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Bevezetés

A Biblia beszámol arról, hogy Jézus Krisztus ráhelyezte kezét a szenvedőkre, akik 
ennek hatására meggyógyultak. A kézzel való gyógyítás évszázadok óta jelen 

van a Földön, az amerikai bennszülöttek, az afrikai törzsek vagy a római provinci-
ákon élő őslakosok körében egyaránt ismert volt. Általános, ösztönös emberi dolog 
számunkra, hogy valamire ráhelyezzük a kezünket. Ha fejfájás gyötör bennünket, 
a kezünket a fejünkre tesszük és megdörzsöljük. Ha fáj a derekunk, megnyomogatjuk. 
Ez volt a kiindulási pontja a shiatsunak (a test egyes pontjainak nyomásával fejt ki 
jótékony hatást), az akupunktúrának és a keleti kultúrák más gyógyító módszereinek. 
Megnyomunk a testünkön pontokat, és rájövünk, hogy az egyik pont hatékonyabb a 
másiknál. Arra is hamarosan rádöbbenünk, hogy a pontok valójában vonalakba ren-
deződnek: ezek a meridiánok. Észrevesszük, hogy néha a nyomás nem elég erős, nem 
elég mély, így hegyesebb eszközöket használunk, például bambuszpálcákat. Végül 
pedig arra kell ráébrednünk, hogy a bambuszpálcika nyomása sem elég mély, olyan 
eszköz kell, amely átlyukasztja a bőrt: így jutunk el az akupunktúrához.

A keleti gyógyítás természetes úton fejlődött ki, nem pedig egy tudományos 
laboratóriumban. Sok gyakorló masszőr mégis szereti azt a hatást kelteni, mintha 
a shiatsu egy elvont tudomány volna, ily módon ugyanis a keleti bölcs szerepében 
tetszeleghetnek. Az igazság azonban az, hogy minden testen végzett munka intuitív, 
tapasztalaton alapul, és nagyban függ a természetes ösztönöktől és viselkedéstől. Ha 
túl sok fi gyelmet szentelünk az elméletnek, akkor hamarosan a teóriát követjük majd, 
nem a testet, így pedig a kezelést adó és a kezelést kapó egyaránt szenvedni fog.

A testen végzett munka elve igaz minden olyan technikára, amely a testet masszí-
rozza vagy más módon befolyásolja: fi zikoterápia, gerinckezelés, masszázs, shiatsu, 
refl exológia stb. A legtöbben sok technikát és olykor egynél több módszert alkalmaz-
nak. A testen végzett munka számukra munka: keményen dolgoznak valaki testén. 
Az erőfeszítések kizárólag a kezelt személy érdekében történnek. A témáról sok száz 
könyvet elolvastam; tulajdonképpen mindegyik azt hangsúlyozza, hogy ügyeljünk 
a páciensre, gyógyulására, panaszaira, de egy szóval sem említik a kezelést adó köz-
érzetét, lelkiállapotát, jutalmát.

Ezt a könyvet a kezelést nyújtó emberek számára írtam. Az ohashiatsu és más testen 
végzett módszerek között az az elsődleges különbség, hogy az ohashiatsu fenntartja, 
sőt javítja a kezelést adók testtartását, mozgását, jó közérzetét. ohashiatsu nyújtásakor 
regenerálódunk, energiával töltődünk fel attól, ahogyan a testünk mozog. Ennek az 
az oka, hogy erősítjük az éltető (kí) energiánkat, és hogy munka közben meditálunk. 
Kinek ne javulna az egészsége, ha naponta érik eme kedvező hatások?!

Az utóbbi harminc év során nagyon sok gyógyítót láttam, amint aláássák egészsé-
güket. Miközben megmentik mások testét, a rossz tartás, a helytelen technika, a nem 
megfelelő mozgás és a természetellenes erő következtében tönkreteszik a sajátjukat. 
Ha mások módszereit fi gyelem vagy ilyen jellegű könyveket olvasok (különösen a 
shiatsuról), az első kérdésem mindig ez: vajon a kezelést adó foglalkozhat-e ezekkel 
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a technikákkal naponta öt-tíz klienssel, és folytathatja-e ezt rendszeresen, húsz-har-
minc éven keresztül? Előbb-utóbb el fognak fáradni, a testük tönkre fog menni. Egész-
séges kezelésben csak akkor részesíthetjük vendégünket, ha mi magunk is egészsége-
sek vagyunk. Ha nem törődünk a saját testünkkel, hogy törődhetnénk másokéval?

Alacsony termetű vagyok, gyönge, beteges csecsemőként láttam meg a napvilágot 
szülőhazámban, Japánban. Ez nagy szerencse volt. Ha magas, izmos, erőtől duzzadó 
volnék, akkor nem fejlesztettem volna ki saját módszeremet. Japánban hagyományos 
shiatsut tanultam, majd Amerikába jöttem, és hátrányba kerültem az amerikaiakéhoz 
képest igen kis testmagasságom miatt. Elkezdtem azon töprengeni, hogyan haszno-
síthatnám hátrányomat, hogyan kovácsolhatnék belőle előnyt. Ha továbbra is szülő-
hazámban tanulmányoztam volna a shiatsut kis termetű japánokon, akkor nem lett 
volna szükségem arra, hogy alkalmazkodjak. Itt Amerikában azonban a méretbeli 
különbségek miatt pár év leforgása alatt tönkrementem volna, így aztán meg kellett 
változtatnom mindent, amire a hagyományos iskola tanított. A tradicionális shiatsu 
nem a kezelést nyújtó félnek szól. Megtanítja, hogyan nyomjunk, hol nyomjunk, 
mennyire nyomjunk. Termetem és korlátozott testi erőm miatt ez itt nem volt kivi-
telezhető. Az ohashiatsu első alapelvét („ne nyomj!”) tehát az amerikaiak és köztem 
levő különbség hívta életre.

Nemcsak alacsony és gyönge vagyok, hanem lusta is. Mindig azt kérdezem 
magamtól: hogyan nem kell csinálnom, mit nem kell csinálnom. Ez a hatékonyságom 
egyik oka. Ha gondosan kibújunk a legtöbb tennivaló alól, akkor a végére csupán egy-
két teendő marad naponta, amit nagyon hatékonyan el tudunk végezni. Ha valaki 
erős, határozott és tele van tettvággyal, akkor megszállottjává válik annak a rengeteg 
dolognak, amiket képes lenne véghezvinni, ám a vége az lesz, hogy elégedetlenkedés 
kínozza majd, hiszen nem tudja megtenni mindazt, amiben reménykedett. A túlságo-
san kemény munka pazarolja, a lustaság ellenben fókuszálja az energiát.

A legtöbb nyugati ember nem egykönnyen teszi magáévá ezt az elvet. Nagyon 
sokan vannak, akik sokat dolgoznak kevés eredménnyel. Elfecsérelik magukat, nem-
csak a testi munkákban, de saját életükben is. Ha leülnének egy félórára vagy órára 
meditálni, a „semmittevés” megsokszorozná hatékonyságukat, ami látványos ered-
ménnyel járna. Ezért vagyok annyira biztos benne, hogy bárki olvassa el ezt a könyvet, 
a benne leírtakat alkalmazva sokkal jobb eredményeket ér majd el, mint én. Hiszen 
ha egy hozzám hasonló kicsi, gyönge, lusta ember ilyen eredményesen tudja művelni, 
akkor bárki más is legalább ilyen hatékony lesz.

Ohashiatsu során az egész testem ellazult állapotban van, készen állok bármi-
re. Nem feszítek meg semmit, nem fejtek ki nyomást. Az ohashiatsu alkalmával, a 
taj csihoz vagy a meditációhoz hasonlóan, egyszerűen csak vagyok. Más technikák 
lényege a cselekvés, az ohashiatsué a létezés. Semmit nem kell tennem. Egyszerűen 
csak összhangba hozom a testem a kliensem testével, és így még az én kicsi testem is 
több mint elegendő. Ezt a módszert a meditáció és az önvédelem japán művészete, 
az aikidó segítségével fejlesztettem ki. Az aikidó alapelve a passzív ellenállás: nincs 
szükség ellentámadásra. A birkózásban és az ökölvívásban kidolgozott izmok kelle-
nek ahhoz, hogy egy nagy testű ellenféllel meg tudjunk küzdeni. Az aikidóban azon-
ban az ellenfél testét, mozgását használjuk fel ellene. Ezt az elvet az ohashiatsuban is 
alkalmazzuk.
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Ezek a technikák minden gyógymasszőr számára hasznosak, amatőröknek és 
hivatásosoknak egyaránt. Hogy miért? Először is, mert megöregszünk, és a testünk 
akkor már nem lesz képes arra, amire most. Másrészt fontos kérdés az is, hogy csak 
izmainkkal hány hatékony kezelést tudunk adni egy nap alatt. Igen gyorsan el lehet 
fáradni. Az ohashiatsu egyik alapelve a természetesség. Ez azt jelenti, hogy bármit 
teszünk, azt kényelmesen kell tennünk. Ne tegyünk semmit, ha nem érezzük közben 
a természetes kényelmet. Nincs szükség erőfi togtatásra. Az ohashiatsu lényege a léte-
zés, nem a cselekvés.

Nem azért jöttem az Egyesült Államokba, hogy hivatásos gyógyító legyek, hanem 
hogy ledoktoráljak amerikai irodalomból. Fejben mind a mai napig amatőr vagyok, 
nem mester, nem profi . A hivatásos terapeuták sokszor hátrányba kerülnek viselke-
désük miatt. Azt érzékeltetik, hogy senki sem képes arra, amire ők, hogy csak külön-
leges tehetségek masszírozhatnak úgy, és ők is csak hosszú évek gyakorlását követően. 
Bármi is volt az oka annak, hogy valaki erre a pályára lépett, ez a hozzáállás nagyon 
káros. Mivel kezdetben amatőr szemmel vizsgáltam a dolgokat, nem tettem maga-
mévá egyik eszmei irányzatot sem, így a mai napig könnyen hagyom el azt az elemet, 
amelyik nem működik. Folyamatosan elemzek, változtatok, fejlődöm. Számomra az a 
legfontosabb, hogy amit teszek, az ne kötelesség legyen, hanem öröm forrása.

Aikidó, taj csi, meditáció, keleti gyógyító fi lozófi ák, balett, tánc, pantomim, muzsi-
ka, zen: az ohashiatsu nem más, mint sokszínű tanulmányaim és tapasztalataim gyü-
mölcse. Az irányzat a hagyományos japán shiatsuból ered, de különbözik is attól: más 
a kezelést adó hozzáállása, mások az alkalmazott technikák és igen fontos mindkét kéz 
használata. A shiatsuhoz és egyéb keleti gyógymódokhoz hasonlóan ez a módszer is a 
testen belüli energiára irányul és a keleti fi lozófi ák jelentik a hátterét. Nagy különbség 
ugyanakkor, hogy az ohashiatsuban hangsúlyos a kezelést adó és kapó közötti kom-
munikáció és szinergizmus; mindkettejük személyisége fejlődik, fi zikai, pszichológiai 
és spirituális állapotukra a harmónia jellemző. Ráadásul módszerem óvja és fejleszti a 
kezelést adó testét, hogy még sok évig végezhesse ezt a csodálatos munkát.

Egyes gyógymódok fi nomkodóak és üresek, mert személytelenek. Hiszem, hogy 
a jó kezelésnek jellegzetes a légköre és fennkölt a szelleme. Nem szeretem azokat az 
általános elnevezéseket, amelyekért nem szokás vállalni a felelősséget, ezért adtam 
a nevem az ohashiatsuhoz. Nem akarom energiamódszernek hívni, nem akarom 
shiatsunak hívni, nem akarom masszázsnak hívni. A saját személyiségem és jellem-
vonásaim vannak benne, és vállalom érte a felelősséget.

Minél népszerűbbé válik a shiatsu az Egyesült Államokban, annál inkább veszít 
színvonalából. Egyesek részt vesznek egy tanfolyamon, két hétvégén shiatsut tanul-
nak, majd gyorsan belefognak egy vállalkozásba és úgynevezett „shiatsu” masszázst 
nyújtanak. A hagyományos shiatsut túlságosan gyakran oktatják gépiesen, nem 
törődve azzal, hogy ez egyben művészet is. A művészet soha nem objektív, hanem 
mindig személyes, ezért nem lehet rövid idő alatt megtanítani. Az ohashiatsu pont 
azért működik, mert egy személyes művészet. Módszerem váza folyamatosan válto-
zik, folyamatosan bővül. Mivel számos tanárom volt, nem csupán egyetlen szemlélet 
határozza meg technikámat.
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Csak a közelmúltban kezdtem fi lozófi ámat és módszeremet Japánban is oktatni: 
angolul tanítok, előadásomat pedig egy tolmács lefordítja japánra. Ha japánul oktat-
nék, akkor a tanítványok egyrészt nem tisztelnék azt, ahogy én az általuk shiatsuként 
ismert módszert értelmezem, másrészt nem fi gyelnének fel arra, hogy miben más 
ez, mint a tradicionális shiatsu. Bár huszonöt éve Amerikában élek, japán vagyok, 
az ő szemszögükből mégsem vagyok japán. Ha a hagyományos tudás megváltozott 
formában tér vissza a szülőföldjére, akkor az előadás módjának is másnak kell lennie. 
Önmagunk fejlesztése jellegzetes amerikai fogalom. A shiatsu ugyan japán szó, de az 
érintés útján történő gyógyítás nem japán sajátosság. Az ohashiatsu univerzális. 1972 
óta tanítok az Egyesült Államokban, 1976 óta Angliában és Európában. Nagyon sok 
tanítványom ma már oktató, az ohashiatsut Európában, Észak- és Dél-Amerikában 
és Japánban is tanítják.

Sokan hiszik azt, hogy minden körülmények között eredményesnek kell lenniük, 
ám a legfontosabb az, hogy az ember élvezze azt, amit csinál. Ha a fájdalmak dacára 
erőltetjük a gyógymasszázst, a testünk cserbenhagy vagy megbüntet minket.

Fontos, hogy kiapadhatatlan kíváncsiságot tápláljunk az élet minden területe iránt; 
engem például az orvostudomány és a masszírozási technikák mellett foglalkoztat a 
fi lozófi a, a történelem, a zene, a művészet és a tánc is.

Valójában a technika a kezelésnek csupán egy igen kis része. Az emberek egy idő 
után nem a módszer, hanem személyiségünk miatt térnek vissza. Nem az a fontos, 
hogy milyen terapeuták vagyunk, hanem az, hogy milyen emberek.

Sajnos ahogy egyre hosszabb ideje praktizálok és egyre ismertebb leszek, annál 
többen tekintenek profi nak, terapeutának vagy mesternek, így minden erőmmel 
azon kell dolgoznom, hogy ezt cáfoljam. Ha elfogadnám, ami ezekkel a címekkel jár, 
elveszne tevékenységemből az öröm, a képesség, hogy jobbá váljak, illetve az erede-
ti szándék, amiért tanulni kezdtem. Sok iskola és sok tanár elfelejti, hogy a tanulás 
során milyen fontos az öröm, ők csak az ismeretek elsajátításával és a gyakorlattal 
foglalkoznak.

Nem könnyű hárítani a „profi ” jelzőt úgy, hogy közben igyekszünk valamit komo-
lyan végezni; nagy dilemma ez. A legjobb technika kifejlesztéséhez és a lehető leg-
magasabb színvonal eléréséhez professzionálisnak kell lenni, ám egyúttal el is kell 
kerülni a professzionalizmus egocentrikusságát. Mindennek a hozzáállás a kulcsa: 
úgy kell fenntartani a magas színvonalat, hogy közben nem vagyunk gőgösek, fenn-
héjázók. Amíg elménk kritikus és nyitott az önfejlesztésre, addig el tudjuk kerülni a 
kelepcéket.

Minden nap fejlődünk. Akiket kezelünk, azok egyúttal tanítanak, vizsgáztatnak, 
ellenőriznek is bennünket. Minden egyes kezelés, páciens és nap egy-egy vizsga. 
Ezzel a hozzáállással folyamatosan izgatottak és érdeklődők maradhatunk, és sosem 
leszünk fáradtak.
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Ne várj holnapig!

Hallottam már pár embertől a következőket: „Csak akkor kezelhetek másokat, ha 
majd magam is egészséges leszek.” Szerintem pedig aki vár, az sohasem lesz egész-
séges. A várakozás, halogatás csak egy jó ürügy arra, hogy ne törődjünk magunkkal, 
tehát aki beteg, az lásson hozzá mások kezelésének! Elképzelhető, hogy a testünk-
kel végzett munka során rájövünk, a betegség nem is olyan súlyos. Az ohashiatsu 
különösen akkor hatékony, ha a kezelést adót gyengeség, fejfájás, ízületi gyulladás, 
derékpanaszok, sőt akár daganatos megbetegedés gyötri. Az ohashiatsu azoknak 
a masszőröknek való, akik szeretnének egészségesek lenni.

Van egy tanítványom, aki HIV-fertőzött. Azt mesélte, hogy mielőtt megbetegedett, 
öntelt és életével nem törődő személyiség volt. Később elkezdte tanulmányozni és 
gyakorolni az ohashiatsut, és ez megtanította nagyra értékelni az élet minden percét. 
Bár HIV-pozitív, még mindig él, van energiája, vannak céljai. Természetesen nagyon 
beteg, mégis képes arra, hogy élvezze az életet és segítsen másoknak. „Az ohashiatsu 
a kezelést nyújtóknak szól”: ez azt jelenti, hogy ha fáradtak és betegek vagyunk, akkor 
érdemes elkezdenünk tanulmányozni és gyakorolni a módszert. Ha fáradt vagyok, 
kezeléseket adok, és csodálatosan érzem magam utána.

Aki gondosan követi a könyv tanácsait, sosem fárad el. Az ohashiatsu egy energi-
záló tánc. Legalább annyira segíti a gyógyulást, mint a meditáció, a testedzés vagy az 
alvás. Aki ohashiatsu masszázst nyújt, és utána fáradt, az nem megfelelő módon végzi 
a kezelést. Aki nem boldog napi tíz kezelés után, az valamit rosszul csinál.

Természetesen a módszer a kezelést kapó személynek is hasznára válik. Az életet 
jelentő kí energia az egészség fontos része. Ez egy kölcsönös dolog: ha a kezelést adó 
boldog, akkor a kliens jól jár, hiszen teste jobban meg tud nyílni, könnyebb felállí-
tani a diagnózist, könnyebbé válik a kezelés, jobbak az eredmények. Legalább ilyen 
fontos, hogy kezelést adóként örömünket és az élethez való hozzáállásunkat elmond-
juk a betegnek, aki a jövőben példánkon okulva egészségesebbé, boldogabbá válhat. 
Az ohashiatsuban a kezelést kapó számára a masszőr jelenti a modellt, a példaképet 
arra nézve, hogyan kell élni, hogyan kell az egészségre vigyázni. A testen végzett keze-
lés mellett legalább akkora jelentőségű a személyes fejlődés.

Ezt a könyvet több mint húsz éven át írtam, hiszen én is folyamatosan tanulok, én 
is változom. Minden nap felfedezek valamit, amivel fejleszthetem a technikámat; a 
technika nem fi nomítható éjszaka. Nem kizárt, hogy mához húsz évre akarok majd 
írni egy másik könyvet, de ez a lehetőség nem akadályoz meg ennek a könyvnek 
a kiadásában, hisz több évtizednyi tevékenységet követően úgy érzem, már elég jól 
csinálom, amit csinálok.

Azt szeretném, ha az olvasó nemcsak most, hanem többévnyi helyes, természetes, 
hatékony és könnyed ohashiatsu-masszírozást követően is méltányolná könyvemet. 
Aki szeretne évek múltán is boldog masszőr lenni, annak most kell kialakítania a 
megfelelő lelki alkatot. Az őszinte és elhivatott gyógyítók sikeressé válnak, egyre több 
munkájuk lesz, de ha évekig ötvözik a helytelen technikákat a túlhajszolt munká-
val, akkor jóvátehetetlenül tönkreteszik magukat. Még mindig szeretnének segíteni 
másoknak, de képtelenek rá.




