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Előszó

Az indiai gyógyászatban az ujjtartásokat, az úgyne vezett 
mudrákat többek közt az energetikai, fizikai és pszichikai 
egyensúly megteremtésére használták.
 Indiai tanulmányaim során magam is tapasztaltam, 
mi lyen erőteljesek tudnak lenni a mudrák – látszólagos 
egyszerűségük ellenére. Tartós hatásuk annyira le  nyű-
 gö zött, hogy rövidesen elhatároztam: a mud rákat ma-
gam is alkalmazom és ha szüksé ges, továbbfej lesztem, 
hogy a módszert a nyugati emberek számára is lehetővé 
tegyem.
 A nehézséget az okozta, hogy semmiféle általáno-
san hozzáférhe tő iroda lom nem állt rendelkezésemre. 
A mudrákat In diá ban a mesterek adják tovább tanít-
ványaik nak. A tanítványok alkalmazzák azokat, de csak 
a mester tudja, hogy általuk mi megy végbe pon tosan. 
Az ajurvédikus orvoslás (az indiai gyó gyá szat) ugyan-
úgy, mint a kínai gyógyászat, az öt elemre épül, van 
azonban néhány eltérés. Ezért az indiai elemeket át kel-
lett fordítani a kínai rend szerre. Ez nagyon nehézkes-
nek bizo nyult, mert az elemek indiai leírása sajnos nem 
olyan pontos és érthető, mint a kínai.
 Mind a két gyógymódot gondosan kellett tehát tanul-
mányoznom, hogy közös vonatkozási ponto kat talál jak. 
De végül is megérte! Az indiai és a kí nai gyógy-
módok összekötésével sikerült végre megtalálni  és a 
tünetekhez, illetve betegségekhez rendelni az egyes 
mudrák ideális formáit.
 A mudrákkal való tapasztalataim hatására elkezdtem 
saját ujjtartásokat kifejleszteni. Miután ezeket sikeresen 
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alkalmaztam magamon, tudásomat idővel másoknak is 
továbbadtam.
 Ez a könyv nemcsak az energetikai összefüggésekbe  
nyújt betekintést, hanem azt is megmutatja, hogyan tud-
juk egész ségünket újra saját kezünkbe venni.
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Első rész

Az alapok

1. Tanács a könyv használatához

Mindenkinek azt tanácsolom, hogy először olvassa el 
a könyvet elejétől a végéig. A különböző ujjtartások 
magya rázatából ugyanis kiderül, hogy az is használni 
tudja őket, akire az adott tünet nem vonatkozik.
 Ujjaink moz gé kony sága hagy némi kivetnivalót, még 
akkor is, ha makkegészsé gesek vagyunk. Aggodalomra 
azonban semmi ok! Az ujjmoz gékonyság tanulható. Tanul-
ható, és általa sokkal jobban megismerhetjük ujjainkat és 
a kezünket. 
 Általában viszonylag keveset tudunk a kezünkről – több-
nyire nem többet annál, hogy jobb- vagy bal kezesek va-
gyunk. A kezek azonban életerőnk jelzői, és az ujjak moz-
gékonysága testünk rugal masságát tükrözi. (Amennyi re 
mozgékonyak az ujjaink, annyira rugalmas a testünk.)

Kinél alkalmazható az ujjegyensúly?
A válasz a következő: mindenkinél, akinek van keze, 
és vannak ujjai. Az ujjegyensúly különlege sen hasznos 
a következő csoportok számára:

– nehezen tanuló gyerekek
– idős emberek, akik nehezen mozognak
– betegek, hogy gyorsan talpra álljanak
– mindenki, aki meg akarja őrizni az egészségét
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Mikor alkalmazható az ujjegyensúly?
Alapvetően akkor, amikor nincs mit tennünk a ke zünk kel. 
Különösképpen

– amikor utasként autóban ülünk,
– amikor tömegközlekedési eszközön utazunk,
– amikor a tévékészülék előtt ülünk,
– amikor tanulunk vagy olvasunk,
– mielőtt nehéz feladatba kezdünk,
– amikor várunk valakire,
– amikor stresszhelyzetben vagyunk és 
– minden alkalommal, amikor egy ilyen helyzetre
 gondolunk.

2. Az alapfogalmak magyarázata

Mi az energia – mi a szervenergia?
Az energiát mindenki másként írja le. A fizikától kezdve a 
jógán át a különféle meditációs irányzatokig mind más-
más definíciót adnak. Azt hiszem, mindenki számára 
hasznos magyarázat lehet az, miszerint az ener giát akkor 
érezzük a legjobban, amikor nincs belőle elegendő. Az 
energia szó görög eredetű (energeia), és hatékonyságot 
jelent. Goethe idején a szó tetterőt, erőt és hangsúlyt 
jelentett. A fizikában az elraktározott munkát nevezzük 
ener giának.
 Testünkben az energia feladata az, hogy védje a szer-
veinket. Ugyanakkor az egyes szervek az elektromágne-
ses áramkörhöz hasonló energetikai kapcsolatban ál l nak 
bizonyos izmokkal.
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 Egy meggyengült energiájú szerv ahhoz az ember-
hez hasonlítható, aki télvíz idején fürdőnadrágban sétál 
a szabadban. Sokáig nem maradhat kint, mert meg hűl. 
Ha lenne rajta kabát, akár órákig is odakint maradhatna 
anélkül, hogy bármi baja történne.
 Amikor szervenergiánk kibillen az egyensúlyból, vagyis 
– a hasonlat szerint – amikor nem viseljük szer vet védő 
energetikai kabátot, tartósan befolyá solhatjuk a szervet 
működését. Energetikai szem pontból mindig tíz–tizenöt 
éves időtartamban kell gondolkodnunk. A szervekre is 
kihat, ha az élet során az energetikai potenciál csökken. 
A szervenergia egyen súlyvesztése idővel betegséggé 
sűrűsödik. Néha tíz, tizenöt, húsz évig is eltart, amíg az 
energetikai egyensúlyvesztés a szervben fizikai elvál-
tozást okoz.
 De mialatt ez végbemegy, sok minden történik. Az 
egyensúlyvesztés érzelmi és lelki zavarok, illetve olyan 
pszichoszomatikus panaszok és fájdalmak formájában 
jelentkezik, ame lyekre nincs orvosi ma gya rázat.

Az energiaáramok leírása
(akupunktúrás meridiá nok)
Meridiánnak a test tizennégy fő energiaáramát nevezik. 
Ezek körül kettőnek irányító, további ket tőnek pszicholó-
giai funkciója van (keringés és pajzsmirigy), tíz meridián 
pedig közvet lenül a szer vekhez kapcsolódik.
 A meridiánokat elektromos vezetékként képzel hetjük 
el. Helyüket és pályájukat a kínai orvostudomány már 
évezredekkel ezelőtt leírta. A meridiánok 3-10 milliméter 
mélyen futnak a bőr alatt és néhány ponton felszínre 
jönnek. Ezek az úgy nevezett akupunktúra-pontok. Mind-




