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E L S Ő  F E J E Z E T

Bevezetés
A testet összetartó kötőszövet, az izompólya

2003-ban a Nemzeti Kosárlabda Szövetség (NBA) sztárjának, Jason Kiddnek lesé-
rült a bal térde. A New Jersey Nets öt hónapon át küldözgette specialistától specia-
listáig, de egyikük sem tudott segíteni rajta. A szezon végére Kidd ott állt a térdmű-
tét előtt, amikor valaki mesélt az ügynökének rólam és a Ming-módszerről. Kidd 
annak reményében, hogy ezzel elkerülheti a kést, adott egy esélyt ennek a „fura 
alternatív módszernek” – eljött a rendelőmbe, épp a bajnoki rájátszás előtt. A térde 
már egyetlen kezelést követően 70%-os javulást mutatott, majd a második kezelés 
után teljesen meggyógyult, és Kidd újra pályára állhatott.    

A kezelés előtt Kidd attól tartott, hogy arra a szezonra már búcsút mondhat a 
játéknak. Később így nyilatkozott: „Hála a Ming által alkalmazott módszereknek 
pályára léphettem és erősíthettem a csapatomat a szezon bajnoki rájátszásában. 
Soha azelőtt nem találkoztam még az ő terápiájához hasonlóval és meggyőződésem, 
hogy Ming a legmodernebb technikákat alkalmazza. Nekem rengeteget segített.” 

Kidd később elküldte hozzám a New York Yankees egyes védőjét, Jason Giambit, 
aki a következőt nyilatkozta a New York Timesnak: „A lábam teljesen le volt bénul-
va, de amikor kiléptem a rendelőjéből, újra éreztem.” Amikor pedig kikezeltem a 
Men’s Health magazin rovatírójának, Lou Schulernek egy 26 évvel ezelőtti közép-
iskolai sérülésre visszavezethető vállsérülését, úgy nyilatkozott, hogy „egy csoda 
szemtanúja és kedvezményezettje volt egy személyben”. 

Csodatévő ember lennék tehát? Nem hinném. A munkám kőkemény tudomá-
nyos alapokra épül. Mégis rutinosan gyógyítok meg olyan sérüléseket és fájdalma-
kat, amelyekről az egészségügyi szakemberek azt tartják, hogy csak gyógyszeresen 
vagy műtéti úton lehet őket kezelni. Teszem mindezt az orvostudományi képzése-
ken és a fizioterápiában majdnem teljesen figyelmen kívül hagyott kötőszövetcso-
port, a faszcia, azaz az izompólya kezelésével, mely az összes izmot, ideget és szervet 
beburkolja a testünkben.

A legalapvetőbb különbség az én tudományom és a hagyományos ortopéd orvos-
lás, valamint a fizioterápia között tulajdonképpen az, hogy utóbbiak figyelmen kívül 
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hagyják az izompólyát. Ezért egy sor olyan sérülés esetében, melyek amúgy töké-
letesen gyógyíthatók lennének az izompólya összehúzódásának és feszültségének 
a kilazítása által, csak részleges eredményt tudnak elérni a fájdalomcsillapítókkal, 
izomlazítókkal és műtéti megoldásokkal.

Nemcsak az orvosok és a gyógytornászok, de az emberi testtel dolgozó más szak-
emberek is keveset tudnak az izompólyáról. Így például a legtöbb hagyományos ki-
ropraktőrről elmondható, hogy egyáltalán nem foglalkoznak az izompólyával, ami 
véleményem szerint súlyos hiba. Az izompólya kilazítása nélkül nekiállni egy adott 
gerincszakasz helyreigazításának igazából nagyon veszélyes, mert a sérüléseknél az 
izompólya összetapad és rátapad a többi lágyrészre, ezért aztán egy hirtelen csa-
varással akár el is szakíthatjuk ezeket a szöveteket. A modernebb gondolkodású 
kiropraktőrök a helyreigazítás előtt minden esetben előkészítik az izompólyát; így a 
kezelés nemcsak hatásosabb, de biztonságosabb is lesz. 

A legtöbb masszázsterapeuta tisztában van az izompólya fontosságával. Ahhoz 
azonban, hogy olyan változásokat tudjunk létrehozni a test szerkezetében, amelyek 
ténylegesen meggyógyítanak egy sérülést, el kell érni az izompólya tényleges meg-
nyúlását, miközben a masszázskezelés folyamán a páciens mozdulatlan. Igaz ugyan, 
hogy a masszázs segít az izompólya megnyújtásában, de kizárólag masszázzsal kor-
látozott eredményt lehet elérni. A masszázst én inkább az e könyv által kínált keze-
lési program tökéletes kiegészítésének tekintem.

Az olyan alternatív terápiás technikák, mint az akupunktúra vagy a shiatsu, be-
indítják a testben az energiaáramlást, viszont nincsenek hatással a túlzottan merev 
és feszes izompólyára. Meggyőződésem, hogy ezek a kezelések is hatásosabbak len-
nének, ha az izompólya ellazításával indítanának.  

Mivel a legtöbb személyi edző nem ismeri az izompólya mozgásban betöltött fon-
tos szerepét, klienseik általában nélkülözni kénytelenek a jól működő izompólya 
mozgásszervi működésre és a sérülések megelőzésére gyakorolt páratlan jótékony 
hatását. És bár a jóga- és a pilatesedzések alkalmasak az izompólya nyújtására, a 
legtöbb edző nem ezt tekinti az edzésprogram lényegi részének. Akárhogy is, a jóga 
és a pilates gyakorlatai nem eléggé aprólékosak ahhoz, hogy az izompólya konkrét 
részeire hassanak, ezért számos olyan testi diszfunkció létezik, melyeknek a kezelé-
sére ezek a mozgásformák nem alkalmasak. 

A felsorolt kezelési módok mindegyikének megvan a maga érdeme, de egyik sem 
vezet végleges javuláshoz, mivel az izompólya hatékony gyógyulása kizárólag nyúj-
tással, megfelelő táplálkozással és optimális hidratációval érhető el. Nagyon keve-
sen értenek az izompólya szakszerű kilazításához. Ez egy egyelőre kevéssé ismert és 
alig feltérképezett irányzat.

Abban a szerencsében volt részem, hogy közvetlenül az ágazat megalkotóitól ta-
nulhattam. Húsz éven át dolgoztam a legkülönfélébb panaszokkal küzdő betegek-
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kel, megfigyelve az emberi test összes létező lágyrészsérülését. Sikeresen kezeltem 
már súlyemelés, dzsiudzsicu, kosárlabda okozta, valamint görnyedt testtartásban, 
számítógép előtt tartósan végzett munka miatt kialakult sérüléseket, mindannyi-
szor az izompólya kezelésével.  

Kidd és Giambi kezelése során saját kezűleg lazítottam ki az izompólyán kiala-
kult hegszövetet, mely az izmaik és az azokat beidegző idegek normális működé-
sét akadályozta. Ezzel a könyvvel viszont egy olyan öngyógyító módszert adok 
olvasóim kezébe, melynek segítségével bárki képes lesz saját kezűleg kilazítani a 
testét behálózó izompólyát. Az enyémmel azonos programot kell majd követni, 
amely kizárólag az általam saját kezűleg végzett beavatkozást nem tartalmazza. 
A Ming-módszer hét elemből áll, melyek mindegyike elengedhetetlen a maximális 
eredmény eléréséhez:

1. Hidratáció: megfelelő mennyiségű víz ivása az izompólya hidratált állapotának 
fenntartásához.

2. Gyulladásgátló értrend.
3. Az izompólya épségét megőrző étrend-kiegészítők. 
4. Gerincdekompressziós nyújtások a csigolyák elkülönítéséhez, az összenyomó-

dott idegvégződések tehermentesítéséhez, hogy az idegek stimulálni tudják az 
izmokat és azok tökéletesen működjenek.

5. Izompólyanyújtás a fájdalmat okozó összezsugorodott területek kilazítására.
6. Az izompólya-kilazulást állandósító erőfejlesztő gyakorlatok.
7. A nyújtást és az erőfejlesztést segítő, önállóan végzendő öngyógyító technikák.
 
A 9. fejezetben bemutatott egyénre szabott kezelési tervek alkalmazása előtt az adott 
problémától függően el kell dönteni, hogy kinek milyen típusú nyújtásokra és ön-
gyógyító technikákra van szüksége. A gyakorlatok elvégzése naponta mindössze 
tizenöt percet vesz igénybe.
A Ming-módszer öngyógyító verziójával egy kicsit hosszabb időbe telik eredményt 
elérni, mintha gyakorlati kezelést kapnánk, de a módszer a legtöbb sérülés esetében 
működik, még az olyan komoly problémáknál is, mint a gerincsérv, valamint a rég-
óta fennálló, évtizedek óta terápiarezisztens panaszok esetében.

David öngyógyítása
David volt az első betegem, aki ráébresztett arra, hogy a Ming-módszer öngyógyító 
módszerként is megállhatja a helyét. Harmincnyolc éves rendkívül sikeres ingatlan-
fejlesztő vállalkozó volt akkor, szikár, sportos testalkattal. És bár lelkes dzsiudzsicu-
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gyakorló és kick-boxos volt, mégis már vagy tíz éve súlyos derékfájás gyötörte. Min-
dennapos fájdalmai a tízes skálán a 4-es és 7-es érték között mozogtak.

Fájdalmai miatt David nem tudott a hátán aludni, s a stressz, vagy ha többet edzett, 
ezt csak fokozta. Őrült felelőtlenség volt részéről, hogy ilyen beteg gerinccel 
edzett, de e téren makacs volt és hajthatatlan. Hitt abban a szakállas áligazságban, 
hogy „mindenért meg kell szenvedni”, ráadásul a harcművészeti edzője is arra ösz-
tönözte, hogy a fájdalom ellenére se hagyja abba a gyakorlást. Ezért ibuprofénnel 
csillapította a fájdalmát és jegelte a hátát. Mindeközben három különböző orvosnál 
is járt, akik porckorongsérvet diagnosztizáltak a derekában és kijelentették, hogy a 
vényre felírt fájdalomcsillapítón – s később, ha a fájdalom fokozódna, a gerincmű-
téten – kívül nincs más megoldás a problémájára. 

Később David egy kollégájától hallott rólam, akit sikeresen kikezeltem a bajából. 
Amikor először jött el hozzám, teljesen le volt törve a rá váró gerincműtét gondo-
latától, miközben meglátásom szerint az állapota még csak meg sem közelítette a 
műtét közeli állapotot. Legalább tíz különböző megoldással lehetett még próbál-
kozni, mielőtt a műtét lehetősége felmerülhetett volna. Az első kezelés során kézzel 
dolgoztam meg, majd egy olyan étrendet javasoltam neki, amely jobb formába hoz-
za az izompólyát. Előírtam neki, hogy igyon meg naponta legalább két liter szűrt 
vagy palackozott vizet. A gyulladás csökkentése érdekében azt kértem tőle, hogy a 
heti négy-nyolc pohár bort, amit meg szokott inni, csökkentse heti két pohárra és 
hogy minimalizálja a cukrot és a transzzsírsavakat tartalmazó ételek fogyasztását 
(pl. kekszek, sütemények és sült ételek). Végül kapott tőlem egy listát, mely olyan 
étrend-kiegészítőket tartalmazott, melyek elősegítik az ízületek épségét, csökkentik 
a gyulladást és felpuhítják a hegszövetet. Neked is ugyanezt az előkészítő progra-
mot kell majd végigcsinálnod, melyet a könyv 2. részében fogok ismertetni. 

A harmadik kezelésre David izompólyája már készen állt a Ming-módszer sze-
rinti nyújtásokra. Kapott még tőlem házi feladatként három gerincdekompresz-
sziós nyújtógyakorlatot és hat izompólya-nyújtógyakorlatot, melyek mindegyike 
egy adott területet célzott meg. Ezeket naponta egyszer kellett végeznie. Ezenkívül 
laza kézi súlyzós edzéseket is végezhetett, az addigi szintjének 50%-án, viszont a 
kick-boxtól és a dzsiudzsicutól eltiltottam.

Ezen a ponton Davidet elszólította a városból egy üzleti ügy, így két hónapig nem 
tudott eljönni hozzám. A nyújtógyakorlatokat továbbra is rendületlenül végezte. 
Az ötödik hétre drasztikus változást kezdett tapasztalni: az addig 4-es szintűnek ér-
zékelt fájdalmat már csak 1-es szintűnek érezte, majd nyolc hét elteltével a fájdalom 
teljesen megszűnt.    

Amint a fájdalom 1-es szintűre csökkent, David készen állt az erőfejlesztő gyakor-
latok elkezdésére. Most, hogy az izompólya és a hozzá kapcsolódó izmok kilazultak, 
edzeni kellett az izmokat, hogy növekedjen a tömegük (mivel a pluszizomtömeg 
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lengéscsillapító funkciót lát el), valamint felerősíteni őket, hogy fenn tudják tarta-
ni a helyes testtartást. David telefonon kapott tőlem egy feladatot, mely a derekat és 
a farizmokat (gluteus) erősíti, valamint a combhajlító izmot (hamstring), melyek a 
hát legfontosabb stabilizálói. Megkértem, hogy heti három alkalommal végezzen el 
ezekből két sorozatot, 12 ismétléssel.

Két hét elteltével David azt vette észre, hogy a tartása jóval egyenesebb, könnyeb-
ben veszi felfelé a lépcsőfokokat, és hogy sokkal jobb a közérzete. Az erőfejlesztő 
gyakorlatok voltak a David teljes gyógyulásához szükséges utolsó mozaikdarabkák. 
Ezek tették alkalmassá az izmait, hogy az ellazult izompólyát a helyén tartsák. Ettől 
a ponttól fogva lényegében megszűntek a fájdalmai. Időnként még érzékelt fantom-
fájásokat a régi fájdalmai helyén, de ezek még az 1-es szintet sem érték el. Azért 
maradhatott fájdalommentes, mert betartotta a vízivást, a gyulladásgátló étrendet 
és a táplálékkiegészítők szedését, miközben szorgalmasan végezte a nyújtógyakor-
latokat heti két-három alkalommal.  

Engem a meglepetésszerű ahaélmény David kezelési programjának a hatodik he-
tén ért. David még mindig nem volt a városban, elutazott síelni, ahol egy hatal-
mas esés után a sípályán becsípődött a háta. Kétségbeesve telefonált: „Nem vagy 
itt, hogy kezelj. Mit csináljak?” Arra kértem, fürödjön meg Epsom keserűsóval el-
készített fürdőben, és csak folytassa a nyújtógyakorlatokat. Betartotta, amit kértem 
tőle, így másnapra rendbe is jött. A Ming-módszer ismerete nélkül egy hasonló eset 
kiütötte volna, és teljesen tönkretette volna az utazását.

Egy kicsivel később, az edzőteremben ismerkedtem meg Dannyvel, a fiatal edző-
vel. Danny amatőr bokszoló volt, rengeteg mérkőzéssel a háta mögött, a profi bok-
szolóvá válás kapujában. Sajnos azonban krónikus derékfájás gyötörte, ami elég sú-
lyos volt ahhoz, hogy a töméntelen vényre felírt fájdalomcsillapító és gyulladásgátló 
ellenére se tudjon edzeni. Az egyik orvos szűkületet diagnosztizált nála a gerincosz-
lop alján lévő két csigolya között; a szűkület miatt összenyomódott idegek okozták 
a derékfájdalmát. A doktor úgy jósolta, hogy még pár év és Danny hátát meg kell 
műteni, ami meghiúsította volna az álmát, hogy neves bokszoló legyen belőle. Meg-
tanítottam neki négy nyújtógyakorlatot és kértem, hogy igyon meg napi négy-öt 
liter vizet és szedjen halolajat, ami gyulladásgátló táplálékkiegészítő. Bár sohasem 
kezeltem, két nap elteltével a háta 40%-os javulást mutatott. Két héttel később a 
fájdalomszintje már csak 2-es szintű volt. Hat héttel később a fájdalmai teljesen 
megszűntek, és ez így is maradt hat hónapig. Megmentettük a karrierjét. 

David, de főleg Danny tapasztalatai megmutatták nekem, hogy a nyújtógyakorla-
tok önmagukban, gyakorlati kezelés nélkül is hatásosak, amennyiben a beteg betart-
ja a vízivás általi hidratációt, a javasolt étrendet és az étrend-kiegészítők szedését. Ez 
logikusnak tűnt, hiszen a nyújtógyakorlatok ugyanazt a fajta lazítást idézik elő, mint 
amit én manuálisan – a kezelés által. És ehhez nincs szükség sem edzőteremre, sem 
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eszközökre. Bárhol is vagy, kéznél van minden. Ezért úgy döntöttem, hogy minden-
kinek javasolni fogom a nyújtógyakorlatokat.

Hogy honnan erednek ezek a varázslatos nyújtógyakorlatok? Az eredeti megal-
kotójuk Guy Voyer, egy zseniális francia oszteopata, aki kifejezetten az izompólya 
lazítására fejlesztette ki őket. Az én szememben dr. Voyer a világ első számú izom-
pólya-szakértője. A könyvben bemutatott nyújtások egy része tőle ered (melyeket az 
ő beleegyezésével közlök), míg a többi az én találmányom, és miofaszciális elveken 
alapszik.

A Ming-módszer eredete
A Ming-módszer gyökerei gyerekkoromig nyúlnak vissza. New York Brooklyn ne-
gyedében születtem és nőttem fel, a környékünkön egyedüli kínai–amerikai fiú-
ként, amiért a többi gyerek folyton szekált. Aztán 1977-ben, tizennégy éves korom-
ban, láttam egy képet Arnold Schwarzeneggerről Charles Gaines és George Butler 
Pumping Iron (Acélizom) című könyvében, ami megváltoztatta az életemet. Azt 
mondtam magamnak: „Hú, ha úgy nézhetnék ki, mint ez az ember, biztos, hogy 
soha többé nem piszkálnának!” 

Akkoriban Bruce Lee is nagy népszerűségnek örvendett. Ő is kínai–amerikai volt, 
csak ő az öklével harcolt. Ezért azt gondoltam, hogy keresve sem találhatnék jobb 
módszert önmagam megvédésére, mint hogy izmokat növesztek, hogy féljenek tő-
lem és többé senkivel se kelljen verekednem. Elkezdtem edzeni. Tizenhat éves ko-
romra kb. 20 kilogramm izmot szedtem magamra, s ezzel hányattatásaim véget 
értek. Új barátaim lettek: azok a srácok, akik azelőtt kötözködtek velem, most el-
kezdtek kérdésekkel ostromolni, az edzéseimről faggattak. Soha többé nem kellett 
verekednem senkivel.

Testépítő lettem és sok címet szereztem, többek között én lettem Mr. Teenage 
New York, Mr. New York és Mr. Empire State. Benne voltam a nemzeti rangsorban, 
magazinok címlapján szerepeltem.

1984-ben a Columbia Egyetemen diplomáztam, kémia szakon. Eredetileg orvosi-
ra akartam menni, de rájöttem, hogy szenvedélyesen szeretnék embereket gyógyí-
tani, mégpedig a puszta két kezemmel. A testépítés révén sikerült alaposan meg-
ismernem az emberi test működését. Érdekelt a test, és szerettem volna erősebbé és 
jobbá tenni. Ezért tanulmányaimat a New York-i Egyetem fizioterápia szakán foly-
tattam, majd 1987-ben elkezdtem gyógytornászként dolgozni. De a szívem mélyén 
egész idő alatt tudtam, hogy még mindig hiányzik valami a teljes képhez. 

1991-ben visszavonultam a testépítéstől. A soron következő példaképem Renzo 
Gracie, a dzsiudzsicu és a szabad küzdelem fekete öves brazil versenyzője lett. 1996-




