
Cvicení aktivující energetické dráhy - Makoho cviky

Starí Cínané díky pozorování a zkušenostem vyvinuli systém diagnózy a lécení založený na ovlivnování asi sedmi

set bodu na lidském tele, které jsou usporádány v drahách zvaných meridiány, jimiž protéká energie. Tyto znalosti prišly do

Japonska pred více než tisíci lety a v 18. století je japonští maséri zaclenili do struktury tradicních masáží shiatsu.

Stimulování energie se provádí tlakem prstu, dlanemi, lokty, predloktími, koleny a chodidly. Velkou roli hraje také

natahování jednotlivých meridiánu a otácení klouby, jež slouží k stimulování energie. K shiatsu patrí také rada

protahovacích cviku, které muže provádet každý sám s cílem stimulovat prirozené obranné systémy tela. Temito cviky se

vylécil z težké choroby muž jménem Makoho, který dosáhl v Japonsku díky temto cvikum velké popularity. Cviky upravil,

doplnil a hlavne zacal po celém svete vyucovat Šizuto Masunaga. Jeho hlavním cílem bylo poskytnout nemocným možnost

být aktivní a ukázat jim tak nejoptimálnejší cestu ke zdraví. Systematické provádení techto cviku telo uzdravuje, clovek pak

nemusí ignorovat nepohodlí nebo polykat pilulky. Díky nim lze také jasne rozpoznat, ve které energetické dráze je

nerovnováha vedoucí k onemocnení. Uvedené cviky jsou vybrány z hlediska jejich neobycejného pusobení. K dosažení

maximální úcinnosti je nutné provést cviky v popsaném sledu. Je pravdepodobné, že nekteré cviky pujdou provádet lehce,

jiné hure. Je proto možné mimo cvicení celé sestavy cvicit behem dne ty cviky, které jsou problematické. Jedná se o cvicení

energetické, proto není treba príliš premáhat prípadný odpor, který muže být pri nekterém cviku vetší, pri jiném menší.

Cvicení má být príjemné, což znamená, že je energie tela v rovnováze. Odpor, strnulost nebo dokonce bolest, ci naopak

prílišná pohyblivost, která neumožní dosáhnout pohybem príjemné napetí, znamená energetickou poruchu. Do konecné

polohy jednotlivých cviku se dostáváme ve výdechu a v této poloze setrváme po tri nádechy a výdechy. Z této pozice se

vracíme opet ve výdechu. Aktivacní cvicení je dobré provádet v takovou denní dobu, která umožní jejich každodenní rutinní

opakování. Z tohoto hlediskaje nejlepší cvicit ráno, protože protahovací cviky mají vitalizacní úcinek a pripraví telo na

celodenní pohyb. Cvicení se dá samozrejme provádet také kdykoli behem dne nebo vecer. Pro dosažení plného úcinku je

nejiepší cvicit dvakrát denne. Procvicením celé soustavy lze postupne docílit vyvážení telesných funkcí, dosáhnout

zpružnení svého tela a pozitivne ovlivnit prípadné obtíže. Nemelo by se cvicit krátce po jídle.

V soucasné dobe, kdy je medicínská péce pretechnizovaná a specializovaná, nabízí soustava cviku zpusob, jak péci o své

telo vzít do vlastních rukou, slouží k upevnení zdraví a odstranení únavy. Zvyšuje imunitu, zlepšuje metabolismus

organismu, obeh krve, hormonu atd. s cílem prevence vzniku nemocí i jejich lécby.

Cvicení muže být užito pro všechny vekové kategorie, malými detmi pocínaje. Mladé posiluje, starším dává možnost

prevence chorob a zpomalení procesu stárnutí. Pravidelné cvicení napomáhá detekovat odchylky od normálního stavu a

zabranuje akumulaci únavy a vzniku onemocnení.

Dráha plic 3 - 5 hod. a tlustého streva 5 - 7 hod.

Postavte se vzprímene, stoj rozkrocný, chodidla jsou vzdálena na šírku ramen. Kolena lehce pokrcte, za zády zaklesnete...•

palce rukou a pomalu zdvih~te napjaté paže za zády tak vysoko, jak se to pri vzprímených zádech podarí. S každým- "-

výdechem se dostávejte o kousek dál a v konecné pozici 3x dýchejte do široce roztaženého hrudníku. Potom pozvolna a ve'

výdechu nechte klesnout horní cást trupu co nejníže. Paže zustávají celou dobu napjaté, palce a ukazováky (konecné a'

výchozí body dráhy plic a tlustého streva) smerují nahoru. Záda a hlava visí volne dolu. Opet trikrát prodýchejte a ve

výdechu se vracejte pomalu do výchozí pozice. Po uvolnení zopakujte s opacne zaklesnutými palci.

Dráha žaludku 7 - 9 hod. a sleziny 9 - 11 hod.

V sedu na patách vyrovnejte páter, spojte ruce propletením prstu a vzpažte. S každým výdechem se vytáhnete výše z pátere



ale nezvedejte se ze sedu. V konecné pozici prodýchejte a ve výdechu,.se oprete rukama za telem a pomalu se zaklánejte.

Pokud nedocílíte této pozice, zustante tam kam se až dostanete a provedte obvyklé tri nádechy a výdechy. Ve výdechu se

vracejte pomalu a postupne do výchozí pozice. Lze cvicit i zjednodušenou verzi, ve které zustanete opreni o dlane s

nataženými pažemi, zvednete hýžde a snažíte se dostat bríško co nejvýše. Telo tak tvorí od kolen pres stehna, bricho, horní

cást trupu až k hlave oblouk. Hlavu nevyvešujte dozadu.

Dráha srdce 11 - 13 hod. a tenkého streva 13 - 15 hod.

Usednete na zem, ohnete kolena tak, aby se chodidla dotýkala a kolena smerovala ven. Pritáhnete chodidla k telu a kolena

nechte klesnout co nejníže. Záda zustanou rovná a hlavu vytahujte s každým výdechem výše. V konecné pozici prodýchejte

3x a pritom stále vyrovnávejte trup. S výdechem prohlubujte predklon se snahou položit lokty na zem. Záda zustávají pri

predklonu rovná. V konecné pozici prodýchejte a ve výdechu se vracejte do výchozí pozice.

Dráha mocového mechýre 15 - 17 hod. a ledvin 17 - 19 hod.
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Natáhnete ve vzprímeném sedu nohy. ~1!~ vytáhnete co nejvýše nad hlavu a s výdechem se uchopte za holene, s

dalšími výdechy prohlubujte predklon a uchopujte se níž až za špicky nohou. Záda zustávají pri predklonu rovná, pohyb

vychází z pánve. Provedte prodýchání, uvolnete šíji a oblicejové svaly, vnímejte natahování v oblasti zad. S výdechem se

vracejte do výchozí pozice.

Dráha obehu 19 - 21 hod. a trojitého ohrívace 21 - 23 hod. 1')
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Usednete do polovicního lotosového sedu, zkrižte paže a každou rukou uchopte protilehlé koleno. Vytáhnete se za

temenem, prodýchejte a pouštejte trup s výdechem dopredu. Lokty pritahujte k brichu, kolena tlacte ven. Prodýchejte, s

výde~hem se pomalu vratte do výchozí pozice a s výmenou polohy nohou a paží cvik opakujte.

Dráha žlucníku 23 - 1 hod. a jater 1 - 3 hod.

V sede natáhnete dolní koncetiny, roznožte jak nejvíc to jde. S výdechem vytáhnete trup se sepnutýma rukama nad hlavou

co nejvýše za temenem a prodýchejte. Pri výdechu se protahujte pomalu vlevo dolu, vytvorte oblouk a podeprete se rukou
~ .. ,4<

dolní paže o stehno. Prodýchejte a provedte úklon na druhou stranu.

Cvik, ve kterém budete cítit významné omezení pohybu, procvicujte nekolikrát denne, mimo obvyklé cvicení celé sestavy.


