo punktu tā, lai no berzes rodas 
siltums. Dariet to trīsdesmit sekundes.

8. solis
Mainiet kājas. Atkārtojiet no 1. līdz 7. solim 
uz otras kājas. Tai kājai, kura jums sagādā vairāk 
raižu, velties divas reizes vairāk laika nekā otrai 
kājai.

6. solis
Kājas un ceļa izstiepšana. Nedaudz pieliecieties 
uz priekšu un lēnām, skaitot līdz pieci, salieciet 
kāju pirkstus pret sevi, bet īkšķi virziet prom 
no sevis; pēc tam dziļi elpojiet un ļaujiet 
kājām atbrīvoties. Atkārtojiet šo stiepšanās 
vingrinājumu divas vai vairāk reizes.

7. solis
Atkārtojiet 2. soli.

Papildu punkti nodaļai “Ceļa sāpes”
Lai iepazītos ar citiem ceļa sāpju samazināšanai izmantojamiem punktiem, skatiet 5. nodaļu “Potītes 

un pēdas problēmas”, 9. nodaļu “Muguras sāpes un radikulīts” un 35. nodaļu “Sāpes”.



29

Iz n ē s ā š a n a , d z e m d ī b a s  
u n  s e v i s  a p r ū p e

i^ 'ž īn a , viena no manām instruktorēm 
Akupresūras institūtā, strādāja ar grūtnieci, 
kura jau par trim nedēļām pārsniedza laiku, 
kad vajadzēja notikt dzemdībām. Mātei bija 
pārejošas kontrakcijas: tās sākās, bet pēc tam 
samazinājās un pārgāja. Pēc tam kad Džina 
bija trīsdesmit minūtes pastrādājusi ar šo 
sievieti, darbojoties ar viņas potīšu un roku 
punktiem, kontrakcijas kļuva regulārākas un 
māte sajuta bērna atbildes reakcijas uz pirkstu 
spiedieniem, kā ari bija vērojama ļoti izteikta 
bērna kustību pastiprināšanās. Džina ari parādīja 
daudzus akupresūras punktus un iedarbības 
tehnikas, kas mātei deva lielāku pašpārliecību

dzemdību laikā, kā ari atbrīvoja no sāpēm un 
spēku izsīkuma. Kad slimnīcā tika stimulēts 
B 67 uz mātes mazā pirkstiņa, viņa sajuta, ka 
bērns ieņem īsto stāvokli. Akupresūra palīdzēja

mātei relaksēties, tāpēc viņa spēja labāk pārvaldīt 
sāpes bērna dzimšanas laikā.

Pašakupresūra var ievērojami samazināt 
stresu un sāpes bērna dzimšanas laikā, neizraisot 
nekādus nelabvēlīgus blakusefektus, kā tas notiek, 
ja lieto medikamentus. Sasprindzinājumam un 
nogurumam ir nosliece palielināt dzemdību 
sāpes (jo vairāk pretojas sāpēm, jo stiprākas tās 
kļūst), tāpēc tikai relaksācija ir atslēga dzemdību 
atvieglošanai. Akupresūra kopā ar dziļo elpošanu 
atbrīvo muskulatūru un palīdz relaksēties.

Piespiežot šajā nodaļā minētos tonizējošos 
punktus, grūtniecības laikā var stimulēt visu 
sistēmu, kā arī sagatavoties dzemdībām. Ir ari 
vairāki pēcdzemdību periodā izmantojamie 
atjaunojošie punkti, kas pēc bērna piedzimšanas 
samazina muskuļu sāpīgumu, stimulē laktāciju 
un atjauno enerģiju.

Piedalīšanās sevis aprūpē dzemdību laikā ceļ 
pašapziņu, kas nepieciešama, lai pārvarētu šajā 
stāvoklī bieži esošo nemieru un bailes. Un tomēr 
intriģējošākais enerģētisko punktu lietošanas 
veids bērna iznēsāšanas un dzemdību laikā ir 
iespēja gūt daudz dziļāku sasaisti ne tikai ar savu 
organismu, bet arī ar gaidāmā bērna organismu.

Brīdinājums! Kad sākas dzemdības, jums 
noteikti ir jāizsauc ātrā palīdzība, ārsts vai 
akušieris un jābūt gatavai doties uz slimnīcu.
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Enerģetiskie punkti dzemdību sāpju samazinašanai
Plecu labklājība (GB 21)
Brīdinājums! Nelietojiet rupju vai strauju spiedienu 
uz šo punktu. Grūtniecei jāspiež uz šo punktu ļoti 
pakāpeniski.

Novietojums. Uz plecu virsas tieši uz muskuļiem 
2,5-5 cm uz sāniem no kakla pamatnes.

Ieguvumi. Palīdz bērna dzimšanai un samazina sā
pes, nervozitāti, nemieru, nogurumu, plecu stīvumu, 
uzlabo asinsriti, novērš aukstumu rokās un kājās.

Krustu punkti (B 27-B 34)
Uz krustu apvidus izvietotie akupresūras punkti 
(muguras pamatnes lielais kaulainais apvidus) palīdz 
samazināt menstruālās spazmas, muguras lejasdaļas 
un dzemdību sāpes. Spēcīgs, vienmērīgs spiediens 
uz šiem krustu punktiem, guļot uz muguras, ar 
rokām, saliktām vienu uz otras un paliktām zem 
muguras pamatnes, palīdz atbrīvot dzemdi un 
iegurņa apvidu, tā samazinot dzemdību sāpes.

■ Jum s nav nepieciešams izmantot visus šos punktus. 
Pietiekami efektīva va r  būt arī viena  va i d ivu  
punktu lietošana.

Ieleju savienotājs (Hoku, L I 4)
Novietojums. Padziļinājumā starp īkšķi un 
rādītājpirkstu muskuļa izspieduma augstākajā 
punktā stāvoklī, kad īkšķis un rādītājpirksts ir 
saspiesti cieši kopā.

Ieguvumi. Samazina dzemdību sāpes, aizcietē- 
jumus, galvassāpes, zobu sāpes, plecu sāpes un 
artrītu.

Lielā straume (K 3)
Brīdinājums! So punktu nedrīkst stipri stimulēt 
pēc trešā grūtniecības mēneša.

Novietojums. Vidū starp iekšējo potīti un Ahilleja 
cīpslu potītes aizmugurē.

Ieguvumi. Atvieglo dzemdību sāpes, mazina pēdu 
uztūkumu, nogurumu, potītes sāpes un sāpes 
muguras lejasdaļā.

Iekšpuses sasniedzējs (B 67) 
Novietojums. Kājas mazā pirkstiņa ārpusē pie 
naga pamatnes.

Ieguvumi. Lieto smagu dzemdību, nepareizas 
augļa guļas''0, deguna aizsprostojuma un ādas 
niezes gadījumā.

40 Lai bērns nedzimtu ar dibenu pa priekšu, uz šo punktu var 
iedarboties ar siltumu; tas veicina augļa pozas maiņu dzemdē 
grūtniecības pēdējo trīs mēneša laikā. Lai iepazītos ar sīkākām 
detaļām, konsultējieties ar savu ārstu un ar akupresūras vai 
akupunktūras speciālistu.
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Enerģetisko punktu vingrinājumi 
dzemdību sāpju samazināšanai

3. solis
Spēcīgi spiediet LI 4. Uzlieciet labās rokas īkšķi 
uz kreisās rokas mugurējās virsmas, padziļinājumā 
starp īkšķi un rādītājpirkstu tā, lai pārējo pirkstu 
gali atrastos plaukstas pusē tieši pretī īkšķim. 
Spiediet kopā labās rokas īkšķi un rādītājpirkstu, 
izdarot spēcīgu spiedienu uz padziļinājumu. 
Virziet spiedienu pret kaulu, kas savienojas 
ar rādītājpirkstu. Lai paātrinātu dzemdības,

stimulējiet punktu, to berzējot; 
lai atvieglotu dzemdību sāpes, 
spiediet punktu ciešāk un ilgāk 
vienu minūti, vienlaikus dziļi 
elpojot nabā. Pēc tam strādājiet 
ar otru roku.

Turpmāko vingrinājumu kompleksu 
var realizēt ērtā sēdus va i guļus stāvoklī. 
Kāju pēdu punktus ir ērtāk stimulēt 
sēžot. Sava ķermeņa punktu stimulācijas 
laikā koncentrējieties veikt dziļas, garas, 
lēnas elpošanas kustības. Katru no šiem 
akupresūras vingrinājumiem var veikt jūsu 
partneris, draugs va i dzemdību speciālists. 
Vingrinājumus var izpildīt gan kā vienotu 
vingrinājumu kompleksu, gan arī daļēji, 
kombinējot kaut va i pāris soļu.

2. solis
Spiediet vai berzējiet B 27-B 34. Spiediet šos 
punktus, lai veicinātu dzemdības. Izmantojiet 
roku aizmuguri, lai enerģiski berzētu muguras 
pamatni un rastos siltums. Ja jums ir iespējams 
nogulties uz dažām minūtēm ērti uz muguras,

1. solis
Pamazām piespiediet GB 21. Salieciet pirkstus 
un pirkstgalus uzlieciet tieši uz plecu virsējās 
daļas muskuļiem tuvu pie kakla. Elpojiet dziļi 
un vienu minūti ilgi pamazām spiediet plecu 
sasprindzinājuma vietā.

tad uzlieciet rokas vienu uz otras un palieciet 
tās zem muguras pamatnes. Salieciet kājas ceļos, 
pēdas cieši piespiestas pie gultas. Elpojiet dziļi, 
lēnām grozot iegurni pa labi un pa kreisi, lai 
stimulētu šos krustu punktus. Tas atbrīvo iegurņa 
rajonu un veicina dzemdes kakla atvēršanos.
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Dzemdību sāpju samazināšanas punkti
Parādiet savam dzemdību speciālistam vai draugam šādus enerģētiskos punktus.

Pecdzemdibu atlabšanu veicinoši 
enerģētiskie punkti

Spēcīgi piespiediet K 3. Salieciet kāju, uzlieciet 
rokas īkšķi starp iekšējo potīti un Ahilleja cīpslu. 
Spiediet šo punktu, lai samazinātu dzemdību 
sāpes. Vienas puses punktu spiediet minūti ilgi, 
pēc tam mainiet puses vai arī spiediet punktus 
abās pusēs vienlaikus.

Stimulējiet B 67. Ar rādītājpirksta nagu 
saudzīgi pašvīkājiet B 67 mazā pirkstiņa 
naga ārpusē. Katru pusi stimulējiet 
trīsdesmit sekundes.

Enerģijas jū ra  (C V 6)
Novietojums. Divu pirkstu platuma attālumā 
zem nabas.

Ieguvumi. Nostiprina vājus vēdera muskuļus, 
mazina muguras lejasdaļas un nieru sāpes, 
aizcietējumus, gāzes, uroreproduktīvas problēmas, 
novērš menstruāciju neregularitāti, vispārēju 
vājumu un bezmiegu.

Iekšējie vā rti (P 6)
Novietojums. Apakšdelma iekšpuses vidū 
divarpus pirkstu platuma attālumā no elkoņa 
krokas.

Ieguvumi. Atbrīvo no pēcdzemdību diskomforta, 
bezmiega, nemiera, plaukstas pamatnes sāpēm, 
sliktas dūšas un gremošanas traucējumiem.
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Dzīvības jū ra  (B 23 un B 47)
Brīdinājums! Nespiediet uz nobīdītiem 
mugurkaula diskiem vai lauztiem kauliem. Ja 
jums ir slima mugura, tad ļoti dziedinošs var būt 
dažas minūtes ilgs vienmērīgs viegls pieskāriens. 
Ja jums ir kādi jautājumi vai nepieciešama 
medicīniska palīdzība, lūdziet padomu ārstam.

Novietojums. Muguras lejasdaļā (starp otro 
un trešo jostas skriemeli) divu līdz četru pirkstu 
platuma attālumā uz malām no mugurkaula 
jostas augstumā.

Ieguvumi. Mazina pēcdzemdību diskomforta 
sajūtu, muguras lejasdaļas sāpes, nogurumu, 
seksuāli reproduktīvās problēmas, novērš 
impotenci, menstruāciju neregularitāti un 
urinēšanas problēmas.

Dzemde un dzīvība  (B 48)
Novietojums. Vienu līdz divu pirkstu platuma 
attālumā uz āru no muguras pamatnes lielā 
kaulainā apgabala (krustiem) un vidū starp gūžas 
kaula virsotni un dibena pamatni.

Ieguvumi. Mazina iegurņa sasprindzinājumu, 
novērš urīnpūšļa vājumu, aizcietējumus, hemo
roīdus, urinēšanas problēmas, radikulītu, muguras 
lejasdaļas sāpes, sāpes gūžās un frustrācijas.

Trīs jū dzu  punkts (S t  36)
Novietojums. Četru pirkstu platuma attālumā 
zem ceļa bļodiņas un viena pirksta platuma 
attālumā uz āru no lielā Lielakaula. Ja jūs spiežat 
pareizajā vietā, tad, kustinot pēdu uz augšu un 
leju, zem pirksta vajag sarauties muskulim.

Ieguvumi. Lieto pēcdzemdību stāvokļa 
uzlabošanai, stiprina un tonizē muskuļus, 
veicina gremošanu, atbrīvo no kuņģa darbības 
traucējumiem un noguruma.

Lielie uzplūdi (Lv 3)
Novietojums. Pēdas virspusē padziļinājumā 
starp īkšķi un otro pirkstu.

Ieguvumi. Atbrīvo no ieilgušas svīšanas, kas var 
sākties pēc bērna piedzimšanas, no krampjiem, 
galvassāpēm un acu noguruma.

■ Jums n eva jag noteikti izmantot visus šos punktus. 
Gūsiet maksimālu efektu, j a  iedarbosieties tikai uz 
vienu  va i d iviem  no tiem, kad v ien  būs brīvs laiks.
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3. solis
Spēcīgi spiediet P 6. Nolieciet labās rokas 
īkšķi uz kreisās rokas plaukstas pamatnes 
iekšpuses divarpus pirkstu platuma attālumā 
no plaukstas pamatnes krokas. Spēcīgi spiediet 
pusminūti ilgi, pēc tam spiediet otras rokas 
plaukstas pamatni.

2. solis
Spiediet B 48. Pārvietojiet dūres zemāk, palieciet 
tās zem muguras lejasdaļas zem dibena vaigiem. 
Dziļi elpojiet, piespiediet pirkstu kauliņus pie 
B 48 un ļaujiet galvai brīvi un viegli pagriezties 
no vienas puses uz otru. Dariet to vienu minūti.

4. solis
Spēcīgi spiediet CV 6. Novietojiet visus 
pirkstus uz vēdera lejasdaļas starp nabu un 
kaunumkaulu. Aizveriet acis un dziļi elpojiet, 
divas minūtes koncentrējot elpu uz šo punktu. 
Pēc CV 6 spiešanas dziļi atslābinieties; šis ir 
viens no spēcīgākajiem pēcdzemdību atlabšanu 
veicinošajiem punktiem. Pēc šī punkta stimu
lācijas sevišķi veselīga var būt viegla snauda.

Pēcdzemdību atveseļošanos veicinošie)enerģētisko punktu vingrinājumiAtgulieties ērti uz muguras vai ari nogulieties augļa pozā un sāciet lēni un dziļi elpot, stimulējot šādus punktus.1. solis
Spiediet B 23 un B 47. Savelciet rokas dūrēs un 
palieciet tās zem muguras lejasdaļas. Izmantojiet 
pirkstu kauliņus, lai stimulētu muguras lejasdaļas 
muskuļus jostas līmenī. Šāds spiediens vienlaikus 
stimulē gan iekšējo apakšējo muguras punktu 
B 23, gan ārējo punktu B 47. Elpojiet lēni un 
dziļi, koncentrējoties uz vēderu. Vingrinājumam 
jāilgst divas minūtes.
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5 . solis
Spied iet S t 36. Uzlieciet labās kājas papēdi uz 
kreisās kājas nedaudz uz āru un zem ceļa bļodiņas. 
Trīsdesmit sekundes ar papēdi spiediet St 36.
Pēc tam mainiet kājas un tikpat ilgi spiediet otras 
kājas punktu. Atrodiet laiku, lai vairākas reizes 
dienā pa minūtei viegli stimulētu šos enerģētiskos 
punktus, tā pēc bērna piedzimšanas stiprinot visu 
organismu.

6. solis
Stimulējiet Lv 3. Lēnām apsēdieties, roku 
pirkstgalus vai pretējās kājas papēdi uzlieciet 
pēdas virspusē uz bedrītes starp kauliņiem, 
kuri savienojas ar īkšķi un otro pirkstu. Spēcīgi 
berzējiet padziļinājumu, lai stimulētu Lv 3. 
Dariet to trīsdesmit sekundes katrai kājai.
Pēc tam atgulieties, aizveriet acis un dziļi 
atslābinieties.
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Aprūpē izmantojamie enerģetiskie punkti

A tbrīvotājs (Lu 1)
Novietojums. Krūškurvja ārpusē trīs pirkstu 
platuma attālumā zem atslēgkaula. Ja jūs atroda
ties pareizajā vietā, tad, pievelkot roku cieši pie 
ķermeņa un sasprindzinot to, šajā vietā sajutīsiet 
muskuļu izliekumu.

Ieguvum i. Samazina elpošanas grūtības, noguru
mu, apjukumu, sasprindzinājumu un sastrēgumus 
krūškurvī, emocionālo nomāktību, klepu un astmu.

Krūšu logs (St 16)
Novietojums. Tieši uz krūšu audiem krūšgalu 
līmenī starp trešo un ceturto ribu.

Ieguvumi. Samazina sāpes krūtīs, grēmas, miega 
traucējumus, depresiju un sastrēgumus krūtīs, 
veicina laktāciju.

Debesu dīķis (P 1)
Novietojums. Viena īkšķa platuma attālumā uz 
ārpusi no krūšgaliem.

Ieguvum i. Novērš krūšu dziedzeru un krūškurvja 
sāpes, traucējumus limfas dziedzeros, piena 
trūkumu zīdīšanas periodā.

■ Jum s neva ja g noteikti izmantot visus šos punktus. 
Jū s gū siet pietiekamu efektu, j a  iedarbosieties tikai uz 
vienu  va i div iem  no tiem, kad vien  būs brīvs laiks.

Trešās acs punkts (GV 24.5)
Novietojums. Tieši starp uzacu lokiem padziļi
nājumā, kur deguna pamatne pāriet pierē.

Ieguvumi. Lieto, lai novērstu grūtības, barojot 
ar krūti, samazina sekrēcijas dziedzeru līdzsvara 
traucējumus, novērš siena drudzi, galvassāpes, 
gremošanas traucējumus, čūlas sāpes un 
spiedienu acīs.

M iera jū ra  (CV 17)
Novietojums. Krūškaula centrā trīs īkšķu 
platuma attālumā virs kaula pamatnes.

Ieguvumi. Samazina nervozitāti, sastrēgumus 
krūtīs, bezmiegu, dusmas, depresiju, histēriju 
un citus emocionālus traucējumus.
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Enerģetisko punktu vingrinājumi
Turpmāko akupresūras punktu stimulā
cijas kompleksu va r veikt ērtā sēdus va i 
guļus stāvokli.

1. solis
Spiediet Lu 1. Salieciet pirkstus un uzlieciet 
labās rokas pirkstgalus uz krūškurvja kreisās 
puses augšējās ārējās daļas, bet kreisās rokas

pirkstgalus — uz krūškurvja labās puses augšējās 
ārējās daļas. Cieši uzspiediet uz muskuļiem, kas 
atrodas četru pirkstu platuma attālumā uz augšu 
un viena pirksta platuma attālumā uz iekšu no 
paduses krokas. Dziļi elpojiet, aizveriet acis un 
turpiniet spiest vienu minūti.

2. solis
Viegli piespiediet St 16. Uzlieciet vidējo pirkstu 
galus tieši virs krūtīm pa krūšgalu līniju un 
sataustiet saspringtu, sāpīgu vietu. Dziļi elpojot, 
spiediet šo punktu vienu minūti.

3. solis
Viegli piespiediet P 1. Uzlieciet pirkstgalus 
krūšgalu apvidū un vienu minūti viegli abās pusēs 
spiediet P 1. Lūdzu, ievērojiet, ka šis solis šeit nav 
parādīts. Lai uzzinātu, kur atrodas P l,  vērojiet 
zīmējumu iepriekšējā lappusē.
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4. solis
Vienlaikus piespiediet GV 24.5 un CV 17.
Viegli uzlieciet labās rokas trešā pirksta galu uz 
trešās acs punkta uzacu vidū. Ar kreisās rokas 
pirkstgaliem spiediet CV 17 krūškaula

vidū. Vienu minūti turiet aizvērtas acis un dziļi 
elpojiet. Ta jūs nomierināsieties, atslābināsieties 
un uzlabosiet audu barošanos, kā ari izbaudīsiet 
pašatjaunošanās spēku iedarbību.

Papildu punkti nodaļai “Iznēsāšana, dzemdības un sevis aprūpe”
Lai iepazītos ar pārējiem punktiem dzemdību veicināšanai un dzemdību sāpju samazināšanai, skatiet 

36. nodaļu “Grūtniecība un neauglība”.
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A t m i ņ a  u n  k o n c e n t r ē š a n ā s

ļjn s  varat uzlabot savas koncentrēšanās spējas, 
izmantojot akupresūras un atbilstošas diētas kom
bināciju. Ja atrodaties lielā stresa ietekmē vai ari 
jums ir vāja vai bojāta gremošanas sistēma, skaidri 
domāt nav iespējams. Arī pēc spēcinošas maltītes 
ir visai grūti koncentrēties. Hronisks kakla vai 
pleca sasprindzinājums rada atmiņas traucējumus, 
jo apgrūtina asinsriti smadzenēs. Ja šāds sasprin
dzinājums ilgst gadiem, tas var radīt hronisku 
nogurumu un sliktu koncentrēšanās spēju. Katram, 
kurš stundām ilgi nodarbojas ar kādu garīgu darbu 
vai arī veic precīzu darbu, kas prasa intensīvu 
koncentrēšanos, ir nepieciešams lietot šajā nodaļā 
aprakstītos punkms, kā arī izmantot 37. nodaļā 
izklāstītās pašam veicamās akupresūras tehnikas 
plecu sasprindzinājuma novēršanai.

Atmiņa un koncentrēšanās spējām nav jākļūst 
sliktākām līdz ar vecumu. Jūs varat lielā mērā kavēt 
novecošanos, veicot akupresūras vingrinājumus un 
lietojot uzturā piemērotus produktus. Ja jums ir 
hroniska atmiņas pavājināšanās, jūs varat konsul
tēties ar ārstu, lai pārliecinātos, vai prāta funkcijas 
neiespaido tādi procesi kā paaugstināts asinsspie
diens vai kāda sirds slimība. Īslaicīgo atmiņu var 
kaitīgi ietekmēt arī dažādu medikamentu lietošana.

Diēta

Ja jums ir koncentrēšanās grūtības vai arī jūs 
vēlaties uzlabot atmiņu, ir jāpārtrauc ēst barību, 
kas satur daudz cukura. Pie cukura pierod, un 
saldumu lietošana attur cilvēkus no citu vajadzīgu 
produktu ēšanas. Pārāk liela saldumu daudzuma 
lietošana uzturā pārslogo aizkuņģa dziedzeri. 
Saskaņā ar tradicionālo ķīniešu medicīnu tas kaitē 
gan atmiņai, gan arī garīgajai un emocionālajai 
stabilitātei.

Sliktu koncentrēšanos un atmiņu var radīt 
ari zems cukura līmenis asinīs. Drīz pēc cukura

lietošanas uzturā tā līmenis asinis paaugstinās, 
radot enerģijas pieplūdumu. Lai līdzsvarotu šo 
straujo pieplūdumu, aizkuņģa dziedzeris sāk 
pastiprināti izdalīt insulīnu; palielināts insulīna 
daudzums strauji samazina cukura līmeni asinis, 
izraisot nogurumu, atmiņas pavājināšanos un 
koncentrēšanās grūtības. Lai stabilizētu cukura 
līmeni asinis, centieties uzturā vairāk lietot 
kompleksos ogļhidrātus saturošus produktus: 
svaigus dārzeņus un veselus graudus. Kompleksie 
ogļhidrāti ļoti lēni tiek pārvērsti par cukuriem, 
kas nokļūst asinsritē un cukura koncentrāciju 
asinis uztur stabilā līmenī. Miso zupa (miso -  
tradicionāls auglis Japānā), gom kola (ilggadīgs 
Centrālamerikas augs), augu tējas, svaigu kviešu 
asnu sula un rožkāposti jeb Briseles kāposti (tas 
viss ir nopērkams veselīgas pārtikas veikalos) arī 
ir lieliskas uzturvielas, kas palīdz līdzsvarot cukura 
līmeni asinis un līdz ar to uzlabot atmiņu.

Akupresūra prāta skaidrībai

Šajā nodaļā aprakstītā akupresūras punktu 
formula uzlabo atmiņu un uzmanību, pastiprinot 
asinsriti smadzenēs. Līdz divām minūtēm ilgs 
pirksta spiediens uz šiem punktiem labi palīdz 
atbrīvoties no garīga noguruma un galvassāpēm, 
kā arī uzlabo atmiņu. Minētie punkti var momentā 
noskaidrot domāšanu. Mierīgs, atslābināts prāts 
nodrošina lielāku dzīves produktivitāti un priecī
gāku skatu uz dzīvi. Šos punktus jūs varat iemācīt 
ari savam bērnam.

Stimulējiet katru no šeit minētajiem akupre
sūras punktiem abās ķermeņa pusēs dotajā kārtībā 
vienu vai divas minūtes. Veiciet šo vingrinājumu 
kompleksu komfortablā sēdus vai guļus stāvoklī 
vairākas reizes nedēļā (tomēr vislabāk -  katru 
dienu), tā uzlabojot atmiņu un palielinot kon
centrēšanās spējas.
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Enerģetiskie punkti atmiņas un koncentrēšanas 
spēju uzlabošanai

Simts satikšanos punkts (GV 20) 
Novietojums. Galvas virspusē starp galvaskausa 
kauliem. Lai sameklētu šo punktu, no abu ausu 
aizmugures uz galvas vidu it kā novelciet līniju. 
Sataustiet neizteiktu padziļinājumu ap galvas 
virspuses aizmuguri.

Ieguvumi. Uzlabo prāta koncentrēšanās spējas 
un atmiņu, atbrīvo no galvassāpēm.

Saules punkts (EX 2)
Novietojums. Deniņu padziļinājumā 1,3 cm 
uz ārpusi no uzacs.

Ieguvumi. Uzlabo atmiņu un koncentrēšanās 
spējas, samazina mentālo stresu, galvassāpes 
un reiboņus.

Personas vidus (GB 26)
Novietojums. Divas trešdaļas no attāluma starp 
augšlūpu un degunu.

Ieguvumi. Uzlabo atmiņu un koncentrēšanās 
spējas, atbrīvo no krampjiem, ģīboņa un galvas 
reiboņiem. S l punkta efektivitāte bieži palielinās, 
ja  to stipri spiež katru dienu vairākas nedēļas ilgi.

Apziņas vā rti (GB 20)
Novietojums. Zem galvaskausa pamatnes padzi
ļinājumos abās pusēs 5-7,5 cm atstatu viens no 
otra (atkarībā no galvas lieluma).

Ieguvumi. Dziedē galvassāpes, uzlabo atmiņu; 
samazina artrīta sāpes, kas traucē koncentrēties, 
neatkarīgi no sāpju lokalizācijas vietas.

Debesu pīlārs (B 10)
Novietojums. Apmēram 1,3 cm zem galvaskausa 
pamatnes uz saspringtajiem muskuļiem 1,3 cm uz 
āru no mugurkaula.

Ieguvumi. Atbrīvo no stresa, enerģijas izsīkuma 
sindroma, pārpūlēšanās sekām, smaguma sajūtas 
galvā un neskaidras domāšanas. Šis punkts var 
palīdzēt atslābināt jūsu kaklu, nodrošināt labāku 
asinsriti smadzenēs.
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Trešās acs punkts (GV 24.5)
Novietojums. Tieši starp uzacīm padziļinājumā, 
kur virsdegune pāriet pierē.

Ieguvumi. Labs punkts koncentrēšanās un atmiņas
uzlabošanai, apskaidro prātu un pacilā garu.

M iera jū ra  (CV  17)
Novietojums. Krūškaula centrā trīs īkšķa platuma 
attālumā uz augšu no krūškaula pamatnes.

Ieguvumi. Uzlabo koncentrēšanos; atbrīvo no 
nervozitātes, sastrēgumiem krūtīs, bezmiega, 
depresijas, nemiera un citiem emocionālā līdzsvara 
traucējumiem, kas kavē koncentrēšanos un 
domāšanas skaidrību.

Trīs jū džu  punkts (S t 36)
Novietojums. Četru pirkstu platuma attālumā 
zem ceļa bļodiņas un viena pirksta platuma 
attālumā uz āru no lielā lielakaula. Ja spiedīsiet 
pareizajā vietā, tad, kustinot pēdu augšup un 
lejup, sarausies muskulis.

Ieguvumi. Nostiprina prātu un ķermeni, kā arī 
veicina mentālo skaidrību.

Lielie uzplūdi (Lv 3)
Novietojums. Pēdas virspusē padziļinājumā starp 
īkšķi un otro pirkstu.

Ieguvumi. Uzlabo atmiņu, samazina galvassāpes, 
nogurumu un veicina koncentrēšanos.

■ Jum s n eva jag izmantot visus šos punktus. Jūs 
gūsiet maksimālu efektu, j a  iedarbosieties tikai uz 
vienu  va i div iem  no tiem, kad v ien  būs brīvs laiks.
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Enerģētisko punktu vingrinājumi
Izpildiet šo vingrinājumu kompleksu, 
atrodoties ērtā sēdus va i guļus stāvoklī. 
Lai gūtu labākus rezultātus, enerģētiskos 
punktus stimulējiet divas reizes dienā.

1. solis
Spiediet GV 20 kopā ar GV 26. Uzlieciet kreisās 
rokas pirkstgalus uz padziļinājuma galvas virsas 
centrā un piespiediet virzienā uz leju. Ar labās 
rokas rādītājpirkstu spēcīgi spiediet punktu, kas 
atrodas vidū starp augšlūpu un degunu, vēršot 
spiedienu pret augšējām smaganām. Spiediet šos 
punktus vienu minūti, vienlaikus dziļi elpojot.

2. solis
Spēcīgi spiediet B 10. Izmantojot visus 
pirkstgalus, vienu minūti ilgi spēcīgi spiediet 
uz izspīlētajiem muskuļiem kakla sānos.
Dziļi elpojiet.

3. solis
Spiediet GB 20. Novietojiet īkšķus zem 
galvaskausa pamatnes padziļinājumos, kas 
atrodas 6-7,5 cm atstatumā. Lēnām lieciet 
atpakaļ galvu, vienlaikus pamazām piespiežot 
punktus virzienā uz augšu pret galvaskausu. 
Aizveriet acis, dziļi elpojiet un divas minūtes 
izdariet spēcīgu spiedienu. Pabeidziet, mazinot 
spiediena spēku, lai sajustu pulsācijas. Šīs 
pulsācijas norāda, ka ir palielinājusies asins 
plūsma uz smadzenēm; tas palīdzēs uzlabot 
atmiņu un koncentrēšanās spējas. Ja šos punktus 
turpināsiet turēt piespiestus pietiekami ilgu 
laiku, pulsācijas abās pusēs sinhronizēsies un 
tiks līdzsvarotas abu smadzeņu pusložu funkcijas. 
Pēc tam ļoti lēnām pārtrauciet spiešanu.
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5. solis
Satveriet GV 24.5 kopā ar CV 17. Viegli 
pielieciet labās rokas vidējā pirksta galu vietai 
starp uzacu lokiem padziļinājumā, kur deguna 
sakne pāriet pierē. Ar kreisās rokas pirkstu

galiem uzspiediet uz ierobījumiem krūškaula 
centrā. Divas minūtes aizveriet acis, vēršot skatu 
augšup, šajā laikā iztēlojoties, it kā jūs elpotu 
cauri trešās acs punktam.

4. solis
Apņemiet ar plaukstām EX 2. Uzlieciet plaukstu 
pamatnes uz deniņiem ierobījumos uz ārpusi no 
uzacu lokiem. Ja jūs sēžat pie pults vai galda, tad 
atspiediet elkoņus pret to, ar plaukstu pamatnēm 
piespiežot deniņus. Pēc apmēram minūtes ilga 
spēcīga spiediena uz deniņu apvidu sāciet ritmiski 
saspiest kopā dzerokļus tā, it kā košļātu gumiju. 
Katru reizi, kad sakodīsiet žokļus, jums jāsajūt, kā 
deniņos izspiežas muskuļu kamoli. Aizveriet acis 
un vienu minūti turpiniet turēt spēcīgi saspiestus 
deniņus, šajā laikā ar žokļiem izdarot gremošanas 
kustības un dziļi elpojot. Šādas darbības spēcīgi 
stimulē punktu, uzlabojot atmiņu un koncentrē
šanās spējas.
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7. solis
Spiediet vai berzējiet Lv3. Uzlieciet labās kājas 
papēdi uz kreisās pēdas virspuses uz padziļinā
juma starp kauliņiem, kuri savienojas ar īkšķi 
un otro pirkstu. Enerģiski berzējiet virzienā uz 
augšu un uz leju. Pēc tam trīsdesmit sekundes 
stimulējiet otras kājas punktu.

6. solis 
Enerģiski 
saberzējiet St 36.
Uzlieciet labās kājas 
papēdi uz kreisās kā
jas ārpuses tieši zem 
ceļgala. Trīsdesmit 
sekundes berzējiet 
lielo lielakaulu 
virzienā uz augšu 
un uz leju; dariet 
to tik intensīvi, lai 
rastos siltuma sajūta. 
Pēc tam trīsdesmit 
sekundes berzējiet 
otras kājas St 36.

Papildu punkti nodaļai “Atmiņa un koncentrēšanas”
Lai iepazītos ar atmiņas un uzmanības koncentrēšanās uzlabošanai izmantojamo citu punktu 

ilustrācijām, skatiet 12. nodaļu “Aizcietējumi”, 18. nodaļu “Ģībonis” un 20. nodaļu “Galvassāpes 
un migrēna”.
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M e n s t r u ā l ā s  s p a z m a s , 
k r a m p j i  u n  PMS

'P irm s menstruācijām sievietes bieži sajūt sāpes 
muguras lejasdaļā, sasprindzinājumu krūtīs un 
vēdera krampjus -  pirmsmenstruālos sindromus 
(PM S). Šajā nodaļā aprakstītie specifiskie akupre
sūras punkti ne tikai samazina sasprindzinājumu 
šajās vietās, bet palīdz pārvarēt menstruāciju 
radīto diskomfortu, stabilizēt emocijas un iegūt 
labāku kontroli pār savu dzīvi.

Menstruālās problēmas var izraisīt iegurņa 
sasprindzinājums; urīnceļu infekcijas un uztūkumi; 
aizcietējumi; sasprindzināts dzemdes kakls un vairog
dziedzera, epitēlijķermcnīšu un olnīcu hormonālā 
līdzsvara traucējumi. Vienmēr vajag konsultēties 
ar ārstu, lai noskaidrotu problēmu iemeslu. 
Ikdienā lietota akupresūra pēc kāda laika stabilizē 
endokrīno sistēmu un dabiskā veidā līdzsvaro 
hormonus. Šāds ārstēšanās ceļš ir ilgāks, toties tam 
nav blakusefektu, ko izraisa zāles, tāpēc ir vērts ar 
ārstu apspriest šo alternatīvo iedarbības veidu.

Iegurņa sasprindzinājums un citi parasti men- 
struālo krampju iemesli tieši iespaido reproduktīvos 
un gremošanas orgānus. Kad iegurņa zonas muskuļi 
saspringst, var tikt bloķēta resnā zarna; var samazi
nāties gan asiņu, gan nervu signālu pieplūde dzi
mumorgāniem, kas iespaido menstruāciju norisi. 
Cirkšņos un muguras pamatnē izvietotie akupre
sūras punkti samazina iegurņa sasprindzinājumu 
un uzlabo asinsriti dzimumorgānu sistēmā.

Diēta

Menstruāciju spazmu novēršanai viens no sva
rīgākajiem minerāliem ir kalcijs. Tas ļauj atslābt 
nerviem un muskuļiem. Nedēļu pirms menstruā
cijām katastrofāli pazeminās kalcija līmenis, un 
tas rada pirmsmenstruāciju sasprindzinājumu, 
karstuma uzplūdus un galvassāpes.

Organismu ar kalciju apgādā daudzas uztur
vielas. Tās spēj novērst spazmas, ja tiek pastiprināti 
uzņemtas nedēļu pirms menstruācijām. Daudz 
kalcija satur svaigi lapu salāti, spināti, kacen- 
kāposti, pētersīļi (tos var sakaltēt tējai), kolrābji 
un rāceņi. Svarīgs ir arī magnijs, jo  tas veicina 
kalcija uzsūkšanos organismā. Abus šos minerālus 
lielā daudzumā satur jūras aļģes, sēklas un rieksti.

Padomi menstruālo traucējumu 
novēršanai

• Kumelīšu tēja labi atvieglo PM S un menstruā
lās spazmas; tā atjauno, nomierina un atbrīvo.

• Svaigas ingvera saknes tēja ir lieliskas 
zāles pret menstruālajiem krampjiem.
Ingvera sakni var nopirkt daudzos pārtikas 
veikalos. Sagrieziet riekšavu sakņu un vāriet 
piecpadsmit minūtes. Pēc garšas pievienojiet 
nedaudz medus un piena. Dzeriet vienu vai 
divas tasītes tējas dienā.

• Pie muguras pielieciet karsta ūdens pudeli, 
termoforu vai karstu dvieli. Pēc tam mugurai 
brīvi pārsedziet segu.

• Uzlieciet uz vēdera ne pārāk stipru sinepju 
plāksteri. Samaisiet vienu daļu saberztu 
sinepju sēklu ar piecām daļām pilngraudu 
kviešu pulvera. Sajauciet ar siltu ūdeni, lai 
izveidojas pietiekami bieza pasta, ko varētu 
uzziest uz marles gabala. Šo kompresi 
uzlieciet uz vēdera lejasdaļas. Atstājiet, 
līdz vēders ir pilnīgi izsildīts. Pēc plākstera 
noņemšanas atgulieties un apsedzieties.

• Karstas vai aukstas aplikācijas var samazināt 
menstruālās spazmas. Izkarsēšanās saunā vai 
pirtī pastiprina menstruācijas, aukstums tās 
pavājina.

164



Enerģetiskie punkti PM S samazinašanai
Krustu punkti (B 27 -B  34)
Krustu apvidū (muguras pamatnē tieši virs 
asteskaula) novietotie akupresūras punkti 
palīdz atvieglot menstruālās spazmas un 
muguras lejasdaļas sāpes. Divas minūtes ilgs 
spēcīgs spiediens uz šiem krustu punktiem, 
atrodoties guļus stāvoklī, rokas saliktas viena 
uz otras un paliktas zem muguras pamatnes, 
palīdz atslābināt dzemdi un samazināt 
menstruālos krampjus.

Punkta numurs Ieguvumi
B 27, B 28 Samazina sāpes gūžās, menstruālos krampjus, urīna aizturi un novērš

dzimumorgānu problēmas.
B 29, B 30 Samazina muguras lejasdaļas sāpes, radikulītu, menstruāciju radītās

krustu sāpes.
B 31, B 32 Atvieglo PM S un menstruālās spazmas.
B 33, B 34 Novērš lumbago, sāpes dzimumorgānos, impotenci un sterilitāti.

Brāzmainās durvis  (Sp 12) 

Ietekmīgā savrupmāja  (Sp 13)
Šie d iv i punkti ir ļoti svarīgi menstruālo traucējumu 
samazināšanai.

Novietojums. Iegurņa zonā tās krokas vidū, kura 
ir starp kājām un rumpi.

Ieguvumi. Mazina menstruālās spazmas un 
diskomforta sajūtu vēderā.
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Vārtu sākums (CV  4)
Novietojums. Četru pirkstu platuma attālumā 
zem nabas.

Ieguvumi. Samazina menstruālos krampjus, 
urīna izvades un dzimumsistēmas problēmas, 
atjauno menstruāciju regularitāti, novērš urīna 
nesaturēšanu.

E nerģijas jū ra  (CV  6)
Novietojums. Divu pirkstu platuma attālumā 
zem nabas.

Ieguvumi. Samazina PMS, menstruālos krampjus, 
urīna izdales un vairošanās sistēmas problēmas, 
menstruāciju neregularitāti, kā arī aizcietējumus, 
kas pastiprina menstruālās sāpes.

D zemde un dz īvība  (B 48)
Novietojums. Viena vai divu pirkstu platuma 
attālumā uz āru no krustu kaula (lielais kaulainais 
apvidus muguras pamatnē) un vidū starp gūžas 
kaula virsotni un dibena vaigu pamatni.

Ieguvumi. Samazina sasprindzinājumu iegurnī, 
PMS, menstruālās spazmas un urīna izvad- 
sistēmas problēmas. Trīs iņ krustojums (Sp 6)

Brīdinājums! Nestimulējiet šo punktu 
grūtniecības astotajā un devītajā mēnesī.

Novietojums. Četru pirkstu platuma attālumā 
virs iekšējās potītes tuvu pie lielā lielakaula 
mugurējās daļas.

Ieguvumi. Samazina šķidruma aizturi, 
menstruālos krampjus, novērš menstruācijas 
neregularitāti un sāpes dzimumorgānos.

■  Jums n eva ja g noteikti izmantot visus šos punktus. 
Ja  iedarbosieties tikai uz v ienu  va i d iv iem  no tiem, 
gūsiet labu efektu PMS va i krampju gadījumā.

Vectētiņa mazdēls (Sp 4)
Novietojums. Pēdas augšējā lokā viena īkšķa 
platuma attālumā no pēdas spilventiņa.

Ieguvumi. Samazina PMS, uztūkumus, kā arī 
menstruālos un vēdera krampjus.
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Enerģetisko punktu vingrinājumi
Šos sevis aprūpes vingrinājumus veiciet 
klusā, ērtā privātā istabā. Lai gūtu labākus 
rezultātus, nodarbojieties divas va i trīs 
reizes dienā nedēļu pirms menstruācijām 
un vienu reizi dienā visa pārējā mēneša 
laikā. Šajā vingrinājumu kompleksā tiek 
izmantotas trīs pozas. Lai strādātu ar 
cirkšņiem, nogulieties uz vēdera; lai nodar
botos ar sēžamvietu un muguras lejasdaļu, 
nogulieties uz muguras, lai piespiestu 
divus svarīgus punktus kāju iekšpusē, 
jum s jāapsēžas. Tas viss palīdz atjaunot 
sievietes dzimumsistēmas līdzsvaru.

1. solis
Spiediet Sp 12 un Sp 13. Apgulieties uz vēdera 
un palieciet dūrēs savilktas rokas zem sevis tā, lai 
tās novietotos zem cirkšņiem ar savilkto plaukstu 
pusi uz augšu. Atkarībā no tā, kā jums ir ērtāk, 
pieri vai zodu atbalstiet pret grīdu. Pēdas salieciet 
kopā. Ieelpojiet un celiet pēdas augšup, apakšstilbus 
attālinot no grīdas.Turot kājas paceltas, sāciet lēni 
un dziji elpot, koncentrējot elpošanu uz nabu, tā 
dariet trīsdesmit sekundes. Pēc tam lēni atgriezieties 
sākuma stāvoklī, turot rokas gar sāniem un galvu -  
tāpat kā iepriekš. Ļaujiet savam ķermenim pilnīgi 
atbrīvoties vismaz divas minūtes.

Lēnām pārvelieties uz muguras.

2. solis
Spiediet B 48 un B 27-B 34. Nogulieties uz 
muguras, kājas saliektas, pēdas cieši piespiestas 
pie grīdas. Rokas ar plaukstu virsmām uz leju 
nolieciet cieši uz grīdas zem dibena vaigiem 
muguras lejasdaļas (krustu) apvidū. Aizveriet acis, 
vienu minūti lēni un dziļi elpojiet, šūpojot ceļus

no vienas puses uz otru. Pārvietojiet rokas zem 
sēžamvietas, gan lai būtu ērtāk, gan lai stimulētu 
dibena muskuļu dažādas daļas. Pēc tam pabīdiet 
rokas uz iekšpusi zem muguras pamatnes. Ja jūs 
tur atrodat daļēji saspringtu apgabalu, šo vietu 
stimulējiet vienu minūti, vienlaikus dziļi elpojot.

Vēl izmēģiniet šo vingrinājumu ar ciešāk 
vēderam pievilktiem ceļgaliem, bet pēdas paceliet 
virs grīdas. Turiet rokas zem dibena, vienlaikus 
apļojot ceļus no vienas puses uz otru. Pēc minūtes 
izvērsiet kājas uz āru, rokas uzlieciet uz nabas un 
dziļi elpojiet. Guļot ar aizvērtām acīm, uz dažām 
minūtēm ļaujiet ķermenim pilnībā atslābt.
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3. solis
Pakāpeniski piespiediet CV4 un CV 6.
Uzlieciet kreisās rokas pirkstgalus uz vēdera 
centrālās daļas tieši virs kaunumkaula (CV 4). 
Novietojiet labās rokas pirkstgalus tieši virs 
kreisās rokas pirkstgaliem vidū starp nabu un 
kaunumkaulu (CV 6). Dziļi elpojiet, domās 
koncentrējot elpu uz nabu. Šajā laikā pakāpeniski 
iespiediet 2,5-5 cm dziļi vēderā un turiet punktus 
piespiestus divas minūtes. Pēc tam, guļot uz 
muguras ar aizvērtām acīm, pilnībā atbrīvojieties, 
cik vien ilgi vēlaties.

Pagriezieties uz sāniem un p ēc tam lēnām 
ieņemiet sēdus stāvokli.

>

4. solis
Maigi piespiediet Sp 6. Uzlieciet abu roku 
īkšķus četru pirkstu platuma attālumā virs 

iekšējām potītēm.
M aigi berzējiet īkšķus 
pret lielā lielakaula 
iekšējo virsu, sajūtot tur 
nelielu padziļinājumu 
un iespiežot tajā.
Ja jums ir PMS vai 
menstruālie krampji, 
tad šis punkts varētu 
būt ļoti jutīgs. Dziļi 
elpojot, stimulējiet šo 
punktu vienu minūti.

5. solis
Spēcīgi piespiediet Sp 4. Novietojiet roku īkšķus 
uz pēdu lokiem: labo roku -  uz labās kājas un 
kreiso -  uz kreisās kājas. Turot īkšķus uz katras 
pēdas loka, celiet kāju pirkstus uz augšu un 
nolaidiet atpakaļ, sajūtot zem pirkstiem muskuļu 
spēli. Spēcīgi piespiediet šo muskuli vienu minūti.

Lai iegūtu labākus rezultātus, veiciet šos 
vingrinājumus divas va i trīs reizes dienā 
nedēļu pirms mēnešreizēm un reizi dienā 
pārējā mēneša laikā.

Papildu punkti nodaļai “Menstrualas 
spazmas, krampji un PM S”

Lai iepazītos ar menstruālo krampju un 
PMS samazināšanai paredzēto papildu punktu 
ilustrācijām, skatiet 9. nodaļu “Muguras sāpes un 
radikulīts”, 13. nodaļu “Krampji un spazmas” un 
35. nodaļu “Sāpes”.
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32

K in e t o z e , r ī t a  n e l a b u m s  
u n  v e m š a n a

Nodarbību un lekciju laikā es simtiem cilvēku 
esmu rādījis, kā var izmantot akupresūras 
punktus, lai samazinātu sliktu dūšu un kinetozi 
jeb jūras slimību. Piespiediet punktu P 6 abās 
pusēs (aprakstīts nākamās lappuses vidū), un 
iedarbību sajutīsiet jau pāris minūšu laikā. Mana 
māsa lietoja šos punktus grūtniecības laikā, lai 
pārvarētu rīta nelabumu.

Slikm dūšu var radīt nervozitāte, kaitīgu vai 
indīgu ķīmisku vielu (tostarp dažu zāļu un alkohola) 
radīti gremošanas traucējumi, traucējumi vēdera 
dobuma orgānu darbībā. Daudzi medicīniski 
traucējumi, piemēram, kuņģa vēzis, gastrīts, kuņģa 
čūla, meningīts un diabēts -  un tie ir tikai daži 
no daudziem iespējamiem arī var izraisīt sliktu

dūšu, tāpēc, ja slikta dūša ir ilgstoši, meklējiet 
ārsta palīdzību.

Akupresūra var mazināt sliktu dūšu, it sevišķi 
tajos gadījumos, kad to ir radījušas vai pasliktinā
jušas fiziskas vai emocionālas ciešanas. Kad kuņģī 
uzkrājas sasprindzinājums, tas traucē normālu 
cirkulāciju vēdera apvidū, rada gremošanas trakta 
stresu un var likt jums justies slimam.

Saudzīga ribu loka pamatnes akupresūra 
kopā ar divu vai trīs plaukstas pamatnes iekšpusē 
novietotu akupresūras punktu kairinājumu 
atbrīvo no sliktas dūšas. Varat iemācīt šos punktus 
savam bērnam, lai viņš tos izmantotu kinetozes 
vai vēdera gripas gadījumā: tie paši punkti ir 
efektīvi arī tad, ja ir rīta nelabums.



Enerģetiskie punkti kinetozes, rīta nelabuma 
un vemšanas ārstēšanai

Debešķīgais izskats (SI 17) 
Novietojums. Padziļinājumā starp 
ausu ļipiņu un žokļu kaula galu.

Ieguvumi. Atbrīvo no sliktas 
dūšas, ausu sāpēm, sejas paralīzes 
un spazmām, žokļu sāpēm, acu 
niezēšanas un no sāpēm kaklā.

Starpnieks (P 5)
Novietojums. Četru pirkstu platuma attālumā 
virs plaukstas iekšējās pamatnes krokas centrālās 
daļas, starp cīpslām.

Ieguvumi. Mazina pilnuma sajūtu kuņģī, sliktu 
dūšu un vemšanu.

Iekšējie vā rti  (P 6)
Novietojums. Apakšdelma iekšpuses vidū 
divarpus pirkstu plaUima attālumā virs plaukstas 
pamatnes rievas.

Ieguvumi. Atbrīvo no sliktas dūšas, samazina 
gremošanas traucējumus, sāpes kuņģī un plaukstas 
pamatnes sāpes.

Vēdersāpes (Sp 16)
Novietojums. Zem ribu loka malas (tur, kur 
devītās ribas skrimslis piestiprinās pie astotās 
ribas) vienā līnijā ar ausu ļipiņām.

Ieguvumi. Likvidē gremošanas traucējumus, ēst
gribas svārstības, vēdera krampjus un žagošanos.

Trīs jū džu  punkts  (St 36)
Novietojums. Četru pirkstu platuma attālumā 
zem ceļgala bļodiņas un viena pirksta platuma 
attālumā uz āru no lielā lielakaula. Kad jūs kustināt 
pēdu uz augšu un leju, muskulim ir jāsaraujas.

Ieguvumi. Veicina gremošanu un atbrīvo no 
sliktas dūšas, kuņģa darbības traucējumiem un 
noguruma.

Lielie uzplūdi (Lv 3)
Novietojums. Pēdas virspusē padziļinājumā starp 
īkšķi un otro pirkstu.

Ieguvumi. Atbrīvo no sliktas dūšas un krampjiem. 

Bargā mute  (St 45)
Novietojums. Kājas otrā pirksta naga pamatnes 
ārpusē.

Ieguvumi. Likvidē sliktu dūšu, gremošanas 
traucējumus, palīdz pret saindēšanos ar uzturu, 
zobu sāpēm un vēdera sāpēm.

■ Jums n eva ja g noteikti izmantot visus šos punktus. 
Jūs gūsiet pietiekamu rezultātu, j a  iedarbosieties tikai 
uz vienu  va i diviem  no tiem , kad vien  būs brīvs laiks.
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Enerģetisko punktu vingrinājumi
Atrodoties ērtā sēdus stāvokli, turpmākos 
vingrinājumus jū s  varat veikt visur un 
jebkurā laikā. 

1. solis
Viegli piespiediet SI 17. Uzlieciet vidējā pirksta 
un rādītājpirksta galu tieši zem auss ļipiņas. Dziļi 
elpojot, vienu minūti pakāpeniski izdariet vieglu

spiedienu. Bieži vien šis punkts ir ārkārtīgi jutīgs 
uz spiedienu. Esiet uzmanīgi, pirksta spiedienu 
pastipriniet lēni un maigi.

3. solis
Spiediet Sp 16. Salieciet pirkstus un tos uzlieciet 
uz ribu loka pamatnes tieši pa krūšgalu līniju. 
Aizvērtām acīm un dziļi elpojot, vienu minūti 
samērā spēcīgi spiediet šos punktus.

2. solis
Spēcīgi spiediet 
P 5 un P 6. Uzlieciet 
labās rokas īkšķi 
uz kreisās rokas 
apakšdelma iekšpuses 
trīs pirkstu platuma 
attālumā no plaukstas 
pamatnes krokas 
centra. Dziļi elpojot, 
vienu minūti izdariet 

stipru spiedienu ar īkšķi, pārējo pirkstu galus 
novietojot tieši aizmugurē. Pēc tam uzlieciet 
īkšķi divu pirkstu platuma attālumā no plaukstas 
pamatnes krokas un atkal vienu minūti ilgi 
izdariet spiedienu. Spēcīgi spiediet šos punktus 
arī uz otras plaukstas pamatnes, katru vienu 
minūti, šajā laikā dziļi elpojot.

Ja  jum s vēljoprojām  ir slikta dūša, tad, 
lai veiktu nākamos trīs solus, novelciet 
kurpes.

4. solis
Stimulējiet St
36. Uzlieciet labās 
rokas dūri uz labās 
kājas ārmalas un 
kreisās rokas dūri uz 
kreisās kājas ārmalas. 
Trīsdesmit sekundes 
enerģiski rīvējiet 
lielos lielakaulus 
virzienā uz augšu 
un uz leju.
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5. solis
Berzējiet Lv3. Uzlieciet labās kājas papēdi uz 
kreisās kājas pēdas virspuses to kauliņu starpā, 
kuri savienojas ar īkšķi un otro pirkstu. Ar papēdi 
enerģiski berzējiet šo punktu trīsdesmit sekundes. 
Pēc tam to pašu dariet ar otru kāju.

6. solis
Saspiediet St45. Izmantojiet īkšķi un vidējo 
pirkstiņu, lai spēcīgi saspiestu kājas otrā pirksta 
naga pamatnes abas puses. Katrā pusē izdariet 
trīsdesmit sekunžu ilgu spiedienu.

Ja jum s vēljoprojām  ir slikta dūša, 
nomierināt kuņģi jum s va r palīdzēt 
enerģiska pastaiga, brīvi šūpojot rokas 
ga r sāniem. Neejiet gulēt, tas stāvokli 
var pasliktināt. Centieties pastaigāties 
aukstā, svaigā gaisā.

Papildu punkti nodaļai “Kinetoze, rīta nelabums un vemšana”
Lai iepazītos ar kinetozes, rīta nelabuma un vemšanas samazināšanai paredzēto pārējo punktu 

ilustrācijām, skatiet 39. nodaļu “Kuņģa sāpes, gremošanas traucējumi un grēmas”.
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33
K a k l a  s t ī v u m s  u n  s ā p e s

trr*
J ā  kā kakls ir starpnieks starp prātu un ķermeni, 

tam ir tendence atspoguļot abu savstarpējos 
konfliktus, un tas izraisa kakla stīvumu un sāpes. 
Kad netiek ievērotas vai nu prāta, vai ķermeņa 
vajadzības, kalda stīvumam ir tendence uzkrāties, 
tāpēc rodas enerģētiskā līdzsvara traucējumi. 
Piemēram, ķermenis var būt noguris un tam var 
būt nepieciešama atpūta, bet tajā pašā laikā prāts 
var uzskatīt, ka jums ir jāstrādā. Šāds konflikts 
starp apziņu un ķermeni bieži rada kakla stīvumu. 
To var izraisīt arī cita tipa konflikti, piemēram, 
pārmērīga sasprindzināšanās, lai sasniegtu 
intelektuālus vai materiālus mērķus.

Kad kakls ir saspringts, rodas grūtības 
nodrošināt kvalitatīvu galvas atbalstu. Jāatceras, 
ka galva sver 4,5-6,8 kg. Emocionālais stress 
kakla muskuļiem uzliek papildslodzi un vēl vairāk 
palielina stīvumu. Ta kā daudzi cilvēki nezina, 
kā samazināt šo sasprindzinājumu, tas turpina 
pieaugt un var kļūt hronisks. Parastās sekas ir 
kalda sasprindzinājums, sāpes, stīvums un pat 
saspiesti kakla apgabala nervi.

Kakls ir arī pašizteiksmes un pārmaiņu 
sevī barometrs. Tas ir centrs, caur kuru mēs 
verbāli izsakām savas sajūtas, domas, cerības 
un plānus. Viens no veidiem, kā pārvarēt kakla 
sasprindzinājumu, ir pareizi un adekvāti sevi 
izteikt un censties uzturēt sevī harmonisku 
līdzsvaru. Diemžēl mēs esam zaudējuši spēju

mainīt savu dzīvi, tapec mums vienmēr būs kaut 
kāds kakla sasprindzinājums.

Kakla traumas
Transporta līdzekļu radītās traumas var bojāt 

kakla muskuļus un skriemeļus. Tās var radīt 
daudzas ilgstošas problēmas: galvassāpes, kakla 
sāpes un stīvumu, plecu problēmas, bezmiegu, 
roku nejutīgumu un ņirboņu acīs.

Pēc traumas ārstam vajadzētu rūpīgi izmeklēt 
cietušo, lai noteiktu, cik smagi ir bojājumi. 
Tiklīdz stāvoklis vairs nav akūts, visai noderīga 
var izrādīties saudzīga akupresūra -  tā var uzlabot 
asinsriti un veicināt atveseļošanos.

Cilvēkiem, kuri ir pārcietuši kakla skriemeļu 
traumatisku bojājumu pirms mēnešiem vai pat 
pirms gadiem un kuri vēl joprojām cieš no 
traumas sekām, akupresūra var ļoti labi palīdzēt. 
Tiklīdz traumas sekas ir kļuvušas hroniskas, lai 
gūtu maksimālu rezultātu, akupresūra jālieto 
vienu vai divas reizes dienā vairākus mēnešus. 
Kādas manas iemīļotas vietējās vokālās grupas 
vadošā soliste cieta no divu autokatastrofu 
rezultātā iegūtām smagām kakla apvidus sāpēm. 
Kad viņa bija trīs nedēļas regulāri spiedusi kakla 
un plecu punktus, tad, kā pati atzina, pirmo reizi 
bija atbrīvojusies no sāpēm, kas ilgušas divus 
gadus.



Enerģetiskie punkti kakla sasprindzinājumā 
un sāpju samazināšanai

Plecu labklājība (GB 21)
Brīdinājums! Grūtniecēm šis punkts jāizmanto 
ļoti uzmanīgi.

Novietojums. Uz plecu augstākā punkta 
vissasprindzinātākajā vietā 2,5-5 cm uz ārpusi 
no kakla pamatnes.

Ieguvumi. Atbrīvo kakla sasprindzinājumu, 
samazina uzbudināmību, sasprindzinājumu 
plecu apvidū un uzlabo asinsriti.

Debesu pīlārs  (B 10)
Novietojums. Uz saspringtajiem muskuļiem 
apmēram 1,3 cm zem galvaskausa pamatnes 
un 1,3 cm uz āru no mugurkaula.

Ieguvumi. Atbrīvo no stresa, nespēka, kakla 
stīvuma un samazina kakla sāpes.

Apziņas vā rti  (GB 20)
Novietojums. Zem galvaskausa pamatnes 
padziļinājumos, kuri atrodas 5 -7  cm atstatu 
viens no otra (atkarībā no galvas lieluma).

Ieguvumi. Mazina kakla stīvumu, kakla sāpes, 
bikla artrītu un galvassāpes.

Debesu logs  (T W  16)
Novietojums. Padziļinājumā galvaskausa 
pamatnē 2,5-5 cm uz aizmuguri no auss ļipiņas 
(atkarībā no galvas lieluma).

Ieguvumi. Atslābina stīvu kaklu, samazina plecu 
un kakla sāpes un galvassāpes.

Vēju mājoklis (GV 16)
Novietojums. Galvas aizmugures centrā lielajā 
padziļinājumā zem galvaskausa pamatnes.

Ieguvumi. Labi palīdz pret acu, ausu, deguna un 
rīkles problēmām. Mazina galvassāpes, reiboņus, 
kakla stīvumu un sāpes.

Urbjošais bambuss (B 2)
Novietojums. Acs dobuma padziļinājuma iekšpusē, 
kur deguna augšdaļa sastopas ar uzacu lokiem.

Ieguvumi. Atvieglo kakla sāpes, galvassāpes, 
siena drudzi un vispārējas sāpes.

■  Jums neva ja g noteikti izmantot visus šos punktus. 
Jū s gū siet pietiekamu efektu, j a  iedarbosieties tikai uz 
vienu  va i div iem  no tiem, kad vien  būs brīvs laiks.



Enerģētisko punktu vingrinājumi
Akupresūras punktu kairināšanas 
vingrinājumu turpmākais komplekss 
ir izmantojams sēdus va i guļus stāvokli; 
tas palīdzēs saglabāt kakla lokanību 
un spēku, samazinās kakla sāpes un 
sasprindzinājumu.

1. solis
Satveriet GB 21. Salieciet abu roku pirkstus un 
tos uzlieciet uz abu plecu muskuļu pacēlumiem 
tuvu pie kakla pamatnes. Pamazām palieliniet 
spiedienu tieši uz sasprindzinātajām plecu 
vietām. Vienkārši ļaujiet roku svaram brīvi 
virzīt spiediena spēku uz priekšu, turot pirkstus

saliektus kā āķus. Iegremdējieties dziļāk 
muskuļos, līdz tie kļūst mīkstāki un atbrīvojas. 
Dariet tā vienu minūti, vienlaikus dziļi un lēni 
elpojiet. Pēc tam atbrīvojiet rokas, turot tās 
klēpī, vairākas reizes savelciet plecus uz augšu 
un nolaidiet uz leju, ļaujot tiem pilnībā 
relaksēties.

2. solis
Spēcīgi spiediet B 10. Atkal salieciet pirkstus un 
uzlieciet pirkstgalus uz kakla aizmugurē novieto
tajiem lielajiem muskuļiem. Turpiniet palielināt

spiediena spēku uz šiem muskuļiem un vienlaikus 
vienu minūti lēnām kustiniet galvu uz augšu un uz 
leju. Ceļot galvu uz augšu un vēršot uz aizmuguri, 
ieelpojiet; virzot to uz priekšu, izelpojiet. Šīs 
kustības atkārtojiet vairākas reizes, uzturot stipru 
spiediena spēku. Visu laiku dziļi elpojiet.

3. solis
Spiediet GB 20 unTW  16. Novietojiet īkšķus 
zem galvaskausa pamatnes padziļinājumos, kas 
atrodas apmēram 5-7,5 cm attālumā. Aizveriet 
acis un vienu minūti pakāpeniski pastipriniet spie
dienu pret galvaskausa pamatni virzienā uz augšu. 
Pēc tam pārslidiniet īkšķus nedaudz uz ārpusi, 
u zT W  16, kas atrodas padziļinājumos aiz ausu 
ļipiņām.Tā kā šie punkti parasti ir ļoti sāpīgi, 
tad esiet saudzīgs un spiedienu pret galvaskausa 
pamatni palieliniet ļoti pakāpeniski. Dziļi elpojot, 
turiet šos punktus piespiestus vienu minūti.
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4. solis
Satveriet GV 16 un B 2. Novietojiet kreisās 
rokas īkšķi lielajā padziļinājumā zem galvaskausa 
pamatnes. Ar labās rokas īkšķi un rādītājpirkstu 
pieskarieties padziļinājumiem acu dobumu 
augšpusē netālu no virsdegunes. Spiediet kopā 
īkšķi un rādītājpirkstu. Vienu minūti turpiniet 
izmantot spiedienu, visu laiku dziļi elpojot.

Kakla spiešanas vingrinājums
Kakla aizmugurē savijiet kopā pirkstus, ļaujiet 

galvai brīvi nokarāties uz priekšu, elkoņus turiet 
cieši kopā, vēršot tos uz leju klēpja virzienā.

Dziļi ieelpojot, paceliet galvu, elkoņi šajā laikā 
izvēršas uz āru. Atlieciet galvu atpakaļ. Izelpojot 
ļaujiet galvai noliekties uz priekšu, elkoņus 
atkal satuviniet kopā sev priekšā. Atkārtojiet šo 
vingrinājumu vienu līdz divas minūtes, pēc tam 
ļaujiet rokām noslīgt klēpi. Ar aizvērtām acīm 
vēl vienu minūti relaksējieties.

Papildu punkti nodaļai “Kakla sasprindzinājums un sāpes”
Lai iepazītos ar papildu punktu ilustrācijām kakla sasprindzinājuma un sāpju samazināšanai, 

skatiet 11. nodaļu “Saaukstēšanās un vīrusinfekcijas”, 20. nodaļu “Galvassāpes un migrēna” un 
35. nodaļu “Sāpes”.

176



34

D e g u n a  a s i n o š a n a

^Z^eguna asiņošanu veicinoši apstākļi var būt 
vispārējais stress, trauma vai sausums. Bet, ja 
deguna asiņošana atkārtojas bieži un regulāri, 
tā var būt daudz smagākas slimības simptoms, 
piemēram, to var radīt paaugstināts asinsspie
diens, hipertonija, leikēmija vai ateroskleroze. 
Visos šajos gadījumos nepieciešama medicīniska 
palīdzība.

Akupresūra kopā ar tiešu vietēju spiedienu -  
deguna aizsprostošanu ar sterilu vates tamponu

un galvas turēšanu tik augstu, cik vien iespē
jams, -  var būt veiksmīgi pasākumi, ja ir deguna 
asiņošana. Dažos nopietnos gadījumos deguna 
asiņošanas apturēšanai var izmantot ledus 
paketes. Tā kā stress var izjaukt autonomās 
nervu sistēmas līdzsvaru un daudzos gadījumos 
provocēt deguna asiņošanu, tad akupresūras 
punktu spiešanu izdariet pilnīga atslābuma 
stāvoklī. Šo punktu kairināšana ir nekaitīga, 
un to jūs varat iemācīt savam bērnam.
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Akupresuras punkti, kurus izmanto deguna 
asiņošanas apturēšanai

Personas vidus  (GV 26)
Novietojums. Divas trešdaļas no atstatuma uz 
augšu starp augšlūpu un degunu.

Ieguvumi. Šis ātrajā palīdzībā izmantojamais 
atdzīvināšanas punkts tradicionāli ir ticis lietots 
deguna asiņošanas pārtraukšanai, muskuļu 
krampju un galvas reiboņu samazināšanai, 
ģīboņa pārtraukšanai.

Sejas skaistums (S t 3)
Novietojums. Vaiga kaula apakšdaļā tieši zem 
acs zīlītes.

Ieguvumi. Samazina sinusu sāpes, acu nogurumu 
un spiedienu, kā arī sastrēgumus degunā un galvā.

Acu gaisma  (B 1)
Novietojums. Padziļinājumā acs iekšējā stūrī 
tieši virs asaru kanāla izvada.

Ieguvumi. Atrās palīdzības akupresūras punkts, 
ja  ir smaga deguna asiņošana. Samazina arī 
sāpes acīs.

■  Jum s n eva jag noteikti izmantot visus šos punktus. 
Ja  iedarbosieties tikai uz v ienu  va i div iem  no tiem , 
kad v ien  ir brīvs laiks, gū siet labu rezultātu.

Ieleju savienotājs  (Hoku;  LI 4) 
Brīdinājums! Šo punktu nedrīkst kairināt 
grūtnieces pirms dzemdību sākuma, jo tā 
stimulācija var radīt dzemdes priekšlaicīgas 
kontrakcijas.

Novietojums. Padziļinājumā starp īkšķi un 
rādītājpirkstu visjūtamākajā muskuļa izspieduma 
vietā, kas rodas, kad īkšķis un rādītājpirksts ir 
saspiesti cieši kopā.

Ieguvumi. Atbrīvo no deguna blakusdobumu 
sāpēm, deguna asiņošanas, siena drudža, 
galvassāpēm un zobu sāpēm.

Vēju mājoklis (GV 16)
Novietojums. Galvas aizmugures centrā lielajā 
padziļinājumā zem galvaskausa pamatnes.

Ieguvumi. Šis punkts labvēlīgi iedarbojas 
uz acīm, ausīm, degunu un rīkli. Samazina 
galvassāpes, kakla stīvumu, deguna asiņošanu 
un sāpes kaklā.
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Enerģetisko punktu vingrinājumi
Deguna asiņošanas samazināšanas 
vingrinājumu kompleksu var izpildīt, 
gu ļot uz muguras va i arī sēžot ar 
atpakaļ atliektu galvu.

3. solis
Satveriet LI 4. Attāliniet īkšķi no rādītājpirksta 
un vienu minūti spiediet starp tiem esošajā 
muskulī. Pēc tam tikpat ilgi šo pašu darbību 
veiciet ar otras rokas punktu.

1. solis
Spiediet GV 26 un
GV 16. Kad sākas 
deguna asiņošana, 
nekavējoties ar 
vienu roku spēcīgi 
uzspiediet uz 
augšējām smaganām 
zem degungala 
(GV 26). Ar otru 
roku piespiediet 
GV 16 lielajā 
padziļinājumā zem 

galvaskausa pamatnes centra. Spiediet vienu 
minūti, vienlaikus dziļi elpojot.

2. solis
Spiediet abus St 3 
punktus. Ar abiem 
rādītājpirkstiem vienu 
minūti spiediet virzienā 
uz augšu nelielajos 
padziļinājumos zem 
žokļa kaula, vienlaikus 
dziļi elpojot, lai sasniegtu 
pilnīgas relaksācijas 
stāvokli.

Papildu punkti nodaļai “Deguna asiņošana”
Lai iepazītos ar deguna asiņošanas apturēšanai izmantojamiem papildu punktiem, skatiet 38. nodaļu 

“Deguna blakusdobumu problēmas un siena drudzis”.
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35

Sā p e s

«Sāpes ir kā sarkanais karogs, kas liecina, ka 
organismam ir nepieciešama palīdzība. Stipras 
sāpes vienmēr ir norādījums, ka nekavējoties 
jāmeklē medicīniskā palīdzība. Sāpju cēlonis 
var būt fizisks, emocionāls vai garīgs. Lai arī 
kāds būtu to iemesls, sāpes noteikti pastiprina 
sasprindzinājums, nogurums un raizes. Jo  
saspringtāks jūs esat, jo  asāk izjūtat jebkuras 
dažādu apstākļu radītas sāpes. Arī stress var 
radīt neiromuskulārā līdzsvara traucējumus, kas 
var izpausties kā muguras sāpes vai galvassāpes. 
Samazinot sasprindzinājumu un uzlabojot 
asinsriti, akupresūra samazina un pat profilaktiski 
novērš sāpes, vienlaikus veicinot relaksāciju un 
izveseļošanos.

Akupresūra var arī bloķēt sāpju impulsu 
pārvadi, aizslēdzot ķermeņa sāpju signalizācijas 
sistēmas vārtus un veicinot endorfīnu veidošanos. 
Endorfīni ir ķīmiskās vielas, kas darbojas nervu 
sistēmā un dabiskā ceļā samazina sāpes bez 
medikamentu radītajiem blakusefektiem.

Kāds no maniem akupresūras studentiem, 
pēc profesijas daiļkrāsotājs, jau divas dienas 
cieta no ļoti stiprām muguras lejasdaļas nervu 
sāpēm. Problēmas ar muguru viņam sākās pēc 
pārciestās darba traumas, kad viņš bija nokritis 
no jumta. Ikreiz, kad viņš veica smagāku fizisku 
darbu, krustu kaula un gūžas savienojuma vieta 
izšķobījās un sāpes izplatījās lejup pa kājas 
aizmuguri. Turklāt pirms sešām nedēļām viņš 
bija cietis arī auto katastrofā un guvis kakla 
daļas ievainojumus. Es viņam parādīju, kā 
lietot vispārēju sāpju samazināšanai domātus 
akupresūras punktus; to izmantošana viņam 
palīdzēja pilnīgi atslābināties un daļēji pārvarēt 
visu muskuļu sasprindzinājumu. Akupresūra 
veicināja viņam arī labu nakts miegu.

Mans pastāvīgais klients Džerijs cieta no 
nepārtrauktām gūžas un muguras lejasdaļas

sāpēm, kas varēja būt iespējama artrīta pazīme. 
Vairāk nekā pirms pieciem gadiem viņš bija 
nokritis no zirga un savainojis muguru, bet tā jau 
sen bija sadziedēta. Ta kā Džerijs ļoti cieta no 
sāpēm, naktīs viņš nespēja gulēt. Viņš nevarēja 
gulēt gultā, tāpēc spēja vienīgi nedaudz pasnaust 
guļamkrēslā. Džerijs izskatījās desmit gadus 
vecāks, nekā patiesībā bija. Starp uzacīm viņam 
bija dziļa grumba.

Es masēju Džerija plaukstas un pēdas, jo  
starp roku un kāju pirkstiem atrodas atsevišķi 
enerģētiskie punkti ķermeņa augšdaļas sāpju 
un plecu sasprindzinājuma samazināšanai. Pēc 
tam es viņam parādīju plecu zonā izvietotos 
punktus un ierādīju, kā iedarboties uz lāpstiņas 
zonu, uz rokām un kājām, kā sameklēt un kairi
nāt tur esošos punktus; beidzot parādīju sāpju 
samazinātājus punktus padziļinājumā starp īkšķi 
un rādītājpirkstu. Es vērsu uzmanību arī uz 
muguras augšdaļas, plecu un kakla punktiem.

Nākamajā nedēļā Džerijs ieradās manā birojā 
brašā stājā, izskatījās atpūties un smaidīgs. Viņš 
teica, ka jau gadiem ilgi neesot tik saldi gulējis 
uz muguras. Džerijs stāstīja, ka, piespiežot 
akupresūras punktu L I 4 starp īkšķi un rādītāj
pirkstu, viņš spējot momentā pārtraukt sāpes.

Hoku jeb ieleju savienotājs (LI 4) ir vispārējo 
sāpju samazināšanai visvairāk izmantotais punkts 
(šis punkts pilnībā ir aprakstīts un ilustrēts 
nākamajā lappusē). Jūs varat momentā samazināt 
jebkuras locītavu un muskuļu sāpes, izmantojot 
tikai šo vienu punktu! L I 4 ir visefektīvākais, ja  to 
izmanto saistībā ar kustībām. Vispirms atrodiet 
vissāpīgāko vietu hoku punkta atrašanās apvidū. 
Turiet to piespiestu tik stipri, lai šajā vietā radītu 
nelielas sāpes. Pēc tam darbiniet locītavu, kura 
atrodas vistuvāk sāpošajai ķermeņa vietai. Ja  jums, 
piemēram, ir stīvs kakls, tad kustiniet galvu uz 
augšu un uz leju, vienlaikus spēcīgi spiežot
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/loku punktu. Pčc vienas vai divām minūtēm 
mainiet rokas, lai strādātu ar otras puses hoku 
punktu. Pēc tam, turpinot kustības sāpju vietai 
tuvā locītavā, spiediet otras rokas LI 4 punktu. 
Iespējams, ka jau pēc dažām minūtēm sāpes 
būs ievērojami samazinājušās.

Austrumu veselības aprūpē ievērību izpelnījušies 
falāk minētie sāpju samazināšanas punkti. Šiem 
punktiem ir stipra ietekme uz ķermeņa augšdaļas 
un arī apakšdaļas sāpēm. Ja ir vispārējas muskuļu

un kaulu sāpes krūškurvī un plecos, tad izman
tojiet ķermeņa augšdaļā izvietotos punktus. Ja 
izjūtat sāpes gurnos, dzimumorgānos vai kājās, 
izmantojiet ķermeņa lejasdaļas punktus. Bet, ja 
ir muguras lejasdaļas sāpes vai vēdersāpes, tad 
iedarbojieties gan uz ķermeņa augšdaļas, gan 
apakšdaļas punktiem.

Akupunktūrā bieži izmanto adatu duršanu 
šajos punktos, lai panāktu vispārējo anestēziju 
un sāpju samazināšanos jebkurā ķermeņa vietā.

Enerģetiskie punkti ķermeņa augšdaļas 
sāpju samazināšanai

Ieleju savienotājs {Hoku; L i 4)
Brīdinājums! Šo punktu nedrīkst kairināt 
grūtnieces līdz pat dzemdību sākumam, jo tas 
var izsaukt dzemdes priekšlaicīgas kontrakcijas.

Novietojums. Padziļinājumā starp īkšķi un 
rādītājpirkstu muskuļu vislielākā pacēluma vietā, 
kad īkšķis un rādītājpirksts ir saspiesti cieši kopā.

Ieguvumi. Samazina artrītu, aizcietējumus, 
galvassāpes, zobu un plecu sāpes.

Trešās acs punkts  (GV 24.5) 
Novietojums. Tieši uzacu 
loku starpā padziļinājumā, 
kur deguna sakne pāriet 
pierē.

Ieguvumi. Šis punkts palīdz 
endokrīnajai sistēmai, sevišķi -  
hipofīzei un samazina siena 
drudzi, galvassāpes un 
spiedienu acīs.

Apziņas vā rti  (BG 20)
Novietojums. Zem galvaskausa pamatnes 
padziļinājumos, kas atrodas 5-7,5 cm atstatu 
viens no otra (atkarībā no galvas izmēriem).

Ieguvumi. Atbrīvo no artrīta, galvassāpēm, sama
zina stīvumu kaklā, kakla sāpes un traumu sekas.

Vēju mājoklis (GV 16)
Novietojums. Zemākajā galvas aizmugures 

centra lielajā padziļinājumā zem 
galvaskausa pamatnes.

Ieguvumi. Samazina sāpes acīs, 
ausīs, degunā un rīklē, galvassāpes un 
kakla stīvumu.
■ Jums neva jag noteikti izmantot visus 
sos punktus. Ja  iedarbosieties tikai uz 
vienu  va i d iviem  no tiem , kad vien  būs 
brīvs laiks, gūsiet maksimālu rezultātu.
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Enerģetisko punktu vingrinājumi
1. solis
Saspiediet LI 4. Vienu minūti ilgi spēcīgi iespiediet 
padziļinājumā starp īkšķi un rādītājpirkstu. Vērsiet

Dziļi elpojiet vienu minūti vai arī tik ilgi, 
līdz abās pusēs sajūtat regulāru, vienmērīgu 
pulsāciju, vienlaikus spēcīgi spiediet galvas 
centra virzienā.

3. solis
Spiediet GV 16 kopā ar GV 24.5. Uzlieciet 
kreisās rokas vidējo pirkstu uz GV 16 galvas
kausa pamatnes centrā. Ar labās rokas vidējo 
pirkstu izdariet vieglu spiedienu uz GV 24.5 
padziļinājumā starp uzacu lokiem. Vienu 
minūti dziļi elpojiet, aizveriet acis un lēnām 
atlieciet atpakaļ galvu. Šī ir lieliska akupresūras 
punktu kombinācija situācijās, kad ir sāpju vai 
diskomforta radītas miega problēmas.

pirksta spiedienu pret kaulu, kurš savienojas ar 
rādītājpirkstu. Pēc tam mainiet rokas un spiediet 
otras rokas LI 4 punktu arī vienu minūti.

2. solis
Spēcīgi spiediet GB 20. Uzlieciet īkšķus zem 
galvaskausa pamatnes uz padziļinājumiem, 
kuri atrodas apmēram 7,5 cm atstatumā. 
Izdariet pakāpeniski pastiprinātu spiedienu 
pret galvaskausu, lēni atliecot atpakaļ galvu.
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Enerģetiskie punkti ķermeņa apakšdaļas 
sāpju samazināšanai

Apziņas vā rti  (GB 20)
Novietojums. Zem galvaskausa pamatnes 
padziļinājumos abās pusēs 5-7,5 cm atstatumā 
viens no otra (atkarībā no galvas lieluma).

Lielā straume  (K 3)
Šis punkts ir iedarbīgs, j a  sāp gudrības zobs.

Brīdinājums! Nestimulējiet šo punktu pēc 
trešā grūtniecības mēneša.

Novietojums. Vidū starp iekšējo potīti un 
Ahilleja cīpslu.

Ieguvumi. Mazina pēdu uztūkumu, potītes 
sāpes, menstruālos krampjus, sāpes ausis, 
zvanīšanu ausis un muguras sāpes.

Augstie kalni (B 60)
Novietojums. Vidū starp ārējās potītes 
aizmugurējo daļu un Ahilleja cīpslu.

Ieguvumi. Atvieglo stāvokli radikulīta, ciskas 
sāpju, galvassāpju, muguras lejasdaļas sāpju un 
reimatisma gadījumā.

Trīs jū džu  punkts  (St 36)
Novietojums. Četru pirkstu platuma attālumā 
zem ceļgala bļodiņas un viena pirksta platuma 
attālumā uz āru no lielā lielakaula. Ja spiedīsiet 
pareizajā vietā, tad, kustinot pēdu augšup un 
lejup, zem pirksta ir jāsaraujas muskulim.

Ieguvumi. Nostiprina visu ķermeni, tonizē 
muskulatūru, veicina gremošanu un samazina 
kuņģa darbības traucējumus, ceļgala un 
apakšstilba sāpes.

■ Jums n eva ja g noteikti izmantot visus šos punktus. 
Jūs gū siet maksimālu efektu, j a  kairināsiet tikai 
vienu  va i divus no tiem.

Ieguvumi. Samazina sāpes jebkurā ķermeņa vietā, 
pulsējošas galvassāpes, reiboņus, kakla stīvumu, 
koordinācijas problēmas un uzbudināmību.
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Enerģetisko punktu vingrinājumi

atrodas 5-7,5 cm attālumā viens no otra 
(atkarībā no galvas lieluma). Pakāpeniski izdariet 
spiedienu pret galvaskausa pamatni, vienlaikus 
lēnām atliecot atpakaļ galvu. Vienu minūti, dziļi 
elpojot, spiediet uz punktiem galvaskausa centra
virziena.

pirkstu un rādītājpirkstu uzlieciet tieši zem īkšķa 
uz B 60. Šos punktus spēcīgi un noturīgi turiet 
saspiestus divas minūtes. Pēc tam to pašu izdariet 
ar otru kāju un roku.

2. solis
Enerģiski saberzējiet St 36.
Izmēriet četriem pirkstu 
platumiem atbilstošu attālumu 
uz leju no ceļgala bļodiņas un 
novietojiet pirkstgalus 1,3 cm 
uz āru no lielā lielakaula.
Ja pirksti atrodas pareizajā vietā, 
tad, kustinot pēdu uz augšu un 
uz leju, muskulis sarausies. Pēc 
tam savelciet pirkstus dūrēs 
un uzlieciet tās uz St 36 abu 
kāju ārpusē tieši zem ceļiem.
Ar dūrēm augšup un lejup 
izdariet masāžas kustības pa lielā 
lielakaula ārpusi. Šos punktus 
enerģiski berzējiet vienu minūti, 
vienlaikus dziļi elpojot.

Papildu punkti nodaļai
“Sāpes”

Lai iepazītos ar vispārēja 
rakstura sāpju samazināšanai 
domāto pārējo punktu 
ilustrācijām, skatiet 5. nodaļu 
“Potītes un pēdas problēmas”, 
6. nodaļu “Nemiers un 
nervozitāte”, 9. nodaļu 
“Muguras sāpes un radikulīts”, 
28. nodaļu “Ceļgala sāpes”,
33. nodaļu “Kakla stīvums 
un sāpes”, 41. nodaļu 
“Zobu sāpes” un 42. nodaļu 
“Plaukstas sāpes”.

1. solis
Spēcīgi spiediet GB 20. Uzlieciet īkšķus uz 
galvaskausa pamatnes, uz dobumiem, kuri
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3. solis
Spiediet K 3 un B 60. Salieciet kreiso kāju, 
kreisās kājas pēdu uzliekot uz labās kājas ceļgala. 
Ar labās rokas īkšķi spiediet K 3, kas atrodas 
starp potīti un Ahilleja cīpslu. Labās rokas vidējo
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G r ū t n i e c ī b a  u n  n e a u g l ī b a

no pateicīgākajiem brīžiem mana akupre
sūras speciālista praksē ir bijuši tad, kad strādāju ar 
grūtniecēm. Daudzām sievietēm esmu iemācījis, kā 
pārvarēt muguras lejasdaļas, plecu un kakla sāpes, 
kas bieži vērojamas grūtniecības laikā. Es esmu 
iemācījis grūtnieču vīriem, kā sievām palīdzēt 
samazināt sasprindzinājumu un dzemdību sāpes.

Esmu lietojis akupresūra arī sievietēm, kurām 
neiestājas grūtniecība. Viena no nesenajām manu 
akupresūras kursu beidzējām veica akupresūras 
seansu kursu savai klientei, kādai advokātei, kas 
divus gadus nesekmīgi bija centusies ieņemt bērnu. 
Šī sieviete un viņas vīrs izmisīgi vēlējās bērnu. Viņa 
saņēma iknedēļas akupresūras seansus, kas bija vērsti 
uz kakla, krūškurvja, muguras lejasdaļas un gūžu

muskulatūras atslābināšanu. Šajos seansos speciāli 
tika stimulēts bara jeb enerģijas jū ra  (C V  6) — vēdera 
apgabala tonizēšanai un grūtniecības veicināšanai 
speciāli paredzēts punkts. Pašārstēšanās nolūkos 
viņa pati katru dienu papildus nodarbojās ar šī 
punkta (trīs pirkstu platuma attālumā zem nabas) 
stimulēšanu. Pēc trim mēnešiem savai akupresūras 
speciālistei viņa sajūsmināta paziņoja, ka ir stāvoklī.

Grūtniecības laikā sievietes ķermenī norisinās 
daudzas fiziskas pārmaiņas. Katrā grūtniecības 
stadijā grūtnieces organisms dažādi “atbild” 
uz stresu. Piemēram, augot auglim, palielinās 
spiediens uz urīnpūsli. Tas rada biežāku nepie
ciešamību urinēt. Šīs fizioloģiskās izmaiņas var 
harmonizēt, stimulējot konkrētus akupresūras 
punktus. Ir punkti, kuri atjauno sievietes hormo
nālās sistēmas līdzsvaru, un punkti, kas samazina 
raksturīgo slikto dūšu no rītiem, muguras 
lejasdaļas sāpes, potīšu uztūkumu un nogurumu.

Pirmā trimestra laikā visbiežāk sastopamais 
diskomforts ir krūšu jutīgums, slikta dūša un 
nogurums. Ta kā krūšu jutīguma samazināšanai 
izmantojami tie paši punkti, kas uzlabo laktāciju, 
tad informāciju par šiem punktiem varat meklēt 
29. nodaļā.

Lai samazinātu slikto dūšu no rītiem, spēcīgi 
spiediet uz plaukstas locītavu (P 6), kā tas sīkāk 
aprakstīts un ilustrēts turpmākajās lappusēs. Šis 
punkts var izrādīties efektīvs jebkuru apstākļu 
radītas sliktas dūšas samazināšanai, sākot no 
grūtniecēm raksturīgā rīta nelabuma un beidzot 
ar kinetozi (sk. 32. nodaļu).

Lai uzveiktu nogurumu, stimulējiet dzīvības 
jūras punktus B  23 un B  47, kas atrodas muguras 
lejasdaļā. Vai nu enerģiski saberzējiet muguras 
lejasdaļu ar plaukstu mugurējām virsmām tā, lai 
no berzes rastos siltuma sajūta, vai arī sarullējiet 
pāris biezu dvieļu, palieciet tos sev zem muguras 
lejasdaļas un lēnām uzgulieties uz tiem, lai radītu 
spiedienu uz šo zonu. Šie punkti labi novērš arī 
nogurumu un muguras lejasdaļas sasprindzinā
jumu grūtniecības laikā.

Cirkšņu apvidū izvietotie punkti samazina 
vēdersāpes, gremošanas traucējumus, vēdera 
uzpūšanos un elpošanas grūtības, kas saistītas ar 
augļa kustēšanos un tā radīto spiedienu uz mātes 
saules pinumu. Šie punkti (Sp 12 un Sp 13) ir
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novietoti iegurņa apvidū, kur kājas pāriet rumpī. 
Tie atrodas vidū starp gūžas kaula pamatni un 
kaunumkaulu. Dzemdes un dzivibas punkti (par 
tiem stāstīts turpmāk) samazina iegurņa un mu
guras lejasdaļas sasprindzinājumu, tas ir, darbojas 
uz zonām, kuras grūtniecības, dzemdību un pēc
dzemdību atveseļošanās periodā var būt bloķētas

B rīd inājum s! Akupunktūras adatu lietošana 
grūtniecības laikā tradicionāli ir aizliegta, jo 
minēto punktu spēcīga stimulācija var izraisīt 
dzemdes kontrakcijas, šādi palielinot spontānā 
aborta rašanās briesmas. Akupresūru uzskata 
par drošāku iedarbības veidu, tomēr grūtniecības 
laikā pirksta spiedienam jebkurā punktā jābūt

pakāpeniskam un mērenam. Pirms mēģināt kādu 
no šiem vingrinājumiem, konsultējieties ar savu 
ārstu, lai gūtu pārliecību, ka viņš nesaskata nekādas 
briesmas akupresūras lietošanā jūsu situācijā.

Punkts Spēcīga stimulācija Ilustrācijas 
nav vēlama pēc šajā lappusē

LI 4* 1. mēneša 186.
K 3** 3. mēneša 188.
Sp 6*** 7. mēneša 169.

* Var izraisīt dzemdības.
** Nomierina augli.

*** Var izraisīt dzemdības un nomierina augli.

Enerģetiskie punkti grūtniecības radīto problēmu 
samazināšanai

Dzīvības jū ra  (B 23 un B 47)
Brīdinājums! Nespiediet uz nobīdītiem 
mugurkaula diskiem vai uz dislocētiem lūzušiem 
kauliem. Ja jums ir slima mugura, tad spiediena 
vietā ļoti dziedinošs var būt dažu minūšu ilgs, 
mierīgs un vienmērīgs pieskāriens. Ja jums ir 
kādas neskaidrības un nepieciešams medicīniska 
rakstura padoms, noteikti konsultējieties ar ārstu.

Novietojums. Muguras lejasdaļā divu vai trīs 
pirkstu planima attālumā no mugurkaula jostas 
līmenī.

Ieguvum i. Samazina pēcdzemdību perioda 
traucējumus, muguras lejasdaļas sāpes, nogurumu, 
seksuāli reproduktīvās problēmas, regulē 
izdalījumus no maksts.

Dzemde un dz īv ība  (B 48)
Novietojums. Vienu vai divu pirkstu platuma 
attālumā uz ārpusi no krustu kaula (lielais kaulai
nais apvidus muguras pamatnē) un vidū starp 
gūžas kaula virsotni un dibena vaigu pamatni.

Ieguvum i. Samazina sasprindzinājumus iegurnī, 
kā arī novērš aizcietējumus, urinācijas traucējumus, 
radikulīta, muguras lejasdaļas sāpes un gūžu sāpes
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Debesu pīlārs (B 10)
Novietojums. Apmēram 1,3 cm zem galvaskausa 
pamatnes uz saspringtajiem muskuļiem 1,3 cm uz 
ārpusi no mugurkaula.

Ieguvumi. Samazina šādus grūtniecības laikā 
bieži sastopamus simptomus: stresu, nespēku, 
bezmiegu, spiedienu galvā, kakla stīvumu un 
plakstiņu uztūkumu.

M iera jū ra  (CV  17)
Novietojums. Krūškaula centrā trīs īkšķu 
platuma attālumā virs kaula pamatnes.

Ieguvumi. Samazina nervozitāti, sastrēgumus 
krūtis, bezmiegu, nemieru, depresiju un 
citus grūtniecībai raksturīgus emocionālus 
traucējumus.

Iekšējie vā rti (P  6)
Novietojums. Apakšdelma iekšpuses vidū divarpus 
pirkstu platuma attālumā zem plaukstas rievas.

Ieguvumi. Atbrīvo no nepatīkamām sajūtām 
grūtniecības un pēcdzemdību laikā, novērš 
sliktu dūšu, bezmiegu, nemieru un gremošanas 
traucējumus.

■ Jums n av nepieciešams izmantot visus šos punktus. 
Lietojot tikai v ienu  va i divus no tiem, gū siet vēlamo 
efektu.

Trešās acs punkts (GV 24.5)
Novietojums. Tieši starp uzacu lokiem padziļi
nājumā, kur deguns pāriet pierē.

Ieguvumi. Novērš dziedzeru saskaņotas 
darbības traucējumus grūtniecības laikā, atbrīvo 
no siena drudža, galvassāpēm un gremošanas 
traucējumiem.

Brāzmainās durvis  (Sp 12) 

Ietekmīgā savrupmāja  (Sp 13)
Abi punkti efek tīvi samazina grūtniecības radīto 
diskomforta sajūtu vēderā.

Novietojums. Abi punkti atrodas iegurņa apvidū 
tās krokas vidū, kur kājas pāriet rumpī.

Ieguvumi. Šie punkti ir labi impotences, 
menstruālo krampju un vēdera diskomforta 
samazināšanai.
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Enerģetisko punktu vingrinājumi

2. solis
Spiediet B 23 un B 47. Izmantojiet cieši sarullētu 
biezu zeķu pāri vai arī savelciet rokas dūrēs,

pirkstu kauliņus vēršot uz augšu. Izlieciet 
iegurni uz augšu, paceļot dibenu no zemes, 
lai varētu palikt zeķes vai savas dūres 10 cm 
attālumā zem muguras lejasdaļas jostas līmenī. 
Lēnām nolaidiet dibenu, relaksējieties un vienu 
minūti dziļi elpojiet. Tas radis spiedienu gan 
uz iekšējiem, gan uz ārējiem muguras lejasdaļas 
punktiem. Pēc tam atkal paceliet iegurni uz 
augšu un izņemiet zeķes vai dūres; rokas brīvi 
novietojiet gar sāniem. Tad atkal nolaidiet 
iegurni uz zemes un pilnīgi relaksējieties.

3. solis
Spēcīgi spiediet B 10. Uzlieciet abu roku 
pirkstgalus uz kakla aizmugurējās daļas abās 
pusēs 1,3 cm uz ārpusi no mugurkaula. 
Izmantojiet visu pirkstu galus, lai spēcīgi 
piespiestu biezos, izceltos muskuļus, kas stiepjas 
paralēli mugurkaulam. Roku mugurpusei jābūt 
uz grīdas, pirkstiem -  saliektiem. Vienu minūti 
spiediet uz muskuļiem virzienā uz augšu, šajā 
laikā dziļi elpojot.

Lai gan jū s varat izmantot šos punktus 
individuāli jebkurā pozā, šis komplekss ir 
izveidots, lai darbotos ērtā guļus stāvoklī 
uz muguras -  gultā va i uz grīdas, paklājot 
paklāju.

1. solis
Stimulējiet B 48 zonu. Kājas saliektas, pēdas 
cieši piespiestas pie zemes. Palieciet plaukstas 
zem dibena vaigiem (plaukstu virsma vērsta pret

zemi) muguras pamatnes apvidū. Dziļi elpojiet 
un divas minūtes svārstiet ceļus no vienas puses 
uz otru. Ērtības labad un ari tāpēc, lai stimulētu 
dažādas dibena muskuļu vietas, mainiet roku 
stāvokli.
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4. solis
Spiediet P 6. Uzlieciet labās rokas īkšķi uz kreisās 
rokas apakšdelma ickšmalas divarpus pirkstu pla
tuma attālumā lejup no plaukstas pamatnes krokas. 
Spēcīgi piespiediet un noturiet spiedienu trīsdesmit 
sekundes. Pēc tam mainiet rokas, lai atkal trīsdes
mit sekundes spiestu labās rokas apakšdelmu.

Speciāls muguras lejasdaļas vingrinājums 
grūtniecēm

Vienu uz otra izklājiet divus dvieļus. Salokiet 
dvieļu ārējās apmales virzienā uz centru. Cieši 
sarullējiet dvieļus un uzlieciet uz grīdas paklājiņa. 
Nogulieties uz muguras, paliekot dvieļus zem 
muguras pamatnes. Kājām jābūt vai nu taisnām, 
vai arī iztaisnotām atkarībā no tā, kā jūs jūtaties

5. solis
Satveriet GV 24.5 un GV 17. Saudzīgi uzlieciet 
labās rokas trešo pirkstu uz uzacu loku savieno
šanās vietas -  uz trešās acs punkta. Izmantojiet 
kreisās rokas pirkstgalus, lai viegli piespiestu 
krūškaula centrālās daļas ierobījumus. Iedarbo
jieties uz šo nomierinošo punktu kombināciju 
vismaz vienu minūti, vienlaikus dziļi elpojot.

Dziļi elpojot, koncentrējiet uzmanību 
uz dzemdi, iztēlojieties, kā elpošana baro 
jū su  bērnu. Domājiet par bērnu ar visu 
savu sirds mīlestību un centieties p iln īgi 
atslābināties.

Papildu punkti nodaļai “Grūtniecība un 
neauglība”

Lai iepazītos ar grūtniecības radīto neērtību 
samazināšanai domāto pārējo punktu ilustrācijām, 
skatiet 29. nodaļu “Iznēsāšana, dzemdības un 
sevis aprūpe”.

ērtāk. Uzlieciet rokas uz vēdera, aizveriet acis 
un vismaz divas minūtes dziļi elpojiet. Pēc tam 
salieciet ceļus, turot pēdas cieši piespiestas pie 
grīdas; izlieciet iegurni uz augšu, lai varētu 
izņemt ārā apakšā novietotos dvieļus. Nolaidiet 
sēžamvietu atpakaļ uz grīdas, aizveriet acis un 
vairākas minūtes pilnīgi atslābinieties.
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P l e c u  s t īv u m s

S a lli ja , manas mātes labākā draudzene, slimoja 
ar bursītu un juta sāpes augšdelmā. Ļoti sāpīga 
bija arī viņas muguras augšdaļa. Es viņai 
veicu apmēram pusstundu ilgu plecu apvidus 
akupresūras seansu un iemācīju, kā iedarboties 
uz akupresūras punktiem. Mums visiem par lielu 
brīnumu, Sallija uzreiz spēja pacelt rokas bez 
sāpēm. Vēlāk viņa pastāstīja, ka sāpes uznākot 
visai reti un tagad, piespiežot dažus punktus, 
viņa tās varot ātri novērst.

Plecu apvidus sāpīgums vai stīvums bieži 
atspoguļo cilvēka vispārējo emocionālo un 
fizisko stāvokli. Stresa pārpilna dzīve, emocionāli 
sasprindzinājumi, fiziskas traumas un nogurums 
var veicināt plecu zonas saspringumu un sāpes.

Daudzas profesijas rada vai pastiprina 
sasprindzinājuma uzkrāšanos plecos. Plecu 
sasprindzinājumu izraisa mašīnrakstīšana, 
strādāšana pie rakstāmgalda, darbs pie darbgalda 
vai datora. Kad sēž neērtā pozā, elpošana 
kļūst virspusēja un veidojas sasprindzinājums. 
Kravas automobiļu šoferiem, kas pie stūres 
sēž sakumpuši, viegli rodas plecu zonas 
sasprindzinājums. Cilvēkiem, kuri strādā ļoti 
filigrānu darbu, piemēram, elektronikas nozarē, 
grafiskajā mākslā, izšūšanā vai juveliermākslā, 
bieži ir līdzīgas problēmas. Ikviens, kurš atrodas 
konkurences pārpilnās, stresu veicinošās situācijās, 
vienalga, vai tas būtu vadošs darbinieks vai 
students, var ciest no plecu sasprindzinājuma.

Pleci ir stresa un sasprindzinājuma krātuve.
Ar laiku sasprindzinājums kļūst hronisks.
Tas veicina noguruma iestāšanos, kas iespaido 
pārējās ķermeņa daļas. Hronisks plecu stīvums

var traucēt asinsriti ekstremitātēs, radot aukstas 
rokas un kājas. Atbrīvojoties no plecu stīvuma, 
rokās un plaukstās var ieplūst siltuma vilnis; 
daudzi cilvēki vienlaikus konstatē asinsrites 
uzlabošanos arī kājās un pēdās.

Akupresūra ir efektīvs līdzeklis gan plecu, gan 
kakla sasprindzinājuma samazināšanai. Kad veicat 
vingrinājumus, parasti ir nepieciešami vairāki 
pirkstu radītu spiedienu seansi (piecpadsmit līdz 
divdesmit minūtes vienlaikus ar dziļu elpošanu), lai 
atbrīvotos no sāpēm plecos vai no kakla stīvuma. 
Akupresūras seansu rezultātā jūs sajutīsiet atvieg
lojumu. Tā kā plecu problēmas parasti ir saistītas 
ar dažāda tipa sasprindzinājumu un bojājumu 
ietekmes uzkrāšanos ilgstošā laika periodā 
(mēnešiem, varbūt pat gadiem ilgi), lai pilnībā 
likvidētu šo stīvumu, parasti ir nepieciešami 
vairāki akupresūras seansi.

Šajā nodaļā stāstīts par vairākiem vietējiem 
plecu apvidū izvietotiem akupresūras punktiem, 
kā par trigera (pārslēdzošajiem) punktiem, kas 
var būt novietoti tālāk no zonas, tomēr atbrīvo 
no plecu sāpēm un stīvuma. Vairākas minūtes 
ilgs spēcīgs spiediens uz debešķīgās atjaunošanās 
punktu (T W  15) atbrīvo no stīvuma un sāpēm 
plecos, kā arī no kakla stīvuma. Vēl viens ļoti 
nozīmīgs punkts, kurā koncentrējas plecu 
stīvums, ir G B  21. Tas atrodas plecu muskuļu 
virspusē tuvu kakla pamatnei. Izcili trigera punkti 
plecu sāpju un hroniska stīvuma likvidēšanai ir 
LI 14 (uz augšdelma) un G B  20  (uz galvaskausa 
pamatnes). Šo punktu atrašanās vieta ir precīzi 
aprakstīta šajā nodaļā. To var itin labi iemācīt 
arī saviem bērniem.
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Enerģētiskie punkti plecu stīvuma 
samazināšanai

Debešķīgā atjaunošanās (T W  15)
Novietojums. Uz pleciem vidū starp kakla pamatni 
un plecu ārpusi 1,3 cm zem plecu virsotnes.

Ieguvumi. Samazina muskuļu sasprindzinājumu, 
kakla stīvumu un sāpes plecos.

Plecu labklājība (GB 21)
Brīdinājums! Grūtnieces šo punktu drīkst spiest 
tikai ļoti viegli.

Novietojums. Uz muskuļa plecu augstākajā vietā 
2,5-5 cm uz āru no kakla malas.

Ieguvumi. Samazina stīvumu plecos, nervozitāti, 
uzbudināmību un nogurumu.

Ārējais rokas kauls (LI 14)
Novietojums. Uz augšdelma ārējās virsmas 
trešdaļā attāluma no pleca virsotnes līdz plecam. 
Berzējot pirkstus gar kaulu, rokas ārpusē, atrodiet 
rupjo muskuli.

Ieguvumi. Atbrīvo no sāpēm rokās, plecu un 
kakla stīvuma.

Apziņas vā rti (GB 20)
Novietojums. Zem galvaskausa pamatnes 
padziļinājumā starp diviem lielajiem vertikālajiem 
kakla muskuļiem 5-7,5 cm attālumā viens no otra 
(atkarībā no galvas lieluma).

Ieguvumi. Atbrīvo no artrīta plecos un kaklā, no 
galvassāpēm un kakla stīvuma.

■ Jums neva ja g izmantot visus šos punktus. Gūsiet 
vēlamo efektu, j a  lietosiet v ienu  va i divus no tiem, 
tiklīdz būs brīvs laiks.
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Enerģetisko punktu vingrinājumi
Šos vingrinājumus veiciet ērtā sēdus 
stāvoklī.

1. solis
Uzmanīgi pasitiet savus plecus. Savelciet labās 
rokas plaukstu vaļīgā dūrē, plaukstas locītavu 
saglabājot atbrīvotu. Ar dūri viegli paplikšķiniet 
pa kreiso plecu, virzoties no kakla malas pāri 
krūškurvja virspusei uz plecu. Pēc tam mainiet 
puses un strādājiet ar otru plecu. Vairāk laika un 
uzmanības veltiet saspringtākajai pusei.

vidējo pirkstu un zeltnesi piespiediet vislielākā 
sasprindzinājuma punktu. Ļaujiet roku svaram 
brīvi novilkt rokas uz leju un uz priekšu, pirkstus 
atstājot ieāķētus saspringtajās plecu vietās. 
Stimulējiet šos punktus vienu minūti, vienlaikus 
dziļi elpojot.

3. solis
Spiediet GB 21 un LI 14. Uzlieciet labās rokas 
rādītājpirksta, vidējā pirksta un zeltneša galus uz

2. solis
Spēcīgi ieāķējieties 
T W 15 punktos.
Salieciet abu roku 
pirkstus un uzlieciet 
tos uz abu plecu 
virspuses; kreiso 
roku — uz kreisā pleca 
un labo roku -  uz 
labā pleca. Izjūtiet 
sasprindzinājumu 
radītus sacietējumus 
tieši virs lāpstiņām. 
Ar rādītājpirkstu,

kreisā pleca virspuses (GB 21), bet kreisās rokas 
pirkstgalus -  uz labā augšdelma ārmalas (LI 14). 
Piespiediet abus šos punktus. Šī ir ļoti iedarbīga 

punktu kombinācija 
plecu sasprindzinājuma 
samazināšanai. Dziļi 
elpojot, šos punktus turiet 
piespiestus vienu minūti. 
Muskuļaudiem zem 
pirkstiem atslābinoties, 
iespiediet pirkstus aizvien 
dziļāk un dziļāk. Pēc tam 
mainiet puses un, dziļi 
elpojot, spiediet otras 
rokas punktus (atkal 
vienu minūti).
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4. solis
Spiediet GB 20. Palieciet īkšķus zem galvaskausa 
pamatnes padziļinājumos, kuri atrodas 5-7,5 cm 
atstatumā. Aizveriet acis, lēnām lieciet atpakaļ 
galvu, pakāpeniski palielinot spiedienu uz galvas
kausu virzienā uz augšu. Dziļi elpojiet un vērsiet 
spiediena spēku augšup un pret galvaskausa vidu. 
Iedarbojieties uz šo punktu vienu minūti vai arī tik 
ilgi, līdz abās pusēs sajūtat regulāras, vienmērīgas 
pulsācijas. Tad ļoti lēnām pārtrauciet spiest.

Plecu satveršana un vilkšana
Pārlieciet labās rokas pirkstus pāri 

kreisajam plecam, ieāķējot tos blīvajā muskulī 
(trapecmuskulī). Ieelpojiet, palielinot pirkstu 
spiediena spēku; paturiet kādu bridi pirkstus šādā 
stāvoklī, pēc tam izelpojiet, lēni virzot pirkstus 
uz augšu virs pleciem, un spēcīgi saspiediet 
muskuli. Tad ļaujiet labajai rokai noslīdēt klēpī. 
Pēc tam nodarbojieties ar labo plecu. Kreisās 
rokas pirkstus iekrampējiet muskulī labā pleca 
virsotnē un atkārtojiet tādas pašas kustības, kuras 
veicāt otrai rokai. Dziļi ieelpojiet, ar pirkstiem 
izdarot spēcīgu, vienmērīgu spiedienu. Izturiet 
spiedienu. Tad lēni izelpojiet, velkot pirkstus 
pāri plecam 
un izdarot 
tam spēcīgu 
iestiepumu.
Pēc tam ļaujiet 
kreisajai 
rokai noslīgt 
klēpī. Dziļi 
elpojiet un 
atslābinieties.

Aku-jogas vingrinājums plecu 
sasprindzinājuma samazināšanai

Nākamā vingrinājuma izpildes laikā ķermenim 
jābūt novietotam tā, lai svars saspiestu muskuļus 
un stimulētu plecus, tādā veidā atbrīvojot tos no 
sasprindzinājuma. Šis vingrojums ir visefektī
vākais, ja tā izpildes laikā koncentrējas uz dziļu 
elpošanu. Vingrojums ir labs plecu stīvuma, 
frustrācijas un nervozitātes samazināšanai.
1. Nogulieties uz muguras.
2. Salieciet ceļus tā, lai kāju pēdas būtu cieši 

piespiestas pie zemes.
3. Paceliet rokas virs galvas uz grīdas un 

atbrīvojiet tās.
4. Ieelpojiet, ceļot iegurni uz augšu. Šādā 

stāvoklī palieciet vairākas sekundes.

5. Izelpojiet, lēnām atgriežoties sākuma stāvoklī. 
Turpiniet ieelpot, kad virzāties augšup, un 
izelpojiet, kad kustaties lejup; dariet to vienu 
minūti.

6. Vēl vairākas minūtes turpinot dziļi elpot, 
atbrīvojiet muguru, rokas brīvi noliekot gar 
sāniem; acis aizvērtas.

Papildu punkti nodaļai “Plecu stīvums”
Lai iepazītos ar plecu sasprindzinājuma 

samazināšanai domātu citu punktu aprakstiem, 
skatiet 26. nodaļu “Uzbudināmība, frustrācija 
un adaptācijas grūtības” un 33. nodaļu “Kakla 
stīvums un sāpes”.
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38
D e g u n a  b l a k u s d o b u m u  p r o b l ē m a s  

UN SIENA DRUDZIS

k a ut ari akupresūra mazina deguna 
blakusdobumu problēmas, tomēr pastāv 
kategoriska prasība, lai līdztekus simptomu 
ārstēšanai tiktu atklāts problēmas dziļākais 
iemesls. Ja deguna blakusdobumu problēmas 
ir ilgstošas, konsultējieties ar ārstu. Daudzos 
gadījumos deguna blakusdobumu problēmas 
var radīt spēcīgas emocijas, piemēram, raizes, 
skumjas vai vainas apziņa. Ja šīs problēmas 
netiek atrisinātas, tās bieži rada krūškurvja 
muskuļu sasprindzinājumu, kas savukārt 
veicina dobumu pāreju aizsprostojumus.
Tā kā akupresūra noņem šo sasprindzinājumu, 
deguna blakusdobumi bieži vien attīrās.

Aizcietējumi, slikta diēta, fizisku vingrinājumu 
trūkums -  tas viss veicina deguna blakusdobumu 
problēmu rašanos. Lai konstatētu, vai deguna 
blakusdobumus neiespaido jūsu diēta, kaut 
arī ārsts tā neuzskata, mēģiniet divas nedēļas 
izvairīties no piena produktu lietošanas uzturā un 
pavērojiet, vai deguna blakusdobumu problēmas 
neizzūd.

Mans bijušais klients Deniss izmantoja 
deguna apvidū izvietotos akupresūras punktus, 
lai izvairītos no hroniskiem deguna aizsprosto
jumiem un atjaunotu ožas sajūtu. Viņš iedarbojās 
uz šiem punktiem vairākas reizes dienā divas 
nedēļas ilgi un atklāja, ka ir uzlabojusies arī viņa 
garšas sajūta.

Anatomiski deguna blakusdobumi atgādina 
kabatas vai ielejas. Siena drudža un deguna 
blakusdobumu problēmu ārstēšanā tradicionāli 
izmantojamais punkts ir ieleju savienotājs LT 4.
Kā vispārējs sastrēgumu un sāpju likvidācijas 
trigera punkts LI 4 palīdz atvērt un iztīrīt deguna 
blakusdobumus. Deguna saknes apvidū izvietotais 
B 2 punkts noder, ja  ir pieres apvidus galvassāpes 
un blakusdobumu problēmas. Arī uz galvaskausa 
izvietotie GV 20 un B 7 punkti tiek izmantoti 
aizsprostotu deguna blakusdobumu iztīrīšanai.
Uz sejas novietotie LI 20 un St 3 ir visbiežāk 
lietotie punkti augšžokļa dobumu problēmu 
likvidācijai. Punktu izmantošana ir droša, un 
to var iemācīt bērniem.
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Enerģetiskie punkti deguna blakusdobumu 
problēmu un siena drudža samazināšanai

Urbjošais bambuss (B 2)
Novietojums. Acu iekšējā kaktiņa padziļinājumā, 
kur virsdegune saskaras ar uzacu lokiem.

Ieguvumi. Samazina deguna blakusdobumu 
sāpes, galvassāpes, redzes miglainumu, acu 
sarkanumu un neskaidru skatienu, siena drudzi 
un spiedienu acīs.

Debesu pīlārs  (B 10)
Novietojums. Apmēram 1,3 cm zem galvaskausa 
pamatnes uz cietajiem muskuļiem 1,3 cm uz 
ārpusi no mugurkaula.

Ieguvumi. Samazina asins sastrēgumu galvā, 
siena drudzi, stresu, enerģijas izsīkuma sindromu, 
kakla stīvumu, acu uztūkumu un kakla sāpes.

Caururbjošās debesis (B 7)
Novietojums. Galvaskausa 
virspusē uz līnijas, kas iet no ausu 
aizmugures viena īkšķa platuma 
attālumā no centra.

Ieguvumi. Samazina galvassāpes, 
deguna aizlikumu, sastrēgumus 
deguna blakusdobumos, uzlabo 
garšas sajūtu.

Aicinošā smarža  (LI 20).
Novietojums. Tieši blakus nāsīm.

Ieguvumi. Atbrīvo no sāpēm deguna blakus
dobumos, deguna aizsprostojumiem, sejas 
paralīzes un sejas piepampuma.

Sejas skaistums (St 3)
Novietojums. Vaiga kaula aizmugurē tieši zem 
acs zīlītes.

Ieguvumi. Mazina deguna aizlikumu, asins 
sastrēgumus galvā, graušanu acīs, zobu sāpes 
un acu nogurumu.

Simts satikšanos punkts (GV 20)
Novietojums. Uz galvas 
virsas starp galvaskausa 
kauliem. Sis punkts atrodas 
uz līnijas, kas ausu aizmuguri 
savieno ar galvas virsu.

Ieguvumi. Atvieglo 
sastrēgumus deguna 
blakusdobumos, uzlabo 
koncentrēšanās spējas 
un atmiņu, mazina 
galvassāpes.
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Trešās acs punkts (GV 24.5)
Novietojums. Tieši starp uzacu lokiem 
padziļinājumā, kur virsdegune saskaras ar pieri.

Ieguvumi. Atbrīvo no siena drudža, sastrēgu
miem deguna blakusdobumos, galvassāpēm un 
spiediena acīs.

Personas v idu s  (GV 26)
Novietojums. Divās trešdaļās no virslūpas līdz 
degunam.

Ieguvumi. Atbrīvo no siena drudža, šķaudīšanas, 
ģīboņa un galvas reiboņiem.

Ieleju savienotā js  (Hoku;  LI 4) 
Brīdinājums. Šo punktu nedrīkst stimulēt 
grūtnieces, jo tas var izraisīt dzemdes priekš
laicīgas kontrakcijas.

Novietojums. Padziļinājumā starp īkšķi un rādītāj
pirkstu visaugstākajā muskuļa pacēluma vietā, kad 
īkšķis un rādītājpirksts ir saspiesti cieši kopā.

Ieguvumi. Samazina galvassāpes, sāpes deguna 
blakusdobumos, siena drudzi, kā arī asins 
sastrēgumus galvā.

■ Jum s n eva jag lietot visus šos punktus. Vēlamo 
rezultātu va r gūt, j a  izmanto tikai v ienu  va i divus 
no tiem, kad v ien  ir brīvs laiks.

Enerģetisko punktu vingrinājumi

Ja  izvēlaties šo vingrinājumu kompleksu, 
varat to veikt va i nu guļus, va i ērtā sēdus 
stāvoklī.

1. solis
Spēcīgi spiediet B 2 un B 10. Uzlieciet kreiso 
roku uz abiem B 2 punktiem virsdegunes tuvumā, 
īkšķi liekot kreisajā pusē, rādītājpirkstu -  labajā 
pusē. Spiediet virzienā uz augšu nelielajos padzi
ļinājumos acu ligzdu augšējā iekšējā daļā. Ar 
labo roku satveriet kakla aizmuguri, pirkstgalus 
uzliekot kreisajā pusē, bet plaukstas pamatni -  
labajā pusē. Spēcīgi saspiediet kakla muskuļus. 
Aizveriet acis un dziļi elpojiet; punktus turiet 
piespiestus vismaz vienu minūti.
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2. solis
Satveriet B 7. Lai sameklētu šos punktus, abu 
roku pirkstgalus novietojiet ausu aizmugurē, pēc 
tam tos virziet augšup uz galvas virsu. Šie punkti 
ir izvietoti divos nelielos padziļinājumos uz galvas 
virsas 2,5 cm attālumā viens no otra. Šos punktus 
ar pirkstgaliem turiet piespiestus, vienlaikus dziļi 
elpojot.

3. solis
Vienlaikus viegli piespiediet LI 20 un St 3.
Viegli piespiediet zem vaigu kauliem blakus 
degunam, spiediena spēku vēršot augšup. Šo 
punktu stimulācijas laikā dziļi elpojiet.

4. solis
Vienlaikus satveriet GV 20 un GV 24.5.
Uzlieciet labās rokas pirkstgalus uz GV 20
padziļinājumā galvas centrā (bērniem šī vieta ir 
mīksta). Ar trešā pirksta galu viegli pieskarieties 
vietai starp uzacīm. Vienu minūti dziļi elpojiet.
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5 . solis
Vienlaikus spiediet GV 20 un GV 26. Turpinot 
spiest GV 20 uz galvaskausa virsas, pirkstu 
pārvietojiet no trešās acs punkta uz GV 26 
starp augšlūpu un deguna. Dziļi elpojiet un 
vienu minūti spiediet šos enerģētiskos punktus, 
tā atbrīvojot sevi no siena drudža un deguna 
blakusdobumu problēmām.

6. solis
Spēcīgi saspiediet LI 4. Uzlieciet labās rokas 
īkšķi uz padziļinājuma plaukstas virspusē, 
pirkstus liekot uz plaukstas virsas tieši zem 
īkšķa. Saspiediet kopā īkšķi ar rādītājpirkstu, 
tā stipri iespiežoties padziļinājumā. Spiediena 
spēku vērsiet tā kaula virzienā, kurš savienojas 
ar kreisās rokas rādītājpirkstu. Lēni un dziļi 
elpojiet, trīsdesmit sekundes spiežot šo punktu 
So sastrēgumus samazinošo trigera punktu 
var izmantot jebkurā laikā, kad nepieciešams 
samazināt sāpes deguna blakusdobumos vai 
siena drudzi.

Papildu punkti nodaļai “Deguna blakusdobumu problēmas un siena drudzis”
Lai iepazītos ar deguna blakusdobumu problēmu un siena drudža samazināšanai izmantojamo 

papildu punktu ilustrācijām, skatiet 11. nodaļu “Saaukstēšanās un vīrusinfekcijas”, 20. nodaļu 
“Galvassāpes un migrēna” un 34. nodaļu “Deguna asiņošana”.
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39
K u ņ ģ a  s ā p e s , g r e m o š a n a s  

TRAUCĒJUMI UN GRĒMAS

S āp e s  kuņģī un gremošanas traucējumus 
var radīt daudzi iemesli: rafinētas pārtikas, 
piemēram, no baltiem miltiem un baltā cukura 
gatavotu produktu lietošana uzturā, koncentrēta, 
grūti sagremojama ēdiena (piemēram, treknu 
mērču, grilētu produktu un desertu) ēšana, 
pārēšanās vai arī uzturvielu lietošana nepareizās 
kombinācijās. Katra veida produktam nepie
ciešami atšķirīgi fermenti, un atšķirīgs ir to 
pilnīgas pārstrādāšanas laiks. Piemēram, ja  
vienlaikus ēd augļus un pupas, fermentācijas 
rezultātā uzpūšas vēders.

Gremošanas traucējumus var izraisīt arī 
vēdera sastiepums, fizisku vingrinājumu trūkums 
vai emocionālais stress. Dr. Katsusuke Scrizava 
no Tokijas Universitātes, autoritāte Austrumu 
medicīnā, ir atklājis, ka akupresūra spēj efektīvi 
likvidēt gremošanas traucējumus, kuri ir radušies 
emocionālu un psiholoģisku problēmu dēļ41.

Kad gremošanas orgāni tiek pakļauti pārmērīga 
stresa vai sasprindzinājuma iedarbībai, to funkcija 
var tikt traucēta, radot gremošanas traucējumus, 
sāpes vēderā, atraugas vai gāzes. Vēdera muskuļu, 
diafragmas vai pašu gremošanas orgānu muskuļu 
sasprindzinājums iespaido gremošanu neatkarīgi 
no tā, ko ēd.

Vēdera sasprindzinājums var izraisīt kuņģa 
dobuma dziļu kairinājumu. Tas reizēm vedina 
cilvēkus uz neapzinātu pārēšanos, lai tādā veidā 
mēģinātu likvidēt šo sasprindzinājumu. Pārēšanās 
noslogo gremošanas sistēmu un palielina vēdera 
orgānu sasprindzinājumu, tādējādi vēl vairāk 
izjaucot gremošanas sistēmas līdzsvaru. Šajā 
nodaļā aprakstītie enerģētiskie punkti var

41 Katsusuke Serizava. M . D., Tsubo: Vitai P oin tsfor Orienta! 
Therapy (Tokyo: Japan Publications, 1986), 114. lpp.

mazināt gremošanas traucējumus un palīdzēt 
pārvarēt tieksmi pārēsties.

Teds, viens no maniem klientiem, sūdzējās 
par grūtībām sagremot jebkuru cietu barību.
Pēc ēšanas viņam sākās stipri vēdera krampji un 
gremošanas traucējumi, tomēr neviens no diviem 
ārstiem, pie kuriem viņš vērsās, nevarēja atklāt 
nekādu slimību. Es viņam parādīju, kā izmantot 
vietējo enerģētisko punktu, kas atrodas kuņģa 
apvidū. Teds stimulēja šo punktu vairākas reizes 
dienā un pēc nedēļas paziņoja, ka nu viņš varot 
sagremot lielāko dalu pārtikas produktu.

Šellija, viena no manām labākajām akupre
sūras studentēm, pastāstīja, kā viņa palīdzējusi 
savai mātei, kura cieta no akūtām kuņģa sāpēm, 
kas bija radušās pēc divām kuņģa operācijām. 
Zultsakmeņu dēļ viņai bija izgriezts žultspūslis, 
tāpat bija izņemti ari 30 cm tievās zarnas.
Viņai bija stīva ķermeņa poza, bāla seja, klusa 
un čerkstoša balss. Šellija darbojās ar muguras 
lejasdaļā un uz kāju pēdu lokiem izvietotajiem 
akupresūras punktiem. Pēc četrdesmit piecām 
minūtēm pietūkums mātes saules pinuma 
apvidū bija pazudis, viņa jutās mierīgāka, sāpes 
vēderā bija izzudušas un seja staroja. Akupresūra 
ne tikai palīdzēja uzlabot fizisko stāvokli, bet 
ari stiprināja saikni starp māti un meitu. “Izjutu 
prieku, apmierinājumu un pilnvērtības sajūtu, 
kad māte ļāva sevi dziedināt, aprūpēt un m īlēt... 
tā bija vislabākā pieredze, kādu es jebkad biju 
jutusi attiecībās ar savu māti.”

Ja gremošanas traucējumi vai sāpes ir stipri 
izteiktas, nekavējoties dodieties pie ārsta. Stipras 
sāpes vēderā var radīt apendicīts vai barības vada 
trūce; tādā situācijā ir nepieciešama neatliekama 
medicīniskā palīdzība. Ja gremošanas traucējumi 
vai sāpes parādās bieži, ari tad ir nepieciešams
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konsultēties ar ārstu, lai pārliecinātos, vai nav 
vajadzīga kāda ārstnieciska iedarbība.

Punkts, kurš samazina sāpes vēderā un 
novērš gremošanas traucējumus, ja to stimulē 
pirms ēšanas, ir CV 12. Tas atrodas starp nabu 
un krūškaulu. Ir svarīgi lietot šo punktu tikai 
tad, kad ir pilnīgi tukšs kuņģis. Nogaidiet divas 
stundas pēc ēšanas un tikai tad darbojieties ar 
šo punktu. Nogulieties uz muguras ar saliektiem 
ceļiem, pēdas piespiestas pie grīdas, acis aizvērtas, 
tad pamazām iespiediet kuņģa padziļinājumā 
četrdesmit piecu grādu leņķī pret diafragmu. 
Apmēram divu minūšu laikā, dziļi elpojot, lēnām 
palieliniet spiedienu uz kunkuli vai muskuļu

masu, kas atrodas šajā punktā, tādā veidā novēršot 
vēdera sasprindzinājumu. Kad vēdera muskuļi 
ir atbrīvojušies, arī kuņģim un zarnām ir labs 
funkcionālais stāvoklis. Tas ir tāpēc, ka diafragma 
iekšienē masē tievo zarnu. Jūs varat iemācīt šo 
akupresūras un elpošanas vingrinājumu bērnam, 
kurš ir sasniedzis divpadsmit gadu vecumu.

Paņēmieni kuņģa sāpju samazināšanai
un gremošanas traucējumu novēršanai
•  Samaziniet kuņģa skābes izdalīšanos.

Iejauciet vai iemaisiet sālītas plūmes42 glāzē 
ūdens. Tas nevajadzētu lietot, ja ir paaugstināts 
asinsspiediens.

•  Izvairieties ēst aukstu pārtiku un dzert 
aukstus dzērienus. Strauji rijot ledainus 
dzērienus, jūs varat uz laiku paralizēt kuņģa 
darbību. Tradicionālajā ķīniešu medicīnā 
aukstu dzērienu lietošanu uzskata par vienu 
no galvenajiem gremošanas traucējumu 
iemesliem.

•  Atslābinieties. Atslābināšanās pirms ēšanas 
un ēšanas laikā veicina gremošanu. Pirms 
sākat ēst, aizveriet acis un izdariet vairākus 
lēnus, dziļus elpas vilcienus, stresu samazinot 
'ādā veidā, nevis papildus apēdot ēdienu.

•  Ēdiet lēnām. Rūpīgi sakošļājiet katru kumosu. 
Ātra ēšana un nepilnīga barības sakošļāšana 
kaitē gremošanai, jo siekalās esošie fermenti, 
kuri uzsāk gremošanas procesu, ātras ēšanas 
laikā nepaspēj iedarboties. Tas rada papildu 
slodzi kuņģim.

•  Pamēģiniet badoties. Badojieties divdesmit 
četras stundas, lietojot tikai sulas, tēju un 
limonādi. Ja jums kļūst nelabi vai izjūtat 
vājumu, badošanos pārtrauciet, apēdot dārzeņu 
zupu vai sasmalcinātus dārzeņus. Kad beidzat 
badošanos, ēdiet liesu zupu vai dārzeņus.

12 Sālītas plūmes jeb umiboshi var nopirkt vairumā veselīgas 
pārtikas veikalu vai Japānas pārtikas veikalos.

200



Enerģetiskie punkti kuņģa sāpju, gremošanas 
traucējumu un grēmu samazināšanai

Spēka cen trs  (C V  12)
Brīdinājums! Ja jums ir hroniska vai dzīvību 
apdraudoša slimība, piemēram, sirds slimība, 
vēzis vai paaugstināts asinsspiediens, tad 
nespiediet šo punktu dziļi. (Skatiet brīdinājumu 
15. lpp.) Nav vēlams spiest šo punktu ilgāk par 
divām minūtēm, turklāt to drīkst spiest tikai 
tad, ja  ir pilnīgi tukšs kuņģis.

Novietojums. Uz ķermeņa viduslīnijas vidū 
starp krūškaula pamatni un nabu.

Ieguvumi. Atbrīvo no kuņģa sāpēm, vēdera 
spazmām, gremošanas traucējumiem, grēmām, 
aizcietējumiem un emocionāla stresa, tāda kā 
raizes un frustrācija, kas bieži rada gremošanas 
traucējumus.

E nerģijas jū ra  (CV 6)
Novietojums. Divu pirkstu platuma attālumā 
zem nabas.

Ieguvumi. Samazina vēdersāpes, muguras 
lejasdaļas sāpes, aizcietējumus, gāzu veidošanos 
un gremošanas traucējumus.

D zīvības jū ra  (B 23 un B 47)
Brīdinājums! Nespiediet uz novirzītiem 
mugurkaula diskiem vai lauztiem kauliem.
Ja jums ir slima mugura, tad spiediena vietā 
ļoti dziedinoša var izrādīties dažas minūtes 
ilga mierīga pieskaršanās. Ja rodas medicīniska 
rakstura jautājumi, konsultējieties ar ārstu.

Novietojums. Muguras lejasdaļā divu līdz četru 
pirkstu platuma attālumā uz āru no mugurkaula 
jostas līmenī.

Ieguvumi. Samazina gremošanas traucējumus, 
vēdersāpes un sāpes kuņģī.
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Vectētiņa mazdēls (Sp 4)
Novietojums. Uz pēdas loka viena īkšķa platuma 
attālumā no pēdas spilventiņa uz papēža pusi.

Ieguvumi. Atbrīvo no vēdera krampjiem, kuņģa 
sāpēm, gremošanas traucējumiem un caurejas. 
Noder arī hipohondrijas un raižu nomākta cilvēka 
līdzsvarošanai.

Trīs jū d ž u  punkts (S t  36)
Novietojums. Četru pirkstu 
platuma attālumā zem ceļgala 
bļodiņas un viena pirksta platuma 
attālumā uz āru no lielā lielakaula. 
Ja tiek spiests pareizajā vietā, pēdu 
kustinot uz augšu un leju, saraujas 
muskulis.

Ieguvumi. Samazina kuņģa 
sāpes, gremošanas traucējumus, 
kuņģa darbības traucējumus un 
nogurumu.

Iekšējie v ā r t i  (P  6)
Novietojums. Apakšdelma iekšpusē divarpus 
pirkstu platuma attālumā zem plaukstas krokas.

Ieguvumi. Atbrīvo no kuņģa sāpēm, samazina 
gremošanas traucējumus, sliktu dūšu un nemieru.

■ Jums n eva jag lietot visus šos punktus. Vēlamo 
efektu va r gūt, j a  izman to tikai vienu  va i divus 
no tiem , kad v ien  ir brīvs laiks.
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Enerģetisko punktu vingrinājumi
Ja tūlīt p ēc ēšanas rodas grēmas un jum s 
nav, kur apgulties, izmantojiet vismaz 
trīs šī kompleksa punktus: iekšējo vārtu 
punktu (P 6), trīs jūdžu punktu (St 36) 
un vectētiņa mazdēlu (Sp 4). Visus 
punktus varat izmantot, tikai gu ļot 
gultā va i uz grīdas paklājiņa43.

1. solis
Spiediet CV 12 un CV 6. Nogulieties uz vēdera 
un uzlieciet labās rokas plaukstu uz saules pinuma 
(CV 12) vidū starp krūšu kaula nobeigumu un 
nabu. Ja jums ir kāda smaga slimība, piemēram, 
sirds slimība, vēzis vai augsts asinsspiediens vai 
arī jūs tiekat intensīvi medikamentozi ārstēts, 
pirms šī vingrinājuma veikšanas konsultējieties

pievērst uzmanību dziļajai elpošanai, nevis sāpēm. 
Ja jūs viegli nogurstat vai arī jūtaties kā bez 
spēka, samaziniet šī vingrinājuma izpildes laiku -  
aprobežojieties ar vienu minūti. Pēc nedēļas jūs 
pamazām varēsiet pagarināt vingrinājuma izpildes 
laiku. Esiet pacietīgs, pārspīlējumi var nodarīt 
vienīgi ļaunumu.

Kad sāpes ir pārgājušas, apgriezieties 
otrādi un nogulieties ērtā pozā uz 
muguras.

ar ārstu. Uzlieciet kreisās rokas plaukstu uz 
CV 6 vidū starp kaunumkaulu un nabu. 
Pagrieziet galvu uz labo pusi, aizveriet acis un 
lēni, dziļi elpojiet. Iespējams, ka izelpas beigās 
vēderā sajutīsiet sāpes. Parasti sāpes sāk pāriet 
apmēram pēc piecām minūtēm. Iemanieties

2. solis
Spiediet B 23 un B 47. Apgulieties uz muguras, 
kājas saliektas, pēdas cieši piespiestas pie zemes. 
Paceliet iegurni un novietojiet dūres zem 
muguras apakšdaļas. Palieciet pirkstu kauliņus 
starp mugurkaulu un biezajiem, cietajiem 
muguras muskuļiem. Tadā veidā jūs piespiedīsiet 
gan iekšējos (B 23), gan ārējos (B 47) punktus. 
Atbrīvojot ķermeni, nolaidiet to lejā uz dūrēm, 
aizveriet acis un vienu minūti dziļi elpojiet, 
iztēlojoties, ka elpa ieplūst kuņģī.

43 Veicot šos vingrinājumus uz grīdas, jūs radīsiet daudz lielāku 
spiedienu, nekā guļot gultā. Ja  uzskatāt, ka punkti ir sāpīgi, viegli 
ievainojami, tad vingrinājumus varat veikt gultā. Ja domājat, ka 
būtu noderīgi pielikt lielāku spēku, vingrinājumus veiciet uz 
grīdas paklājiņa.
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Pārējos ši kompleksa vingrinājumus varat 
veikt vai nu sēdus, va i guļus stāvokli.

3. solis
Spēcīgi spiediet P 6. Uzlieciet kreisās rokas īkšķi 
uz labās rokas apakšdelma iekšējās virsmas divarpus 
pirkstu platuma atstatumā lejup no plaukstas krokas 
centra. Lai šo punktu spēcīgi spiestu ar īkšķi, 
novietojiet pirkstgalus tieši zem punkta uz apakš
delma ārējās virsmas. Sis punkts palīdz nomierināt 
kuņģi un mazināt sliktas dūšas sajūtu. Dziļi elpojiet 
un spiediet šo punktu vienu minūti. Pēc tam 
mainiet puses un spiediet otras rokas punktu.

4. solis
Enerģiski sarīvējiet
St 36. Kreisā kāja 
saliekta. Uzlieciet labās 
kājas papēdi uz kreisās 
kājas St 36 punkta. 
Trīsdesmit sekundes 
enerģiski berzējiet šo 
punktu tā, lai rodas 
karstuma sajūta. Pēc 
tam to pašu dariet ar 
otras kājas punktu.
Ta jūs palīdzēsiet 
stiprināt un stabilizēt 
gremošanas sistēmu.

5. solis
Ar papēdi spiediet Sp 4.
Kreisās pēdas ārējo loku 
piespiediet grīdai, uzlieciet 
labās kājas papēdi uz 
kreisās kājas pēdas loka un 
piespiediet punktu Sp 4. 
Pēc izvēles: tajā laikā, kad 
papēdis piespiež Sp 4 
uz pēdas loka, uzlieciet 
kreisās rokas īkšķi uz labās 
rokas apakšdelma iekšējās 

virsmas, lai piespiestu P 6. Turiet šos punktus 
piespiestus vienu minūti, dziļi elpojot. Pēc tam 
turiet piespiestus otras puses punktus -  atkal 
vienu minūti.

Elpojiet ar vēderu; tas ir svarīgs apstāklis 
šo vingrinājumu veiksmīgai darbībai. 
Katrā elpas vilcienā pārliecinieties, ka 
naba paceļas uz augšu. Izelpas laikā 
ļaujiet visam ķermenim atslābt.

Papildu punkti nodaļai “Kuņģa sāpes, gremošanas traucējumi un grēmas”
Lai iepazītos ar citu kuņģa sāpju, gremošanas traucējumu un grēmu samazināšanai paredzēto 

papildu punktu ilustrācijām, skatiet 12. nodaļu “Aizcietējumi”, 15. nodaļu “Caureja” un 32. nodaļu 
“Kinetoze, rīta nelabums un vemšana”.

Gāzu izraisītām vēdersāpēm. Atgulieties 
uz muguras un pievelciet ceļgalus pie krūtīm. 
Pieturiet ceļgalus un vienu minūti dziļi elpojiet. 
Pēc tam atgulieties ērtā pozā ar saliektām kājām, 
pēdas piespiestas zemei, acis aizvērtas. Divas 
minūtes dziļi elpojiet ar vēderu.
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40
U z t ū k u m s  u n  š ķ i d r u m a  a i z t u r e

^Akupresūras enerģētiskie punkti var samazināt 
diskomfortu, ko rada šķidruma ievērojama 
aizture. Klasiskajā ķiniešu medicīnā tūska (ūdens 
aiztures radīts uztūkums) parasti tiek saistīta ar 
liesas un nieru meridiānu vājumu. Izmantojot šo 
meridiānu punktus, akupresūra atjauno pareizo 
šķidruma regulāciju organismā, tonizē audus 
un muskulatūru un uzlabo šķidruma līdzsvaru 
organismā.

Ja uztūkums ir saistīts ar galvassāpēm, drudzi, 
stiprām sāpēm, sliktu dūšu vai ādas bojājumiem, 
noteikti dodieties pie ārsta, lai noskaidrotu, vai 
nav vajadzīga medicīniska iejaukšanās.

Ja jūs ilgstoši saglabājat kādu noteiktu pozu, 
piemēram, stāvat, tad kustību trūkums un 
pastāvīgs uz kājām vērsts svars novājina asinsriti 
un izraisa tūsku. Pēdu un potīšu uztūkumu var 
radīt cieši piegulošas zeķes.

Daudzi cilvēki, kuriem ir liekā ķermeņa masa, 
viegli uzkrāj šķidrumu. Diētas ārsti bieži viņiem 
liek ierobežot uzņemtās pārtikas daudzumu, bet 
tas nepalīdz atbrīvoties no liekā šķidruma. Šajā

nodaļā aprakstītie akupresūras punkti, stimulējot 
metabolismu, veicina atbrīvošanos no liekā 
šķidruma. Ja kairina šos punktus un vienlaikus 
nodarbojas ar atslābināšanās un dziļās elpošanas 
vingrinājumiem, tad papildus panāk arī ēstgribas 
samazināšanos.

Daudzas sievietes pirms menstruācijām cieš no 
uztūkuma, kas rada uzbudināmību un emocionālas 
ciešanas. Izmantojot akupresūras punktus kopā ar 
dziļo elpošanu un regulāriem relaksācijas vingri
nājumiem, ir iespējams novērst vai pārtraukt šīs 
izpausmes. Tie paši punkti ne tikai mazina uztū 
kumu un citus pirms menstruācijām raksturīgus 
simptomus, bet arī regulē menstruāciju norisi.

Uztūkuma samazināšanai rekomendē diētu 
ar zemu nātrija saturu, jo paaugstināts sāls saturs 
veicina šķidruma uzkrāšanos organismā.

Turpmāk minētie akupresūras punkti profi
laktiski nepieļauj vai samazina pēdu un potīšu 
uztūkuma, ķermeņa, sejas un citu ķermeņa daļu 
uztūkuma rašanos, kas saistīta ar šķidruma 
aizturi organismā.
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Enerģetiskie punkti uztukuma un šķidruma 
aiztures samazināšanai

Enerģijas jūra (CV 6)

Novietojums. Divu pirkstu platuma attālumā 
tieši zem nabas.

Ieguvumi. Samazina šķidruma uzkrāšanos, hro
nisku caureju, aizcietējumus un gāzu uzkrāšanos.

Kalna ēnainā puse (Sp 9)
Novietojums. Kājas iekšpusē zem ceļgala un virs 
kaula lielā izliekuma.

Ieguvumi. Atvieglo ceļgala locītavas problēmas, 
uztūkumu, kāju sasprindzinājumu, ārstē varikozas 
vēnas, tūsku, novērš šķidruma aizturi un krampjus.

Trīs iņ krustojums (Sp 6)
Brīdinājums! Nestimulējiet šo punktu astotā un 
devītā grūtniecības mēnesī!

Novietojums. Četru pirkstu platuma attālumā 
virs iekšējās potītes lielā lielakaula iekšējās 
apmales aizmugurē.

Ieguvumi. Samazina šķidruma aizturi organismā 
un tūsku. Šis ir speciāls trigera punkts maksts 
problēmu un uztūkumu likvidēšanai.

Liesmojošā ieleja (K 2)
Novietojums. Uz pēdas ieloka vidū starp kājas 
īkšķa lielo izvirzījumu un papēža aizmugurējo 
daļu.

Ieguvumi. Samazina tūsku, sevišķi -  pēdu 
uztūkumu.

Apgaismotā jū ra  (K 6)
Novietojums. Viena īkšķa platuma attālumā 
zem iekšējās potītes.

Ieguvumi. Samazina šķidruma uzkrāšanos, 
sevišķi -  potīšu uztūkumu.

■ Jums n eva ja g noteikti lietot visus šos punktus. 
Ari viena  va i d ivu punktu izmantošanu sniegs 
pietiekami labu efektu.
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Enerģetisko punktu vingrinājumiKaut arī šos vingrinājumus ir iespējams 
izpildīt sēdus stāvokli, lielāku efektu 
var panākt, vingrinājumus veicot guļus 
stāvoklī uz muguras ar saliektiem ceļiem 
un cieši p ie  grīdas piespiestām pēdām.

1. solis
Spēcīgi spiediet CV 6. Uzlieciet abu roku pirkst
galus uz vēdera lejasdaļas starp kaunumkaulu 
un nabu. Lēni un dziļi elpojiet un šajā laikā 
2,5-5 cm dziļi iespiediet pirkstus vēderā.

Turpiniet dziļi elpot, spēcīgu spiedienu uz 
vēderu noturot vienu minūti.

Ja jums nesen ir bijusi vēdera operācija vai 
arī kāda smaga dzīvību apdraudoša slimība 
(skatiet brīdinājumus 15. lpp.), piemēram, sirds 
slimība, vēzis vai paaugstināts asinsspiediens, tad 
pirms šī vēdera punkta spiešanas konsultējieties 
ar ārstu. Sādā situācijā varētu derēt viegls, 
saudzīgs spiediens uz šo punktu.

2. solis
Viegli spiediet Sp 9 kopā ar Sp 6. Kājas saliektas, 
pēdas cieši piespiestas pie zemes. Ērtā stāvoklī 
uzlieciet labo pēdu uz kreisā augšstilba. Ar 
labās rokas īkšķi spiediet Sp 9 punktu kaula 
(tibia) ierobījumā zem ceļa iekšmalas. Spiediena 
spēku vērsiet augšup pret kaulu ceļgala virzienā. 
Šis punkts bieži ir ļoti jutīgs, tāpēc spiediet 
saudzīgi. Ar kreisās rokas īkšķi spiediet nelielajā 
padziļinājumā uz lielā lielakaula iekšējās malas 
četru pirkstu platuma attālumā virs iekšējās 
potītes. Spiežot šos divus enerģētiskos punktus, 

aizveriet acis un dziļi 
elpojiet. Spiediet vienu 
minūti. Beidzot spiest, 
šos punktus viegli 
saturiet, vienlaikus 
izdarot divus dziļus, 
lēnus elpas vilcienus.
Pēc tam mainiet kājas 
un atkal vienu minūti 
spiediet šos punktus 
otrai kājai. Ja viena 
kāja ir pietūkusi 
vairāk nekā otra, 
viegli iedarbojieties 
uz slimāko kāju 
divreiz ilgāk.

207



3. solis
Spiediet K2 un K 6. Uzlieciet labās kājas pēdu 
uz kreisās kājas augšstilba virspuses. Ar labās 
rokas pirkstgaliem piespiediet K 6 punktu uz 
labās kājas pēdas padziļinājumā starp iekšējo 
potīti un papēdi. Sameklējiet saspringtu saiti 
vai sāpošu vietu. Uzlieciet kreisās rokas īkšķi uz 
labās kājas pēdas loka centrālās daļas. Spiediena 
spēku vērsiet augšup un pret kaulu, pārējos 
pirkstus novietojot uz pēdas virspuses. Spiediet 
šos punktus vienu minūti. Pēc tam mainiet kājas 
un turpiniet dziļi elpot.

Papildu punkti nodaļai “Uztūkums un šķidruma aizture”
Lai iepazītos ar šķidruma aiztures un uztūkuma samazināšanai paredzēto pārējo punktu ilustrācijām, 

skatiet 5. nodaļu “Potītes un pēdas problēmas”, 31. nodaļu “Menstruālās spazmas, krampji un PMS”un 
38. nodaļu “Deguna blakusdobumu problēmas un siena drudzis”.
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41
Z o b u  s ā p e s

2»obu sāpes var radīt gan zoba bojāšanās, kā 
arī ievainojumi, kas skar zoba kanāla nervus. 
Zobu vainas un sāpes, kas saistītas ar smaganu 
slimībām, var mazināt ar akupresūru.Tomēr 
nepieciešams doties pie stomatologa, lai 
novērstu zobu sāpju iemeslu.

Zobu sāpju ārstēšanai tradicionāli izmanto 
resnās zarnas meridiāna enerģētiskos punktus. 
Šis meridiāns iet no plaukstas augšup pa roku 
un ieiet smaganās un zobos. Tādēļ tur izvietotie 
trigera punkti palīdz zobu sāpju gadījumā.

Izvairieties no aukstu produktu, bet it sevišķi 
no cukuru saturošu produktu lietošanas. Lai 
samazinātu zobu sāpes, jūs varat sāpošos zobus 
apņemošās smaganas ierīvēt ar ķiploku eļļu.

Es pats sev esmu lietojis akupresūru zoba 
urbšanas laikā. Spēcīga un dziļa punkta LI 4 
spiešana nomāc lielāko daļu sāpju, nemaz 
nelietojot novokaīnu. Šis punkts atrodas starp 
īkšķi un rādītājpirkstu.

Speciālie rokas punkti
Pret zobu sāpēm palīdz arī uz augšdelma 

izvietoto punktu grupa. Ja bojātais zobs atrodas 
mutes labajā pusē, izmantojiet uz labās rokas 
esošos punktus, ja sāp malējais dzeroklis, 
sameklējiet sāpīgo punktu augšdelma augšdaļas 
mugurpusē. Ja bojātais zobs ir mutes priekšdaļā, 
meklējiet jutīgo punktu augšdelma priekšpusē.

Salieciet pirkstus un ar pirkstgaliem cieši satve
riet sāpīgos punktus augšdelma ārmalā. Turiet 
tos piespiestus vairākas minūtes, kamēr norimst

sāpes gan rokā, gan zobos. Šo paņēmienu varat 
sekmīgi ierādīt savam bērnam, lai iemācītu viņam 
paškontroli un palīdzētu pārvarēt bezpalīdzību 
un bailes, kad nākas doties pie zobārsta. Bērns 
var iemācīties kontrolēt sāpes un izvēlēties jaunus 
koncentrēšanās paņēmienus.
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Enerģetiskie punkti zobu sāpju samazinašanaižoklu kaujas rati (St 6)

Novietojums. Starp augšžokli un apakšžokli uz 
ausu ļipiņas priekšā esošā muskuļa, kurš uztūkst, 
kad viegli saspiež kopā dzerokļus.

Ieguvumi. Atvieglo žokļu sāpes un spazmas. 
TM L problēmas, žokļa izmežģījumu, rīkles 
iekaisuma, zobu neiralģiju un zobu sāpes.

Sejas skaistums (St 3)
Novietojums. Žokļa kaula sānos tieši zem acs 
zīlītes.

Ieguvumi. Samazina zobu sāpes, sastrēgumus 
galvā un sāpes deguna blakusdobumos.

Ieleju savienotā js  (Hoku; LI 4)
Brīdinājums! So punktu nedrīkst kairināt 
grūtnieces, jo tas var izraisīt dzemdes 
priekšlaicīgas kontrakcijas.

Novietojums. Padziļinājumā starp īkšķi un 
rādītājpirkstu muskuļa augstākā pacēluma 
vietā, kad īkšķis un rādītājpirksts ir saspiesti 
cieši kopā.

Ieguvumi. Samazina galvassāpes un zobu 
sāpes, tradicionāli tiek izmantots kā vispārēja 
rakstura sāpju, sastrēgumu un iekaisumu 
mazinātājs.

Pleca satikšanās punkts (T W  13)
Novietojums. Uz augšdelma ārējās virsmas īkšķa 
platuma attālumā aiz deltveida muskuļa pamatnes 
un divu pirkstu platuma attālumā virs tās pleca 
virzienā.

Ieguvumi. Samazina zobu sāpes, elkoņu un plecu 
sāpes un sāpes, kas rodas rokas izstiepšanas laikā.

■ Jums neva jag noteikti izmantot visus šeit minētos 
punktus. Gūsiet vēlamo efektu, j a  lietosiet vienu  va i 
divus no tiem, kad v ien  būs brīvs laiks.
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Enerģetisko punktu vingrinājumiApsēdieties ērtā pozā, lai stimulētu 
punktus tajā ķermeņa pusē, kurā sāp 
zobs. Lai gū tu labāku rezultātu, lietojiet 
pietiekami stipru spiedienu, kas izraisa 
paciešamas sāpes va i jutīgumu.

1. solis
Spēcīgi spiediet St 6 kopā ar St 3. Uzlieciet 
īkšķus starp augšžokli un apakšžokli un spēcīgi 
piespiediet uz košanas muskuļa novietoto St 6 
punktu. Salieciet pirkstus, uzlieciet vidējā pirksta 
un rādītājpirksta galu blakus degunam un spiediet 
žokļa kaula virzienā. Aizveriet acis, lēni un dziļi 
elpojiet un šos zobu sāpes samazinošos punktus 
turiet piespiestus vienu minūti.

2. solis
Satveriet LI 4 un T W 13. Zobu sāpes samazinā
šanai domātos punktus spiediet tajā ķermeņa 
pusē, kurā sāp zobi. Vispirms vienu minūti 
stimulējiet LI 14 padziļinājumā starp īkšķi un 
rādītājpirkstu. Pēc tam piespiediet TW  13 augš
delma ārpusē. Berzējiet pirkstus gar augšdelma 
ārpusi, lai sataustītu sāpošo vietu. Divas minūtes 
spēcīgi spiediet visjutīgāko vietu, dziļi elpojiet, 
līdz pāriet sāpes vai paaugstinātais jutīgums.

Papildu punkti nodaļai “Zobu sāpes”
Lai iepazītos ar zobu sāpju samazināšanai domāto papildu punktu ilustrācijām, skatiet 20. nodaļu 

“Galvassāpes un migrēna” un 27. nodaļu “Žokļu problēmas (TML problēmas)”.
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(Ka r p ā l ā  k a n ā l a  s in d r o m s  
UN CĪPSLU IEKAISUMS)

P l a u k s t a s  s ā p e s

(JC ādreiz pazinu slavenu beisbola spēlētāju, 
kuram bija radušās nopietnas problēmas. Viņu 
mocīja pastāvīgas labās plaukstas locītavas 
sāpes. Pēc spēcīgu uzspiedienu veikšanas uz viņa 
plaukstas locītavas, rokas un pleca punktiem, viņš 
man pastāstīja, ka uztraucies par to, ka plaukstas 
locītavas sāpes neļaus beigt sezonu, bet pēc 
akupresūras sāpes ir pārgājušas un viņš droši 
varot turpināt sportot.

Plaukstas un citas rokas locītavas ir ļoti nozī
mīgas ikdienas aktivitāšu veikšanā. Ja  plaukstas 
locītava sāp, var izmantot dabiskus paņēmienus, 
lai sev palīdzētu. Akupresūra ir izrādījusies efektīvs 
pašpalīdzības līdzeklis daudzu plaukstas locītavas 
vainu mazināšanai, sākot ar vienkāršu sastiepumu 
un beidzot ar karpālā kanāla sindromu un cīpslu 
iekaisumu. Dr. Keita Kenjona ir atklājusi, ka 
akupresūra mazina arī plaukstas locītavas artrītu44.

44 Kcith Kenvon, M . I ) Do-it-Yoursef Acupuncture IVitbout 
Need/es (New York: Arco Publishing, 1977), 71. lpp.

Karpālo sindromu izraisa pietūkums, kas 
spiež uz vidusnervu.Tendonīts ir pārslodzes 
radīts cīpslas iekaisums. Šajā nodaļā aprakstīto 
punktu izmantošana ikdienas akupresūrā var 
atvieglot plaukstas locītavas sāpes un iekaisumu, 
kā arī veicināt izārstēšanos.

Turpmāk dotie akupresūras punkti un 
metodes var atbrīvot plaukstas locītavas 
apkaimes cīpslas un muskuļus, paplašinot 
pirkstu izmantošanas iespējas, samazinot sāpes 
un diskomforta sajūtu. Esmu atklājis: ja  izdara 
saudzīgas kustības plaukstas locītavā, piemēram, 
plaukstas rotāciju, vienlaikus ar otras rokas 
pirkstu kauliņiem spiežot plaukstas locītavas 
apvidus enerģētiskos punktus, bieži uzlabojas 
akupresūras rezultāti45.

4' Skatiet Mihaela Rida Gaha grāmatu Arthritis R e/ief at Your 
Fingertips (New York: W arner Books, 1989), 7 1 .-7 4 ., 8 8 .-9 0 . lpp.
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Enerģetiskie punkti plaukstas locītavas 
sāpju samazināšanai

Iekšējie v ā r t i  (P 6)
Novietojums. Apakšdelma iekšējās virsmas vidū 
divarpus pirkstu platuma attālumā zem plaukstas 
locītavas krokas.

Ieguvumi. Mazina sliktu dūšu, nemieru un 
plaukstas locītavas sāpes.

Lielais paugurs  (P 7)
Novietojums. Plaukstas locītavas iekšējās 
krokas vidū.

Ieguvumi. Atvieglo plaukstas locītavas problēmas: 
karpālā kanāla sindromu, reimatismu un plaukstas 
locītavas cīpslu iekaisumu.

■ Jums n eva jag noteikti izmantot visus šeit minētos 
punktus. L ietojiet v ienu  va i divus no tiem , kad vien  
ir brīvs laiks, un gū siet vēlamo efektu.

Ārējie vā r ti  (T W  5)
Novietojums. Apakšdelma ārējā virsmā vidū 
starp spieķa un elkoņa kauliem (rādiuss un ulna) 
divarpus pirkstu platuma attālumā zem plaukstas 
locītavas krokas.

Ieguvumi. Samazina reimatismu, cīpslu iekaisumu 
un plaukstas locītavas sāpes, paaugstina spēju 
pretoties saaukstēšanās slimībām.

Aktīvais triecien s (TW  4)
Novietojums. Virzieties pa plaukstas ārējo 
virsmu, līdz plaukstas locītavas krokas centrā 
atrodat padziļinājumu.

Ieguvumi. Atvieglo plaukstas locītavas cīpslu 
iekaisumu, reimatismu, sāpes, kas rodas satveršanas 
laikā, karpālā kanāla sindromu un plaukstas 
locītavas sāpes; nostiprina plaukstas locītavu.
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Enerģetisko punktu vingrinājumi

Vienlaikus spiediet P7 unTW  4. Uzlieciet 
kreisās rokas īkšķi uz labās rokas plaukstas ārējās 
virsmas krokas centrālās daļas, bet pārējos pirkstus -  
tieši apakšā uz plaukstas iekšējās virsmas.
Saspiediet īkšķi un pirkstus, kā parādīts zīmējumā, 
vai arī izmantojiet pirkstu kauliņus, lai iedarbotos 
uz padziļinājumu kaulu starpā. Pakāpeniski 
palieliniet spiediena spēku un sāciet lēni un dziļi 
elpot. Spiediet šos punktus vienu minūti vai 
arī tik ilgi, līdz plaukstas locītava pārstāj sāpēt.
Vingrinājumu beidziet ar vieglu pieskārienu 
punktiem, atkal brīdi lēni un dziļi elpojot. Izjūtiet 
pulsācijas enerģētiskajā punktā. Pēc tam vienu 
minūti strādājiet ar otras plaukstas locītavu.

Vissvarīgākais —jebkuras traumas 
gadījumā paceliet uz augšu plaukstu, 
lai samazinātu uztūkumu!

Šis īsais vingrinājumu komplekss 
ir jā izpilda ērtā sēdus stāvoklī.

1. solis
Vienlaikus spēcīgi spiediet TW  5 un P 6.
Kreisās rokas pirkstus uzlieciet uz labās rokas 
apakšdelma virsmas, īkšķi -  tieši virs pirkstiem 
plaukstas pretējā pusē divarpuspirkstu platuma 
attālumā zem plaukstas pamatnes krokas.
Vienu minūti spēcīgi spiediet šos punktus, tā 
jūs nostiprināsiet plaukstas locītavu. Pēc tam 
vienu minūti strādājiet ar kreisās rokas plaukstas 
locītavu. Ja spiest ir grūti, uz aktīvajiem punktiem 
iedarbojieties ar roku kauliņiem.

2. solis
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A k u p r e s ū r a s  l a b k l ā j ī b a s  

PROGRAMMA
(T ’1  as,!as, kādu izvēli mēs izdarām dzīvē, kā 
domājam, nodarbinām ķermeni, ēdam, guļam 
un vingrināmies, iespaido mūsu veselību un 
labklājību. Jo vairāk mēs dodam savam ķermenim 
to, kas tam nepieciešams, jo lielāku atbildību 
uzņemamies par tā labklājību. Slimību profilakse 
ir tikpat svarīga kā to ārstēšana, un tomēr ļoti 
daudzi cilvēki neliekas zinis par savu veselību, 
pirms nav saslimuši.

Akupresūras labklājības programma ir 
holistiska pieeja veselības uzturēšanai, kas ietver 
ikdienas akupresūras vingrinājumu izpildīšanu 
kombinācijā ar veselīgu dzīvesveidu: pareizu 
ēšanu, fiziskus vingrinājumus, pozitīvu domāšanu, 
atslābināšanos un dziļo elpošanu.

Akupresūra un dziļā elpošana veselības 
uzturēšanai

Šajā grāmatā dotie akupresūras punkti ne tikai 
uzlabo veselības stāvokli saslimšanas gadījumā, 
tie efektīvi darbojas arī slimību profilaksē. Visa 
organisma stiprināšanai es rekomendēju regulāri 
izmantot 23. nodaļā “Imūnsistēmas stiprināšana” 
aprakstītos akupresūras punktus. Katru dienu 
stimulējot šos punktus, jūs varat uzlabot orga
nisma funkcionēšanas vispārējos apstākļus un 
palielināt organisma enerģiju.

Dziļās elpošanas vingrinājumi ir vissaudzī
gākais un efektīvākais organisma attīrīšanas un 
atjaunošanas veids. Ja elpa ir sekla, organisma 
vitālās sistēmas nedarbojas optimālā līmenī.
Ja elpojat dziļi, tad elpošanas sistēma spēj

organismu pilnībā apgādāt ar skābekli un 
atjaunot visu ķermeni.

Ikdienas vingrinājumi
Stiepšanās un aerobika ir divi svarīgākie 

veselības nostiprināšanas nolūkā ikdienā veicamo 
nodarbību veidi. Saudzīga stiepšanās (piecas mi
nūtes divreiz dienā) uzturēs locītavas un muskuļus 
atbrīvotā stāvoklī. Aerobiskie vingrojumi (divdes
mit līdz trīsdesmit minūtes dienā) -  peldēšana, 
braukšana ar velosipēdu, skriešana, ātra soļošana -  
uzlabo muskulatūras tonusu, stimulē dziļo 
elpošanu un svīšanu, kā arī uzlabo asinsriti.

Vingrinājumi dabiskā veidā regulē un 
līdzsvaro visu organismu. Ja jūs nenodarbojaties 
ar vingrinājumiem, var palēnināties vielmaiņa un 
izveidoties nosliece uz depresiju vai pārēšanos.
Ja vingrināties regulāri, jums izveidojas veselīga 
ēstgriba, veselīgs domāšanas veids un pieaug 
kopējā vitalitāte.

Diēta
Veselības uzturēšanā un organisma spējā 

pretoties slimībām nozīmīga loma ir arī diētai.
Ja ēdat pārstrādātu, konservētu vai nedzīvu 
barību, jūs novājināt visu organismu. Ir tādas 
barības vielas, kas stiprina organismu un veicina 
tā pretošanos slimībām, palielinot organisma 
spējas pašam sevi aizsargāt. Tabulā ir apkopotas 
labākās uzturvielas, ko vajadzētu lietot pārtikā, 
un arī tās, no kuru ēšanas vajadzētu atturēties.
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Veselību nostiprinošs akupresuras 
piecu minūšu vingrinājums

Ar šo stresa likvidācijas un organisma 
stiprināšanas enerģētisko punktu 
vingrinājumu īso kompleksu es no jums 
atvados. So kompleksu jūs viegli varat 
lietot gan mājās, gan darbā. Kompleksu 
sāciet, sēžot uz stingra atzveltnes krēsla 
priekšējās maliņas.

1. solis
Enerģiski sarīvējiet muguras lejasdaļu.
Nespiediet uz novirzītiem mugurkaula diskiem 
vai uz lauztiem un dislocētiem kauliem. Ja 
muguras lejasdaļa ir ļoti jutīga, lietojiet tikai 
vieglu pieskārienu. Ja ne, tad novietojat plaukstu 
mugurējās virsmas abās pusēs zem muguras 
lejasdaļas. Vienu minūti 
enerģiski berzējiet 
dzīvības jūras punktus 
(B 23 un B 47) virzienā 
uz augšu un leju, ar 
berzes kustībām radot 
siltumu.

2. solis
Satveriet galvaskausa pamatni reizē ar trešās 
acs punktu. Atlieciet galvu atpakaļ, aizveriet acis 
un veiciet dziļās elpošanas meditāciju.

Izdariet trīs garas, lēnas, dziļas elpošanas 
kustības. Iztēlojieties, ka ikviena dziļā ieelpa 
sniedz jums kādu dziedinošu vielu, kas caurvij 
un izšķīdina sāpes vai sasprindzinājumu. 
Koncentrējieties uz dziļo elpošanu tieši 
sasprindzinātajos vai sāpīgajos muskuļos.
Ieelpas beigās uz pāris sekundēm aizturiet 
elpu. Mierīgi izelpojiet, ļaujot aizplūst visam 
sasprindzinājumam. Vismaz vienu minūti dziļi 
elpojiet, veidojot redzes tēlus, kā katrs elpas 
vilciens ienes ķermenī dziedinošu enerģiju.

--------------- Veselīgi p ro d u k ti---------------

Dārzeņi 
Pilngraudu produkti 

Sēklas (mērenā daudzumā)
Rieksti (mērenā daudzumā)
Pupas (mērenā daudzumā)

Sojas produkti 
Zivis un jūras aļģes 

Svaigi augļi

------- Produkti, no kuru lietošanas 
vajadzētu atturēties

Pārstrādāti, cukuru saturoši produkti 
Balto miltu produkti 
Sāls (lietot nedaudz)

Grilēti produkti (ēst nedaudz) 
Piena produkti (ēst maz)

Liesa gaļa 
Ķīmiskās piedevas 

Kafija, arī bezkofeīna (lietot maz)



3. solis
Satveriet enerģijas jūras punktu (CV 6) trīs 
pirkstu platuma attālumā zem nabas vēdera 
lejadaļā.

Atkal apsēdieties ērtā pozā, ar iztaisnotu 
muguru, atbrīvotiem pleciem. Aizveriet 
acis, spēcīgi piespiediet enerģētisko punktu 
un vienu minūti dziļi elpojiet.

Ikkatrs var būt vesels, ja  ēd  veselīgu pārtiku, 
domā labas domas, veic stiepšanās un 

elpošanas vingrinājumus un katru dienu 
nodarbojas arfizkultūru.

Spiediet enerģētiskos punktus, 
kad vien  jum s ir brīvs laiks, un iemantosiet 

lielu enerģiju, vitalitāti un labklājību.

217



P u n k t u  n o v i e t o j u m a  k a r t e s
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2. PIELIK U M S

E n e r ģ ē t i s k o  p u n k t u  k o p s a v i l k u m s
f

E n e r ģ ē t i s k a i s  p u n k t s  L a p p u s e s

Acu gaisma B 1
Atbrīvo no stipras deguna asiņošanas, mazina sāpes acīs. 178
Aicinošā smarža LI 20
Atbrīvo aizliktu degunu, samazina sāpes deguna blakusdobumos, 62,195
attīra degunu un tā blakusdobumus.
Aktīvais trieciens T W  4
M azina plaukstas cīpslu iekaisumu un reimatismu, mitrina ķermeni 213
un samazina plaukstas sāpes.
Apgaism otā jū ra  K 6
Mazina potīšu uztūkumu, sāpes potītēs un papēžos. 36,206
Apziņas vārti GB 20
M azina kakla stīvumu, galvassāpes, bezmiegu, hipertoniju, 57 ,62,99,104,113,
kakla sāpes. 130,137,141,159,

174,181,183,191
Ārējais rokas kauls LI 14
Samazina sāpes rokās, plecu un kakla stīvumu, zobu sāpes, atbrīvo 191
plecu muskuļus.
Ārējie vārti T W  5
Samazina alerģiskas reakcijas, reimatismu un cīpslu iekaisumu, regulē ķermeņa 31,58,119,121,213 
darbību un atslābina to.
Atbrīvotājs Lu 1
Atvieglina smagu elpošanu, astmu, nogurumu, apmulsumu un pārmērīgu 48,57,80,110,
uzbudināmību, attīra krūtis, uzlabo emocijas, nostiprina plaušas. 136,155
Augstie kalni B 60
Novērš reimatismu, lumbago un potītes sāpes, 36,183
labi remdē sāpes, sevišķi muguras lejasdaļā.
Ausu vārti T W  21
Atbrīvo no ausu sāpēm un dzirdes traucējumiem, atrisina T M L  problēmas, 88,141 
atbrīvo ausis un uzlabo dzirdi.
Bargā m ute St 45
Palīdz pret sliktu dūšu, gremošanas traucējumiem, saindēšanos ar pārtikas 170
produktiem, vēdera sāpēm, regulē un attīra kuņģi.
Barojošā ieleja K 10
Atbrīvo no sāpēm ceļgalos, ģenitālijās, novērš vēdersāpes. 145
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Brāzmainās durvis Sp 12
Atbrīvo no impotences, menstruāliem krampjiem un diskomforta sajūtas 125,165,187
vēderā, novērš vēdersāpes, vēdera uzpūšanos un krampjus vēderā.
Burbuļojošais avots K 1
Novērš impotenci, ģīboni, karstuma uzplūdus un epilepsiju, stimulē nieres 113,125
un atjauno garu.
Caururbjošās debesis B 7
Atbrīvo no galvassāpēm, sastrēgumiem degunā un galvā, attīra degunu. 195
Ceļojums vidū Lv 2
Novērš caureju, kuņģa sāpes un sliktu dūšu, nomierina prātu. 84
Četri balinātāji St 2
Atbrīvo no pinnēm, sejas ādas problēmām, dedzinošām sāpēm acīs, 27,91
padara skaidras acis un attīra seju.
Debešķīgā atjaunošanās T W  15
Atbrīvo no nervu sasprindzinājuma un plecu sāpēm, palielina spēju pretoties 40,191 
saaukstēšanās slimībām, atslābina plecus un nomierina nervus.
Debešķīgais izskats SI 17
Mazina sliktu dūšu, kinetozi, hormonālā līdzsvara traucējumus, 27,170
TM L problēmas, līdzsvaro dziedzeru un gremošanas darbību, atslābina 
saspringtus muskuļus.
Debesu logs TW  16
Atslābina stīvu kaklu, samazina sāpes plecos, galvassāpes un sāpes kaldā. 174
Debesu pīlārs B 10
Novērš satraukumu, stresu, spēku izsīkumu, bezmiegu, atver sajūtu orgānus 26,32,40,66, 91,99, 
un atslābina ķermeni. 130,159,174,187,195
D ing Chuatt EX 17
Novērš klepu, gārgšanu, kakla stīvumu un astmu, labvēlīgi iedarbojas 66
uz plaušām, pleciem un kaklu.
Dzemde un dzīvība B 48
Samazina sāpes ķermeņa lejasdaļā, radikulītu, gūžu sāpes un sasprindzinājumu, 52,136,152,166 
labvēlīgi iedarbojas uz muguras lejasdaļu.
Dzirdes atjaunošana GB 2
Atbrīvo no ausu defektiem, no sāpēm ausu dziļumā, no TM L problēmām, 88,141 
labvēlīgi iedarbojas uz žokļiem un uz ausīm.
Dzirdes vieta SI 19
Atvieglo ausu sāpes, palīdz, ja ausīs iekļuvis ūdens, samazina spiedienu ausīs 88,141 
un TM L problēmas, līdzsvaro vairogdziedzera darbību.
Dzīvības diafragma B 38
Atbrīvo no elpošanas grūtībām, nemiera un hipertonijas, nomierina emocijas 65 
un veicina atslābināšanos.
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Dzīvības jūra B 23, B 47
Atbrīvo no muguras lejasdaļas sāpēm, noguruma un impotences, 26,52,58,80,118,
spēcina gremošanas orgānus, nieres un imūnsistēmu. 124,152,186,201
Elegantā savrupmāja K 27
Atvieglo nervozitāti, žagošanos, klepu un kakla sāpes; labvēlīgi iedarbojas 32,48 ,63 ,66,80,
uz plaušām, rīkli un nierēm. 110,118
Enerģijas jūra CV 6
Samazina muguras lejasdaļas vājumu, novērš aizcietējumus, gāzu uzkrāšanos, 32,53,58,70,84,118, 
impotenci, nostiprina muguras lejasdaļu un veicina enerģijas atjaunošanos. 125,166,201,206 
Gara vārti H 7
Novērš pārliecīga sasprindzinājuma radītu bezmiegu un samazina nemieru, 40,130 
regulē sirdsdarbību un stiprina prātu.
Iekšējie vārti P 6
Novērš plaukstas sāpes, sliktu dūšu, bezmiegu un gremošanas traucējumus, 40,57,130,170,187, 
līdzsvaro iekšējo orgānu darbību un nomierina garu. 202,213
Iekšpuses sasniedzējs B 67
Atvieglo smagas dzemdības, palīdz izlabot nepareizu augļa guļu, 149
nomierina augli un paātrina dzemdības.
Ieleju savienotājs (Hoku) LI 4
Atvieglo pieres daļas galvassāpes, aizcietējumus un depresiju, samazina sāpes 31,62,70,99,105, 
un līdzsvaro gremošanas trakta darbību. 113,119,149,178,

181,196,210
Ieņemtās debesis CV 22
Mazina sausu klepu, bronhītu, iekaisušu kaklu, grēmas, regulē plaušu 66,109
un rīkles darbību.
Iespaidīgā aktivitāte B 53
Mazina ceļgala locītavas stīvumu un sāpes, kājas lielu spazmas, 145
epilepsiju, palīdz ģīboņa un urinēšanas traucējumu gadījumā.
Ietekmīgā savrupmāja Sp 13
Atbrīvo no impotences, menstruālajiem krampjiem, diskomforta sajūtas 125,165,187
vēderā, mazina sāpes vēderā, vēdera uzpūšanos un krampjus.
Izlocītā atspere LV 8
Mazina sāpes ceļgalā, fibroīdus, maksts un dzimumlocekļa sāpes, 145
nostiprina ceļgalus un regulē menstruācijas.
Izlocītais dīķis LI 11
Atbrīvo no aizcietējumiem, saaukstēšanās slimībām, kas noris 31,44,70,119
ar drudzi, artrīta radītām elkoņu sāpēm, stimulē tievo zarnu un uzlabo 
imūnsistēmas darbību.
Izlocītais dumbrājs P 3
Samazina kuņģa darbības traucējumus, uzbudināmību un nervozitāti, 40
regulē sirdsdarbību un līdzsvaro emocijas.
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Kalna ēnainā puse Sp 9
Mazina ceļa locītavas problēmas, uztūkumu un šķidruma aizturi, 145,206
regulē ūdens vielmaiņu un samazina sāpes ceļgalā.
Kalna saules puse GB 34
Mazina sāpes ceļgalā, radikulītu, uzlabo muskuļu darbību, 145
atslābina ķermeņa lejasdaļas muskuļus.
Komandējošais vidus B 54
Atvieglo muguras sāpes, radikulītu, ceļgalu sāpes, stiprina muguras 53,145
lejasdaļu un ceļus.
Krustu punkti B 27-B 34
Samazina lumbago, dzemdību sāpes, iegurņa aizsprostojumus un radikulītu, 125,149,165 
nostiprina dzimumorgānus un veicina dzemdības.
Krūšu logs St 16
Samazina sāpes krūtis, uzlabo laktāciju. 155
Laimīgais miegs K 6
Atbrīvo no bezmiega, urlnizvadsistēmas un dzimumsistēmas problēmām, 131
potīšu sāpēm un uztūkuma, hipertonijas, apskaidro prātu un nomierina
ķermeni.
Lēkājošais aplis GB 30
Mazina frustrāciju, uzbudināmību, gūžas sāpes un reimatismu, atslābina cīpslas 136 
un atjauno locītavu kustīgumu.
Lielā straume K 3
Atvieglo grūtas dzemdības, samazina nogurumu, potīšu uztūkumu, 36, 88,119,125,
bezmiegu, atjauno imūnsistēmu un dzimumsistēmu. 149,183
Lielais bezdibenis Lu 9
Atbrīvo no astmas, klepus, uzbudināmības, satraukuma, līdzsvaro 48
plaušu darbību.
Lielais paugurs P 7
Palīdz pret plaukstas locītavas problēmām un emocionālo nestabilitāti, 213
labvēlīgi ietekmē plaukstu un regulē kuņģa darbību.
Lielie uzplūdi Lv 3
Atvieglo stāvokli, ja ir artrīta radīti krampji, galvassāpes, nogurušas acis 31,58, 75,91,100,
un paģiras, samazina sastrēgumus un sāpes, spēcina, pārveido un attīra 105,119,152,160
visu organismu.
Liesmojošā ieleja K 2
Regulē menstruācijas, samazina uztūkumu, pēdu krampjus, 206
labvēlīgi iedarbojas uz nierēm, likvidē pēdu uztūkumu.
Miera jūra CV 17
Mazina nervozitāti, depresiju, skumjas un emocionālas traumas sekas, 40,80,109,113,119,
līdzsvaro emocijas un nomierina prātu. 130,137,155,187
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Mierīgais miegs B 62
Atvieglo potītes sāpes, sāpes muguras lejasdaļā, atbrīvo no bezmiega 36,131
un no hipertonijas, atslābina, nomierina un mazina sāpes.
Mugurējā tikšanās GV 19
Noregulē psiholoģiskus konfliktus, traumu izraisītas sāpes un samazina 79
galvassāpes, apskaidro un nomierina prātu.
Palīdzības kalns B 57
Novērš krampjus, kuņģa sāpes, kāju sāpes un uztūkumu, 75
atbrīvo kāju lielu muskuļus un nostiprina muguras lejasdaļu.
Pāri asarām GB 41
Samazina galvassāpes, sāpes sānos, radikulītu un artrīta sāpes, 105
šķidruma aizturi organismā.
Personas vidus G V 26
Atbrīvo no krampjiem, ģīboņa, galvas reiboņiem, siena drudža, apskaidro 75,159,178,196
apziņu, samazina sāpes, attīra smadzenes.
Plaušu punkts B 13
Novērš elpošanas grūtības. 48
Pleca satikšanās punkts T W  13
Atbrīvo no zobu sāpēm, sāpēm plecā, galvassāpēm, sāpēm elkonī un rokā. 210
Plecu labklājība GB 21
Samazina nervozitāti, uzbudināmību, nogurumu un plecu sāpes, 57,136,149,
labvēlīgi iedarbojas uz pleciem un mīkstina cietus, stīvus muskuļus. 174,191
Priekšējā tikšanās GV 21
Izlīdzina psiholoģiskos konfliktus, traumas, samazina galvassāpes, 79
attīra smadzenes, nomierina garu.
Salaiduma stūris Lu 10
Samazina grūtības elpot, astmu un emocionālo distresu, atbrīvo plaušas 48
un atvieglo plaukstas locītavas sāpes.
Saules punkts EX 2
Aizkavē atmiņas pasliktināšanos, atbrīvo no aukstuma radītām slimībām 159
ar galvassāpēm un sāpēm acīs, uzlabo smadzeņu darbību un redzi.
Sejas skaistums St 3
Atvieglo sastrēgumus galvā, aizliktu degunu, dedzināšanu acīs, atbrīvo 27,62,91,100,114,
deguna blakusdobumus un attīra seju. 178,186,195,210
Simts satikšanos punkts GV 20
Mazina karstuma viļņus, siltumdūriena radītās galvassāpes un epilepsiju, 79,114,159,195
apskaidro un nomierina garu, uzlabo atmiņu un koncentrēšanās spējas.
Spēka centrs CV 12
Atbrīvo no frustrācijas, gremošanas traucējumiem, emocionālā stresa 109,136,201
un galvassāpēm, harmonizē kuņģa darbību un atbrīvo no stresa.
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Starpnieks P 5
Mazina sliktu dūšu, bezmiegu, histēriju un gremošanas traucējumus, 170
līdzsvaro iekšējo orgānu darbību un nomierina garu.
Teļa deguns St 35
Mazina sāpes ceļgalā, pēdu reimatismu un tūsku. 145
Trešās acs punkts GV 24.5
Mazina dziedzeru līdzsvara traucējumus, uzbudināmību, depresiju 27 ,40 ,58 ,63,80,91,
un apmulsumu, stimulē imūnsistēmas darbību un nomierina prātu. 100,104,113,114,

130,137,155,181, 
187,196

Trīs iņ  krustojums Sp 6
Samazina šķidruma uzkrāšanos, caureju, menstruālos krampjus un diabētu, 166,206 
regulē menstruācijas un līdzsvaro uroģenitālo sistēmu.
Trīs jūdžu punkts St 36
Mazina nogurumu, kuņģa darbības traucējumus un sliktu dūšu, 26 ,32 ,58 ,70 ,80 ,84,
veicina gremošanu un atjauno imūnsistēmu. 118,125,145,152,

160,170,183,202
Tuksnesīgais paugurs GB 40
Mazina potītes sastiepumu, radikulīta sāpes, sāpes sānos un plecos, galvassāpes. 36 
Urbjošais bambuss B 2
Mazina deguna blakusdobumu sāpes, galvassāpes, aizplīvurotu skatienu 62,91,100,104,
un siena drudzi, iztīra deguna blakusdobumus un padara skaidru redzi. 174,195
Vārtu sākums CV 4
Mazina impotenci, urīna nesaturēšanu, bezmiegu, nostiprina 125,166
reproduktīvo sistēmu.
Vectētiņa mazdēls Sp 4
Atvieglo sāpes vēderā un menstruālos krampjus, kuņģa sāpes, 84,166,202
gremošanas traucējumus, regulē un uzlabo gremošanu.
Vēdersāpes Sp 16
Mazina gremošanas traucējumus, sliktu dūšu un vēdera krampjus; 84,100,109,170
līdzsvaro ēstgribu un gremošanas traktu.
Vēja aizsegs TW 17
Palīdz, ja  ir pinnes, žokļa problēmas, sāp kakls, ausis, attīra maņu orgānus 27,88,109,141
un novērš sejas sasprindzinājumu.
Vēju mājoklis GV 16
Novērš kakla un rīkles sāpes, galvassāpes, deguna asiņošanu, 62,91,100,104,130,
apskaidro galvu un attīra degunu. 174,178,181
Žokļu kaujas rati St 6
Atvieglo TM L problēmas, zobu un rīkles sāpes, stresu, 141,210
noņem žokļa un zobu sāpes.
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Aku-joga. Izmanto ķermeņa pozas, lai iestieptu 
meridiānus un stimulētu akupresūras punktus, to 
apvienojot ar dziļu elpošanu.

Akupresūra. Sena dziedināšanas māksla, pēc kuras 
ar pirkstiem spiež uz akupunktūras punktiem un 
meridiāniem, lai samazinātu muskuļu sāpes un 
sasprindzinājumu un lai uzlabotu asinsriti.

Akupunktūra. Ķermeņa punktos un meridiānos 
iedur smalkas adatas, lai atbrīvotu no sāpēm un 
dziedētu dažādas slimības.

Apstiprinājumi. Skaļi izteikti vai klusībā 
pārdzīvoti dzīvi apliecinoši pozitīvi apgalvojumi. 
Apstiprinājumi pastiprina pozitīvās domāšanas 
spēku, un tos var izmantot, lai palielinātu 
akupresūras efektivitāti.

Artrīts. Locītavas iekaisums, kas rada sāpes un 
bieži ierobežo kustību apjomu.

Atstarotās sāpes. Sāpes, kuras rodas vienā 
ķermeņa vietā, bet tiek sajustas citā vietā.

Blokāde. Sastrēgums kādā ķermeņa daļā, kura 
dēļ var rasties sāpes, sasprindzinājums vai 
nejutība.

Ci. Ķīniešu termins tās enerģijas apzīmēšanai, 
kura cirkulē pa ceļiem, ko sauc par meridiāniem.

Distālie punkti. Akupresūras punkti, kas atrodas 
tālu no tās vietas, uz kuru šie punkti labvēlīgi 
iedarbojas. Sk. lokālie punkti.

Dzīvības spēks. Visās pa meridiāniem 
cirkulējošās vietās ir vitālā enerģija.

Elpošanas vizualizācija. Koncentrēšanās spēka 
izmantošana, lai garus, dziļus elpas vilcienus 
novirzītu uz kādu konkrētu organisma vietu.

Gūžas-krustu kaula locītavas. Divas vietas 
muguras lejasdaļā, kur krustu kauls savienojas 
ar gūžas kaulu.

Homeostāze. Līdzsvara un saskaņotības 
stāvoklis.

Hronisks sasprindzinājums. Ilglaicīgs muskuļu 
sasprindzinājums.

Impotence. Fiziska spēka trūkums un nespēja 
veikt dzimumaktu.

Jostas skriemeļi. Pēdējie pieci mugurkaula 
lejasdaļas kauli, kas atrodas virs muguras 
pamatnes.

Koncentrēšanās. Apziņas pievēršana pašreizējam 
organisma stāvoklim.

Krustu kauls. Plakans trisstūrveida kauls 
mugurkaula pamatnes zemākajā daļā.

Krūšu skriemeļi. Divpadsmit mugurkaula 
skriemeļi, kas novietoti zem kakla muguras 
augšējā un vidējā daļā.

Laterāls. Vērsts uz ķermeņa ārpusi.
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L o k ālie  pu nkti. Akupresūras punkti, kas atrodas 
tajā pašā vietā, uz kuru šie punkti labvēlīgi 
iedarbojas. Sk. distāliepunkti

Mediāls. Vērsts uz ķermeņa centru.

M editācija. Uzmanības koncentrēšana uz garīgo 
īpašību attīstīšanu.

Meridiāni. Cilvēka enerģijas ceļi, kas dažādus 
akupunktūras un akupresūras punktus savieno ar 
iekšējiem orgāniem.

Metatarsāli. Pēdas virspusē starp potīti un kājas 
pirkstiem novietotie kauli.

Spiediena punkti. Uz meridiāniem izvietotie 
ķermeņa punkti ar augstu elektrovadāmību.

Siatsu. Japāņu akupresūras veids, kur tiek 
izmantots spēcīgs pirksta spiediens uz meridiānu,

Trigera punkts. Tas pats, kas akupresūras 
punkts; speciāla ķermeņa vieta, kurai uzspiežot 
ar pirkstiem samazinās sasprindzinājums, sāpes 
vai spiediena sajūta.

Meridiānu standarta saīsinājumi

Lu Plaušas
LI Resnā zarna
Sp Liesa
T W  Trīskāršais apsildītājs
St Kuņģis
SI Tievā zarna
H  Sirds
C V  Apvienojošais trauks
K Nieres
P Perikards jeb  sirds somiņa
B Urīnpūslis
G B  Zultspūslis
Lv Aknas
G V  Pārvadošais trauks
E X  Speciālais punkts
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Acis 40
apsārtums 62 
graušana 62,195 
miglainums 195 
niezēšana 170 
nogurums 105,119,152,195 
pārpūle 90-93 
sāpes 91,100,104,178 
spiediens 57 ,62 ,91 ,99 ,104 ,105 ,137 ,155 ,196  
uztūkums 195 

āda 80 
bojājumi 31,136 
slimības 25-29 

adaptācijas grūtības 134-139 
aizcietējumi 30,62 ,69-72 , 84,109,118,

119,166,201,206 
aizkrūtes dziedzeris 117,119 
aizmāršība 40 
aizsmakums 47 
aknas 25,74 
akupresūra 10 

attīstība 11 
brīdinājumi 17,18 
darbības principi 11 
dienasgrāmata 18,19 
ierobežojumi 18 
masāžas tehnikas 15,16,17 
paņēmieni 12,13 
punkti 13,14 

akupunktūra 10 
alerģija 30-34 ,47 ,100 ,105  
anēmija 116 
apjukums 155
artrīts 43 -46 ,57 ,70 ,100 ,104 ,105 ,117 , 

119 ,130 ,145,159,174,181,191 
asinsrite 25 ,81 ,149 ,159 ,174  
asinsspiediens, stabilizēšana 113 
astma 32 ,47-50 ,57 ,66 ,80 ,110 ,113 ,118 ,136 ,155  
atmiņa 79,114,158-163,195 
auksti sviedri 130 
aukstums 

kājās 149 
pēdās 112 
rokās 149 

ausis
nieze 88,141
sāpes 87-89 ,104,141,170,183 
spiediens 141 
zvanīšana 88,183 

ausis, zvanīšana 88

Bailes 40,80
bezmiegs 3 2 ,3 6 ,4 0 ,4 4 ,57 ,66 ,99 ,113 ,137 ,

151.155.160.187 
bronhīts 66

Caureja 70 ,83-86 ,202 ,206  
ceļgals 

sāpes 53,144-147,183 
uztūkums 145 

cīpslu iekaisums 119,213

Deguns 
aiztikums 30 ,62 ,105 ,195  
asiņošana 177-179
blakusdobumu problēmas 62,194—198,210 
sāpes 104 

depresija 57 ,77-82 ,113 ,118 ,119 ,
137.160.187

diskomforts, pēcdzemdību 151,152 
drudzis 31,70 
dusmas 155 
dzemdības 148-157 
dzimumorgāni, sāpes 166 
dzirde 88

Ejakululācija, paātrināta 124 
ekzēma 25-29 
elkonis, sāpes 210 
elpošana 65

apgrūtināta 30 ,32 ,47-50 ,110 ,118 ,155  
dziļā 39 
grūtības 80,136 
vingrinājumi 25,26 
virspusēja 80 

emocijas, sabalansēšana 79 
emocionālais līdzsvars 77-82 

traucējumi 137,116 
emocionālais stress 136 
emocionālās ciešanas 113 
epilepsija 95 
ēstgriba

pārmērība 100 
traucējumi 84 
trūkums 100

Fibroīdi 145
frustrācija 134—139,152,201
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r

Galva
domāšanas grūtības 58,104
reibonis 56 ,58 ,95 ,99 ,104 ,113 ,137 ,159 ,

174,178,196 
smaguma sajūta 6 6 ,79 ,91 ,99 ,100  

galvassāpes 30, 31 ,3 2 ,4 4 ,5 6 ,5 7 ,6 2 ,6 9 ,7 9 ,
84, 88 ,91 ,95 ,99 ,100 ,103-107 ,109 ,113 ,
114,119,130 ,136 ,137 ,141 ,152 ,155 , 
159 ,174,178,181,187,191,195, 

garšas sajūta 195 
gā7.es

uzkrāšanās 84,118,151,206 
veidošanās 69,201 

muskuļi, tonizēšana 118 
grēmas 66 ,109,155,199-204 
gremošana

traucējumi 70,100,104 ,109 ,116 ,130 ,
137,151,187,199-204 

veicināšana 70,152,183 
grūtniecība 185-189 
gūžas, sāpes 105,132,152,165,186 
ģībonis 94-97,113 ,159 ,178 ,196

Hemoroīdi 152 
hipertonija 113,131,137 
hipofīze 27 
hipoglikēmija 77 
hipohondrija 202 
histērija 155 
hormonālais līdzsvars 80

Iegurnis, spazmas 136 
iekaisums 210
impotence 123-127,152,165,187 
imunitāte 213
imūnsistēma, stiprināšana 31 ,56 ,59 ,60 ,116-122

Kājas 
ikru krampji 75 
sāpes 36 
uztūkums 36,125 

kakls
iekaisums 32 ,62 ,66 ,88 ,137
sāpes 40 ,44 ,48 ,68 , 80 ,99,113 ,130 ,141 ,

170,173-176,178,181,195 
stīvums 40 ,62 ,79 ,99 ,100 ,104 ,113 ,141 , 

173-176,178,181,183,187 
karstuma viļņi 112-115,125 
kinetoze 169-172
klepus 32 ,4 7 ,4 8 ,5 7 ,6 5 ,6 6 , 80 ,110,113,136,155 
kolīts, sk. caureja
koncentrēšanās spējas 158-163,195 
koordinācijas traucējumi 183

koordinācija 104 
traucējumi 99,183 

krampji 36 ,73-76 ,95 ,113 ,116 ,152 ,159 ,178 ,206  
menstruālie 164,165,166,187 

krēpas 47 
kuņģis 

čūla 84,104,137,155 
darbības traucējumi 25,40, 70, 83,170,183 
sāpes 136,199-204

Līdzsvara sajūta 56 
limfas dziedzeri 155 
locītavas 44

Maksts problēmas 206 
menstruācijas, neregulāras 125,151,152,166 
miega traucējumi 43 
migrēna 103-107
mugura, sāpes 51-55 ,116,118,124,131,

136,149,152,183 
muskuļi

atslābums 69
nogurums 69
nostiprināšana 151
sasprindzinājums 191
tonizēšana 58 ,80 ,95 ,145 ,152 ,183
tonuss 74
vājums 58
vēdera 70,84

Nātrene 27 
neauglība 185-189
nemiers 39-42 ,48 ,109 ,110 ,113 ,117 ,118 ,

119 ,130,149,151,160,202,213, 
nepareiza augļa guļa 149 
nerviozitāte 39-42,44,57,104,109,113,131,

136,149,191 
nervu darbības traucējumi 95 
nespēks 130,187 
nieres, sāpes 151 
nieze 30,31 

ausu 88,141 
nogurums 3 0 ,40 ,43 ,80 ,91 ,95 ,116 ,118 ,

119,124,124,139 ,152 ,155 ,160 ,170 , 
186,191,202 

hronisks 56-60

Osteoartrīts 35

Paģiras 91 ,95 ,98-102 ,105 ,119
panikas lēkmes 109
paralīze 195
pārgurums 99
parotīts 88,141
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pārpūle 91,159
pēcdzemdību perioda traucējumi 186 
pēdas 35-38 

krampji 105 
masāža 38 
aukstums 112
uztūkums 119,145,149,183,206 

piena trūkums 155 
pirrmsmenstruālais sindroms 164 
plakstiņi, uztūkums 187 
plaukstas

sāpes 44,212-214 
pamatne, sāpes 151 

plaušas 25,40,47 
pleci

sāpes 105,181,191,210 
stīvums 105,136,149,190-193 

potītes 35-38 
izmežģījums 35 

locītavas stiprināšana 36 
sāpes 131,119,125,149,183 
sastiepums 35 
uztūkums 206 

pūtītes 25-29

Radikulīts 51-55,105,136,145,152,165,183 
redzes traucējumi 103 
reiboņi 79
reimatisms 43^6,58,119,136,183,213 
reimatisms 136 
reimatisms 183 
reimatisms 213 
reimatisms 58 
resnā zarna 25 

tonizēšana 85 
rīta nelabums 169-172 
rokas

artrīts 113 
sāpes 44

Saaukstēšanās 61-68 
saindēšanās 170 
sāpes 174,180-184,210 

emocionālās 79 
fiziska darba radītas 99 
rokās un elkonī 40 
traumu radītas 80 
žokļu locītavās 88 

sasitumi 26
sasprindzinājums, krūškurvja 80
satraukums 66,80
seja

krāsa 27
paralīze 62,141,170 
piepampums 62,195

seksuālās problēmas 123-127 
siena drudzis 30, 31,91,100,104,114,155, 

174,178,181,187,194-198 
sirdsdarbība, paātrināta 40,57 
sirdsklauves 130
slikta dūša 57,58,84,100,103,130,151,170, 

171,187,202,213 
spazmas 73-76,116,141 

menstruālās 125164-168, 
pirmsmenstruālās 80 

sterilitāte 165
stress 26,56,62,91,100,109,112,130,

159,173,187,201 
svīšana 152 
šķaudīšana 31,48,196 
šķidruma aizture 105,205-208 
šoks 137

Tendonlts 58 
traumas 113,137 
tūska 145,205-208

Urīna nesaturēšana 125,166 
urīnceļu slimības 125 
urinēšanas problēmas 152 
uzbudināmība 99,113,134-139 

emocionāla 95 
uztraukums 137 
uztūkums, sk. tūska 
uzturs 26

Vairogdziedzeris 66 
vājums 95
varikozas vēnas 145,206 
vēders

krampji 84,100,166,170 
sāpes 69,145,170,201 
spazmas 109,136 

vemšana 40,169-172 
vertigo 100
vīrsusinfekcijas 58,61-68

Zarnas 70 
zobi

neiralģija 141,210 
sāpes' 70,88,105,113,119,141,170, 

178,181,195,209-211 
žagošanās 100,108-111,170 
žokli

problēmas 140-143 
sāpes 170,210 
spazmas 140


	•	kā sameklēt atslēgas punktus un droši un efektīvi uz tiem iedarboties,

	•	kādi vingrinājumi jāveic biežāko vispārējo sūdzību, piemēram, alerģijas, zobu sāpju un paģiru gadījumos,

	•	kā pastiprināt kaisli un padarīt seksu patīkamāku,

	•	kas ir akupresūras labklājības programma,

	•	kā dokumentēt veselības uzlabošanos

	•	un daudz ko citu.

	Veltījums

	Pateicības

	Priekšvārds

	Ievads akupresūrā

	Kas ir akupresūra?

	Akupresūras attīstība

	Kā darbojas akupresūra?

	Akupresūras lietošanas paņēmieni

	Kā atrast punktu: akupresūras punktu nosaukumi un klasifikācijas numuri

	Trešā acs - spēcīgs garīgs punkts


	

	Apgūstam pašakupresūru!

	Akupresūras masāžas tehnikas

	Kā izmantot spiedienu

	Dziļā elpošana

	Brīdinājumi

	Ierobežojumi

	Akupresūras dienasgrāmata

	Ātrais satura rādītājs

	Acis, ausis, deguns un rīkle

	Biežākās vispārīgās sūdzības

	Elpošanas sistēma

	Apvienojam pašakupresuru ar dziļu relaksāciju

	Pašakupresūras mainīgums


	Dziļas relaksacijas ceļvedis


	3

	Pūtītes, ekzēma un citas ĀDAS SLIMĪBAS

	Pūtītes

	Ekzēma

	Enerģetiskie punkti, kas palīdz atbrīvoties no pinnēm un citām ādas slimībām

	Trīs jūdžu punkts (St 36)

	Debesu pīlārs (B 10)

	Četri balinātāji (St 2)

	Sejas skaistums (St 3)

	Vēja aizsegs (TW17)

	Debešķīgais izskats (SI17)

	Trešās acs punkts (GV 24.5)

	Enerģetisko punktu vingrinājumi

	1.	solis

	2.	solis

	3.	solis



	6.	solis

	Papildu punkti nodaļai “Pūtītes, ekzēma un citas ādas slimības”



	

	

	Alerģiju samazinašanai izmantojamie enerģētiskie punkti

	Ideju savienotājs (lloku; LI4)

	Lielie uzplūdi (Lv 3)

	l.	solis

	2.	solis

	Ārējie vārti (TW 5)

	Izlocītais dīķis (LI 11)

	Debesu pīlārs (B 10)

	Elegantā savrupmāja (K 27)

	Enerģijas jūra (CV 6)

	Trīs jūdzu punkts (St 36)

	Enerģetisko punktu vingrinājumi

	Atvedieties krēslā ērtā pozā un

	kombināciju.

	I solis

	3.	solis

	4.	solis

	2.	solis

	Papildu punkti nodaļai “Alerģijas”







	Potītes un pēdas problēmas

	Potītes problēmas samazinoši enerģetiskie punkti

	Lielā straume (K 3)

	Augstie kalni (B 60)

	Apgaismotā jūra (K 6)

	Mierīgais miegs (B 62)

	Potīšu izmežģījumi


	2.	solis

	3.	solis

	4.	solis

	Pēdas masāža

	Papildu punkti nodaļai “Potītes un pēdas problēmas”




	

	Nemiera lēkmes

	Dziļās elpošanas nozīme

	Dzīvesveids

	Diēta

	Enerģetiskie punkti nemiera un nervozitātes samazināšanai

	

	Debešķīgā atjaunošanās (TW 15)

	Debesu pīlāri (B 10)

	Izlocītais dumbrājs (P 3)

	Gara vārti (H 7)

	Trešās acs punkts (GV 24.5)

	Miera jūra (CV 17)


	Enerģetisko punktu vingrinājumi

	I solis

	2.	solis

	3.	solis


	4.	solis.

	5.	solis

	6.	solis

	Papildu punkti nodaļai “Nemiers un nervozitāte”



	

	Artrīts un ārpuslocītavu REIMATISMS

	Artrīta mazinašanas enerģetiskie punkti

	Ieleju savienotājs (Hoku; LI 4)

	Ārējie vārti (TW 5)

	Trīs jūdžu punkts (St 36)

	Izlocītais dīķis (LI 11)

	Apziņas vārti (GB 20)

	Enerģetisko punktu vingrinājumi

	4.	solis

	1.	solis

	2.	solis



	5.	solis

	Papildu punkti nodaļai “Artrīts un arpuslocitavu reimatisms”



	Astma un elpošanas grūtības

	Astma


	Enerģetiskie punkti astmas un elpošanas grūtību samazināšanai

	Plaušu punkts (B 13)

	Atbrīvotājs (Lu 1)

	Lielais bezdibenis (Lu 9)

	Salaiduma stūris (Lu 10)

	Enerģētisko punktu vingrinājumi

	1.	solis

	2.	solis

	3.	solis

	4.	solis

	Dziļās elpošanas vingrinājums

	Papildu punkti nodaļai “Astma un elpošanas grūtības”






	

	Muguras sāpes un radikulīts

	Enerģetiskie punkti, kas palīdz atbrīvoties no muguras lejasdaļas sāpēm

	Dzemde un dzīvība (B 48)

	Enerģijasjūra (CV 6)

	Komandējošais vidus (B 54)

	Enerģetisko punktu vingrinājumi

	1. solis

	2.	solis

	3.	solis

	4.	solis

	5.	solis



	(6. solis

	Masāža ar tenisa bumbiņām

	Papildu punkti nodaļai “Muguras sāpes un radikulīts”





	10

	Hroniska noguruma sindroms

	

	Enerģetiskie punkti hroniska noguruma sindroma samazināšanai (Epsteina-Bāra vīruss)


	

	Atbrīvotājs (Lu 1)

	Plecu labklājība (GB 21)

	Apziņas vārti (GB 20)

	Iekšējie vārti (P 6)

	Ārējie vārti (TW 5)

	Dzīvības jūra (B 23 un B 47)

	Trīs jūdžu punkts (St 36)

	Lielie uzplūdi (Lv 3)

	Trešās acs punkts (GV 24.5)

	Enerģijas jūra (CV 6)



	Enerģētisko punktu vingrinājumi

	1.	solis

	2.	solis

	3.	solis

	4.	solis

	Papildu punkti nodaļai “Hroniska noguruma sindroms”




	11

	Saaukstēšanās un VĪRUSINFEKCIJAS

	Sczonalas pārmaiņas

	Saaukstēšanos un virusinfekcijas atvieglojoši enerģētiskie punkti

	Urbjošais bambuss (B 2)

	Sejas skaistums (St 3)

	Aicinošā smarža (LI 20)

	Apziņas vārti (GB 20)

	Vēju mājoklis (GV 16)

	Izlocītais dīķis (LI 11)

	Ieleju savienotājs (Iloku; LI 4)

	Trešās acs punkts (GV 24.5)


	Enerģetisko punktu vingrinājumi

	1.	solis

	2.	solis

	3.	solis

	4.	solis

	6.	solis

	5.	solis


	Enerģetiskie punkti klepus samazinašanai

	Ding Chuan (EX 17)

	Debesu pīlārs (B 10)

	Ieņemtās debesis (CV 22)

	Elegantā savrupmāja (K 27)


	Enerģētisko punktu vingrinājumi

	1.	solis

	2.	solis

	Iekaisušam kaklam un klepum

	Papildu punkti nodaļai “Saaukstēšanās un vīrusinfekcijas”


	3.	solis

	4.	solis




	12

	Aizcietējumi

	Enerģetiskie punkti aizcietejumu arstešanai

	Enerģijas jūra (CV 6)

	Trīs jūdžu punkts (St 36)

	Ieleju savienotājs (Hoku; LI 4)

	Izlocītais dīķis (LI 11)


	Enerģctisko punktu vingrinājumi

	I.	solis

	2.	solis

	3.	solis

	4.	solis

	Masaža akupresura

	Papildu punkti nodaļai “Aizcietejumi”





	13

	Krampji un spazmas

	Akupresūras punkti

	Diēta

	Krampju novēršana

	Enerģetiskie punkti krampju un spazmu novēršanai

	Personas vidus (GV 26)

	Palīdzības kalns (B 57)

	Lielie uzplūdi (Lv 3)


	Enerģetisko punktu vingrinājumi

	1.	solis

	2.	solis

	3.	solis

	Papildu punkti nodaļai “Krampji un spazmas”





	14

	Depresija un emocionālais līdzsvars

	Dzīvesveids

	Diēta

	Elegantā savrupmāja (K 27)

	Atbrīvotājs (Lu 1)

	Trešās acs punkts (GV 24.5)

	Miera jūra (CV 17)

	Trīs jūdžu punkts (St 36)


	Enerģetisko punktu vingrinājumi

	2.	solis

	Pirmos četrus šī kompleksa vingrinājumus izpildiet guļus stāvoklī. Visu akupresūras masāžas tehniku lietošanas laikā koncentrējieties, lai elpotu lēni un dziļi. Dziļā elpošana uzlabo asinsriti ikvienā ķermeņa daļā, atbrīvo no

	sasprindzinājuma, mazina depresiju un piepilda ķermeni ar dzīves spēku.

	1.	solis

	3.	solis

	4.	solis

	7.	solis

	6.	solis

	5.	solis

	Papildu punkti nodaļai “Depresija un emocionālais līdzsvars”




	15

	Caureja

	Enerģetiskie punkti caurejas arstešanai

	Vēdersāpes (Sp 16)

	Enerģijas jūra (CV 6)

	Trīs jūdžu punkts (St 36)

	Vectētiņa mazdēls (Sp 4)

	Ceļojums vidū (Lv 2)


	Enerģetisko punktu vingrinājumi

	Nogulieties uz sāniem vai ari apsedieties crtā pozā. /. solis

	2. solis

	6.	solis

	7.	solis

	Papildu punkti nodaļai “Caureja”





	16

	Ausu SĀPES

	Enerģetiskie punkti ausu sāpju mazināšanai

	Ausu vārti (TW 21) Dzirdes vieta (SI 19) Dzirdes atjaunošana (GB 2)

	Vēja aizsegs(YW 17)

	Lielā straume (K 3)


	Enerģetisko punktu vingrinājumi

	Nogulieties vai apsēdieties ērtā pozā. 1.	solis

	3.	solis

	4.	solis

	Atkārtojiet šo kompleksu trīs reizes dienā. Ja divu dienu laikā ausu sāpes nepāriet, lūdziet palīdzību ārstam.

	2.	solis




	17

	ACU PĀRPŪLE

	Enerģetiskie punkti acu pārpūles samazinašanai

	Urbjošais bambuss (B 2)

	Četri balinātāji (St 2)

	Sejas skaistums (St 3)

	Debesu pīlārs (B 10)

	Vēju mājoklis (GV 16)

	Trešās acs punkts (GV 24.5)


	Enerģetisko punktu vingrinājumi

	4.	solis

	5.	solis

	Papildu punkti nodaļai “Acu pārpūle”






	18

	Ģībonis

	Ģīboņa novēršanas enerģetiskie punkti

	Personas vidus (GV 26)

	Burbuļojošais avots (K 1)

	Trīs jūdzu punkts (St 36)


	Enerģetisko punktu vingrinājumi

	Apsēdieties ērtā poza. 1. solis

	4.	solis

	Lai veiktu šo vingrinājumu, novelciet kurpes.

	3.	solis

	5. solis




	19

	Paģiras

	akupresūra var atvieglot daudzas paģiru radītās nepatīkamās sajūtas: traucējošas galvassāpes, sāpes acīs, paaugstinātu jutīgumu, sliktu dūšu un nogurumu. Ta pastiprina asinsriti un samazina muskuļu sasprindzinājumu. Dabiski, ka tad, kad asinis un enerģija cirkulē pareizi, visa sistēma darbojas labāk un mums rodas vispārēja veselības un labklājības sajūta. Pastiprināta cirkulācija veicina arī organisma detoksikāciju un līdz ar to atvieglo paģiras.

	Paģiras atvieglojoši enerģetiskie punkti

	Ideju savienotājs (Hoku; LI4)

	Debesu pīlārs (B 10)

	Apziņas vārti (GB 20)

	Vēdersāpes (Sp 16)

	Lielie uzplūdi (Lv 3)

	Trešās acs punkts (GV 24.5)

	Vēju mājoklis (GV 16)

	Sejas skaistums (St 3)

	Urbjošais bambuss (B 2)


	Enerģetisko punktu vingrinājumi

	1.	solis

	2.	solis

	solis

	4.	solis

	5.	solis

	6.	solis

	Papildu punkti nodaļai “Paģiras”


	7.	solis

	8.	solis



	20

	Galvassāpes un migrēna

	Galvassāpju parastie iemesli

	Enerģetiskie punkti galvassapju un migrēnas samazināšanai

	Apziņas vārti (GB 20)

	Vēju mājoklis (GV 16)

	Urbjošais bambuss (B 2)

	Trešās acs punkts (GV 24.5)

	Sejas skaistums (St 3)

	Ieleju savienotājs (Hoku; LI4)

	Lielie uzplūdi (Lv 3)

	Pāri asarām (GB 41)



	Enerģetisko punktu vingrinājumi

	1.	solis

	2.	solis

	3.	solis

	4.	solis

	5.	solis

	6.	solis

	7.	solis

	Papildu punkti nodaļai “Galvassāpes un migrēna”







	21

	Žagošanās

	Žagošanas pārtraukšanu veicinoši enerģētiskie punkti

	Vēja aizsegs (TW 17)

	Vēdersāpes (Sp 16)

	Ieņemtās debesis (CV 22)

	Miera jūra (CV 17)

	Spēka centrs (CV 12)

	Atbrīvotājs (Lu 1)

	Elegantā savrupmāja (K 27)


	Enerģetisko punktu vingrinājumi

	1.	solis

	4. solis

	Papildu punkti nodaļai “Žagošanas”




	22

	Karstuma viļņi

	Karstuma viļņu samazinašanai izmantojamie enerģētiskie punkti

	Burbuļojošais avots (K 1)

	Apziņas vārti (GB 20)

	Miera jūra (CV 17)

	Ieleju savienotājs (Hoku; LI 4)

	Trešās acs punkts (GV 24.5)

	Simts satikšanos punkts (GV 20)


	Enerģetisko punktu vingrinājumi

	1.	solis

	2.	solis

	3.	solis

	4.	solis

	5.	solis

	6.	solis

	Papildu punkti nodaļai “Karstuma viļņi”




	23 Imūnsistēmas stiprināšana

	Imūnsistēmu stiprinošie akupresūras punkti

	Imunsistemas stiprināšanai izmantojamie enerģētiskie punkti

	Elegantā savrupmāja (K 27)

	Enerģijas jūra (CV 6)

	Trīs jūdžu punkts (St 36)

	Lielā straume (K 3)

	Lielie uzplūdi (Lv 3)

	Izlocītais dīķis (LI 11)

	Ārējie vārti (TW 5)

	Miera jūra (CV 17)

	Apsēdieties ērtā pozā un, ja nepieciešams, novelciet kādu apģērba gabalu.

	1.	solis

	Lai veiktu nākamo vingrinājumu, apsēdieties uz krēsla priekšējās daļas. 2.	solis

	Atkal apsēdieties ērtā pozā un turpiniet vingrinājumus. 3.	solis

	4.	solis


	5.	solis

	6.	solis

	8.	solis

	9.	solis

	Elpošanas vingrinājums imūnsistēmas stiprināšanai

	Papildu punkti nodaļai “Imūnsistēmas stiprināšana”





	24

	Impotence un seksuālās PROBLĒMAS

	Potences stiprināšanas ceļi

	Diēta


	Impotences samazinašanai izmantojamie enerģētiskie punkti

	Punkta numurs Ieguvumi

	Burbuļojošais avots (K 1)

	Krustu punkti (B 27-B 34)

	Enerģijas jūra (CV 6)

	Lielā straume (K 3)

	Trīs jūdžu punkts (St 36)

	Vārtu sākums (CV 4)

	Brāzmainās durvis (Sp 12) Ietekmīgā savrupmāja (Sp 13)


	Enerģetisko punktu vingrinājumi

	4.	solis

	3.	solis

	1.	solis

	2.	solis

	5.	solis

	6.	solis

	7.	solis

	Papildu punkti nodaļai “Impotence un seksuālās problēmas”
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	Bezmiegs

	Diēta

	Miega radīšanas dabiskie ceļi

	Bezmiega arstešanai izmantojamie enerģētiskie punkti

	Dzīvības diafragma (B 38)

	Iekšējie vārti (P 6)

	Gara vārti (H 7)

	Debesu pīlārs (B 10)

	Vēju mājoklis (GV 16)

	Apziņas vārti (GB 20)

	Trešās acs punkts (GV 24.5)

	Miera jūra (CV 17)

	Laimīgais miegs (K 6)

	Mierīgais miegs (B 62)


	Enerģetisko punktu vingrinājumi

	1.	solis

	2.	solis

	3.	solis

	4.	solis

	5.	solis

	6.	solis

	7. solis

	Papildu punkti nodaļai “Bezmiegs”


	8. solis





	26

	UZBUDINĀMĪBA, FRUSTRĀCIJA UN ADAPTĀCIJAS GRŪTĪBAS

	Muskuļu sasprindzinājuma zonas

	Uzbudinamības un frustracijas samazinašanai izmantojamie enerģētiskie punkti

	Plecu labklājība (GB 21)

	Spēka centrs (CV 12)

	Dzemde un dzīvība (B 48)

	Lēkājošais aplis (GB 30)

	Atbrīvotājs (Lu 1)

	Apziņas vārti (GB 20)

	Trešās acs punkts (GV 24.5)

	Miera jūra (CV 17)


	Enerģetisko punktu vingrinājumi

	Papildu punkti nodaļai “Aizkaitināmība, frustrācija un adaptācijas grūtības”

	6.	solis

	Vingrinājums frustrācijas samazināšanai


	4.	solis

	5.	solis




	27

	ŽOKĻU PROBLĒMAS

	(TML problēmas)

	TML un zobu stress (zobu griešana)


	Žokļu problēmu samazinašana izmantojamie enerģētiskie punkti

	Žokļu kaujas rati (St 6)

	Vēja aizsegs (TW17)

	Dzirdes vieta (SI19) Ausu vārti (TW 21) Dzirdes atjaunošana (GB 2)

	Apziņas vārti (GB 20)


	Enerģetisko punktu vingrinājumi

	2.	solis

	3.	solis

	4.	solis

	5.	solis

	Papildu punkti nodaļai “Žokļu problēmas”

	Individuāli lietojamā akupresuras sejas masāža





	28

	Celgala sāpes

	Ceļgala sāpju mazinašanai izmantojamie enerģētiskie punkti

	Komandējošais vidus (B 54)

	Izlocītā atspere (Lv 8)

	Barojošā ieleja (K 10)

	Kalna ēnainā puse (Sp 9)

	Kalna saules puse (GB 34)

	Iespaidīgā aktivitāte (B 53)

	Trīs jūdžu punkts (St 36)


	Enerģetisko punktu vingrinājumi

	1.	solis

	2.	solis

	3.	solis

	4.	solis

	5.	solis

	8.	solis

	6.	solis

	7.	solis

	Papildu punkti nodaļai “Ceļa sāpes”





	29

	Iznēsāšana, dzemdības un sevis aprūpe

	Enerģetiskie punkti dzemdību sāpju samazinašanai

	Plecu labklājība (GB 21)

	Krustu punkti (B 27-B 34)

	Ieleju savienotājs (Hoku, LI4)

	Lielā straume (K 3)


	Enerģetisko punktu vingrinājumi dzemdību sāpju samazināšanai

	3.	solis

	Dzemdību sāpju samazināšanas punkti



	Pecdzemdibu atlabšanu veicinoši enerģētiskie punkti

	Enerģijas jūra (C V 6)

	Iekšējie vārti (P 6)

	Dzemde un dzīvība (B 48)

	Trīs jūdzu punkts (St 36)

	Lielie uzplūdi (Lv 3)

	3.	solis

	Pēcdzemdību atveseļošanos veicinošie

	1.	solis

	5.	solis

	6.	solis


	Aprūpē izmantojamie enerģetiskie punkti

	Atbrīvotājs (Lu 1)

	Krūšu logs (St 16)

	Debesu dīķis (P 1)

	Trešās acs punkts (GV 24.5)

	Miera jūra (CV 17)


	Enerģetisko punktu vingrinājumi

	1.	solis

	2.	solis

	3.	solis

	4. solis

	Papildu punkti nodaļai “Iznēsāšana, dzemdības un sevis aprūpe”





	30

	Atmiņa un koncentrēšanās

	Diēta

	Akupresūra prāta skaidrībai

	Enerģetiskie punkti atmiņas un koncentrēšanas spēju uzlabošanai

	Saules punkts (EX 2)

	Personas vidus (GB 26)

	Apziņas vārti (GB 20)

	Debesu pīlārs (B 10)

	Trešās acs punkts (GV 24.5)

	Miera jūra (CV 17)

	Trīs jūdžu punkts (St 36)

	Lielie uzplūdi (Lv 3)


	Enerģētisko punktu vingrinājumi

	5.	solis

	4.	solis

	7. solis

	Papildu punkti nodaļai “Atmiņa un koncentrēšanas”





	31

	Menstruālās spazmas, krampji un PMS

	Diēta

	Padomi menstruālo traucējumu novēršanai

	Enerģetiskie punkti PMS samazinašanai

	Krustu punkti (B 27-B 34)

	Punkta numurs Ieguvumi


	Brāzmainās durvis (Sp 12) Ietekmīgā savrupmāja (Sp 13)

	Vārtu sākums (CV 4)

	Enerģijas jūra (CV 6)

	Dzemde un dzīvība (B 48)

	Trīs iņ krustojums (Sp 6)

	Vectētiņa mazdēls (Sp 4)


	Enerģetisko punktu vingrinājumi

	Papildu punkti nodaļai “Menstrualas spazmas, krampji un PMS”




	32

	Kinetoze, rīta nelabums un vemšana

	


	Enerģetiskie punkti kinetozes, rīta nelabuma un vemšanas ārstēšanai

	Starpnieks (P 5)

	Iekšējie vārti (P 6)

	Vēdersāpes (Sp 16)

	Trīs jūdžu punkts (St 36)

	Lielie uzplūdi (Lv 3)


	Enerģetisko punktu vingrinājumi

	Atrodoties ērtā sēdus stāvokli, turpmākos vingrinājumus jūs varat veikt visur un jebkurā laikā. 1.	solis

	3.	solis

	2.	solis

	Ja jums vēljoprojām ir slikta dūša, tad, lai veiktu nākamos trīs solus, novelciet kurpes.

	4.	solis

	Papildu punkti nodaļai “Kinetoze, rīta nelabums un vemšana”




	33

	Kakla stīvums un sāpes

	trr*

	Kakla traumas


	Enerģetiskie punkti kakla sasprindzinājumā un sāpju samazināšanai

	Plecu labklājība (GB 21)

	Debesu pīlārs (B 10)

	Apziņas vārti (GB 20)

	Debesu logs (TW 16)

	Vēju mājoklis (GV 16)

	Urbjošais bambuss (B 2)

	4. solis

	Kakla spiešanas vingrinājums

	Papildu punkti nodaļai “Kakla sasprindzinājums un sāpes”





	34

	Deguna asinošana

	Akupresuras punkti, kurus izmanto deguna asiņošanas apturēšanai

	Personas vidus (GV 26)

	Sejas skaistums (St 3)

	Acu gaisma (B 1)

	Vēju mājoklis (GV 16)

	Papildu punkti nodaļai “Deguna asiņošana”





	35

	Sāpes

	Enerģetiskie punkti ķermeņa augšdaļas sāpju samazināšanai

	Ieleju savienotājs {Hoku; Li 4)

	Apziņas vārti (BG 20)

	Vēju mājoklis (GV 16)


	Enerģetisko punktu vingrinājumi

	1.	solis

	3.	solis

	2.	solis


	Enerģetiskie punkti ķermeņa apakšdaļas sāpju samazināšanai

	Apziņas vārti (GB 20)

	Lielā straume (K 3)

	Augstie kalni (B 60)

	Trīs jūdžu punkts (St 36)


	Enerģetisko punktu vingrinājumi

	2.	solis

	1.	solis

	3. solis




	36

	Grūtniecība un neauglība

	Enerģetiskie punkti grūtniecības radīto problēmu samazināšanai

	Dzemde un dzīvība (B 48)

	Debesu pīlārs (B 10)

	Miera jūra (CV 17)

	Iekšējie vārti (P 6)

	Trešās acs punkts (GV 24.5)

	Brāzmainās durvis (Sp 12) Ietekmīgā savrupmāja (Sp 13)


	Enerģetisko punktu vingrinājumi

	Speciāls muguras lejasdaļas vingrinājums grūtniecēm

	Papildu punkti nodaļai “Grūtniecība un neauglība”
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	Plecu stīvums

	Enerģētiskie punkti plecu stīvuma samazināšanai

	Debešķīgā atjaunošanās (TW 15)

	Plecu labklājība (GB 21)

	Ārējais rokas kauls (LI 14)

	Apziņas vārti (GB 20)


	Enerģetisko punktu vingrinājumi

	1.	solis

	3.	solis

	2.	solis

	4. solis

	Plecu satveršana un vilkšana

	Aku-jogas vingrinājums plecu sasprindzinājuma samazināšanai

	Papildu punkti nodaļai “Plecu stīvums”





	38

	Deguna blakusdobumu problēmas UN SIENA DRUDZIS

	Enerģetiskie punkti deguna blakusdobumu problēmu un siena drudža samazināšanai

	Urbjošais bambuss (B 2)

	Debesu pīlārs (B 10)

	Caururbjošās debesis (B 7)

	Aicinošā smarža (LI 20).

	Sejas skaistums (St 3)

	Simts satikšanos punkts (GV 20)

	Trešās acs punkts (GV 24.5)

	Personas vidus (GV 26)


	Enerģetisko punktu vingrinājumi

	1. solis

	2.	solis

	3.	solis

	5.	solis

	6.	solis

	Papildu punkti nodaļai “Deguna blakusdobumu problēmas un siena drudzis”





	39

	Kuņģa sāpes, gremošanas TRAUCĒJUMI UN GRĒMAS

	•	Samaziniet kuņģa skābes izdalīšanos.

	Enerģetiskie punkti kuņģa sāpju, gremošanas traucējumu un grēmu samazināšanai

	Spēka centrs (CV 12)

	Enerģijas jūra (CV 6)

	Vectētiņa mazdēls (Sp 4)

	Trīs jūdžu punkts (St 36)

	Iekšējie vārti (P 6)


	Enerģetisko punktu vingrinājumi

	3. solis

	4.	solis

	5.	solis

	Papildu punkti nodaļai “Kuņģa sāpes, gremošanas traucējumi un grēmas”





	40

	Uztūkums un šķidruma aizture

	Enerģetiskie punkti uztukuma un šķidruma aiztures samazināšanai

	

	Kalna ēnainā puse (Sp 9)

	Trīs iņ krustojums (Sp 6)

	Liesmojošā ieleja (K 2)

	Apgaismotā jūra (K 6)


	

	3. solis

	Papildu punkti nodaļai “Uztūkums un šķidruma aizture”
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	Zobu sāpes

	Speciālie rokas punkti

	Enerģetiskie punkti zobu sāpju samazinašanai

	žoklu kaujas rati (St 6)

	

	Sejas skaistums (St 3)

	Ieleju savienotājs (Hoku; LI 4)

	Pleca satikšanās punkts (TW 13)


	

	1.	solis

	2.	solis

	Papildu punkti nodaļai “Zobu sāpes”
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	(Karpālā kanāla sindroms UN CĪPSLU IEKAISUMS)

	Enerģetiskie punkti plaukstas locītavas sāpju samazināšanai

	Iekšējie vārti (P 6)

	Lielais paugurs (P 7)

	Ārējie vārti (TW 5)

	Aktīvais trieciens (TW 4)


	Enerģetisko punktu vingrinājumi

	Vissvarīgākais —jebkuras traumas gadījumā paceliet uz augšu plaukstu, lai samazinātu uztūkumu!

	Šis īsais vingrinājumu komplekss ir jāizpilda ērtā sēdus stāvoklī.

	1.	solis

	2.	solis



	43

	Akupresūras labklājības PROGRAMMA

	Akupresūra un dziļā elpošana veselības uzturēšanai

	Ikdienas vingrinājumi

	Diēta

	Veselību nostiprinošs akupresuras piecu minūšu vingrinājums

	1.	solis

	2.	solis

		Veselīgi produkti	

		 Produkti, no kuru lietošanas vajadzētu atturēties


	Enerģētisko punktu kopsavilkums

	Enerģētiskais punkts	Lappuses

	Trešās acs punkts GV 24.5


	Skaidrojošā vārdnIca

	Meridiānu standarta saīsinājumi


	Rādītājs






