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TIANSHI
“Chi”ÁRAMLÁSÁT
ELŐSEGITŐ
MASSZÍROZÓGÉP

A Tianshi “Chi” körforgást elősegítő masszírozógép egyedülálló jelensége a
hagyományos kínai medicinának, (TCM)- amely többezer éves fejlődésen keresztül ment
át.
A hagyományos kínai medicina az emberi testet 3 fő alkotóelemre bontja:a légzőszervek
és a gyomor, a meridiánok és a mellékcsatornák, a “Chi” és a vér. Ez a három rész
különböző fiziológiai funkciónak tesz eleget, és ezeknek az összehangolása
eredményeképpen válik a test egy összefüggő és egységes rendszerré. A vér és a “Chi”
azok az alapvető anyagok, amelyek az emberi szervezetet és az életet összetartják.
Miközben a meridiánok és mellékcsatornák a “Chi” és a vér áramlásának az útjait jelentik,
amelyeken keresztül a “Chi” és a vér eljut az emberi test különböző részeibe, táplálja a
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légzőszerveket és a gyomrot, fenntartja azok aktivitását. A hagyományos kínai
medicinánál funkcionális nézőpontból vizsgálhatjuk ezeket.

TIANSHI
“Chi”ÁRAMLÁSÁT ELŐSEGITŐ
MASSZÍROZÓGÉP

A “Chi”-nek kétféle jellemzője van: 1) mint alapvető anyagként is jellemezhető,
amelyből áll az emberi szervezet, amikor felgyülemlik, elősegíti a szervezet jobb
működését, ha pedig csökken, akkor emiatt a szervezet leépülhet. 2. Lehet úgy is
jellemezni, mint egy különleges mikoranyagot, amely fenntartja a normális szervi
funkciókat. A szervek normális működését az állandó tápanyagbevitel biztosítja, amelyet
a külső világból nyernek, beleértve a belélegzett friss levegőt is, amely a tüdőbe kerül, és
az ételből nyert “Chi” átalakul a lépben és a gyomorban.
A Tradícionális Kínai Medicina szerint a “Chi” kétféle értelmezéssel bírt: anyagi és
fiziológiai értelmezéssel.
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A vér ugyanahhoz az anyaghoz tartozik, és a modern orvostudomány szerint anyag. A vér
átáramlik az ereken, tápanyagokat és oxigént szállít a szervek és szövetek felé.
A”Chi” és a vér – mindkettő anyag. Az anyag formája és természete mobil. Ebből
kifolyólag a “Chi” és a vér állandó körforgásban vannak. Az összes világegyetemben
lévő jelenség a mozgások és anyagok megnyilvánulásai. A “Chi” és a vér áramlása,
dinamikus körforgása abszolút és örök, a “Chi” és a vér nyugalma viszonylagos. Nincsen
megváltoztathatatlanság és statikus egyensúly.

A “Chi” és a vér áramlása magába foglalja a “Chi” és vér áramlását, egymásba történő
átalakulását, a funkciók és anyagok egymásba történő áltváltozását. A “Chi” a
szervezeten keresztül terjed, a beleken és a gyomron, a meridiánon és a kollateriálisokon
keresztól, ezáltal gerjesztve és előremozdítva a különféle fiziológia funkciókat.
A fő „“Chi”” mozgásirányok a felfelé, lefelé, kifelé és befelé irányuló mozgások. A vér
az erekben folyamatosan áramlik és elterjed az egész testben. Tápanyagokat és vizet
szállít a szerveknek. „ A “Chi” a vér parancsnoka és a vér a “Chi” anyja. A „“Chi””
annyira felpezsdítheti a vért, valamint a vér is annyira felpezsdítgeti a “Chi”-t, hogy egy
pont után megszűnik a “Chi”és a vér kölcsönhatása. A két anyag kölcsönösen hat
egymásra, kölcsönösen átalakítják egymást, és kölcsönösen visszatartják egymást.
A “Chi”-nek van fiziológiai funkciója is, a vér pedig az anyag. A vér és a “Chi”
kölcsönös átalakulása összhangban van a a funkció és az anyag közötti kölcsönös
átalakulással, a szervezeten belül.
A Tradícionális Kínai Medicinában, a friss, belélegzett levegő és a bevitt tápanyagok
elkerülnek a szervekhez és átalakulnak, ezekből képződik a “Chi” számára a fő
alkotóleme, maga a vér is. Másrészről a „“Chi”” és a vér átáramlik az egész szervezeten
keresztül, tápanyagokat visz a szövetek és szervek felé, hogy fenntartsa azok aktivitását.
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Más szóval, az emésztés és az anyagok bevitele, vagy az oxigén feldolgozása
elképzelhetetlen a “Chi” és a vér körforgása nélkül.
A láb gyengülése a szervezet öregedését vetíti előre
A holografikus egészség koncepciója szerint, a láb,
a kéz, a fül és az orr az egész szervezetről
kivonatos információkat nyújtanak. Ezek olyanok,
mint a csatlakozások (holografikus embriók).
Minden holografikus embrió közül a láb a
legfejlettebb, legösszetettebb, ez áll leginkább
összefüggésben a szervezettel. Csatlakozott
holografikus embrióként, a lábat sűrű idegrendszer, akut érzékelők, intenzív
információközvetítő pályák hálózzák be, az egész szervezetre kiterjedően. A láb mérete
nagyobb, mint más testrészeké, a felépítése bonyolultabb, mint a fül és orr felépítése, az
izmok vékonyabbak rajta, minta kar izmai. Modern nézőpontból nézve a dolgot, a
talpakon van a legfontosabb hajszálér-hálózat. 3 Jang láb-csatornatípust és ugyanannyi a
Jin csatornatípust ismerünk. A lábaknál van a kezdőpontja a három Jin lábcsatornának (a
Lép-meridián, Máj-Meridián, Vese-meridián), ugyanitt van a végpontja a három Jang
lábcsatornának (Gyomor-meridián, Epehólyag-Meridián, Húgyhólyag- Meridián). A
modern orvostudomány területén, a holografikus elmélete és a Tradícionális Kínai
Medicina elmélete szempontjából a láb rendkívül fontos szerv.
A lábunkban vannak a legfontosabb hajszáleres (mikro-vérkeringéses) hálózatok.
Miközben járunk, az izmok, az erek az összehúzódás és kitágulás eredményeképpen
erősödnek. Az erek megnövekedett áteresztőképessége lehetővé teszi, hogy a vér
könnyebben áramolhasson
lefelé, az
erek megnövekedett
rugalmassága
eredményeképpen a vért nagyobb erővel fogja felfelé áramoltatni. Ebben az értelemben a
lábnak egyfajta „pumpa” szerepe van, és a láb mozgásának eredményeképpen a vér arra
kényszerül, hogy a végtagokból a szívbe áramoljon. Manapság viszont a társadalom és a
technológia fejlődésével mind kevesebbet és kevesebbet mozgatjuk a lábainkat. A lift
visz fel minket az emeletekre, autóval jutunk el a munkahelyünkre, a számítógépek miatt
otthon is tudunk dolgozni, ahol sokáig ülünk egy helyben. Ezekben az esetekben a láb
nem tölti be a „pumpa”szerepét, és vérkeringési zavarok léphetnek fel. Ha valaki
mozdulatlanul áll, vagy ül a nap kétharmadában, akkor kiválasztódnak egyes káros
anyagok és lerakódnak a lábban, a gravitáció eredményeként.
Ez visszahat a vérkeringésre és egy ördögi kör alakul ki. Ezt hasonlíhatjuk egy hegyi
forráshoz is. Az áramló hegyipatak vize tiszta és friss, a patak vize, ha áll, akkor viszont
büdössé és rossz ízűvé válik. Ugyanez vonatkozik a láb vérkeringésére is. Ezért
mondhatjuk azt, hogy a lábnál található eltérések a szervezet öregedését jelentik.

5
A Kéz és lábmasszázs elősegíti a “Chi” és a vér körforgását
A csatornákon keresztül, amelyek a
szervezet útjai, jut el a vér és a “Chi” a
szervezet összes részéhez , összekötve a
szerveket és a végtagokat. Azok a pontok,
amelyek a belek és a zsigerek területén
találhatók, a test felszínén futó csatornák
fontosak az akupunktúra, a Guasha és a
dörzsöléses mód szempontjából.
Tizenkét meridián csatorna található az emberi szervezetben. Közöttük vannak a Három
Kéz Jin, Három Kéz Jang, a Három Láb Jin és a Három Láb Jang.
A kéz és a láb teljes holografikus egységet alkotnak a testtel, és 70. illetve 60 reflexzóna
tartozik hozzájuk. Ezeknek a reflexzónáknak az ingerlésével a vér áramlási sebessége
növelhető. Egyes beszámolók szerint 15 perces, állva végzett masszírozás után a
vérkeringés sebessége akár megduplázódhat.
Ezért, amikor a kezét vagy a lábát a Tianshi „“Chi”” körforgást elősegítő
masszírozógéppel masszírozza, akkor a vér és a „“Chi”” áramlása rendkívül felgyorsul.
A TIANSHI
“Chi”ÁRAMLÁSÁT ELŐSEGITŐ MASSZÍROZÓGÉP ELŐNYEI
1. A masszírozás felső foka
A
Tianshi
„“Chi””
Áramlást
elősegítő
masszírozógép magába integrálja az akupunktúrát, a
az életpontok stimulálását és a a reflexzónák
masszírozását, a kézen és lábon. Ha a készüléket
különböző módokon alkalmazzuk, állva, ülve,
guggolva, térdelve, támaszkodva, hasonfekve, hátonfekve, akkor még a tüskék még
spirális masszázst is kifejtenek a gerincoszlopra, az izmokra, csatornákra és életpontokra.
Ezzel a módszerrel a Jin és Jang között egyesúlyt hoznak létre, a csatornák
megtisztulnak és az izmaik ellazulnak.
2. A belső szervek funkcióinak és aktivitásának fejlesztése
Ha a Tianshi “Chi” áramlást elősegítő masszírozógépre ráfekszik, csukja be a szemét és
meditáljon, miközben testtartást vált. A készülék gyengéden végigmasszírozza a testét és
a gerincoszlopát, miközben úgy érzi, mintha egy kezelésen venne részt. Amikor leáll a
masszázs, az érzékenyebbek azt érezhetik, hogy levegő áramlik alulról, a lábaktól a fej
felé. A “Chi” és vér körforgás feljavítása segít abban, hogy a szerveket tápláljuk, ezáltal a
szervi funkciókat és aktivitásukat fokozhatjuk.
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3. Átvilágítás
Az ún. „mai orvostudomány” esetében a betegség szimptómái és a kórházi leletek csak
akkor lesznek nyilvánvalóak, amikor a beteg állapota 50-70%-ban megromlott. Ebben a
szakaszban, a kezelés optimális időpontját már elszalasztották, a fájdalom és a kezelési
költségek csak nőni fognak! Ebből következően, a korai diagnosztizálás és a
betegségmegelőzés rendkívül fontos, ezzel a készülékkel lehetséges a rossz közérzet és a
betegség korai feltárása.
4. Belső Mosás
A vérerek a vér mozgásának a fő útjai, az ereken át képes a szervezet normálisan
funkcionálni.
A fiataloknak az érfalai viszonylag rugalmasak, az erekben a vér szabadon tud áramolni.
Viszont, ahogy valaki öregszünk, némely káros anyag, olyanok, mint a koleszterin,
triglicerid, valamint más olyan anyagok, amelyek kicsapódtak és lerakódtak az erek belső
falaira, a vérerek átmérőjének a csökkenéséhez, az érfalak elmeszesedéséhez vezethetnek.
Ezáltal a vérkeringés akadozottá válik, az oxigénellátás nehézkessége magas vérnyomást
és más szív-és agyi/ érrendszeri betegségeket idézhet elő, olyanokat, mint a szív
koszorúér-meszesedés és a trombózis. Emellett, a kristályanyagok és meszesedés
lerakódásával kialakul az ízületeknél gyulladás és köszvény. A statisztikák szerint, a szívés érrendszeri és agyi érbetegségek a felelősek a halálesetek 25%-ért nemzetközi szinten.
A Tianshi „“Chi”” áramlást elősegítő masszírozógépe spirálisan fel tudja gyorsítani a
véráramlást a szervezetben. A berendezés rendszeres használata segíti a vérkeringést,
átmossa a vérerek falait, rugalmasabbá és puhábbá válnak az érfalak, hatékonyan kioldja
és kiválasztja a káros anyagokat, elégséges vízbevitellel.
Fejleszti az anyagcsere hatásfokát, fokozottabban ürülnek ki a szervezetből a mérgek és a
salakanyagok, tisztítja a vért, ami hozzájárul a szív-és érrendszeri, agyi érrendszeri
betegségek megelőzéséhez.
5. Aerobik gyakorlat, a sejtek aktiválása
A Tianshi „“Chi”” áramlást elősegítő masszírozógépe elősegítheti a véráramlást javulását
valamint az oxygénfelvételt a véráramlatban. Úgyszintén masszírozó hatást fejt ki a
hörgők reflexzónájára, a kezek és lábak felé növekszik a bevitt levegő mennyisége, ami
pedig ahhoz vezet, hogy a sejtek által közvetített oxygén mennyisége megnő, nő a sejtek
aktivitása, és előáll az aerobik hatás!
Japán legfelsőbb szintű egészségügyi ellenőrző szervezete egyszer azt nyilatkozta, hogy
az oxygén-elégtelenség az emberi szervezetben a betegségek és megbetegedések előidéző
okaként szerepel. Az emberi szervezet sejtekből áll, amelyeket az oxygén táplál. A
sejteknek folyamatos oxygénellátásra van szükségük ahhoz, hogy anyagcsere menjen
bennük végbe és a test életenergiával legyen tele.
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6. Szépség és fittség
Ha nem kap elég tápanyagot és oxygént, a bőr hajlamos az öregedésre, egyre inkább
eldurvul. Viszont a Tianshi „“Chi”” áramlást elősegítő masszírozógépével a rendszeres
vérkeringés elősegíthető, segítheti a véráram oxygénellátását, az anyagcsere arányt
javíthatja, különlegesen felerősíti a véráramlást, aktivizálja azokat a sejteket, amelyek
kifakítják a sejtek rossz működése miatt kialakult foltokat és szeplőket.
Ezáltala a gép segítségével a bőrt fiatalíthatja, és karban is tarthatja. Emellett, a masszázs
elősegíti a szubkután zsír felbomlását és oldódását. Ha pedig áttér a helyes étrendre a gép
alkalmazása közben, akkor leadhat a súlyából és fitté, életerőssé válhat.
7. A szexualitás és teljesítőképesség visszanyerése
A rendszertelen életmód és a fáradékonyság, amelyet a stressz és a állandó feszültség
okoz, szexuális problémák kialakulásához vezethet, amely kihathat a partnerek
viszonyára.
A reflexzónák gépi masszírozása hatékony megoldást jelent a fáradtság ellen, beállítja a
belek és a zsigerek funkcióit, fejleszti a nyirokrendszert és kialakítja az egyensúlyt.
Amikor a Huiin pontot stimuláljuk (a nemi szervek és a végbélnyílás közötti részt),
növelhetjük a nemiszervekben a véráramlás sebességét és mennyiségét, szabályozzuk a
hormonkiválasztást.
8. A csatornák tisztítása, aktivizálása
A Tianshi “Chi” áramlást elősegítő masszírozógéppel masszírozva a szervek reflexzónáit
a lábon és kézen hatékonyan stimulálja a kulcspontokat, aminek eredményeként
tisztábbak lesznek a csatornák, folyamatos lesz a vér és a “Chi” áramlása. A tiszta
csatornák fontos szerepet játszanak az egészség terén és a tradícionális kínai medicina
lényegét képezik.
9. Az automatikus idegrendszer szabályozása
Némely tényező, az olyanok, mint pld. a nyomás és emócionális trauma az autonóm
idegrendszer kimerüléséhez vezethet, aminek a megjelenési formája az álmatlanság,
álmos alvás, fájdalom a gyomorban, illetve a bélben, lüktetés, félelemérzet, székrekedés
és fájdalom a teljesszervezetben.
A Tianshi “Chi” áramlást elősegítő masszírozógép a láb és kézmasszázzsal stimulálja a
szervek reflexzónáit. Közvetlenül masszírozza a patetikus idegeket, ezzel szabályozhatók
az autonóm idegek, hatékonyan lehet egyensúlyban tartani azokat.
10. Az immunitás és a regenerálódási képesség fejlesztése
Ahogy öregszünk, az immunitás és a regenerálódási képesség csökken, a reflex-zónák
stimulálása a gerincoszloon, a lép és a nyirokmirigyeknél fejlesztik az immunrendszer
visszajelzéseit, elősegítik az immunoglobulin termelődését. Ha elég immunoglobulin
termelődik, a szervezet immunitása és regenerálódási képessége nagyot javul és jó lesz az
egészség.
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A Tianshi „“Chi”” áramlást elősegítő masszírozógép használatának ellenjavallatai:

2.

Ragályos betegségek: törvényszerűen bekövetkező
járványok AIDS és tüdővész esetén
Vérbetegségek: toxuria, kimutatott rosszindulatú daganat,
előrehaladott májzsugor,
rákbetegségek esetén tilos
alkalmazni a gépet.

3.

Különböző
vérzéses
esetek:
haemorrhoid vérzés, véres vizelet

4.

Veleszületett
rendellenességek és szívrendellenesség
rehabilitációs időszaka alatt.

5.

Ha fémtartalmú protézisek, implantátumok vannak, pld.
acélszögek és fémlemezek, más összetevők, mint pld.
belső peacemaker, szívpumpa stb.

6.

Közepes és nagy orvosi operációk után egy évig nem használható. A rossz
rehabilitációs képesség rendelkezők nem használhatják.

7.

Nem használhatják 8 évnél fiatalabb gyermekek.

8.

3 hónapos terhesek (a 3 hónapterhességi időszak alatt lehet bizonyos korlátozott
módon használni, olyan testtartásban, amely jó oxigénfelvételhez, az
oxygénellátáshoz. Más testhelyzetek tiltottak). Kérjök, hogy ne alkalmazza a
menstruációs időszak alatt.

9.

Azok a páciensek, akik akut gyulladásos betegségben szenvednek, akiknek több,
mint 38 fokos a lázuk.

1.

hematencephalon,

10. Hátsó üvegtest levállásban szenvedő paciensek.
11. Gutaütés után 3 hónappal.
*Ha nem biztos benne, kérje ki az orvosa tanácsát először.
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A Tianshi „“Chi”” áramlást elősegítő
masszírozógép óvatos alkalmazása javasolt:
1. Olyan súlyos lefolyású betegségek, mint súlyos
szív-koszorúér megbetegedések, szívelégtelenség,
magas
vérnyomás,
magas
vérsűrűség,
vérszegénység és alacsony vörös vértestszám,
csonritkulás esetén.
2. Különböző súlyos mentális betegségek (mentális
zavarok, pszichózis, epilepszia)
3. Paralízis vagy szélütés után 3-6 hónapig.
4. Kis operációk után páciensek rehabilitációját követő 6 hónap.
Kihangsúlyozzuk, hogy a Tianshi “Chi” áramlást elősegítő masszírozógépünk csak
wellness gép, nem orvosi készülék vagy eszköz.
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A GÉP ALKALMAZÁSA

1. Láblógatásos”
testhelyzet
Üljön egy székre,
tegye talpát szorosan a
lemezre, nyomja rá a
mangó
formájú
domborulatra a lemez
közepén,
egyenes
felsőtettel. Két kéz a
térden, a szemek zárva
és lassan lélegezzen!
(A1-A3 kép)
2. Álló
testhehelyzet
Álljon két lábbal a
lemez
közepére,
próbáljon egyenesen
állni és nyugodtan, 15
percig,
a
kezdők
esetleg nem tudnak
olyan sokáig állni,
amíg a készülék magas rezgésszámon működjön, a felhasználó automatikusan tudja az
időt beállítani.
Amikor rááll, a csatornákat könnyebb megtisztítani, ezért a nagyobb “Chi” és véráram
megtisztítja a csatornákat és a belső szervek működése osszehangoltabbá válik. (Lásd a B
kép)
3. Ülő testhelyzet
Csípőjét helyezze a lemezre, mindkét lábát feszítse előre, 10-15 percig folytasson egyegy ilyen gyakorlatot minden alkalommal, ez az egyik legkedveltebb felhasználási
testhelyzet általános felhasználási célokra.
Amikor a lemezen ül, a testsúly a gumitüskéken keresztül masszírozza intenzíven a
Huiyin pontot. A nagy “Chi”-és véráramlás eredményeképpen sokkal több vér és energia
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jut az alhasi rész fontos szerveihez, a kiválasztószervekhez, olyanokhoz, mint pld, a máj,
vékony-és vastagbél, rectum, végbélnyílás, prosztata és húgyhólyag. (Lásd a C1-2 kép)
4. Térdhajlításos
testhelyzet
Hajlítsa a jobb térdet előre
a bal térdet hátrahajlítva
egyidőben,
vagy
“Chi”náljon egy hirtelen
gyors hátramozdulatot, úgy,
hogy
megfeszüljön
íj
alakban - 20 másodperces
váltásokkal, a bal és jobb
lábakat váltva egymás után
( D kép)
5. Kéztámasztásos
módszer
Támaszkodjon a tenyereire,
a lemez tetején és tartsa ott
3-5 percig- (E1-3 képek)

6. Alvó testhelyzet
A felhasználók fekhetnek a hátukon, a hasukon, vagy testük oldalán.
Amikor a háton fekszenek, a készülék a Du csatornára, különösképpen a Mingmen pontra
fejt ki stimuláló hatást, ez erősíti és melegíti a vesét, előremozdítja a rehabilitációt és
karbantartja az egészséget. A gumitüskék masszírozása végén összehasonlíthatatlan a
komfortérzet.
Miközben hasonfekszünk, a Ren csatornára kifejtett stimulálás és az egyes szervek
közvetlen masszírozása olyan beteségekre lehet jó hatással, mint pld. az erektális
diszfunkció. Miközben oldalsó fekvő helyzetben van, az epehólyag csatorna pontjaira
kifejtett stimulálás, a máj és lép felé kifejtett hatás szabályozhatja az olyan krónikus
betegségeket, mint a hiperlipidemia, máj zsírosodása, reuma, emésztőrendszer rossz
működése.
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Frontális sinus

Frontális sinus
Trigeminal ideg
Agy
Orr
Hipofízis
Cerebellum agysejt
Nyak
Magas vérnyomás
pont
Mellékpajzs-mirigy
Járulékos pajzsmirigy
Gyomor
Celiac Plexus
Hasnyálmirigy

Szemek
fülek
Csuklyás izom
Tüdő és hörgők
Mellékvese mirigy
Máj
Epe

fülek
Csuklyás izom
Tüdő és hörgők
Mellékvese mirigy
Szív
Lép

Patkóbél
Vesék
Húgyvezeték

Haránt vastagbél
Vastagbél nyúlvány

Szemek

Haránt vastagbél

Húgyhólyag

vékonybél

Vastagbél nyúlvány

Álmatlanság pont

Bauhinbillentyű

Végbél

Nemimirigy
Ülőideg

Jobb láb
reflexzóna

Bal láb
reflexzóna

Végbélnyílás
Alhasi rész

Felsőtest nyirokcsomó

Lágyékcsatorna
Csípőízület

Borda
Alsótest nyirokcsomó

Csípőízület
mellkas

Pénisz, vagina, húgycső

borda

mellkas

mell
Nemi mirigy

Uterus, prosztata

ágyék”Chi”gol
ya

Közép farokcsont
Sacrum farokcsont

Lábözép reflexzónák

Gerincvelő

Hát”Chi”go
lya
Parathyroid
mirigy

Gerincvelő

térd

homlok

lapocka

Váll

füljárat

orr

Oldalsó láb
reflexzónák
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Közép –láb
reflektív zóna

Lágyékcsatorna

Felsőtest mirigycsomó
borda

Oldalsó–láb
reflektív zóna

Felsőtest nyirokcsomó
Felsőtest nyirokcsomó
Cukorbetegség
pont

Mellkas
Gégehörgő
Mellkasi mirigycsomó

Ülőideg
mandula

Mell

Hátsó–láb
reflektív zóna

állkapocs
Füljárat

láb reflektív
zónák

