Hyol Perustekniikat:
1- Käsipuukko
1- Rannekaato
2- Rannelukko
2- Munuaiskaato
3- Kyynärlukko 1
3- Kyynärlukko 2
4- Kyynärvääntö 1
4- Kyynärvääntö 2
5- Pyyhkäisy
5- Poliisiote
6- Sormilukot
6- Kuristukset
7- Niskalukot- ja väännöt

Hyol Potkut:
1- P1
1- P2
1- P3
2- P4
2- P7
2- P8
3- P11
3- P17
4- P19
4- P22

Hyol Iskut:
1- Suorat ja koukut
1- Jang Jo
1- Fenix (etusorminyrkki)
1- Dragon (keskisorminyrkki)
2- Sudo
2- Yok sudo
2- Pal kum Sii eteen
2- Pal kum sii sivulle
3- Gac kwon
3- Hogu (hamara)
4- Saji kwon
4- Kwan soo

Hyol Drillit:
1- Takakäsi
1- Etukäsi + edellinen yhdistäen
1- Pak sau ulkopuolinen
2- Yok sudo drill
2- Potku palit drill
3- Palit erimuodot (norm+sik-sak)
3- Pak sau sisäpuolinen
4- S-blokki drill
4- Pak sau sydän drilli
5- Erikoisdrillit ja niiden kombinaatiot

Muuta:
1. Paichi
2. Chi Kung
3. Tanjun
4. Power tanjun
5. Meditointi muodot
6. Meridian data
7. Äänet
8. Yllä olevat
9. Anma (hermoratahieronta)
10.Akupainanta
11. Akupunktio
12.Kovetustekniikat
13.Dulokäyttö + drillit
14.Heittoveitsi

PERUSKURSSI
MERIDIAN DATA:
PERNA: (Yin maa) Sp 6,10,11,15,21

KOLMOISLÄMMITTÄJÄ: (Yang tuli) Tw 3,11,12,17,23

TEORIA: Yin /Yang (virtaussuunta, ensiapu)

POTKUT: 1, 2, 3

LYÖNNIT: suorat, koukut ja kämmenpohja

NORMAALI-ENERGIA-FENIX-DRAGON-OPEN

DRILLIT: 1-3 + (1-2 yhdistäen)

TEKNIIKAT: Hyökkäävä – ranne 3kpl – isku. Käsipuukko ja rannekaato

MEDITOINTI: Ovaali (etusormet – peukalot)

POWER TANJUN: 4rkt

Hyökkäys: Yin/Yangin mukaan

Muu: TW –äänet

ANMA: 1-13 + akupainallus tekniikat: (flunssa, kurkkukipu /yskä)

1.Level - VALKOINEN+1

PERNA – Spleen (SP)
Aspekti
Yin
Elementti
Maa
Aktiivinen
09.00 – 11.00
Pisteitä
21

Shu-piste
Mo-piste
Xi-piste
Luo-piste

B-20
Liv-13
SP-8
ST-40

Alkaa isonvarpaan sisäpuolen kärjestä
pisteestä SP-1 ja kulkee jalkaterän sisäreunaa
kohdassa missä iho muuttaa väriä ja nousee
ylös sisäkehräksen etupuolelta pisteen SP-5
kautta.
Jatkaa sääriluun taka-sisäreunaa myötäillen
kämmenenleveyden sisäkehräsen yläpuolelle
jossa risteää Maksa-meridiaanin (ja jatkaa
edelleen sen etupuolella), nousee edelleen
ohittaen polven sivulta ja jatkaen reiden etusivureunaa nivustaipeen kautta alavatsaan
jossa kohtaa Conception-meridiaanin
pisteissä Co-3 ja Co-4, palaa vartalon sivulle
ja uudelleen keskilinjaan pisteeseen Co-10
ennen kuin menee Pernaan ja ottaa yhteyttä
Vatsaan. Jatkaa ensin vartalon sivulle ja
nousee sitten ylös solisluun alapuolelle
pisteiden GB-24 ja Liv-14 kautta ja kääntyy
alas pisteen L-1 kautta ja päättyy
seitsemännen ja kahdeksannen kylkiluun
väliin pisteeseen SP-21 vartalon sivulla.
Haara:
nousee pallean läpi ja kulkee ruokatorven
sivulla ja hajaantuu kielen alapinnalle.
Haara:
nousee Vatsasta pallean läpi ja muodostaa
linkin Sydämeen.

.

Perna-meridiaani ottaa yhteyttä
näihin sisäelimiin: Perna, Vatsa,
Sydän

KOLMOISLÄMMITTÄJÄ – Triple Warmer (TW, TH, SJ)
Aspekti
Yang
Shu-piste
Elementti
Tuli
Mo-piste
Aktiivinen
21.00 – 23.00
Xi-piste
Pisteitä
23
Luo-piste

B-22
Co-5
TW-7
PC-6

Alkaa nimettömän sormen pikkusormen
puoleisesta kärjestä ja jatkaa
kämmenselän poikki ranteeseen ja siitä
edelleen kyynär- ja värttinäluun välissä
aina kyynärluun päähän pisteeseen TW10 ja siitä edelleen olkavarren takaosaa
pitkin olkapäälle jossa kohtaa Ohutsuolimeridiaanin pisteessä SI-12. Jatkaa siitä
edelleen kohti selkärankaa pisteen B-11
kautta ja kohtaa Governor-meridiaanin
pisteessä GV-14. Jatkaa edelleen
olkapään korkeimmalle kohdalle, jossa
kohtaa Sappirakko-meridiaanin pisteessä
GB-21. Laskeutuu sisäisesti
soliskuoppaan pisteeseen ST-12 ja
edelleen rintojen väliin pisteeseen Co-17
jossa hajoaa. Ottaa yhteyttä
Sydänpussiin ja laskeutuu vatsaan
pallean läpi ja pisteen Co-12 kautta
ottaen samalla yhteyttä kaikkiin kolmeen
lämmittimeen.
Haara:
Erkanee pisteen Co-17 alueelta, nousee soliskuoppaan jossa nousee pintaan ja
jatkaa edelleen kaulaa myötäillen korvan taakse josta kiertää korvan ympäri pisteen
GB-11 kautta ja edelleen ohimolle jossa kohtaa Sappirakko-meridiaanin pisteissä
GB-6, GB-5, GB-4 ja GB-14. Kaartuu alas posken poikki, jossa kohtaa Ohutsuolimeridiaanin pisteessä SI-18 ja nousee vielä silmän sisäkulmaan.
Haara:
Erkanee meridiaanista korvan takana ja menee korvaan. Tulee pintaan korvan
edessä jossa kohtaa Ohutsuoli- ja Sappirakko-meridiaanit pisteissä SI-19 ja GB-3.
Risteää edellisen haaran poskella ja päättyy silmän ulkonurkkaan pisteeseen TW-23,
jossa ottaa yhteyttä Sappirakko-meridiaaniin pisteessä GB-1.
Yhden lähteen mukaan yksi haara Kolmoislämmittäjä-meridiaanista laskeutuu alas
pisteeseen B-39
Kolmoislämmittäjä-meridiaani ottaa yhteyttä näihin sisäelimiin: Kolmoislämmittäjä
(ylin, keskimmäinen ja lain lämmitin), Pericardium

MERIDIAN DATA:
KEUHKO (Yin metalli) LU 1,5,6,8

VATSA (Yang maa) St 1,3,5,9,10,11,15,16,25,36

TEORIA: 5 elementtiä parantava ja tuhoava kierto

POTKUT: 4, 7, 8

LYÖNNIT: Sudo 1-2, PKS eteen ja sivulle, YokSudo

ENERGIA SUDO JA YOKSUDO

DRILLIT: 4-5

TEKNIIKAT: Hyökkäävä-ranne 3kpl-isku. Rannelukko ja munuaiskaato

KOVETUS: 1-3

POWER TANJUN: 6 krt

Hyökkäys Meridiaanin samoihin pisteisiin

Muu: Elementti suunta äänet

ANMA: Kädet +akupainallus tekniikat: Polvikipu, kyynärkipu ja rannekipu

2.Level - SININEN

KEUHKO - Lung (L, LU)
Aspekti
Yin
Elementti
Metalli
Aktiivinen
03.00 – 05.00
Pisteitä
11

Shu-piste
Mo-piste
Xi-piste
Luo-piste

KEUHKO
Alkaa keskimmäisestä lämmittäjästä vatsan alueelta - laskeutuu
alas ja yhdistyy paksusuoleen josta kääntyy takaisin ylöspäin,
menee läpi pallean, lävistää keuhkot ja nousee kurkun alueelle
josta kääntyy alaviistoon kohti pistettä L-1 jossa meridiaani tulee
esiin. Tästä meridiaani nousee ylöspäin yhden kylkiluun välin
rintalihaksen yläreunaan, laskeutuu alas olkavarren etusivureunaa
kyynärtaipeeseen pisteeseen L-5, jatkuu edelleen käsivarteen
etusivureunaa kohti värttinäluun päätä ja seuraa rannevaltimon
sivua ranteeseen pisteeseen L-9. Siitä meridiaani kulkee
peukaloluun päällä ja päättyy peukalon värttinäluun puoleiseen
kynnenreunaan pisteeseen L-11.
Päämeridiaanista erkanee haara pisteessä L-7 josta
se kulkee suoraan etusormen värttinäluun puoleiseen kärkeen,
jossa se ottaa yhteyttä Paksusuoli-meridiaaniin pisteessä LI-1

B-13
L-1
L-6
LI-6

VATSA – Stomach (S, ST)
Aspekti
Yang
Elementti
Maa
Aktiivinen
07.00 – 09.00
Pisteitä
45

Shu-piste
Mo-piste
Xi-piste
Luo-piste

B-21
Co-12
ST-34
SP-4

VATSA
Alkaa nenän sivulta pisteestä LI-20, nousee
sisäsilmäkulmaan jossa kohtaa Virtsarakko-meridiaanin
pisteessä B-1. Laskeutuu silmän alareunaa pitkin pisteeseen
ST-1 ja siitä edelleen yläikeneen ja kaartuu kohti pisteitä GV28 ja GV-26. Kiertää huulten ympäri ja kohtaa Conceptionmeridiaanin pisteessä Co-24 leuankärjen ja alahuulen
välissä. Jatkaa posken läpi leukaluun suuntaisesti pisteisiin
ST-5 ja ST-6 ja nousee korvan etupuolelta pisteen ST-7
kautta pisteeseen GB-3 ja edelleen hiusrajaan ohimon
alueelle pisteeseen ST-8 pisteiden GB-6, GB-5 ja GB-4 ohitse
josta seuraa hiusrajaa pisteeseen GV-24.
Haara:
Eroaa meridiaanista pisteessä ST-5 ja kulkee alas
sternocleidomastoid-lihaksen etureunaa seuraten kurkun
alueelle ja solisluun kuoppaan pisteeseen ST-12 ja jatkaa
selän puolelle jossa kohtaa Governor-meridiaanin pisteessä
GV-14, laskeutuu pallean läpi ottaen samalla yhteyden
pisteisiin Co-13 ja Co-12 ja yhdistyy Vatsaan ja Pernaan
Haara:
Laskeutuu pisteestä ST-12 nännilinjaa alas aina pisteeseen
ST-18 jossa kääntyy hieman keskemmälle ja jatkaa alas
navan sivuitse nivusseudulle pisteeseen ST-30
Haara:
Alkaa Vatsasta, laskeutuu vyötärön sisällä alas ja yhdistyy
edelliseen haaraan pisteessä ST-30 josta laskeutuu alaspäin
reiden etusisäreunaa pisteeseen ST-31. Laskeutuu edelleen
reisiluun reunaa polvilumpion ja sääriluun sisäetureunaa
jalkapöydän yli päättyen toisen varpaan ulkokärkeen
pisteeseen ST-45.
Haara:
Eroaa meridiaanista pisteessä ST-36 hieman polven
alapuolella ja päättyy keskimmäisen varpaan ulkoreunaan
Haara:
eroaa jalkapöydässä pisteestä ST-42 ja päättyy ison varpaan
sisäkärkeen jossa yhdistyy Perna-meridiaaniin.

Ääni heikentää seuraavasti:
Tuli (punainen) KII > metalli (valkoinen) SII > puu (vihreä) SHHHU > maa (keltainen) HRRR > vesi (musta) TSHUU > …. tuli KII

MERIDIAN DATA:
MAKSA: (Yin puu) Liv 3,5,9,13,14

OHUTSUOLI: (Yang tuli) Si 11,16, 17

TEORIA: 24h Kellotus

POTKUT: 11, 17

LYÖNNIT: Gac Kwon ja Hogu

DRILLIT: 6-7

Maa-Hrrr
Metalli - Siii

TEKNIIKAT: Hyökkäävä – ranne 3kpl – isku. Kyynärlukko 1-2

KOVETUS: 4

POWER TANJUN:8 krt:

Hyökkäys meridiaania pitkin

Muu: Elementit sormissa ja elementtien äänet

ANMA: Jalat + akupainallus tekniikat: Pääkivut 4 muotoa (otsa,ohimo, some ja migreeni)

3.Level – SININEN+1

Tuli - Kiii
Puu-Shuu
Vesi-Tshuu

MAKSA – Liver (Liv, LV)
Aspekti
Yin
Elementti
Puu
Aktiivinen
01.00 – 03.00
Pisteitä
14

Shu-piste
Mo-piste
Xi-piste
Luo-piste

B-18
Liv-14
Liv-6
GB-37

Alkaa ison varpaan sisäreunasta
pisteestä Liv-1 ja kulkee jalkaa pitkin
sisäkehräsen eteen pisteeseen Liv-4.
Nousee jalan etusisäreunaa ja kohtaa
Perna-meridiaanin pisteessä SP-6,
jatkaa edelleen ylös ja säären
keskiosassa risteää Perna-meridiaanin
ja jatkaa sen takana ylös polveen ja
edelleen reiden sisäkeskilinjaa
nivustaipeeseen pisteiden SP-12 ja SP13 kautta, kiertää sukupuolielimet ja
nousee alavatsaan jossa kohtaa
Conception-meridiaanin pisteissä Co-2,
Co-3 ja Co-4.
Jatkaa ylöspäin ja kaartuu Vatsan
sivuitse pisteen Liv-13 kautta ennen
kuin menee Maksaan ja ottaa yhteyttä
Sappirakkoon. Jatkaa pallean läpi ja
leviää ylävatsan alueelle pisteessä Liv14. Nousee vielä ylös kaulaa seuraten
ja kurkun takaa aina poskionteloihin ja
ottaa yhteyttä silmän ympäryksen
kudoksiin. Jatkaa vielä ylös otsan poikki
aina päälaelle jossa ottaa yhteyttä
Governor-meridiaaniin pisteessä GV-20
Haara:
Laskeutuu alas silmästä posken läpi
huulten sisäpinnan ympärille.
Haara:
Erkanee Maksasta, lävistää pallean ja
leviää Keuhkoihin ja kohtaa
Pericardium-meridiaanin pisteessä PC1
Maksa-meridiaani ottaa yhtettä näihin
sisäelimiin: Maksa, Sappirakko,
Keuhkot, Vatsa.

OHUTSUOLI – Small Intestine (SI)
Aspekti
Yang
Elementti
Tuli
Aktiivinen
13.00 – 15.00
Pisteitä
19

Shu-piste
Mo-piste
Xi-piste
Luo-piste

B-27
Co-4
SI-6
H-5

Alkaa pikkusormen kärjen
ulkoreunasta pisteestä SI-1,
nousee käden ulkoreunaa
ranteeseen kyynärluun
päähän pisteeseen SI-6. Siitä
jatkaa edelleen kyynärluun
reunaa myötäillen
kyynärpäähän ja olkaluun
päähän pisteeseen SI-8.
Jatkaa edelleen olkavarren
takasivua (ohittaen
Paksusuoli-meridiaanin
pisteessä LI-14) olkanivelen
takaosaan pisteeseen SI-10.
Jatkaa siksakkia pienemmästä lapaluun kuopasta isompaan pisteiden SI-11 ja
SI-12 kautta ja sitten lapaluun harjanteeseen pisteeseen SI-13, edelleen
pisteiden SI-14 ja SI-15 kautta 7. niskanikaman pisteeseen GV-14 samalla
risteytyen Virtsarakko-meridiaanin pisteiden B-41 ja B-11 kanssa.
Jatkaa edelleen soliskuoppaan pisteeseen ST-12 ja ottaa yhteyttä Sydämeen,
laskeutuu edelleen henkitorven sivuitse, risteää Conception-meridiaanin
pisteessä Co-17 ja läpi pallean Vatsaan. Risteää vielä pisteiden Co-13 ja Co12 kanssa ja menee Ohutsuoleen.
Haara:
Nousee soliskuopasta niskan ja posken poikki silmän ulkonurkkaan, jossa
kohtaa Sappirakko-meridiaanin pisteessä GB-1, jatkaa siitä edelleen kohti
korvaa, jossa risteää Sappirakko-meridiaanin pisteessä GB-11 sekä
Kolmoislämmittäjä-meridiaanin pisteissä TW-20 ja TW-22 ja menee korvaan
pisteessä SI-19. •
Toinen haara:
erkanee edellisestä haarasta poskella ja poskiluun alueelle (SI-18) ja siitä
nenän reunaa pitkin silmän sisäkulmaan jossa kohtaa Virtsarakko-meridiaanin
pisteessä B-1
Yhden lähteen mukaan yksi haara laskeutuu alas pisteeseen ST-39.
Ohutsuoli-meridiaani ottaa yhteyttä näihin sisäelimiin: Sydän, Vatsa ja
Ohutsuoli.

MERIDIAN DATA:
SYDÄN: (Yin tuli) H 2,3,5,6

SAPPIRAKKO: (Yang puu) Gb 1,13,14,15,20,22,24,25,31,32,42

TEORIA: Algoritmi (Hyökkäys tavat)

POTKUT: 19, 22

LYÖNNIT: Saji Kwon ja Kwan Soo

DRILLIT: 8-9

TEKNIIKAT: Hyökkäävä – ranne 3kpl – isku. Kyynärvääntö 1-2

KOVETUS: 5

POWER TANJUN: 10 krt:

Hyökkäys sensitiivipisteille vähintään 5 pistettä

Muu: Ying-Yang käyttö äänien kanssa ja värit

ANMA: Selkä + akupainallus tekniikat: Yläselkä, alaselkä, olkapää

4.Level - PUNAINEN

SYDÄN – Heart (H)
Aspekti
Elementti
Aktiivinen
Pisteitä

Yin
Tuli
11.00 – 13.00
9

Saa alkunsa Sydämestä,
ilmaantuu sydämen verisuonissa,
laskeutuu alas pallean läpi ja
ottaa yhteyden Ohutsuoleen.
Yksi haara erkanee Sydämestä,
nousee henkitorven sivua pitkin ja
edelleen kasvojen ja posken
poikki ja ottaa yhteyttä silmän
ympärillä oleviin kudoksiin.
Toinen haara matkaa suoraan
Sydämestä Keuhkoon ja edelleen
kainaloon jossa tulee pintaan
pisteessä H-1. Jatkaa siitä
edelleen olkavarren
sisäkeskireunaa kyynärpäähän
pisteeseen H-3 ja edelleen alas
käsivarren etu-sisäreunaa
ranteeseen pisteeseen H-7.
Jatkaa edelleen kämmenen läpi ja
pikkusormen sisäreunaa pitkin
sormenpään sisäkulmaan johon
päättyy pisteessä H-9.

Sydän-meridiaani ottaa yhteyttä
näihin sisäelimiin: Sydän,
Keuhkot ja Ohutsuoli.

Shu-piste
Mo-piste
Xi-piste
Luo-piste

B-15
Co-14
H-6
SI-17

SAPPIRAKKO – Gall Bladder (GB)
Aspekti
Yang
Elementti
Puu
Aktiivinen
23.00 – 01.00
Pisteitä
44

Shu-piste
Mo-piste
Xi-piste
Luo-piste

B-19
GB-24
GB-36
Liv-5

Alkaa silmän ulkonurkasta pisteestä GB-1, kulkee
korvan eteen pisteeseen GB-2 ja siitä nousee
kaarevasti otsan “kulmaan” pisteeseen GB-4 ja
laskeutuu alas pain kohti korvan yläreunaa, jossa
kohtaa Kolmoislämmittäjä-meridiaanin pisteessä TW22. Kiertää korvan taitse alas sternocleidomastoidlihaksen kiinnityskohtaan pisteeseen GB-12. Siitä jatkaa
pään yli otsalle Vatsa-meridiaanin pisteen ST-8 kautta
ja kääntyy takaisin kulmakarvan yläpuolella pisteessä
GB-14. Kulkee pään yli niskakuoppaan pisteeseen GB20. Jatkaa hartian korkeimman kohdan yli pisteestä GB21, kulkee pisteen TW-15 kautta ja ottaa yhteyttä
Governor-meridiaaniin pisteessä GV-14. Edelleen
jatkaa pisteen B-11 tasalla ja pisteen SI-12 kautta
soliskuoppaan jossa kohtaa Vatsa-meridiaanin
pisteessä ST-12.
Haara:
Alkaa korvan takaa ja menee korvaan pisteestä TW-17, tulee esiin korvan edessä
ja kulkee pisteiden SI-19 ja ST-7 kautta silmän ulkonurkkaan, laskeutuu alas leuan
takaosaan lähelle pistettä ST-5, risteää Kolmoislämmittäjä-meridiaanin ja nousee
silmän ympäristöön ja ottaa yhteyttä Virtsarakko-meridiaaniin pisteessä B-1.
Laskeutuu kaulaan pisteiden ST-6 ja ST-9 ohitse ja yhdistyy päämeridiaaniin
soliskuopassa. Laskeutuu edelleen rintakehään ja kohtaa Pericardium-meridiaanin
pisteessä PC-1, menee pallean läpi ja ottaa yhteyttä Maksaan ja Sappirakkoon ja
jatkaa kylkiluiden sisäpuolella alas nivustaipeeseen, kiertää sukupuolielimet ja
kulkee häpykarvoituksen reunaa ja edelleen syvälle ristiluun alueelle jossa ottaa
yhteyttä Virtsarakko-meridiaaniin ristiluussa ja Governor-meridiaaniin pisteessä GV1 ja tulee taas pintaan pakarassa pisteessä GB-30.
Haara:
Laskeutuu soliskuopasta kainalokuopan eteen pisteeseen GB-22, jatkaa alas hieman vartalon
etupuolella, risteää Maksa-meridiaania pisteessä Liv-13 ja laskeutuu edelleen lantiolle ja yhdistyy
edelliseen haaraan pisteessä GB-30 ja jatkaa edelleen alas reiden ja polven ulkosivua pitkin
kohti ulkokehräsen etureunaa ja siitä edelleen kahden ulommaisen varpaan luiden välissä aina
toiseksi ulommaisen varpaan ulkokärkeen saakka pisteeseen GB-44.
Haara:
Erkanee jalassa pisteestä GB-41 ja kulkee ison varpaan sisäkärkeen jossa yhdistyy Maksameridiaaniin.
Sappirakko-meridiaani ottaa yhteyttä näihin sisäelimiin: Sappirakko ja Maksa.

MERIDIAN DATA:
MUNUAINEN: (Yin vesi) K 1, 2, 16, 27

PAKSUSUOLI: (Yang metalli) Li 4, 10, 12, 14, 18, 20

TEORIA: Mu ja Shu –pisteet

POTKUT: Kaikki

(SHU) 13-15(3)
18-27(6)
25-27(3)

LYÖNNIT: Kaikki

DRILLIT: Erikoisdrillit ja niiden kombinaatiot

TEKNIIKAT: Pyyhkäisy ja poliisiote

KOVETUS: 6-8

POWER TANJUN: 10 krt:

Hyökkäys 5 elementin mukaan

Muu: 5 Elementin jalkojen asennot ja Pakua
PAKUA:
1tuli, 2 puu, 3tuli-vesi, 4maa, 5 maa,
6 metalli, 7 vesi, 8 tuli-vesi, 9 maa

TULI: Tw11+Lu5+Liv14/Gb24
METALLI: Lu5+Liv14/Gb24+S5/S3
PUU Liv14/Gb24+Sp10/Sp11+B10
MAA Sp15/S25+B10+Tw23/Si16/Si17
VESI B10+P2+Li18

TULI (rinnukset) H3/Tw12+Lu5+Gb20
METALLI (rinnus) Lu5(kahdella kädellä)+Liv5/Liv3+S3/S5
PUU (kuristus) Liv5/liv3+S3/s5+B10 (saman aikaan)
MAA (ranne risti) Sp10/SP11+B10+Tw23/Si17
VESI (ranteesta) K27+P2/P6+Li18

ANMA: Meridiaanihieronta
CV-3 (B) 4 cun navan alla, CV-4 (Si) 3 cun navan alla, CV-5 (Tw) 2 cun navan alla, CV-12 (St) 4 cun navan yllä, CV-14 (H) 6 cun navan yllä,

5.Level – PUNAINEN +1

MUNUAINEN – Kidney (K, Ki)
Aspekti
Yin
Elementti
Vesi
Aktiivinen
17.00 – 19.00
Pisteitä
27

Shu-piste
Mo-piste
Xi-piste
Luo-piste

B-23
GB-25
K-5
B-58

Alkaa pikkuvarpaan alapuolelta ja
kulkee jalan poikki pisteeseen K-1,
tulee pintaan pisteessä K-2 jalan
sisäreunassa, nousee siitä kohti
sisäkehrästä ja jatkaa kehräsen
kiertäen ylös säären sisäreunaa ja
ottaa samalla yhteyttä Pernameridiaaniin pisteessä SP-6. Jatkaa
ylös säären sisäreunaa
polvitaipeeseen pisteeseen K-10 ja
edelleen reiden takasisäreunaa
häntäluun kärkeen jossa ottaa
yhteyttä Governor-meridiaaniin
pisteessä GV-1
Jatkaa reittiä edelleen selkärangan
läpi, menee Munuaisiin ja ottaa
yhteyttä Virtsarakkoon ja edelleen
ottaa yhteyttä Conceptionmeridiaaniin pisteissä Co-3, Co-4 ja
Co-7.
Nousee edelleen vartalon etupuolta
aina solisluun pään alapuolelle
pisteeseen K-27
Haara:
Yksi haara nousee Munuaisista
Maksan ja pallean läpi, menee
Keuhkoihin ja nousee edelleen
Munuais-meridiaani ottaa yhteyttä näihin
kurkkuun jossa päättyy kielen
sisäelimiin: Munuaiset, Virtsarakko, Maksa, juureen.
Keuhkot, Sydän.
Haara:
Toinen haara eroaa Keuhkoissa,
liittyy Sydämeen ja hajoaa rinnan
alueelle jossa ottaa yhteyttä
Pericardium-meridiaaniin ja
pisteeseen Co-17.

PAKSUSUOLI – Large Intestine (LI)
Aspekti
Yang
Elementti
Metalli
Aktiivinen
05.00 – 07.00
Pisteitä
20

Shu-piste
Mo-piste
Xi-piste
Luo-piste

B-25
ST-25
LI-7
L-7

Alkaa etusormen
peukalonpuoleisesta kärjestä ja
kulkee etusormen
peukalonpuoleista sivua peukalon ja
etusormen kämmenluiden väliin
pisteeseen LI-4. Siitä jatkaa
ranteeseen sormien jänteiden
väliseen kuoppaan pisteeseen LI-5
ja jatkaa edelleen käsivarren
etusivu reunaa kohti kyynärtaipeen
pistettä LI-11, josta nousee
olkavarren etu-ulkoreunaa
olkanivelen kohdalle pisteeseen LI15. Ylittää olkapään ja kulkee
lapaluun harjan ja solisluun väliin
pisteeseen LI-16 ja edelleen kohti
keskilinjaa pisteeseen GV-14 jossa
kohtaa muut käsien ja jalkojen
Yang-meridiaanit.
Pisteestä GV-14 edelleen
soliskuoppaan pisteen S-12 alueelle
jossa ottaa yhteyttä Keuhkomeridiaaniin ennen kuin laskeutuu
alas pallean läpi yhdistyäkseen
Paksusuoleen.
Haara:
Nousee soliskuopasta kaulan sivua pitkin, lävistää posken ja menee alaikeniin.
Ikenistä meridiaani kulkee ST-4 pisteen ohi, kiertää ylähuulen ympäri ja jatkaa
pisteen GV-26 kautta nenän toiselle puolen pisteeseen LI-20 johon se päättyy
Pisteessä LI-20
Joidenkin lähteiden mukaan Paksusuolimeridiaani laskeutuu alas jalkaan jossa
yhdistyy Vatsameridiaaniin pisteessä ST-37
Paksusuoli-meridiaani ottaa yhteyttä näihin sisäelimiin: Paksusuoli, Keuhkot

MERIDIAN DATA:

24H BODY CLOCK SYSTEM

SYDÄNPUSSI: (Yin tuli) Pc 2, 6

LU >LI:

Ranteesta: Lu6 + Li18 (sudo2)
Lyöntiin: Lu5 + Li18 (sudo2, paksau)

VIRTSARAKKO: (Yang vesi) B 1, 10, 57 + Shu –pisteet

LI>ST:

Rinnuksista tuplana: Li10/12 + St3/5 (tupla sajikwon ja tupla Jang jo)
Lyöntiin: Li14 + St3/5 (paksau ja tuplalyönti)

TEORIA: 6 parantavaa äänettä

ST>SP:

Kaksi kättä kurkulla: St25 (tupla) + Sp6/10/11
Lyöntiin: St25 (fenix)+Sp21 (dragon)

POTKUT: Kaikki

SP>HT:

Ranteesta ristikkäin: Sp10/11 – Ht1
Lyöntiin: Sp10/11 – Ht1

LYÖNNIT: Kaikki

HT>SI:

Niskan takaa kauluksesta: Ht3+Si17
Lyöntiin: Ht3 (Ht drilli) + Si16/17

DRILLIT: Kaikki

SI>BL:

Edestä syleilyote päältä: Pysäytä trapetsista, Si16+B13,14,15 kuppilyönnillä
Lyöntiin: Si11+Bl10

TEKNIIKAT: Sormilukot ja kuristukset

BL>KD:

Rinnuksista: potku 3 B53/57+K23/27
Lyöntiin: B10+K27 samaan aikaan

KOVETUS: 9-10

KD>PC:

Ranteesta: K27+P6 (JOS” Tw23)
Lyöntiin: Sisäpuolinen blokki K16+P2 (JOS” Tw23)

POWER TANJUN: 15 krt:

PC>TW:

Ote edestä: tuplaisi samaan käteen P2 + Tw23
Lyöntiin: P6(sydändrilli)+Tw23

Hyökkäys Ki-virtauksen mukaan (kellotus)

TW>GB:

Rinnuksista: Tw23+Gb 20/1/13-15 samaan aikaan
Lyöntiin: Tw23+Gb20/1

GB>LIV:

Rinnuksista: Polvipotku Gb32+Liv13
Lyöntiin: Gb31/32+Liv13

ANMA: akupainallustekniikat aiemmat hyödyntäen sähkö/kynä

Liv>Lu:

Rinnuksista: Liv 9 potku+ Lu5 (JOS ”Li18)
Lyöntiin: Liv13+Lu5 (samalla kädellä) > (JOS” pikkukivet ja Cv24/Gv26

6.Level – PUNAINEN+2

VIRTSARAKKO – Bladder (B)
Aspekti
Yang
Elementti
Vesi
Aktiivinen
15.00 – 17.00
Pisteitä
67

Virtsarakko-meridiaani ottaa
yhteyttä näihin sisäelimiin:
Munuaiset, Virtsarakko.

Shu-piste
Mo-piste
Xi-piste
Luo-piste

B-28
Co-3
B-63
K-4

Alkaa silmän sisäkulmasta pisteestä B-1
ja nousee otsaa pitkin päälaelle, jossa
kohtaa pisteet GB-15, GV-24 ja GV-20.
Päälaelta yksi haara laskeutuu ohimolle
korvan yläpuolelle kohdaten Sappirakkomeridiaanin pisteissä GB-7, GB-8, GB-9,
GB-10, GB-11 ja GB-12. Toinen haara
päälaelta menee aivoihin, kohtaa
Governor-meridiaanin pisteessä GV-17 ja
tulee pintaan niskassa jossa meridiaani
haarautuu kahdeksi.
Ensimmäinen (sisempi) haara:
Laskeutuu niskan takaosaa alas pisteiden
GV-14 ja GV-13 kautta, edelleen
selkärangan vierustaa kahden sormen
leveyden etäisyydellä lantion seudulle,
tunkeutuu syvälle vartaloon lihasten
kautta ja ottaa yhteyttä Munuaisiin ja
Virtsarakkoon. Pieni haara erkanee
lantion alueella meridiaanista ja laskeutuu
ristiluuta pitkin, pakaran poikki ja edelleen
polvitaipeeseen pisteeseen B-40.
Toinen (ulompi) haara:
Erkanee niskassa ja laskeutuu lapaluun
sisäreunaa pitkin ja edelleen selkärangan
suuntaisesti kämmenen leveyden
etäisyydellä selkärangasta alas
pakaranseudulle, edelleen poikki pakaran
pisteen GB-30 kautta alas reiden takasivureunaa polvitaipeeseen jossa yhdistyy
toiseen haaraan pisteessä B-40.•
Laskeutuu edelleen alas pohjelihaksen
läpi ja ulkokehräsen taakse pisteeseen B60 ja jatkaa siitä jalkaterän ulkoreunaa
pikkuvarpaan kärjen ulkoreunaan
pisteeseen B-67 jossa kohtaa Munuaismeridiaanin.

SYDÄNPUSSI – Pericardium (PC)
Aspekti
Yin
Elementti
Tuli
Aktiivinen
19.00 – 21.00
Pisteitä
9

Shu-piste
Mo-piste
Xi-piste
Luo-piste

B-14
Co-17
PC-4
TW-5

Alkaa rintakehän keskeltä, ottaa
yhteyttä Sydänpussiin ja
laskeutuu pallean sekä ylimmän,
keskimmäisen ja alimman
lämmittäjän kautta läpi vatsan
alueelle
Haara:
Kulkee rintakehän sisällä
kainalon lähellä, jossa ilmaantuu
pintaan kainalokuopan edessä
pisteessä PC-1. Kaartuu
kainalokuopan ympäri ja kulkee
olkavarren sisäpuolen keskellä
Keuhko- ja Sydän-meridiaanien
välissä kyynärtaipeeseen
pisteeseen PC-3. Laskeutuu
edelleen käsivarren jänteiden
väliin ranteeseen ja edelleen
kämmenelle pisteeseen PC-8 ja
siitä kämmenen poikki ja
keskisormea pitkin sormen
kärkeen pisteeseen PC-9.
Haara:
Nousee kämmeneltä pisteestä
PC-8 ja kulkee nimettömän
sormen peukalonpuoleista
reunaa sormen kärkeen.
Pericardium-meridiaani ottaa
yhtettä näihin sisäelimiin:
Kolmoislämmittäjä.

MERIDIAN DATA:
HEDELMÖITTÄVÄ SUONI 24 pistettä: (Yin tuli)
HYÖKKÄYSPISTEET: 4, 7, 14, 17, 22, 23, 24

HALLITSEVA SUONI 28 pistettä: (Yang vesi)
HYÖKKÄYSPISTEET: 21, 24, 26

TEORIA: Meridiaani Data (lyhenne, tao, elementti, pisteet, yhteysmeridiaani, shu, mu, hyökkäyspisteet, aistit, voimistava piste, vähentävä piste, vuoden aika,
sisääntulopiste, ulosmenopiste, maku, väri,
LYÖNTIIN:

POTKUT: Kaikki
LYÖNNIT: Kaikki

LU5 + LU1
LU5+ LIV4

TARTTUMISEEN:
LU5 + SI11
LU6+SI16

DRILLIT: Kaikki
TEKNIIKAT: Niskalukot- ja väännöt
KOVETUS: 11-12
POWER TANJUN: 20 krt:
päiväkirja 3 kk ajalta 6 x viikossa harjoittelu
Muu: Hyökkäys pisteiden Set up –pisteet

RANNE PERUS:

TARTTUMISIIN:
LI12 raapaisu + LI18/20
LI10+ST25
LU8+SI16

LYÖNTIIN:
SP6+SP21
TW8+HT1
LIV13+GB28

PC6+KD16
PC6+pc2
PC6+ST5

MIKÄ VAIN:

RANNE RISTIKKÄIN:

KAULUKSISTA:

PC6+GB31
PC6+BL14
PC6+B57

LEUAN KÄRKI + SP6

TERÄVÄ LÄPPÄYS KYYNÄRVARREN
ULKOPUOLELLE +HT3

RANNE RISTIKKÄIN:
SI8+HT1

HYÖKKÄÄVÄ (samaan aikaan):

ANMA: Akupunktio ja akupainalluksen perusteet

7.Level - MUSTA

GB13-15+LIV3

OHJAAVA – Conception – Ren Mai (Co, CV, Ren)
Aspekti
Yin
Shu-piste
Elementti
Tuli
Mo-piste
Aktiivinen
Xi-piste
Pisteitä
24
Luo-piste

GV-1

Alkaa naisilla kohdusta ja
miehillä alavatsasta ja tulee
pintaan pisteessä Co-1
peräaukon edessä. Nousee
vartalon keskilinjaa vatsan,
rintakehän, kurkun ja leuan
poikki päättyen pisteeseen Co24 aivan alahuulen alapuolella.
Meridiaanin sisäinen osa kiertää
suun ympäri ja kohtaa Governormeridiaanin pisteessä GV-28
ylemmässä ikenessä ja päättyy
silmän alle pisteeseen ST-1.
Haara:
Nousee lantiosta, menee
selkärankaan ja nousee selkää
pitkin ylös.
Huom:
Piste GV-1 on mainittu
Conception- ja Governormeridiaanien yhteyspisteenä,
vaikka sitä ei normaalisti
kartoissa merkitä.
CONCEPTIONIN LUO HAARA
Laskeutuu pisteestä Co-15 ja
hajoaa vatsan alueelle

HALLITSEVA – Governor – Du Mai (GV, Du)
Aspekti
Yang
Shu-piste
Elementti
Vesi
Mo-piste
Aktiivinen
Xi-piste
Pisteitä
28
Luo-piste
Alkaa alavatsasta ja tulee esiin
peräaukon takana pisteessä GV-1,
nousee ylös vartalon takakeskilinjaa
ristiluuta ja selkärankaa pitkin aina
niskaan, josta menee sisään aivoihin
ja edelleen päälaelle pisteeseen GV20. Laskeutuu sieltä alas vartalon
keskilinjaa otsan poikki nenänvartta
pitkin nenän alle pisteeseen GV-26 ja
päättyy yläikenen ja huulen juureen
pisteeseen GV-28.
Huom
Pisteet Co-1 ja Co-24 on mainittu
Conception- ja Governor-meridiaanien
yhteyspisteiksi.
Haara:
Alkaa alavatsasta, laskeutuu
sukupuolielinten ja peräaukon alueelle,
kiertää peräaukon ja nousee sisäisesti
selkärankaa pitkin ja menee
Munuaisiin.
Haara:
Alkaa alavatsasta, kiertää
sukupuolielimet ja nousee keskelle
napaa, kulkee Sydämen läpi ja nousee
kurkkuun, kiertää suun ympäri ja
edelleen silmien väliin.
Haara:
Tulee esiin molemmin puolin pisteistä
B-1, seuraa Virtsarakko-meridiaania
molemmin puolin otsalta päälaelle ja
menee aivoihin josta yhtenä haarana
pisteen GV-16 kautta jakautuen
uudelleen kahteen haaraan pisteiden
B-12 kautta selkärankaa seuraten
Munuaisiin.

Co-15

GOVERNORIN LUO HAARA
Alkaa pisteestä GV-1 ja nousee
molemminpuolin selkärankaa seuraten
ylös niskaan jossa levittäytyy
takaraivolle. Lapaluiden aluella
meridiaani ottaa yhteyttä Virtsarakkomeridiaaniin ja leviää selkärankaan

MERIDIAN DATA:
Akupainalluksen perusteet + Meridiaani kynän käyttö hoidoissa
Kaikki edelliset tekniikat + teorit

Dulon perusteet:
- Yksitoista iskua/viiltoa
- Dulo drilli palit kera
Knife drill
5 elementtiä / yin yang parannus /tuhoavan käsitys
- Tekniikan vahvistaminen metodeilla
- . Äänet, asennot , sormet, värit, tunteet
LUO-pisteet ja tasapainotus
24H meridiaanihieronta
MINIMI AIKA 2 VUOTTA

2.DAN - MUSTA

