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BEVEZETÉS
Ahhoz, hogy megértsük, a rendben lévő em-

beri test hogyan is működik, először a keleti 
gyógyászat nézőpontját kell górcső alá venni. 
Ez alapján a gerinc az alapja mindennek. 

A gerinc helyreállítására alakult ki a mély-
masszázs, ahol a mozgások-fogások iránya, 
a ruhában a földön lévő tatamin/laticellen/ 
történő kezelés, a terapeuta testsúlyával ösz-
szehangolt mozgássorok, a nyomó-, gyúró-, 
görgető masszázselemek olyan összhangban 
kerülnek alkalmazásra, mely lehetővé teszi a 
váz- és izomrendszer leghatékonyabb helyre-
állítását. (Rosenberg, Genao, Chen, Mecha-
ber, Wood, Faselis, Kurz, Menon, O’Rorke, 
Panda, Pasanen, Staton, Calleson, Cykert, 
2008)

A mai modern világunkban a gerincbeteg-
ségek (gerincferdülés, hajlott hát, kiegye-
nesedett hát) jelentős hányada fiatal korban 
kezdődik a nem kellő odafigyeléssel. Ilyenkor 
a leghatásosabb megoldás tud lenni a mély-
masszázs. 

Azonban megelőzésként is hatásos, ami-
kor még nem fáj a váll, hát, derék, térd, boka, 
amikor még nem zsibbadnak a végtagok, 
nincs zúgó-sistergő zaj a fülben, nincs állan-
dó fejfájás, szédülés vagy éppen meddőségi 
gondok. 

Ugyanakkor terápiás utókezelésként is jó 
megoldás: törések, ízületi kopások, ficamok, 
rándulások, zúzódások, gerincműtétek, nehéz 
szülés esetében, hiszen újra meg kell tanul-
ni helyesen járni. (Saionji, 1990), (Gladović, 
Leško, Fudurić, 2020).
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A dinamikus egyensúly-központ visszaállítása 

tradicionális masszázzsal

Restoring a dynamic balance center with traditional massage

ÖSSZEFOGLALÁS:
 Rend a lelke mindennek. Régi mondás ez. De 

vajon értjük a mai modern korban ennek a mon-
datnak a valódi tartalmát? A tanulmány bemutat 
egy olyan ősi tradíciókon alapuló módszert, a Yu-
meiho masszázst, amely arra hivatott, hogy az em-
beri testet rendbe tegye a modern életmódunkból 
fakadó torzulások után. Egy olyan interjút is köz-
lünk, amiből megtudhatjuk, hogy a mai Angliában 
a Yumeiho masszázs hogyan segítette egy család 
gyermekvállalását.

Kulcsszavak: Yumeiho, egyensúly, gerincproblé-
ma, hátájdalom

ABSTRACT:
Order is the soul of everything. That’s an old 

hungarian saying. But do we understand the true 
content of this sentence in today’s modern age? 
The study presents a method based on ancient 
traditions, Yumeiho massage, which is designed to 
put the human body in order after the distortions 
that result from our modern way of life. We are 
also giving an interview to find out how Yumeiho 
massage in today’s England has helped a family 
having a child.

Keywords: Yumeiho, balance, spine problem, 
back pain
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Yumeiho masszázs 
Forrás: Yumeiho masszázs, Miskolc
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YUMEIHO MASSZÁZS
Miskolc egyik Yumeiho-masszőr-

je, Koós Péter mesélt nekünk a Yu-
meiho masszázsról. Ezt a masszázs-
fajtát Kínában Shaolin szerzetesek 
alkalmazták már 1600 évvel ezelőtt, 
mert az volt a céljuk, hogy a saját tes-
ti-lelki fejlődésüket és egyensúlyukat 
megtartsák. Ebben a kolostorban 
tanult a két világháború között egy 
japán mester, aki később visszatért 
hazájába, és ő fejlesztette tökélyre a 
Yumeihót tapasztalatai alapján.  A 
kialakított módszer lényege egy 101 
fogásból álló aktív meditáció, amely 
a test eredeti, optimális állapotba 
való visszaállítását célozza meg. A 
tapasztalatok alapján a helyreállítás 
következménye a test öngyógyító 
folyamatainak aktiválódása, azaz a 
test gyógyulása. (Masayki, Azaar-
houshang, 2011), (Yarahmadi, Mir-
baghri, Hdadnzhad, 2018).

Az emberi test optimális állapo-
tában a dinamikus test középpont 
egyensúlyi állapotban van. A moz-
gás során ez az egyensúlyközpont 

kibillen. Amennyiben ezt a közpon-
tot, csípőt nem helyezzük vissza egy 
olyan sávba, ahol a test tud korri-
gálni, úgy állandósul egy kimozdu-
lás, amely végül gátolja a szervezet 
energiaáramlását, amelyet keringé-
si problémaként észlelünk. Ezzel a 
módszerrel az ízületeket kipattintják 
és helyére teszik. Nem kiroprakti-
káról beszélünk, hanem egy sokkal 
lazább és lágyabb módszerről. Ru-
hában és tatamin zajlik ez a masz-
százsforma. (Sirbu, Serban, Sava, 
Pantea, Amanar Tabara, 2011).

 
INTERJÚ

Az egyensúlyi állapot kibillené-
se ha állandósul, akkor lavinaként 
okoz további problémákat. Így járt 
Alida is, aki a Yumeiho masszázzsal 
az angliai Brightonban találkozott, 
amikor a párja hátfájdalmai miatt 
masszőrt keresett. Ő, közel 40 éve-
sen, még sosem járt masszőrnél, 
pedig voltak enyhébb mozgásszervi 
panaszai az álló munka és a helyte-
len mozdulatok miatt. A párja meg is 
lepte őt egy páros masszázzsal. 

Meg kell jegyezni, hogy angliai 
magyarként angliai magyar masz-
szőrökhöz jelentkeztek be (Ákos és 
Kürthi Gabriella), ami azért fontos, 
mert olyan bizalmi és mély beszél-
getések alakultak ki közöttük, ami 
mélyen fekvő sérelmeket, érzéseket 
és vágyakat mondatott ki részükről. 
A legaktuálisabb téma a párosnál a 
babaprojekt volt. A párosról tudni 
kell, hogy azonos neműek, így a ha-
gyományos fogamzási mód nem volt 
opció, ráadásul a mélyben meghúzó-
dó érzelmek a helyzet kapcsán, igen-
csak befolyásolták a teherbeesést. 
A COVID-19 pandémia csak ráerő-
sített az érzelmi megterhelésre, de 
végül mind a spermadonort, mind 
az inszeminációt végző klinikát és 
mind a saját időbeosztásukat ösz-
sze tudták hangolni a beavatkozás-
hoz (2020 nyár). (Zahra, Alizadeh, 
2012).

„Meghatározott napokon kellett 
mennem Gabihoz négyszer, a cik-
lusom bizonyos napjain. A Nála el-
töltött idő igazi kikapcsolódás volt. 
Megszűnt a külvilág, csak a testemre 
koncentráltam, és hogy hogyan ké-
szül fel a babavárásra. 
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Nagyon különleges érzés volt egy-
gyé válni a belsőmmel és meghallani 
a jelzéseket, érezni, ahogy az energia 
egy különös melegséggel végigáram-
lik bennem. Közben Gabi rengeteg 
pozitív gondolattal segített közelebb 
kerülni az anyasághoz.” 

Elérkezett a donor inszemináció 
napja, aminek reggelén még egy Yu-
meiho kezelést kapott Alida. Telje-
sen felkészültnek érezte magát mind 
testileg, mind lelkileg. Aztán valami 
történt. 

„Az embriológus félrehívott min-
ket és közölte, hogy a felolvasztás so-
rán vették észre, hogy a donoranyag 
minősége nem az, amit rendeltünk. 
De úgy fogalmazott‚ még így is több 
millió esélyünk van teherbe esni’, 
és rajtunk áll, hogy így is beleme-
gyünk-e, vagy korrigáltatjuk a hibát 
a spermabankkal.” 

Belementek, mert kifejezetten 
nem volt egyszerű összehangolni a 
projektet (donoranyag érkezését a 
klinikára, az ovulációt, a szabad-
napok kikérését). De Alida legbelül 

kétségeket fogalmazott meg, hiszen 
valójában nem ezt akarta. Az insze-
mináció sikertelen volt. A holiszti-
kusan gondolkodó Yumeiho masz-
szőr első kérdése az volt: Mi történt? 
Nem véletlenül. Az érzések által ki-
váltott biokémiai folyamatok ugyan-
is „teremtik” a valóságot, magát a 
testet is. 

A pár két hónap után újra meg-
próbálta a donor inszeminációt. 
Minden úgy történt, ahogyan sze-
rették volna, ami a maximális elége-
dettségérzést váltotta ki (minőségi 
anyag, kivételesen magas mozgé-
konysági aránnyal). Két hét múlva 
a terhesség igazolást nyert. A Yume-
iho masszőr, Gabi által érzékelt bal 
oldali petefészek aktivitása is bebi-
zonyosodott. A második trimeszter-
től Alida terhes masszázsra járt. Sem 
a háta, sem a dereka nem fájt a vá-
randóság alatt. 

KONKLÚZIÓ
A mai modern világunk eljutott 

egy olyan határig, amikor egyénileg 
fel kell tenni azokat a kérdéseket, 

hogy mit tudunk tenni annak érde-
kében, hogy harmóniában tudjunk 
élni a környezetünkkel, a természet-
tel, a bolygóval, a flórával, a fauná-
val. Fontos ez az összhang, hiszen 
a modern életvitelünk távolított el 
minket attól az állapottól, amikor az 
ember mint biológiai lény tekintett 
magára. 

Ez a tudatállapot bizonyos szem-
pontból sokkal egészségesebb volt, 
mint a mai modern életfelfogásunk. 
Nem mondom, hogy nincs előnye 
a mai, modern életünknek, csupán 
annyit, hogy sok hátránya van a ké-
nyelemnek és társadalmi berendez-
kedésünknek biológiai szempontból. 

Amikor ezt megértjük, akkor rájö-
vünk, hogy az ún. természeti törvény 
úgy hat ránk, mint a gravitáció. Le-
het benne nem hinni, attól még hat. 
Az egyensúlyi állapottól való eltávo-
lodás dominó effektusként okozza az 
egészségügyi problémákat, hiszen a 
biológiai mechanizmusok felborul-
nak. A modern életvitelünk ellensú-
lyozásaként a megoldás a tradicio-
nális „gyógymódok”. 
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Anglia első Yumeiho-babája, Amina 
Miliann (2021. június 22.)
Forrás: Amina Miliann szülei
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