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Acu – Yoga 
 

 Acu - Yoga este o combinatie de doua tipuri de medicina alternativa: yoga si 
presopunctura. Acu - Yoga te poate elibera de tensiune si stres si duce la cresterea 
relaxarii si fluxului de energie imbunatatit. Sistemul a fost dezvoltat in anii 1970 de 
catre Michael Reed Gach si ajuta, de asemenea, la promovarea unui echilibru sanatos 
al energiei vietii. Alte utilizari pentru Acu - Yoga includ ameliorarea durerii si o mai 
buna circulatie. 

 

 

 

 

    

  

1. Intindeti-va pe spate.  
2. Indoiti genunchii, astfel incat talpile picioarelor sunt pe podea.                                          3. 
Puneti-va bratele deasupra capului pe podea si relaxati-le.                                              4. Inspirati, 
arcuindu-va bazinul sus. Stati asa cateva secunde.                                                                            5. 
Expirati in timpul in care va asezati. Continuati sa inhalati in sus si expirati in jos timp de un 
minut.                                                                                                                      6. Relaxati-vă pe spate, 
tinand ochii inchisi pentru cateva minute.  
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Puncte de presopunctura 

Asociatii traditionale 

De 3 ori mai cald                          

 Dureri de umar si gat, brat si cot, TW 15 gat intepenit.                                                                               

Iritarea vezicii urinare 20                

Alternativ cald si la rece, cu vederea  GB 20 incetosata, dureri de umar, reumatism, 
gat intepenit, partea superioara a corpului este grea sau calda.     

Iritarea vezicii urinare 21               

Punctul major unde tensiunea GB 21 umarului se strange. Este utilizata în mod 
traditional pentru vindecarea  intepenirii gatului, reglementarea  hipertiroidismului 
si ameliorarea  reumatismului.    

 Iritarea vezicii urinare 10              

 Cap greu, spasme ale muschilor  B 10 gatului, membrelor si corpului necoordonate, 
durere in gat   

Intestinul subtire 10                        

Dureri musculare, senzatie de SI 10 amorteala, umflare sau artrita in regiunea umar - 
omoplat. 

 Beneficii: oboseala, maini sau picioare reci, epuizare nervoasa, iritatie, dureri, 
dureri de umar, furie excesiva, hipertensiune arteriala, rezistenta la raceli si gripa. 

 Chakre                                                                                                       

  Cele sapte chakre sunt centre vitale specifice in organism, care influenteaza 
diferite aspecte ale noastre. Acestea sunt vortexuri de energie care guverneaza 
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bunastarea noastra fizica, emotionala, mentala si spirituala. Prin urmare, ele ofera o 
baza pentru dezvoltarea puterii personale.                                                                                                    
 Toate meridianele de presopunctura ajung prin aceste centre si multe din 
punctele de presiune se refera in mod specific la una dintre chakre. Multe dintre 
asociatiile traditionale ale punctelor de presopunctura corespund caracteristicilor ale 
celei mai apropiate chakra. De cand chakrele sunt atat de legate de presopunctura, 
suntem constienti ca ele ajuta la intelegerea dinamicii Acu - Yoga.                                     
 Din punct de vedere neuro - fiziologic, chakrele sunt reprezentate ca plexuri 
nervoase de la coloana vertebrala si glande endocrine, care sunt legate cu organele 
interne. La baza coloanei vertebrale este prima chakra, care este conectata la plexul 
sacral, rect, prostata si organe de reproducere masculine. A doua chakra, mai jos de 
buric, este legata de plexul prostatei, glande suprarenale, organe de reproducere 
feminine si rinichii. A treia chakra este asociata cu plexul solar, splina, pancreas, ficat 
si vezica urinara. A patra este numita chakra inimii. Aceasta este conectata la plexul 
cardiac, glanda timus si pericard. A cincea chakra se refera la glanda tiroida la 
nivelul gatului, care regleaza metabolismul bazal, cantitatea de energie utilizata de 
catre organism in repaus. A cincea chakra este conectata prin nervul vag si 
ganglionul cervical. A sasea chakra este asociata cu glanda pituitară si a saptea 
chakra se refera la glanda pineala.                                                                                        
 Acu - Yoga foloseste puterea de respiratie pentru a echilibra chakrele. In 5 
minute acest lucru poate fi realizat prin prelungirea procesului respirator la 4 
respiratii pe minut. Aceste sapte chakre sunt de o importanta centrala in practica Acu 
- Yoga. Fiecare exercitiu lucreaza pe o anumita chakra, prin indoirea, stimularea sau 
intinderea zonelor corpului. Urmatoarea serie de exercitii lucreaza progresiv de la 
prima la a saptea chakra. Prin practicarea acestei serii de exercitii Yoga, le puteti 
reechilibra sistemic energia in fiecare din aceste centre vitale.  

 Tensiunea bazinului                                                                           

     Tensiunea bazinului este o conditie foarte frecventa, deoarece bazinul este o 
zona a corpului, expusa la o cantitate mare de stres si prin urmare, se acumuleaza cu 
usurinta tensiunea. Prin urmare, este important sa practicati tehnici care ajuta la 
eliberarea tensiunii bazinului, daca doriti sa va imbunatatiti puterea, flexibilitatea si 
echilibrul global.  

 Amortizoare si balamale                                                                                        
 Bazinul leaga partea superioara si inferioara a corpului si susţine greutatea 
partii superioare a corpului pe picioare. De asemenea, actionează ca un amortizor de 
soc pentru coloana vertebrala, protejand coloana vertebrala si impactul partii 
superioare a corpului cu greutatea corpului, in special in timpul mersului pe jos.  
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Acesta ofera o gamă mare a circulatiei corpului, cu postura de ansamblu a corpului, 
fiind determinata de pozitia bazinului. Prin urmare, atunci cand bazinul este scos din 
locul sau stagnat de tensiune, intregul corp este afectat. In schimb, daca pozitia altei 
parti a corpului este saraca, bazinul nu poate face treaba in mod corespunzator de a 
distribui greutatea corporala, iar tensiunea musculara si tensiunea comuna poate 
rezulta in regiunea bazinului.                                                                                                      
 Exista mai multi muschi importanti, tendoane, ligamente, nervi, artere si 
ganglioni limfatici in acest domeniu. Aproximativ 36 muşchi sunt atasati bazinului; 
ei actioneaza impreuna pentru a stabiliza mijlocul bazinului in raport cu nivelul 
coloanei vertebrale. Cand toti muschii, tendoanele lucreaza impreuna armonios, ele 
contribuie in general la starea optima a organismului.  

 Meridianele                                                                                                                          
 Aceasta situatie este agravata de faptul ca exista, de asemenea, multe 
meridiane care circula prin zona inghinala relativ mica in fata bazinului si anume 
stomacul, splina, rinichii, ficatul si meridianele. In unele locuri aceste meridiane nu 
sunt numai împreuna. In plus, meridianul vezicii biliare trece peste partea din zona 
bazinului si meridianul vezicii urinare trece prin spate. Datorita tuturor acestor 
activitati, tensiunea se poate acumula in jurul punctelor cheie de presopunctura a 
acestor meridiane, in special in zona in care partea de sus a coapsei este introdusa in 
soldul bazinului. Blocajele in meridiane pot cauza probleme fizice.      

 Efectele asupra organelor bazinului  
 Tensiunea bazinului afecteaza in mod direct organele digestive si de 
reproducere. Atunci cand muschii si meridianele din zona bazinului sunt tensionate 
sau stagneaza colonul, pot deveni blocate, iar circulatia sangelui si impulsurile sunt 
reduse, atat la nivelul sistemului nervos, cat si la organele genitale. Pentru senzatii 
sexuale, zona bazinului trebuie sa fie flexibila. Urmatoarele sunt cateva dintre 
conditiile care pot contribui la reducerea tensiunilor din bazin.   

 Restrictionarea imbracamintei: moda influenteaza puternic modul in care ne 
comportam, care, din pacate, este, de obicei, intr-un mod nesanatos. De exemplu, este 
la moda sa apari slab, care poate duce la o multime de tensiuni bazinale si 
abdominale. Pentru acest scop au fost create centuri. Pantaloni stramti si alte haine 
conice, care sunt taiate pentru a scoate in evidenta acest aspect elegant, contribuie la 
aceasta problema. Rezultatul este tensiunea, reducerea flexibilitatii si a mobilitatii 
bazinului si afectarea functionarii organelor bazinale.    

 Pozitia usoara si lipsa circulatiei                                                                                      
 Bazinul este proiectat sa se deplaseze in toate directiile. Un stil de viata 
sedentar, in care stai la birouri, te plimbi cu masina, este o rutina comuna care 
stagneaza organismul, deoarece nu are posibilitatea sa se deplaseze si sa se intinda. 
Aceasta lipsa de miscare devine un model permanent, tensiunea se acumuleaza, iar 
zona devine tot mai stransa si congestionata. Astfel, pozitia intregului corp este slaba, 

0722.511.485     masaj-osteopatic.ro 



Ciprian Bachigeanu 
 

intregul cadru scheletic fiind dat afara din pozitie. Acest lucru este atat de comun; 
priviti in jur si vedeti cat de putini oameni au pozitie fluida, puternica si cat de multi 
au genunchi blocati si bazine proeminente inapoi.  
 Sub greul acestei pozitii rele, bazinul devine rigid, aproape blocat intr-o 
singura pozitie. Acest lucru afecteaza circulatia, slabeste functionarea organelor 
genitale si poate provoca constipatia, sciatica si impotenta. Este usor sa vedem ca 
pozitia este importanta.   

 Tensiunea pieptului si umarului                                                                                                        
 Exista o relatie directa intre tensiunea partii superioare si cea inferioara a 
coloanei vertebrale. Cand una este in afara alinierii corespunzatoare, o tensiune este 
pusa pentru a compensa, astfel incat sa terminati cu tensiunea si alinierea usoara in 
ambele domenii. Din moment ce majoritatea oamenilor sunt mai constienti de 
tensiunea umarului lor decat de tensiunea lor bazinala, este important sa se lucreze la 
bazin pentru a cultiva o constientizare a tensiunii stocate acolo si orice energii blocate 
sau stagnate care sunt prezente acolo.  Adancimea de respiratie este, de asemenea, 
un barometru pentru tensiunea bazinului. Respiratia nu poate fi completa si 
profunda daca exista tensiune in piept sau zonele abdominale si bazinale. Bazinul 
este, de asemenea, considerat poarta abdomenului, unde experimentam sentimentele 
nivelului intestinului nostru. Tensiunile abdominale pot bloca aceste sentimente, 
astfel incat avem tendinta sa pierdem legatura cu nevoile si dorintele noastre reale. 
Emotiile noastre si expresiile lor sunt inhibate de tensiuni si represiuni. Aceasta duce 
desigur, la frustrare, deoarece indiferent de ceea ce facem, nevoile noastre profunde 
raman nesatisfacute. Multe persoane sunt blocate in aceasta frustrare; in incercarea 
de a ne elibera de aceasta frustrare sunt distructive obiceiurile, cum ar fi fumatul, 
alcoolul sau mancatul excesiv si a alimentelor non – nutritive, care nu numai ca nu 
satisfac persoana, dar duc si la slabirea si toxifierea organismului, facand o satisfactie 
reala a sanatatii. De cealalta parte a acestei situatii este una negativa, in cazul in care 
tensiunile bazinale si emotiile lor asociate, sunt eliberate treptat intr-un mod 
echilibrat. Eliberarea tensiunii bazinale poate permite unei persoane sa-l elibereze de 
anxietate, griji si frica, ca apoi sa avanseze in viata.     

  Represiuni sexuale                                                                        

            Cultural, suntem invatati sa blocam sentimentele sexuale ale organelor noastre 
genitale. Experiente dificile sau stresante in formare, pot avea un rezultat similar. 
Aceasta inchidere a mobilitatii naturale si senzatiei in zona bazinala este realizata 
prin strangerea muschilor din regiunea bazinala, reprimarea sentimentelor sexuale.                            
 O serie de probleme, cum ar fi impotenta, lipsa apetitului sexual, erectie slaba, 
ejaculare prematura, infectii vaginale si crampe menstruale pot rezulta in final din 
cauza dezechilibrelor cauzate de blocajele bazinale. Chiar daca aceasta conditie nu 
degenereaza la acest punct, organele de reproducere pot fi înca slabite de tensiunea 
bazinala. In acest caz, orgasmul adesea serveste ca o eliberare temporara de stres.  
 Atunci cand tensiunea din regiunea bazinala este eliberata, este posibil sa 
experimentam adancimea sentimentului care a fost anterior imposibila; atunci cand 
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aceasta zona este libera si deschisa, senzatiile de placere pot circula intr-un mod 
profund si satisfacator.                                         Toate aceste diverse probleme: haine 
restrictionate, pozitie usoara si lipsa de miscare, tensiunea pieptului si umarului 
subliniaza, in special frustrarea sexuala si represiunile. Este un domeniu - cheie de 
blocaj care este important sa se concentreze atunci cand lucrati pentru a va echilibra 
ca un intreg.      

 Hipertensiunea                                                                                  
 Hipertensiunea, termenul tehnic pentru hipertensiune arteriala, poate fi 
cauzata de alimentarea dezechilibrelor sau stresului emotional. Diversele extreme 
sau excesele acestor factori pot cauza sau contribui la hipertensiune. In ceea ce 
priveste factorii dietetici, exista alimente producatoare de tensiune si alimente care 
elibereaza tensiunea. Mancand multa sare, de exemplu, s-a dovedit sa fie legat direct 
cu cresterea tensiunii arteriale. Intareste si strange arterele, impiedica fluxul de 
sange. Astfel, inima trebuie sa pompeze mai greu pentru ca sangele sa circule prin 
vasele restrictionate. Sarea tinde sa intareasca muschii, creand tensiuni musculare 
care impiedica, de asemenea, fluxul de sange. Carnea, care contine atat sare, cat si 
grasimi animale, contribuie la hipertensiune. Din moment ce aproape toate 
ambalatele, conservele, alimentele procesate contin sare sau zahar alb (de multe ori 
ambele), acestea ar trebui evitate. Acestea ar trebui inlocuite cu legume si fructe 
proaspete, cereale integrale si diverse alte alimente naturale.  

 Aspecte emotionale                                                                                  

 Cand oamenii sunt sub o multime de presiuni, fie de conflicte interne sau 
externe, ei se pregatesc pentru actiune. Acesta este un raspuns normal fiziologic, care 
ne ofera un plus de energie pentru a gestiona o situatie de deplasare automata a 
metabolismului nostru      intr-un angrenaj mai mare. In aceste zile nu ne confruntam 
cu pericolele fizice care cer aceasta schimbare, dar, din pacate, corpul nostru înca o 
furnizeaza automat. Din moment ce o stare de tensiune arteriala ridicata este un 
element în schimbare, aceasta poate deveni o problema cronica, daca suntem in mod 
constant sub o multime de stres, mai ales daca avem dificultati in închirierea acestor 
presiuni.  
 Hipertensiunea arteriala este un simptom, o manifestare de dezechilibre in 
organism. Daca factorii dietetici sau emotionali predomina, trebuie sa ne uitam 
adanc in noi si in vietile noastre, mergand dincolo de simptome si cautand cauzele. 
Hipertensiunea arteriala nu poate fi complet eliminata pana cand cauza principala 
este manipulata. Sanatatea holistica implica sa ne uitam la noi insine ca intreguri 
integrate si dincolo de simptomele care stau la baza cauzelor, dezechilibrelor si 
modelelor de slabiciune. In vederea realizarii sanatatii radiante, trebuie sa-ti asumi 
responsabilitatea de a schimba orice aspect al vietii tale care-ti provoaca dezechilibre. 
Acest lucru poate implica schimbari in dieta dumneavoastrã, exercitii sau obiceiuri 
de lucru. Aceasta poate insemna obtinerea de ajutor individual de la practicantii 
metodei holistice de sanatate. De asemenea, va solicita sa va vindecati, prin metode 
de auto - ajutorare, cum ar fi meditatia si Acu - Yoga.                
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Povestea de mai jos ilustreaza toate aceste aspecte ale hipertensiunii dintr-o 
perspectiva holistica. Am aplicat sesiuni de presopunctura la un om de succes si 
bogat care a avut un caz grav de hipertensiune arteriala. O data, el s-a relaxat atat de 
profund, incat a adormit pentru cateva minute, astfel incat sesiunea s-a incheiat un 
pic mai tarziu decat de obicei. Cu toate acestea, el s-a programat la medic imediat 
dupa aceea, neglijand sa-mi spuna asta. Cand s-a trezit, si-a dat seama ca ar fi tarziu 
si a început sa se pregateasca in graba.  
 Sesiunea de presopunctura a dus la scaderea tensiunii arteriale, dar eram sigur 
ca a crescut din nou inapoi din cauza grabei lui. Urmatoarea data cand am vorbit cu 
el, am fost surprins sa aud ca doctorul a spus ca a avut o tensiune arteriala normala, 
pentru prima data in ultimii ani.                                                                                               
 Tensiunea arteriala este una dintre acele cateva teste medicale la care am avut 
acces si care ar putea masura beneficiile presopuncturii. In consecinta, i-am luat 
tensiunea arteriala clientului meu inainte si dupa sesiunea de presopunctura, astfel 
incat am putut masura diferenta. Tensiunea arteriala sistolica a fost de 162 mm 
inainte sa lucram, peste 40 de mm normal, care este de aproximativ 120 mm. Dupa o 
ora de sesiune, aceasta a scazut 38 mm la 124 mm. Chiar daca presopunctura a redus 
in mod clar tensiunea arteriala a clientului meu, aceasta este doar o masura 
temporara limitata, daca nu uita care este cauza starii sale si incepe sa se ocupe de 
asta. De exemplu, el a baut pentru a se relaxa. A decis sa nu mai bea pentru un timp, 
deoarece a crezut ca ar putea avea un atac de cord si a invatat, de asemenea, noi 
modalitati constructive sa se relaxeze prin presopunctura. Hipertensiunea lui a 
disparut de indata ce a incetat sa mai bea.  
 In urmatorul exercitiu Acu - Yoga, "Ridicarea Wing" punctele din umeri sunt 
intinse pentru a elibera tensiunea musculara si scortosenia emotionala care 
contribuie la hipertensiune.    
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 Ridicarea Wing                                                                                             
1. Stati confortabil cu mainile incrucisate la spate.                                                
2. Apasati pe umeri inapoi, astfel incat umerii dvs sunt 
impinsi impreuna.                                                                              
3. Inspirati, ridicati umerii in sus spre urechi si lasati sa 
cada capul pe spate.                                                                                                                               
4. Indreptati bratele si ridicati-le departe de fese.                                                                                
5. Expiraţi si ajungeti la pozitia de repaus, ca la numarul 
1.                                                                              6. Repetati 
pasii 2, 3, 4, 5 de cinci ori. Repetati exercitiul timp de 1 
minut.                                                    7. Dati drumul bratelor si relaxati-va. Scuturati 
usor umerii. Amintiti-va sa respirati putin mai adanc decat ati respira de obicei pe tot 
parcursul zilei.  

 REZISTENTA LA BOLI                                                                  

Rezistenta noastra la boala este in relatie directa cu echilibrul, puterea si 
flexibilitatea corpurilor noastre. Daca avem grija de noi insine prin consumarea in 
mod corespunzator, odihnindu-ne suficient, facand exercitii si prin practicarea 
tehnicilor care elibereaza tensiunile si blocajele vechi si echilibreaza meridianele 
noastre, cum ar fi Acu – Yoga, meditatia sau Tai Chi Chuan, atunci rezistenta noastra 
la boli este puternica. Daca, pe de alta parte, abuzam de trupurile noastre, ne fortam 
prea tare, mancam prost, nu facem exercitii si nu ne implicam in practici care 
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elibereaza tensiunea si echilibreaza energia noastra, rezistenta noastra va fi redusa 
sau slaba si vom fi mai predispusi la boli.                       

Oboseala este un element important la nivelul de rezistenta. In aceasta 
societate, este usor sa te suprasoliciti, sa-ti asumi prea multe angajamente, sa 
depasesti limitele si oboseala. Acest dezechilibru are un efect slab in toate partile 
corpului. Cand ne vom odihni suficient, cu toate acestea, ii dam corpurilor noastre o 
sansa sa se recupereze total din activitãtile noastre. Relaxarea profunda promoveaza 
circulatia sangelui si Ki in hranirea intregului corp, mai ales organele interne. 

 Consideratii dietetice  
 Dieta joaca de asemenea, un rol important in rezistenta la boli. Atunci cand 
mancam prelucrate, conservate, sau alimente devitalizate, ne slabim sistemul si 
rezistenta noastra. Cu toate acestea, alimentele care le consolidam, organismul isi 
construieste rezistenta, intarind capacitatea organismului de a se proteja. Exemple: 
supa miso, patrunjel, fasole, tofu, legume sotate si seminte de susan.  

 Puncte de presopunctura                                                                    

      Exista un anumit punct de presopunctura, vezica urinara 36, care 
reglementeaza rezistenta, in special rezistenta la raceli si gripe. Aceasta este situata in 
apropierea coloanei vertebrale pe varfurile omoplatului. Aceasta, precum si alte 
puncte din acest domeniu, ajuta la intarirea rezistentei organismului. Opusul este, de 
asemenea, valabil si in faptul ca aceste puncte din jurul omoplatului sunt primele 
care se blocheaza chiar inainte de o boala, mai ales o raceala sau gripa, dureaza.                         
 O metoda veche indiana pentru mentinerea rezistentei impotriva bolii este sa 
se balanseze o ramura groasa inainte si inapoi. Yoghinii ar face acest lucru atunci 
cand simt ca o boala e pe cale sa vina, de cand au aflat faptul ca tensiunile care se 
acumuleaza intre omoplati contribuie la boala. Miscarea leganata a ajutat la 
reducerea acestei tensiuni. Leganarea unei bate de baseball misca si intinde omoplatii 
pentru a elibera tensiunile care se colecteazã acolo. 


