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HITZAURREA

Esku artean duzun liburu honek HEDA sailaren 7. alea
egiten du. Aurrez UEUren Osasun-Sailak argitaratu dituen
gaiekin alderatzen baduzu, erraz konturatuko zara liburu hau beste
bide batetik abiatu dela: Medikuntzaren alor tradizionalak edo
ikuspegi akademikoak alde batera utzi eta beste disziplina mediko
"ben-i" eta alternatiboak aukeratu direla.
Zergatik hartu ziren Medikuntza ez-ofizialak Osasun-Saileko ardatz gisa? Arrazoi nagusiak bi talde nagusitan bildu
ditzakegu:
a) Lehenik, gaur egun disziplina horiek duten arrakasta.
Medikuaren eta gaixoaren arteko harremana aldatuz eta hoztuz
joan den heinean, jende askorengan Medikuntza ofizialarenganako
halako desilusio bat nabaritu da, beste Medikuntz mota
alternatibo horiek (akupuntura, masajea, homeopatia, yoga,
etab.) gorantz joan diren bitartean. Eta horrexegatik eskaini nahi
izan diegu lekua Medikuntzaren adar berri horiei, beren oinarrizko
kontzeptuak zabaldu eta, agian zenbait kontzeptu faltsu eta uste
oker argitu eta uxatzeko: zer diren, nola hasi ziren, zein erabilera
dituzten, zer-nolako ahalbide terapeutikoak eskaintzen dizkiguten,
etab.
b) Bada, gainera, beste arrazoirik ere egindako aukera
justifikatu eta argitzeko. Erakunde ofizial askotan Medikuntza ez-
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-ofizialak nahiko baztertuak daudela esan genezake: Medikuntz
Fakultateetan bertan, ez dira aukera mediko horiek aipatu ere
egiten; bilera zientifiko, ihardunaldi mediko eta abarretan ez dira
gai hauek aztertzen (salbuespenak badaude, noski). Guzti
horregatik egoki iruditu zitzaigun Osasun-Saila beraiei
eskaintzea, baztertze hori nolabait hautsi edo arintzeko pauso
txiki bat emanez.
Ondotxo dakigu aukeratu ditugun bost disziplina hauetaz
gain (alegia akupuntura, yoga, nutrizioa, masajea eta
homeopatiaz gain) beste mota asko ere badaudela. Ezin izan
ditugu, ordea, guztiak bildu eta oraingo honetan aipatu bost
horiek eskaintzen ditugu.
Bukatzeko zera azpimarratu nahi genuke: arazoa ez da zein
Medikuntz mota den onena. Osasuna mantentzen duten edo hura
berreskuratzen laguntzen duten guztiak dira onak. Ez lukete elkar
baztertu behar, batak bestea osatu edo konplementatu baizik.
Oraingo honetan gutxiago ezagutzen direnei eman nahi izan diegu
plazaratzeko eta ezagutzera emateko aukera.

UEUren Osasun-Saila

VIII

MASAJEA
Ramon Manduit
I. SARRERA
Gorputz-terapia izena hartzen du, gorputzaren bidez
gauzatzen bait da aldaketaren posibilitatea, norberaren eta
ingurunearen egokitze hobeago bati esker, bakoitzaren gaitasun
propioak garatuz.
Gorputzaren gaitasun hauek, pixkana-pixkana kontutan
hartuak izaten hasi dira, funtzio edo eginkizun bitalez batasun eta
konplexutasunean sakonduz goazen neurrian.
Kontutan hartze hau bi arrazoi nagusik bultzatu dute:
1) Nola garen ezagutuz goaz poliki-poliki:
a) Garrantzizko pausoa izan da gure jatorriak ingurunearekin
batera egindako eboluzioaren fruitu direla eta garapen horretan
milioika urte joan direla.
b) Zerez eginak gauden, gure gorputzaren atal bakoitzak nola
funtzionatzen duen eta nola koordinatzen den osotasunean:
galdera hauei gero eta hobeto erantzuteko moduan gaude.
2) Bigarren arrazoia gaur egungo egoeraren baldintzek zertua
dator. Egoera horrek baditu abantailak eta baditu baita
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desabantailak ere. Lehenago, gizaki gehientsuenek aisiarako
denbora gutxi zuten, lanak ia egun osoa betetzen zuen eta
gainerantzekoa atsedenera eta indarrak berreskuratzera ematen
zen: sakoneko entrega batean bizi ziren, egoerak berak ere
exigenteagoak bait ziren.
Gaur egun egoera errotik aldatu da, lanak denbora-erdia hartzen
du, dedikazioa ere ez da hain gogorra, aisia handitu egin da eta
baita lan-mota aukeratzeko abanikoa ere. Gizakia, beraz,
erlaxatu egin da eta alde berean sakabanatu ere bai.
Dena den, erlaxazio eta sakabanatze hori ez da derrigor
malgutasunaren eta ulerkuntzaren sinonimo. Eta hau gertatuko
litzateke, ordea, hazkunde eta orientaziorako oinarri egokia
edukiko bagenu, portaera autonomo bat asumitu eta integratu
ahal izateko. Eta portaera honek osasuna definitzen du,
gorputz-presentziaren autopertzepzio gisa eta gorputzaren
malgutasun bezala, gorputzaren egitura integratu eta
harmonizatzen dutenak. Laburbilduz, gorputza sentsibilizatua
eduki, espontaneoki, bere kasa bizitzeko eta bere gaitasun edo
ahalmenak lantzeko gai.
Gaur egungo gizartearen oztopoak maila desberdinetan ematen
dira.
a) Maila orokorrean. Gizarteak gorputz-errealitatea marjinatu
egiten du, tradizio kulturalagatik, honek bigarren maila
batera atzerarazten bait ditu gorputz-bizipenak.
b) Maila partikularrean. Ohizko mentalitate hau, adimena
gorputzaren gainetik jartzen duena, zenbait ekiboko
handitan isl.dat7en da:
2

1. Materialismo ekonomikoa: diruagatik ingurugiroa
sakrifikatu eta honda daiteke.
2. Sentsoriala: lehentasuna ematen zaio sentikortasun
esterozeptiboari sentsibilitate interozepliboaren kaltetan.
Adibidez, komunikabideak, etengabe jendearen
erakarmena bilatu nahian, besteren edo kanpokoaren
peskizan egotea sorteraziz bide batez.
3. Psikologikoa: pentsamendu existentzialista. Eta honek,
orientazio-erizpiderik ez duenez, zentzu bitalaren gabezia
dakar (angustia edo larritasuneko egoera).
Gorputz-terapiak, hasiera batean, asmo sendatzaile batekin
garatu dira, gorputzeko asaldura eta deformazioak zuzenduz.
Muskuluen tentsioa, giltzaduren blokeoa, hezurren okerdurak,
etab. bezalako egoeratan aplikatzen ziren.
Pixkanaka, esperientzia asko pilatuz joan ziren bezala,
errehabilitazioko metodoak eta gorputzaren ezagutza, orohar,
hobetzeko balio izan dute.
Tratamendu terapeutikoaren formarik zaharrenetako bat
MAS ATEA da.
Teknika oso zabaldua izan da, bere erabileragatik. Gaur
egun ongi dakigu apaiz egyptiarrek "manipulatu" egiten zutela
min erreumatikoak tratatzeko. Grekoek eta erromatarrek masajea
bere ohitura sozialetan eta tratamendu medlicoetan pieza funtsezko
bat bezala ikusten zuten, eta horren erreferentzia ugari iritsi zaigu
artearen, literaturaren, Historiaren eta Medikuntzaren bidez.
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Ekialdeko literaturan, eta hinduismoaren Veda edo liburu
sakratuetan ere jasotzen da. Eta masajearen manipulazio edo
eskuztapenetariko batzu Kong Fu-ren Liburu Zuri txinarretan
deskribatzen dira, k.a. 3.000 urte inguru idatziak.

1. irudia: Masajea

1776an jaio zen Enrique Ling, masaje suediarraren
sortzailea, teknika honi oinarri zientifikoa eman ziona. Urte
gutxitan, teknika hori Europan eta Errusian zehar hedatu zen.
Ling-ek mugimendu gimnastiko guztiak aktibo, pasibo
edota erresistentziakoak bezala sailkatu zituen, masajea
mugimendu pasibo bezala sartuz.
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Gaur egun masajea ez bakarrik maila terapeutikoan, baita
sentsibilizazio eta prebentzio-mailan ere erabiltzen da;
zabalkuntza handia izan du teknika honek, XX. mendean giza
gorputzaren ezagutzari buruz ikuspegi enbriologikotik hala nola
fisiologikotik lortutako aurrerapen zientifikoak kontutan hartzen
bait ditu. Aurrerapen horiek tekniken espezializazio bat ekarri
dute beraietan, gorputz errealitatearen terapia sentsibilizatzaileak
sortuz.
Ondoren, neuk gehien sakondu ditudan teknikak analizatu
eta deskribatuko ditut:
IL ROLFIN MASAJEA

Bere izena Ida Rolf-i zor dio, ikuspegi edo enfoke berri
honen sortzailea. Andere honek 40 urte baino gehiago eman ditu
gizaki integratua, eta gorputz-egitura ongi antolatua izango
duena, sortzea helburu duen teknika bat garatzen. Egiturazko
integrazio hori nabarmen egiten da pertsonak bere ardatz bertikal
zentralarekin lerrokadura jarraitzen duenean. Lerrodura bertikal
hau da grabitatearen alor edo eremuarekiko harreman zaluarentzak
giltza emango diguna. Gizakia egitura integratu baten
potentzialtasunarekin jaiotzen da eta bizitzako istripuak (traumak,
ezbehar fisikoak, stressa) dira integrazio hori desitxuratzen
dutenak, gorputza armazoi ez-egonkor bilakatuz, energia galtzen
duen zerbait alegia.
Gizakia, ordea, izaki nahikoa elastikoa da eta posible da
bere gorputz-egitura eredu antolatuago baterantz aldatzea.
Rolfin-aren oinarrizko printzipioa horixe da, hain zuzen:
gorputzaren egitura nabarmenki aldaraz daiteke sistema muskular,
5

zirkulatorio eta nerbiosoaren ehunak estaltzen dituen ehun

konektiboaren (fasziaren) plastikotasunari esker.
Rolf-en teknikak 10 bat ordu hartzen ditu. Saio bakoitzak
ordubete irauten du gund gorabehera. Hamar saio horiek unitate
bat osatzen dute eta epe horretan gorputz osoa hartzen da
sistematikoki. Saio bakoitza muskulu eta ajoneurosi edo faszia
jakin batzuk bigundu eta luzatzera bideratzen da. Biguntze horri
esker, aipatu ehunak bere lekura bueltatzen dira, beren jatorrizko
posizioa berreskuratuz. Hatzamarrak, hatzamar-koskorrak eta
ukondoak erabiliz lotura muskularrak askatu eta tentsio
kronikoak arintzea, horixe da teknika honen helburua. Mingarria
da, muskulu-tentsioak dauden neurrian, minaren maneiva, bere
hartan, arazo interesgarria den arren.
III. MUGIMENDU BIRSORTZAILE EDO
BERKITZAILEA
Japonian, 20ko hamarkadan, Haruchica Noguchi Maisuaren
Seitai eskolatik sortutako metodoa da.
Zer da, zehazki, mugimendu berritzailea? Gorputz-gimnasia
edo mugimendu-mota bat besterik ez.
Gizakiarengan bi dira gorputz-ihardueraren motak:
borondatezkoa bata eta ez-borondatezkoa (edo nahigabekoa)
bestea.
Borondatezkoa da gure nahiaren arabera burutu
dezakegunean (ibiltzea, igerian egitea, futbolean aritzea, eserikako
posizioa mantentzea, jatea, arnasketako ariketak egitea, kantatzea,
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pentsatzea, etab.). Ez-borondatezkoak (inboluntarioak) dira, ordea,
gure asmo edo borondateari erantzuten ez diotenak, e.b.
aharrausia, usina edo doministikua, bihotzaren mugimendua,
hesteetako peristaltismoa, elikagaien asimilazio eta errekuntza,
transpirazioa, iraizketa, ekintza erreflesuak, arnasketa, etab. Baita
edozein erreakzio ere, borondatearen interbentziorik gabe kanpo-estimuluei erantzuten dienean; edota besteen aurrean sortutako
edozein erreakzio inkontziente ere. Askotan, bestalde, ikusten
dugu kontzienteki begiratu gabe, pentsatzen dugu horrelakorik
egiteko asmorik gabe, edota aditu gabe entzuten dugu.
Mugimendu horiek ez dira independenteak batzuk
besteekiko: nerbio-sistema ez-borondatezkoak eraginik etengabe
dihardute bizitza ahalbidetu eta barne-oreka kontserbatu beste
asmorik gabe, egokitze edo adaptazioko eginkizuna betez, maila
orotan. Fisiologian, sistema ez-borondatezkoa edo autonom6a
sistema motore estrapiramidal deitua izan da, iharduera
borondatezkoa (edo boluntarioa) neurri handi batean sistema
motore piramidalaren menpean dagoen bitartean.
Mugimendu berritzailea edo birsortzailea sistema motore
estrapiramidalaren gimnasia da. Bere praktika iharduera
borondatezko (edo boluntario) oro une baterako uztean datza. Ez
dago inolako aurre-programaziorik. Ezta teknika edo metodorik
ere. Mugimenduaren itxura desberdina da pertsona batetik bestera
eta baita pertsona berean ere, unearen arabera. Gorputza da
mugitzen dena bere beharren arabera.
Honetan inoiz aritu ez denarentzat, sarrerako ariketak egiten
dira, mugimendu berritzailearekin konektatzen laguntzen dutenak.
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Eta zer lortzen da? Hoberena galderarik egin ez eta
praktikatzea da. Gorputzaren berezko mugimendua bait da;
entzuterakoan jakingo dugu bakoitzak zertarako den gai geure
gorputza, bere potentzialitate edo ahalmen kontaezinek ez bait
dute inolako zentzurik hartzen praktikatu gabe.
Helburua: gure ekintzetan beti daukagu asmo edo
helbururen bat bila abiatzeko. Mugimendua horixe da, hain
zuzen, helburu oro bertan behera uztea, aurretiaz zentzu edo
norabide jakin bati begira dagoen ekintzak gure izatearen eboluzio
naturala blokeatu egiten bait du.
Mugimendu honen praktikan, gorputzaren jakinduriari
askatasun osoz ihardun dezan utzi behar zaio.
IV. EUTONIA
Eutonia hitza grekotik dator ('Eu' = ona, egokia,
harmoniazkoa eta 'tonos' = forma, tentsioa). 1957an sortua izan
zen, Gerda Alexander-en eskutik, harmonikoki orekatutako
tonizitatearen ideia adierazteko, etengabeko adaptazioan eta unean
uneko egoera edo iharduerari egokitua.
Eutoniak teknika aktiboa suposatzen du. Bertan, pertsonak
bere kabuz aztertu edo miatzen ditu berak dauzkan pertzepzio eta
mugimenduko posibilitate edo ahalmen desberdinak. Helburua
indibiduoak bere muskulu-formaren moldagarritasuna
berreskuratzen laguntzea da. Ingurunearen eskakizunek eta
norberaren usadioek ezkutaturik mantendu duten esentzia propio
horretara iristea, modu sortzailean ihardun dezala, bere zoru
propioa zapalduz eta hemendik abiatuz.
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Horretarako bide desberdinak sortu ditu: tornuaren aldaketa
boluntario edo borondatezkoak, ukipenaren teknika, ukipen
espaziala, luzapena, larruazal-segmentu bakoitzarekiko eta
gorputzeko beste atalekiko konpenetrazioa (odol-basoak eta
hezurrak barne hartuz).
Funtzio tonikoak muskuluaren iharduera iraunkorra
erregulatzeko gaitasuna dauka. Tonua organismo bizi bakoitzean
aurkitzen da eta egoera edo baldintza optimoetan, gorputz osoan
maila homogenoa du.
Sentikortasun honen garapenera iristeko behaketarako
gaitasun sakona beharrezkoa da, presentzia bat zeinari esker
norberaren behaketa-gai izateko ahalmena eta behaketa honek
organismo osoan sorterazten dituen aldaketak aldi berean
bizitzeko ahalmen bilakatzen bait dira, hala nola kontzienteki
sentitzeko ahalmena ere.
V. MEZIERES METODOA
Behaketaren fruitu da.
1947an sortu zen, F. Mezieres-ek ortopedia, masajea eta
gimnasia klasikoa irakasten zuenean. Garai horretan zifosi
ikaragarria zuen gaixo bat bidali zioten. Tratam endua
hasterakoan, ahoz gora etzanik zegoela, andre horrek zuen
lordosiaz ohartu zen. Lordosia tiratzen bazuen, kurba garondoan
agertzen zen eta hemendik konturatu zen gorputzak osotasun
baten antzera funtzionatzen duela eta anatomiaren azterketa zehatz
baten ondotik muskuluak batzuk besteekin elkarlotzen direla,
katea muskularra osatuz. Atzeko muskuluek bakarra bezala
jokatzen dute, burutik hasi eta oinetaraino. Eta arazoa ez da
9

muskulu jakin bat edo beste indartu eta sendotzea, atzekaldeko
muskulatura, multzoan flexibilizatu eta malgutzea baizik, hau da,
bizkarrezurra beti ere bere ardatz luzetarakoaren arabera tratatzea,
edozein dela ere aurkez dezakeen zifosia.
VI. ANTIGIMNASIA
T. Bertherat-ek, Mezieres metodotik abiatuz, beste metodo
bat garatu zuen: antigimnasia deitua, hain zuzen. Teknika hau
mugimendutik abiaturiko lan bat da, baina bere oinarria eta
gimnasioarena oposatuak daude, alderantzizkoak dira. Gimnasian
muskulurik sendoenak lan gehiago egiteko joera duten bitartean,
antigimnasian gehien lan egiten duten muskulu horiexen
luzapena edo tirakada bilatzen da espreski, estruktura orokorra
orekatu dadin.
Lanaren oinarriak hauek dira:
- Mezieres metodoa lanabes edo tresna bezala.
- Muskulu-korazaren kontzeptua, Reich-en arabera.
- Irudi eta kontzientzia korporala.
- Bilaketa kontzientea.
- Mugimenduaren integrazioa.
- Taldeko lanaren garrantzia.
Bertherat-ek, sinbolikoki, gure gorputza habitatzeaz hitz
egiten du, gorputzean bai bait daude ezagutu ez eta beraz
habitatzen ez diren zonak. Habitatzea ezagutzea da, instalatzea,
gozatzea, ezagutzen ez den zonarik ez edukitzea. Gorputza lantzen
dugunean, une horretaz baliatzen gara geure energiarekin
habitatzeko eta horrela zona horrekin erlaziorik duten gure
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emoziorik txikienak ere miatu eta ezagut ditzakegu, hala nola era
horretan ager zitezkeen oroitzapen eta irudiak ere. Bide honetatik
geure gorputzaren kontzientzia berreskuratu dezakegu.

2. irudia: Antiginmasia

Gorputza lantzen duten tekniketan arreta handia eskaintzen
zaie gorputz-eskemari eta errepresio inkontzienteei.
Norberaren gorputzeko pertzepzioan hobekien diferentziaturiko
zonak aldatu egiten dira iraganeko esperientzien eta iharduera
profesionalaren arabera. Zona gutxien ezagutuak ere ez daude
ausaz edo azareak erabakita. Emozio jakin batzuekin bereziki
lotuta dauden gorputz-ataletatik datozen sentsazioen errepresio
inkontzienteari loturik egon ohi dira ia beti. Alor honetan, W.
Reich-i zor zaizkion zenbait ikerketa gailentzen dira, aberastasun
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handikoak. Hainbat behaketa klinikoren ondotik, aparatu
muskularra eta bizitza afektiboa lotzen dituzten korrespondentzia
guztiz zehatzak berraurkitu eta egiaztatzera iritsi zen. Gatazka
afektibo bakoitzak bere marka edo seinalea uzten duela
muskulaturan aurkitu zuten eta hunkipenezko errepresio
bakoitzaren ondorioz, gorputz-errepresentazioan honi dagozkion
osagaiak desitxuratu edo kontzientziaren eremutik desagertu
egiten direla. Maila desberdinetan bada ere, inor ez dago gabezia
eta deformazio horietaz erabat libre.
Ikuspegi terapeutikotik Reich-ek ikusi zuen gorputz-irudiaren edo ahaztutako osagaien berrosaera edo berrintegrazioak,
osagai horiekin lortutako hunkipenak berriro maila kontzientera
itzultzea zekarrela askotan. Zenbait oroitzapen, ikuspegi
afektibotik maiz samar oso kargatuak daudenak eta errepresio
horrekin lotuak, berragertu egiten dira bere kasa orduan. Eta
hauexek dira arazoaren jatorria eta sustraia, denbora luzean
erreprimiturik egona, bilatu eta analitikoki tratatzea posible
egiten dutenak.
VII. GORPUTZ-TERAPIEN BALIO PREBENTIBOA
Gorputz-terapietan azpimarratu beharreko alderdietako bat
beroien balio prebentiboa da, eta honek oinarri bezala gure
osasuna optimizatzea du, oreka-egoera bat lortzen saiatuz.
Gorputz-terapiek barne hartzen dituzten prebentziozko
eremuen artean nabarmendu behar dira:
*Amatasuna: - Sorkuntza
- Haurdunaldia
- Jaiotza
12

* Umeen garapena
Kasu bietan bikoteak eta umeak beren prozesu propioak
ezagut ditzaten saiatu behar da, protagonistak beraiek izan
daitezela, beren beharrizanak zein diren ikusiz, une oro beren
autoestima eta beren buruaganako konfidantza sustatuz.
* Gure gorputz -eskema erasaten duten errepresio
inkontzienteen prebentzioa, zenbait zona ezkutatuz gure
kontzientearentzat oharkabean pasa daitezen.
Prebentzioa erabat terapeutikoa da, umetatik hasita,
gorputz-lanaren eta atentzio psiko-afektiboaren bidez gorputz-egituraren eta garapen psiko-motorearen koordinazio
harmonikoari dagozkion akats eta zailtasun posibleak ebitatu ahal
izango bait dira.
Bukatzeko, gorputz-terapien filosofia laburbildu eta
sustraitzen duten printzipioak azalduko ditut:
1. printzipio oinarrizkoa zera da, gorputz-errealitatea alda
daitekeen zerbait dela.
2. printzipioa gorputz-terapiek bilatzen zuten helburua
litzateke, ikuspegi berritzaile batetik edota garapen harmoniko
baten helburutik defini dezakeguna.
3. printzipioa edo gorputz-terapiek darabilten metodoa.
Alegia, autopertzepzioaren sustapena, geure Ni propioaren
sendotasun handiagoa edukitzeko eta gure gorputzarekin erreflexio
eta praktika iraunkorra lortzeko.
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HOMEOPATIA
Thigo Altuna
I. EGUNGO GIZARTEAREN KRISIA

Egungo bizimoduaren superespezializazio, teknifikazio, eta
jalcintzaren burokratizazioak, Medikuntza ere ukitu du.
Badira, hala ere, gizakiaren integrazioaz, osotasunean,
oihukatzen ari direnak. Osotasunetik irtenez gero, gizakiari,
murrizketa unidimentsionala eta desumanizazioa besterik ez zaio
geratzen.
Espezializazioaren aro honek (nahiz eta gizateriari,
aurrerapenak ekarri, kostu ikaragarriez), amaitu behar du, bestela
gizaki-talde txiki batek planeta hau leherreraziko du, aborto
kosmiko bat sortuz.
Espezializazioaren aro basati honek, jakintzaren, eta giza
eginkizunaren zatiketara garamatza, osotasunaren ikuspegia
ahantziz.
Badirudi, gizateria miopiak jota dagoela erabat.
Konprenigarria da, bestela, etsipenera, edo zinismora
(pasotismoa, egoismoa, konplizitatea) joko luke.
Itxaropenik ezak, biolentzia fisiko, moral edo intelektualera
garamatza.
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Itxaropena galtzen dugu irteerarik gabeko kalean ikusten

dugunean geure burua. Aurrerakuntzaren mitoak liluraturik,
irteerarik gabeko kale horretan zehar goaz begi-belarri ekin eta
ekin (teknologia gehiago, armamentu gehiago, diru gehiago,
aukera gehiago, jakintza gehiago, informazio gehiago,
aurkikuntza gehiago, alderdi politiko gehiago...).
Modernitatearen noraezean galdurik gabiltza, eta autopista
batean bezala goaz, atzera itzuli ezinik.
Ez gara konturatzen, erro-errotik izan behar duen aldaketa
edo metamorfosi batez ez bada, ez garela salbatuko.
Okerrena, zinikoki "humano" deitzen dion proiektu
historiko honetaz gizakia oraindik damutu ez izana da.
Egungo Medikuntzak, nahiz eta jatrogeniak eragin, dudarik
ez gaitzak sendatzen dituela. Guttiagotan, gaixoak sendatzen ditu,
eta ia inoiz ez PERTSONA.
Medikuntzaren modelo mekanizistak, eta medikua giza
makinaren injineru bezala, teorikoki ez daude onartuta gure
egunotan, baino, praxisean, hauxe dugu eskema nagusia.
Medikuntza degradatu egin da eta sistema menperatzaile
baten zerbitzura lerratu da; kanpotik agindu eta ordaintzen diote
gizarte-mota baten zerbitzari izan dadin.
Sendakuntza, Medikuntza modernoen instituziorik
gehienetan, gaixoa berriro lanerako gai izatea da.
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Altan egotea eta pertsona osasuntsua izatea, sinonimoak
dira gure gizartean. Lanerako gai izatea, eta osasuntsua izatea
lotuta doaz. Gizona kreatibitaterako sortua izan da, "HOMO
ARTIFEX", eta ez langile, behargin, eta torturatua izateko.
Medikuntza, gizartearen tresna bihurtu da. Zertarako tresna
hau? Batez ere langileak edukitzeko.
Medikuntza tradizional gehienek, osasuna, gizakiak
gozatzeko eta disfrutatzeko duen ahalmenean neurtzen dute.
Kristau tradizioan ere, tristurak (Acedia) jotako gizakia
gaixotzat jotzen zuten, eta gainera pekatu mortalpean zegoela
zioten. "Osasuntsua ez da gorputza matxurarik gabeko makina
bat bezala duena, baizik eta harmonian dagoena bere burua eta
naturarekin. De hominis beatitudine. J.M. Ramirez.
Medikuntza berriek efikazia txikia dute, erlijio berriak
bezalakoak dira. Bizitzaren aurrean, jarrera berri bat behar dugu
izan. Erreformatxoek, zibilizazioaren hilzoria luzatu besterik ez
dute egiten.
Ezin genezake historia ahaztu, edo atzera itzuli,
tradizioarekin uztartu behar dugu.
MEDER MEDERIS: Sendatu, medikatu.
MALATIES (Katalanez) latinetik (Male se habens) Ohitura
txarrak.
Metzina (katalanez) pozoia. Enmetzinador (pozoilaria).
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HOMEOPATIAREN HISTORIA ETA
BILAKAERA
Meissen herria (Sajoia) XVII. mendean ospetsua zen
portzelanagatik. Christian Godofredo Hahnemann portzelana-lantegiko pintorea zen eta beraren semea, Christian Federico
Sammuel Hahnemann 1755.eko apirilaren 1 1 an jaio zen. Oso
argia zen txikitandik, 14 urterekin grekerako eskolak ematen aritu
zen. Santa Afra aitonen semeen eskolan burutu zituen ikasketak,
Matematika, Botanika eta hasi berria zen Fisika ikasiz.

1. Irudia: Sammuel Hahnemann
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1775. urtean, hogei urterekin Leipzigera joan zen
Medikuntzako ikasketak egitera, beka bat eman ziotelarik.
Ikasketak ordaintzeko frantsesa eta ingelesa irakasten zituen,
itzulpen-lanetan ere aritzen zen, batez ere Medikuntzako liburuak
itzultzen. Garai horietan, Leipzigera joan zenean konturatu zen
zein eskasak ziren Medikuntzako ikasketak. Ospitalerik gabe,
esperimentaziorako mediorik gabe eta antzinako teoria eta eritzi
atzerakoietan oinarritutako Medikuntza irakasten zen. Zeharo lur
jota gelditu zen Leipzigeko Unibertsitatean ematen ziren
ikasketak ikusirik.
Leipzigeko maisu batek aurkezpen-eskutitz bat eman zion
eta 1777. urtean Vienara joan zen hango Quarin doktore
ospetsuarekin ikastera. Sarritan aipatzen zuen Hahnemann-ek
doktore honi zor ziola bera mediku izatea.
Bruckenthal-go Sammuel, Transilbaniako gobernadorea
zenaren mediku bilakatu zen Hahnemann eta haren liburutegi
ospetsuaren arduradun. Sammuel honen bitartez Hahnemann
masoi bihurtu zen.
1779. urtean Alemaniara itzuliz, Erlangen-go
Unibertsitatean, 1781. Abuztuaren 10ean doktoratu zen,
Gaisotasun Espasmodikoen Kausa Eta Tratamenduei Buruzko
Gogoramenak izeneko tesia aurkeztuz.
Hogeitalau urterekin tesi hau aurkeztu bitartean, grekera,
latina, ingelesa, hebraiera, italiera, siriera, arabiera, gaztelera,
alemaniera eta kaldeera irakasten zituen.
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Gero Hettstest-en, lau mila biztanleko herrian, mediku izan
zen. Herri honetan kobrezko mehatzak zeuden. Fisika, Kimika,
Historia Naturala eta batez ere Mineralogiako ikasketak egin
zituen garai hartan. Kimika eta Mineralogiagatik nazio
ezberdinetako ikasleekin hartuemanak zituen. Garai honetakoa da
Jose Bonifacio Andrade Esilva, Brasilgo Independentziaren aita
eta Brasilgo mineralogoa eta beronekin ere bazituen harremanak.
1792. urtean minbiziari buruzko lan bat egin zuen, eta lan
honek medikuen artean jakinmina sortu zuen; batez ere
Hahnemann zelako egilea.
Garai horretan Detachy frantses kimikoaren "Produktu
kimikoak fabrikatzeko artea" frantsesetik alemanierara itzuli
zuen.
1784. urtean argitaratu zuen bere lehen liburua: T.,dra eta
ultzera zaharren tratamendurako Gida, Transilbanian izan zuen
klinikako esperientzian oinarriturik idatzi zuen. Txirak edo llagak
laguntza edo laguntzarik gabe berdin sendatzen zirela zioen (vix
medikatrix). Hau izan zen garai hartako mediku eta mediku-kontzepzioei Hahnemann-ek egin zien lehenengo erasoa. Zaurien
kauterizazioa gaitzesten zuen. Garai hartako medikuak harrotzen
zituen, artzai ile-moztaile eta borreroekin konparatzen zituen.
Batzuek ezjakintasunagatik egiten zituztela kauterizazioak zioen
eta besteek (medikuak) konbikzioz. Hahnemann-en jarrera gogor
hauek, oso polemikoak izaten ziren. Oraindik, Medikuntza
Ofizialeko ideia batzuk onartzen zituen, adibidez emakumeengan
erretiro garaian (menopausia edo klimaterioa), odol hustutzeak
(singinak) egitea, nahiz eta gero gartsuki erasotu kontzepzio
hauek ere.
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Garbitasuna, kanpo-ariketak, bainu hotz-beroak eta gaixoak
alaitu eta hobetu zitzaketen guztiak aholkatzen zituen.
Dresde, Sajoniako hiriburuan lau urte pasa zituen, bertako
Osasun Publikoko zuzendari izan zen eta hango gaixo-etxeak
ongi ezagutu zituen. Garai horretakoa du Lavoisierrekiko
harremana.
1786. urtean Artsenikoagatiko pozoiketa, beraren
tratamendu eta ikerketa juridikoak liburua idatzi zuen. Harez
gero debekatu egin zuten Alemanian artsenikoa libreki saltzea,
ordurarte sukarraren aurkako hautsa bezala saltzen bait zen.
1789. urtean Leipzigera joan zen bizitzera bere emazte eta
hamaika seme-alabekin, hiri askea eta jakituriaren iturritzat jota
bait zegoen bait zen garai hartako Leipzig hiria. Hahnemann-ek
gaixoak bisitatzen zituen, eta liburuak idatzi eta itzultzetik bizi
zen.
1790. urtean William Cullen eskoziar medikuaren Materia
Medikoa ingelesetik alemanierara itzuli zuen. Itzulpen-lan honek
eman zion hasiera Homeopatiari.
1787. urtean Dresden ospe handiko mediku zelarik,
Medikuntza uzteko erabakia hartu zuela esan zien bere gaixoei.
Zergatik hartu zuen erabaki hori? Berak dioenez, eguneroko
klinika egiterakoan, oinarri zientifikorik ez zegoelako eta
tratamendua ematerakoan lege orientatzailerik ez zegoelako; beti
zalantza batean bizi zela zer gertatuko zen jakin gabe eta ikusten
zuen gaixoei martirio bat ezartzen zietela, orduko kaustiko, suzko
gezi eta abarrekin. Garai hartan bere lagunik maiteena hil zitzaion
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eta lagun honen ehorzketan aldendu zitzaion alopatiari buruz zuen
azken zalantza.
1789. urtearen ondoren, Sendakuntzarako Legearen
aurkikuntzara bideratu zituen bere nahiak. Seme bat gaixotu
zitzaion, medikuari deitu eta honek sendatu nahi ez. Sendatu
zenean berak honela zioen: Nola gertatu ote da sendakuntza hau?
galdetzen zion bere buruari. Garai hartan Medikuntza eta Kimika
ikasten zituen itzulpen-lanekin batera.
Bere burutapenen baitan hauxe hausnartzen zuen:
"Sendatzeko Lege Razional batek izan behar du". Ordurako gauza
bat argi zeukan, erremedioak bete behar zuen lehenengo baldintza
hau zela: Erremedioen ondorioak gorputz osasuntsu batean
ezagutu behar dira, zeren eta gorputz gaixo batean aldaketa asko
izan bait ditzakete; honela, orduko terapeutikaren oinarri bat
baztertu zuen Ab usu in morbis, bere arrazoinamenduen
aurkakoa zelako.
Garai hartan, 1790.ean, Hahnemann mixeria larrian bizi zen
Leipzigeko suburbio batetan eta William Cullen-en Materia
Medika liburua itzuli eta gero, Txina (sukarraren aurkako
substantzia bat) esperimentatzeko gogoa sortu zitzaion. Honela
egin ahal izan zuen bere lehen esperimentazioa gizon osasuntsu
batengan.
Cullen-ek zioenez, Txina mikatza izanik, urdailean zerbait
sortarazten zuen. Hahnemann ez zetorren ados honekin.
Hahnemann-ek honela deskribatzen du bere saiakuntza:
"Egunero, bi alditan lau drakma txina soil (kinkina) hartuz,
lehendabizi oinak eta behatzak hoztu zitzaizkidan, logelara sartu
nintzen eta nekaturik nengoen; bitartean bihotza taupadaka hasi
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zitzaidan, dardaraz nengoen garai hotza balitz bezala, nire gorputz
guztia bero eta zangoak ebatsita sentitzen nituen, odol-kolpeak
buruan, masailak gorrituta, egarria sukarrarekin batera.
Paroxismo hauek hiru-lau ordu irauten zuten. Nik txinaren dosia
berriro errepikatzen banuen paroxismo berdinak azaltzen
zitzaizkidan. Txina hartzeari utzi nioenean osasuna berriro
bueltatu zitzaidan.
Beraz, Hahnemann-ek esperimentaziotik analisi bat egin
zuen, eta handik laburpena edo sintesia. Txinak ez du sukarra
jaisten, hartuz gero antzeko gaitz bat eragiten duelako. Hona
hemen, Hipocrates, Paracelso eta Stahl-ek ziotena.
Hahnemann-ek bere baitan 61 substantzia esperimentatu
zituen. Esate baterako, Pulsatilak mingorriarekin analogia zuela
ikusi zuen, Kobreak eta Elleboroak kolera morbisaren
analogoak zirela, eta Belladona eskarlatinaren analogoa zela.
Bere bizitzaren azken urteak, Parisen igaro zituen. Mediku
bezala ospe handia zuen, nonahitik hurbiltzen zitzaizkion
gaixoak. 1843.eko uztailaren 2an hil zen laurogeitazortzi urte
zituelarik.
HOMEOPATIAREN PRINTZIPIOEN
LABURPENA
1. Natura morborum medicatrix (natura da eritasunak

sendatzen dituena); Hipocratesen lege bat da.
2. Similia similibus curentur (antzekoa, antzekoekin senda
ezazue) Hahnemann-ek esperimentazioen bitartez frogatutako
legea.
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3. Sendabideen esperimentazioa pertsona
osasuntsuetan.
4.
5.
6.
7.
8.

Sendabideen potentziazioa.
Sendabideen dinamismoa.
Dosi infinitesimalak.
Gaixotzeko eraren indibidualtasuna.
Sendabideen indibidualtasuna.
9. Eritasun kronikoak, miasmak.

IV. HOMEOPATIAREN DOKTRINA
Askok, homeopatiaren aurkako argudio bezala, beraren
mistikotasuna eta zientifikotasunik eza erabili izan ohi dute.
Medikuntzak, zientzia bezala azaldu nahi badu, oinarri
filosofiko batzuk behar ditu.
Materialismoa, Positibismoa, Bitalismoa eta
Espiritualismoa, zientzi arloan, burrukatzen diren doktrina
filosofikoak dira; burruka honen joan-etorriek, gizartea
hobetzearen helburua dute azken finean. Zientzia guztiek, zientzia
direnez, beren oinarri filosofikoak dituzte.
Materialismoa eta Positibismoa dira medikuntza
alopatikoaren oinarriak. Beraren ikuspegitik, gizakiek eta berauen
gaitzek, izaera materiala dute. Terapeutikoki, Aurkakoen legea
aplikatuz, Galenori jarraitzen zaio oraindik batez ere. Oraingo
praktikan, homeopatiari hurbiltzen zaio txertoak eta sueroak
erabiltzen dituenean; hauen oinarria Isopatian datza.
Bitalismo-espiritualismoa eta Positibismoa dira
homeopatiaren oinarri filosofikoak.
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Homeopatiak, gizakia hiru zatiz eratutako osotasun bat
bezala ikusten du.
Zati bat, Materiala da, Soina (gorputza).
Beste zatia Espirituala da. Hiru fakultate ditu:
Pentsamendua, Sentimendua, eta Borondatea. Azken honek,
batez ere, bereizten eta ezartzen gaitu beste bizidunen gainetik.
Hirugarren zati edo osagaia, Indar bitala, edo bizia da,
beste biekin batera ulertzen dena. Osotasun hau zatiezina da, eta
indar bital honi esker ematen dira gure fenomeno biologikoak.
Hiru zati hauek osatzen dute gizakia bizi eta pentsatzen duen
izaki bezala. Homeopatiak honela ulertzen du gizakia, eta
beronen eritasun eta sufrimenduak tratatzerakoan, hiru zati hauek
sinkronikoki hartzen ditu.
Terapeutika homeopatikoaren oinarri filosofikoa
Positibismoa da, Gizaki osasuntsuari aplikatutako sendabideen
esperimentazioan oinarritzen bait da. Ikerketa-prozesuan
Metodo Induktiboa erabiliz egin ohi dira Patogenesiak, hauen
bilduma Materia medikoa da. Eta honek Antzekoen legea
baieztatu zuen: Similia similibus kurantur; lege honen
aplikazioaren bidez, indukzio zehatzez, printzipio batzu
deskubritu ziren:
- Dosi txikien ekintza.
- Sendabideen potentziazioa.
- Sendabideen dinamismoa.
- Sendabideen ekintzen aktibitatearen iraupena
organismoan.
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- Norberaren gaixotzeko era eta norberari dagokion
sendabidea.
Printzipio hauekin eta aurrerago aipatuko ditugun beste
batzuekin, Medikuntza Homeopatikoak oinarri filosofiko
positiboa erabiltzen du bere terapeutikan.
Beraz, Medikuntza Homeopatikoak oinarri filosofiko hauek
ditu: Bitalista-espiritualista gizakia ulertzeko era aldetik eta
Positiboa terapeutikagatik.
V. PRINTZIPIOEN AZALPENA
K.a.ko V. mendean Hipocratesek, behaketaren bidez eta
praktikan frogatu ezin zena baztertuz, honela zioen: Gaixoen
aurrean, medikuak zer egin ez dakienean, lehendabizi primun
non nocere (gaitzik ez egin); egoera horren aurrean medikuak
neurri hijienikoak aginduko ditu eta gaixoaren zelatari bihurtuko
da. Praktika honen bitartez konturatu zen gaixoa berez sendatzen
zela. Hau dela eta, naturak berak sortzen dituela gizakien gaitzak,
dio, eta sendagilea gaixoaren laguntzaile bat besterik ez dela.
Oharpcn honctatik sortzcn da harcn printzipio nagusia: Natura
morborun medicatrix, hau da, natura bera da gaitzen edo
eritasunen sendatzaile. Eta Homeopatiak printzipio hori
bereganatzen du. Medikurik onena naturaren laguntzaile bihurtzen
dena da.
II. mendean, Claudio Galeno (Palermokoa) Marco Aurelio
enperadorearen medikua izan zenak, bere ekintza praktikoa
Aurkakoen legean oinarritu zuen, beraren terapeutikak eragin
handia izanik garai hartan eta ondorengoetan, gaur arte.
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Errenazimendu edo Pizkunde garaian Paracelso medikuak
Galenismoaren uztarripetik atera nahi izan zuen Medikuntza,
gizakia eta eritasuna materialismotik atera nahian. Berarentzat,
gizakia gorputza eta izpiritua zen. Izpiritua lehenengo gaixotzen
zena zela zioen, baita gehien sufritzen zuena ere; beraz,
tratatzerakoan hau kontutan hartu beharra zegoen. Astroek,
gizakiengan eragin handia zutela zioen .
Paracelsori ez jarraitzea, beraren esanen froga ezean datza.
Harez gero, noizbehinka antzeko printzipioa aipatzen zuten
medikuak izan dira, Sthal, Baglivi, Van Helmont, e.a.. Honela
iristen gara XVIII. mendera. Hahnemann mende honetan jaioa
dugu.
Hahnemann-ek sortu zuen Sendabideen esperimentazio
soila. Animalietan esperimentatuz gero, ez da psikismoa
kontutan hartzen. Anatomia aldetik badu gizakiarekin antzik hala
ere, esperimentatzen diren substantzien toxikotasunari
dagokienean.
1.854. urtean D. Pedro Mata, Madrileko Unibertsitateko
dekano zenak honela zioen: Dosi txikiaren eragina ezin zitekeela
frogatu zientifikoki eta are gutxiago metalekin,
disolbagarritasunik ez dutelako; hau zela eta, Homeopatiak
etorkizunik ez zuela.
Esperimentazioetan eragiten duten gaitz edo alterazio
artifizialak Patogenesiak dira. Patogenesiak Materia mediko
soilean bildu zituen Hahnemann-ek.
1.793. urtean hasi zen Hahnemann antzekoen legea,
similia similibus curantur, aplikatzen. Orduan erabiltzen ziren
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dosiak emanaz gaizkiagotzeak eragiten ziren, horregatik hasi zen
substantziak diluitzen, substantzien kantitatea gutxituz gero
molestia gutxiagoz eta azkarrago sendatzen bait ziren gaixoak.
Hahnemann-ek, legea aplikatuz eta behaketaren bidez,
ondorio batzu errepikatzen zirela (metodo induktiboa) ohartu zen.
Substantzia disolbagarriak diluituz eta substantzia
disolbaezinak ehoz, beraietan dagoen indarra askatzen da,
disgregazio molekularragatik. Beraz, botikek ez dute eragiten
beren masagatik, baizik eta beren baitan duten indarra edo
energiagatik.
Botikek dosi altuetan erabiliz, fisiologikoki eragiten dute;
potentizatuz gero, aktibitate dinamikoa dute. Potentizatutako
botikek eragiten zuten dinamismoak dinamismo bitalarekin
antzekotasun izugarria zuenaz konturatu zen Hahnemann.
Dinamismo bital honek biologikoki kontserbatzen du gizakia,
bai osasunean eta baita gaixo dagoenean ere.
Erlazio hau ikusirik, Homeopatiaz eragindako sendakuntza
guztiak beti dinamismoaren arloan eragiten direla uler genezake
eta beti bide berdina eraman dutela, organismoak sendakuntzarako
daraman bide berbera.
Gaixotzeko eraren indibidualtasuna
Klinikoki gaixo bakoitzak zehazki behatuz, nahiz eta
alterazio patologiko berdina izan, bakoitzak bere berezitasunak
dituela ikus genezake, zeren eta bakoitzaren organismoak
erreakzio biologiko ezberdinak bait ditu eta bakoitzaren
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konstituzioa ere besteengandik desberdina bait da; hemendik dator
maiz entzun izan dugun esaera, gaitzik ez dela baizik eta gaixoak.
Gaixotzeko indibidualtasunarekin batera, sendabidearen
indibualtasuna dator. Hau honela froga genezake: gaitz berak
jotako gaixo-multzo batean sendabide berdina esperimentatuz,
batzuek eta besteek erreakzio biologiko desberdinak dituztela
ikusiz.
Sendakuntzaren legea
Konstantino Hering homeopata alemaniarrak enuntziatu
zuen lehenengo aldiz Sendakuntzaren legea. Horregatik,
homeopatek lege honi Hering-en legea deritzote.
Osasuna honela datorkigu: goitik behera, barnetik
kanporantz, organo garrantzitsuenetatik garrantzi txikiagoa duten
organoetara.
Sintomen agertzeari dagokiola, azkena azaltzen diren
sintomak lehenak dira desagertzen. Horrela gertatzen da
sendakuntza homeopatikoki. Benetako sendakuntza lortzeko lege
hau bete behar da, horrela ez balitz, sintomak arindu eta ezkutatu
besterik ez genuke egingo, eta ez litzateke benetako
sendakuntzarik lortuko.
Eritasun kronikoak (Psora, Sykosisa, Syphilisa)
XVII. mendearen hasieran, Linneo suediar jakintsuak
mundu zabaleko loreak ikertu eta sailkatu zituen, sailkapen-sistema bat arautuz. Honela, Botanika-ikasketei oinarri
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zientifikoa ezarri zien. 1.818 eta 1.819. urtean, Cuvier-ek izaki
bizidunak lau erreinutan sailkatu zituen (Bizkarrezurdunak,
Moluskuak, Artikulatuak, Erradiatuak).

2. Irudia: Proceso Sanchez Ortega Doktorea. Mexikon sortua
1.919an. Hahnemann-en Eritasun Kronikoen teoria
gehien aztertu duen homeopata. Egungo homeopata
ospetsuenetako eta ortodoxoenetakoa da.

Samuel Hahnemann, Cuvier-en garaikoa zen. Garai hartan,
eritasunak, bata bestearekiko erlaziorik gabeko izenekin
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izendatzen ziren, eta sailkapen-metodorik ez zuten. Eritasunen
kausak, sorginkeria eta deabrukeriei itsatsita zeuden oraindik.
Hahnemann-ek, bere logikaren eta zientifikotasunaren
bideari jarraituz, eritasunak sailkatzeari ekin zion, ordura arte ez
bait zegoen sailkapen zehatzik.
Horretan ari zela bakterioak (begiz ezin ikus daitezkeen
forma bizidunak) errekonozitu zituen eta hau oso adierazgarria da.
Berak zioenez, horiexek ziren eritasun epidemikoak eta eritasun
akutuak eragiten zituztenak. 1.818.ean azaldu zuen dedukzio hau,
Koch-ek tuberkulosiaren baziloa isolatu baino 60 urte lehenago.
Cuvier-ek izaki bizidunak lau erreinutan sailkatu zituen
bezala, Hahnemann-ek ere, eritasunak lau atal handitan banatu
zituen. Urte askotako lana gertatu zitzaion, eritasunen sorrera eta
bilakaera zehatza urtetan aztertuz.
Honela banatu zituen eritasunak:
ERITASUN AKUTUAK.Hauen kausa, mekanikoa eta gorputzez kanpokoa zen:
Frakturak, esgintzeak, elikadura-erasoak, pozoiak (kutsadurak,
landare pozoitsuak), izozketak, eguzki-kolpeak, lan-eritasunak,
eta abar.
Atal honetako eritasunik gehienak beren kaxa sendatzen
ziren, gaixoa faktore eragileetatik aldenduz, eta gaixoaren
ingurugiroa eta ohiturak aldatuz. Eritasun hauetan, nahiz eta
beren kaxa sendatzeko gai izan, medikuntzak lagun dezake gaixoa
azkarrago osa dadin.
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Hahnemann-en esanetan, osasuna berreskuratzeko,
lehenengo pausua, kausa kentzea litzake, bai kirurjikoki, kausa
hori mekanikoa balitz, edo elikadura aldatuz, gaixoa ahalik eta
egoerarik egokienean jarriz.
Nahiz eta homeopatikoki tratatu eritasun akutu hauek,
gaixoak itxuraz baino ez zirela sendatzen ikusi zuen Hahnemann-

-ek, eta berriro gaixotzen zirela, lehen zituzten sintoma berdinez,
batzu, edota lehen zituzten sintomak baino gogorragoez beste
batzu.
Kasu hauek zehatz-mehatz ikertu ondoren, burutapen hau
egin zuen "Nik, eritasun akutu hauek tratatzen ditudanean, azpian
izkutaturik dagoen alterazio sakon baten azalpena besterik ez dut
tratatzen, benetako eritasunaren zati bat baino ez. Kasu horietan,
Similimuna eman balio, benetako sendakuntza eragingo zukeen.
ERITASUN EPIDEMIKOAK.1.816. urtetik 1.828. urteraino egin zituen ikerketa-lanen
ondorioz, eritasun kronikoen edo miasmen liburua argitaratu
zuen. Hahnemann-ek eritasun kronikoei Miasma izena eman
zien. Miasma hitza, lurrin edo pozoi malarikoak izendatzeko
erabiltzen zuten; garai haietan, eritasun epidemikoen kausatzat
jotzen zituzten.
Baina Hahnemann-ek ez zuen zentzu horretan hitz hori
erabili. Berarentzat Miasma era edo modu batean gaixotzeko
konstituzionalki dakargun predisposizioa edo joera da. Guk geure
gurasoengandik jaso duguna, eta era berean gure ondorengoei
transmititzen dieguna. Beraz, giza espeziaren transzendentzia
duena.
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Hahnemann-ek hiru miasma hauek obserbatu zituen:
Psora, Sycosia eta Syphilisa.
Aitzinean aipatu ditugun eritasun akutu horien
tratamenduan behatu zuen gaixo haiek berek edo berauen
gurasoek gaitz asko suprimitu edo ixilarazi zituztela.
Sarnaren supresioaren ondorio bezala sortzen zen Psora
Miasma. Ekzema eta azaleko gaitz hazkura-emaleei esaten
zitzaien sarna garai haietan. PSORA hitza hebraieratik dator,
TSORAT, falta edo estigma esan nahi du. Hahnemann-ek, gaitz
guztien oinarri nagusi edo substratoa hori zela zioen.
Sintomak ixilarazten edo eta suprimitzen direnean, sakondu
egiten dira.
Psora eskasiaren, inhibizioaren, faltaren desoreka da.
Erritmoaren alterazio honek beti eskasia adierazten du.
Sycosisa soberaren miasma dugu; organikoki
tumorazioetan kondilomak azalduko dira. Infekzio
blenon-agikoaren supresioaren ondorioa dugu.
Syphilisa dugu hirugarren miasma. Txankro sifilitikoaren
supresioaren ondorioa da. Disfuntzioaren perbertsioaren
destrukzioaren miasma dugu. Organikoki txankroak eta
ultzerazioak dira haren ezaugarria.
Miasma edo eritasun kroniko hauek kontutan hartzen ez
baditugu, ez gara inoiz sendakuntza sakonera iritsiko.
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Miasma hauek kontutan harturik eta sendatzen joanez gero,
zama patologikoa arintzen digute. Eta gure ondorengoek,
gugandik gaitzak jasotzeko joera txikiagoa izango dute.

3. Irudia: Higinio G. Perez. Mexikoko Escuela Libre de
Homeopatia-ren sortzailea

Mende honen hasieran Higinio G. Perez maisu mexikarrak
zioen bezala, "Gizakiaren izatea oso laburra da, espeziak dirau".
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YOGA: OSASUN OSORAKO HEZKUNTZA
M. Jose Zubeldia
I. SARRERA

Osasunarekiko ikuspegi zabal bat hartzen du Yogak. Yogak
ez du ezartzen bere interesa sintometan eta berauek sendatzean,
baizik eta betirako soluzio bat bilatzen saiatzen da,
gaisotasunaren erroak ezagutu eta kausa bera sendatzea du
helburu.
Egungo Medikuntzak berehalako emaitzak nahi ditu, Yogak
berriz gaisotasunaren oinarrizko kausa kendu nahi du.
Aspaldidanik (milaka urte) Yogiek bazuten ezagutze sakon
bat, bai gorputzarekikoa, baita psikikoa ere. Pertsonalitate
egongaitz edo desintegratua gaisotasun-iturri zela ikusi zuten.
Honek limitazio batzuk sortzen ditu estrukturetan eta ahuleziak
"bioenergia-sisteman", nerbio-sistema ukituz. Limitazio hauek
zurgapen- eta kanporatze-sistema alda dezakete eta horrela ehunen
mantentze eta konponketa erasotu.
Yogak, gaixotasun guztiak psikosomatikoak direla azaltzen
du.
Balore okerren bidez hasten da dena, hauetatik ohitura
batzuk ateratzen dira, ohitura-talde batek bizitzeko era bat sortzen
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du, eta honek gaisotasunerantz eraman gaitzake.
Balore oker hauek, motibazioak ere aldatzen dizkigute eta
gure pentsamenduak ukitzen dituzte, bizimodu okerrera eramaten
gaituzte eta bioenergia (PRANA) gutxitzen digute.
Yogan ez dago teknika espezifikorik, konzeptu hau
normalki ulertzen den moduan, "Nor dagoen gaixo" eta "Zergatik
dagoen gaixo" ikusi nahi da.
II. GAIXOTASUNA
Kausak:
1.- Karma (Kausa eta ondorioen legea)
Estrukturak
+
Genetika
2.- Balore eta motibazio desegokiak
- Pertsonalitatea - Izaera
- Gogamenaren egoerak - Adimen-mailak
- Tratamendu desegokiak
Sintomak: Pertsonalitate-osagaien (CITTA) desoreka.
Hauexek dira CITTAren osagaiak:
- Adimena (BUDHI)
- Egoa (ASMITA)
- Gogamena (MANAS)
Diagnostikoa: Geu garenarekin identifikatzea. Atsekabeekin
elkartua.
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Atsekabeak (KLESA): gogamenaren estrukturako akatsak
bezala ezagutuak. Hauexek dira:
- Ezjakintasuna
- Egoismoa
- Erakarpena
- Gaitzespena
- Bizitzarekiko maitasuna
Hemen garrantzizkoagoa da zer gertatzen ari zaigun jakitea
zuzentzea bera baino.
Tratamendua: Yoga Klasikoaren zortzi pausoak. Hemen
• Yogako heziketa dator:
- Kausa jakiteko
- Arazoa gainditzeko
- Etorkizunean prebenitzeko
YOGAREN HELBURUAK ETA BIDEAK
Gure pentsamendua analizatzean, poliki-poliki geure
jokaeraren zergatia ezagutzera irits gintezke, psikologian
sakonduz gure prozesu inkontzientea ezagutzeraino.
Yoga hezkuntzaren egitekoa honako hau da: Bakoitzaren
pertsonalitatea integratu, eta beraren gogamena fmkatu. Hezkuntz
prozesu honek funtsean sail fisiko, gogamenezkoak eta
izpirituzkoak hartzen ditu.
Plano fisikoan:
- Asanak (posturak): bizkarrezurraren higiduren bidez
nerbio-sistema lantzen dute, beste batzuek sabelaren zapalketa
eragiten dute, arnasketa eta higiduren koordinazioaren laguntza7.
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- Yogako higieneak: substantzia toxikoak botatzen
laguntzen du eta horrela mantentzen da lehen irabazitako oreka
homeostatikoa.
- Arnasketa-teknikak: bioenergiaren kontrolean laguntzen
digu, eta kontrol emozionala ezartzen.

Plano psikikoan:
Ego-aren perspektiba estua zabaltzen du, eta Naturarekiko
erlazio zabala ezartzen.
Plano espiritualean:
Naturarekiko erlazio honek unibertso osoaren ordenaren
kontzientzia ematen digu, gure balore, motibazio eta jarrerak
aldaraziz.
Yogak hauxe dio: Gaiso egotea edo ez egotea bakoitzaren
esku dagoela. Gaisotasun-kondizioa ezartzen duen instantzia berak
senda dezake. Honi Sendatzeko Ahalmen Naturala deritzo. Ez da
kanpotik datorren ahalmen mistikoren bat, denok daukagun
berezko ahalmen bat baizik.
Egin behar duguna, ahalmen hau ez Eragoztea da.
Naturan ez badugu interferitzen berak laguntzen digu,
gurekin batera lan egiten du. Horregatik oso beharrezkoa da Lege
Naturala zein den jakitea, eta gure zein zatik interferitzen duen
Lege Naturala jakitea gaisotasun konkretu bat sortzeko.
Interferentzia hau maila askotakoa izan daiteke: dietan,
arnasketan, pentsamenduetan, jarreretan, e.a. Horregatik behar-
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–beharrezkoa dugu maila guztietan nola jokatzen dugun jakitea:
maila fisikoan, emozionalean eta gogamenezkoan.
Gainera, hezkuntza oso honen bidez Yogak gure
organismoarekin beti harremanetan egon nahi du; beste maila
batean, garunean sortzen diren bulkadak ezagutu eta beraiei
etengabe begiratuz, beraien erlazio guztiak ezagutu; maila
sakonago batean, bulkada hauen kontrolera iritsi nahi du.
Naturan sinistu behar dugu, hemen bagaude esperientzia
lortzeko da; eta honela Onarpen kontzeptura iristen gara,
Naturarekin sinkronizaturik joateko eta ez beraren aurka.
Onartzen ez duenak, eta negatibo badago, ezin dio inoiz
lagundu bere buruari, Naturaren aurka doalako.
Gure gogamenaren egoera positiboek ez dute interferitzen,
eta egoera hauek lortzera jo behar dugu:
- Atsekabeak kentzen direnean, egoera positiboak sortzen
dira. (AKLISTA VRITTIS).
- Kontzienteki egoera positiboak sortzea da gure
eginbeharra. Horrela aldaketa sutilak lortzen goaz gure
gogamenaren estrukturan.
Yogako teknika guztiak CITTA UNIDIREKZIONALa
lortzera gidaturik daude, honen bidez, pertsonak bere barruko
indarrei bidea libre utzi ahal izan diezaien.
Hau lortzen badu emaitza edo ondorio harrigarriak lor
daitezke.
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CITTA UNIDIREKZIONAL integratu hau, berezko egoera
naturalera bihurtzen da, eta ezagutza berez etortzen da egoera
honetan. Ezagutza honetatik, Desapego edo Desinteres berezi bat
sortzen da.
Gauza hauetan bakoitzak bere esperientzia eduki behar du,
bere bizitzan erabili ahal izateko.
IV. YOGA KLASIKOAREN ZORTZI PAUSOAK
Patangeli izan zen, Jakinduria eta Esperientzia hauek Yoga
Sutra izeneko idatzietan estrukturatu zituena, Astanga Yoga edo
Yoga Klasikoko 8 pauso bezala egokituz, 8 hauetatik lehenengo
5 pausoak Hatha Yoga edo Yoga Fisiko bezala ezagutuak, eta
azken 3 pausoak Raja Yoga edo Gogamen-Yoga bezala
ezagutuak.
Azkenengo ikerkuntzen arabera Patanjeli K.a. VI mendean
bizi izan zen, eta Taxilako Unibertsitatean irakasle izan zen.
Garai hartan Yoga bezala ezagutzen zen guztia 195 Sutra
edo Aforismotan bildu zuen, superstizio, majia, sakrifizio, e.a.
bezala zegoena kenduz aurretik, metodologia zientifiko eta
sistematiko bat eginez, edozein pertsonak egin ahal zezan
moduan.
Gaur egun Bombayen dagoen Yoga Klasikoko Institutuan,
Shri Yogendraji eta Jayadeva Yogendra Doktoreen gidaritzapean
ematen ari dira pertsona osoki gidatzeko ikasketak, Patanjeliren
Yoga Sutretan errotuaz.
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Pertsonaren hezkuntza osorako, Yoga Klasikoko 8 pausoak
hauexek dira:
8
SAMAD111
7
onDHYANA Transka

6
DHARANA Meditazioa tzientzi
5

PRATYAHARA 1Kontzentrazioa
4
PRANAYAMA I Abstrakzioa
3
ASANA I Bioenergiaren
2
Posturak erre
gulazioa

NIYAMA I

1
YAMA I Obserbantriak

Besteelciko
erlazioak
RA1A YOGA
YOGA MEINTALA

HATHA YOGA
YOGA FISIKOA

1. YAMA, besteekiko harremanetarako.
AHIMSA - biolentziarik ez
SATYA - egia
ASTEYA - ez harrapatu
APARIGRAHA - kodiziarik ez
BRAMACHARYA - sexuarekiko erregulazioa
2. NIYAMA, norberaren bere buruarekiko harremanetarako.
SAUCHA - garbitasuna maila guztietan
SANTOSA - Kontentamendua, poztasuna
TAPA - aurkakoekiko sendotasuna
SWADYAYA - Autoikasketa
ISHWAR - PRANIDAM - Gorengo ordena baten ideia
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Lehenengo bi pauso hauek, berarekiko eta besteekiko
erlazioak erregulatzeko hezkuntz maila osatzen dute. Bi hauek
lehenengo pauso bezala azaltzen dira eta pertsonalitate integratu
baterako oinarri dira. Lehendik ditugun ohiturak eta automatikoki
eginiko akzioak baretzeko erabiltzen dira.
3. ASANA; Patangelik honela definitzen du: Postura tinko eta
erosoa Asana da.
Gogamena egonkortzeko oinarri fisikoa da.
- Organismoa energizatzen dute, energia erregulatuz.
- Gorputzaren eta beronen funtzioen kontzientzia sortzen
dute.
- Gaisotasunaren prebentzio eta sendakuntzarako balio dute.
- Autoinmunitatea lortzen laguntzen dute.
- Gaztetasuna mantentzen dute.
Gorputzak, osasuntsu egoteko, ariketa fisikoa beharrezkoa
du egunero. Gorputz osoarekin lan egiten da:
- Garrantzi handia ematen zaio bizkarrezurrari, beronen
luzapena eta malgutasuna alde guztietara landuz. Gorputzaren
zutabea da eta bertan alokatzen da nerbio-sistemaren zati
garrantzizko bat, Muina, bertatik ateratzen direlarik gorputz osora
doazen nerbio-adarrak. Bizkarrezurrean blokeoak edo konpresioak
badaude ezin da osasunik izan organoetan.
- Mugimendua eta malgutasuna artikulazio guztiei,
normalki erabiltzen ez ditugun muskuluei luzapen eta uzkurdurak
eraginez.
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- Sabelean: Zapalketa, sabelaren eta pelbisaren arteko
espazioa gutxituz, horrela barruko organoei odol-zirkulazioa
hobeagotuz.
- Buruan: odol-zirkulazioa gehitzen dute, horrela garunaren
metabolismoa hobeagotzen dutelarik.

1. irudia: TALASANA (Zuhaitz postura)
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Hau dena lortzeko, egiten diren ariketa edo posturak ez dira

biolentoak eta ez dute nekerik sortzen. Nerbio-sistemaren
kontrola, koordinazioa lortzea da helburua.
Laxapena: garrantzi handia ematen zaio, Energia
berreskuratzen . laguntzen du, lasaitasun eta atseden egokia
lortzeko.
Laxapenik handiena, uzkurdurarik handienaren ondoren
lortzen da.
Asanekin ez da bakarrik lokomozio-sistemaren perfekzioa
lortzen baizik eta organismo osoarena: barne-organoak, sistema
endokrinoa, nerbio-sistema, e.a.
Organo guztien odol-fluxua erregulatzen dute, muskuluaren
esfortzu edo energia galdu gabe. Hau dena azkenik zelula mailan
azaltzen da, berauen funtzionamendu onena lortuz.
Arnasketa erritmiko eta sakonarekin laguntzen dira
mugimendu guztiak, horregatik oxigeno-ekarpena odoleraino eta
zeluletaraino egokia izan dadin laguntzen du. Honela, zelulen
metabolismoa ondo egiten da muskuluaren nekera iritsi gabe.
Liseri-aparatuak eta sabeleko organoek beste ariketetan ez
dute odol-ekarpenik izaten; Asanekin, dituzte ezaugarri
konkretuengatik, haien odol-fluxua gehitua izaten da, drenaje
egokia izanez.
Sabelaldeko muskuluak gogortzen ditu, hauek beti duten
erortzeko edo lasatzeko joera eragotziz; horrela, mesenterioan
dauden odol-basoak, fluxu egokia eramaten dute pelbis aldera,
bertako organoak irrigatuz.
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Luzapenek, arnasketa sakonarekin batera, gogamen-tentsio
guztia kentzen dute.
Kontzientzia oso bat lortzen da lehenengo muskulu
boluntarioak kontrolatuaz eta gero baita muskulu inboluntarioen
kontrolaren bidez ere.
KRIYAK:
Yogako higienea da. Gorputzaren kanpo eta barruak
garbitzea da beraien funtzioa.
Horrela begiak, belarriak, sudurra, ahoa, eztarria, urdaila,
hesteak zaintzen dira garbiketa erraz eta sinple batzuen bidez.
Hauek gorputzak berak garbitzeko dituen mekanismoak laguntzen
dituzte.
Gainera ASANA eta KRIYAK mekanikoki egiteak baino
garrantzi handiagoa du beraien ondoren jar ditzakegun
kontzeptuak, eta horrela ariketa eta higiene fisikoaz gainera,
gogamen-ikuspegia ere gidatzen dute.
Praktika guztiek dute beren esperientzia konkretu eta
inherentea, eta kontzeptu hauek ez dira nolabait artifizialki
erantsitakoak. Denek kontzientzia handiago batera garamatzate.
Kriyak, Naturako 5 elementuak erabiliz, berauengana
gerturatzen gaitu, beraiekin konektatzen gaituzte. Umiltasun
kontzeptua berekin daramate.
Gure organo fisikoen kon trola eta kontzientzia hartzen
laguntzen digute.
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Horrela eguzkia begiratzen dugunean, beraren beroa bakarrik
ez genuke hartu behar, baizik eta irekiera bat espaziorantz,
hedapen bat Unibertsorantz.
Savasana laxapen-postura bat da, ez dugu laxapen
muskularra bakarrik kontutan hartu behar, grabitate-indarraren
eskuetan abandonatze bat ere badago, lurrean erortze bat,
psikologikoki gure Ego-aren sentitzea utzarazten diguna.
Denek gogamenaren egoera positiboetarantz garamatzate.

2. irudia: SAVASANA, laxapen -postura.
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4. PRANAYAMA: Bioenergiaren kontrola eta erregulazioa da.
Nerbio sistemaren kontrol gorena lortzeko beharrezkoa da
bioenergia kontrolatzea. Pranayama, bioenergiaren gehitze,
kontrol eta iraupena da, eta nerbio-sistemaren funtzioen gainean
eragiten du.
Beharrezkoak dira praktika psikosomatikoak, gorputz eta
gogamenaren artean erlazioa ezartzen dutenak.
PRANA, mugimendu kosmiko guztien atzetik dagoen
Energia bitala da; atomoen mugimendutik gizakiaren gogamenaren
mugimendura (pentsamenduak) arteko Energia guztia.
PRANA eta GOGAMENA erabat loturik daude beren
artean, bataren mugimendu txikienak ere bestea automatikoki
aktibatzen du.
Pranak sentimenak eta gogamena aktibatzen ditu, akzioa
sortzen du (Karma). Gogamen kezkati batek ezin du
diskriminazioaren bidez ezagutu, ezin du egoki bereiztu.
Pranak ez du Jakinduriarik sortzen, gogamena prestatzen du
baizik, jakinduria har dezan, beraren mugimendua baretuaz.
Maila beherenean arnasketaren bidez erregulatzen da.
Arnasketa honen berezitasunak hauek dira:
- Erritmikoa
- Harmoniarekin egina
- Luzea
- Sutila
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3. irudia: Arnasketa kostala.
5. PRATYAHARA:

Abstrakzioa, sentimenen kontrola
Aurreko pausoarekin lotuaz, sentimenek biziki nekarazten
gaituzte.
Normalki sentimen hauen atzetik doa gogamena, horregatik
gogamenak beraien kontrola hartu behar du gida ditzan.
Abstrakzioaren bidez sentimenak beren eginkizunetatik
erretiratzen dira.
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Honen aurreko 4 pausoekin aktibitate fisiologikoak
harmonizatzea lortu dugu; hauek kontrolpean ditugula, ondorengo
pausoa abstrakzioa da. Honek gorputz eta gogamenaren arteko
zubia pasa arazten digu, gogamenaren egonkortasuna lortzeko.
Entrenamendu psikosomatikoaren bidez egiten da.
6. DHARANA:
Kontzentrazioa.
Abstrakzioaren azken prozesua kontzentrazioaren hasierari
dagokio.
Patanjeliren eritziz: "Dharana, gogamenaren sendotasun
tinkoa da, berau espazio mugatu baten barruan mantentzen
denean".
Gogamenaren tinkatzea puntu konkretu batean.
Abstrakzioan gogamena sentimenetatik erretiratzen dugu eta
beraren kontrolpera eramaten ditugu; kontzentrazioan berriz, beste
pauso bat aurrera egiten dugu, eta gogamena objektu batean
bakarrik fijatzen dugu, bere gisara edo noraezean pasiboki utzi
ordez.
Yoga klasikoan, kontzentrazioa bizitzako aktitude bat
bezala lantzen da, Asanekin hasita gogamena beti
kontzentraziorantz gidatzen da.
Kontzentrazio sakon baten bidez, Budhi (Adimena)-rekin
konektatzen dugu, eta hau Jakinduria guztien iturri da. Jakinduria
honek laguntzen digu gure gorputz, gogamen, emozio, eta natura
osoa ezagutzen.
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7. DHYANA:
Meditazioa.
CITTAri gogor eustean barrurantz gidatuz eta area batera
mugatuz, kontzentrazioa lortzen da. Gogamenezko esfortzu honen
jarraipen etengabea Meditazioa da.
Baina aurretik prestatze- edo atontze-prozesu bat behar da
meditazioa sor dadin.
Yogako meditazio zuzena Naturako lege inmutableen
azterketa eta behaketan dago, kontzientzia argitu eta intuizioaren
laguntzarekin garatuz.

4. irudia: PADMASANA, loto postura.
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Prestakuntza: Leku garbia eta hotsik gabea
Manta bat lurrean
Eseri meditazio-posturan: triangelu erako
oinarriz, bizkarrezurra eta burua linea bertikal
batean, tinkoa eta erosoa.
Arnasketan kontzentratu.
Meditazioa ez da teknika huts bat, gizakiaren egoera bat
baizik.
Maila fisikoan: Stress-a askatzen du.
Maila psikikoan: Akasdun mekanismoa berrestrukturatzen
du.
Izpiritu-mailan: Naturaren Ezagutzara iristeko modu edo
bide bat da.
8. SAMADHI:
Meditazioa bera objektuaren argiarekin balcarrik argitzen
denean, berarekiko gabe bezala, Transkontzientzia da.
Maila honetan dena argitua izaten da. Azken maila
gogamen-modifikazio guztien kentzea da.
Galdera honekin bukatu nahi dugu: Gure bizitzan, zer
egiten dugu osasuntsu egoteko, nola bizi gara, zer joera
daramagu?- Bizitza ulertzeko filosofia ematen digu Yogak.
Gaisotasuna sortzen duen egoera garrantzizkoenetako bat hauxe
da: bakoitzaren bizitzan zer gertatzen ari den ez jakitea, ez
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ulertzea. Yogak, gainera, filosofia hau ulertzeko oinarri praktikoa
dauka, azaltzen den guztia norberak esperimenta ahal izan dezan.

YOGA KLASIKOKO INSITTITIOA
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AKUPUNTURA ETA MOXIBUSTIOA
Angelika Ugarte
I. SARRERA
Akupuntura eta moxibustioa Txinako Medikuntzaren altxor
handiaren parte inportanteak dira. Azterketa eta enpirismotik
sorturik, gorputz teoriko batean sistematizatu ziren eta honen
bitartez tresna edo erraminta gisa erabili ahal izan ziren. Haien
historia orain dela bi mila urtetik gora hasi zen, garai hartakoa
bait da disziplina honetako klasikorik zaharrena, Neijing delakoa.
Disziplina hau bi partez osatzen zen: SUWEN delakoaz batetik
eta LINGSHU delakoaz bestetik.

Medikuntzako ikasleak Txinako unibertsitate batean
akupuntura ikasten.
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Mende askotan zehar praktikatuz, dinastia desberdinetako
medikuek aberastu, garatu eta perfekzionatu egin dute Txinako
Medikuntza tradizionalaren adar hau. Oinarrizko hainbat teoria
biltzen ditu bere baitan: YING-YANGa, bost mugimenduak,
ZANG-FU (organoak eta erraiak), QI-XUE (energia eta odola),
JING-LUE (kanalak eta kolateralak edo alderdikideak) eta, horrez

gainera, orratzak erabiltzeko hainbat metodo, eta esperientzia
aberatsak sintoma eta seinaleen araberako tratamendu klinikoetan;
guzti hori dela eta, oso terapia efikaza da eta Txinako ezaugarri
nabariak ditu. Oso emaitza onak izaten ditu gaixotasun askoren
prebentzio eta tratamenduan, eta abantaila nabarmenak ere bai;
tresna sinpleak behar direnez, segurua eta merkea da, eta arrazoi
horregatik, akupuntura eta moxibustioak egunetik egunera paper
garrantzitsuagoa jokatzen dute: oso erabilera zabala dute Txinako
herritarren artean eta munduko beste herrialde guztietan ere gero
eta konfidantza eta kontsiderazio handiagoa ematen zaie.
VI. mendean hasi ziren erabiltzen Korean eta garai horretan
bertan heldu ziren Japoniara Zhi Cong monjearen eskutik.
Akupuntura eta moxibustioaren metodoak XVIII. mendearen
amaieran iritsi ziren Europara. 1979ko abenduan, Osasunerako
Mundu-Erakundeak (OMS) akupunturazko tratamendua
gomendatzen hasi zen oso zabaldutako gaixotasun batzuen
sendagintzarako, zeren eta Medikuntza tradizionalak zailtasun
handiak bazituen ere, akupunturak oso ongi sendatzen bait zituen.
Erabaki horrek garbi erakusten du Txinako akupuntura eta
moxibustiozko sendagintzak oso harrera ona izan duela mundu
osoan.
Txinako jatorrizko terapiak antzinako bi tratamendu-metodo
desberdin erabiltzen ditu: akupuntura eta moxibustioa.
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Akupunturak puntu jakin batzuk estimulatu eta erreflexu batzuk
sortuaz tratatzen ditu gaixotasunak, eta erreflexu horietan,
frogatuta dagoenez, humore eta nerbioetako mekanismo batzuek
hartzen dute parte, beste zenbaiten artean. Moxibustioa oinarri
berean datza funtsean, baino honetan estimulazioa mekanikoa
izan ordez (orratzekin), izaera termiko eta biokimikoa du,
Artemisa Vulgaris landareari erretzerakoan darizkion bero eta
substantzien bitartez. Horregatik, teknika biak elkarren osagarri
dira. Akupuntura-Moxibustioaz mintzatzen da, ZHENJIU
txineraz (ZHEN - orratza eta JUI - moxa), baina Mendebaldean bi
hitzak elkarturik luzeegi gertatzen direnez, bi teknikak
akupuntura hitzean laburtzen dira.
Akupuntura eta moxibustioak hasierako etapan terapia
bakarra osatzen ez bazuten ere, ez ziren biak aldi berean erabiltzen
eta, beraz, ez ziren batera izendatzen. Txinako Medikuntzaren
historian gaur arte iraun duten datuen arabera, moxibustioa
akupuntura baino lehenago agertu zen.
Antzinako denboretan, artean akupuntura eta
moxibustioaren teknikak ezagutzen ez zirela, inor gaixotzen
zenean igurtzi edo kolpatu egiten zen, senez, ondoeza sentitzen
zen tokian, gaitzaren sintomak arindu edo desagertzen ziren arte.
Hala, kontaezineko praktikak egin eta gero, ustea zen gorputzeko
parteren batean mina edo ondoeza sentitzean, masajeak edo
kolpeak eman behar zirela parte horretan, edo are ziztatu ere egin
behar zela ezten edo gauza zorrotzen batez, sintomak arindu edo
desager zitezen. Hori izan zen akupunturaren haziaedo sorburua,
eta masajeak edo kolpeak ematen ziren zonak, berriz,
akupunturako puntuak aurkitzeko abiagune bilakatu ziren
geroago.
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Akupunturaren tratamenduko lehen aldian, txinatarrek bian
izeneko harrizko orratzekin sendatzen zituzten gaixotasunak. Eta
Neolito Aroan, leundutako harriez gainera, banbu edo hezurrezko
orratzak ere erabiltzen ziren akupunturako tresna gisa. Lurrezko
lanabesak egosteko teknika asmatu zenean, lurrezko orratzak
erabiltzen hasi ziren. Txinako Errepublika Popularra fundatu eta
gero ere, zenbait tokitan antzinako metodo hau erabiltzen zen
oraindik. Gizarteak aurrerapenak egin eta metalurgia sortu zenean,
metal desberdinetako orratzak egin ziren; esate baterako,
burdinazko orratzak, zilarrezkoak eta aleazio metaliko
desberdinetakoak; gaur egun, orratz herdoilgaitz mehe-meheak eta
erabilterrazak egiten dira, esterilizatzerakoan hondatzen ez direnak.
Akupunturaren tratamenduan esperientziak zabaldu eta
pilatu ahala, forma desberdinetako orratzen premia sortu zen eta
metalurgiak, metalezko orratzak egiteko lehengaia emateaz
gainera, forma eta erabilera desberdineko orratzak egiteko aukera
ere eskaini zuen. Hala, orratz filiformea (hari modukoa) eta hiru
ertzetako orratza nagusitu ziren zabalduenen artean, bigarrena
odola ateratzeko erabiltzen delarik.
Moxibustioaren tratamenduak harreman handia izan du
historian zehar akupunturarekin. Jendea konturatu zen sutondoan
berotzerakoan joan egiten zirela ondoez batzuk edo erredurek
arindu egiten zituztela sintoma batzuk, eta hortik sortu zen
moxibustioa. Hala, pixkanaka-pixkanaka sendagintzako metodo
bat izatera iritsi zen. Geroago, moxa aukeratu zen erregai
desberdinen artean, pizten erraza eta berotasun moderatukoa
delako eta kanalak eta kolateralak libratzeko oso egokia delako.
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Hasieran moxibustioa zuzen-zuzenean egiten zen, hau da,
moxa-koskorrak (gari-ale baten neurrikoak) tratamenduko
puntuetan ipini eta azalean bertan pizten zen. Moxibustio zuzena
bi eratakoa zen: orbainduna eta orbaingabea (hau da, azala erre
arte moxa uztea edo erre baino lehen kentzea). Moxibustio
orbaindunak eragin iraunkorragoa izaten zuen moxaturiko
puntuan. Moxibustioaren garapenean zeharbidezko hainbat
metodo sortu dira; esate baterako, bitarteko bezala baratzuri edo
jenjibre xerratxo bat edo Medikuntza tradizionaleko pildora bat
erabiltzen duena. Hau da, moxa-koskorra eta azalaren artean
elementu isolatzaile bat ipintzen da, hiru milimetroko lodierakoa
eta erdian zulatua izaten dena. Zeharbidezko metodo hauek
tratamenduaren emaitza hobetu ez ezik babak eta ultzerak ere
sendatzen dituzte eta, erabilera zabalagoa dutenez, gaur egun maiz
erabiltzen dira sendagintzan.
Akupunturako puntuak, lehen esan bezala, giza gorputzeko
puntu jakin batzuk dira, bertan akupuntura edo moxibustioa
egiten denean, organismo barruan erreakzio batzuk sortu eta,
ondorioz, gaitza sendatzen dutenak. Beste aldetik, norbait gaixo
dagoenean gorputzeko puntu batzuetan fenomeno anormalak
azaltzen dira, hala nola mina, distentsioa edo beroa. Fenomeno
horiek aztertuaz puntu eta gaixotasunen arteko harremanen legea
ezagutzera iritsi zen eta, beraz, horrek datu bat gehiago ematen
digu diagnostikorako. Puntu horietatik, baita ere, kanpoko
faktore kaltegarriak sar daitezke eta kanal eta kolateraletatik
barrena zabalduz organismoari kalte egin. Arrazoi horregatik,
puntuek transmisio-funtzio berezi bat dutela uste da.
Hasiera batean, puntuek ez zuten leku jakinik, ez izen
propiorik, eta ez zituzten denak batera aurkitu. Akupuntura eta
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moxibustiozko tratamenduak sortu eta hedatu ziren neurrian
aurkitu ziren puntuak. Denbora luzeko praktikaren ondorioz,
jendeak jakin zuen masajea emateak, ziztatzeak edo toki batzuk
erretzeak erreakzioak sor ditzakeela leku horietan eta horiei
dagokien beste batzuetan, eta hala, gaixotasun batzuk arindu edo
desagertaraz ditzakeela. Pixkanaka-pixkanaka, zehaztu egin dira
puntuak eta puntu bakoitzaren funtzioak. Eta non dauden eta zer
eginkizun duten errazago ikasteko eta gogoratzeko, izen
desberdinak eman zitzaizkien puntu bakoitza dagoen partea eta
betetzen duen funtzioaren arabera.
Horrez gainera, esan beharra dago txinatarrek Mendebaldeko
kulturak baino 2000 urte lehenago enuntziatu zutela "odol-hodietan" (hots, kanal eta kolateraletan) oinarrituriko
zirkulazioaren teoria, hau da, bihotzak mugiturik, odola
hodietatik barrena zabaltzen dela gorputzean, eta bihotza dela,
berezitasun batzuk gorabehera, zirkulazio sistema horren organo
zentrala.
Iraganean, tratamendu akupunturala erabiltzen zutenean,
manipulazio jakin baten bitartez mina, gogortasuna, distentsioa
edo astuntasun-sentipena norabide jakin batean barrena hedatzen
zela ikusi ahal izan zuten. Geroago, parte desberdinetako puntu
batzuek funtzio bera edo beretsua zutela ikusi zuten; hala iritsi
ziren puntuak gobernatzen dituen legea jakitera. Honetan
oinarriturik, funtzio beretsuak edo harreman estuak zituzten
puntuak lotu ziren, puntuak eta lerroak konkretatuz, eta hortik,
kanal eta kolateralen kontzeptura iritsi zen, hau da, puntu jakin
batzuen artean edo horien eta organo batzuen artean dauden barne-harremanak ezarri zituzten.
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YIN-YANG
Jakintsu eta akupuntalari txinatarrek natura eta gizakia
gobernatzen dituen legeetan oinarritu dituzte beren fundamentuak,
gizakia naturaren parte dela kontsideraturik. Uste dugu gizakia
bere ingurunean, naturan eta unibertsoan murgildutako gorputz-batasuna dela, funtzioen harmonian bizi dena, eta, organismo
bizia den aldetik, osotasun bati dagokiola ezinbestean.
Kanpotik aztertzen dira batasuna osatzen duten eta
elkarrekin erlazionatuta dauden funtzio horiek. Hala, gizakia
indibiduo osatua den aldetik, Txinako Medikuntzak bere osotasun
psiko-fisiologikoan aztertzen du: beraren sentimenduak,
emozioak edo aldarteak, beraren soma eta, horrez gainera, organo
bakoitza besteekiko harremanean, klima-aldaketen eragin zuzena,
eta dena, etengabeko eboluzio eta transformazioan.
Akupunturaren garapena esperientzian oinarritu denez, zientziatik
apartean, organismoaren autorregulazio-sistemen mailan jokatzen
du, YIN-YANG eta bost mugimenduen teoria bezalako
printzipioetan oinarriturik, hau da, gizakia YIN-YANG
kontzeptuaren baitan harturik eta gizakiaren bizitza bost
mugimenduen erregelek gobernatzen dutela kontsideratuaz.
Mendebaldeko kulturan garapen-maila jakin bat iritsi arte
filosofia eta Medikuntzak oso harreman zuzena izan eta gero,
harreman hori Medikuntza zientifikoaren garapenarekin hautsi
bazen ere, Ekialdean ez zen hala gertatu. Txinako Medikuntza
kontzeptu filosofikoz beteta dago, munduarekiko jarrera batez
moldatua. Ekialdean agertu ziren lehen mugimendu filosofikoak
ziren, inolaz ere, horretan eragin handiena izan zutenak.
Mugimendu horiek eginbide edo jokabide batzuk harrerazi
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zizkioten Medikuntza tradizionalari. Hiru mugimendu
garrantzitsuenak Konfuzionismoa, Taoismoa eta Budismoa izan
ziren.
Taoismoa da praktikan Txinako Medikuntza tradizionala
oinarritzen duen mugimendua, berarena eta beraren garaikoa bait
da bost mugimenduen ideia eta YIN eta YANGena ere.
SUWEN teoriak honela definitzen du dualismoaren
kontzeptua: "YIN-YANGa da Unibertsoaren legea, izaki guztien
erregela orokorra, aldaketaren jatorria, bizitza eta heriotzaren
kausa. Gaixotasunak sendatzeko YIN-YANGaren kausak jakin
behar dira".
Txinako Medikuntza tradizionalean organoen iharduna,
gaixotasunen agerpena eta desagerpena, YIN-YANGaren aldaketa-fenomenoei lotuta dago, beraien funtsezko ezaugarriak elkarren
aurkakotasuna eta osagarritasuna direlarik. Beraz, YIN-YANG
nozioak abstraktuak izan arren, badute oinarri material bat,
aurkako baina osagarri den guztia modu orokorrean biltzen duena.
Txinako Medikuntzaren arabera, naturan dagoen guztia
YANG eta YINez osatzen da. YANG eguzkitan dagoen aldea da,
egutera. YIN, berriz, itzalean dagoen aldea, ospela edo laiotza.
YANGaren ezaugarriak dituzte ondoko joerak dituzten gauza
guztiek: goruntz isurtzea, kanpoko alderako joera izatea,
argitasuna, aktibitatea, eszitazioa, beroaren bizitasuna,
insustantzialitatea, funtzionalitatea, eta arintasuna; YlNarenak,
berriz, beherantz isurtzea, barruko alderako joera izatea, iluntasuna,
inhibizioa, astenia, hoztasuna, sustantzialtasuna eta astuntasuna.
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Gizona YANG kontsideratzen da, kanporatzeko edo gauzak
azaltzeko gaitasunagatik, ernaltzeko duen isurtze-gaitasunagatik,
eta tradizioz, ehizera, arrantzara edo gerra egitera kanpora atera
delako.
Emakumea YIN kontsideratzen da, hartzaile-funtzioa,
biziaren sortzailea delako eta bere etxe barrutik familia elikatu eta
mantendu duelako.
Esan daiteke YIN eta YANGa aurkakotasun erlatiboko
erizpideak direla. Ez dute izaki edo gauza bat era egonkorrean
errepresentatzen, baizik eta izaki edo gauza horrek nola
eboluzionatuko duen gainerako gauzak aldatzen diren neurrian.
Hala, izaki edo gauza bakoitzak YIN eta YANG bi alderdi
handietako bat du bere baitan, baina alderdi horietako bakoitzean
badago bestearen presentzia edo hazia ere. Ez dago ez YANG ez
YIN absoluturik. Eguna YANG da eta gaua YIN, baina
bereizlcuntza hau egiten da:
Egunean: YANG YANGean (egunsentitik eguerdira arte)
YIN YANGean (eguerditik iluntzeraino)
Gauean: YIN YINean (iluntzetik gauerdira arte)
YANG YINean (gauerditik egunsentiraino)
eguerdia
,4'°
4'
41"
Egunaenua

Egumentia

gauerdia
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Beste adibide bat aipatzeko, pentsa gizona YANG
kontsideraturik ere, ez dauzkala androgenoak eta gainerako
hormona maskulinoak soilik, estrogenoak ere badauzka bere
odolean. Fenomeno bera baina aurkakoan gertatzen da
emakumearen baitan.
Ondoko eskema honek ematen du YIN-YANG

printzipioaren errepresentazio sinbolikoa, TAI-QI izeneko TA0
eragiten duenarena
Uda
Yang gorena
eguerdia

Udabenia
Yin-en Yang
egunsentia

Udazkena
Yang-en Yin
ilunnea

Negua
Yin gorena
gauerdia

YIN edo YANGaren barruan ere YANG eta YIN egonak
frogatu egiten du, berriz ere, gauza baten izaera erlatiboa dela eta
ez absolutua.
YIN-YANG teoriaren arabera, unibertsoko fenomeno edo
gauza oro aurkako bi partez osatzen den gorputz oso bat da: YIN
eta YANG deitzen dira parte horiek. Gauzaren agerpena, aldaketa
eta desagerpena YIN eta YANG parteen etengabeko
mugimenduaren ondorio dira, bi parteen legea kontradikzioa,
interdependentzia eta elkarren aldaketa izanik.
YIN eta YANGaren arteko kontradikzioak esan nahi du
naturaren fenomeno edo gauza guztiek aurkako bi izaera dituztela
aldi berean. (Tkus zerrenda).
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Aurkako izaerak

zerua
eguzkia
argia
eguna
kanpokoa
goikoa
uda
gizonezkoa
aktiboa
beroa
energia
mugimendua
sua
erraia
QI (energia)
ezkerraldea
burua
tentsioa
sistolea

lurra
ilargia
iluna
gaua
barrukoa
behekoa
negua
emakumezkoa
pasiboa
hotza
materia
gelditasuna
ura
organoa
XUE (odola)
eskuinaldea
oinak
erlaxapena
diastolea

YIN eta YANGaren arteko interdependentziak aurkako bi
parteetako bakoitza bestearen mende dagoela esan nahi du, eta
ezinbesteko baldintza da bestea izan dadin eta bi parteetako batek
ezin du apartean edo isolaturik esistitu. YIN gabe ez .dago
YANG, eta alderantziz; goratasunik gabe ez dago beheratasunik;
kanporik gabe ez dago barrurik.
Fisiologi aldetik, YIN energia (materia, odol edo likido
organiko zentzuan ulerturik) gorputz barruan egoten da YANG
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energiaren beharrei laguntza emateko (YANG energia,
funtzionamendu eta kanpoaren kontrako defentsa-lanen zentzuan
ulerturik). YANGa gorputzetik kanpo ibiltzen da gorputz-barruan
dagoen YINa defendatzeko. Hala, YINa eta YANGak ezin dute
bizi batak bestea gabe: YINak YANG gabe ezin du sortu,
YANGak YIN gabe ezin du aurrera atera.

YIN eta YANGaren arteko gorabeherak esan nahi du gauza
edo fenomeno ororen aurkako bi aldeak etengabeko mugimendu
eta aldaketan aurkitzen direla beti. Bata haziz eta bestea urrituz,
oreka mugikor bat mantentzen dute gauza edo fenomenoaren
garapen eta aldaketa normalak segurtatzeko. Horra, esate
baterako, lau urtaroak: Udaberritik udara hotza gutxituz joaten da
eta beroa igoz; hori "YINaren urritze eta YANGaren hazte-prozesua" da. Hori da eguraldi-aldaketaren lege orokorra. Giza
gorputzaren funtzio fisiologikoen aktibitateak (YANG) elikagai
baten (YIN) kopuru jakin bat kontsumitzen du "YANGaren hazte
eta YINaren urritze-prozesu batean", eta, alderantziz, elikagai
(YIN) guztiak aktibitate funtzional batzuk kontsumituz
produzitzen dira "YANGaren urruntze eta YlNaren hazte-prozesu
batean", baina oreka bat mantentzen da beti.
YIN eta YANGaren intertransformazio edo elkarraldaketak,
gauza edo fenomeno ororen baitan dauden aurkako bi parteak alda
daitezkeela esan nahi du, halako kondizio batzuetan, aurkako
parte bilakatzeraino; hau da, YINa YANG bihurtzen da edo
YANGa YIN, gauza edo fenomenoaren ezaugarriak edo
nolakotasunak sekulako aldaketa nozitzen dutelarik.
Hala, hotzetik berora etengabe aldatzen da. Udaberria beroz
hasten da neguko hotza bere puntu gorenera iristen denean;
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udazkeneko freskura, berriz, udako beroak bere puntu gorena
jotzean hasten da. Naturako fenomeno orok lege honi jarraitzen
dio: "hotz handienean iristen da beroa eta berorik handienean
iristen da hotza".
Gaixotasunaren prozesuan ere, YIN garaile baldin bada,
YANGa gaixo dago. YANGa garaile izateak bero-seinaleak
ekartzen ditu (sukarra). YINa garaile izateak hotz-seinaleak
ekartzen ditu (hotzikarak). Hotz handia bero bihurtzen da eta bero
handia hotz bihurtzen da.
YIN eta YANGaren arteko oreka ezinbestekoa da osasuna
mantentzeko eta beraien desoreka da gaitzaren lehen kausa.
Txinako Medikuntzak bere diagnostiko-metodo bereziak baldin
baditu ere, zortzi erregeletan oinarriturik (YIN-YANG, barrukoa-kanpokoa, hotz-beroa, hustasuna-betetasuna), YIN-YANG
printzipioa izaten da beti oinarri nagusia; izan ere, kanpokoa,
beroa eta betetasuna YANG bait dira eta barrukoa, hotza eta
hustasuna YIN dira. Gaixotasunak edozein eboluzio izanik ere,
ezin atera daiteke YIN-YANG esferatik. Beraz, YIN-YANGaren
ezaguera diagnostikoa egiteko eta tratamendua bilatzeko
erabiltzen da eta tratamenduaren helburua galdutako oreka
berreskuratzea izaten da.
Akupuntura energiazko Medikuntza da, giza gorputzaren
energia esentziala indartzea eta egoera fisiologiko normala
mantentzea da bere helburua. Medikuntza ,hau funtsezko eta
oinarrizko kontzeptu batean datza: energia edo QI kontzeptuan,
QI hori natura osatzen duten substantzietan sinpleena delarik.
Unibertsoaren osotasuna QIaren aldaketa eta mugimenduek
sortutakoa izango litzateke.
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Yin eta yang-aren atteko oreka

Yin-aren nagusitasunak
yang-a azpiratzen du
(shi motako hotzaren sindromea)

Yang-aren napsitasunak
yin-a azpiratzen du
(shi motako beroaren sindromea)

Yang-aren faltak
yin-aren nagusitasunera
eramaten du

Yin-aren faltak
yang-aren nagusitasunera
eramaten du

(xu motako hotzaren sindromea)

(xu motako beroaren sindromea)

YIN
YANG

YIN eta YANGaren nagusitasuna eta falta
IIL BOST MUGIMENDUEN LEGEA
Gauza eta izakien artean, berauen harreman estu edo
itxurazkoen artean parekotasun edo kidekotasunak bilatzearen
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emaitza da bost mugimenduen legea, eta beraren oinarrizko ideia
nagusiak ondoko hauek izan ziren:
Elementu zentrala LURRA da, berari dagokiolarik udaren
amaiera eta, gero, kolore horia, esate baterako, Txina Zentraleko
lurra.
Udaberria landaretza sortu, ernetu eta etengabe hazten den
garaia da; eguzkiaren ateratzeari eta beraz ekialdeari lotzen zaio eta
EGUR elementuari eta kolore berdeari dagokio.
Uda, beroari lotzen zaio, SUAri, landareak garatu eta
heltzen diren garaiari. Hegoaldeari eta kolore gorriari dagokio.
Udazkena uzta eta bilketa egiten den garaia da. Horregatik
lotzen zaio Mendebaldeari, handik sartzen bait da eguzkia.
METAL elementuari dagokio eta kolore txuriari, txuriak bait dira
ia metal guztiak.
Negua bildutakoa pilatu eta jasotzen den garaia da, HOTZA
eta itzala nagusitzen diren garaia. Ur elementuari, kolore beltzari
eta Iparraldeari dagokio.
Bost elementuak ez dira egur, lur, metal, su eta uraren
gorputz materialak, baizik eta natura errepresentatzen duten
izenak.
Txinako pentsamenduaren arabera, lehen elementua den
LURRAK Metala ematen du, metala lurretik ateratzen bait da.
METALAK Ura sortzen du, metala elurrez estaliriko mendien
sinboloa delako, elurra urtzean ura ematen duelarik. URAK
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Egurra ematen du, behar-beharrezkoa delako landareak bizi ahal
daitezen. EGURRAK Sua ematen du, erregai nagusia delako.
SUAK Lurra ematen du, erretzean errautsak ematen dituelako.
Biziaren energiaren isurbidea bost elementuen zikloaren
berdin-berdina da. Ziklo honi txinatarrek Cheng zikloa edo
sortze-zikloa deritzote, bertan elementu bakoitza sortzaile (ama)

eta sortua (seme) delarik.
Pentsakera txinatarraren arabera, deskribaturiko bost
elementuotan batak besteari gaina har ez diezaion edo nagusitu ez
dadin, elementu bakoitzak beregandik hasi eta hirugarren dagoen
elementua menderatzen du; hala, suak metala menderatzen du,
urtu egiten bait du; metalak egurra menderatzen du, moztu egiten
bait du; egurrak lurra menderatzen du, estali egiten duelako;
lurrak ura menderatzen du, xurgatu egiten bait du eta urak sua
menderatzen du, itzali egiten bait du.
Bigarren ziklo hau txinatarrek KO zikloa edo menderatzeedo kontrol-zikloa izendatu zuten, bertan elementu bakoitza
menderatu eta menderatzaile delarik.
Hortik abiaturik, den dena bost mugimenduen arabera
sailkaturik gelditu zen: urtaroak, koloreak, zaporeak, organoak,
sentimenduak, psikismoa, gorputzaren ehunak, etab..., gauza
desberdinak harremantzen dituen haria edo lokarria argituz.
(Ondoko koadroan azaltzen dira harreman esanguratsuenak)
Organoei dagokienean ere, kidekotasunak ezarri ziren giza
gorputzaren barne-harremanak interpretatzeko.
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GAUZEN BOST KATEGORIAK BOST ELEMENTUEN ARABERA SAILKATURIK
Natura

G za gorputza
Bost
elementuak

Zang

Fu

Bost sen•
tnnenen
organoalc

Gibela

Besikula

Begiak

Bost
ehunak

Emozioak

Urtaroak

. Hazkuntza
Ingurugtro
Koloreak
eta
faktoreak
garaPena

Zaporeak Norabidea

Zaina
Egurra

(mulkulu eta Haserrea

Udaberria

Haizea

Ernetzea

Berdea

Ganatza

Fkialdea

Uda

Beroa

Hazkuntza

Gorria

Milcatz
edo

Hegoaldea

lotura)

Sua

Bihotza

Heste
mehea

mdda

Hodiak

Poza

nungotsa

►–L

Lurra

Barea

Urdaila

Metala

Birika

Heste
lodia

Ur

GiltzuITUrla

Maslcuria
edo
bixika

Sudurra

Belarriak

Muskuluak

Kezka

Udaren
amaiera

Azala
eta
ilea

Tristura

Udazkena

Hezurrak

Beldurra

Negua

Hezeta sana

Aldalceta

Lehor-

Hotza

Ifixia

Txuria

Bilketa

Beltza

Gozoa

Erdialdea

.

Mendebalde,a

Gazia

IParraidea

Alde psikikoaren barruan, mugimendu bakoitzari emozio
bat dagokio. Hala, eta goikoarekin parekatuaz, Egurrari gibela eta
haserrea dagozkio, Suari bihotza eta poza, Lurrari barea eta kezka,
Metalari birika eta tristura, eta Urari giltzurruna eta beldurra.
Elementu bakoitzak jaso, transmititu eta menderatzen duen

eta menderatua den momentutik ezartzen da oreka. Hala, Bihotzak
energia jasotzen du Gibeletik, Bareari bidaltzen dio, Birika
menderatzen du eta Giltzurrunak menderatzen du bera.
Horrela, gorputz barruko elementu batek ongi funtzionatzen
ez duenean organoei erasan edo kalte egin diezaieke, desordenak
eraginez, hala nola "semeari erasaten dioten amarenak" edo
alderantzizkoa, edota menderapen edo kontramenderapen
handiegienak.
Adibidez: Biriketako gaixotasunek birikaren beraren
aldaketa patologikoetan izan dezakete sorburua, baina Barearen
gorabehera bati badagozkio, "amaren desordenak semeari erasaten
diola" esaten da. Gaixotasunaren kausa giltzurrunetako
gorabeherak baldin badira, "semearen desordenak amari erasaten
diola" esaten da. Inoiz edo behin, Biriketako gaixotasuna
Bihotzaren desorden batek sortzen badu, orduan "suak gehiegi
menderatzen duela metala" esaten da, eta, azkenik, biriketako
gaitza Gibelaren gorabera batek sortzen badu "egurrak gehiegi
kontramenderatzen duela metala edo gain hartzen diola metalari"
esaten da.
Guzti hau gaixotasunaren diagnostikoa egiteko argibide edo
metodoa, eta terapiarako baliagarria izan daiteke.
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Akupunturaren helburuak giza gorputzeko energia
esentziala indartzea eta egoera fisiologiko normala mantentzea
dira. Medikuntza prebentiboa izan da beti.
Hori dela eta, mediku txinatarrek atmosferaren gorabehera
handietan edo udaberri eta udazkeneko ekinozioetan
berrorekatzeko saio batzuk egitea gomendatzen dute. Gorputzaren
organismoak bere autooreka- edo autorregulazio-sistemak dauzka.
Baina egoera batzuetan sistema horiek deprimituta egoten dira
eta, orduan, orratzak indartu egiten ditu.
YIN-YANG kosmikora egokitzea eta moldatzea, izakiek
barruko eta kanpoko fenomenoen artean harmonia mantentzeko
daukaten artea da. Arte hori ez ezagutzea, energia kosmiko
gaiztoen edo gaitz guztien mende jartzea da. Barne-elementu
psikikoek, elikadurak eta orotariko nahasteak, YIN edo YANGaren
nagusitzea eragin dezakete, gorputz barrutietan gaixotasunak
sortuaz. YIN-YANGaren oreka edo ekilibrioa mantenduko bada,
gizakiak menderatu egin behar ditu bere grinak.
BOST MUGIMENDUEN LEGEA
ORGANGAIC
EMOZIOAIC
URTAROAK

MHOTZA
ZORIONTASUNA
UDA

V N
GIBELA
HASERREA
UDABERRIA

BAREA
HAUSNARKETA
UDAREN AMAIA

4114BDIDCA

TRISTURA
UDAZKENA

GMTZURRUNA
BELDURRA
NEGUA
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IV. WEN CHI MEDIKUAREN ISTORIOA
Chi-ren ministroak desesperatuta zeuden. Baziren zenbait
aste enperadoreak Estatuaren asuntoez arduratu nahi ez zuela, eta
ez zuen batere interesik agertzen bere inguruan gertatzen zenaz.
Bera, hain kementsua eta aktikoba izan zena, ohean zetzan erabat
gogaiturik, eta izugarrizko nekeaz kejatzen zen.

Azken bolada hartan janari guztiak goitikatzen zituen.
Ministroekin mintzatu bitartean ezerezera begiratzen zuen, joanda
bezala. Azkenean, printze heredatzaileak Wen Chi mediku
famatua kontsultatzea erabaki zuen.
Hau etorri zen eta astiro-astiro aztertu zuen enperadorea.
Pultsu desberdinak hartu zizkion, begiratu zion mihian eta
denbora askoan aztertu zuen gaixoaren aurpegia eta boza. Gero,
irten zen gelatik eta biharamunean itzuliko zela esan zuen.
–Enperadorearen egoera oso kezkagarria da –esan zion
printzeari despedida eman baino lehen–. Beharrezkoa da daukan
depresiotik ateratzea edo bestela egoerra horrek galdu egingo du.
Baina beldur naiz salbatzen badut ez ote dudan neure bizia
galduko.
Hori nola izan zitekeen printzeak galdetzean, hala esan
zuen:
–Sekulako amorrua harrapa eraziz bakarrik sendatu ahal
izango dut. Baina hori eginez gero, nire ejekuzioa aginduko du.
Printzeak erregutu zion egin zezala ahal zuen guztia
enperadorearen bizitza salbatzeko eta ez zuela zertan beldurturik
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segurtatu zion. Ez berak ez enperadorearen emazteak ez zutela
permitituko beraren arropetako izpi bat ere uki zezaten.
Biharamunean eta ordu seinalatuan, enperadorea medikuaren
zain jarri zen. Baina orduak pasa eta Wen Chi ez zen agertzen. Ez
zen haren otseinik ere etorri barkamena eskatzera. Kortesia-falta
honck biziki haserretu zuen enperadorea, baina honen amorrua
azken mugaraino heldu zen Wen Chi hurrengo egunean agertu ez
zenean, ezta hurrenagokoan ere.
Azkenean, lau egun geroago, Wen Chi doktorea azaldu zen
enperadorearen presentziara. Oinetakoak erantzi gabe joan zen
haren oheburura, galdera batzuk egin zizkion bapatean eta bere
oinetako lokatz mordo bat utzi zuen enperadorearen arropetan.
Hori nahikoa ez balitz ere, halako komentario intsolenteak egin
zituen, non enperadorea ohetik jeiki baitzen, bere onetik aterata.
Amorruz dardarka, bere gelako atea erakutsi zion Wen Chi-ri, eta,
hain jokabide harrigarriaren kastigutan, olioa irakiten zeukan
galdara batera botatzeko medikua agindu zien bere funtzionarioei.
Agindu hori eman orduko, erabat arindurik eta osaturik
sentitu zen, bazkari oparo bat eskatu zuen eta ez zen gehiago
oroitu bere ondoezez.
Printzeak eta enperadorearen emazteak izuz beterik entzun
zituzten enperadorearen hitzak eta Wen Chi-ri barkatzeko
erregutzen hasi zitzaizkion presaka. Enperadorea, ordea, ia ez
zegoen gogaiturik, eta lehengoari eutsiz, bere agindua berehala
betetzeko eskatu zuen. Soldaduek Wen Chi medikua hartu zuten
eta olio irakinetan sartu zuten. Oinazerik latzenak nozitu zituen
hiru egun eta hiru gautan zehar, bitarte horretan heriotza ez bait
zitzaion etorri libratzera.
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–Galdara-tapa batekin itxi beharko duzue, nire bizi-energia
agortuko bada– esan zien Wen Chi-k soldaduei.
Enperadoreari kontatu zioten esaten zuena eta honek
galdarari tapa ipintzeko agindu zuen, Wen Chi-ren bizitzari
bukaera emanez.
V. ZANG FU TEORIA
ZANG FU teoriaren espiritua organismoaren osotasun
kontzeptuan oinarritu da; beraz, izen bakoitzak organo jakin bati
badagokio ere, hari atxikitzen zaizkion funtzio-multzoari eta
haren erreakzio patologikoei eta organismoaren gainerako
guztiarekin dituen harremanei ere badagokie.
Horregatik, Txinako Medikuntza tradizionalean bost ZANG
edo organo izendatzen badira ere, organo bakoitzaren funtzioa ez
da bere aldetik edo apartean hartu behar, baizik eta bakoitza
bosten funtzioen osotasunean bildurik, bostek batean adierazten
bait dute organismo ororen aktibitate bitala, bere barne-funtzioekin, hala nola liseriketa, zirkulazioa, iraizpena, etab...
eta bere kanpo-funtzioekin, hala nola hizkuntza, ikusmenaren
mugimendua, entzumena, etab..., denek bost ZANG horien
arabera funtzionatzen dutelarik.
ZANG organo bezala hartzen da eta FU funtzio bezala.
Bakoitzak bere funtzio propioak dauzka elkarren artean bereizi
ezinik iharduteaz gainera. Aktibitate funtzional edo aldaketa
patologiko guztiak gorputzaren osotasuneko parte dira, ZANG
FUen arteko harremanez adierazten direlarik.
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Gibela-udaberria, bihotza-uda, etab. erlazionatzen
ditugunean, barruko organo bakoitzak urtealdian zehar duen
iharduna seinalatzen da.
Organo bakoitzaren funtzio propioak ondoko hauek izango
lirateke:
Bihotza:
- Odol-hodiak gobematzen ditu
- Bihotzaren egoera aurpegian agertzen da
- Bihotzak biltzen du Shen-a: organismo guztiaren
aktibitate bitalaren agerpena
- Aktibitate mentalen multzoa
- Izerdia gobernatzen du
- Mihiko zuloetatik zabaltzen da
Birika:
- QIa gobematzen du eta arnasketaz arduratzen da.
- Banaketa gobematzen du (QI eta likidoena)
- Kanpoan azalari lotzen zaio
Barea:
- Liseriketa, elikagaien garraioa eta garbia den guztiaren
igoera gobernatzen ditu
- Odola gidatzen du
- Muskuluak eta lau gorputz-adarrak gobernatzen ditu
- Ahoko zulotik zabaltzen da
- Barearen egoera ezpainetan agertzen da
Gibela:
- Iragazkortasuna eta purgazioa gobernatzen ditu
- Aktibitate psikoafektiboa ere gibelaren mende dago
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- Odola biltzen eta pilatzen du
- Zainak (muskulu eta hezurren arteko loturak) gobematzen
ditu
- Beraren egoera azkazaletan agertzen da
- Begietatik zabaltzen da kanpora

Giltzurruna:
- Esentzia biltzen eta pilatzen du
- Garapena eta erreprodukzioa edo birsorkuntza gidatzen ditu
- Ura gobernatzen du
- Qlaren hartzea gidatzen du
- Hezurra gobernatzen du eta hezurren muina sortzen du
- Giltzurrunaren egoera ilean agertzen da
- Belarriko zulotik zabaltzen da
Eta, ikusi dugun bezala, mugimendua ez da posible Y1N eta
YANGaren batasuna gabe; beraz, YIN organo bakoitzari YANG
errai bat dagokio, elkarren artean aldatzen direlarik. Hala sortzen
dira mugimenduak deritzenak, eta ondoko horiek dira:
- Besikula
Gibela
- Bihotza
- Estemeharra
- Urdaila
- Barea
- Hestelodia
- Birika
- Maskuria edo bixika
- Giltzurruna
- Sanjiao delakoa (honek Qi tipo
- Perikardioa
guztiak gobernatzen ditu eta
(bihotza kanpotik
babesten du) liseriketan eta elikagai eta uraren
prozesu metabolikoan hartzen du
parte)
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Beraietako bakoitzak energibide batzuk dauzka giza
gorputzean zehar eta gobernatzen eta izendatzen dituzten
energibideok dira kanalak.
VI. QI-A
Akupuntura energi Medikuntza da eta giza gorputzaren
energia esentziala indartzea eta egoera fisiologiko normala
mantentzea da beraren eginkizuna. QI edo energia kontzeptuan
oinarritzen da, QI hori natura osatzen duten elementuetan
sinpleena bezala ulerturik. Unibertsoaren osotasuna Qlaren
aldaketa eta mugimenduek sortuko lukete. Txinako Medikuntza
tradizionalak giza gorputza osatzen duten elementuetan sinpleena
QIa dela kontsideraturik, QIaren mugimendu 'eta aldaketen teoria
erabiltzen du aktibitate bitala edo bizitza esplikatzeko.
SUWEN teoriak "Gizakia Zeruko eta Lurreko QIaren
emaitza dela" dio eta beste pasarte batean "Zeruak eta Lurrak
osatutako QIa gizakia deitzen dela".
Txinako Medikuntza tradizionalak erabiltzen duen Qlaren
teorian bi kontzeptu biltzen dira: bata, bizitza eta giza
gorputzaren osaera mantentzen duen QI edo materia esentziala
litzateke; hala, esate baterako, arnasketa eta janarien QIa.
Bigarrena, ehun organikoen aktibitate fisiologikoa izango
litzateke; esate baterako, ZANG FUen (edo organo eta erraien)
QIa, kanal eta kolateralen QIa, etab... Dena den, biak elkarrekin
harremanetan egoten dira. Lehenengoa, oinarri materiala da, eta
bigarrena, lehenengoaren ihardunaren agerpena (YIN eta YANG
QI kontzeptuaren beraren baitan harturik).
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Zerua

Gizakia

Lurra

Txinako Medikuntza tradizionalean QIa lau eratara ematen
da
1.- YUAN QI edo arbasoengandiko energia: jaiotzetik dugun
energia da; jaio eta gero, janarien elikagaiez osatu eta gorputz
guztian banatzen da. Giltzurrunean biltzen da.
2.- YING QI edo elikagaien energia: Janarien energiatik jasotzen
da batetik, eta arnasketatik, bestetik. Janaria urdailera jaitsi
eta gero energia puru eta inpuruan banatzen da. Inpurua
hesteetatik barrena segitu eta kanpora botatzen da
libratzerakoan. Energia purua urdailak zurgatzen du eta,
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baretik barrena, biriketaraino igotzen da. Han arnasaren
energiarekin (edo ZONG QI-arekin) nahasten da eta YING
energia deitzen duguna osatzen du, hau da, kanaletatik barrena
zirkulatzen duen energia elikatzailea).
3.- WEI QI edo energia babeslea: Janarien QItik sortzen da.
Honako funtzio horiek ditu: QI patogenoari (edo kanpoko
faktore patogenoei) sartzen ez uztea, gorputzaren tenperatura
erregulatzea, ZANG FUak berotzea, azala eta ilea hezetzea eta
apaintzea. Kanaletatik kanpo zirkulatzen du. Azalean,
muskuluetan eta bular eta sabeleko ZANG FUetan egoten da,
eta beraz, organismoaren alde guztietara iristen da.
Hala bada, hitz edo ideia orokorretan, osatzen den QI
kopurua harreman estuan dago Arbasoengandiko Esentziaren
gehiegia edo faltarekin, jaten diren janarien aberastasunarekin,
airearen purutasunarekin, eta Giltzurruna, Barea eta Biriken
funtzionamendu onarekin.

81

DIAGNOSTIKOA ETA TRATAMENDUA
AKUPUNTURAN
Jabier Arrillaga
Nere Arrillaga

Andreas Cleyer-ek, 1.682.ean, txinatarrek pultsuarekiko zituzten
ezagutzei buruz argitaratu zuen Specimen Medicinae Sinicae
liburuaren azala. Mediku txinatarra pultsua hartzen ari zaio gaixoari,
haren laguntzaileak akupuntur orratzak eta moxa prest dituen
bitartean (Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz, Berlin).
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I. SARRERA
"Barruko organoa ezagutzeko kanpoko islada begiratzen da
eta honela somatzen da eritasuna". LING SHU.
Gaitz batek jotako pertsonaren bat txinatar tradizioko
Medikuntzan trebatu batengana joaten denean, diagnostiko ona
egin behar zaio, tratamendua horren arabera bait dago, baita
tratatzeko puntuen eta sesioen kopuru egokia ere.
Diagnostiko ona egiteko pazientearen azterketa "lau
auskultazioak" deritzona, hau da (1) behaketa, (2) itaunketa, (3)
audio-usaimenezko azterketa, eta (4) haztapena egitea
ezinbestekoa da.
Organismoa osotasun bat bezala ulertu behar da eta tokiko
afekzioak, gorputz osoaren gainean eragiteko gai .bezala;
erraietako eritasunak sentimen-organo, gorputzadar, edo
gorputzaren azalean islada daitezkeen erara.
Lau auskultazio hauen bitartez eritasunaren ulermen zehatza
lor daiteke eta honela diagnostikoa egin.
II.

IKUSKAPENA

Gorputzaren azalaren eta erraien artean dauden lolcarri estuei
esker, erraietako QI, odol, YIN, edo YANGaren aldaketak
kanpoan isladatu egiten dira; horregatik oso garrantzitsua da
gaisoaren behaketa; horretarako ikuskapen orokorra eta mihiaren,
gorputz atal desberdinen eta iraizkinen (jariakinen) ikuskapena,
eta umeengan, erkinaren marka baskularren ikuskapena egingo
ditugu....
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Ikuskapen orokorra

Azterketa honetan. A) Aurpegiaren adierazpena, hau da
SHENa, B) Larruazalaren kolorea, eta C) Gorputzaren itxura
orokorra, forma, mantenimendua, higidurak, eta abar... somatzen
dira.
A) Aurpegiaren adierazpena (SHENaren) azterketa.
SHEN hitzak gorputzaren bizi-ihardueraren eta egoera
mentalaren kanpoko zeinuak izendatzen ditu aldi berean, beraz
SHENa izango da gaisoaren egoera mentala ezagutzeko
bitartekoa. Begiak dira organoetako YING QIa kontzentratzen den
lekua, gibelaren irekidurak eta bihotzaren mezulariak dira, eta
garunarekin komunikatzen dute.
Gainera SHENa bihotzean kontserbatuta dago; beraren
isladapena kanpoan begietan ematen da. Arrazoi hauengatik
begietako diztiraren aldaketaren behaketaren bidez kontzientziaren
egoera, higiduren indarra eta koordinazioa, eta erreflexuen
kalitatea jakin daitezke eta, beraz, eritasunaren larritasun eta
pronostikoa igarri.
SHENaren presentzia oso garrantzitsua da zeren nahiz eta
eritasuna larria izan, pronostikoa orokorki ona izaten baita.
B ) Larruazalaren kolorearen ikuskapena.
Odola eta 12 meridianoen eta LUOen QUa aurpegian
kontzentratzen dira eta beraren zuloak zeharkatzen dituzte.
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Esaldi honen bitartez LING SHUak, bere IV. kapituluan,
aurpegiaren diztira eta kolorea erraietako QIa eta odolaren islada
direla erakusten du.

C) Gorputzaren itxura orokorra.
Gorputzaren forma.
Funtsean sendotasun- edo ahulezi egoera, loditasun edo
argaltasuna, eta deformazio fisikoak ere behatzea da.
Deformazioen kasuan, gila erako toraxa edo zifosia bezala,
hauek gutxiegitasun kongenito baten ondorioak dira eta birikako
Qlaren galera bare-urdailaren ahulezia eta giltzurrunetako
JINGaren falta isladatzen dute.
Jarrera eta higidurak.
YANGak higidura zuzentzen du eta YINak atsedena.
Higitzeko ekintza YANG sintoma bati dagokio, eta trankil
gelditzekoa YIN sintoma bati. Etzanda egonik gorputz arina
duten eta erraz bira dezaketen eta aurpegia gorantza duten gaisoek
normalean YANG sindrome bat dute, beroa, betetasuna.
Etzanda egonik gorputz astuna eta higikortasun txikikoa,
aurpegia beherantza eta izpiritu goibela (lur jota) duten gaisoek
normalean YIN sindrome bat dute, hotza, hustasuna.
Eserita dagoenean burua altxatzeak birikaren betetasuna
adierazten du, mukitasun ugarirekin birikan.
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Espasmo edo tikak gorputzadarretan haizearen eritasunetan
agertzen dira, hala nola epilepsia, tetanoa, umeen konbultsio
akutu edo kronikoak.
Bada gorputz-higidura makina bat, diagnostikoa egiten
lagun diezaguketenak.
11.2. Mihiaren ikuskapena.

Mihiaren azterketa ikuskapenaren elementu garrantzitsua da.
Aintzinako testuek mihiaren itxura eta egoera
patologikoaren artean erlazio bat dagoela baieztatzen dute. "Mihia
izpirituaren sustraia da, mihia bihotzaren irekidura da".
"Bihotzeko QIa mihiari esker pasatzen da. Bihotza
harmonian dagoenean bost gustuak ezagut daitezke". "Mihia
soinuen mekanika da".
Mihian kokatuta dago barearen kanpo-agerpena. Barea
urdailarekin erlazionatuta dago eta ZANG FU bi hauek, bost
mugimenduetan, lurra, hau da, asimilazio-funtzioa, ordezkatzen
dute.
Hala ere badaude mihiaren gainean kokatzen diren meridiano
askoren albokide zefalikoen ibilbideak. Horregatik ZANG
FUetako QI XUEek mihia elikatzera igo dezakete eta haien
aldaketa patologikoak mihiaren irudiaren aldakuntza bihur
daitezke.
Berogailu Hirukoitzaren teoria eta Bost Mugimenduen
teoriaren arauera, mihiaren irudiaren ikasketak topografia berezi
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bat ezarri dio mihiari.
Berogailu Hirukoitzaren teoriaren arabera, mihiaren apexak
goiko berogailua ordezkatzen du, erdialdeak erdiko berogailua eta
sustraiak beheko berogailua.

Bost Mugimenduen teoriaren arabera apexak bihotza eta
birika ordezkatzen ditu, erdiak bare-urdaila eta sustraiak
giltzurrunak ordezkatzen ditu, baita ertzek gibela eta behazun-xiskua ere. Azterketaren unean argia edo argikuntza, mihi
aterearen posizioa, mihi-gaineztaduraren (lertzoa) kolorazioa, nola
dagoen osatuta eta mihiaren garbiketa hartu behar dira kontutan.
Mihiaren ikuskapena eguargiz egin behar da, argi
artifizialak ez ditu mihi-gaineztaduraren kolore zuri eta horiaren
ñabardura ugariak bereizten uzten eta.
Mihia ahotik era natural batez ateratzea, mihiaren gorputza
erakustea eta punta beherantza zuzentzea eskatzeaz gain, ez zaio
atzera egin behar ezta indar handiegirekin atera behar ere, kolorean
eraginik ez edukitzeko eta luzera ez aldarazteko.
Mihi-gaineztaduraren kolorazioa: Eritasunaren zeinu
fisikoekin ados ez datorren mihi-gaineztaduraren kolorazio edo
ezaugarriak ikustea gerta daiteke. Ez da ahaztu behar zenbait
substantziak, hala nola janaria, ongailu, narritagarriak etab.,
mihiaren gaineztadura aldaraz dezaketela. Olibak kolorazio beltza
ematen du, laranja-zumoak horia, ozpinak eta tabakoak kolorazio
grisa ematen dute, eta abar
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Mihiaren ikuskapenaren bidezko diagnostikoa
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Barea
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Bihotza
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Beraz gaisoari bere elikadura eta hartzen dituen sendagaiei
buruz galdetu behar zaio; gainera zenbait elikagaik mihiaren
gaineztadura loditik mehera iragan araz dezakete. Edari beroek eta
zenbait narritagarrik ere mihia gorrirantz aldaraz dezakete. Eta
ahoa zabalik arnasten duten gaisoek sarritan lehor itxurako mihia
edukitzen dute.

Faktore konstituzionalak: Mihi gaineztaduraren lodiera
urdail-bareko Qlak eraginda dago. Konstituzio marduleko zenbait
gizabanakok normalean mihiaren gainean jalkin handia ager
dezake. Beraz ez da ondorio azkarregirik atera behar, zeren
gizabanako hauengan mihi-gaineztadura meheak urdail-bareko
Qlaren gutxiegitasuna adieraz bait dezake.
Mihiaren garbiketa: Mihiaren garbiketak, nahiz mihi-depresore baten laguntzaz, edo gasaz bildutako pintza batez,
egiazko jalkina gezurrezko jalkinetik bereizteko balioko du, edo
mihiaren kolorea ikusteko mihiaren gaineztadura oso lodia
denean.
Mihiaren azterketaren emaitzak: Mihiaren azterketak bi aldi
dauzka, lehenbizi mihiaren egituraren azterketa eta gero mihi-gaineztaduraren egoeraren azterketa.
Mihiaren egitura: mihiaren kalitate edo mihiaren gorputza
deitua, mihiaren ehun muskulu baskularren multzoaz osatuta
dago. Azterketak, kolorea, forma, eta higikortasunaren
ikuskapenak hartzen ditu. Haren bidez organoen energiaren egoera
eta hustasun- edo betetasun-maila jakin daitezke.
Mihi-gaineztaduraren azterketak, non kolorea, hezetasuna,
lehortasuna, lodiera, forma eta banaketa behatuko diren, energia
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gaiztoaren izaera, eritasunaren larritasuna, humore eta likido
bitalen egoera eta urdaileko Qlaren egoera jakiteko bide emango
du.
Mihiaren egitura ezagutuz erraietako betetasun edo
hustasuna ezagut daiteke; mihi-gaineztadura behatuz sei energia
gaiztoen afekzioaren larritasuna beha daiteke.
Edo bestela esanda, "QIaren eritasunetarako mihiaren
gaineztadura aztertzen da eta odolaren eritasunetarako, egitura".
11.2.1. Mihiaren egitura
Mihiaren egitura aztertzean funtsezkoa da nolakotasun
hauexek hautematea: garatua ala zimela eta gogerra ala biguna.
Mihiaren azterketan puntu garrantzitsuena da.
Azterketa honetan kontutan hartu behar dira mihiaren
forma, higidurak eta koloreak.
112.2. Mihiaren gaineztaduraren azterketa
Mihi-gaineztadura urdaileko Qlaren lurrinketa eta produktua
da. Pertsona normaletan gaineztadura zuriska mehe bat baino ez
da hautematen, hezea, ez liskatua, ezta lehorra ere.
Kanpoko energia gaizto batek, edo mukositateen barne-estankamenduak, edo elikadura-estankamenduak, urdaileko Qlari
egindako erasoak sortzen du gaineztadura patologikoa.
Mihi-gaineztaduraren behaketak bi aldi ditu: gaineztaduraren
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izaeraren behaketa (benetakoa ala gezurrezkoa, disdiratsua ala
lehorra, lodia ala mehea) eta gaineztaduraren kolorearen behaketa.
11.2.3. Mihiaren behaketak ematen duen informazioa
Mihiaren eta mihi-gaineztaduraren arteko egokitzapenak.
Eritasunen bilakaerak, mihia eta beronen gaineztaduraren
ezaugarriak aldarazten ditu. Adibidez, berotasun beteko barne-eritasun batek, mihi gorria emango du, lehorra eta gaineztadura
horia edo horiska.
Hustasun-hoztasuneko eritasunak, mihi zurbila, hezea eta
gaineztadura zuriska ditu ezaugarritzat. Hala ere, ez da ahaztu
behar prozesu patologikoetan mihiaren eta gaineztaduraren
ezaugarriak ez direla beti bat etortzen.
Adibidez, mihi zurbila eskuarki hoztasunari dagokion
ezaugarria da, gaineztadura horiska edo beltza berotasunari
dagokiona den bitartean. Baina mihi zurbilak eta gaineztadura
beltzak gezurrezko berotasuna adieraztea ere gerta daiteke.
Mihiaren azterketan bildutako ezaugarrien sintesiaren bidez
ondokoa egin ahal izango dugu:
- Energia egokiaren betetasuna edo hustasuna ebaluatu.
- Eritasunak kokagunea gainazalean ala barnean daukan
bereiztu.
- Energia patogenoaren izaera zehaztu.
- Eritasunaren bilakabideaz jabetu eta pronostikoa egin.
Beraz, mihi-gaineztaduraren aldaketak eritasunean zehar
energia egoki eta energia patogenoaren arteko burrukaren adierazle
dira.
92

Zuri izatetik hori eta gero gris eta beltz izatera iragaten den
mihi-gaineztadurak, energia patogenoa sakon sartzen dela esan
nahi du, eritasun arina larri bihurtu dela eta hoztasuna berotasun.
Mehe izatetik lodi izatera pasa den mihi-gaineztadurak
eritasunaren larritzea adierazten du eta energia patogenoa sakon
sartu dela. Heze izan eta lehor bihurtu den gaineztadurak,
berotasun handia dagoela eta gorputzeko likidoak gero eta
lehorragotzen dituela.
Alderantziz, lehor izan eta heze, lodi izan eta mehe, beltz
izan eta gris, gero hori eta azkenean zuri bihurtu den mihi-gaineztadurak, osasunaren hobakuntza adierazten du, gorputzeko
likidoen berriztatzea, energia patogenoaren atzerakada, energia
egokiaren berrindartzea.
11.3. Gorputzaren hainbat alderdiren ikuskapena
A) Buru eta ileen ikuskapena
Buru eta ileen azterketa honako honetan datza, buruaren eite
eta jarrera eta ileen kolore-aldaketak eta bizitasuna behatzean.
B) Begien ikuskapena
Gibelaren irekidura somatikoa dira begiak, baina bost
organoen YING QIaz beterik egon ere badaude.
Begi-behaketan begiradaren disdira hautemango da, baina
baita kolore-aldaketak eta begien eta betazalen higidurak ere.
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C) Belarrien behaketa.
Belarriak giltzurrunen irekidura somatikoa dira; SHAO
YANG meridianoari dagozkio; belarria aztertzean belarriaren
kolorea, disdira eta belarri-barruaren itxura behatu behar dira.

D) Sudurraren behaketa.
Birikaren irekidura somatikoa da sudurra; urdailaren
meridianoak zeharkatzen du; arnasaren iraganbidea da. Sudurraren
behaketa, sudur-atalak eta sudurraren deformazioak aztertzean
datza.
E) Ezpain, hortzagin eta eztarriaren behaketa.
Ezpainak barearen kanpo-agerpena dira. Beraien kolore,
hezetasun eta eitearen aldaketak aztertu behar dira.
Hortzaginak eta hortzoiak; hortzaginak giltzurrunen
menpean daude; hezurren haborokina agertzen dute.
Urdailaren meridianoa hortzoietan abarkatzen da.
Eztarria. Eztarria birika eta urdailaren bidea da. Bihotz,
giltzurrun, gibel, bare eta urdailak eztarrian dituzte abartzeak;
berton ager daitezke, beraz, ZANG FUen eritasun asko.
Eztarriaren behaketan beronen kolore eta morfologiaren
aldaketak aztertuko dira.
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F) Azalaren behaketa.
Azala organismoaren babestailua da; WEI QIa dabil azalean
zehar. Birikaren kanpo-agerpena da. Azalaren behaketan
kolorearen aldaketa kontutan izango da, bost mugimenduen
koloreekin duen erlazioan aztertuz.
II.4. Iraizkinen ikuskapena
Iraizkinetan gorroak, gorozkiak eta gernua, malko, mukia,
galkin zuriak... e.a. sartzen dira.
Diagnostikorako beharrezko elementuak dira berauen
kolore, izaera, kantitate eta aldaketak. Orohar iraizkin isurkor eta
zuriak hoztasunaren sintomak dira, eta iraizkin uher, hori eta
liskatsuak berotasunarenak.
II.5. Haurraren hatzeko aztarna baskularren behaketa
Haurraren hatz erakuslearen ahurraldean agertzen den sare
baskularraren azterketak eragile patogenoaren izaera eta QI
egokiaren egoera zehaztu eta diagnostikoa bideratzeko ahalbidea
ematen du. Hiru urtetik beherako haurrei ezin zaie pultsu hartu
eskumuturreko hiru kokaguneetan. Azterketa honen ordez, hatz
erakusleko kapilarren behaketa egiten da, hatzeko sare baskularra
birikako SHOU TAI YIN meridianoaren abarkatzea dela
kontsideratzen bait da.
III. ITA UNKETA
Itaunketa azterketaren puntu nagusia da, eginkizun
klinikoetan lehena. Itaunketa-teknikak hobetuz joan dira historian
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zehar; SU WENaren 78. kapituluan eta LING SHUaren 28.ean
hamar galdekizunen abestiaz hitzegiten da.
111.1. Hotzari eta beroari buruzko itaunketa
Hotza:
Hotzak, hotzaren beldurra esan nahi du, hots, hotzikarak
edukitzea. Hotzen beldurra bi eratara agertzen da:
Hotzaren beldurra (WUHAN): gaisoa dardaraka dago eta
berotasunak ez du hotz-sentsazioa kentzen.

Hotzaren beldurra (WEIHAN): hotza pixkanaka agertzen da
eta berotasunak baretzen ditu hotzikarak.
Berotasuna:
Berotasunak, gorputzeko ohizko tenperatura baino altuagoa
dela esan nahi du, baina baita norberak gorputz osoa edo zati bat
bero sentitzen duela ere.
Ohizkoa baino tenperatura altuagoa sukarra da. Bi iturburu
ukan ditzake:
Kanpo-iturburua: sei gehiegikerietako batek eraginda, eritasun
epidemiko batek eraginda.
Barne-iturburua: elikadurak, emozioek, nekeak eragindako lesioa.
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111.2. Izerdiari buruzko itaunketa
Izerdia bihotzaren isurkia da. YANG QIak distilaturiko
likido organikoez egina da. Hala kanpo-gaitzengatiko sintometan
nola barne-lesioengatiko eritasunetan agertzen da.
111.3. Minei buruzko itaunketa
Mina sintoma subjektiboa da, sarri ematen dena eta
gorputzaren edozein aldetan ager daitekeena.
Minaren kausak honakoak izan daitezke:
- betetasun bat adibidez kanpotiko energia gaizto bat, edo QIaren
eta odolaren estankamendu bat, edo mukositate lohien pilaketa
bat, edo parasito-talde bat, edo urdail-hesteetako enpatxu bat.
Hauek meridiano eta kolateralak butxatzen dituzte, QI XUEari
ibilbidea galeraziz organismoan zehar. Mina hain zuzen ere QI
XUEa ibili ezin denean agertzen da.
- edo hustasun bat: adibidez, Qlaren eta odolaren gutxiegitasunak
edo YIN JINGaren gutxitzeak, erraiak eta meridiano kolateralak
elikadurarik gabe uzten ditu.
Minari buruz galdetzea beronen kokagune eta ezaugarriez
galdetzea da.
IlL4. Loari eta ametsei buruzko itaunketak
YANG energia bukaerara heltzean, YIN energia maila
gorenean dago; orduan lo egiten dugu. YIN energia bukaerara
heltzean, YANG energia maila gorenean dago; orduan itzartu
egiten gara.
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Loaren azterketa, bada, YIN eta YANGaren ugaritasuna edo
ahultasuna ezagutzeko bide da. Loaren aldarazpen patologikoak
logabezia eta logura dira.
Ametsak.
Ametsak organoen alderdi mentalaren kanpoko-agerpena
dira (ZANG). Ametsen errepikakortasuna elementu semiologiko
inportantea da.
YlNaren gehiegizko kopuruak itsaso zabal handi bat
zeharkatzen den ametsean dauka kanpo-agerpena; YANGaren
gehiegizko kopuruak suteekiko ametsak dakartza. Bien
gehiegizko kopuruak, jendea elkar hiltzen ari den amets
horietakoak. Gainaldeko gehiegizko kopurua: hegaka ari zarela
amets eragiten dizu. Azpialdeko gehiegizko kopurua, amildu
egiten zarela. Gehiegizko elikadurak, eman egiten duzula amets
eragiten dizu. Premian izateak hartu egiten duzula. Gibeleko
betetasunak: suminezko ametsak. Biriketako betetasunak:
doluzko ametsak. Heste-bizkarroi txikiak: jendetza izugarriekiko
ametsak. Heste-bizkarroi luzeak: gatazkekiko ametsak.
111.5. Jateko gogoa eta hartzen den
elikadura-kantitatea

Gaisoaren jateko gogoa eta hartzen duen elikadura-kantitatea
ezagutzeak, bare eta urdailaren gaitasun funtzionala zehaztatzeko
eta eritasunaren bilakaerari buruzko pronostikoa egiteko bide
ematen du.
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111.6. Ahoko zapore eta usainak

Komeni da gaisoari galdetzea ahoan izaten dituen ezohizko
zapore eta usainei buruz. Mingostasuna sentitzea berotasun-sintomen artean dago, eta gibela eta behazun-xixkua bero eta
bete daudenean gertatzen da batipat. Zapore gozo, koipetsu,
atseginak, barea eta urdaila bero eta heze daudela esan nahi du.
Ahoko zapore garratzak, berriz, gibelari eta urdailari ere
berotasuna gehitu zaiela erakusten du.
111.7. Gernu eta gorozkiei buruzko itaunketa

Gorozkiak
Arruntak ez direnean, gorozkiak lehorrak edo likidoak izan
ahal dira. Nekez eta behar den maiztasunik gabe jaulkitzen diren
gorozki lehorrek hauetariko batekin daukate zerikusia, hots, edo
likido organikoen gutocitzearekin, edo QIaren gutxitzearekin, edo
QIaren eta likido organikoen ahultzearekin, hestelodian
lehortasun handiegia sortarazten bait dute eta hestean zeharreko
iragapena alteratzen. Gorozki bigun eta formagabeak, ia isurki
direnak, honako patologia hauek ematen direnean ikusten dira:
bare ahula, dituen eraiketa- eta garraio-funtzioa gaizki betetzen
dituena, edo garbia lohitik banandu ezin duen hestemeharra,
hezetasuna hestelodira doalarik zuzenean. Gorozkiak lehenengo
lehorrak eta gero likidoak direnean, gibel eta barearen arteko
harmonia hautsi dela esan nahi du; gibela betetasun egoeran dago
eta barea hustasun egoeran.
Gemua.
Gernua humore-likidoen eraldaketaz sortzen da. Beronen
ikerketak likido organikoen ugaritasun/urritasunari buruzko
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datuak ematen ditu eta era berean organoetako Qlaren
funtzionamenduari buruzkoak. Poliurian, eritasuna giltzurrunetan
dago eta hustasun-hoztasun motakoa izaten da eskuarki. Poliuria
diabetean ere aurkitzen da. Oliguriak iturburu bitatik etor
daitezke: bata, eraldatu beharreko nahikoa gairik ez dagoelako,
edo berotasun larregiak humoreak alteratu dituelako, edo izerdi eta
gorakoek likido organikoak urritu dituztelako. Bestea, birika-bare
eta giltzurrunen disfuntzionamendu bategatik. Organoetako
Qlaren funtzioa ez da ongi betetzen; hezetasuna eta ura
gorputzean presatuko dira.
111.8. Entzumena eta akufenoak, ikusmena eta
zorabioak
Entzumena: Entzuteko funtzioak giltzurrunarekin du zerikusia;
gorreriak hustasun- edo betetasun-motakoak izan daitezke.
Betetasun-motako gorreriak gorreri akutuak dira, gehienetan
SHAO YANGeko hotz gaizto batek sortaraziak, energia
eragotziaz. Hustasunezko gorreriak apurka-apurka agertzen dira
eta Qlaren hustasunak edo JINGaren galera handi batek ekarriak.
Gorreriok larriak eta tratamendu zailekoak dira.
Belarriko durdurioa.
Betetasun-motako durdurioak basaki agertzen dira; batzutan
bularreko ondoez eta gorakoekin batera agertzen dira.
Hustasun-motako durdurioak intentsitate ertaineko
minarekin batera agertzen dira, batzutan bihotz-pilpilekin.
Belarrietan sakatuz gutxitzen dira.
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Ikusmena: Gibelarekin zerikusia duen sentimena. Begi gorriak,
fotofobiaz minberatuak, haize beroak eraginda dira edo, malkoak
isuriz gero, bero hezeak. Hemeralopia hustasun-egoeran aurkitzen
den gibelak sortarazia da.
Zorabioak: Agerpen klinikoek hustasun- edo betetasun-era har
dezakete; orohar, betetasun-motakoak dira naharoenak.
Hustasunezko zorabioak era bitakoak dira: gibel eta
giltzurrunetan YINa urritzeak dakartzanak, eta bihotz eta bareko
QI XUEaren gutxiegitasunak dakartzanak sorterazitakoak.
Betetasun-motako zorabioak ere bi eratakoak dira:

Gibeleko haizeek sortarazitako zorabioak, goikaldea
asaldatzen dutenak. Eta flema lohien pilatzeak eragindako
zorabioak, flemok barrena butxatu eta Qlaren zirkulazioa
alteratuko dutelarik.
IV. ENTZUN-USAINKETAK
Entzun-usainketa gaisoak dituen hots-usaineei dagokien
azterketa da. Txinatar Medikuntzak ez zuen auskultazioa
ezagutzen, hots, belarria zuzenean gorputzean jarriaz, edo
bitartekotzat estetoskopioa erabiliz organismoaren barne-hotsak
entzutean datzan metodoa.
Entzuketa.
Ahotsaren soinua.
Ahotsaren indarra: Ahots altu ozenak, logorrea
egonezinarekin, betetasun-sintomei eta berotasun-sintomei
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dagozkie. Ahots ahul baxuak, hitz estrainioak, nekea, hustasun-sintomet eta noztasun-sintomei dagozkie.
Arnasketa.

Arnasketa ahula eta arnasketa karraskaria. Arnasketa ahula
bame-erasoren bati eta hustasunagatiko faltari dagokio; birika eta
giltzurrunetako Qlaren gutxiegitasuna adierazten du. Arnasketa
karraskari eta zaratatsua betetasun- eta berotasun-sintomei
dagokie; XIE bero naharoaren adierazle da, bronkioetako
iraganbide zaila duena.
Eztula.
Eztula, birikak bere hedapen-funtzioa bete ezinetik sortzen
da, QIak kontrakorrontean igo beharra duelarik.
Zotina eta korrokadak.
Zotina eta korrokadak, bata eta besteak, urdaileko Qlaren
kontranorantzako gorakada bati dagozkio, baina nola kausak hala
agerbideak ere diferenteak dituzte.
Zotin ozen eta gogorra bero beteari dagokio eta zotin
motelagoa eta bitarte zabalagokoa, hotz hutsari.
Korrokadak otordu jorien ondoren sortu ohi dira. Kausak
hauexek izan daitezke: elikagaia urdailean geratzen da liseritu
barik, gibela eta urdaila desorekan daude, urdaila hutsean dago eta
QIa kontranorantzan doa.
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V. HAZTAKETA

Haztaketaren bidezko miaketak bi alderdi ditu: pultsuaren
azterketa eta gorputzaren haztaketa.
V.1. Pultsuaren azterketa

Pultsu hartzea deritzon azterketa hau eritasunaren egoera eta
aldaketak hautemateko bide da.
V.1.1. Pultsuen kokalekuak
SU WEN-ak 20. kapituluan 9 behapostu aipatzen ditu,
hurrenez hurren zeruari, lurrari eta gizakiari dagozkienak.
SHANG HAN LUNek hiru kokalekuren aztermetodoa azaltzen
du: 9E izenekoa karotidaren bidegurutzearen gainean, CUNKOU
izenekoa arteria er •adialaren gainean eta 59V izenekoa peroneko
arteriaren gainean.
Baina CUNKOUan soilik hartu ohi da pultsua gehienetan.
CUNKOUa, QIKOU izenaz ere ezagutzen dena,
eskumuturraldean kokatzen da, arteria erradialaren gainean.
Kokalekuak hiru alde ditu: GUAN langa, CUN erpurua, eta CHI
oina, hirurok eskumuturralde bietan daude, arteria erradialaren
gainean. Eskumuturretik hurbilen dagoena "erpurua" deitu
dioguna da, gero "langa" deitua dator, eta ondoren "oina". Asko
dira ZANG FU organoak CUNKOUaren pultsuekin
erlazionaturik jartzen dituzten teoriak. Bada alderik autoreen
artean, baina funtsean esan daiteke ezkerreko eta eskuineko
eskumuttu•en artean diren 6 kokalekuetan honela bana daitezkeela
organoak: Eskuinekoan, erpurualdean, gainazalean Hestelodia

izango genuke eta sakonean Birika; langan, Urdaila izango
genuke gainazalean eta Barea sakonean, eta oinean Berogailu
Hirukoitza gainazalean eta Bihotzaren Maisua sakonean. Hala ere,
zenbaitek eskuineko oinean giltzurruna lekutzen du, batez ere
MING MENarekin erlazionaturik. Ezkerreko eskumuturrean,
erpuruan Hestemeharra izango genuke gainazalean eta Bihotza
sakonean; langan Behazun-xixkua gainazalean eta Gibela
sakonean eta oinean Gernu-puxika gainazalean eta Giltzurruna
sakonean.
Sexuen arabera aldeak daude pultsuetan. Gizonarengan,
YANG energia izanik nagusi, ezkerreko pultsua indartsuagoa
izango da eskuinekoa baino, eta emakumearengan, YINa denez
nagusi, eskuineko pultsua izango da ezkerrekoa baino
indartsuagoa.
Oin eta erpuruaren guneen artean ere bada alderik; oina YIN
da erpuruarekiko, eta erpurua YANG oinarekiko. Gizonarengan,
YANGa nagusi denez, erpurualdeak handiagoa izan behar du
normalean oinaldea baino, eta emakumearengan, YINa izanik
nagusi, oineko pultsuak ukan behar du nagusigoa erpuruko
pultsuaren gainetik.
V.1.2. Pultsu hartzeko teknika
Pultsu hartzeko, gaisoak jezarrita egon behar du, besoa
postura naturalean luzaturik eta ahurra gora begira duela eta
apofisi estiloide erradiala langaldea seinalatuz. Ezkumuturra laxo
jarri behar da. Kokagunea hiru hatzez bilatzen da: hatz luzea
"langaren" gainean jartzen da, gero erkina "erpuruaren" gainean
eta nagia "oinaren" gainean. Hiru hatzok arku antzeko bat egin

behar dute plano beraren gainean, hatz-mamiez sakatzeko
arteriari. Hatzon arteko bitartea gaisoaren tamainuaren araberakoa
izango da, gaisoa zenbat eta handiagoa hainbat eta bitarte
zabalagoa, eta alderantziz.

Guan Youbo txinatar mediku ospetsua diagnostiko-lanean.
Pultsu hartzean, hiru motako hatz-sakadaz baliatzen gara
sarri, pultsua sentitzeko. Sakada arina: azalaren gainean egiten da,
gainetiko pultsu hartzeari dagokio eta "jaso" deitzen zaio. Sakada
indartsua, tendoi eta hezurretarainokoa, pultsu-hartze sakonari
dagokiona da eta "bultzatu" deitzen zaio. Bitarteko sakada,
muskuluetarainokoa, bitarteko pultsu hartzeari dagokio eta
"bilatu" deitzen zaio. Pultsu bat bereziki hauteman nahi izanez
gero, hatz bakar batez egin daiteke sakada: pultsu hartze partziala
da. Praktikan bi eratara egiten da, hiru hatzez alde bietan eta hatz
bakar batez, hala behar balitz.
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Pultsu hartzeko giro lasaia behar da. Aintzinako autoreek
uste zuten pultsu hartzeko denborak ez zuela 50 taupadatik
beherakoa izan behar; gaur, ostera, minututik beherako ez duela
izan behar esaten da. Pultsu hartzea pultsuaren egoeraz jabetzea
da, hots, hatzen azpian pultsaketaren sentsazioa izatea,
maiztasuna, erritmoa, intentsitatea, pultsua azaleratzen den

gunean nabarituz, jarioa, uhinen maila, luzera e.a.
Pultsu normalak: lau taupadako maiztasuna du arnas-zildoko. Erritmo erregulatu eta lasaia du. Baretasun indartsua
duen sendotasuna. Indar- eta lasaitasun-sentsazioa du hala
sakonean nola gain azalean, pultsuaren "oinean" bereziki, pultsua
gorputzaren barne eta kanpoko egoerari hertsiki loturik bait dago.
Pultsuaren egoeraren aldaketa arruntak: adinagatiko
aldaketak, adibidez: zenbat eta gazteagoa den pertsona, pultsu
azkarragoa dauka; umetxoen pultsua arrapaladakoa da.
Gaztetxoen, helduen eta osasun oneko pertsonen pultsua
indartsua da. Zaharren eta gorpuzkera makaleko pertsonen pultsua
ahula da. Argalek pultsu a7aleko samarra dute eta lodiek sakona.
Kasu batzutan kokagunez aldatuta aurkitzen da pultsua:
pertsona batzurengan ez da erpurualdean aurkitzen pultsua, baizik
eta oinaldetik eskugainerantz zeharka.
Klimagatiko aldaketak ere badaude: urtaro-aldaketek ere
eragina dute pultsuaren baitan. Udaberrian sokan dator pultsua
pertsona osasuntsuetan. Udan pultsu normala pixka bat gakotu
egiten da. Seigarren hilabetean pultsu normala malgu eta ahul
samarra da. Udazkenean malgu samarra. Neguan harrikara
bihurtzen da pultsua.
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V.1.3. Pultsuen bidez egindako pronostikoa
Pultsuen bidez egindako pronostikoa, hautemaniko edo
bilduriko sintomen eta pultsuaren eitearen arteko
komunztaduraren araberakoa da. Pronostikoa baikorra izango da
emaitzetan komunztadurarik badago, eta ezkorra bestela.
Adibidez, betetasunagatiko eritasunaren kasuan, pultsua zabala,
azkarra eta betea bada, komunztadura dago eta pronostikoa, beraz,
baikorra da. Betetasunagatiko eritasunaren kasuan, pultsuak
sakon, ixil, ahul jotzen badu, komunztadurarik ez dago sintomen
eta pultsuaren artean eta pronostikoa beraz ezkorra izango da.
Eragile patogenoa indartsua da baina QI egokia ahula da;
eritasuna larriagotu egingo da.
Eritasun akutu bat, gainazaleko pultsu zabal, azkar eta bete
batekin, pronostiko onekoa da; eritasun akutu bat pultsu sakon,
neke, ixil, ahularekin, pronostiko erreserbatukoa da. Eritasun
kroniko bat pultsu sakon, ixil mehe, ahularekin, pronostiko
onekoa da. Eritasun kroniko bat pultsu azaleko, zabal, azkar,
betearekin, pronostiko txarrekoa da.

Sintomen eta pultsuaren arteko deskomunztadura ongi
interpretatzeak garrantzi handia du bide terapeutikoak aurkitzeko.
Pultsua, bada, itaunketa eta mihiarekin batera, ezin
inportanteagoa da diagnostiko ona gauzatzeko eta, ondorioz,
teraupeutika ona aplikatzeko.
Pultsuen bidez egindako diagnostikoaren garrantzia
adierazteko nolabait, bada pasadizo bat PIENN TSIAOri egotzita
kontatzen dena. PIENN TSIAOri behin enperadoreak deitu omen
zion jauregira enperatrizari azterketa bat egiteko, gaitz ezezagun
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batek jota bait zegoen. Jakina da garai hartan inork, den famatu
eta inportanteena izanda ere, ez zuela eskubiderik enperadore-familiarengan begirik jartzeko eta are guttiago haren soin-atalik
ukitzeko. Honetaz jakitun, dio kondairak, PIENN TSIAOk
bionbo baten atzean ezkutaturik zegoen enperatrizari hari mutur
bat jar zezan eskumuturrean, pultsu erradialen kokagunearen
gainean hain zuzen ere, eskatu omen zion eta hariari beste
muturretik oraturik berak, arteriak harian zehar jaurtikitako
bibrazioak hautematen saiatuko zela. Enperatrizak (eta ulertzekoa
da), berbalapiko bat zelakoan etorri zitzaiona, hari-muturra
txakurtxo baten hankari lotu zion. PIENN TSIAOk orduan,
bionboaren beste aldeko hari muturra eskuan zuela, jakinerazi
zuen berak hautematen zituen taupadak ez zirela inola ere
gizakiarenak, eta behin eta berriz errepikatzen zuen anormala zen
zerbait sentitzen zuela. Miretsita eta txunditurik, enperatrizak
bere iruzurra aitortu zuen, desenkusatu gabe haatik, baina gero
eskumuturrean lotu zion haria. PIENN TSIAOk bere sumina
irentsi eta arta haundiz oratu zion hari-muturrari. Esan beharra
zuen eta esan zuen handik lasterrera, enperatriza ez zegoela
gaisorik, baina erdiko nazioak (TXINA) beste printze bat edukiko
zuela. PIENN TSIAOk ez bakarrik haurdun zegoela baizik eta
fetuaren sexua ere diagnostikatu zuen.
Istorio honekin pultsuen bidez egindako diagnostikoaren
inportantzia azpimarratu nahi nuke, zeren, nahiz eta diagnostiko
on bat egiteko ditugun jokamolde anitzetarik bat besterik izan ez,
batzutan aditu on bat, pultsuaz bakarrik baliatuz, diagnostiko ona
egiteko gauza izan bait daiteke.
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DIAGNOSI-ARAUAK
Diagnostikoa, arestian ikusi ditugun azterketako lau
aldietan egindako behaketak txinatar Medikuntzaren oinarrizko
teoriekin kontrastatuz ateratzen da. Diagnosi-metodo asko dago
txinatar Medikuntzan; mendebaldean ezagunena 8 printzipioen
metodoa, edo 8 diagnosi-arauena, deitua da. Izan ere eritasun
baten sintomak modu sinplean bil daitezke honako bikote hauen
bitartez: Barnekaldea-kanpokaldea; hoztasuna-berotasuna;
hustasuna-betetasuna; YIN-YANG.
8 printzipio hauek, bada, dira diagnosi-metodo guztietan
erabiltzen den arau orokorra.
BAGANG-en (8 diagnosi-arauen) bidez diagnostiko bat
erabakitzea, azterketan zehar jasotako sintomak 8 printzipioen
arabera sailkatzea da, hemendik ondorioztatzeko eritasun-mota,
kokagunea, izaera eta energia egokiaren (ZHENG QI) eta energia
gaiztoaren (XIE QI) arteko indar-erlazioa.
Eritasun-mota YIN edo YANG izango da beti; kokagunea
kanpoan (gainazalean) (BIAO) edo barnean (LI). Eritasunaren
izaera hoztasuna edo berotasuna. Energia gaiztoaren apogeoa
betetasuna da, QI egokiaren perigeoa hustasuna.
Gainera YIN eta YANG BAGANGaren printzipio orokorrak
dira, hots: gainazala, berotasuna eta betetasuna YANGarenak dira.
Barnea, hoztasuna eta betetasuna YlNarenak. Eta honek 8
printzipioak 4 bikotetan hartzen ditu lehenago esan bezala:
gainazala (BIA0)-barnea (LI). Berotasuna (RE)-hoztasuna (HAN).
Betetasuna (SHI)-hustasuna (HU). YANG-YIN..
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BIA0 LI
Kanpoan-barnean, kanpokaldea-barnekaldea, gainazala-sakona.
Azterketa klinikoan bildutako datuak gainazalekoak diren
ala sakonekoak diren ikusi eta sailkatzeak, eritasunaren
kokagunea eta zernolako bilakaera izango duen zehazteko
ahalbidea ematen digu. BIAO LIk, bada, ez bakarrik lekua, hots,
energi-nahaspilaren kokagunea, baizik eta denbora ere definitzen
du, hots, eritasunaren bilakaera. Eritasuna azalean dagoenean,
epidermis edo dermisean, BIAOkoa da. Gaitza erraietan, odol-basoetan, orpo-muinean eta hezurretan lekututa dagoenean,
Llkoa da. Horrela eritasunak bilakabide diferenteak har ditzake:
gainazalean ager daiteke edo barrukaldean. BIAOren sindromea
progresiboki bilaka liteke LIren sindrome edo alderantziz.
Horrela badakigu eritasunaren iraupenak bilakabidea ere
emango digula: larritzera, kanpotik barrurantz badoa, eta
hobetzera, barrutik kanporantz joanez gero.
HOZTASUNA-BEROTASUNA
HOZTASUNA-BEROTASUNA eritasunaren izaera
zehazteko ahalbidea ematen diguten printzipioak dira. YIN edo
YANG gehiegi dagoen seinale dira. Hoztasunaren sindromeak,
organismoak YANG QI gutxiegi daukala, edo hotz gaiztoaren
erasoa adierazten du. Berotasunaren sindromeak, organismoak
YANG QI gehiegi daukala, edo bero gaiztoaren erasoa adierazten
du. Hoztasun-berotasunak zehazten ditu geldialdiaY eta higialdiak.
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Hoztasunaren sindromeak: organismoaren aktibitate
funtzionalaren gutxitzea adierazten du, dela YANGa hutsik
dagoelako eta YINa indartsu, dela hotz gaiztoaren erasoa
dagoelako.
Berotasunaren sindromeak: organismoaren aktibitate
funtzionalaren gehikuntza adierazten du, dela YANGa indartsu
dagoelako eta YINa hutsik, dela berotasun gaiztoaren erasoa
dagoelako.
Hoztasunaren sindromeak eta berotasunaren sindromeak
gainazalaren eta barnekaldearen sindromeekin erlazionatuta daude,
sindrome konplexuagoak sortuz: gainazaleko-hoztasun,
gainazaleko-berotasun, barne-hoztasun, barne-berotasunaren
sindromeak, alegia.
HUSTASUNA -BETETASUNA
Hustasuna eta betetasuna, organismoaren energia egokia

(ZHENG) eta energia gaiztoa (XIE) nola aurkitzen diren jakiteko
ahalbidea ematen diguten printzipioak dira. Hustasuna QI egoki
gutxiegi izan ondoren agertzen da, betetasuna QI gaizto gehiegi
izan ondoren. Hustasuna-betetasunak, beraz, hauxe definitzen du:
sindromearen kausa den energiaren kalitatea.
energia gaiztoa (betetasuna)
energia esentziala (hustasuna)

Eta kantitatea.
Hustasunaren sindromeak mota diferenteak biltzen ditu:
YIN hustasuna, YANG hustasuna, QI hustasuna, Odol
hustasuna. Sindrome guztiok bat datoz puntu batean: energia
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egokiaren (ZHENG QI) gutxiegitasuna, aforismoak gogorarazten
duen bezala: "Energia gaizto batek eraso egiten dionak, bere QI
egokia hutsik dauka nahitaez".
Betetasunaren sindromeak QI gaizto gehiegi dagoela
isladatzen du. Segun eta non dagoen betetasuna, sintomak
ezberdinak izaten dira. Hala ere, betetasun-mota diferente guztiok
puntu amankomun bat dute: QI kaltegarri gehiegi izan arren,
organismoaren QI egokiak kontraeuts diezaioke; betetasuna,
beraz, bizi-energiaren eta XlEaren arteko borrokaldiko une latza
da.
Hustasuna-betetasuna, BIAO LI eta hoztasuna-berotasuna
elkarrekin erlazionaturik daude; kasu konplexuok honela
banaturik egon daitezke: gainazaleko betetasuna, gainazaleko
hustasuna. Barneko betetasuna, hoztasun eta hustasun-berotasunaren sindromeak barne hartzen dituelarik. Barneko
hustasuna, hustasun-hoztasuna eta hustasun-berotasunaren
sindromeak bame hartzen dituelarik.
YIN-YANG. (YIN-YANG bikoteak jatorria eta agerpena
definitzen ditu).
YIN eta YANG dira BAGANGen printzipio nagusiak eta
hauetara biltzen dira beste 6 alderdiak; eritasun baten aspektua
bereizteko eta laburbiltzeko ahalbidea ematen dute, beste
printzipioekin erlazionaturiko sindromeez baliatuz. Horrela
lehenengo pare honek, bitasun funtsezkoa eta lehena, YINean edo
YANGean agerturiko asaldurei izaera sailkatzeko ahalbidea
ematen du: YIN hustasuna, YANG hustasuna, YlNaren
suntsipena, YANGaren suntsipena.
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Sintoma baten aurrean, dela mina dela beste bat, lehenengo
YINean edo YANGean sailkatu behar da, sintomaren mota,
izaera, agerpena zehazteko.
Horrela, energi-asaldura orotan, eta batez ere mina agertzen
denean, ezinbestekoa da mina sailkatzea. Honela sailkatuko da:
- YIN edo YANG agerpidea.
- Kokagunea jakin.
- Bilakaera, denbora eta iraupena jakin.
- Minaren kantitate eta kalitatea jakin.
- Geldialdi ala higialdi-arazoa den jakin.
Eta hau egin ondoren, gaitzaren YIN edo YANG agerpen
guztiak ezagutu eta gero, jatorria zein duen jakin daiteke eta
eraginkorki trata.
8 arauak dira, bada, oinarrizko diagnostikoa akupunturan eta
berauok gabe ez dago diagnostikorik.
8 diagnosi-arauok oinarritzat hartuta hainbat sindromeren
diagnostikoa egin ahal izango ditugu: Energiaren, odolaren,
likido organikoen sindromeena. Organo, errai, meridianoen
sindrome sinple eta konplexuen diagnostikoa. Kanpotiko sulcar-sindromeen diagnostikoa. 8 diagnosi-arauak, gaisoaren
azterketatik jasotako datu guztiekin konfrontatuz, diagnostikoa
erabakitzera iritsiko gara eta diagnostiko honi esker eritasunaren
jatorria jakin eta tratamendu egokia aplikatuko dugu.
Orain arte esandakotik, kontsulta pribatura norbait etortzen
zaigunean egin behar dugun diagnostikoaren alderdi oinarrizkoen
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eta funtsezkoena hauxe da: 8 diagnosi-arauetan oinarriturik,
itaunketa on bat egiteko gaitasuna, mihiaren behaketa ona eta
pultsuen hartzearekin batera.
VII. TRATAMENDUA
Tratamendua, diagnostiko egoki baten azken ondorioa
izango da, gaixoa aztertzean ikusi ditugun itxura, giroa,
konstituzio fisikoa, adina, norberaren jateko eta pentsatzeko
modua eta norberaren sentimenduak kontuan harturik.
Tratamendua azaleko puntu konkretu batzutan orratzen
puntzioaren bitartez egiten da; puntu honen erreferentzia
anatomikoa zehatza da. Orratzen luzera eta zabalera ezberdinak
izan daitezke.
Orratzetan txinatarrak eta japoniarrak ditugu. Txinako
orratzak eskuaz ipintzen dira, eta hiru parte dituzte: 1) orratzaren
punta, 2) girtena (ala gorputza) eta 3) burua.
Hiru zati hauek orratzei izaera sinbolikoa ematen diete,
zeren konparatu ahal izango bait lirateke orratzaren hiru zatiak
gizakiaren hiru zati garrantzitsuekin: burua, enborra eta
gorputzadarrak. Orratz hauek oso energetikoak dira eta Txinan
erabiltzen dira gehien. Gaur egun mundu guztian ere erabiltzen
dira.
Japoniarrak aplikadore baten bidez erraz ipintzen dira. Parte
bi dituzte: 1) orratzaren punta eta 2) girtena. Orratz hauen
erabilera mendebaldean asko zabaldu da.
Gaurko orratzak altzairu herdoilgaitzezkoak, zilarrezkoak
edo urregonizkoak dira eskuarki. Ziztatzeko era ez da beti berdina,
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urtearen garaiaren arabera edo pertsonaren arabera alda daiteke.
Azalekoa, sakona, arnasa hartzerakoan, arnasa botatzerakoan,
bizkorrago, astiroago eta abar izan daiteke.
Orratzaz aparte, Txinako Medikuntza tradizionalean,
artemisa erabiltzen da. Belar hau deshidratatu eta hauts bihurtzen
dute, eta erretzerakoan bero lehor, gogor eta sakona ematen du;
akupunturan punto batzuei beroa emateko erabiltzen da.
Erretzeko prest dagoen artemisa prentsatu belar honi moxa
deritzogu (Moguse japonierako hitzetik dator) eta moxa erretzeko
teknikari Moxibustioa esaten zaio. Baina noiz erabiltzen da
orratza eta noiz moxa, edo noiz teknika bi hauek batera?
Normalean orratzak erabiltzen dira. Puntu konkretu batean
ziztatzen denean (gaixoaren puntu berezian) QIak energiaren
higidura-hasiera sortzen du. QI honek desorekan izan delako
sintoma edo gaixotasuna eman du.
Ibilbide energetikoaren puntua orratzaz ziztatzen denean,
puntu honek, dagoen desoreka zuzentzeko giltza bezala jokatzen
du.
Ziztatuta dagoen puntura magtozito izeneko defentsarako
zelula-kopuru handi bat hurbiltzen da. Eta puntu beretik, ate bat
izango balitz bezala, QI energia isurtzen da kanal energetiko edo
meridiano osora.
QI edo energia honek odola orekatzen duenean, gorputzeko
humoreak eta likido organikoen banaketa gorputz osoan eragingo
du.
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Akupuntur orratz desberdinak (Madame Tchou Lien-en arabera, in
Nouvelle tude des aiguilles et des moxas, Pekin, 1.955)

Batzutan TONIFIKATZEA behar da, hau da, bete, bultzatu,
funtzio bat piztu; beste batzutan berriz, hobe dugu
BARREIATZEA: hustu, arindu, askatu.
Konkretuki pertsona batek neke orokorra, edo anemia edo
energia faltagatik min bat badu, interesgarria izango da
TONIFIKATZEA bai energia hori edo odola, (globulu gorriak,
zuriak edo plaketak) edo hutsik dagoen organoa tonifikatzea.
BARREIATZEA, alderantziz, betetasun-motako minetan
interesatzen zaigu; baita odol-kongestioagatiko minetan ere; kasu
honetan orratzaz aparte, odolustutzea egiteko lantzetak erabili
ahal dira.

Moxibustioa: aplikazioa
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Organu bat energiaz lar beteta dagoenean, barreiatzea
komeniko zaigu.
Moxibustioa, teknika osagarria da. Moxibustioaren bitartez
beroa meridianoko puntuetara eramaten dugu. Normalki artemisa
landarea erabiltzen da Puntuen gainean, hurbil, erre egiten da eta
haien beroa azala igaro ondoren barruraino sakontzen da
meridianoetan efektu terapeutikoa lortzeko, hau da, odola eta
energia aktibatu eta berotu. Teknika hau sarritan orratzekin
konbinatua izaten da.
Moxibustioa gorputzean beroa behar denean erabiltzen da;
adibidez: hotz edo hezetasunagatiko min erreumatikoetan,
beroarekin hobetzen diren gaixotasunetan eta orohar tonifikatzeko
(energia erakartzeko), hesiturak edo blokeoak askatzeko, beroak
higiarazi, askatu egiten bait du. Moxibustioa hotza barreiatzeko
ere erabil daiteke.
Bai orratzak, bai moxak, hogei minutu baino luzeagoak ez
diren aldietan aplikatzen dira; batzuetan aldi bat astero egingo
dugu, beste batzuetan, beharrezkoa bada, gehiago, 2 edo 3 egin
ahal dira astean, edo egunero beharbada. Gaixoaren arabera
aldatuko da aldi-kopurua.
Akupunturan orratzez eta moxaz gainera beste tresnak ere
erabiltzen ditugu: bentosak.
Bentosak beste garai batean oso erabiliak izan ziren
mendebaldean. Bentosak poto txikiak dira, haien barruan dagoen
oxigenoa suaren bitartez kontsumitu eta gero, gorputzaren azal
gainean ipintzen dira eta bertan depresioa eta aspirazioa eragiten
dituzte.
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Aspirazio lokal horrek kongestio bat sortzen du eta honela
efektu terapeutikoa lortzen da.
Bentosa-mota ezberdinak erabiltzen dira: banbuzkoak,
buztinezkoak, burdinazkoak, brontzezkoak eta kristalezkoak.
Aintzina, medikuek zaldarrak eta zorne-zorroak sendatzeko
erabiltzen zuten metodo hau, barneko zornea kenduz.
Gaur egun bizkarreko minetan, lunbagoetan, dismenorrea
edo hilekoagatiko minetan eta sugeen ausikietan erabiltzen dira.
Sukar handia dagoenean, ordea, dardara edo espasmoak,
azaleko alergia edo ultzerak daudenean ezin dira erabili bentosa
hauek. Ez eta muskulu argalak dituen gorputzeko parteetan ere,
ez parte iletsuetan, ez eta haurdun dauden emakumeen sabel eta
gerri azpian ere.
Sarritan erabiltzen den beste teknika bat
AURIKULOTERAPIA da.
Teknika hau belarriko pabiloietan dauden puntuak
ziztatzean datza, horren bidez gaixotasun ezberdinak tratatu ahal
direlarik. Kontuan har dezagun belarriko pabiloian gorputzeko
organo eta funtzio guztiak ordezkatuta daudela.
Teknika honen helburua, oin azpian egiten den bezalaxe
(hau masajearen bitartez), estimulazio erreflexu bat sortzea da
organo jakin batean. Teknika honi, bai belarrian bai oin azpian,
erreflexoterapia deritzo.
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Aurikuloterapia: belarriko pabiloian gorputzeko organo eta
funtzioak ordezkatuta ageri dira.
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Akupuntura Txinako Medikuntza tradizionalaren parte bat
da, eta Medikuntza bezala gaixoa osotasunean, bai psikiko bai
fisikoki, sendatzen saiatzen da. Horrela, akupunturak gaixo eta
min asko senda ditzake, bai gorputzeko minak, bai arimako
minak. Kontuan har dezagun sentimenduek, hau da, beldurra,
poza, zalantza, kezka, tristura eta abar, gorputzeko organo
guztietan oihartzuna dutela.
Baina, galdetu ahal izango genuke: benetan sendatzen dira
gaixotasunak, edo sintomak ezabatzen dira soilik?
Akupunturak tratatzen dituen gaixotasun eta min gehienak,
laster eta zuzenki sendatzen dira, ez bakarrik erremediatu baizik
eta osatu betirako, nahasita zegoen funtzioa konpentsatu ondoren.
Beste batzuetan gaixotasuna zaharragoa denean, beraren eboluzio-prozesua balaztatu ahal izango da, eta dagoen sintoma edo mina
baretu; kasu honetan beharrezkoa izango da, periodikoki,
tratamendu erregulatzaile bat mantentzea. Baina akupuntuak
gaixotasuna sendatzeaz aparte, beste paper garrantzitsu bat
jokatzen du, hau da prebentzioa, (gaixotasuna oharteraztea). Min
gehienak, gordeta eta ezkutatuta dauden desoreka batzuen azken
ondorioa izaten dira.
Desoreka hauek aldez aurretik agertzen dira pultsuaren
azterketan, mihian, azaleko kolorazioan, hatzazaletan, eta abar...
Orratzez adin guztietako jendea tratatzen dugu, bai helduak,
bai gazteak, bai eta umeak ere. Denei egin dakieke akupuntura-tratamendua. Baina tratamendua, gaixo bakoitzarentzat
espezifikoa da; eritasun berak pertsona ezberdinetan aspektu
ezberdinak edukiko ditu, kausa diferenteak, etiopatogenia ezberdina
izango da.
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Esate baterako, sintoma antzekoak dauzkan buruko min
batek, bi pertsonetan tratamendu ezberdina edukiko du seguraski.
Etiologia edo kausa topatu beharko dugu eta horrela puntu
espezifikoa erabili, tratamendu gisa.
Sarritan, funtzio determinatuak aktil;atzeko, puntu berezi
batzuk erabiltzen direla ere esan beharko dugu, puntu konkretu
hauei komando deritzegu eta sintoma ezberdinen aurrean oso
erabiliak dira.
Lehen aipatu bezala, adin guztietako jendea trata daiteke
orratzez, baina umeak dira hobekien erantzun ohi dutenak, eta
gainera, haietan Medikuntza prebentiboa, tratamendu bezala erraz
erabil daiteke.
Esate baterako, amigdalitis kronikoa duten umeetan,
amigdalen hipertrofia txikitzea eta defentsak handitzea lor
dezakegu, haien sistema linfatikoa berrorekatuz eta garbituz.
Honela amigdalektomia ekidingo dugu.
Beste adibide bat: marfundiek, mukitasun ugari edo
arnasestuek bronkio-marfundiak sortarazten dituztenean, asma edo
arnasestu hori ekidingo dugu, eta mukitasuna atera.
Beste alde batetik, akupuntura erabiltzea interesgarria da
haurdun emakumeentzat, amaren odola indartzean haur osasuntsu
eta indartsu bat sort dezan. Ez da komeni ordea, amaren energia
barreiatzea, bestela umea galtzeko arriskua izango luke. Gero
haurdunaldi hau bukatzerakoan, akupunturak erditze-lanean
lagunduko du, analgesia bezala, mina baretzen eta uteruko
uzkurdurak eragiten, honela erditze-lan, leun, produktibo eta
arinagoa lortzen delarik.
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Erditu ondoren ama berriari lag-untza eman diezaiokegu, bai
fisikoki bai psikikoki. Orratzen bitartez, esnea eskasa den
kasuetan, edoskitze ona eragin dezakegu. Bestalde, episiotomia
orbantzeko problemak daudenean eta problema urinarioak
agertzen direnean ere lagunduko du.
Maila psikikoan, nekea eta erditze ondoko depresioa trata
ditzakegu.
Pertsona nagusietan, akupuntura bitartez sindrome
poliartikular eta erreumatismo ugari erremediatzen dira; eta egia
da, eta ondo frogatuta dago, minaren arloan akupunturak daukan
arrakasta.
Orratz-zistadak, akupuntura-puntu energetikoan, energiaren
desorekak erregulatzen ditu. Eta mina agertzen den tokiko
hesiturak (blokeoak) askatzen ditu; eta gainera orratz-zistada
honek distantziaz NSZan (Nerbio-Sistema Zentrala) erantzun bat
sortzen du endorfinen gehitzea eraginez.
Baina akupunturak ez du bakarrik mina kentzen, baizik
orratzen bitartez, odola higiarazten du, eta honek ehunak
oxigenatu eta elikatu egiten ditu. Hezur desgastatu bat
berriztatzea zaila izango da, baina beraren narriadura progresiboa
geldieraz dezakegu.
Beraz, orratzak eritasun organikoak ere sendatzen ditu,
biriketako gaixotasunak, alergiak, liseri-aparatukoak, odolaren
zirkulazioarelcikoak eta abar. Eta lehen aipatu bezala, gaixotasun
psikikoak ere bai, arima eta sentimenduarekin zerikusia dutenak:
depresioa, estutasuna, urduritasuna, eta abar
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Beste alde batetik, akupuntura zoldura sendatzeko erabiltzen
da; akupunturak, hozi patogenoa hazten den eremua lantzen du;
hozi patogeno honek zoldura sortarazten du.
Zoldura handi baten aurrean, adibidez bakterio batek
eragindakoa, beharrezkoa gerta daiteke antibiotiko bat erabiltzea
koadro akutuan, baina onera egin eta gero, akupunturak
prebentzio-lana egin dezake zoldura berriak ager ez daitezen.
Zoldura dagoenean, gorputzak beroa, energia edo• odol gehiegi
gordetzen du zona horretan; orratzek soberakina eliminatuko dute
eta beste aldetik defentsarako zelulak bertara eramango dituzte,
zona elikatuz.
Kontuan izan behar dugu akupunturarekin batera ohitura
batzuk eduki behar ditugula. Hauek dira: dietetika egoki bat,
arnasketako ariketak egitea, higienezko ohitura egokiak
edukitzea, eta pentsaera sano bat; premisa guzti hauek bizitzaren
kalitatearen hobakuntzaren alde apostu egingo dute.
Ezin dugu ahaztu anestesiaren arloan orratzek betetzen duten
funtzio hain garrantzitsua. Akupuntura barruan espezialitate bat
anestesia kirurgikoa da, hortzetako anestesiarako, eta beste
interbentzio txikietan emaitza onekin praktikatu egin da. Baina
hemen, mendebaldean, ez da zabaldu, praktikoki. Txinatarrak dira,
arlo honetan, esperientzia gehien dutenak.
Akupuntura, lehen esan dugun bezala, Txinako Medikuntza
tradizionalaren zati bat da; Medikuntza honek, orekan jartzen du
gizakia, berau estaltzen duen zeruaren eta eusten dion lurraren
artean.
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Ondo erabiltzen bada, ondorioak harrigarri onak dira, eta
gorputza eta arima harmonizatu egingo dira.
Ondo aplikatzen duen mediku akupuntoreak langintza
honetan bizitzeko modu bat aurkituko du; orekara bideratzen den
bide bat.
Ez zaituztet, guzti honekin, akupuntura zein miragarria den
esatera bultzatu nahi, baizik eta soil-soilik nolakoa den, zein
arlotan aplikatzen den eta nola sentitzen dudan nik azaldu.
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