A HKO filozófiája
A HKO alapjainak megértéséhez fonos, hogy megismerkedjünk azokkal a filozófiai gondolatokkal, amelyekre ez az orvosi rendszer épül. A filozófia és az orvoslás nem elválasztható. Az egészség és a betegség fogalma csak a teljességből vezethető le. A kínai emberek történelmük hatezer éve alatt sok időt áldoztak önmaguk tanulmányozására, és fejlesztésére abban a reményben, hogy megfejthetik az élet értelmét. Kína sokrétű kulturális és történelmi hátterében az emberek már régóta keresik az egészséges élet megteremtésének lehetőségét. Azok a módszerek, amelyeket ennek érdekében alkalmaztak mindig, nagyban függtek a vallástól is.

A nagy vallási irányzatok szinte mindegyike foglalkozik az egészséggel is. Kínában a korai taoizmus, és a később az India felől terjedő buddhizmus volt a meghatározó szellemi irányzat, de jelentős hatást gyakorolt az emberekre tanaival Konfuciusz (Kon Fu Ce) is.

A kínai orvoslás hátterében a taoizmus fejti ki a legnagyobb hatást, ez a szellemi irányzat volt, amely gyorsan elterjedt, és a konfuciuszi tanokkal együtt alkotja az egységes világmindenségre utaló Univerzizmus nevet. Ez az egységes világ, az ég és az ember kapcsolatát jelenti. A makrokozmosz hatással van a mikrokozmoszra és fordítva.

A szertartások feljegyzései című könyv ezt írja: "Az ember egyesíti magában az ég és a föld szellemi erőit, kiegyenlítődnek benne a fény és az árny princípiumai, találkoznak benne a szellemek és istenek, egymásra találnak benne az öt változó állapot legfinomabb erői, ezért az ember az ég és a föld szíve az öt változó állapot csírája."

A taoizmus megalkotója a legenda szerint Lao-Ce, vagyis öreg mester (öreg gyermek vagy fiú), i.e. 5. század körül élt. A hagyomány Konfuciusz kortársának tartja, de egyes kutatók teljesen mondabeli alaknak tekintik. Műve a Tao Tö King (könyv a világtörvényről), csak az i.e. 3. vagy 2. század óta viseli ezt a nevet. A mű 81 rímes szakaszból áll.

Lao-Ce filozófiája különbözött a korabeli vallásoktól. Egy örök természettörvényt helyezett a középpontba. Gondolatmenete szerint a világot nem egy természetfeletti lény alapította, hanem saját szabályai szerint a (tao) hatására alakult ki, és érte el jelenlegi egyensúlyát. A filozófia középpontjban a Tao áll. Jelentése út, ösvény. Jelenti a csillagok útját az égbolton, jelent bölcs utat is, amely a célhoz vezet, néhány filozófus gondolata szerint ez az ősanyag is.

A taoisták szerint a Taot saját belső törvényszerűségei szerint működő, ezeknek engedelmeskedő, értelmes de szeméyek feletti természettörvény. A világ alapja, mivel belőle keletkezett minden. A Tao egyben a törvény, amely a világban hat, ez a helyes cselekvés mércéje is, a természeti és erkölcsi világ legfőbb alapelve. Az egyik fő gondolata az, hogy minden mozgás alapja az ellentmondás, a különbözőség.

Elmélete szerint a Tao hatására minden előbb, vagy utóbb átcsap egymásba. "Ellentétesség az út mozgása" –vallja a filozófia, "a kemény alámerül, a puha felülkerül". A természetben a víz idővel legyőzi a sziklát (a gyenge az erőset, a lágy a keményet). A taoizmus nem különül el a napi élettől, tárgya az egész természet, a földi élet, az emberi kapcsolatok, és a gyógyítás is.

Kína történelmében a császári Han dinasztia (i.e. 206 - i.sz. 220.) ideje alatt keveredett a taoizmus az Indiából eredő buddhizmussal és fokozatosan vált vallássá. A Han dinasztia előtti taoizmust inkább tudományos irányzatnak tekintjük. Ebből a tudományos irányzatból táplálkozott az orvoslás is.

Világ teremtése a taoizmus szerint
Az ősanyag poláris kettéválásából jön létre a föld és az ég. Az ősi matéria nyugalmi állapotban volt, és a tao (az út) rendező erejétől indult el az átalakulás. Ezt az ősi nyugalmi állapotot, a jelképek között általában egy üres körrel szimbolizáják. A jelentése "Kezdettelen" (Wu Ki). Ez az állapot nem az abszolút nemlét, hanem a potenciális, láthatóvá még nem vált lét. Ez a szükségszerű nyugalmi pont a világ fennállásának két korszaka között. Az akkori gondolkodás szerint a világ két korszaka közötti idő mindig 129 600 évig tart.

Később a Tao hatására a két őserő, amelynek jelzői a "yin" és a "yang", különválik egymástól. Ezt az állapotot jelenti a körön belül teljesen egymásba fonódó fekete és fehér ábra. A yin és yang fogalma írásban először egy sokat emlegetett műben, a Változások Könyvében (Ji King) olvasható: "Minden lét úgy keletkezik, hogy a két őserő, a yin és a yang törvényszerű változások során átmegy egymásba".

A mű valószínűleg az i.e. 1. évezredben keletkezett, mint jóskönyv. Az i.e. 5–4. században különböző kiegészítések révén filozófiai művé lett, amely nagy hatást gyakorolt sok kínai gondolkodóra. Valószínű, hogy ekkoriban leszt népszerű keleten a yin és yang elv.


A Yin és Yang meghatározása
A Ying-Yang-elmélet megismerése feltétlenül fontos mind a gyógyászat, mind a kínai gondolkodási rendszer megértése szempontjából. Yin és Yangnak nevezzük a természet, a környezet, a világ minden jelenségében meglévő ellentétek egységét. Eszerint a világ egységes egész, és ez az egész a két ellentét egyenlő arányának a következménye. A Yin-Yang elmélete olyan rendszer, amely a két pólus által alkotott egységen alapul. Önállóan sem energiájuk, sem anyagi természetük nincs. A világegyetem minden jelensége tartalmazza a Yin és a Yang jelleget pl. hideg-meleg, nappal-éjszaka, mozgás-állás, aktív-passzív stb. A Tao elve szerint semmilyen dolog nem létezhet csupán magában, vagy önmagáért. Minden jelenség magában hordja a változás, az ellenkezőbe fordulás lehetőségét. Így azt mondhatjuk, hogy a világ a Yin és a Yang jellegű erők állandó változásból áll. Ezek az erők normális körülmények között egyensúlyban vannak. Egyik sem létezhet a másik nélkül, hisz egymást tartják mozgásban. A régi vers így ír:

"A yang gyökerei a yinben vannak
A yin gyökerei a yangban.
Yin nélkül yang nem éled,
Yang nélkül yin nem születik."

Egymással ellentétes, de egymást kiegészítő fogalmak ezek, egyik sem létezhet a másik nélkül. "A yin és a yang megkülönböztethető, de el nem választható" (Sárga Császár Belgyógyászati könyve). Ez azt jelenti, hogy minden dolognak a világon két arculata van. A nap felosztható nappalra és éjszakára. A fajok nőstényre és hímekre stb. A Yin-Yang felosztás érzékeltetésére számtalan variáció létezik. Az orvoslás az alapok megértéséhez, az ún. 8 princípiumot (alapot, alapmodellt) használja.

A yin általános jellemzői
belső
hideg
tompa
hiány

A yang általános jellemzői
külső
meleg
éles
többlet

Ebből kiindulva a világon bármely minőség felosztható. A jobb megértés kedvéért vegyünk még pár példát.

Minden Yin jellegű, ami: passzív, nőies, alacsony, befogadó, a nyugalmas, az éjszaka, az árnyék, a befelé fordulás stb.

Minden Yang jellemű ami: aktív, férfias, magas, mozgalmas, az nappal, a fény, kifelé irányuló mozdulat stb.

Jellegénél fogva a rendszer továbbosztható. A hidegnél pl. a csapvíz (ami Yin jellegű) van hidegebb, pl. a jég. Ekkor az előző (a csapvíz) az utóbbihoz képest (jég) Yang jellegű. A Yin és a Yang állandó mozgásban, növekedésben és csökkenésben van. A változások mindig bekövetkeznek, de emberi mértékkel különböző időben. Mikor "virágzik a Tisza", a tiszavirág teljes élete 2-4 óra. Egy fa élete lehet több száz év is, egy szikláé több ezer.

Az évszakok változása is jól szemlélteti a Yin és a Yang jelenségét. Téltől nyárig a levegő fokozatosan melegszik. Ekkor a természetben a Yin jelleg csökken, a Yang jelleg növekszik. Nyártól télig a helyzet fordított, a Yang csökken és a Yin növekszik. A természet szerint nézve a tavasz a növekvő Yang ideje. A nyár a Yang csúcsa. Az ősz a csökkenő Yang és növekvő Yin ideje. A tél a Yin csúcsa.

Ha az óra szerint nézzük: éjfélkor születik a Yang, folyamatosan növekszik, és déli 12-kor éri el a csúcsát, ekkor születik a Yin és éjfélre éri el a tetőpontját.

Yin és Yang a betegség szempontjából
Yang jellegű: akut bajok, gyors lefolyású betegség az éles fájdalom, a hirtelen változó állapotok stb.

Yin jellegű: krónikus betegség, lappangó kórságok, tompa fájdalom, lassan változó állapotok stb.

Az emberi testben végbemenő folyamatok is jellemezhetőek ezzel az elmélettel. Ha ezek a folyamatok normálisan a maguk rendes idejében zajlanak, akkor relatív egyensúly van az emberi szervezetben. Ha ez az egyensúly bármely ok miatt nem tartható fent, akkor alakul ki a betegség.

Ahogy a korábban leírtakból láthatjuk a Yin-Yang elv nagyon fontos része az orvoslásnak. Az ember fő szerveit és az őket tápláló csatornákat is felosztották Yin vagy Yang jellegük szerint. Ennek a diagnosztika és a terápia szempontjából volt nagy jelentősége. Nézzünk példákat!

Az öt Yin jellegű szerv: a Szív, a Máj, a Lép, a Vese és a Tüdő. A híres régi orvosi könyv erről így ír: "Az Öt Raktárt azért nevezik így, mert az eszenciát tárolják és nem ürítenek". Az öt Yin szerv feladat a Qi, a vér (Xue) és a szerves folyadékok (Jin-Ye), a veleszületett és a szerzett eszencia (Jing), valamint az alapvető elme (Shen) termelése, átalakítása és raktározása. Vagyis az élet szempontjából igen fontosak.

Az öt Yang jellegű szerv: a Vékonybél, a Gyomor, a Vastagbél, a Hólyag és az Epehólyag. Az öt Yang szerepe a tápanygok befogadása, emésztése, átalakítása, valamint a salakanyag kiürítése.

Bár a tömör Yin (kínaiul Zang) és az üreges Yang (kínaiul Fu) elmélet szervei, mint például a Szív, a Lép, a Tüdő stb. ugyanazt a nevet viselik Kínában mint Nyugaton, tudni kell, hogy élettani működésük, valamint kórtanuk nem egyforma a két orvoslásban. Egy Zang vagy Fu funkció a nyugati orvoslás szerint több szerv működését foglalhatja magába és fordítva, egy anatómiai szerv tevékenysége több Zang-ra vagy Fu-ra osztható fel. Ennek oka, hogy a kínai felfogás nem is annyira egy pontos alalktanon, mint inkább átfogó élettani és kórtani működésen alapszik. Ygy pl. a kínaiaknál a Szív ugyanazokat a működéseket képviseli mint a "nyugati szív", de egyidejűleg az idegrendszer egy részét is képviseli.

Ahogy az előző rész végén már említettem, a kínai orvoslásnak nincs a nyugatihoz hasonló elveken alapuló anatómia elmélete. Ez azt jelenti, hogy minden szervet működése, és a test más részeihez való egyéb, pl. energetikai kapcsolata szerint vizsgálnak. A legfontosabb szervek működése, funkciója (vázlatosan):

Yin-szervek

Tüdő

– A tüdő irányítja a légzést, ha a tüdő beteg, az egész test beteg.

– Az égi energiát lefelé, a vese felé továbbítja.

– Felelős a víz-anyagcseréért.

– Ha a tüdő Qi gyenge, a következő tünetek jelentkezhetnek: kevés vizelés, vizenyők, bőrbetegségek
stb.

– A tüdő felel a bőr állapotáért, a pórusok nyitásáért.

– A tüdő felügyeli a legkülső védelmi réteget, irányítja a Wei Qi-t.

– A tüdő a szájra és az orra nyílik. Minden, ami a légutakban történik, a tüdő felügyelete alá tartozik, pl. nátha, nyálkahártya-duzzanat, homlok- és arcüreggyulladás stb.

– A tüdő részt vesz a vörös vér képzésében.

Lép

– A lép átalakítja az élelmet, beépíthető kis alkotórészekre bontja.

– A lép a helyén tartja a szerveket, és az erekben keringő vért. Minden rendellenes vérzés, bevérzés, véres vizelet, vérömleny stb. a lép Qi-gyengeségére utal.

– Segíti a Qi és a vér termelését.

– A lép osztja el az ízeket, minden szervhez a megfelelő táplálékot szállítja.

– A lép uralja a szállítást és az átalakítást.

Szív

– A szív a Shen tartózkodási helye. (A Shen a lélek funkciója, a szellemi élet, gondolkodás képessége.)

– A szív a nyelvre nyílik. Ezért például a dadogás, a beszédhibák a szívhez kapcsolhatóak.

– A szív állapota a bőr színéből állapítható meg.

– A szervek között a szív a legfőbb uralkodó.

– Keringésben tartja a vért.

Vese

– Tárolja az ősi Qi-t és az eszenciát.

– Szabályozza a születést, fejlődést, érést.

– Kormányozza a csontokat, csontvelőképzést.

– Fogadja a tüdőből jövő Qi-t.

– A vese a Qi gyökere.

Máj

– A máj legfőbb feladata a szervezet energiájának egyenletes áramoltatása.

– Ellenőrzi és szabályozza az izmok, inak, szalagok állapotát.

– Befolyásolja a gyomor és a lép emésztő működését.

– A szemre nyílik.

Yang szervek

Vastagbél

– Feladata a salakanyagok kiürítése.

– A még megmaradt folyadékok visszaszívását végzi (vezérli a nedveket).

– Ha működése romlik, székrekedés, hasmenés jelentkezhet.

Gyomor

– Felelős a szervezet táplálkozási energiájának állapotáért, feladata a táplálék befogadása, érlelése, továbbítása.

– Az elfogyasztott ételt tiszta és zavaros részre osztja.

– A tisztát küldi a léphez, a zavarost a belekhez.

– Normális működés mellett a Qi-t felfelé irányítja.

Vékonybél

– Feladata a táplálékból az eszencia és a salakanyag szétválasztása.

– Vezérli a folyadékokat, visszaszívja a vizet.

Hólyag

– Aktiválja a vese yang-aspektusát, ellenőrzi a folyadékok tárolását, bevitelét és kiválasztását.

Epe

– Tárolja és továbbítja az epét.

– Az egyetlen yang-szerv, amely nem alakít át tisztátlan anyagot.

– Az epecsatorna aktiválja a májműködés yang-aspektusát, és kontrollálja is azt. 

A Qi fogalma
Leegyszerűsítve életenergia, kozmikus energia. Rengeteg könyvben esik szó róla valamilyen formában. Írásban Qi (Pinyin), vagy Chi (klasszikus) írásmód szerint jelöljük. Elmondhatjuk, hogy az univerzumban minden belőle épül fel. Anyag és energia egyben, amely folyamatosan átalakul, változik. Tisztázni kell azonban, hogy a semmiből nem származhat semmi. Minden energia általában az anyagból származik. A régi kínai energetikai elvek nem tesznek különbséget az anyag és az energia között. Így következik, hogy minden élőlény a qi összesűrűsödése és szétáramlása. Valamennyi élőlény alakja, formája a qi átalakulásaiból, mozgásából jön létre. A qi változásai szabják meg az anyag és a test mindenkori állapotát is. A klasszikus kínai orvosi irodalom nem próbálja a qi-t pontosan megfogalmazni, hanem a funkcióját értelmezik. A testen belül a normál qi-nek öt fő funkciója van.

1.  Mozgásba hozás
A qi a test mozgásainak forrása, és a végbemenő összes mozgás kísérője. A test növekedéséhez, az élettani folyamatok akadálytalan működéséhez qi-re van szükség. Ha a qi elégtelen, vagy mozgásának útja elzáródott, a következmény pangás, hiány és diszharmónia lesz.

2. Védelmezés
A qi megakadályozza, hogy a külső kórokozó tényező behatoljon a testbe. Ha ez mégis bekövetkezik, a qi felveszi a küzdelmet.

3. Az állandóság megőrzése
A qi fönntartja a szervezet egyensúlyát. Helyükön tartja a szerveket, érpályákban a vért. Biztosítja a test anyagainak, szerveinek megmaradását. Meggátolja a testnedvek túlzott kiáramlását (izzadság, nyál stb.).

4. Melegítés
Fönntartja a normális hőmérsékletet (külső hatásoktól függetlenül).

5. Átalakítás
A szervezetben lejátszódó átalakító folyamatok lejátszódásáért felelős. A táplálékból vért készít, és különböző folyadékokat. Ezek a változások a chi átalakító tevékenységétől függnek.

Az "emberi" qi-nek sok formája ismert, számunkra a legfontosabbak a következők:

Eredeti qi, a szülőktől öröklött. Születés előtti qi-nek is nevezik. 
A szülők egészségi állapota meghatározza az utód alapenergiáját is. Két beteges szülő gyermeke nagyobb valószínűséggel lesz "gyengébb", mint két egészséges sportolóé.

Táplálék qi, amelyik az ételek eszenciájából alakul át.
A helyes táplálkozás minden orvosi rendszerben nagyon fontos. Az egészséges táplálékból a szervezet egészséges, erős qi-t von ki, ami nagyon fontos a testi energia szempontjából.

Levegő qi, amelyet a belélegzett levegőből nyerünk.
A normális légzéssel magunkhoz vesszük az energia "égi" formáját is. A táplálék és a levegő qi-t nevezzük születés utáni qi-nek is. Értelmezhetjük úgy is, hogy  ha kevesebb energiaalapot örököltünk, de helyesen táplálkozunk és egészségesen élünk, ugyanolyan esélyünk van a betegségek elkerülésére, mint az erős alapot örökölt társainknak.

A normál qi az öröklött, a táplálékból és a levegőből felvett qi keveréke, amely azután betölti az egész testet. Ez kering a testet behálózó csatornákban (energiapálya), és a vérerekben is. Eljut minden szervhez, szövethez, táplálva, védve azokat. Az összes betegség a qi hiányának, elakadásának a következménye, így az egyik legfontosabb fogalom, amelyet megismertünk.

Összefoglalásként Dr. Yang Jwing-Ming Tai-Qi mester könyvéből idézek:

"a Qi általános érvényű meghatározása: a világegyetemből származó energia, beletartozik a hő, a fény, és az elektromágneses energia is. A Qi szűkebb értelemben véve az emberben, vagy az állati testben keringő energia. Napjainkban elég népszerű elképzelés, hogy az emberi testben keringő qi természeténél fogva bioelektromos"

Jing, más néven eszencia
Jelentése attól függ, hogy milyen szövegkörnyezetben használjuk. Ha élőlényekkel kapcsolatos a használat, akkor a jing az élet eredeti, esszenciális formája.

– Felelős a növekedésért, fejlődésért,
– az fenntartásáért, 
– minden szerves élet alapját alkotja,
– az élettani változások forrása.

Születés előtti formája (két szülőtől szerzett) az eredeti qi-vel együtt meghatározza az egyén csak rá jellemző növekedési fejlődési jellemzőit. Ha a hímivarsejt, ami az apa eszenciájából származik egyesül az anya eszenciájával (petesejt), új élet születik, amely alapvetően a két szülő esszenciális összefonódása. Ezért a jing gyökere szüleinkben található. Születésünk után az eredeti jing a Vesébe költözik. Minden emberben eltérő mennyiségű és minőségű az eszencia. Ezt többek között a szülők nemzéskor meglévő egészségi állapota befolyásolja. születésünkkor az "eredeti jing" életünk gyökere, és a forrás kezdete. A jing megtartása nagy jelentőséggel bír az élet szempontjából.

A nyugati gondolkodás szempontjából leginkább ezt a fogalmat a genetikai kódokhoz lehetne hasonlítani. Pl. ha mindkét szülő erős, egészséges, és még a nagyszülők is sokáig éltek, az utód betegségre és korai természetes halálra való hajlama kevesebb. Ha a szülők betegesek, az utód hajlama is nagyobb lesz a betegségekre. az öröklött eszenciát helytelen életmóddal lehet leggyorsabban elpazarolni. A kínai orvosi gondolkodás szerint az elvesztett eszencia nem pótolható.

Shen: a lélek, vagy szellem
Lakhelye a felső Dan Tianban (energiaközpont a homlokon) van. A szervek közül a yin jellegű Szívhez van köze.

– A szellemi vitalitás alapja,
– a kínai hagyományok szerint csak emberre jellemző egyedi szubsztancia,
– az egészséges embert a Shen teszi képessé, hogy fogalmakban gondolkodjon, és az egéni élniakarás is neki köszönhető,
– a Shen maha a szellem, amelyet az elme irányít. Egészséges állapotban az elme (a tudat) helyén tartja a Shent.

Ha az eszencia az élet forrása, ha bármely élő és élettelen mozgáshoz qi szükséges, akkor az emberi öntudat léte feltételezi a Shen jelenlétét. A Shen is annyira része testünknek, akár a belek.

Vér
A "kínai" vér feladata a test táplálása, ellátja az összes szervet és szövetet. Korábban olvashattunk arról, hogy a kínai orvoslás szempontjából a szerveknek más funkciói is vannak, mint az ugyanazon nevet viselő nyugati rokonaiknak. A vér képzése erre jó példa. A keleti elmélet szerint a gyomor és a lép emésztő működéséből származó tiszta qi eljut a Tüdőbe és ott vörös vér képződik belőle. Ez a folyamat a következőképpen néz ki: a gyomor befogadja a táplálékot, és összezúzza. A lép rendkívül finom, tiszta eszenciává desztillálja, és a lép-qi ezután elszállítja a tüdőbe. Ott a levegővel keveredve vörös vérré alakul.

Ennek a folyamatnak az ismerete a gyakorlati orvoslás szempontjából fontos. A kínai orvos mindig az egész embert nézi. Ez azt jelenti, hogy a nyugati értelemben vett vérszegénység (szinte minden családban előfordul, főleg hölgyeknél) a kínai rendszerben is vérhiánynak felel meg. De ebben az esetben a keleti orvos nemcsak a vas pótlására fogja helyezni a hangsúlyt, hanem a saját módszerei szerint azonnal vizsgálni kezdi, hogy megfelelő-e a táplálkozás? Felszívódik-e a táplálék? Kering-e a vér normálisan? Az információkat azután összegzi és a kezelést így tudja megtervezni.

A legfontosabb fogalmak ismertetése véget ért. Összegzésképpen tekintsük át miről volt szó.

– Qi, az életenergia (az univerzumban minden belőle származik)
– Yin és a Yang a két minőség (a világ minden jelensége felosztható a yin és yang ellentétpár szerint)
– Jing (eszencia) az élet öröklött alapja (mennyisége és minősége döntően őseinktől függ)
– Vér, a szerveket tápláló (előállításában szerepet játszik a Gyomor, a Lép, és a Tüdő)
– Shen a szellemi vitalitás alapja


Az energia körforgása a fő csatornákban
A hagyományos kínai orvoslásban az energia, a qi mozgásai sajátságos útvonal szerint történik. Ezek a csatornák (ying), és elágazásaik (luo).

Ez két nagy út, vagy edénytípus, amelyet a qi használ az egész testben történő keringéshez. Feladata megteremteni az összeköttetést a szervek között, kapcsolatot teremteni a fent, és a lent, a külső és a belső között, eljutni minden sejthez, szövethez. Amint látjuk, a csatorna kifejezést használjuk a nyugati meridián helyett. Ennek az oka, hogy itt tényleges energiaszállításról van szó, amelyet a csatorna kifejezés jobban szimbolizál. Az energia folyik, áramlik, és a kínai fogalmak szerinti vérrel együtt szó szerint közlekedik ezekben a csatornákban. A qi és a vér (xue) olyan szoros kapcsolatban áll egymással, hogy szétválasztásuk élettanilag lehetetlen. A vér csak a qi segítségével képes keringeni. A csatornák ugyanúgy tartalmazzák a qi-t és a vért is, de a döntő szerepet a qi játssza, ezért a vért külön, ritkábban említik a csatornákkal kapcsolatban. A csatornákat három nagy csoportra osztjuk.

Fő, vagy rendes csatornák
12 fő csatornát ismerünk, ők a test mindkét oldalán megtalálhatóak, és a yin és yang párosítási rendszer szerint kapcsolatban állnak egymással. A fő csatornáknak két útvonala van, egy felszíni, és egy mélyben futó. A felszínen minden csatorna a kéz ujjaitól a könyékig, a láb ujjaitól a térdig halad. Innen, egy mélyebb szakasz következik a lágyékig, ill. a hónaljig. Ezt követi a legmélyebb ág a test belsejében. A mélyben a 6 yin csatorna a 6 zang, (vagyis yin) szervhez kapcsolódik. A 6 yang csatorna fu, vagyis yang szervekhez kapcsolódik.

Letérő, (különálló) csatornák
12 letérő csatorna van. Szerepük a yin és a yang csatornapárok között a kapcsolat biztosítása, ezenkívül összeköttetést teremtenek a szervek és a test azon részei között, amelyeket a fő csatornák nem érnek el.

Szabálytalan csatornák
Nyolc szabálytalan csatorna van. Raktározóként szerepelnek. Többlet esetén a qi és a vér elraktározását végzik. A kínaiak a fő csatornákat sokszor egy folyóhoz, a szabálytalan csatornákat pedig egy tározóhoz szokták hasonlítani. Amikor hiány van, akkor ezekből a tározóból lehet feltölteni a csatornákat, ha pedig többlet van, akkor ide lehet zsilipelni a felesleget. Ennek a kezeléseknél van szerepe.

Említést érdemel még a 12 ín-izomcsatorna (Jing Jin). A főcsatornához (ennek a mentén) tartozó izmokat, inakat ínhüvelyeknek a területét képviselik. Szerepük többek között az izületi mozgások vezérlése.

Ahogy említettük, az energia a csatornákban áramlik, méghozzá meghatározott rend szerint. A qi egymás után tölti fel a yin és a yang jellegű szerveket.

A csatornákban keringő „vegyes” energia a tüdőben nyeri el végső összetételét, így a ciklikus keringés is innen indul. Az energia egymás után halad a csatornákban, és 2 órás ciklusokban minden szervhez eljut az energia dagály. Fontos leszögezni, hogy egész szervezet tekintetében az energia mennyisége állandó. Ha valamelyik szervnél energiadagály van, akkor a vele ellentétes oldalon lévő szervnél energiaminimum alakul ki. A 12 fő szerv mindegyikét két órás periódusban öntözi az energia. Így a teljes körforgás 24 óra alatt játszódik le. Vagyis a tüdő 3-5 óra között van az energiamaximumon, ekkor a vele szemben lévő szerv, a hólyag lesz energia minimumon, amely energia csúcsa 15-17 óra között lenne.

Előbb áttekintettük a fontosabb szervek funkcióit. Az energia minden szervhez elérkezik időben. A kínai orvosnak a vizsgálat és a kezelés szempontjából kell ismernie a szervi órát. Ha valamelyik probléma többször fordul elő ugyanabban az időben, az már figyelmeztető jelzés lehet. Pl. „mindig délután 6 körül fájdul meg a fejem”, vagy „rendszeresen elkezdek köhögni hajnaltájban” stb. Az ilyenkor jelentkező tünetek mutathatják az adott órában aktív szervnek a gyengeségét. A kínaiak sokszor a terápiánál (kezelésnél) is figyelembe veszik a szervi órát.

A főcsatornákban keringő energia áramlási sorrendje (a szervek szerint):

3-5-óráig Tüdő, 5-7-ig Vastagbél,

7-9-ig Gyomor, 9-11-ig Lép,

11-13-ig Szív, 13-15-ig Vékonybél,

15-17-ig Hólyag, 17-19-ig Vese,

19-21 Szívburok, 21-23-ig Három Melegítő,

23-01 Epehólyag 01- 03-ig Máj.

A keringés folyamatosan továbbfolytatódik, mert csak így lehetséges a dinamikus energiaegyensúly fenntartása. A qi a folyamatos keringés biztosítása érdekében polaritást változtat (az energia folyamatosan, vagy yin vagy yang jellegű lesz). Útja során megteremti a kapcsolatot a külső és a belső között összekapcsolva az egész szervezetet.

Azért kell egy kicsit még beszélni a szervi óra mai jelentőségéről, mert egy népszerű téma, és nagyon sok a félreértés belőle. Számos, a természetgyógyászattal foglalkozó magazin időről időre felhozza a témát különböző nézőpontból megvizsgálva, pl. "hogyan étkezzünk a szervi óra szerint", "milyen a napi életritmusunk", "miért fáj a fejünk du. 4-kor?", és még sorolhatnánk a különböző cikkek címeit az elmúlt évekből. Ezek az írások csak egy dolgot hagynak figyelmen kívü, mégpedig azt, hgoy a szervi óra kizárólag az energiaáramlás és a kínai szervek működésének ismeretében értékelhető. Vegyünk egy példát. Ahogy korábban olvashattuk, a máj feladata az energia (qi) egyenletes áramoltatása, vezérli az inakat, izmokat stb. Problémája esetén magas vérnyomás, izomgörcsök, halántéktáji fejfájás stb. alakulhatnak ki. A szervi óra szerinti energia maximuma 1-3 óra között van.

Most nézzük meg a nyugati, fiziológiai (élettani) jelenségeket, amelyek ebben az időben játszódnak le a szervezetben.

- A bélfalban való zsírfelszívódás maximuma;
- A kapillárisok maximális beszűkülése;
- A vitálkapacitás minimuma;
- Az anyagcsere minimuma;
- A vérnyomás és a szív frekvenciaminimuma (pulzusszám).

A felsorolás még folytatható lenne, de ebből is látszik, hogy a két dolognak (a kínai energiaelméletnek és a nyugati orvosi gondolkodásnak) itt nincs semmi köze egymáshoz. Ezért mindig fenntartással kell fogadni az ilyen irányú cikkeket, és ha ellentmondást vélünk felfedezni a kínai gondolkodásmóddal, akkor valószínűleg az információ amit leírtak, hibás.

Az 5 elem tana
Pontosabban az öt fázis elmélete (Wu Xing). A kínai orvoslással foglalkozó profik és amatőrök szívesen hivatkoznak erre a rendszerre. Az öt fázis elmélet arra tesz kísérletet, hogy az emberi jellemzőket és a világ különböző jelenségeit szimbólumokkal jelölt öt alapvető folyamatkategóriába sorolja. Az öt fázisnak semmi köze az anyag alkotóelemeihez. Kínaiul a wu azt jelenti öt, axing pedig sétálni. Itt egy mozdulatsorról, folyamatról van szó.

A természetgyógyászati módszerek legtöbbje alkalmazza az elemtanta. Ez azt jelenti, hogy a mindet körülvevő világból nyerjük az egészségünk helyreállításához szükséges energiát. Ezek majdnem minden gyógyítható kultúrában jelen vannak. Az indiai és a tibeti gyógyászat elemei az éter, levegő, tűz, víz, föld. A görög elemek a levegő, a tűz, a víz, a föld. A magyar népi orvoslás elemei a levegő, a víz, a nap és a föld. Ezek mindegyike a gyakorlatban megtalálható.

Ezzel szemben a kínai "elemek" csak elnevezések, és mint fogjuk látni, kiválóan alkalmazták őket képi leírásra. Minden fázis olyan szimbólumot jelöl, amely jelképesen kifejezi a hozzá tartozó kategóriák jellegét működésük, anyagi minőségük tekintetében.

Az öt fázis elméletének rövid története
Amíg a Yin és Yang elmélete Kína távoli múltjába nyúlik vissza, addig az öt fázis tana csak az i. e. IV. századtól található meg egyes leírásokban. Az elmélet rendszerezői Zou Yen orvos (kb. i. e. 350-270) és követői voltak. Eredetileg a hangsúly nem a tudományon, hanem a politikán volt. Pl. az öröklődéi sorrend, szertartások elvégzésének sorrendjére, és különböző az akkori korszakban fontos dolgok rendszerezésére használták. Az ie. e. III-IV. században a Yin és a Yang elv és az öt fázis elv egymástól függetlenül létezett, a Han dinasztia idejéig nem is keveredett egymással. Ez a korszak a nagy szintézisek korszaka is. Ekkoriban az elmélet lassan beépül a gyógyászatba, és ez a folyamat a Nei Jingben teljesedik ki (Sárga Császár Orvosi Könyve). Miközben a rendszer az orvoslás részévé válik, további átalakuláson megy keresztül, és csak a Song dinasztia idején (i. sz. 96-1279) lesz általános a használata.

Az orvosok és a természetgyógyászok számára ez a rendszerezés egyfajta támpontot ad az összefüggések felismerésére, az életben lejátszódó folyamatok értékelésére. A rendszer egyik lényege, hogy a világ jelenségei egy változó folyamatba illeszthetők. A folyamat állomásait jelképek szimbolizálják.

- A Fa elem: növekedési fázis aktív folyamataihoz kapcsolható. "Világra jön a gyermek". Az évszakok szerint tavasz van. A mozgás elkezdődik, egy folyamat beindul.

- A Tűz elem: az aktivitás csúcsa. A gyermekből felnőtt lett. A nyár jellemzi a tűz elemet. A mozgás és a lendület a csúcson van.

- A Föld elem: A semlegesség, az átmenet eleme. Az ember középkorú. Eljött a nyárutó, a "vénasszonyok nyara". A lendület aláhagyott, már gyengül a qi.

- A Fém elem: A leszálló szakasznak felel meg. Az ember életkora "öregedő". A természetben késő ősz van. A mozgás lelassult.

- A Víz elem: Nyugalmi állapot kiteljesedése. Az ember nagyon öreg. A természetben beáll a tél. Mozgás szint nincs.

A folyamat bezárult, de pontosan tudjuk, hogy a látszólagos mozdulatlanság mögött az élet megy tovább. A fagyos hó alatt láthatatlanul az új élet alakul ki. Minden elmúlás célja az újjászületés. Ezért a víz elem után a fa elem következik újra.

Természetesen itt még nem ért véget az osztályozás. Az akkori ismeretek alapján párhuzamot vontak a fázisok és a különböző szervek, anatómiai tájékok között. Innen kezdődött a fázisok és a gyógyítás kapcsolata.

A napokban hangzott el a hír, hogy a Tudományos Akadémia állásfoglalása szerint a Hagyományos Kínai Orvoslás a nyugati medicínával egyenértékű gyógymód. Emiatt is örömmel folytatjuk ennek a hatalmas rendszernek bemutatását az érdeklődőknek. A mai rövid részben az öt mozdulat (elem) és az emberi test szerveinek kapcsolatát mutatjuk be. Pici áttekintést adunk arról, hogy ezt a rendszerezést miként használják a gyógyítás és a vizsgálat szempontjából.

Ahogy az előző részben említettem, táblázatszerűen összefoglalták azokat az eseményeket (szerveket, időjárási tényezőket stb.), amelyek egymásra hatással vannak. Kérem, tekintsék át a táblázat alapján készült felsorolást.

FA elemhez tartozó
yin-szerv: máj
yang-szerv: epehólyag
évszak: tavasz  
időjárás: szél
szín: zöld  
táplálja: inak, izmok 
megnyilvánulása: köröm  
érzék: látás
íz: savanyú  

TŰZ elemhez tartozó
yin-szerv: szív
yang-szerv: vékonybél
évszak: nyár
időjárás: meleg
szín: vörös
táplálja: erek
megnyilvánulása: arcszín
érzék: beszéd
íz: keserű

FÖLD elemhez tartozó
yin-szerv: lép
yang-szerv: gyomor
évszak: nyárutó
időjárás: nedves
szín: sárga
táplálja: hús
megnyilvánulása: ajkak
érzék: ízek
íz: édes

FÉM elemhez tartozó
yin-szerv: tüdő
yang-szerv: vastagbél
évszak: ősz
időjárás: száraz
szín: fehér
táplálja: bőr
megnyilvánulása: szőrzet
érzék: szaglás
íz: csípős

VÍZ elemhez tartozó
yin-szerv: vese
yang-szerv: hólyag
évszak: tél
időjárás: hideg
szín: fekete
táplálja: csont
megnyilvánulása: haj
érzék: hallás
íz: sós

Ez a felsorolás lehetőséget ad az összefüggések megértésére az 5 elemtan szempontjából. Nézzük a példát:

- A fa elem alá tartozó Máj és Epehólyag szerveket az érzelmek szempontjából a harag, az elfolytott düh energetikailag károsítja.

- A Máj-problémákra hajlamos embereket általában zavarja, idegesíti az erős szél, ami "felkorbácsolja" a Máj "yang" aspektusát. Ezek a problémák tavasszal gyakoribbak.

- A savanyú íz a máj élettani ingere. A máj energia hiánnyal küzdők jelentős része fokozottan kívánja a savanykás ízeket.

- A felnőtt korban hirtelen kialakuló látásromlás esetén meg kell vizsgálni a máj energetikai állapotát is, stb.

Az összefüggések ismertetése a többi elem esetében is elvégezgető, és gyakorlati jelentősége van.

Az eddigi anyagrészek olvasása során már kiderült, hogy az egészség alapja a szervezet energetikai és pszichikai egyensúlya. Ha az egyensúly felbomlik, akkor az energiák áramlásában gát keletkezhet, ami azután betegséget okozhat. Ezen egyensúly helyreállításában a hiba okának megtalálásában segíthet az öt elem tana. Ez a rendszer kiváló terápiás tippet is nyújt egy sajátságos elmélet alapján.

Ennek az elméletnek az a lényege, hogy ebben a rendszerben van egy fontos egymásra ható aktiváló, és fékező kapcsolati összefüggés, amelynek a lényege a következő:

Minden elem táplálja a sorban utána következőt
Ez a "Sheng", aktiváló, létrehozó ciklus. Az öt mozdulat termelődése az elemek körforgásában a következőképpen néz ki. A Fa termeli a Tüzet (az 1-es a 2-est stb.). A Tűz termeli a Földet. A Föld termeli a Fémet. A Fém termeli a Vizet. Ebben a folyamatban a termelődés folyamatos, minden elem táplálja, létrehozza a sorban utána következőt.

Minden elem fékezi, gátolja a sorban kettővel utána levőt
Ez a gátló, fékező Ko-ciklus. Az uralkodás rendje. A Fa uralja a Földet (az 1-es a 3-ast stb.). A Föld uralja a Vizet. A Víz uralja a Tüzet. A Tűz uralja a Fémet. A Fém uralja a Fát. Ez a rendszer biztosítja, hogy ne legyen túltermelés az energiából. Így normális esetben tökéletes az energiaegyensúly. A jobb megértés kedvéért összefoglaljuk más szavakkal is.

           2.Tűz

1. Fa             Föld 3.

5. Víz             Fém 4.

Látható, hogy a termelődési folyamatban minden fázisnak kettős kapcsolódása van.

- Azzal az elemmel, ami őt létrehozza, p. a Föld létrehozza a Fémet (itt a föld elemet anyának nevezzük).

- Azzal, amit ő létrehoz, pl. a Fém létrehozza a Tüzet (ezt fiúnak nevezik).

Ha bármilyen termelődési folyamat kontrollálatlan, túltermelés jöhet létre, ami káros, ezért kell egy fékező, kontrolláló kapcsolat is. A gátló folyamatban is minden fázisnak két kapcsolata van.

- Az, amely elem felett uralkodik, pl. a fa elem uralja a sorban kettővel utána lévő föld elemet.

- És kapcsolata van azzal az elemmel, amely elem őt uralja. Pl. a víz elem uralja a sorban kettővel utána következő tűz elemet.

Egészséges állapotban az elemek közötti kapcsolatban tökéletes rend, vagyis egyensúly uralkodik. Az energiatermelés egyenletes, és a gátló rendszer tökéletes működésének köetkeztében nincs energiatúltermelés. Betegség akkor alakul ki, ha az egyensúly felbomlott. A következő részben erre nézünk konkrét példákat. 

Most folytatjuk az 5 elem-tan rendszerének vázlatos ismertetését. Próbálunk mintát mutatni ahhoz, hogy a rendszert miként használják a gyakorlatban. Nézzük újra ezt az ábrát:

2.Tűz

1. Fa             Föld 3.

5. Víz        Fém 4.

Emlékezzünk a korábban leírt "kínai szervek működése" című részre! Az ábra mutatja az elemek egymást követő sorrendjét. Az elemekhez kapcsolt tulajdonságokat a 9. részben bemutatott táblázat tartalmazza. 

• Az anya nem táplál, túl kevés energiát továbbít. Pl. a Fa elem nem táplálja a Tűz elemet. A Fa elemhez tartozó Máj, amelynek egyik feladata az energia egyenletes áramoltatása, nem képes az energiát biztosítani. Ekkor a Tűz elemhez tartozó Szív energiahiányos lesz, amelynek tünetei lehetnek a szapora, de erőtlen pulzus, kis terhelésre légszomj. Emlékezzünk a korábban leírt "kínai szervek működése" című részre!

• Az anya túltáplál, túl sok energiát továbbít. Pl. a Fa elemhez tartozó Máj túltáplálja a Tűz elemhez tartozó Szívet. Ez túlzott aktivitást okoz, amely magas vérnyomásban, növekvő nyugtalanságban, piros arc megjelenésében is megnyilvánulhat.

• Túl erős nagymama fékezi az unokát. A fékező rendszer szerint a Fa elem kontrollálja a Föld elemet. Pl. a Fa elemhez tartozó Máj helytelen funkciója befolyásolja a Föld elemhez tartozó Lép munkáját. Ilyenkor tünetek lehetnek az émelygés, hányás, savas böfögés, hasmenés stb.

• Lázadás, az unoka legyűri a nagymamát.  A Föld elemhez tartozó Lép betegsége okozhatja a Fa elemhez tartozó Máj problémáját. Lép "nedvesség" esetén pl. lehet krónikus májgyulladás is.


Ez a rendszer bár nagyon népszerű, nem teljesen hibátlan. Az évszázadok alatt sok kísérlet történt arra, hogy az 5 fázis elméletét beillesszék a Yin és a Yang alaprendszerébe. Ez részben sikerült, és részben nem. A HKO élettana például nem mindig felel meg annak, ami az 5 fázis elméletéből fakadna.

Az élettan megfigyeléseken alapul és szorosan kötődik a szervek működését középpontba helyező és ennek alapján következtető Yin-Yang-elmélethez. A kínai orvoslás ezért kénytelen volt számos engedményt tenni az 5 fázis-elmélettel kapcsolatban. De amikor a két elmélet nem egyezik, az 5 elem-tant sokszor egyszerűen figyelmen kívül hagyják. (Ennél fogva még mókásabb, amikor a HKO alapjait sem ismerő fitneszmagazinok az 5 elem-tan alapján javasolnak nyugati rendszerű életmódterápiákat.)

Fontos megjegyezni, a HKO nem csak ezt a rendszert használja vizsgálati és kezelési modellként, hanem még számos olyan variációt, amely meghaladja az ismeretterjesztés témakörét. Ezeket itt nem tárgyaljuk. A további részekben megismerkedünk a kínai orvosok szerinti betegségokokkal. Áttekintjük, hogy mi okozhatja az egyensúly felbomlását a szervezetben. A későbbi részekben betekintést kapunk a legismertebb vizsgálati és terápiás módszerekből. 

Betegségek okai
A HKO meghatározza azokat az okokat, amelyek, az energiaegyensúly felbomlását segítik elő, ezzel megalapozva a betegségeket. Az európai ember számára is érthető megközelítés, hasznos információt ad, hogy mire figyeljünk napi életünk során. Az okokat háom nagy csoportba osztották.

Születés előtti okok
A nyugati gondolkodás számára idegen megközelítés, az esszencia fogalmából ered. A kínai gyógyászok szerint ha a gyermek nem megfelelő öröklött alapot hoz a szüleitől magával, akkor számos betegség felütheti a fejét. Pl. a gyermek nem fejlődik rendesen, vagy a kutacsok nem nőnek be stb.

18 éves korig lévő okok
Táplálkozási hibák: Ez alatt a hiánytáplálkozás is értendő. Kína lakosságának egy része a múltban is szűkölködött minőségi ételek fogyasztásában.
Érzelmek: A fejlődő fiatal érzelmileg sokszor labilis, ez kihat az egészségére.
Balesetek: A baleseteket több, keleti orvoslással foglakozó könyv is a betegségokozó tényezők között sorolja fel. Itt természetesen a baleset következménye lesz az egészségkárosodás.

18 éves kor után
Ez a legszélesebb sáv. Három egyenlő részt takar. A belső okokat, amelyek az érzelmeket jelentik. A külső okokat, ezek főként a klimatikus tényezők. És az előbbi két kategóriából kimaradó egyéb okokat. Most ezt a széles sávot tekintjük át röviden.

A belső okok
A kínai orvoslás a holisztikus szemlélet kialakítása szempontjából magasan megelőzte a nyugati gyógyító gondolkodást! A nyugati rendszerben csak viszonylag nemrég kezdődött el a pszichoszomatikus gondolkodás, amely keleten már kezdetektől jelen volt.

A pszichoszomatika nyugati kifejezést Heinroth használta először 1818-ban. A pszichoszomatikus medicina olyan elmélet, amely a testi, lelki társadalmi kölcsönhatásokat is vizsgálja az emberi betegség keletkezésében, lefolyásában és kezelésében. Ez a fajta orvoslás személycentrikus. A mai orvoslásban a beteg egyre jobban elvész az elméleti vonatkozások megteremtése között. Ma a legtöbb országban nincs pszichoszomatikus medicína, ez független egyetemi szakágként csak Németországban létezik. Az lenne a kedvező, ha a betegséget nem csak különálló folyamatként szemlélné az orvoslás, hanem a gyógyítás középpontjában a beteg állna, nem a betegség...

Ez a gondolkodás a kínai orvoslás esetében leginkább a betegségek belső okainál jelenik meg. A belső okokat a kínaiak döntően az érzelmi tényezőkre vezetik vissza. Az 5 elem tana rendszerbe foglalta a szerveket és a hozzájuk tartozó érzelmeket.

1. A harag: a túlzott dühösködést jelenti. Kiváltó oka lehet bármilyen ok, sértődöttség, elnyomás stb. Ha a harag túlzottan jelen van, vagy elfojtott állapotba kerül, az a Máj munkáját fogja károsítani, és az ehhez a szervhez kapcsolható bármely funkció zavart szenved.

2. A túlzott öröm, vagy a túlzott bánat. Ebben a rendszerben a túl harsány érzelemnyilvánítás a Szív funkciókat károsítja. Pl. ha valaki nyugodt ember volt, de hirtelen megjelentek ezek a szélsőségek (egy viccnél nagyon sokáig, térdét csapkodva hahotázik, vagy ha a csapata vesztésre áll, hangosan jajveszékel), akkor meg kell keresni a diszharmónia okát.

3. A szomorúság. Itt a szomorkás személyiségű embert kell kiemelni. A túlzott szomorúság a Tüdő funkciókat fogja megzavarni.

4. A rágódás, aggódás a Lépet károsítja. Az aggodalmaskodó ember gyakrabban lesz gyomorbeteg. Gyakoribb náluk a krónikus hasmenés is. Mindkét probléma a Föld elem fennhatósága alá tartozó Lép-Gyomor munkáját károsítja.

5.  A félelem célpontja a Vese. A tartósan meglévő félelem károsítja ezt a szervet. Vizeletcsöppenés, gyakori gyulladások, és a kínai szervhez kapcsolt egyéb diszfunkciók lesznek a következmények.

Külső tényezők
A külső tényezőket a kínaiak elsősorban az időjárási, vagyis a klimatikus tényezők szerint figyelték meg. Fontos megjegyezni, hogy az időjárás változása normális. Ezek a tényezők csak akkor okoznak betegséget, ha a páciens túl gyenge, vagy ha a tényező nem a neki megfelelő időben érkezik. Pl. egy nyári kánikulának hirtelen hideg vet véget, és a levegő gyorsan hűl 10-15 fokot. Ha ehhez még szél is társul, és az ember megbetegszik (megfázik). Hideg szél hatolt a belsőbe - mondja erre a kínai orvos -és a terápia a „hideg kiűzése” lesz.

1.  A Szél jellemzője, hogy hirtelen jön, és gyorsan változik. Elmondhatjuk, hogy bármely egyéb klimatikus faktorhoz még a szél is társul akkor az állapot rosszabb lehet. A szél a Májat károsítja elsősorban.

2. A hideg a Vese ellensége. A vese melegentartása fontos. A behatoló hideg esetén az ehhez a szervhez kapcsolódó funkciók károsodnak elsősorban.

3. A nedves a Lépet érinti leginkább. A Lép nem szereti a nedvességet. A nedves gátolja a lép munkáját, és rontja a funkcióit.

4. A túlzott szárazság a kínai rendszerben a Tüdő funkciók károsodásához vezet.

5. A hőség (forróság) tartós megléte a Szív kóros tüneteit idézheti elő.

Ezek a szervek Yin jellegűek. A HKO rendszerében fontosabbak, mint a hozzájuk egy elemen belül kapcsolt Yang jellegű párjaik. Az elemek funkciózavara maga után vonhatja az egy elemen belül lévő másik szervet is. Kérjük tekintse meg mégegyszer az 5 elem táblázatát!

A főként felnőtteket érintő 3. nagy betegségokozó csoport az egyéb kategória nevet viseli.

Egyéb okok
Gyenge felépítés
A tápláló és az öröklött energiák hiányát is jelentheti. Lehet, hogy valaki megfelelő hátteret örökölt az egészség szempontjából, de elpazarolta ezt az előnyt, és van aki eleve gyengének született.

Túlhajszoltság
A mai és a régi élet sem kímélt mindenkit. Aki a munkában, sportban vagy egyéb tevékenységben túlhajtja magát, az megbetegszik.

Túlzott szexuális aktivitás
Ez a kategória a szexuális vágyak túlzott kiélését jelenti, de ide tartozik a sok gyermek szülése is. A kínai rendszerben a vese tárolja az öröklött eszenciát. Ezek a folyamatok az öröklött qi idő előtti gyengüléséhez vezetnek, és a Vese funkciókat is károsítják az egyéb tüneteken kívül (korai öregedés stb.).

Étrend
Az alkathoz, és az éghajlathoz nem alkalmazkodó táplálkozás. Magyar példája lehetne a télen koplalással történő fogyókúra, vagy a nyári, kánikulában fogyasztott hurka, kolbász, zsíros töltött káposzta ebéd.

Traumák
Mint minden holisztikus szemléletű gyógymód, a kínai is minden traumát a betegségek melegágyának tekinti.

Járványok
Kína talán még kevésbé volt felkészülve, főleg a nyugati hódítók által behurcolt járványokra, mint Európa. Ez a kategória valószínűleg ezért került bele a felsorolásba.

A rossz gyógymód
A nyugatiaknak talán kényes a kategória megnevezése. A helytelenül megválasztott terápiát, a rossz orvos, betegségokának tartották a régi Kínában. Sokszor csak addig kapott fizetést a császári orvos, ha a palota népessége egészséges volt. Persze hibák akkor is voltak. Ebbe a kategóriába kell sorolnunk a ma divatos, ám rosszul alkalmazott öngyógyítási módszereket is.

A Kínai Orvoslás állapotfelmérő módszerei
Az állapotfelmérő módszerek története egyidős az orvoslással. A kínai, indiai, japán, thaiföldi orvosi ismeretek mind a megfigyeléseken alapultak. A Hagyományos Orvoslással gyógyító kórházakban, rendelőkben az állapotfelmérés tradicionális módszereit alklamazzák ma is világszerte. A kezelések megtervezése, a táplálkozás beállítása, a megfelelő mozgásterápia összeállítása nem lehetséges ezen módszerek nélkül.

Az orvos által feltett kérdéseknek, a tapintásos vizsgálatoknak, a testtájak megtekintésének a célja a diszharmónia helyének és okának feltárása. Ezek a vizsgálatok fájdalommentesek, és pontos képet adnak az orvosnak a beteg pillanatnyi állapotáról. A kínai orvosok által végzett vizsgálatok sorrendje nagyjából azonos, de személyenként lehet benne eltérés. Mi most vizsgálati fajták szerint csoportosítjuk az ismereteket.

Megtekintés
A megtekintés módszere több részből áll, és a rendelőbe érkezés pillanatától már elkezdődik. Az orvos a Yin és a Yang elv alapján elkezdi a jeleket különválasztani. Először a páciens mozgását figyeli. Határozott? Bizonytalan? Imbolyog, vagy teljesen stabil. Ezután a látható jelek megfigyelése következik. Ezek a jelek a bőrön a fejen és az arcon találhatók.

Most a fej és az arc jelei közül mutatunk be néhányat a jobb érthetőség kedvéért. A fej mozgását és a haj állapotát nézzük. A fej a Yang-csatornák találkozási helye, és tartalmazza az agyvelőt. A velőt a kínai rendszerben a Vese uralja. A fej és a haj megfigyelésével meg lehet állapítani a Vese és a Vér Qi állapotát. A vizsgálat két részből áll.

* fejforma és fejtartás rendellenességei
* a haj színének és élénkségének eltérései.

Gyerekeknél a kínaiak szerint a test arányaihoz képest túl nagy, vagy túl kicsi fej Jing (eszencia) hiányt mutat, és ilyenkor a vesét kezeli, amely tárolja az öröklött eszenciát. További érdekes jelek:

* ha a kutacs nem, vagy csak lassan nő be, az hiánybetegségre utal;
* ha a fej remeg (akár felnőtt, akár gyerek), akkor a kínaiak ezt máj-szél rendszerű betegségnek tartják, és a kezelésben a Máj játszik főszerepet.

A másik, amit azonnal észreveszünk az a haj, illetve a haj állapota. A kínai rendszerben a Vese kontrollálja a hajat, így a kialakuló kopaszság a Vese kimerültségének a fokmérője lehet. Az öt elem tana a sós ízeket a Veséhez rendelte. A túlzott sófogyasztás károsítja a Vesét. Azoknák a férfiaknál, akiknél viszonylag gyorsan kialakul a kopaszodás, szinte mindig kiderül a sós ízek fokozott szeretete. Továbblépve:

* ha fakó, ritka a haj és könnyen hullik, akkor a Vese Qi és a Vér hiányos. Időseknél és öröklött problémánál a kezelés nem hatékony.
* hirtelen fellépő foltos hajhullás. Kínai gyógyászatban Vérhiányt, nyugati értelemben nehézfém, illetve más jellegű mérgezést (pl. kemoterápia) mutathat.
* a gyakran megjelenő korpásodás az emésztéshez kapcsolódik, kínai értelemben a Lép-Gyomor rendszer nem megfelelő működésének a következménye, nyugati szemmel lehet önálló bőrtünet, gomba is.

A fej és az arc
Az arc vizsgálata az egyik egyszerű, de hasznos információkkal szolgáló módszer. A megtekintés által végzett vizsgálati módszerekhez tartozik.

* Fehér arcszín: A Qi és a Vér elégtelenségének, a rossz keringésnek a jelzője. A fehér utal Yin túlsúlyra, de lehet Yin fájdalom jelzője. A Yin jellegű fájdalom nem túl éles, de kitartó, és esetleg nagy területet lefedő fájdalom, pl. egész fej.

* Sárgás arcszín: (nem a sárgásról, hanem az enyhébb árnyalatról van szó) Sárga szín a Lép elégtelenségét és nedvesség felhalmozódását jelenti. Jól megfigyelhető bizonyos hiánytünettel járó kövérség esetén. Sárga fakó száraz arc, Lép és Gyomor gyenge. Az ilyen jelenség hosszú fogyókúra alatt gyakoribb.

* Piros: A vér színe. A piros gyakran összefügg hőségbetegségekkel, mint fertőzés, amely lázzal jár. Mindenképpen túlműködést mutat. Többletből kiinduló magas vérnyomást is mutathat.

* Kék: A kék szín mindig stagnálást, hideget mutat. Főként akkor jelenik meg, ha a hideg felgyülemlik, és a Qi pang. Ha a qi pang és a vér is, felgyülemlik, ebben az esetben az arc ibolyás-bíborszínűvé válik. Merevgörcsök, tetániás görcs, szívinfarktust megelőző állapot, súlyos kimerültség, ami az okok mögött megbújhat. Gyerekeknél magas láz esetén ha az arc lilás, különösen az orr tövénél és a szemöldök között, ez lehet a közelgő lázgörcs előjele. A sötétebb kék szín gyakori különböző mérgezések esetén.

* Szürke: Ez a fajta szín súlyos kimerültséget mutat. Lehet Yang típusú fájdalom (amely éles, lüktető) jelzője. Ha fénytelen az arc és krónius betegség esetén hirtelen jelenik meg a szürke szín, akkor rossz a kórjóslat.

A szem vizsgálata főleg a tekintet csillogásának, de a szem kinézetének, színének és a szemhéj változásainak megfigyeléséből is áll. A szem a Máj energetikai rendszerébe tartozik. A szem romlását a közel- és távollátást a Máj szabályozza.  

- a szem élénksége, csillogása a Shen a lélek (értelem, vitalitás) jelzője;
- ha a szem fehérje tompa fényű, az fáradtságot mutat;
- ha vörös színű, de ez a szín hirtelen, pl. szénanátha esetén lép fel, akkor a probléma a Tüdővel is kapcsolatban van;
- ha a szem tartósan, sorkszor begyullad, az Máj-tünet;
- ha az alsó szemhéj duzzadt, fáradtságot tükrözhet, ha kékes árnyalatú a duzzanat, az a vese gyengeségéree utal;
- a hervadt, tónustalan alsó szemhéj ha sárgás színű, akkor Gyomor, ha sötétbarna színű, akkor Máj eredetű a gond;
- a bíborba hajló szemhéj túlzott cukor, vagy alkohol fogyasztását is jelentheti;
- ha csak a belső szemzug vörös az a Hólyag, ha csak a külső szemzug, akkor az Epehólyag energiacsatornával van kapcsolatban a probléma.

Legközelebb a nyelv különböző diagnosztikai jelzéseiből válogatunk. 

A kínai orvoslás vizsgálati módszerei közül most a nyelv állapotának, kinézetének fontosabb jelei közül válogatunk. Mivel egy nagy terjedelmű anyagról van szó, ezt a vázlatos részt is 2-3 szakaszban olvashatják. Ezek közül most az első következik.

A nyelvdiagnózis története
A kínai orvoslás kezdetektől fogva nagy figyelmet fordít a beteg külső kinézetére, mindig úgy tekintette, mint a belső folyamatok kivetülését. Ennek a gondolkodásnak köszönhetően a testi állapot felmérésének egyik része a nyelv megtekintése, már ie: 1066. fontos eleme volt a vizsgálatnak.

A fellelt írások szerint ie 250 körül a diagnózis elsődlegesen a nyelv alapján készült, ezt vetették össze a pulzus és az arc vizsgálati eredményeivel.

A nyelv vizsgálatát folyamatosan fejlesztették. A Ming dinasztia alatt 1368-tól több könyv is megjelent, volt olyan köztük, amelyik a „külső hideg betegségekkel” foglakozott a nyelv állapotának tükrében, ez a mű 135 nyelvtípust ír le.

1906-ban jelent meg a Nyelvvizsgálat Általi Kórminták Megkülönböztetése című könyv, amelyben a szerző 148 nyelvtípust elemez és ábrázol. Napjainkban a nyelvdiagnózist tanítják az összes hagyományos kínai orvoslást oktató egyetemen, és a kutatások tovább folynak. A HKO módszereivel dolgozó kórházak, rendelők már alkalmazzák a technika vívmányait  is, vagyis több helyen számítógépes technika segítségét veszik igénybe a nyelv kinézetének elemzésére.    

A nyelvdiagnózis szerepe az állapotfelmérésben
A nyelvvizsgálat kiváló kiegészítő módszer. Az alapok megértésével eggyel több lehetőség nyílik a beteg állapotának jobb megismerésére. Minden alkalmazott terápia esetén érdemes megfigyelni a nyelv elváltozásait. Előnye, hogy gyors információval szolgál a betegség súlyosságáról és a beteg állapotának változásáról. Viszonylag könnyű megtanulni. Jól gyakorolható, a nyugati módszerekkel diagnosztizált betegek nyelvének megfigyelésével.  Kiválóan tükrözi a pillanatnyi állapotot, mivel a nyelvtest és a lepedék színét nem sokat befolyásolják rövid időtartamú események. A nyelvvizsgálat a kínai orvoslásban a diagnózis 70% is adhatja.

Nyelvvizsgálat a gyakorlatban
A megbízható eredményhez több dolgot kell figyelembe venni a vizsgáló orvosnak. Az első a jó megvilágítás, a legjobb a természetes fény. Ha nincs lehetőség világosban napfénynél vizsgálni, akkor is biztosítani kell a megfelelő megvilágítást. Az izzólámpa jobb, mint a fénycső. Fontos a megfelelő fényerő.

A beteget arra kell kérni, hogy nyelvét határozottan, de ne nagy erővel nyújtsa ki. A nyelv maximum 15-20 mp-ig legyen kinyújtva. Ha kell, ezt többször megismételtetik, mert nagy erővel, sokáig kinyújtott nyelv színe, és nedvessége változik. Figyelmet fordítanak arra, hogy színezett élelmiszerek, édességek fogyasztása ne befolyásolja a nyelv színét. Pl. a fűszeres ételek pirosítják a nyelvtestet.

Érdeklődnek a gyógyszerfogyasztásról is, mert bizonyos gyógyszerek kihatnak a nyelv állapotára. Főként az antibiotikumok, amelyek gyakran előidézik a nyelvlepedék leválását különböző területeken, de az is előfordul, hogy durván megvastagítják a nyelvlepedéket. Fontos tudni, hogy az erős dohányosok nyelve általában szárazabb esetleg sárgás lehet. Minden vizsgálatnál a normális állapotból indulnak ki.

A legelső teendő a vizsgált nyelv összehasonlítása a „normálissal”.

A normális kinézetű nyelv
A rendes nyelvnek „lelke van, színe áradó élénk,” látszik rajta a vitalitás, az erő. A nyelvtest élénk, friss hússzínű, halovány piros, rózsaszín.  A rendes nyelvtest kinézetre rugalmas, nem túl merev, vagy hervadt, elváltozások nincsenek rajta. Nem repedezett, duzzadt, nem rezeg, vagy remeg. A nyelven lévő normális lepedék vékony és fehér, és az is megfelelő, ha a nyelvgyöknél a lepedék vastagabb, mint elől.

A nyelv nedvessége kielégítőnek kell, hogy legyen. Ne legyen száraz, és ne legyen túl nedves. A rendes nyelv enyhén nedves.

Szervek összefüggései a nyelv területén
A kínai orvoslás egyik fontos gondolata, hogy a test különböző részei egymással összefüggésben vannak. A nyelv részei tükrözik bizonyos belső szervek egészségi állapotát. Ezt az összefüggést általában a csatornák (energiapályák) rendszerével magyarázzák. A csatornák nagy része eléri a nyelvet (kivéve a Tüdő, Vékonybél, Vastagbél, Epehólyag), ezek közvetetten kapcsolódnak a nyelvhez.

A nyelv vizsgálatában, a szervek térképe is segíti az orvost. A ma elfogadott elmélet szerint a nyelv hegye a Szívnek, a hegy és a közép közötti tájék a Tüdőnek felel meg.  A nyelv közepe a Gyomor és a Lép területe, a gyökere a Vesének,  a Beleknek és a Hólyagnak, nőknél a Méh területének  felel meg.

A nyelv bal széle a Májnak jobb széle az Epehólyagnak a területe. Arról, hogy a nyelv milyen bőséges információkkal szolgál a gyakorlott kínai orvosnak arról közel sem tudunk teljes képet adni, mert akkor egy komoly könyv terjedelmére lenne szükségünk. Ezért csak kiragadunk néhány érdekes részt. Az első a „nyelv lelke”.

A nyelv lelke
A nyelv lelke itt (a kínai szóhasználatban) az életet, vitalitást, életképességet jelent. A nyelvnek akkor van lelke, ha kinézete virágzó, életteli, fényes.  Az ilyen nyelv, még betegség esetén is jó kórjóslatnak számít, gyorsabb gyógyulást, enyhébb lefolyást lehet feltételezni.

Ha a nyelvnek nincs lelke, hervadónak tűnik. A száraz és hervadt nyelv a testnedvek kimerülését mutatja. A sötét hervadt, élet nélküli nyelv mindig rosszabb prognózist, lassabb gyógyulást valószínűsít.

Most a nyelvvizsgálat általi állapotfelmérés további érdekességeiből válogatunk.

A nyelvtest színe
A nyelvtest színe, magának a nyelvnek a színe az esetleges lepedék alatt. A nyelvtest színét leginkább a nyelv alsó részén vizsgálhatjuk.

Sápadt
Bármely színmeghatározásnál a normálistól kell elindulni. Itt ez azt jelenti, hogy a normálisnál sápadtabb a nyelvtest. A nyelvtest minél sápadtabb, annál rosszabb az állapot. A sápadtság majdnem a fehér színig terjedhet. A sápadt nyelv esetében általában a yang elégtelen, ekkor legtöbbször a nyelv túlzottan nedves, vagy a vér elégtelen, ekkor a nyelv hajlamos a kiszáradásra.

Ha a yang elégtelen (hiányos), az több tünetet is jelenthet, nemcsak a nyelv sápadtságát. A tünetek lehetnek fázékonyság, hideg kerülése, hideg végtagok, hosszú vizelés, világos vizelet, emésztetlen ételmaradékokat tartalmazó hasmenés stb.

Piros
Gyakorlatban a nyelv vörös színének élénksége és a nyelvlepedék vizsgálata együttesen szolgál a kór súlyosságának megállapítására. Klinikai jelentése a többi jeltől függ. Itt fontos a nyelv helyrajza. A piros szín jelezhet belső meleget. A beteg tünetei lehetnek: vörös arcszín, esetleg hullámokban felszökő láz, a meleg kerülése, kevés vizelet, amely sötét és sűrűbb. Rossz szagú hasmenés, vagy esetleg véres széklet.

Az is nagyon fontos, hogy a piros szín az egész nyelven, vagy csak egy részén található. Pl. piros nyelvhegy. (A piros nyelvhegy általában „szív tűzhöz” társul.) Minél sötétebb a piros szín, annál súlyosabb az állapot.

Piros pontok, foltok gyakoriak a nyelven a nyelvpapillák (ízlelő bimbók) kóros állapotát jelenti. Ha kiemelkednek a nyelv felszínéből, a piros pontok legtöbbször Vér hőséget jeleznek. A foltok nagyobbak, mint a pontok, hőséget és vérpangást jeleznek. Minél nagyobbak a foltok, annál súlyosabb a pangás. A foltok lehetnek lilás színűek is, súlyos pangást jeleznek. A pontokat, foltokat elhelyezkedésük szerint vizsgáljuk, pl.: a Szív területén, a nyelv hegyén. Az elváltozások minél sötétebb színűek és minél több van belőlük, annál komolyabb az állapot.

A nyelvtest alakja
A nyelv alakjának vizsgálatakor nemcsak a nyelv fizikai körvonalairól, hanem állagáról, mozgékonyságáról is szó van.

Vékony nyelv: A vékony nyelv a normálisnál vékonyabb. Ha a nyelv vékony és keskeny, esetleg sötét színű, akkor rosszak a gyógyulási kilátások. 

A Nyelvtest lehet duzzadt. Ennek is sok formája van, pl. a bíborszínű, duzzadt nyelv általában „nedvesség hőség” jel. Alkoholistáknál gyakori.

Egy másik fontos jelzés, ha a nyelv repedezett. Ilyen nyelvvel gyakran találkozunk a gyakorlatban. A repedések száma és mélysége igen változó, leggyakoribb oka a testnedvek kimerülése, a vese gyengesége.

Foglenyomatos nyelv: a csipkézett nyelv nyáron, és fogyókúrázóknál gyakori. Szinte mindig lépelégtelenség okozza. Táplálkozási hibákkal járó gondoknál fordul elő. Gyakran kimerültséget és fokozott édesség utáni vágyat érez a beteg.

A nyelvlepedék
A kínai orvoslás szemszögéből a nyelven lévő lepedék gyomorműködésének élettani mellékterméke, jelenléte a nyelven, a lép de főleg a gyomor rendes működését jelzi. A normális nyelven kell lennie nyelvlepedéknek. A rendes nyelvlepedék vékony, fehér, enyhén nedves. A lepedéknek a nyelv hegyén, szélein kell a legvékonyabbnak lennie. A nyelv közepén vastagabb, a gyöknél a legvastagabb kell, hogy legyen. A lepedék vastagsága, állaga és a színe azonnali pontos információval szolgál a gyomor és a lép funkcionális állapotáról, de a többi szerv állapotáról is információt ad. Mutatja a különböző kórtényezők erejét és mélységét. 

 A nyelvlepedék a nyelv hátából kiemelkedő hámnyúlványok, ún: papillák hegyéből áll. Öt papillatípus létezik, de a nyelvlepedéket, főleg a levél alakú, a körül árkolt és a fonalszerű, gombalakú képezi. Élettani szempontból nem tekinthető méreganyagnak, bár egyes orvosok, és természetgyógyászok lekaparását javasolják. Ez két ok miatt sem helyes.

1. A rendes lepedéknek gyökere van, erősen kötődik a nyelvfelülethez, és nem lehet letörölni, lekaparni. A gyökér nélküli lepedék foltosnak néz ki, könnyen leválik, ami kórjelzés, és nem mérgezés.

2. Ha mégis elfogadjuk a méregtelenítés elméletet, akkor is ezt „belül” kellene elkezdeni, és nem a látható jelek eltüntetésével.

A lekaparás elmélet alapja egyébként az ayurvédikus (indiai orvoslás) eljárásoktól került hozzánk, és az ottani teljes gyógyítási rendszerben szerepe is van. Csak idehaza éppen a lényeget szokás kihagyni, mikor valamit népszerűsítünk.

És végül nézzünk meg egy-két olyan nyelvtípust, amely súlyos állapotot tükröz.

A fekete száraz és repedezett nyelv. Teljes kimerülését jelzi az életenergiáknak.

A lepedékmentes kék nyelv. Súlyos keringési elégtelenség, vagy mérgezésből kialakuló komoly belső baj.

* Ha a nyelvhegy összezsugorodott, az súlyos tünet, az életfolyamatok közelgő összeomlását jelzi. 

* A kórjóslat nagyon rossz, ha a nyelv gyökere sötét és száraz és ugyanerre utal, ha a nyelv száraz és olyan piros, mint a paradicsom.

* Áldott állapotban lévő hölgyeknél a gyorsan megjelenő kék szín a nyelven a vetélés veszélyének a jele.

Természetesen az orvos ilyen esetekben más jelzéseket is figyelembe vesz, mielőtt valamilyen következtetést vonna le. 


A kikérdezés
A kikérdezés az egyik legfontosabb módszer, amely alapján a keleti és a nyugati orvos információt szerez a betegségről. A lényeges különbség a két eljárás között, hogy a kínai orvos több, néha furcsának tűnő kérdést elemez, és a kapott válaszok alapján sok szempontot mérlegel. A vizsgálat célja itt is az energiaegyensúly megfigyelése, és az esetleges yin, vagy yang túlsúlyának megállapítása. Az orvosnak keleten is nehéz dolga van. A válaszokat különböző iskolai végzettségű emberek adják. Ezen válaszok elemzése néha nem könnyű feladat. Kisgyermek esetében a szülőt kérdezik. Ilyenkor érdeklődnek a fogantatás és a születés körülményeiről is. Fontos szempont a gyermekek vizsgálatakor étvágyuk, és fejlődésük üteme. Erről szintén a szülő tud beszámolni.

Most a teljesség igénye nélkül a hagyományos kérdésekből mutatunk be egy párat.

A hidegről
Gyakori-e a hidegrázás? Gyakran megfázik? A páciens keze-lába hideg? Estére szokott-e „kihűlni”? stb.
A válaszok közül pl. ha estére majdnem mindig fázik, az gyengeséget, yanghiányt jelent. Ha gyakran megfázik, az a védő qi a (wei qi)  gyengeségét jelenti.

Izzadásról
Nappal izzad, vagy éjjel? Hol izzad (fejen, mellkason, háti szakaszon stb.)? Milyen az izzadás (könnyen folyik és hideg, nehezen folyik sárga, és tapad stb.)?
Az éjszakai erőteljes hideg izzadás a vese és a szív közötti problémát is jelentheti. Az olajos nehéz verejték egy súlyos beteg esetében rossz prognózist jelent stb.

Fejfájásról
Mikor fájdul meg a feje?  Melyik helyen fáj? Éles vagy tompa a fájdalom? Lassan vagy gyorsan alakul ki stb.?
A különböző erejű és elhelyezkedésű fejfájások mind másik szerv problémáira utalhatnak. A klasszikus migrén (lüktető éles fejfájás a halánték környékén) a máj, és az epehólyag működési zavaraihoz kapcsolható a kínai orvoslásban.  A homloktáji tompa fejfájás gyakran társul emésztési problémákhoz.

Szédülésről
Szédül-e? Hogyan szédül (elfordul a világ, vagy csak meginog)? Mikor szédül?  
Ha gyakran szédül, de csak meginog (nem fordul el a világ) és ehhez sápadt arc, halovány nyelv is társul akkor vér „hiány” is lehet a diagnózis.

A testi fájdalmakról
Az egész test fáj? Élesen vagy tompán fáj? Nehezek a végtagok? Az izmok fájnak?
Ha az izületek fájnak, és a fájdalom vándorol a testben, a kínai szél típusú problémára gondol. Ilyenek nyugati szempontból a különböző vándorló reumás fájdalmak is.

Az alvásról
Nehezen alszik el? Éjszaka sűrűn felébred? Sokat álmodik? Rosszakat álmodik?
Ha sok az élénk álom,  az máj és a szív összefüggésű gondot is jelenthet. Ha nehezen alszik el és sokat hánykolódik az a „shen”  (a szellem, a lélek) zavarára utal, vagyis lehet, hogy a páciens mentálisan túlterhelt.

Látásról, hallásról
Romlott a látása vagy a hallása az elmúlt időben? Van fülzúgása? Ha zúg a füle hogyan zúg (élesen sípol, vagy tompán morajlik stb.)? 
A nyugati gyógyászati módszerekkel is nehezen kezelhető fülzúgás a kínai rendszerek esetében a máj és a vese energetikai hibája okozza. A hirtelen hallásromlás a vese energetikai problémáira vezethetőek vissza.

Székletről, vizeletről
Van-e rendes formatartott széklete? Milyen színű? Milyen szagú? Mennyit kell vizelni? Kell- e éjszaka vizelni? Milyen színű a vizelet?  
A világos bőséges többszöri éjszakai vizelet (úgy mint a hideg izzadás) a vese, és a szív működési zavaraira is utalhat.

A kérdések a beteg válaszait figyelembe véve folytatódnak a menstruációról, az ízek szeretetéről, a szomjúságról stb. is van konkrét kérdés. Ha valamely kérdésre „gyanús” válasz érkezik, akkor az orvos további részletekbe bocsátkozik, és így keresi a probléma gyökerét.

Az eredményeket írásban, de sokszor fejben rögzíti az orvos. Ezekben a rendelőkben általában sokkal kevesebb az adminisztráció. Csak a legszükségesebb dolgokat jegyzi fel az orvos. A beteg számára sem mindig mondanak el minden eredményt. Ez nem a titkolózás miatt van, hanem a páciensek nagy része úgysem értené az orvoslás virágnyelvét.  A terápiát és az elvárásokat viszont világosan, és érthetően közlik.

Tapintásos vizsgálatok
Tapintással vizsgálják a testen lévő akupunktúrális ún. vészjelző pontokat. Az állapotfelmérés során leggyakrabban a háti szállító (Shu), és az első vészjelző (Mu) pontokat vizsgálják.

Ezek a pontok, csatornájuktól függetlenül közvetlen kapcsolatban vannak a szervekkel. A szerv betegsége, problémája esetén jelzéssel szolgálnak a vizsgálatot végző személy részére. Ez lehet fájdalom, vagy a háti szakaszon jól körülhatárolható csomó. A háti szállító pontok mindegyike egymás alatt a hólyagcsatorna mentén helyezkedik el. Az ún. első vészjelző pontok a test mellkasi oldalán vannak. Ezek a pontok szétszórva helyezkednek el a testen. A vizsgálat alkalmával az orvos nem tapintja végig a 12 csatorna mindegyik pontját. Az előzetes felmérésből (megtekintés, kikérdezés stb.), már tudja, merre kell tovább keresnie. A pontok tapintása gyorsan történik, és a páciens érzéseit nem is mindig kérdezik meg. Ez nem a hanyagságot jelenti. Az idősebb, sokat tapasztalt orvosok olyan kifinomult érzékeléssel rendelkeznek, hogy pontosan érzik, hogy a terület aktív, vagy sem.

Tapintással vizsgálják a bőrfelszín hőfokkülönbségeit. Senki ne lepődjön meg, ha elhúzódó nőgyógyászati problémára keres kisegítő eljárást, és a keleti orvos az alhasi területet részletesen végigtapintja kezének a kézfeji, esetleg kézháti oldalával. A „hideg has” szindróma esetleges jeleit keresi. A bőr hőfokváltozása jelentős támpontokat ad a betegség okának a felderítésére.

A tapintásos vizsgálatok legismertebbike a pulzus vizsgálata. Ezt a módszert sok legenda övezi.

Pulzusdiagnózis
A pulzusdiagnózis a kínai gyógyítók egyik legrégebbi vizsgálati módszere. Egyszerre tudomány és művészet. Csak állandó szorgos gyakorlással lehet elsajátítani ezt a módszert, szakavatott tanár mellett.

Kivitelezése: a páciens az orvossal szemben foglal helyet. Közöttük helyezkedik el az asztal. A beteg kezét tenyérrel felfelé ráhelyezi az asztalra úgy, hogy az alkar nagyrésze az asztalon nyugszik és a kéz egy kis párnácskával csuklónál alá van támasztva. Az orvos a gyűrűs-, a középső és mutatóujját könnyedén ráhelyezi a csukló verőérre (arteria radiális).

Vizsgálhatja az egyik, majd másik kezet. De előfordul, hogy összehasonlítás céljából egyszerre nézi a jobb és a bal csuklón lévő pulzusminőségeket. A vizsgálat célja a szervek energetikai állapotának felmérése, és a diszharmóniára utaló jelek felismerése. A 12 fő szerv funkciói érezhetőek a pulzuson. Most nézzünk néhány érdekességet!

A pulzus vizsgálatát a régi időkben, hajnalban, vagy kora reggel végezték. Azt tartották, hogy a normális pulzusszám egy ki- és egy belégzés alatt 4 db. Ezt az értéket egészséges felnőtt ember esetében értették. A szívverések száma az évek előrehaladtával  csökken.  
                                             
4-10 életév   84
10- 16 életév   80
16-35 életév   76
35-50 életév   72
50 felett   68

Azt mondták, hogy a pulzusnak legyen lelke, legyen gyökere, és legyen meg a Gyomor Qi is. Ha a pulzusnak lelke van, akkor van benne erő, nem nyomható el könnyen. Minősége nem változik a vizsgálat alatt. Ha van gyökere akkor jól érezhetőek a mélyebben lévő Yin pulzusok (Yin szervek pulzus jelzései). Ha van Gyomor Qi, akkor a pulzus nyugodt, kiegyensúlyozott, a normális mértéken belül erőteljes, főleg a Gyomor pozícióban.

A pulzus minőségének a meghatározásához gyakran a képi világot használják: „ez a pulzus olyan, mint egy olajos labda”, „úgy pendül mintha gyöngyöt dobnál egy kínai tálba” stb.

Ez az érdekes vizsgálat megőrizte aktualitását, bár a kivitelezése ma már nehezebb. Ez azért van így, mert a hajnali vizsgálat, amikor a legtisztább értéket lehet kapni, szinte csak kórházban lehetséges. Sok beteg kávéivás vagy ebéd után keresi fel a rendelőt. Ezek nagyban befolyásolják a pontos értékelést, és a 28 minőség megérzése nem mindig lehetséges. Ezért inkább mint kiegészítő eljárást használják.

A különböző tapintásos vizsgálatok sora itt még nem ért véget. Gyakran használt módszer a fül pontjainak vizsgálata, és a has tapintása is.

Keleti orvos nem minden esetben használja a teljes vizsgálati skálát. Felkészültségétől, és egyéni szokásaitól függően választja meg, hogy melyik módszert alkalmazza, illetve a beteghez igazítja módszereit. A vizsgálati módszerek felsorolásánál még megemlítjük a „meghallgatást”, ami a hanghordozás megfigyelését, és a légvétel tisztaságát elemzi többek között. A „megszagolás” a testváladékok szagának elemzéséből áll.  Ezt az utóbbi eljárást ma már ritkán használják. A vizsgálatok végén az orvos összegzi a tapasztaltakat, és terápiás tervet készít. A terápiás terv két fő részből áll. Az egyik rész a rendelőben történő fizikai kezeléseket tartalmazza. A másik rész pedig az otthon végzendő életmódváltásra, táplálkozásra, önmasszázsra vonatkozik.

A HKO kezelési módszerei
1. rész

Akupunktúra
Magyarországon a legismertebb keleti kezelési módszer az akupunktúra. Kevesen tudják, de ez csak a 30%-át adja a terápiás lehetőségeknek. Az akupunktúra vékony tűvel történik. A tűket az orvos egy gyors mozdulattal helyezi a kiválasztott terápiás pontba.

A tűk különböző méretűek. Ma a legtöbb rendelő előre csomagolt sterilizált eldobható tűt alkalmaz. Ezek a tűk legtöbbször rézből, vagy acélból készülnek. Az orvos ezeket a tűket nem csak a bőrbe helyezi, hanem a terápia igényei szerint határozott mozdulattal megforgatja. Ez a forgatás sebessége, és irány szerint vagy feltölti, vagy levezeti az energiát az adott pontban. Az akupunktúra nem fájdalmas módszer. Legtöbbször a beteg csak melegedésről, vagy az ún. qi érzésről számol be (meleget vagy bizsergést érez az energiacsatorna mentén).

A Tui-Na terápia
Keleti masszázsrendszerek közül az egyik legrégebbik fajta a kínai masszázs. A masszírozás egyidős a kínai orvostudománnyal. A kínai masszázst elsősorban Tui-Na terápia néven ismerik a világban. Az elnevezés a terápián belül alkalmazott fogásokból alakult ki. Tui = tolás,  Na = gyúrás odafogás. Akárcsak az akupunktúránál, itt is a szervezetben áramló qi befolyásolása a fő cél. A kínai masszázs felfogható kimozgatásokkal egybekötött akupresszúrának is. Hogy melyik alakult ki a másikból azt ma már nem lehet nyomon követni. A speciális masszázzsal a csatornákban feloldhatóak az energia blokkok, a qi áramlása egyenletessé tehető. A masszázs több részből állhat. A kínai fejmasszázs célterülete a fej, és a nyak. A masszázs végzésekor a kezelő figyelembe veszi az elérni kívánt célt is. Ehhez állítja be a kezelés erejét. A gerincmasszázs legtöbbször fekve történik. A masszázs közben kezelik az akupuntúrális pontokat is. A Tui-Na terápia nemcsak masszírozásból áll, hanem az ízületek kimozgatásából is. Ezt nagy figyelemmel végzik és az a célja, hogy az energia áramlásában semmilyen gát vagy feszülés ne legyen. Ennek a kezelésnek bármelyik változatát választjuk, kellemes, és egyben gyógyító élményben lesz részünk.

A köpölyözés
A kezelés tömör lényege, hogy vákuumot hoznak létre hővel, vagy pumpával, bambusz-, vagy üvegharangban, és ezt a test különböző pontjaira helyezik.  Ez egy érdekes és igen hasznos eljárás, viszonylag gyakran találkozhatunk vele. Az üveg-, vagy bambuszharangok különböző méretűek, és a felhasználásukról a kezelendő felület mérete, és az elérendő cél alapján döntenek. Ma már leggyakrabban a pumpás változattal találkozhatunk, előnye, hogy gyorsan, és könnyen kezelhető. A régebbi változatnál a bőrfelszín felett tartott üvegharangba egy pillanatra égő vattát helyeztek, amelyet utána gyors mozdulattal a bőrfelszínre fordítottak.

Viszonylag sok esetben indokolt a terápia alkalmazása, például

• megfázások esetén,
• izomfájdalmak esetén (a fájdalmas terület felett),
• fejfájás esetén (a kijelölt pontok felett) stb.

A köpölyözésnek különböző változatai ismertek. Legtöbbször semmilyen hordozóanyagot nem használnak, hanem szárazon helyezik izmok, és energetikai kezelésre alkalmas pontok fölé. A hagyományos keleti kezelési formánál előfordul, hogy mielőtt felhelyezné a köpölyt, egy akupunktúrás tűt szúr a bőrbe, és a tű fölé helyei a köpölyt.

Bizonyos terápiás pontokat véreztettek (pici szúrt sebet ejtettek), és így köpölyöztek. Ezekkel a hagyományos formákkal ambuláns körülmények között nem találkozhatunk.

A vákuumos kezelések előnyeit ma már kihasználják más területen is. A vákuumos fogyasztás, a narancsbőr kezelése mind olyan eljárás, amelynek az őse keletről származik.

A keleti orvoslás a köpölyözést az ún.  „hideg” és „hiány”  betegségmodellek kezelésére használja. Amint látjuk főként orvosi technika. Alkalmazása tilos fertőzések, szívgondok, magas vérnyomás, terhesség és még számos problémák esetén. Ezért önállóan ne próbálkozzunk kezeléssel.

Moxaterápia
A kínai gyógyítási módszerek sorába tartozik. A test különböző pontjainak a melegítése egyenlő idős az akupunktúrával. Döntően orvosi kezelés, amelyet ma is gyakran használnak gyógykezelésre. Több fajtája ismert. Ezekből mutatunk be egy párat. 

1. Üröm moxa kezelés: Több formában használják. Az egyik kezelési forma, amikor különböző, általában fekete ürömből készült kúpokat égetnek el a testfelszínen. Ezeket a kúpokat gyakran növényi, vagy gyógyszeres alátétre helyezik. A kúpok változó méretűek az elérni kívánt hatás szerint. Az alátéteket, amire helyezik őket,  szintén több szempont szerint választják ki.

Lehetnek kínai gyógyszerek. Lehetnek zöldségek, mint pl. a fokhagymaszelet, vagy vékony répakarika. De ismert a köldök sóval való feltöltése is. Ekkor a sóra helyezik a kúpokat, és ott égetik el. A kúpokat ma már sokszor előre csomagolva lehet kapni a szakboltokban. Az üröm moxa kezelés másik fajtája, hogy moxa „rudakat” használunk. Ezek leginkább kubai szivar nagyságúak, de ismertek a kevesebb hőt adó moxa cigik. A kezelés lényege, hogy a moxa rudakat meggyújtva a testfelszín felett megfelelő területen mozgatják, ill. egy, vagy több akupunktúrális pont felett kezelnek vele. Ezek a rudak, izzás közben jelentős hőt fejlesztenek, amely mélyre képes hatolni a szöveteink közé. Ez a tulajdonsága teszi lehetővé a gyógyító felhasználást is. Az üröm moxa kezeléseknek komoly szakirodalma van, külön tankönyvek foglalkoznak vele.

2. Égi moxa kezelés: A moxa kezelés speciális fajtája. A lényege, hogy valódi égés nem történik. A felhasznált anyagok, növények, ásványok bőrre kenése vált ki ingert, húz hólyagot. A kicsi hólyagot a nyugati sebkezelés szabályai szerint látják el, azután leragasztják.

3. Elektromos moxa: „Újkori” találmány.  Elektromos készülékkel érünk el hőhatást. 

A moxa terápia alkalmazási területe hasonló a köpölyözéshez. Súlyosabb esetekben is hatást lehet elérni vele, ott ahol a belsőt melegíteni kell. Ilyenek a hasmenés, asztma, menstruációs gondok vesegyengeség, izületi gátak, izommerevség, stb.

Használata tilos fertőzőző betegségek esetén, láz, terhesség, vagy daganatos betegségek esetén, a fő szervek és artériák felett! Tilos ha a beteg éhes, vagy nagyon kimerült, és kb. 40 akupunktúrális pont felett stb.

A Moxaterápia nem veszélytelen módszer. Az oktatását számos esetben a tiltások, pontos ismertetésével kezdik. Károsnak tartom, hogy több olyan ismeretterjesztő könyvecske is megjelent, amely tanácsokat ad az égetéses gyógymód otthoni használatához. Ezen kiadványokat szakemberek nem lektorálták (tisztelet a kivételnek). Nagyrészük nem is tartalmazza az óvó rendszabályokat, tiltásokat, nem beszélve arról, hogy gyógyterápiát csak a pontos diagnózis ismerete után lehetne elkezdeni. 
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A gyógynövények felhasználása
A HKO terápiás módszereinek sorában az egyik legfontosabb a gyógyszerészet. A kínai gyógyszerészet szinte alig ismert Európában. Ez azért érdekes, mert a kínai orvosok az elmúlt évezredek alatt sokkal több könyvet szenteltek a gyógyszerészetnek, mint az akupunktúrának. Bár a két módszer együttes használatára törekszenek, sokkal nagyobb azoknak a száma, akik csak gyógynövényekkel gyógyítanak, mint akupunktúrával.

A kínai gyógynövényismeret törzsanyagát gyógyszerkönyvek, és klinikai kézikönyvek sorozata őrizte meg. A jelentőségét és méretét mutatja, hogy az egyik gyógyszerkönyvben, amit i.sz. 1596-ban adtak ki,  1892 alkotórész található, amelyet gyógyításra lehet használni. Ezek döntően növényi anyagok, de jelentős a száma az ásványi eredetű, és az állati eredetű szereknek. A legutóbb megjelent kínai gyógyszerkönyv 5767 címszót tartalmazó óriási gyűjtemény, amely a modern gyógyszerészet szemszögéből is elemzi az anyagokat.

Miután az orvos elkészíti a diagnózist (megállapítja a páciensnél fellépett diszharmónia típusát), kiválasztja a megfelelő szert az 500 általánosan használt receptből. Ha szükség van rá, adalékok hozzátételével vagy elvételével alakítja ki a beteg részére legmegfelelőbb összetételt.  Az akupunktúra és a gyógynövények együttesen alkotják a kínai orvos eszköztárának alapját.

Mozgás, és légzés
A kínai mozgás- és a légzésterápiák tökéletesen megfelelnek az egészséges életmódról vallott nyugati nézeteknek is. A légzés- és mozgásterápia egy jelentős része a kínai orvoslásnak. Kialakulásában nagy szerepe volt a korabeli vallási áramlatoknak. Tudjuk, hogy Kína két nagy vallásának a taoizmusnak, és a buddhizmusnak vallásos gyakorlatai között szintén szerepeltek légzőgyakorlatok. Kiderült, hogy a légzőgyakorlatokkal foglalkozó legrégebbi írásos emlék i.e. 6. századból származik, és jádekőbe vésték.

Ha a chi-kungot a (kínai tornát) próbálnánk meghatározni, a megközelítően helyes  meghatározás a következő lenne: a chi-kung olyan a chi-vel foglalkozó edzés, amely sok kitartást és erőfeszítést igényel.

A chi-kung
A chi kung elméletének és gyakorlatának négy nagyobb iskolája létezett.

• A konfuciuánusoké (tudósoké) Ezek azt vallották, hogy a főbb betegségeket az érzelmi és a spirituális kiegyensúlyozatlanság okozza.

• Az orvosoké Az orvosok véleménye szerint a fizikai edzés fontosabb, mint a spirituális meditáció. Szerintük a világiakat nehezen lehet megtanítani a csendes elmélkedésre. Ezért az általuk kifejlesztett chi-kung gyakorlatok főképp a fizikai edzésre koncentráltak.

• A taoistáké A legelterjedtebbnek a taoista chi-kungot tartják, amely egyaránt fontosnak tartja a fizikai, és a szellemi oldalt. Vizsgálták az étrend és a növények szerepét is. Edzésmódszereik gyorsan elterjedtek a kínai társadalomban.

• A buddhista szerzeteseké Gyakorlataikkal a megvilágosodást akarták elérni, de ehhez a fizikai erőnlét fenntartása is fontos volt.

A fennmaradt dokumentumok szerint legalább 5 kategóriába lehet sorolni a chi-kung célját:
1. Egészség megőrzése
2. Betegségek gyógyítása
3. Az élet meghosszabbítása
4. Harcművészeti kézség fejlesztése
5. Megvilágosodás (buddhaság) elérése.

Le kell szögezni, ezek a kategóriák bár különbözőek, nem elválaszthatóak egymástól. Szinte mindegyik chi-kung gyakorlatnak több célja van. A ma alkalmazott egészségvédő módszerek jelentős része kevert stílust használ. A gyakorlatok sokrétűek, mégis két fő részre bonthatóak.

1. Wai Dan Az élet elixírjét jelenti (külső elixir). Olyan gyakorlatokat takar, amelyek segítségével fokozható a chi keringése a test egy bizonyos területének serkentésével. Itt nagy tömegű (potenciálú) energia gyűlik össze, ami azután átfolyik a csatornák rendszerén. Ahol hiány van, oda fog áramlani a nagyobb mennyiség. A külső gyakorlatoknak két fajtája van, a mozgásos és a nyugalmi. A mozgásos gyakorlatnál a test egy meghatározott izmát megfeszítik, majd ellazítják, nagy figyelemösszpontosítással. Így koncentrálják a chi-t, amely fel fog halmozódni ezen a helyen. Ez rendszerint helyi melegedéssel is jár. Amint az izmok ellazulnak, a chi áramlani kezd az alacsonyabb töltésű helyek felé. A nyugalmi WaiDan bizonyos izomcsoportokat helyez feszültség alá úgy, hogy az izmokat nem feszíti. Ilyen például a Faállás, amikor a kar egy bizonyos tartásban van. A chi felhalmozódik, és amikor leengedik a kart, az alacsonyabb töltésű helyek felé áramlik.

2. A Nei Dan  (belső elixír) Olyan módszer, ahol a  chi az alhasban fejlődik és utána árad szét a testben. Ezeket a gyakorlatokat a Chi-kung kezdetén végezték már, eredetileg a  szellemi és fizikai egészség megtartása érdekében használták. A 13. században létrejött egy olyan irányzat, amely a harcművészeti felhasználást tartotta szem előtt. A gyakorlatok nehezebbek mint a wai dan technikái. Sok munkát igényelnek, és helytelen gyakorlásuk sok kínai szerző szerint is veszélyes. A gyakorlatok során megfelelő légzéssel és koncentrációval a Qi-t  az alhasban gyűjtjük össze (alsó Dan Tien). Ezt azután tudatosan keringetjük a két különleges csatornán a befogadó, és a kormányzó vezetéken. Ezt hívják kis keringetésnek. További sok gyakorlással elérhető, hogy a keringést kiterjesszük a többi csatornára is, ezt hívjuk a nagy keringésnek.

A Tai-chi
A Tai chi mint hagyományos kínai harcművészet régen, kb. 250 éve alakult ki. Természetesen már sokkal korábban léteztek különböző harci rendszerek, amelyek a már említett Da-Mo-tól származnak a Shaolin kolostorból.   Napjainkban 3 fő Tai Qi stílus létezik, a Chen, a Vu, és a Yang. Ezek mindegyike számtalan iskolára bomlik. Az egészségvédelem szempontjából  a Yang stílus a legismertebb. A yang stílus alapítója Yang Lu Csan (1780-1873.) állítólag először kileste a gyakorló Chen családot, majd tanulóvá fogadták. Átdolgozta a régi stílust gyógytornává, a mozdulatokat folyamatossá és kecsessé változtatta. A Yang család előtt ugyanazok a mozdulatok vadak és gyorsak voltak, elsősorban harcra koncentráltak. A technika sokat fejlődött.

A múlt század legismertebb Tai-chi mestere Yang Cseng Fu (1883-1935) felismerte, hogy a tai chi hatásos krónikus betegségek kezelésére, és elősegíti a hosszú életet. 1920. körül tovább módosította a mozgásrendszert, és egyetlen lassú folyamatos mozdulatsorba gyűjtötte össze, hogy egészséges mozgást tanítson hallgatóinak. A Yang stílusú tai-chi mai lényege az egészség megőrzése, a testi és a lelki harmónia megteremtése. Működésének a lényege a meditáció, a mozgás és a légzés összehangolása, és ezzel elérni a Qi akadálytalan áramlását.

A táplálkozás terápia
Az egészségvédelem és a gyógyítás fontos része a személyre szabott megfelelő táplálkozás kialakítása. A kínai konyha világhírű. A növények, és fűszerfélék tucatjait használja fel. A gyógyításban mindennek szerepe lehet. Az élelmiszereket a HKO a saját filozófiája szerint osztályozta. Ez az osztályozás teszi lehetővé a táplálék gyógyító felhasználását. Most ebből a rendszerből szeretnénk példákat mutatni.

Amikor az orvos befejezte a vizsgálatot és a diétát tervezi a beteg részére, több dolgot figyelembe vesz a megfelelő táplálék ajánlásánál.

Az ételek ízharmóniája
Az öt elem tan ismertetésénél láttuk, hogy a rendszerezés sok összetevőt tartalmaz. Táblázatunk ennek csak egy kis részét mutatta be, mint minta. Az elemek besorolásánál a szervekhez ízek is társulnak. Amikor szeretnénk egy elemet erősíteni, akkor ebben a hozzá kapcsolt ízeket tartalmazó élelmiszerek pontos beállításával is tudunk valamennyit segíteni. Nézzünk példákat.

A savanykás ízek a föld elemhez tartoznak. Ilyen hatású élelmiszerek a pisztráng, a sajt, az olajbogyó, a szőlő, a paradicsom, stb.

A kesernyés ízek a tűz elemhez tartoznak. Ezek a karalábé, a fejes saláta, a rozs, a zeller, a spárga stb.

Az édeskés ízek a föld elem rendszerében találhatóak. Ilyenek a padlizsán, birkahús, a rák, a méz, a köles stb.

A pikáns/csípős ízek a fém fennhatósága alatt álnak, ezek a torma, fokhagyma, a majoránna, a fodormenta, a retek stb.

A sós ízek a víz elem beosztottjai, mint a szardínia, az árpagyöngy, a disznóhús, a só stb.

Az ételek a hőhatás szerint
Hideg hatású: só, paradicsom, spárga, görög/sárgadinnye stb.

Hűvös hatású: alma, padlizsán, körte, uborka stb.

Meleg hatású: gesztenye, galagonya, barack, fokhagyma, stb.

Forró hatású: fekete bors, száraz gyömbér, szójaolaj, stb.

Amint látjuk minden élelmiszernek megvan a maga helye. A kínai diaetika alapján nézünk pár számunkra is használható dolgot.

• A fűszerek melegítő jellegűek. Ezért ha nincs gyomorgondunk, használhatjuk őket fogyókúránál.

• Aki fázós, kerülje a hűtő rendszerű ételeket (hideg salátákat, nyers ételeket).

• Aki nyáron dinnyekúrát tart, de fázós, az egye a dinnyét egy kis fahéjjal.

• Légúti panaszok esetén kerüljük a tej fogyasztását, mert nyákosít.

• Sima megfázásnál készítsünk borsos mézet. 1 kávéscsésze mézbe tegyünk 1 csapott mokkás kanál borsot, és keverjük el. Egész napra elosztva nyalogassunk belőle.

• A kínai éttermekben a szaftot nem kell elfogyasztani, akkor nem fekszi meg az étel a hasunkat (erre való a pálcika).

• Legyengült betegnek melegítő ételeket kell adni.

A mai kicsit hosszabb résszel véget ért a Hagyományos Kínai Orvoslást bemutató sorozatunk. Remélem sikerült felkelteni az érdeklődést eziránt az érdekes tudomány iránt. 

A szerző az összeállítást több kiváló szakember művéből, és a saját tanulmányai alapján végezte. A forrásmunkák listáját kérésre bárki részére megadja. (hartmann@teafa.hu)
Hartmann Ferenc
	



