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Tehnica de presopunctură ANMA 

 Există o grămadă de tehnici de presopunctură, care sunt utilizate de către 
terapeuţii in masaj; însă una care a devenit extrem de populară în ultimii ani este 
ANMA. Ideea principală a acestei tehnici este de a încerca şi de a aduce pacea şi 
echilibrul organismului. Aceasta este o tehnica care a fost folosită în medicina 
tradiţională chineză şi a devenit disponibilă în culturile occidentale în ultimii 10 ani.                           
  

ANMA este de fapt o parte din Amatsu, care este un domeniu mai mare şi 
incorporează mai multe tehnici diferite de terapie prin masaj. Motivul pentru care 
occidentalii au avut succes cu tehnica ANMA, este faptul că aceasta s-a dovedit a fi 
foarte eficientă, atunci când vine vorba de tratarea rănilor şi durerilor musculare şi 
alte probleme.                                

Cuvântul ANMA se traduce de fapt, cu "a împinge" şi "a trage", care este o 
descriere buna a tehnicii în sine. Există multe metode diferite care sunt utilizate în 
această tehnică. Câteva dintre cele mai frecvente tehnici includ tehnicile de terapie 
prin masaj, tehnici de presopunctură, tehnici de întindere şi mobilizare. Cu toate 
acestea, este important să reţineţi că există multe versiuni diferite ANMA. In vest, 
multi terapeuti in masaj au preferat sa lucreze cu metodele lor mai moderne, decat cu 
aceasta tehnica veche. Acesta este motivul pentru care veti vedea mulţi terapeuţi in 
masaj, care au propriul lor stil unic de tehnici ANMA.  Principala metodă care 
este comună în ANMA este întinderea şi tragerea zonelor afectate. Acest lucru este 
făcut pentru a încerca şi a obţine eliberarea tensiunii musculare, care va ajuta in 
schimb să încurajeze fluxul de sânge corespunzător şi fluxul limfatic. Acest lucru 
ajută organismul să se vindece.                                                                         Există 
multe condiţii medicale diferite şi probleme, pe care tehnicile ANMA obisnuieste sa 
le trateze. Iată câteva dintre cele mai frecvente probleme pe care ANMA le trateaza:                           

- dureri de spate                                                                                                     

- dureri articulare                                                                                                      

- dureri de cap                                                                                                           

- leziuni sportive                                                                                                                            

- sciatica                                                                                                           

Tehnicile ANMA sunt, de asemenea, folosite pentru tratarea problemelor care sunt 
comune la sugari şi copii mici, inclusiv simptome de tip colici. Acestea sunt unele 
dintre motivele pentru care această formă mare de presopunctură a devenit atât de 
populara în Occident în ultimii ani. Acesta este, de asemenea, motivul pentru care 
mulţi terapeuţi in masaj au inceput sa invete aceasta tehnica si sa ofere serviciile 

0722.511.485     masaj-osteopatic.ro 



Ciprian Bachigeanu 

 

0722.511.485     masaj-osteopatic.ro 

ANMA în clinicile lor.                                                                                                       Dacă 
sunteţi interesati sa învăţati mai multe despre ANMA, exista multe moduri. Multe 
şcoli de terapie prin masaj încep acum să ofere cursuri ANMA pentru a învăţa 
tehnicile tradiţionale chineze. Multi terapeuti in masaj au invatat aceste tehnici, în 
scopul de a-si extinde practicile şi să dea ceva nou pacienţilor. Este important să-ti 
amintesti că, în scopul de a invata aceste tehnici în mod corespunzător, va trebui să 
înveţi de la cineva care a studiat medicina tradiţionala chineza.                                                                

 

 


