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знаейки за дългогодишния ми интерес към китайската философия и медицина,  и ежедневната ми
практика по жениен чи-гун, ме покани на лекция и демонстрация на китайския метод ПайдаЛаджин.
Аз бях  толкова  впечатлена  от  срещата  си  с  този  изключителен  учител  и  лечител,  че  преместих
всичките си ангажименти и веднага се записах за 7 дневния практически семинар „Самолечение е
ПайдаЛаджин”.

От  тогава,  освен  че  редовно  самата  аз  практикувам  методите  Пайда  и  Ладжин,  с  радост  ги
споделям и с мои близки, познати, клиенти и студенти.

Винаги,  когато  имам  възможност,  продължавам  да  посещавам  и  да  организирам  лекции,
демонстрации и практически семинари по ПайдаЛаджин.

Изказвам искрената си благодарност към мастер Хончи Шао за това, че с такава всеотдайност
продължава да обикаля света и да дарява на всички нас възможността за по-добро здраве и повече
радост.

Горещо препоръчвам тази книга на всички, които се занимават с изучаване и практикуване на
холистични лечебни изкуства.

Но  най-вече  я  споделям  с  теб  читателю,  независимо  къде  се  намираш  и  как  се  чувстваш  в
момента.

Когато четеш, ако усетиш прилив на надежда и енергия, просто остави книгата, затвори очи и
започни да прилагаш простите методи, описани тук.

И тогава истината, която не е в тази книга, а е в Сърцето ти, ще стане отново достъпна за теб.
А тази истина е, че Всичко е Наред.

С много любов,
Лазарина ван Ооствеен

юни, 2016, гр. София

Специално изявление
ПайдаЛаджин (упражнения за шляпане и разтягане) не представлява медицинско лечение. Това

са упражнения за самолечение, достъпни до всеки човек, също като йога и тай-чи, но са по-прости и
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лесни за усвояване.
Резултатите,  описани в тази книга,  са ефект от самолечението,  а не резултати от медицинска

терапия. Хората, които доброволно практикуват  ПайдаЛаджин извличат огромна полза от метода.
Тези,  които не вярват на самолечението,  а вярват на медицината  и лекарствата,  моля, когато сте
болни, потърсете професионален лекарски съвет.

Решете дали да прилагате тези методи за самолечение по ваша лична преценка и носете всички
последствия  от  това.  Самолечението  с  ПайдаЛаджин няма  за  цел  да  замести  професионалните
медицински  съвети,  диагнози  и  лечения.  Винаги  търсете  съвета  на  вашия  лекар  или  друг
квалифициран медицински специалист в сферата на здравните услуги по отношение на въпросите,
които  имате  за  вашето  здравословно  състояние.  Никога  не  пренебрегвайте  и  не  отлагайте  да
потърсите професионален лекарски съвет поради предоставената тук информация.

Настоящата публикация съдържа мненията и идеите на автора. Тя има за цел да бъде полезен и
информативен  материал  по  представената  в  нея  тема.  Авторът,  преводачите,  редакторите  и
издателите изрично отказват да носят отговорност за каквито и да са задължения, загуба или риск,
личен или в друго отношение, които са възникнали като следствие, директно или индиректно, от
използването или приложението на който и да е текст в тази книга.

В случай на възникнали неясноти, превес има това Специално Изявление.

Предговор: Наистина ли мога да излекувам себе си?
Хората  си  мислят,  че  е  работа  на  лекаря  да  третира  и  излекува  болестите.  Медицинската

индустрия инвестира огромни обществени ресурси в течение на един човешки живот. Лекарите са
заети да  спасяват пациенти „давещи се“  от  прииждането  на реката,  а  в  същото време игнорират
грижата за съхраняването на земята и водата в горното течение на реката.

Вместо да повтаряме същата стара история, ние се надяваме, че човечеството може да разреши
здравословните  си  проблеми  по-скоро  рано,  отколкото  късно.  Има  ли  философия  и  метод  за
постигане на това?

Да, има. Бог ни е дал нещо, което ние отдавна сме занемарили. Въпреки това, то съществува в
човешкия живот и култура като древно семенце, лежащо от хилядолетия в очакване да покълне. Това
семенце  е  нашият  вроден  механизъм  за  самолечение.  Всъщност,  ние,  хората,  сме  единствените
същества на земята, които отказват да се самолекуват, докато растенията и другите същества живеят
и се размножават благодарение на способността си за самолечение. Разделите в медицинската наука
и лечение, както и медицинската индустрия са продукт на съвременната цивилизация.

Дали нашият Създател е декларирал, че обикновеният човек е по-лош лечител от един лекар?
Всъщност  много  обикновени  хора  са  открили  огромния  си  потенциал  в  предотвратяването  и
самолечението на заболявания посредством ПайдаЛаджин.

ПайдаЛаджин е  метод,  който  активира  механизма  за  самолечение  вътре  в  нас.  Той  не  е
медицинска терапия, а включва упражнения с шляпане и разтягане, които са подобни на йога и тай-
чи. Почти  всеки  може  да  ги  научи  за  няколко  минути.  ПайдаЛаджин е  удивителен  начин  да
предотвратим,  диагностицираме  и  лекуваме  заболявания.  Той се  практикува  по-често от  отделни
хора и семейства, отколкото от лекари или болници. Той разкрива човешката ни природа и проявява
божественото в нас. Благодарение на Създателя, семенцето сега расте.

Универсалните ценности на ПайдаЛаджин са извлечени от нашите древни възгледи за вселената
и  грижата  за  здравето:  че  позитивната  енергия  вътре  в  тялото  ни  е  нашата  защита  от  злото.
Философията на този метод може да се проследи назад във времето до древните китайски текстове
Хуан Ди Ней Джин (Huang Di Nei Jing) и Tao Те Чинг (Тао Те Ching).

Благодарение на своята простота и ефективност, ПайдаЛаджин е достигнал до над 50 държави и
територии през последните шест години. Десетки милиони хора с различен цвят на кожата, социален
произход  и  религиозни  вярвания  (включително  Будизъм,  Християнство,  Ислям  и  Хиндуизъм)
практикуват и си помагат с ПайдаЛаджин. Свидетелства публикувани в моя блог и на уебсайтовете
на  ПайдаЛаджин идват  от  хора  от  цял свят,  които  са  подобрили или  самоизлекували  различни
болки,  рак,  инсулт,  диабет,  псориазис,  депресия,  хипертония,  сърдечни  заболявания,  маточни
фиброиди и много други заболявания. Наименованията на някои от заболяванията дори не съм чувал.

Със  сигурност,  оздравителният  ефект  е  най-забележителното  нещо  на  ПайдаЛаджин.
Ефикасността  не  разчита  на  лична  преценка,  тя  трябва  да  е  подкрепена  с  факти  и  данни.
Преувеличавам  ли  ефекта  от  ПайдаЛаджин?  Най-консервативната  оценка  е:  практикуването  на
ПайдаЛаджин помага  да  се  предотвратят  и  самоизлекуват  50% от  заболяванията.  Това  показва
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нашата статистика от последните шест години. А ние сме работили с престижен център за изследване
на  диабета  в  Индия,  спазвайки  стриктно  стандартите  на  западната  медицина.  Докладът  на
медицинските  клинични  експерти  показва,  че  ПайдаЛаджин наистина  може  да  предпази  от
заболявания,  да  подобри здравето,  ентусиазма  и енергията,  има добър оздравителен  ефект  върху
диабет тип 1 и 2, хипертония, заболявания на сърцето, Паркинсон и други хронични заболявания.
Ефектът е още по-добър при облекчаването на болки в долната част на гърба и краката.

През  август  2011  проведохме  телефонни  интервюта  с  хора,  участвали  в  ПайдаЛаджин
практически семинар и резултатите са следните:  ефективността  на  ПайдаЛаджин в лечението на
диабет, хипертония и болки в долната част на гърба и краката беше повече от 86%. От хората, които
бяха  спрели  лекарствата  и  практикуваха  ПайдаЛаджин,  93%  докладваха  подобрено  здраве  в
сравнение с времето, когато са вземали медикаменти; останалите 7% бяха запазили състоянието, в
което са били, когато са взимали лекарства, което беше подобрение само по себе си.

През декември 2015 проведохме проучвания в края на един ПайдаЛаджин практически семинар
и в периода след неговото завършване и установихме, че над 90% от участниците имаха подобрение
на диабета,  хипертонията,  сърдечните  заболявания,  болките  във врата,  рамената,  гърба,  кръста  и
краката. След като се бяха върнали вкъщи, тяхното състояние беше значително по-добро в сравнение
с това преди практическия семинар, без значение дали продължаваха да практикуват ПайдаЛаджин
или не. 84% от тези, които продължаваха да практикуват, усещаха очевидни подобрения. А над 62%
от хората приемали лекарства преди практическия семинар, след семинара ги бяха спрели.

ПайдаЛаджин е доказал по-добрата си ефективност от Кардиопулмоналната реанимация (CPR)
при остър сърдечен  инфаркт.  Ефективността  му е  над 80% при облекчаване на остри симптоми,
несвързани с кървене, като настинка, треска, крампи, главоболие, морска болест, менструални болки,
остър гастроентерит, остър сърдечен инфаркт, тежки спортни травми и др.

Ако  тези  упражнения  за  самопомощ  могат  наистина  да  имат  по-добър  лечебен  ефект  от
медицинската намеса, защо да крием този факт? Всички, които подкрепят самолечението с метода
ПайдаЛаджин имат нещо общо: лично са го практикували. И за нас всеки човек, всяка институция и
държава са добре дошли да тестват неговата ефикасност при стриктно спазване на медицинските
стандарти.

Някои  хора  осъждат  ПайдаЛаджин, като  се  основават  на  определени  медицински  теории  и
стандарти.  Обаче,  когато  наши  клинични  изследвания  доказаха  ефикасността  на  ПайдаЛаджин,
чухме думи на съмнение от страна на медицински експерти и медийни репортажи. Научно ли е да
прибързваме с изводи без конкретни проучвания и опити? Докато ние продължаваме да публикуваме
статистически данни и многобройни свидетелства, посланието за самолечение изглежда изгубено в
света на медиите,  медицината  и науката.  Именно любопитството ни кара да откриваме истината,
нали?

За щастие, живеем в ерата на интернет — време, в което информацията за здравето вече не е
монополизирана. Хората могат лесно да научат и практикуват ПайдаЛаджин и да проверят неговата
ефикасност  чрез  медицински  преглед.  Апаратите  за  лична  употреба  също  дават  възможност  на
хората да проверят метода сами. Сега на обикновения човек е дадена възможността да прави това,
което  лекарите,  научните  работници  и  репортерите  не  са  склонни  да  направят.  Привлечени  от
очевидните  ползи  на  евтините  и  добри  ефекти  на  самолечението,  все  повече  хора  по  света
практикуват  и  споделят  ПайдаЛаджин. И  този  метод  ще  има  широко  влияние  върху  здравната
индустрия. Вярвам, че онлайн лечението ще промени традиционната здравна индустрия така, както
пазаруването по интернет промени традиционния бизнес.

Технологичните открития допринасят за социалния прогрес. Например, парният двигател тласна
развитието на индустриалната революция. Ако няма значими пробиви във философията и методите
за опазване на здравето и лечението, няма да има революционен напредък; ако даден метод не може
да бъде широко популяризиран, той не би бил универсално приет.  ПайдаЛаджин е революционен
метод, който води хората обратно към самолечението.

ПайдаЛаджин бележи по-скоро възраждане, отколкото революция. Ренесансът и индустриалната
революция доведоха до прославата  на западната  медицина.  А популярността  на самолечението  с
ПайдаЛаджин е  резултат  от  възкресяването  на  китайската  култура  и  революцията  в
информационните  технологии.  Въпреки  това,  революционният  метод  ПайдаЛаджин не  търси
външен враг, врагът всъщност е остарялото мислене на човешкия ум.

Бидейки супер лесен, методът  ПайдаЛаджин може да бъде научен от мъже и жени, млади и
стари,  само  за  няколко  минути.  Той  превъзхожда  мистерията  и  сложността  на  медицинските
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практики,  йога,  тай-чи, чи-гун и други терапии.  ПайдаЛаджин  има полза за човечеството просто
защото не е медицинска терапия, а група упражнения, начин на живот и начин на мислене.

Самолечението  с  ПайдаЛаджин бързо се  превръща в тенденция  на нашето  време.  Това не  е
самозалъгване. Хората полагат осъзнати усилия да балансират живота си, доминиран от прекомерна
медицинска индустриализация. Това ще промени начина ни на мислене по отношение на здравните
грижи и ще трансформира медицинската индустрия в индустрия на здравето.

В допълнение към  ПайдаЛаджин, ние практикуваме и медитация - една друга не-медицинска
практика. По време на нашия практически семинар за самолечение, ние медитираме два пъти дневно,
веднъж  сутрин  и  веднъж  вечер.  ПайдаЛаджин и  медитацията  вървят  ръка  за  ръка.  И  двете
представляват  вътрешно  прочистване,  което  трябва  да  бъде  лично  преживяно.  ПайдаЛаджин се
фокусира повече върху физическото оздравяване, докато медитацията се грижи повече за духовното
просветление и освобождаване.

Повечето хора все още страдат от физически дискомфорт - те имат проблеми с храненето, съня и
отделянето, изпитват болки в тялото и са измъчвани от извъннормени нива на кръвното налягане и
кръвната захар. Как биха могли да медитират?

Когато практикуват ПайдаЛаджин за подобряване на физическите проблеми, те постепенно ще
осъзнаят,  че болестите  произлизат  от Сърцето.  И по естествен път ще се придвижат напред към
духовно лечение.

Нашето тяло, Сърце и душа, са неделимо цяло. ПайдаЛаджин подобрява физическото ни здраве,
по естествен път подобрява качеството на медитация и води до духовно израстване. На теория всеки
знае,  че  най-лесният  път  е  най-истинският.  Обаче  трябва  да  познаваш  и  практикуваш  прост  и
ефективен метод, който да те води до истината. Иначе, ако разчиташ на външни помощи и стремежи,
дори Бог или Буда не могат да те спасят.

По време на един  ПайдаЛаджин практически  семинар в  Калифорния поканихме  почитаемия
учител по медитация Доналд Хуанг да преподава на участниците. Ефектът беше поразителен. Всички
разбрахме,  че  ПайдаЛаджин и  медитацията  се  съчетават  прекрасно.  Тези,  които  имаха  опит  в
медитирането откриха, че след практикуването на ПайдаЛаджин те съумяват да медитират по-лесно
и  по-дълбоко,  а  тези  без  предишен  опит  усетиха,  че  медитацията  също  е  чудесен  начин  да  се
прочистят  блокираните  меридиани.  Постигнахме  консенсус,  че  практикуването  на  двата  метода,
ПайдаЛаджин и  медитация,  може  не  само  да  спомогне  за  профилактиката  и  лекуването  на
заболявания, но и да допринесе за нашето физическо, психологическо и духовно благополучие.

Ето защо поканих точно Доналд Хуанг да включи медитацията Харт Чан  (Heart  Chan)  в тази
книга.  Ние  се  надяваме,  че  читателите  ще  комбинират  практикуването  на  ПайдаЛаджин с
медитация, за да се насладят на един по-добър живот.

Хончи Шао 5 февруари, 2016

Глава 1
Седем критерии и основни концепции за самолечение

Какво е метод за „самолечение“?
Вродената  способност  на  човешкото  тяло,  както  и  на  растенията  и  животните,  сами  да  се

възстановяват и лекуват,  представлява силата на самолечението.  А метод,  който мобилизира тази
сила, е метод за самолечение.

Нашата сила за самолечение е изначално творение на Бог, на Създателя. Тя е ценен дар, който ни
е предоставен. Функциите на имунитета и способността сами да се възстановяваме са част от нашата
сила  за  самолечение.  Тя  дава  възможност  тялото  да  произвежда  в  естествена  среда  различни
биохимични вещества в съответствие със специфичните ни нужди и по този начин само да лекува
заболявания.  Тези  биохимични  вещества  могат  да  бъдат  наречени  „ендогенна  медицина“
(произвеждаща се вътре в организма) или „органична медицина“ без всякакви странични ефекти.

На всеки от нас е дадено правото да се самолекува. Много често ние сме лишени от това право,
без да го осъзнаваме. В течение на времето, може изцяло да забравим това вродено човешко право. За
да ни накара да го забравим напълно, човечеството има законни постановления, които прехвърлят
правото  да  се  самолекуваме  на  лекарите  и  фармацевтичните  компании.  За  разлика  от  хората,
растенията и животните продължават да живеят, следвайки закона на природата. Когато се разболеят,
те инстинктивно се самолекуват. Докато ние, хората, деградираме и дегенерираме по цивилизован
начин и постепенно губим инстинктите си.
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Хипократ, бащата на западната медицина, нееднократно подчертава, че тялото съдържа в себе си
силата  да се  ребалансира и самолекува.  Дългът на лекаря е  да опита,  доколкото е възможно,  да
мобилизира тази сила, а не да я замества. Това е древна интерпретация на самолечението.

Седем критерия за самолечение
В  човешката  история  има  различни  методи  за  самолечение.  Йога,  тай-чи, медитация  и

съвременните  спортове  са  обичайни  методи  за  самолечение.  Методите  за  самолечение,  които
застъпваме тук  следват ученията  в  Хуан Ди Ней Джин  (Huang Di Nei  Jing;  опростен китайски и
традиционен  китайски;  пинин),  известни също като  „Канон по Вътрешна Медицина на Жълтия
император“ Това е древен китайски текст по медицина, който се счита за фундаментален доктринен
източник  на  китайската  медицина  от  преди  повече  от  две  хилядолетия.  Хуан  Ди  Ней  Джин
препоръчва „грижата за Сърцето като най-голям приоритет, следван от външно лечение и терапии,
свързани с диета, и използване на лекарства като последна мярка“. Ние вярваме, че следвайки тези
принципи, всеки би бил способен да се самолекува. Забележете, че „сърце“ се отнася до физическия
орган сърце, докато „Сърце“ се отнася до онази неуловима система в човека, която чувства.

Тогава идва въпросът „как“. Как да се грижим за „Сърцето“? Как да изберем външна терапия?
Метод  на  лечение,  който  е  прекалено  сложен,  който  има  ограничено  приложение  и  очевидни
странични ефекти,  или който няма необходимата ефикасност,  не би могъл да бъде общоприет.  В
течение  на  годините,  моето  търсене  на  традиционни  методи  за  лечение  ме  отведе  на  много
пътешествия.  Чрез  изучаване  и  многократно  практикуване,  аз  не  само  открих  някои  прости  и
ефективни методи, но и обобщих седем критерия. Аз разбрах, че само когато един метод отговаря на
всички  тези  седем  критерия,  той  може  да  бъде  приет  с  готовност  и  да  има  полза  за  огромно
мнозинство от хора. Тези критерии са:

Самостоятелна приложимост: Това трябва да бъде метод за самопомощ, достъпен за всички, за
цялостно подобрение на здравето и лекуващ заболявания. Този принцип е от първостепенна важност,
тъй  като  здравните  услуги  и  повечето  природни  терапии  разчитат  на  дейността  на  здравните  и
медицински професионални терапевти.

Ефективност:  Ефективността  трябва  несъмнено  да  превишава  тази на  общоприетите
медицински практики. Това е най-голямата мотивация за хората, иначе защо да го практикуват?

Простота:  Трябва за бъде достатъчно прост, така че повечето хора да могат да го овладеят за
една или няколко минути.  Иначе той няма да може да прескочи расови, езикови, религиозни или
други бариери, и да се разпространява по света.

Безопасност: Трябва да е без никакви странични ефекти.
Универсално приложение:  Трябва да е ефективен при самолечението на повечето описани в

съвременната  медицина  физически  и  духовни  разстройства,  включително  често  срещани
заболявания, остри, хронични, критични и редки заболявания.

Ниски или никакви разходи: Разходите по него трябва да са ниски или дори никакви, така че
обикновените хора и дори най-бедните семейства да могат да си го позволят,  и така да може да
спести медицинските разноски на индивида, семейството, организациите и нациите.

Органичен:  Не трябва  да  разчита  на  никакви  медицински  или  лечебни  апаратури,  за  да  се
избегне замърсяване на човешкото тяло и Майката Природа, и за да няма загуба на енергия или
ресурси.

На  пръв  поглед  може  да  изглежда  невъзможна  задача  да  се  намери  лечебен  метод,  който
изпълнява  всички  тези  критерии.  За  щастие,  не  само  открихме  такива  методи,  а  ги  и
разпространяваме  бързо  по  цял  свят.  Това  са  не-медицински  методи,  подбрани  сред  безброй
природни  терапии  -  Пайда и  Ладжин  (упражнения  за  шляпане  и  разтягане,  оттук  нататък
споменавани заедно като  ПайдаЛаджин). Те не са мое изобретение, а са тайни народни терапии,
практикувани  в  Китай  от  хилядолетия.  Тяхната  теория  води  началото  си  от  античните  китайски
класики  Хуан Ди Ней Джин (Huang Di Nei Jing)  и  Tao  Те Чин (Тао Те  Ching). Всъщност, различни
вариации на упражнения, включващи шляпане и разтягане, могат да бъдат намерени през вековете по
цял свят. Всички ние сме пляскали с ръце и сме протягали крайници, нали така?

Вярвам,  че  верният  път  към  лечението  трябва  да  бъде  най-директният,  прост  и  достъпен.
Ограничени от дълбоко вкоренените разбирания, че професионалистите и здравната система са тези,
които се грижат за нас, ние хората може дълго да сме се правили, че не виждаме очевидно правилния
начин - да оставим нашия вроден механизъм за самолекуване да си свърши работата.  Все пак аз
вярвам,  че  този  правилен  начин  е  трябвало  да  се  прояви  чрез  най-простия  метод,  методът
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ПайдаЛаджин.
Да промотираш тайни древни терапии е голямо предизвикателство.  Още по-голямо е,  когато

лечебните практики са легално дефинирани и ограничени, тъй като това може да засегне прекалено
много интереси и културно установени практики.  За щастие,  сега сме в ерата на интернет.  Това,
което по-рано беше лесно игнорирано и отричано от експертите, сега може да бъде потвърдено от
хиляди и милиони хора, благодарение на силата на интернет. В светлината на новия ден, всеки може
да практикува и да тества ефекта на ПайдаЛаджин.

Какво е ПайдаЛаджин?
Пайда: Да използваш ръце и/или инструменти, за да шляпаш многократно част от или цялото

тяло с поносим интензитет, с цел енергията да потече плавно в меридианите (енергийни канали в
тялото, които са свързани със съответен орган). Това може да правите сами, заедно с или за други
хора.

Пайда също така е естествен диагностичен метод. В древни времена са го наричали „Diao Shiang
(проявяване на стари травми)“, т.е. шляпаш, за да откриеш и излекуваш травмите и заболяванията в
тялото. Ако няма здравословен проблем, нищо няма да бъде проявено.

Ладжин. Означава да протягаш крайниците и ставите в тялото чрез много прости методи, за да
поставиш костите на мястото им и направиш сухожилията гъвкави и да позволиш на енергията да
протича плавно по меридианите.  Най-ефективният и също така най-използван метод е  Ладжин в
легнало положение, т.е. разтягане върху специално изработена  Ладжин пейка, като единият крак е
опънат нагоре (Виж глава III, част 3 Седем основни Ладжин пози и техният ефект).

Пайда и  Ладжин са  много  по-прости  от  популярните  йога  и  тай-чи. Практикуването  на
ПайдаЛаджин подсилва жизнената енергия Чи и кръвния поток и увеличава силата за самолечение.
С подобрени Чи и кръвен поток може да почувстваме „дискомфорт“ там, където в меридианите има
блокажи,  включително  усещане  на  болка,  възпаление,  изтръпване  или  подуване.  Болестите  се
самолекуват  по  време  на  този  процес  на  превъзмогване  на  този  „дискомфорт“.  Постигат  се
диагностични,  лечебни,  превантивни  и  подмладяващи  ефекти  -  блокажите  в  меридианите  се
премахват, потокът на  Чи и кръв се засилва, имунитетът се подобрява, болестите се самолекуват и
животът се удължава.

Пайда и  Ладжин не  са  медицински лечения  по дефиницията  на  модерната  медицина.  Те  са
методи за поддържане на здравето и за самолечение, които могат да се практикуват от всеки. След
като веднъж започнем да мислим извън стандарта на „медицинската намеса“, ще открием, че тези не
медицински методи могат да се използват за превенция, диагностика и самолечение на много така
наречени “нелечими“ според лекарите заболявания. Тази истина е доказана многократно от милиони
хора през последните пет години и ние разполагаме със статистика, достъпна онлайн и офлайн и с
клинични доклади, предоставени от медицински институции в подкрепа на това твърдение.

Няма нужда да крием ефикасността на  ПайдаЛаджин само за да се съобразим с невежество и
предразсъдъците на някои хора. Природният закон не постановява, че лекарят лекува по-добре от
самия пациент. Всъщност, лекарската професия съществува едва от няколкостотин години, много по-
кратко от историята на човешката раса.

За щастие, ПайдаЛаджин има предимство, което обаче е обект на любов и омраза: ефектите на
ПайдаЛаджин могат  да  бъда  измерени  от  медицинските  уреди  в  съответствие  с  медицинските
стандарти. С нарастването на популярността на преносимите смарт устройства, все повече и повече
хора ще могат да измерват промените,  които стават в телата им. Рано или късно,  подкрепени от
много данни, ние ще можем да обявим пред целия свят, че ПайдаЛаджин е в състояние ефективно да
предпазва, диагностицира и самолекува много заболявания.

ПайдаЛаджин не  заплашва  да  замени  преобладаващите  течения  в  медицината  или  другите
естествени терапии.  Но може да  попълни техните  недостатъци.  Заедно,  общоприетата  медицина,
ПайдаЛаджин и  другите  природни  терапии,  могат  да  разрешат  кризата  със  заболеваемостта  и
застаряването в днешния свят.

За  да  избегнем  двусмислието,  тук  декларирам,  че  описаната  в  тази  книга  ефикасност  на
ПайдаЛаджин в  лекуването  на  диабет,  високо  кръвно  налягане,  заболявания  на  сърцето  и
Паркинсон,  е  резултат  от  прегледи,  проведени  от  медицински  институции,  в  съответствие  с
медицинските стандарти. Резултатността на  ПайдаЛаджин при лечението на други заболявания се
базира на свидетелствата на хиляди и милиони хора, които практикуват метода. Тя също може да
бъде потвърдена от медицински институции.
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В света има множество велики лечения, но повечето от тях не могат да бъдат усвоени за няколко
минути.  Терапия,  която е  лесна,  но скъпа и не е достатъчно ефикасна,  не може да бъде широко
популяризирана. Терапиите, включващи акупунктура и лекарства, са прекадено сложни за научаване
от обикновения човек и са медицински практики,  изискващи да бъдат прилагани от лицензирани
специалисти. Като резултат, популяризирането им е голямо предизвикателство.

Предимствата на ПайдаЛаджин са: всеки може да ги практикува, имат добри резултати и могат с
готовност да бъдат споделяни с други. Но удивителният лечебен ефект на  ПайдаЛаджин е също и
очевиден недостатък. В очите на някои хора методът може да изглежда прекадено добър, за да е
истина. Или те може да мислят, че го преувеличаваме. Тъй като хората са свикнали със сложността
на нещата,  простичкият  ПайдаЛаджин може да  изглежда  толкова различен  от  това,  което  са  ни
учили. Самолечението с ПайдаЛаджин включва също промяна в начина на мислене и живот, което е
по-голямото предизвикателство за хората.

От една страна, човечеството изглежда безпомощно, когато се изправи лице в лице с болките в
гърба  и  краката,  диабета,  високото  кръвно  налягане,  сърдечните  и  други  заболявания.  От  друга
страна, въпреки, че вече сме намерили решение на тези проблеми, експертите се отнасят презрително
към подобни удивителни методи за самолечение и по-скоро биха похарчили милиарди долари за
медицински услуги и проучвания, които водят в грешната посока. Това е все едно да просиш, а в
дома ти да има много храна. Това е мистерията на нашето време.

Всички, които подкрепят самолечението с  ПайдаЛаджин имат едно общо нещо: направили са
изводите  си  след  като  лично  са  практикували  метода.  Ефикасността  и  рентабилността  на  това,
пациентите да лекуват сами заболяванията си или да се лекуват един друг са много по-добри от тези
на лекарите специалисти. Това е още една мистерия на нашето време.

Дали преувеличавам ефекта на ПайдаЛаджин. Ами, какво мога да кажа? Радушно приветстваме
всеки  отделен  човек,  организация  или  нация  да  провери  ефекта  на  ПайдаЛаджин при  стриктно
спазване  на  медицинските  стандарти.  Най-истинският  начин е  най-простият.  Всеки  може да  има
достъп до него. Практикувайте ПайдаЛаджин и ще се уверите сами.

Основни концепции при самолечението с ПайдаЛаджин

Не обръщайте внимание на наименованието на заболяването
Това е първото условие, което прилагаме при обяснението на  ПайдаЛаджин и това е една от

тайните за успеха на метода за самолечение, препоръчан от нас. Човек, който разбира тази концепция
няма просто да задава въпроси като „къде трябва да шляпам, за да лекувам еди-кое-си заболяване?“
Вместо  това  той/тя  ще  изпълнява  ПайдаЛаджин систематично  и  няма  да  се  фокусира  върху
шляпането на определена част от тялото или върху лекуването на определено заболяване.

Без значение от какво заболяване страда човек, той/тя първо трябва да загърби наименованието
му. Моля, забележете, че трябва да се пренебрегне наименованието, а не самото заболяване. Името на
заболяването е само върха на айсберга, вероятно има други, много по-сериозни основни заболявания,
които дори лекарите и самите пациенти не осъзнават. Имената на заболяванията са само етикети,
прикачени от модерната медицина, която използва съществуващи измерители, основани на познати
патологични индикатори и статистика, но тези етикети не идентифицират задължително истинското
заболяване. Група симптоми или заболяване с конкретно име може да имат различни първопричини.
Раздаването на предписания, базирани само на името на заболяването, без да се държи сметка за
причините, може да усложни състоянието.

Името на заболяването може да бъде много заблуждаващо. Тук,  за  да илюстрирам какво имам
предвид, ще използвам две много разпространени заболявания - диабет и хипертония.

Диабетът е подвеждащ заради използването на нивото на глюкоза в кръвта. Вашият лекар ви
казва, че сте диабетик и трябва да приемате хипогликемични медикаменти, и че ако кръвната захар
не е под контрол, това лесно може да доведе до проблеми със сърцето, в по-тежките случаи, дори до
глаукома (заболяване на очите). Това е познанието, което се преподава в медицинските университети
от край време.

Но всъщност причинно-следствената връзка е обратна. Практикувайки ПайдаЛаджин научихме,
че във всички случаи на диабет,  Ша (цветен токсичен отпадък, който се появява при  Пайда, виж
също Глава III,  част  II  Ша и самолечение),  се появява при шляпане на вътрешната част на лактите
(Меридианите на Сърцето и Перикарда минават през вътрешната част на лактите). Това дава сигнал,
че  пациентите  вече  имат  сърдечни  проблеми,  за  които  не  знаят.  Когато  тези  хора  практикуват
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Ладжин в легнало положение, те усещат болка в основата на бедрата и зад коляното, което показва,
че  Меридианите  на  Черния  дроб,  Далака,  Бъбреците  и  Пикочния  мехур  са  блокирани,  т.е.
съответните органи имат проблем. Проблемите с тези органи са истинската причина за диабета.

По-нататъшно  проучване  разкрива,  че  всички  диабетици  страдат  в  различна  степен  от
емоционални  разстройства  като  напрежение,  тревожност  и  депресия.  Подобни  емоционални
смущения водят до ендокринни разстройства. Като оставим настрана възрастните, повечето ученици
тийнейджъри  са  в  стрес  преди  да  се  явят  на  важен  изпит,  който  стрес  причинява  ендокринни
разстройства и кара нивото на кръвната захар да излезе извън нормите.

Накратко, диабетът се причинява от ендокринни разстройства, което е свързано със Сърцето, т.е.
е състояние, причинено от емоционални проблеми. Някои хора са прекалено обсебени от пари, власт,
социален статус или от децата си и тези обсесии ги правят напрегнати и тревожни през цялото време;
други хора ядат и пият прекалено много.

Ако  се  приемат  хипогликемични  лекарства  без  да  се  държи  сметка  за  причината,  това
допълнително ще увреди функционирането на сърцето, черния дроб, бъбреците, далака и панкреаса.

Всъщност,  самите  лекари  и  пациенти  са  наясно  с  негативните  ефекти  от  медикаментите.
Лекарствените листовки декларират по ясен начин,  че те увреждат сърцето,  черния дроб, далака,
бъбреците и други вътрешни органи. Веднъж след като вътрешните органи са увредени, се увреждат
крайниците и сетивните органи. Според китайската медицина, външният орган на черния дроб са
очите. Докато черният дроб функционира добре, очите също ще са здрави. Приемът на лекарства или
инжектирането  на  инсулин увреждат черния дроб и  водят до проблеми с очите  като глаукома  и
отлепяне на ретината. Много диабетици приемат предписаните лекарства и това, в крайна сметка,
води до проблеми с очите и вътрешните органи. Когато състоянието се влоши, се образуват рани по
стъпалата и това може да доведе дори до ампутирането им.

За да излекуваме диабета,  не трябва да се подвеждаме по името му,  а вместо това трябва да
идентифицираме  истинските  причини.  Диабетиците  трябва  на  първо  място  да  бъдат  щастливи  и
самоуверени,  да  се  научат  да  се  отпускат  и  да  практикуват  ПайдаЛаджин, за  да  отблокират
Меридианите на Сърцето, Черния дроб, Далака, Бъбреците и Пикочния мехур. Когато вътрешните
органи функционират добре, нивото на кръвната захар ще се върне в граници.

Друг  добър  пример  е  хипертонията.  За  лекарите  и  страдащите  от  високо  кръвно  налягане
пациенти е нормално да се приемат антихипертензивни лекарства, които да контролират кръвното
налягане. Връзката между кръвното налягане и сърцето, черния дроб, далака, бъбреците и другите
органи  просто  се  игнорира.  В  резултат,  вътрешните  органи  често  се  увреждат  от  приеманите
медикаменти.

Почти всички антихипертензивни лекарства са диуретици, които и могат да отслабят функциите
на бъбреците.  Първо, това води до понижено либидо,  влошена сексуална функция,  увреждане на
простата и уринарни смущения, такива като често и неволно уриниране и т.н. Второ, това води до
безсъние, шум в ушите, загуби на слуха, косопад, изтъняване на костите, болестта на Алцхаймер и
намаляване  на  продължителността  на  живота.  В  допълнение,  западните  медикаменти  повишават
киселинността,  а  киселинността  ще  увреди  тъканите  на  кръвоносните  съдове,  причинявайки
спукване на кръвоносните съдове, което може да доведе до мозъчен удар и сърдечни заболявания.

Причините и ефектите, споменати по-горе, могат да бъдат трудно осъзнати само със знанието,
което  дава  западната  медицина.  Въпреки  това,  теорията  на  китайската  медицина  ясно  сочи,  че
„бъбреците управляват костите; тяхното здраве си личи по косата, техният външен орган са ушите и
те  контролират  паметта,  пикочната  и  отделителна  система  и  управляват  естествената
продължителност на живота (колко дълго се предполага, че ще живее човек).“ Кръвното налягане ще
се върне в граници, след като Меридианите на Сърцето, Черния дроб, Далака и Бъбреците, бъдат
изчистени от блокажи.

Всъщност,  няма  твърд  стандарт  за  „нормално“  кръвно  налягане.  То  зависи  от  възрастта  на
човека, неговата физика и от много други фактори. То се променя от ден на ден и варира заедно с
настроението  и  активността  на  индивида.  Приемът  на  антихипертензивни  лекарства  неизменно
причинява повече вреда, като например проблеми с очите, черния дроб, бъбреците и стомаха, като за
лечението на тези нови заболявания ще са нужни още повече лекарства. Много пациенти, страдащи
от високо кръвно налягане, умират след години прием на лекарства, но се оказва, че смъртта им не е
предизвикана от високото кръвно налягане. В този смисъл „хипертония“ е доста подвеждащо име.
Всички заболявания, на които е дадено име, са наименовани в съответствие с идентификацията и
класификацията на модерната медицина, която се базира на познати стандарти, използвайки познати
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измерители.  И без  значение  колко  са  точни  диагнозите  на  модерната  медицина  и  медицинските
уреди, все още има области от комплексността на човешкото тяло, към диагностиката и лечението на
които тепърва трябва да се подходи холистично. Ключът в лечението на една болест не е в това да
знаеш името й, а по-скоро в откриването на това какво я е причинило.

Препоръчваме да не се обръща внимание на името на болестта, за да можете да загърбите името
й, не самата болест. Това също така ни напомня, че зад етикета, поставен на дадено заболяване, могат
да се крият много болести. Наименованията „диабет“ и „хипертония“ предполагат,  че има скрита
група от други заболявания и това явление се нарича „комплексно заболяване“. Всички заболявания
са комплексни, т.е. представляват комплекс от много заболявания.

Дадено заболяване показва блокирането на много меридиани, а причините за това също могат да
бъдат различни. Трябва да внимаваме да не пренебрегнем който и да е блокиран меридиан и да не се
заблудим от определен индикатор или наименование на болест. Вместо това, трябва да се стремим
към  цялостно  подобряване  на  здравето.  Трябва  да  опитаме  да  прочистим  всички  блокирани
меридиани, не само един от тях. Всъщност, единственото истинско лечение е холистичното лечение.
Прицелването в едно определено заболяване или в част от човешкото тяло, пренебрегвайки цялото,
означава предизвикването на безкрайни проблеми. ПайдаЛаджин трябва да се прилага върху всички
части  на  тялото,  на  принципа  на  „масираната  бомбардировка“(“саrpet  bombing”),  така  че  да
активираме нашия вътрешен антивирусен механизъм,  т.е.  силата за самолекуване,  за да изчистим
всички болести в тялото.

Комплексни заболявания
Това понятие е свързано с концепцията „пренебрегвай наименованието на заболяването“. Хората

рядко  страдат  само  от  една  болест,  под  известните  заболявания  винаги  има  други  неоткрити
заболявания,  които  създават  дори  повече  рискове  за  здравето.  Всички  открити  и  неоткрити
заболявания и симптоми, взети заедно, се наричат „комплексно заболяване“.

Всъщност,  всички  заболявания  са  комплексни.  Дори  такива  обичайни  неразположения  като
настинката, треската и кашлицата са комплексни заболявания. Те имат връзка с имунната система,
която от своя страна е свързана със смущения в сърцето,  белите дробове, черния дроб, далака и
бъбреците. Хроничните заболявания като диабет, сърдечни болести, хипертония, проблеми с черния
дроб  и  бъбреците,  рак  и  др.  са  без  съмнение  комплексни  заболявания,  т.е.  те  са  проявление  на
неправилно функциониране на всички вътрешни органи.

Тъй като заболяванията неизменно са комплексни, фокусът трябва да е не просто върху лечение
на станалите известни болести и симптоми, а да се обръща внимание на скритите причини. Това
обяснява  защо  продължаваме  да  напомняме  на  хората  да  „не  обръщат  внимание  на  името  на
болестта“. Необходимо е да дадем сила на механизма си за самолечение да си свърши работата на
холистично ниво, защото точно силата за самолечение и нищо друго, е това, което лекува всички
известни  и  скрити  заболявания.  Ефектът  на  холистичното  лечение  излиза  извън  границите  на
частичното лечение, тъй като клетките, органите и системите в тялото ни образуват едно неделимо
цяло и те процъфтяват или увяхват заедно.

Най-добрият начин е да се приложи щателно изследване, диагностика и лечение на болестите.
Няма терапия или лекарство на света, които са панацея за всички известни и неизвестни болести.
Има множество натурални, холистични терапии. И ние сме избрали да разпространяваме по света
именно Пайда и Ладжин. Не само защото са лесни за прилагане и имат бързи, удивителни ефекти, но
също защото те се прицелват не в специфично заболяване или симптом, а активират нашата вродена
сила за самолечение, която диагностицира и третира всички заболявания в тялото ни. С други думи,
от диагностиката до лечението,  Пайда и  Ладжин функционират холистично.  Това обяснява защо
Пайда и Ладжин са толкова ефективни в лечението на комплексни, хронични заболявания.

Комплексните заболявания може да изглеждат сложни, но фундаменталната причина е блокаж в
меридианите. Тяхното прочистване лекува. И красотата на техниките Пайда и Ладжин е в това, че те
могат бързо и ефективно да премахнат блокажите в меридианната система (мрежата от енергийни
канали).

За хората може да е трудно да определят точното положение на меридианите и акупунктурните
точки,  т.е.  важните  точки  по протежение  на  меридианите,  които  се  стимулират  за  превенция  на
заболявания, за диагностика и лечение, и особено когато е нужно използването на сложни знания,
лекарства,  оборудване  и  процедури,  много  хора  са  склонни  да  се  откажат  от  такива  методи  на
самолечение.  За  обикновените  хора,  които  не  са  преминали  специално  обучение  в  областта  на
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медицината,  Пайда-Ладжин е най-добрата лечебна практика, която може да бъде и една модерна
терапия за напреднали, в която да се задълбочат и да открият пълния й потенциал.

Това,  което  има  истинско  значение  е  ефикасността.  Техниките  Пайда и  Ладжин може  да
изглеждат  прости,  но  те  са  по-ефективни  при  лечението  на  сложни  заболявания  в  сравнение  с
преобладаващите медицински практики. Много от болестите, за които лекарите не намират лечение
могат да бъдат самолекувани от обикновените хора, използвайки тези два невероятно прости метода.
Лекуването на комплексните заболявания с прости методи е това, за което хората винаги са казвали
„Истинският път е най-простият“. Това е всъщност точната и конкретна интерпретация на „Пътя на
Дао“.

Чрез  самолекуването  на  комплексните  заболявания,  хората  ще  придобият  нови  прозрения  за
живота  и  здравето.  Качеството  на  живота  им  ще  се  подобри,  благодарение  на  подобреното
здравословно състояние. И те ще преминат от лечение на физическо към лечение на духовно ниво и
от управление на здравето към управление на живота.

„Масирана бомбардировка“ и „антивирусен механизъм“
Военният термин „масирана бомбардировка“ (“carpet bombing”) означава акуратно бомбардиране

на всеки  инч  от  целта.  Практикуването  на  ПайдаЛаджин по  такъв  начин -  чрез  последователно
методично шляпане на цялото тяло от глава до пети, и изпълнение на Ладжин в легнало положение,
като разтягането на всеки крак постепенно се увеличава за да достигне до 30 минути на сесия —
изчиства 14-е основни меридиана на тялото във всички посоки. Това елиминира всички известни и
неизвестни заболявания цялостно, вместо да ги третира според клоновете на медицината.

ПайдаЛаджин помага  и  за  диагностика,  и  за  лечение  на  заболяванията:  при  Пайда  Ша,
подуването и болката са важни реакции, които показват, че меридианите в областта, която се шляпа,
са блокирани и че протича процес на детоксикация. Тези, които се страхуват от  Ша, подуването и
болката при Пайда, бъркат наградата с наказанието. Изпитването на болка по време на разтягането с
Ладжин показва,  че  има  налице  свиване  на  сухожилия  и  връзки,  и  блокажи  в  меридианите.
Продължителното  разтягане  ще  възстанови  гъвкавостта  на  връзките  и  сухожилията,  ще  изчисти
блокираните меридиани и ще излекува заболяванията.

Ще  използвам  термина  „антивирусен  механизъм“,  за  да  помогна  на  съвременните  хора,
запознати с  компютрите,  да разберат концепцията  за силата  на самолечението.  Нашето  тяло има
вроден  невидим  антивирусен  механизъм,  също  като  антивирусния  софтуер  при  компютрите.
Системата от меридиани в китайската медицина и други системи според западната медицина, като
имунната, нервната, дихателната и кръвоносната, всички те са част от антивирусния механизъм на
тялото.

Невидимото  може да  бъде  много  по-значимо  от  видимото.  Например,  слънцето  и  луната  са
видими, но орбитите и силите, които ги движат са невидими. Китайската медицина вярва, че Чи кара
кръвта  да  се  движи.  Кръвта  е  видима,  докато  Чи,  движещата  сила  на  кръвотока  е  невидима  за
невъоръжено  око.  Днес  обаче,  модерните  научни  апаратури  улавят  „невидимата“  енергия  Чи и
меридианите в човешкото тяло.

Мъдростта, чувствеността и изтънчеността на човешката сила за самолечение се простират извън
нашето знание и въображение. Дори най-добрите учени и лекари професионалисти все още само се
плъзгат по тази повърхност. Тази сила тече по меридианите на тялото във формата на невидима Чи.
Веднъж, след като този механизъм е активиран чрез ПайдаЛаджин, той започва да сканира цялото
тяло. Когато  Чи намери блокаж или проблемен район, тя ще го обгради и поправи. По този начин
болките  и  заболяванията  се  облекчават  и  самолекуват.  Този процес е  като  при изстрелването  на
ракетен снаряд по конкретна цел или като акуратно определяне на позицията, използвайки GPS.

Не  само  един,  а  много  от  меридианите  се  прочистват  при  прилагането  на  последователно
методично шляпане на цялото тяло с  ПайдаЛаджин, ефектът не е локализиран на едно място, а се
разпростира върху всички познати и непознати системи на тялото. Активираните Чи и кръвоток ще
действат като антивирусен софтуер. Той не само ще открие „вирусите“, но и ще стимулира тялото да
произвежда антитела срещу тях. Практикуването на ПайдаЛаджин е като всестранно мобилизиране
на хард- и софтуерните системи в тялото. Ето защо го описвам като „масирана бомбардировка“ и
„пълно премахване на вирусите“.

Работата  на  ПайдаЛаджин е  да  прочисти  меридианите.  Веднъж,  след  като  блокажите  са
прочистени,  Чи и  кръвта  ще  потекат нормално.  Още повече,  че  чрез  практикуването  на  Пайда-
Ладжин, Ян енергията се увеличава, а Ин енергията намалява. Тук, символът Ян (опростен китайски,
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традиционен  китайски  и  пинин)  е  същият  като този,  който се  съдържа в  китайския  йероглиф за
слънце -  Tai Yang (опростен китайски, традиционен китайски и пинин).  Това е изначалната енергия
на вселената, това е Жен-Чи (Zheng-Qi),  описана в Хуан Ди Ней Джин (Huang Di Nei Jing) и това е
първото дихание на живот вдъхнато у човека според Сътворението от Старият завет на Библията.
Тази изначална енергия играе жизненоважна роля в здравето на човека. Според Хуан Ди Ней Джин,
начинът да поддържаме добро здраве е да „запазваме  Жен-Чи (Ян енергията, позитивната енергия)
вътре и тогава злото няма да влезе“.  Това е обобщение на същността на лечението в китайската
медицина.

От  гледна  точка  на  западната  медицина,  самоналожената  минимална  „вреда“,  причинена  с
ПайдаЛаджин, стимулира имунната система да произвежда стволови клетки, инсулин, енкефалин,
адреналин и други хормони, които са необходими за борба с болестите.

Хората са свикнали да разглеждат дадено заболяване като изолиран феномен и могат лесно да се
заблудят  от  името на  дадено заболяване.  Те  просто искат  да  се  отърват от  едно заболяване или
симптом, без да се притесняват за останалото. Е, това не е начинът да излекуваш заболяванията.

Какво трябва да се направи в такива случаи? Помнете аналогията с антивирусния механизъм и
практикувайте  ПайдаЛаджин  последователно и методично.  Човешкото тяло е интегрално цяло и
лечението на заболяванията следва да бъде също холистично.

Кой  от  меридианите  обикновено  боли  най-много,  когато  се  разтягате  на  Ладжин пейката?
Меридианът на Пикочния мехур, нали така? Зад всяко коляно има важна акупунктурна точка.  Тя
бива блокирана доста лесно и боли много, когато бъде стимулирана. Меридианът на Пикочния мехур
преминава от главата до стъпалото и е най-големият канал за детоксикация в тялото. Отпушването на
този  канал  лекува  множество  болести  като  болки  в  долната  част  на  гърба  и  краката,  диабет,
хипертония, гинекологични разстройства, рак и др. Това е така, защото Меридианът на Пикочния
мехур свързва главата,  врата,  гърба,  кръста  и краката.  Той е свързан с всички вътрешни органи,
разположени  покрай  гръбнака  в  торса  и  формира  мрежа  от  меридианна  система,  включваща
меридианите на далака, черния дроб и бъбреците, както и други основни меридиани.

Когато се разтягат на  Ладжин пейката, някои хора не успяват нито да опънат вдигнатия крак,
нито да докоснат земята с другия. Те изпитват мъчителна болка, докато се разтягат. Това е индикатор
за проблеми в Меридианите на Пикочния мехур,  Черния дроб, Далака и Бъбреците и във всички
вътрешни органи. Има три Ин меридиана (тези на черния дроб, далака и бъбреците) по протежение
на  вътрешната  страна  на  всеки  крак.  Веднъж  след  като  блокажите  в  тези  три  меридиана  бъдат
премахнати,  диабетът,  хипертонията,  смущенията  в  простата  и гинекологичната  област  ще бъдат
излекувани.

На  някои  хора  им  харесва  да  шляпат  по  протежение  на  Меридиана  на  Жлъчния  мехур,  на
външната  страна  на  всеки  крак.  Също  толкова  важно  е  обаче  шляпането  на  вътрешната  част.
Шляпането на вътрешната страна на всеки крак и изпълнението на  Ладжин в легнало положение
имат най-добър видим ефект при възрастни мъже, които страдат от смущения в простата и чиито
основни симптоми са спешно, често и ненапълно уриниране. Повече от 90% от възрастните мъже
имат проблеми с простатата. При жените, шляпането на вътрешната част на краката и изпълнението
на  Ладжин в  легнало  положение  помага  за  облекчаването  на  почти  всички  гинекологични
разстройства.

Прилагането на Пайда по метода на „масираната бомбардировка” ще доведе до още по-цялостна
детоксикация. Например, шляпането по целите крайници (фокусирайки се върху дадена област до
появяването на Ша, и продължавайки изпълнението ни Пайда до изчезването на Ша) ще бъде много
по-добре.  Шляпането  от  глава  до пети,  включително  главата,  врата,  лицето,  очите,  ушите,  носа,
устата,  гърдите,  подмишниците,  слабините,  корема,  задните  части,  гърба  и  целия  гръбнак  и  т.н.
довежда до още по-удивителен лечебен ефект.

Докато  силата  на  самолечението  работи  като  антивирусен  софтуер,  тя  може  да  открие,
диагностицира и лекува болестите. Защо е толкова мощен този софтуер? Защото не е създаден от
човека - той е проектиран и запечатан в нас от Създателя.

Болка и „болката като лекарство
Радост без болка не е  истинско щастие.  В китайския език,  логограмите за болка и радост се

изписват заедно, за да формират фразата болка и радост. Всъщност, болката и радостта са две страни
на една и съща монета. По време на изпълнението на  ПайдаЛаджин има известна болка. Но тази
болка  може  да  бъде  управлявана.  Ако  се  страхувате  от  болка,  решението  е  просто:  намалете
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интензивността, с която изпълнявате ПайдаЛаджин.
Никой не харесва болката, но тя е чудесно лекарство. Също като болестите, тя е дар. Тук думата

„болка“ се отнася не до онзи вид болка, предизвикана при сбивания или инциденти, а до усещането
на болка при практикуването на ПайдаЛаджин по своя поля. От всички различни лечебни реакции
(вижте раздела  Лечебни реакции), усещането на болка е най-често наблюдаваната реакция. Някои
хора може да избягват  метода  ПайдаЛаджин  заради болката.  Е,  точно това е  причината,  поради
която  трябва  да  го  практикуват.  Логиката  зад  ПайдаЛаджин е  следната:  колкото  повече  болка
изпитвате  при  ПайдаЛаджин, толкова  по-наложително  е  да  практикувате  този  метод,  тъй  като
болката е едновременно диагноза и лечение. Ако не изпитвате никаква болка при  ПайдаЛаджин,
това означава че нямате здравословен проблем, съответно нямате нужда да практикувате.

Причините са следните:
(1) Болката е здравна аларма и точна диагноза
Болката е много точен диагностичен метод. Според китайската медицина „ако няма болка, няма

блокаж“. Където има болка, там има здравословен проблем. Колкото повече болка се изпитва по
време  на  ПайдаЛаджин, толкова  по-сериозен  е  проблемът.  Където  има  болка  по  протежение  на
меридиана,  тя  индикира  проблеми  със  съответния  орган.  Например,  когато  имате  заболяване  на
сърцето и проблеми с невидимото „Сърце“ (тревожност, депресия и т.н.), Меридианите на Сърцето и
Перикарда би трябвало да са блокирани. Шляпането по протежение на тези меридиани - например по
вътрешната част на лактите, ще предизвика болка и ще се появи Ша.

Болката не се предизвиква от ПайдаЛаджин, всъщност тя вече е стаена в тялото под формата на
заболяване и блокаж на меридианите. Представете си, че болката е скрита бомба, тя вече е там и
може да експлоадира във всеки момент. За да избегнем експлозията, практикуваме ПайдаЛаджин, за
да открием бомбите (болките и заболяванията) и постепенно ги неутрализираме. Хората, при които
енергията в меридианите протича гладко, не са изправени пред заплахата от такива скрити бомби.
Когато практикуват ПайдаЛаджин, те изпитват малка или никаква болка.

С други думи, абсурдно е да предполагате, че практикувайки ПайдаЛаджин няма да изпитвате
болка или че можете да я избегнете.  Щом имате проблем със здравето, болката,  свързана с него,
продължава да съществува също като бомба с часовников механизъм и най-вероятно ще се влошава,
докато не избухне, когато най-малко очаквате. Например, внезапен инфаркт, удар или рак могат да
бъдат крайните проявления на развиващи се заболявания и болки.  Колкото по-рано започнете  да
практикувате  ПайдаЛаджин, толкова по-рано ще биете сигналите за тревога, сочещи проблеми със
здравето,  ще  диагностицирате  и  самолекувате  болките  и  заболяванията.  Ако  избягвате
ПайдаЛаджин или прикривате болката с анестетици, това е дори по-опасно, тъй като прикривате
сигнала за тревога за наличие на проблем със здравето. Ако болката нямаше смисъл, защо изобщо
щеше  да  съществува?  Тежко  болните  пациенти  се  страхуват  повече  от  болката  от
средностатистическия човек. Това е защото те имат по-сериозни блокажи на меридианите. От това
следва, че интензивността на болката отразява сериозността на заболяването.

(2)По време на ПайдаЛаджин, процесът на изпитване на болка е процес на самолечение
Според  китайската  медицина,  по  време  на  ПайдаЛаджин процесът  на  изпитване  на  болка  е

процес,  в  който  Ян енергията  се  повишава,  т.е.  процес  на  засилване  силата  за  самолечение  и  за
произвеждане на „лекарство“ в естествена среда.  Продължителната  болка показва  продължителен
процес на производство на това „лекарство“.

Болката  директно  стимулира  и отваря сърцето,  повишава силата  на  волята  и мобилизира  Ян
енергията. Сърцето, „Кралят“ на вътрешните органи, управлява духа. Въпреки, че болка може да се
изпитва по цялото тяло, Сърцето е това, което „изпитва болката“ първо. След това то мобилизира
цялата мощ на тялото за справяне с тази „криза“. Чи и кръвта ще потекат по-бързо към проблемните
зони и ще помогнат за лечение на заболяването.

Според  западната  медицина,  болката  стимулира  ендокринната  система  да  произвежда
биохимични вещества, от които се нуждае тялото, т.е. „ендогенни лекарства“. Те включват, но не се
ограничават до различни хормони и стволови клетки. Без болка нашата сила за самолечение няма да
бъде активирана и „ендогенното лекарство“ няма да бъде произведено. (Моля, вижте също Глава II
Теории за самолечение с ПайдаЛаджин)

Болката  активира  и  катализира  силата  за  самолечение.  Тя  представлява  също  процес  на
производство  на  „ендогенно  лекарство“.  Тя  може  да  бъде  дори  неразделна  част  от  самото
„лекарство“, т.е. „лекарство под формата на болка“.

Съвременните хора са научени да гледат на болката като на нещо негативно и дори зло и правят
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всичко по силите си да я избегнат. Погледнато от друга перспектива, „болката“ и „болестта“ са нещо
добро - те ни предупреждават и ни посочват посоката и методите за лечение.

Болката  и  радостта  са  равностойна  двойка.  Без  болка  силата  за  самолечение  няма  да  бъде
активирана и радостта от лечението няма да бъде изпитана. Без болка няма победа, не е ли така?

(3)  Лекарството „Болка“  може съвсем точно да определи мястото на заболяването  и да
помогне то да бъде излекувано.

Болката показва много ясно целите - това са областите, където тя се усеща. Лекарството „Болка”
е  точното  лекарство.  Упоритата  болка  означава,  че  е  необходимо  продължително  „лечение  чрез
болка“.

Тъй като лекарството „Болка” е „ендогенно лекарство“, проявяващо се като самолечебна сила, в
сравнение с медикаментите,  то е по-точно,  симптоматично и безвредно. Хората изпитват болка в
различни части на тялото и с  различна сила,  поради което целта  и дозировката  на „ендогенното
лекарство“ съответно се различават.

В  китайската  медицина  силата  на  самолечението  се  обяснява  с  Ян енергията.  В  западната
медицина  се  приписва  на  инсулина,  ендорфина,  адреналина,  енкефалина,  стволовите  клетки,
имунитета, способността за самовъзстановяване и т.н. С напредването на медицинската наука ще се
добавят нови термини към този списък.

(4) Интензивността на „болката“ е пропорционална на ефикасността на „лекарството“, т.е.
колкото повече боли, толкова по-добър ефект на самолечение ще има.

По  време  на  ПайдаЛаджин, когато  има  повече  болка,  Ян енергията  нараства  по-бързо  и
настъпват  по-бързи  хормонални  промени,  т.е.  производството  на  „ендогенното  лекарство“  се
ускорява. Когато човек изпитва болка, цялото тяло незабавно се загрява и дори започва да се поти.
Когато се изпитва най-силна болка,  Ян енергията се усилва най-бързо, а оттук се постига и най-
голяма ефикасност.

Болката при ПайдаЛаджин е поносима и може да бъде регулирана от самия човек в зависимост
от  здравословното  му  състояние  и  търпимост.  В  случай,  че  болката  стане  почти  непоносима,
интензивността на ПайдаЛаджин може да бъде намалена и така ще се намали и болката.

Невъзможно е да се сравни болката, изпитвана от различни хора при  ПайдаЛаджин, тъй като
здравословното състояние на всеки човек и сериозността на блокажа в меридианите се различават,
поради което силата на болката също е различна. Например, при шляпане на една и съща част от
тялото на различни хора, тези, които са по-болни изпитват по-силна болка.

Според  западната  медицина,  детоксикация  и  лечение  настъпват,  когато  механизмът  за
самолечение  разлага  и  изхвърля  нежеланите  биохимични  вещества  и  произвежда  това,  от  което
тялото има нужда.

Според китайската  медицина,  Чи на заболяванията  е  Ин енергия;  когато тя се акумулира,  се
появяват повече  заболявания  и животът се  скъсява.  За  разлика  от  това,  когато  Ян енергията  е  в
изобилие, по-малко заболявания ще се появяват и животът се удължава.

 (5) „Болката“ също е метод за медитация и за повишаване на вниманието
По време на медитация може да ви е трудно да се концентрирате - Сърцето ви не е в мир, а умът

ви е пълен с много мисли. Когато почувствате болка по време на ПайдаЛаджин, умът ви се фокусира
повече от всякога; в този момент е невъзможно да мислите за нещата, които обичайно заемат ума ви.
Вниманието  ви  ще  се  фокусира  върху  частите  на  тялото,  където  изпитвате  най-силна  болка.
Способността да издържате на болка се променя заедно с промяната в душевното ви състояние и се
усилва при продължително практикуване на  ПайдаЛаджин. По този начин болката се превръща в
мост  между  тялото,  ума  и  душата,  които  трайно  си  взаимодействат,  докато  изпитвате  болка  и
постепенно стават едно цяло. „Болката“ ви прави фокусирани и ви дава възможност да изживеете
превръщането на тялото, ума и душата в едно цяло, както и отдаването и получаването помежду им.

(6)  Лекарството  „Болка“  по  същество  е  „лекарство  за  Сърцето“,  то  е  резултата  от
взаимодействието между тялото и ума.

„Болката“ е много силен стимул за „Сърцето“, тя го принуждава да се адаптира или промени.
Докато  изпитвате  болка  по  време  на  ПайдаЛаджин,  заболяванията  се  показват  под  формата  на
видима Ша и подуване; миналите спомени и негативни чувства също се изваждат на повърхността и
се  освобождават.  В  резултат  на  това,  ПайдаЛаджин става  чудотворно  средство  за  лечение  на
депресия и други психологически разстройства.

Веднъж  след  като  сте  променили  нагласата  си  и  започнете  да  гледате  на  болката  при
ПайдаЛаджин като на положително преживяване, ставате незабавно по-издържливи към нея. Тогава
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„болката“ няма да бъде повече враг или дявол, а по-скоро приятел и учител. Обаче, ако изпитвате
негативни чувства към „болката“, като страх, отхвърляне, недоволство и др., поносимостта към болка
ще отслабне и ефикасността на „болката-лекарство“ ще бъде намалена.

(7)  Поносимостта  ви към болка ще се  увеличи при по-продължително  и  по-интензивно
практикуване на Пайда-Ладжин, т.е. вашата резистентност към лекарството „Болка“ ще бъде
по-голяма

Двата вида „лекарствена резистентност“ имат противоположен ефект върху човека: когато имате
по-добра резистентност към „болката-лекарство“ на  ПайдаЛаджин, това показва, че заболяванията
ви са облекчени и рано или късно - излекувани; докато нарастването на резистентността към външни
лекарства предполага, че медикаментът е станал неефективен или е причинил странични ефекти.

„Болката“  е  вътрешна  и невеществена  и  като  такава  лекарството  „Болка“,  е  по-безопасно  и
органично от медикаментите. Когато надхвърли нивото ви на поносимост, инстинктивно ще спрете
да  приемате  лекарството  „Болка“,  т.е.  ще  намалите  интензитета  и  продължителността  на
ПайдаЛаджин. Така че, както виждате, болката в ПайдаЛаджин може да бъде управлявана.

Начинаещите,  възрастните  и  сериозно  болните  не  трябва  да  започват  ПайдаЛаджин с  висок
интензитет. Вместо да са нетърпеливи и да опитват да постигнат голяма ефикасност от раз, по-добре
е да вървят стъпка по стъпка.

(8)Лекарството „Болка“ също е и добро подхранване.
Меридианите,  позволяващи плавно протичане на енергия, са най-добрата храна.“ Процесът на

изпитване на болка от ПайдаЛаджин е процес на прочистване на меридианите от блокажи. По този
начин лекарство „Болката“, е най-добрата храна за нашето здраве.

(9) Болката от ПайдаЛаджин ще намалее, ако тялото е загрято
Чи и кръвта в тялото ще се движат по-бързо след баня в горещ извор, накисване на краката в

топла вода, топъл душ, сауна и т.н. Практикувайте ПайдаЛаджин след това и болката ще е по-малка,
а Ша ще се появява и изчезва по-бързо.

Лечебни реакции
Лечебните реакции (известни също като „реакции при детоксикация“, „сигнални реакции“ или

„лечебни кризи“) са най-уникалните и естествени реакции при самолечението с ПайдаЛаджин. И те
неизменно  се  появяват  по  време  на  процеса  на  самолечение.  Това  най-трудно  се  приема  от
съвременните хора. Казано просто, чрез лечебните реакции, болките и заболяванията се изкарват на
повърхността и се лекуват, вместо да се потискат и прикриват. Това е диалог между тялото, ума и
душата, а не война на живот и смърт.

ПайдаЛаджин прави  едно  съществено  нещо:  активира  „антивирусния  софтуер  (силата  на
самолечението)“ вътре в нас. Веднъж активирана, тя започва да сканира цялото тяло и да прочиства
блокираните участъци. По време на този процес се появяват различни реакции, например чувство на
затопляне, изстиване, възпаление, скованост, сърбеж, болка или подуване, обрив, изпотяване, гадене,
повръщане, диария, сухота в устата, подуване на стомаха, болка в стомаха, замаяност, сънливост и
т.н. По зоните, които се шляпат, може да се появи черна или виолетова  Ша, червени подувания и
синини като при натъртвания (различни форми на Ша).

Това са лечебни реакции или лечебни кризи, една плетка от опасност и възможност. В основата
си те са същите като „лечебните кризи“ на лекарствата, акупресурата, акупунктурата, нагряването с
мокса,  изстъргването  на  кожата,  приложението  на  вендузи,  чи-гун, медитация  и  други  природни
терапии.  Това  са  важни  знаци  че  протича  лечение  —  нормални  физиологични  реакции,  когато
подсилената  Ян енергия  се  бори  с  Ин енергията,  спотайваща  се  в  тялото  под  различни  форми,
блокирайки  меридианите  и  причинявайки  болести.  Блокажите  са  „проблемни  зони“.  Когато
подхранената Ян енергия се опитва да премине през блокажите, напрежението в съответните области
се усилва. Тогава тялото проявява различни симптоми на дискомфорт, подобни на тези, когато човек
е болен. Лечебните реакции може да приключат в деня на тяхната поява, но може да продължат дни и
дори седмици след това, в зависимост от физическото и здравословно състояние на отделния човек.
Много хора не знаят, че лечебните реакции са важни знаци за възстановяване. Те може да се уплашат
от внезапната награда и да спрат практикуването на ПайдаЛаджин.

При възникването на лечебни реакции, от тялото може да започнат да се изхвърлят различни
секрети, например чрез пот, сълзи, обриви, повръщане, хълцане, газове, урина, изпражнения, носни
секрети и т.н. Всички те са добри знаци за протичането на детоксикация. Когато Ван Фенгуй (Wang
Fengyi  (1864-1937),  почитан  китайски  лечител,  който  лекувал  безплатно  пациентите  си,  като  им
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посочвал основната причина за заболяванията им и ги насочвал да се покаят за грешните си мисли и
действия  и  да  ги  коригират),  казвал  на  пациентите  си  истинските  причини  за  техните  болести,
сериозно болните сред тях често реагирали с плач и повръщане. Повръщали различно, някои от тях
много и дълго, понякога дни наред. Може да звучи плашещо, но резултатът от повръщането бил
постепенно възстановяване.

Лечебните реакции може да се окажат неприятни, но всъщност са знак за подобрение. Те са дар
от природата, също като тъмнината преди изгрев и болката преди раждане.

(1) Лечебните реакции имат функцията на точна самодиагностика.
Философията на  ПайдаЛаджин е  диаметрално  противоположна на тази на конвекционалната

медицина: лечебните реакции дават сила на енергията на тялото да прояви и да излекува проблемите
със здравето, а медикаментите и хирургията по-скоро ги прикриват и потискат.

Различните симптоми на „дискомфорт“ ни показват кои части на тялото са болни. Те включват
болки, от които страдаме в момента, болести и наранявания от миналото, а също и скрити такива,
които  тепърва  ще  се  проявяват.  В  миналото  наричали  Пайда  “Diao  Shang (разкриване  на
заболяванията и нараняванията)”. Първата стъпка при самолечението е да откриеш и извадиш наяве
болестите,  за които знаеш и за които не знаеш, най-вече скритите симптоми, и да ги накараш да
изчезнат или да промениш тяхното естество.

Самолечението  с  ПайдаЛаджин е  приложение  на  философията  „действие  чрез  бездействие“,
проповядвана от древната китайски класика Тао Те Чин (Тао Те Ching). То следва естествения закон,
т.е.  Тао, Пътят,  Начинът,  по  който  вселената,  природата  и всичко  останало работят.  Така  ще се
проявят различни здравословни проблеми, които ще разкрият истинските причини за проблема. В
нормалния случай тези причини, т.е. фактори, допринасящи за болестта, или за средата, в която тя се
развива,  се  проявяват  чрез  блокажи  в  меридианите.  ПайдаЛаджин работи  за  прочистване  на
блокираните меридиани, за премахване на причините и за окончателното лечение на заболяването.

Конвенционалната  медицина,  в  контраст  на  това,  работи  за  прикриване  и  потискане  на
симптомите.  Използването  на  антибиотици  за  убиване  на  бактериите,  болкоуспокояващи  за
„убиване“ на болката, хапчета за сън при инсомния, антихипертензивни медикаменти за намаляване
на  високото  кръвно  налягане,  хипогликемични  лекарства  за  контрол  върху  кръвната  захар,
химиотерапия  за  премахване  на  раковите  клетки  или хирургия  за  отстраняване  на  тумори  и т.н.
Накратко,  вниманието  е  фокусирано  върху  заболяването  и  симптомите  (резултата),  а  не  върху
първопричината.

 „Действие чрез бездействие“ не означава да не правиш нищо, а да следваш Пътя и да правиш
само простите и необходими неща. Достатъчно е да се активира силата за самолечение, използвайки
най-простите  методи,  след  което  да  я  оставиш  сама  да  предотврати,  диагностицира  и  излекува
заболяванията  по  естествен  път,  без  твоята  намеса.  Може  и  да  не  го  осъзнаваме,  но  някои
заболявания,  които се  смятат  за  напълно  лечими,  всъщност  не  са,  те  лежат надълбоко  в  тялото.
Пайда открива и лекува стари травми и заболявания.  Някои хора наричат  Пайда ,,Dа  Gui (да се
бориш с демоните)“, т.е. извеждането на лошата енергия и заболявания извън тялото. В случаите,
когато заболяванията остават незабелязани или са погрешно диагностицирани,  ПайдаЛаджин може
незабавно да допълни диагнозата.  Ян енергията,  активирана чрез практикуване,  се сблъсква с  Ин
енергията (скритото заболяване), което води до различни симптоми на „дискомфорт“, т.е. лечебни
реакции. По този начин можем точно да диагностицираме откритите и неоткрити заболявания.

(2)Лечебните  реакции  се  появяват,  когато  силата  за  самолечение  на  тялото  изпълнява
задачата си - самопредпазване и самолечение.

По време на практиката ПайдаЛаджин при някои хора може да настъпи директно подобрение на
здравословното състояние. Но по-вероятно е, даден човек да е нужно да премине през някои лечебни
реакции преди да се постигне подобрение, т.е. ще се появят някои симптоми, понякога дори ще се
влошат, преди да изчезнат.  Това е като игра на котка и мишка. В допълнение към усещанията за
нараняване, скованост, сърбеж, болка и подуване, може да се появят сълзи, обриви, червени места,
замаяност, главоболие, безсъние, кашлица, оригване, гадене, повръщане, гъсти храчки, сополи, водни
или кървави пришки, изпускане на газове, миришещи урина и изпражнения и т.н. Всички това са
знаци, че тялото изхвърля токсични отпадъци. Тези токсини произхождат от акумулираните с години
негативни чувства, замърсени въздух, храна и вода, цигари, лекарства, инжекции и т.н. По време на
ПайдаЛаджин, миризмата  на  лекарства  и  цигари  може  да  излезе  от  порите  на  кожата  и  други
отверстия на тялото, дори десетилетия след като са били приети. Ако Меридианите на Бъбреците и
Пикочния мехур на даден човек са блокирани, след  Пайда, урината ще стане червена, кафява или
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черна. Това е знак, че Пайда има ефект.
По-сериозните лечебни реакции включват крампи по цялото тяло и дори загуба на съзнание,

подобно на възможната загуба на съзнание по време на акупунктурна процедура. Старите болести
може да се проявят и влошат по време на ПайдаЛаджин.  Например, пациенти със сърдечносъдови
проблеми  може  да  изпитат  повече  дискомфорт  в  областта  на  сърцето;  хипертониците  може  да
повишат кръвното си налягане; диабетиците може да имат повишение на кръвната захар; пациентите
със стомашни проблеми може имат по-голям дискомфорт в стомаха; пациентите с различни болки
може да изпитат още по-силни болки. Тези лечебни кризи са всъщност редки благословии, които
показват,  че  силата  на  самолечението  регулира  тялото  и  го  детоксикира,  и  че  позитивната  и
негативна енергия са влезли в битка.

Според китайската медицина, когато човек получи лечебни реакции, Ян енергията се засилва, а
Ин енергията  намалява.  Когато  Ин и  Ян енергиите  са  балансирани,  болките  и  заболяванията  се
самолекуват.  Според  западната  медицина,  по  време  на  този  процес  тялото  произвежда  полезни
хормони и стволови клетки, а се освобождава от увреждащи хормони, от недобре функциониращи и
мъртви клетки.

Не мислете,  че тези добри реакции са лоши, и не приемайте тези награди за наказания. Най-
доброто нещо, което може да направите в този момент е да продължите ПайдаЛаджин.

(3) Болестите и лечебните реакции са добро предупреждение за нас.
Заболяванията  и  лечебните  реакции  са  естествени,  добри  предупреждения,  те  ни  казват,  че

страданията ни се предизвикват от погрешни мисли и действия. Те следва да бъдат променени, иначе
състоянието ще се влоши. И заболяванията, и лечебните реакции, са инстинктивни реакции на силата
за самолечение в тялото, в стремежа й да поддържа нашето благополучие. Единствената разлика е:
заболяванията са проявление на скрити здравословни проблеми чрез естественото функциониране на
силата  на  самолечението;  лечебните  реакции  се  появяват,  когато човек  увеличи  силата  за
самолечение и й даде възможност да открие и разреши проблемите със здравето.

Болестите и лечебните реакции се проявяват чрез различни „дискомфорти“, и хората, които не са
наясно  с  произхода  им,  може  да  се  уплашат,  разтревожат,  дори  да  ги  намразят  или  проклинат.
Всъщност, каквото и да се прояви в нас, е добро, включително заболяванията. Например, болката ни
предупреждава.  Когато има болка,  има проблем със здравето.  Приемането  на болкоуспокояващи,
които да „убият“ болката само прикрива проблема, те не изкореняват истинските причини и могат да
поведат до безкрайни проблеми. Треската е инстинктивна реакция на тялото да прогони настинката.
Опитите да се намали високата температура с лекарства може временно да потисне симптомите, но
посява  семето  на  бъдещи  заболявания.  Високото  кръвно  налягане  сигнализира  за  блокаж  в
меридианите и висок вискозитет на кръвта, които възпрепятстват Чи и кръвообращението, при което
сърцето  инстинктивно  реагира  с  повишение  на  налягането,  за  да  може  кръвта  да  премине  през
блокажите. Ако причините за заболяванията не са точно посочени с цел правилното им третиране, а
вместо това се назначават лекарства на сляпо, които да подтиснат симптомите, заболяването не само
няма  да  бъде  излекувано,  а  по-късно  ще  се  появят  повече  проблеми.  Хората  на  продължително
лечение с медикаменти знаят това от собствен опит.

За  да  се  разбере  природата  на  заболяването,  трябва  да  се  разбере  природата  на  лечебните
реакции. Сега, след като знаем, че заболяванията и лечебните реакции означават, че нашия инстинкт
за самолечение ни дава знак да се обичаме,  защитаваме и лекуваме тялото си,  трябва да сме им
благодарни, а не да ги пренебрегваме или преценяваме погрешно техните послания. Преживявайки
лечебни  реакции,  имаме  благоприятната  възможност  да  открием  основните  причини  за  нашите
заболявания (блокажи в меридианите и други, по-дълбоки проблеми със „сърцето“, т.е. негативни
мисли и действия) и да ги коригираме.

(4) Лечебните реакции са тест за нагласата на човека.
По своята истинска същност, и заболяванията, и лечебните реакции са знаци за възстановяване.

Дали на тях ще се погледне като нещо добро или лошо, зависи от нагласата. Ако хората са негативни,
тревожни, страхуват се и са склонни да се оплакват, ще възприемат заболяванията като смъртоносен
риск; ако са позитивни, разсъдливи, благодарни и готови да се променят, ще гледат на заболяванията
като на важни предупреждения, които отварят вратата към дълголетието. Заболяванията и лечебните
реакции са тест за нашето тяло и още повече - за нашата нагласа. Те могат да бъдат повратна точка в
живота на човека.

Разбирайки  заболяванията  и  лечебните  реакции,  можем  по-добре  да  схванем  значението  на
силата на самолечението. Заболяванията произхождат от Сърцето и се лекуват чрез искрени промени.
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Когато на дискомфортите в тялото се гледа с негативност и страх, те се възприемат като заболявания;
когато се гледа с позитивност и благодарност, същите „дискомфорти“ се наричат лечебни реакции.
Клинични проучвания постоянно доказват, че колкото по-тежки са лечебните реакции, толкова по-
добри ще бъдат лечебните ефекти.

Ако при даден пациент Чи и кръвотокът са слаби, а лечебните реакции са прекалено тежки, той
трябва  да  си  почине,  да  пие  чай  от  джинджифил  и  фурми,  да  се  намали  интензитетът  на
ПайдаЛаджин, но може би да се увеличи подходящо продължителността. Когато  Чи и потокът на
кръвта са възстановени, продължете с ПайдаЛаджин. Хората със слаби кръв и Чи, сериозно болните,
възрастните  и  немощните  имат  нужда  от  повече  ПайдаЛаджин. Шляпайте  по-слабо,  но  не
пренебрегвайте ПайдаЛаджин. Защото при блокирани меридиани, на тялото му е трудно да усвоява
хранителни  вещества.  Точно  затова  „плавният  енергиен  поток  в  меридианите,  е  най-доброто
подхранване.“

ПайдаЛаджин трябва да продължи да се практикува, дори след като заболяването е излекувано.
Тези  упражнения  могат  да  бъдат  приети  като  навик за  цял живот,  тъй като  в  ежедневието  най-
вероятно  ще  продължим да  имаме  мисли и действия,  които  увреждат  здравето  ни.  Ежедневното
практикуване на  ПайдаЛаджин е също като редовното хранене. То дава възможност на тялото да
произвежда  в  естествена  среда  най-добрите  органични  лекарства  и  храна.  Ако,  дори след  много
интензивно  практикуване  на  ПайдаЛаджин, не  се  появят  усещания  като  възпаление,  скованост,
болка или подуване и не се появят други лечебни реакции, това показва, че всичко е на мястото си,
сухожилията са гъвкави и няма нужда да се продължава с ПайдаЛаджин. Все пак, при продължаване
на Ладжин сесия над 30 минути, дори при йога учители с много гъвкави сухожилия, започват да се
появяват сигнали за детоксикация, като например скованост.

Лечебни реакции при ТКМ
Лечебна криза: знак за възстановяване от тежка болест
Това е цитат от статия на господин Лиу Шиян  (Liu Xiyan),  изследовател на Традиционната

китайска  медицина (ТКМ).  За  да бъде  излекувана  сериозна,  хронична болест,  след  приемане  на
китайско лекарство, пациентът може да изпита по-тежки симптоми и дискомфорти, т.е. той/тя
ще преживее лечебна криза преди пълното възстановяване.

Ако сте много болен или сте били болен продължително време, и никога не сте изпитали лечебна
криза след прием на лекарство, препоръчано от китайската медицина, най-вероятно болестта ви няма
да бъде излекувана, тъй като лечението не се провежда от истински ТКМ лекар; ако сте ТКМ лекар,
предписали  сте  многобройни  рецепти  на  пациентите  си,  но  никой  от  тях  не  е  изпитал  лечебна
реакция,  най-вероятно  мислите,  че  китайската  медицина  наистина  работи бавно,  тъй като  не  сте
истински ТКМ лекар.

Концепцията за лечебната криза се появява за първи път в древния китайски класически текст
Шангшу  (Shangshu) преди повече от две хилядолетия. В раздела  За живота, там се казва:  „Една
сериозна,  хронична  болест  няма  да  бъде  излекувана,  ако  след  прием на  лекарството  не  настъпи
лечебна  криза.“  По-късни  китайски  текстове  поясняват,  че  под  лечебна  криза  се  има  предвид
дискомфортът, който се усеща при лечението.

В  своята  книга  Шан  Хан  Лун  (Shang  Han  Lun), известна  също  като  Дискусия  за  вредите,
предизвикани от студ),  Жан Жонгджин  (Zhang Zhongjing), почитан като Мъдрецът на Китайската
медицина, включва няколко текста за лечебната криза.

Например:
„След прием на лекарство, симптомите леко ще се облекчат и пациентът ще се почувства замаян

и неспокоен. В тежките случаи, ще потече кръв от носа. След потичането на кръв от носа, болестта
ще бъде излекувана.“

„След  приемането  на  три  дози  от  китайско  лекарство,  пациентът  ще  се  почувства  замаян  и
отпуснат. Не се паникьосвайте. Китайските лечебни билки  White Atractylodes Rhizome и  Monkshood
(самакитка) действат подкожно и все още не са прогонили влагата напълно.“

„След приема на  Чай Ху Тан (Chai  Ни  Tang), китайска лечебна супа, чиято главна съставка е
Radix Bupleuri, пациентът ще трепери и ще го избие топла пот. След това настъпва възстановяване.“

Д-р Ху Шишу (Dr. Hu Xishu, 1898-1984, признат ТКМ лекар в съвременен Китай) многократно
подчертава, че пациентът може лесно да стигне до лечебна криза след приема на Чай Ху Тан. Най-
често, пациентът може да затрепери от студ, след което да се поти обилно.

Д-р  Ху казва:  „Ако  пациентът  не  е  слаб,  няма  да  има  лечебни  реакции.  А  скоро  след  тези
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реакции, заболяването ще бъде излекувано.“
Д-р Ху предупреждава лекари и пациенти за този лечебен цикъл. Той самият е бил събуждан

посред нощ, заради лечебна криза при пациент. Пациентът е бил дете с диария, като след изпиване на
препоръчанато от д-р Ху лекарство, диарията се е влошила. Членовете на семейството му почукали
на вратата на д-р Ху в полунощ, настоявайки да отиде да види детето. Когато д-р Ху пристигнал,
състоянието на детето вече било значително по-добро.

Тогава д-р Ху казал: „Дайте на детето от лечебната супа пак.“
Първоначално майката на детето се страхувала да го направи. Но след като изпило супата, на

следващия ден детето било напълно възстановено.
В случай  на  лечебна  криза,  лекарят  трябва да  стои  твърдо зад  предписанието  си и  да не  го

променя лесно. И трябва ясно да обясни това на пациента.  В противен случай,  ако пациентът се
уплаши от лечебните реакции и прибегне до спешна помощ, всички усилия ще бъдат изгубени.

Лечебните реакции са реакции на детоксикация и знак за възстановяване по време на лечение на
дадено  заболяване.  Когато  лекарството  се  бори  със  заболяването,  в  тази  борба  са  въвлечени
позитивни и негативни енергии в тялото. Могат да се появят различни видове дискомфорт. Когато
позитивната  енергия  печели  битката,  негативната  постепенно  ще спадне.  Пациенти  със  сериозни
хронични болести е много вероятно да изпитат лечебни кризи, които са знак за подобрение, водещо
към възстановяване.

Лечебните  кризи  може  да  продължат  кратко  или  няколко  дни.  Някои  лечебни  реакции  са
умерени, други са тежки. Формата и сериозността на лечебните реакции се различават от човек до
човек. Колкото по-болен и слаб е пациентът, и колкото от по-дълго време е заболяването, толкова по-
вероятно е пациентът да преживее бурни лечебни реакции след приема на правилното лекарство.

В моята  клинична практика  съм срещал лечебни реакции като обрив,  изпотяване,  замаяност,
сънливост, диария, сухота в устата, стомашна болка, подуване на стомаха и т.н. Понякога, скоро след
като пациент със стомашни болки приеме Da Chai Ни Tang или Danggui Shaoyao San (чиито основни
съставки са Анджелика синенсис (.Angelica sinensis) и Китайски тревист божур (Chinese herbaceous
peony)), той може да усети още по-силни болки в стомаха. Други пациенти започват да кашлят по-
силно след прием на лекарство, но после се чувстват по-добре. Това е друга лечебна криза.

Антибиотиците  са предимно студени по природа.  Когато влязат  в  тялото на човека  заедно  с
много течност (самата вода е студена по природа), това може да направи пациента още по-студен.
Хората, на които са правени вливания, би трябвало да знаят това много добре от личен опит. Ако
имате треска, кашлица или възпаление на сливиците, ще се почувствате по-добре след вливане. Но
след няколко дни такова лечение, тялото ви ще се почувства прекалено слабо и студено. Истинските
ТКМ лекари третират подобни заболявания като възвръщат Ян енергията в тялото на човека. Това е
единственият начин да промениш природата на заболяванията, предизвикани от студ.

Вярвам,  че  истинската  надежда  за  китайската  медицина  не  зависи  от  повече  и  още  повече
лекарства и предписания. Такива никога не са липсвали в историята й. Нито пък трябва да разчита на
още и още ТКМ лекари и клиники. В известен смисъл, истинският знак за надежда за китайската
медицина е този: че все повече пациенти изпитват лечебни кризи след приема на китайско лекарство,
и все повече ТКМ лекари имат пациенти, които преминават през лечебни реакции.

Моят коментар:
Както забелязахте, тази статия помага да се обясни защо ПайдаЛаджин е толкова ефективен. Не

е ли това  знак  за  надежда  за  китайската  медицина?  Ако прилежно практикувате  ПайдаЛаджин,
обезателно ще изпитате лечебна криза,  т.е.  лечебни реакции. Защо покойният ТКМ мастер Ли Ке
подкрепя промотирането на ПайдаЛаджин! Най-вече заради ефекта на лечебните кризи и лечебните
реакции. Когато самият д-р Ли Ке използва лекарства за лечение на пациенти, те скоро започват да
усещат лечебни кризи.

По време на един от практическите ми семинари в Швейцария се срещнах с много швейцарски
ТКМ лекари, които използват китайски билки за подсилване на Ян енергията на своите пациенти. Те
обичаха ПайдаЛаджин. И аз им казах: „И Пайда, и Ладжин помагат за подсилване на Ян енергията.
Единствената  разлика  е,  че  не  използваме  джинджифил,  канела  кора (cassia  twig)  и  самакитка
(monkshood), лечебни билки, горещи по същност , а „лекарството“ се произвежда в човешкото тяло.“

Каква е основната функция на ПайдаЛаджин? Да повиши Ян енергията.

Лечебни реакции според Таоизма
Лечебни реакции може да се появят, когато практикувате йога,  тай-чи, чи-гун, медитация или
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други  традиционни  упражнения.  Таоизмът има  много  ясна  интерпретация  на  този  феномен.
Следващите редове са за справка на читателя.

I Най-общо, лечебната реакция преминава през следните три етапа:
(1)Търсене на (потенциално) заболяване
Когато потокът на Чи е възпрепятстван от по-голямото съпротивление вследствие на блокажите

в тялото и не може да премине през проблемната зона,  Чи ще намери обходен маршрут, за да ги
заобиколи. Този процес ще се повтаря всеки път, когато  Чи среща други блокажи по обиколните
пътища. Тези продължителни опити може да помогнат за отстраняването на по-малки проблеми, като
в  същото  време  разкрива  по-сериозните  такива,  за  чието  отстраняване  тялото  трябва  тепърва  да
събере достатъчно енергия.

(2) Разкриване на заболявания
Повечето  от  блокажите  в  меридианите  ще  бъдат  отстранени  през  първата  фаза.  Нивото  на

енергия  е  повишено  чрез  упоритата  практика.  По-силната  енергия  ще  се  фокусира  върху
идентифицираните блокажи и ще ги щурмува с по-голяма сила. В резултат, различни симптоми ще се
влошат, което ще доведе до разкриване наличието на всякакви видове болести.

Това е етапът, когато тялото се бори с болестта и преживява страдания - най-критичният етап. По
време на този процес ще има очевиден „дискомфорт“, а симптомите ще се влошат. Ако в този момент
се  наложи  да  направите  медицинско  изследване,  резултатите  от  него  най-вероятно  ще  покажат
временно  състояние  на  аномалии.  Ето  защо  тази  фаза  винаги  се  нарича  също  фаза  на  смърт  и
възраждане  (“da si  da  huo) -  всъщност,  в някаква степен,  това е  тъмнината  преди зазоряване.  За
съжаление,  много  хора  не  успяват  да  разберат  този  лечебен  кръг  и  спират  да  практикуват  на
половината на пътя към успеха. Без преминаването през това страшно състояние на страдание, не е
възможно да си осигурите още живот, да не говорим за ефектите на „основен ремонт на тялото“ и
„подмладяване“.

(3) Борба с болестите
След  многократните  опити  на  Чи да  премине  през  проблемните  зони,  с  продължаване  на

практикуването, енергията на тялото продължава да нараства. Под постоянния натиск на по-силния
поток Чи, проблемите (т.е. главните области на застояла Чи и кръв) постепенно ще намалеят и накрая
ще изчезнат. А вие ще усетите, че симптомите стихват и накрая също изчезват.

II Три вида болести, които се откриват и лекуват по време на лечебните реакции
Процесът на търсене и откриване на болестите не се случва според желанието и усещанията на

човека. Потокът Чи следва свой собствен закон. Той разкрива наличието както на известни, така и на
незабелязани болести. Това може да предизвика объркване и дори тревога у тези, които не разбират
как  работи  този  процес.  Някои хора може да  помислят  дори,  че  практикуването  им е  отишло в
грешна  посока  -  съществуващите  болести  са  все  още  тук,  а  практикуването  води  до  „нови“
заболявания. В действителност,  това са естествени, желани ефекти на практикуването. И не може
просто  да  решите  съществуващите  проблеми,  необходимо  е  тялото  да  премине  през  щателен  и
всестранен лечебен процес. Само тогава подобен процес може да се смята за цялостно обновяване на
тялото.

Този процес се прицелва в следните три вида заболявания:
(1)Минали наранявания и заболявания
Този вид се отнася за минали наранявания и заболявания, някои от които може вече да са били

излекувани  преди  години.  Все  пак,  по  време  на  процеса  на  лечение,  съответните  тъкани  са
претърпяли някои промени (слепване, белези, др.) и там се е появил блокаж на меридианите. Когато
Чи прави опит да премине през  такива блокажи,  човек усеща болка,  възпаление,  подуване  и др.
Изглежда сякаш старите травми и болести се връщат, но те се появяват само за да бъдат излекувани
напълно.

(2)Настоящи болести
Този вид се отнася до настоящи болести, за които знаете. Когато Чи удари право в проблемната

зона, може да започнат да ви мъчат още по-сериозни симптоми.
(3)Бъдещи болести
Бъдещите заболявания спадат към три под-категории:
a. Настоящи заболявания,  за  които не  знаете  и които остават  незабелязани,  поради липса на

очевидни симптоми;
B. Болести,  които  в  ранната  си фаза  не  проявяват  симптоми (напр.  недостатъчна  енергия  на
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бъбреците, стагнация на енергията на черния дроб, излишък от огън в сърцето и т.н.);
е. Латентни болести, които може да се проявят в бъдеще.
Въпреки факта, че може да не знаем за тези проблеми или че те може да не бъдат установени

дори при медицински преглед, вие ще почувствате тяхното съществуване, когато се появят лечебни
реакции.

В заключение, упоритостта е жизнено важна за тези, които искат да се самолекуват чрез тази
практика. Преживяването на лечебни реакции е важна и необходима стъпка към възстановяването.
Само ако преминете  през  този етап,  ще можете да се  излекувате  от всички минали,  настоящи и
латентни здравословни проблеми и ще бъдете по-сигурни за здравето си в бъдеще.

Как да се справим с лечебните реакции по време на ПайдаЛаджин
Всеки, който се самолекува с  ПайдаЛаджин, неизбежно преживява някакви лечебни реакции,

включително най-честите - усещания за болка, възпаление и подуване. Тези реакции са добър знак за
възстановяване.  Общото  правило  е:  колкото  по-силни  са  лечебните  реакции,  толкова  по-точна  е
диагнозата и толкова по-добри са ефектите при самолечението.

В  общия  случай,  заболяванията  и  техните  симптоми  временно  ще  се  влошат  по  време  на
ПайдаЛаджин, например кръвното налягане при хипертониците може да се повиши, диабетиците
може да вдигнат кръвната  захар,  пациентите  с  различни болки може да почувстват засилване на
болката и т.н. Колкото повече заболявания имате, толкова повече лечебни реакции може да се появят
по време на ПайдаЛаджин. Това са добри знаци. Няма нужда от паника. Вместо това, чувствайте се
късметлии и бъдете благодарни.

Лечебните  реакции,  които  всеки  преживява,  са  различни,  заради  разликата  във  възрастта,
физическото  състояние  и  други  фактори.  Дори  хора  с  едно  и  също  заболяване,  може  да  имат
различни лечебни реакции. Това е защото всички заболявания са комплексни, а зад едно заболяване е
определено наименование има много други знайни и незнайни заболявания. В резултат, лечебните
реакции, които изпитват различните хора, не могат да бъдат сравнявани.

Каквито и лечебни реакции да има човек, най-важният приоритет е да се защитава сърцето, тъй
като според китайската медицина, Сърцето е Кралят, отговорен за всичко, отнасящо се до нашето
благополучие. Първата мярка за справяне с повечето лечебни реакции е шляпане на вътрешната част
на лактите и акупунктурната точка Нейгуан, тъй като Меридианите на Сърцето, Перикарда и Белите
дробове преминават през тези зони и там, по протежение на меридианите,  са разположени важни
акупунктурни точки.

 (1) Честите  лечебни  реакции  включват  болка,  тръпки,  крампи,  глад,  умора,  гадене,
повръщане, замаяност, безсъние, сърбеж и др. А най-сериозните са замаяност и кома. При поява на
тези симптоми, шляпайте вътрешната част на лактите и акупунктурната точка Нейгуан. При сериозни
случаи,  шляпайте  силно.  Ако  симптомите  не  се  облекчат,  шляпайте  по  протежение  на  цялата
вътрешна част и на двете ръце. Когато някой изпадне в кома, може двама души едновременно да
шляпат вътрешната част на лактите и акупунктурните точки Нейгуан на двете ръце.

(2)Крампи: шляпайте от вътрешната страна на лактите, отдолу на ходилото и около засегнатите
участъци.

(3)Болки  в  стомаха,  корема  и  гадене:  шляпайте  акупунктурната  точка  Зусанли (Zusanli),
вътрешната част на лактите и акупунктурната точка Нейгуан.

(4) Главоболие:  шляпайте  засегнатата  област  и  цялата  глава,  обратната  страна  на  дланите,
вътрешната част на лактите и акупунктурната точка Нейгуан (Neiguan).

(5) Болка в областта на жлъчния мехур: шляпайте по протежение на Меридиана на Жлъчния
мехур от външната страна на всеки крак, от вътрешната част на лактите и акупунктурната  точка
Нейгуан.

(6) Сърбеж: шляпайте засегнатите участъци, вътрешната част на всяко коляно, вътрешната част
на лактите и акупунктурната Нейгуан.

Практикуването  на  Пайда дава по-добър ефект,  ако пациентът  в същото време се  разтяга  на
Ладжин пейката. За други лечебни реакции, които не се споменават тук, моля вижте също Глава IV
Част I Остри симптоми.

Когато изпитвате лечебни реакции по време на практикуването на ПайдаЛаджин, по-добре яжте
по-малко и постете. По този начин по-голямата част от самолечителната енергия, която се активира
от  ПайдаЛаджин, може  да  бъде  използвана  за  изгаряне  на  отпадъци  и  токсини  в  тялото  и
превръщането  им  в  богатство,  произвеждащо  енергията,  нужна  на  тялото.  В противен  случай,
енергията ще бъде използвана за смилане на храна. Резултатът може да ви донесе по-скоро загуба,
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отколкото печалба.
Когато получите  лечебни реакции и се  чувствате  слаби и  уморени,  може да  пийнете  чай от

джинджифил  и  фурми  (или  хинап  -  китайски  червени  фурми)  за  да  подхраните  Чи и  кръвта.
Нарежете джинджифила на филийки,  добавете десетина фурми и ги варете във вода около 20-30
минути. Когато чаят стане готов, можете да добавите малко кафява захар. Моля, запомнете, пийте
чая докато е топъл.

Имаме описани много свидетелства на обикновени хора, изпитали лечебни реакции по време на
ПайдаЛаджин. Можете да прочетете такива свидетелства тук:

Моя китайски блог: blog.sina.com.cn/yixingtx
Уеб сайта на ПайдаЛаджин: www.paidalajin.com/en/home

Защо плавното протичане на енергията в меридианите е най-доброто подхранване?
„Премахване на излишното и попълване на дефицита“ е принцип за поддържане на здравето,

пропагандиран от китайската  медицина.  Някои хора смятат,  че  ПайдаЛаджин по-скоро премахва
излишъка,  отколкото  възстановява  недостига,  и  дълго  време  не  се  осмеляват  да  практикуват
интензивно ПайдаЛаджин, заради страха да не намалят и без друго недостатъчната си енергия. Това
е погрешно разбиране.

Магията на ПайдаЛаджин е, че има и двата ефекта. Веднъж, след като силата на самолечението е
активирана  чрез  ПайдаЛаджин, тя  ще  продължи  да  си  върши  работата  при  премахването  на
излишъка  и  възстановяване  на  недостига.  Това е  основна  характеристика  на  ПайдаЛаджин като
метод  за  самолечение.  Интензивността  на  Пайда може  да  бъде  регулирана  в  зависимост  от
специфичните  симптоми,  случаи  и  нужди  на  човека  -  леката  Пайда възстановява  недостига,  а
интензивната Пайда премахва излишъка.

Когато се говори за „попълване на дефицита“, повечето хора си мислят, че става дума за хранене.
Китайският народ има безкрайно много причини да яде, и изпитва особена любов към питателната
храна и хранителните добавки. Когато един китаец се разболее, неговата първа мисъл вероятно е да
хапне  нещо  питателно.  Подаръците,  които  си  правят  китайците  са  предимно  различни  храни  и
добавки. Но дали те подхранват тялото или подхранват заболяването? Това може и да не се осъзнава.
Както се казва в поговорката, „това отива твърде далеч.“ Всъщност, много болести се „пораждат“ от
прекадено много ядене, пиене или приемане на прекадено много добавки.

Ето една голяма тайна, която трябва да осъзнаете: когато меридианите в тялото са блокирани,
прекомерната  употреба  на  хубава  храна  и  добавки  често  не  подхранва  тялото.  Те  по-скоро
подхранват  нещата,  които  разболяват  човека,  като  мазнини,  бучки,  храчки,  тумори,  възпалени
тъкани, зони със студено-влажна енергия и др. Всички те съдържат чужди за тялото форми на живот
и имат нужда от подхранване, за да се развиват. Те, също като дивата трева в оризовото поле, са по-
жизнеспособни и са  по-добри в усвояването  на  хранителните  вещества  от нормалните клетки.  И
могат да се развиват по-бързо, когато пациентът приема хранителни добавки напосоки.

Ето един пример от практиката: една жена почти напълно излекува сама уринарни фиброиди,
практикувайки ПайдаЛаджин, но след това я посъветваха да приема добавки. Похарчи доста пари за
инжекции от агнешка плацента и уринарните тумори отново пораснаха.

Както всички знаем, „всяко лекарство е повече или по-малко токсично“. Избягвайте лекарствата,
освен ако не е абсолютно наложително. Витамините, таблетките калций и други добавки не правят
изключение - те не са десерт и прекомерната им употреба може да причини много здравословни
проблеми.  Изтеглянето  от  продажба  на  много  лекарства  и  добавки  в  днешно  време  е  знак  за
възможните рискове, които носят.

Как тогава да подхранваме тялото си?
Когато пътищата, електропроводите, газовите и водопроводни тръби в един град са блокирани,

т.е.  когато  градът се  разболее,  можем ли да  решим проблема като  увеличим броя или обема на
превозните средства, газта, водата и електричеството? Разбира се, че не. Спешната задача е да се
прочистят пътищата и да се отпушат тръбите. По същия начин, всички болести се предизвикват от
блокажи в меридианите.  Прочистването на задръстените меридиани лекува.  Където има блокаж в
меридианите,  хранителните  вещества  не  могат  да  достигнат  мястото,  за  което  са  предназначени.
Блокажите са там, където са чуждите за тялото форми на живот. Когато те грабнат хранителните
вещества и започнат да растат диво, заболяванията ще се влошат. Веднъж, след като блокажите в
меридианите са изчистени чрез ПайдаЛаджин, механизмът за самолекуване методично ще разложи
тези чужди форми на живот, ще регулира кръговрата на кръвта и на Чи, както и разпространението
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на хранителни вещества. И автоматично ще премахне излишъка и допълни недостига.
 „Възстановяване на недостига“ не означава просто приемането на повече хранителни вещества.

Например, приемането на по-малко храна и постенето подобряват здравето като премахват токсините
и чуждите форми на живот в тялото. Едва когато системата от меридиани е прочистена от блокажи,
хранителните вещества и  Ян енергията достигат мястото, за  което са предназначени.  Това е като
прочистване на пътищата и тръбите в града. Само си представете, ако горивопроводът към двигателя
на колата е запушен, ще можете ли да добавите бензин и да накарате колата да се движи по-бързо?

По-важното е, че противно на това, което си мислят повечето хора,  ПайдаЛаджин не просто
детоксикира. Подсилената по време на ПайдаЛаджин Чи разрушава токсините и чуждите за тялото
форми на живот и ги трансформира в това, от което тялото се нуждае. Това е процес, при който
отпадъците  се  превръщат  в  хранителни вещества,  а  враговете  -  в  приятели.  Той  „поваля  с  един
куршум  няколко  заека“  -  едновременно  детоксикира,  покачва  нивото  на  енергия  и  намалява
излишъка на мазнини.  За да обясним това на научен  език,  ПайдаЛаджин  стимулира хормонални
промени  в  тялото,  карайки  го  да  произвежда  повече  стволови  клетки  и  полезни  хормони,  като
инсулин, ендорфин, енкефалин, и др., като в същото време разлага и елиминира увредените клетки и
хормони, такива като тумори, слуз,  студ и влага и т.н. Целият този процес е перфектно, цялостно
творение на силата за самолечение вътре в нас.

В заключение, от всички начини да храним тялото си, прочистването на блокираните меридиани
е най-прекрасният, директен начин, по който да го направим. Отново, „премахването на излишъка“ и
„допълването  на  дефицита“  по никакъв начин не  са  проста  математическа  задача  на  събиране и
изваждане. Това се случва автоматично, когато вроденият механизъм за самолечение работи по най-
добрия начин, когато блокажите в меридианите са отстранени.

„Лечение на заболявания“ и „Лечение на съдбата“
ПайдаЛаджин е  ефективен  при  облекчаване  и  лечение  на  ставни  болки,  остри  и  хронични,

особено в рамената,  долната част на гърба, седалището, колената и краката.  А какво да кажем за
хроничните заболявания? Може ли  ПайдаЛаджин да помогне сами да излекувате „стоте болести“,
включително рака?

Отговорът е: ПайдаЛаджин може да помогне в самолечението на хиляди заболявания.
Тук числата са използвани, за да демонстрират широкото приложение на  ПайдаЛаджин. Те не

означават,  че методът може изцяло да излекува всеки.  Няма терапия на света,  която дава такова
обещание. ПайдаЛаджин не може да излекува тези, които не му вярват или които не го практикуват
усърдно.  В  медицинската  практика,  обикновено  едно  лекарство  се  предписва,  за  да  се  бори  с
конкретно заболяване, а ПайдаЛаджин не е нито лекарство, нито медицинска практика. Той е начин
да активираме вътрешния си механизъм за самолечение. Няма конкретна цел, но дава възможност на
този  механизъм  автоматично  да  предпазва,  диагностицира  и  самолекува  заболявания.  А
„лекарството“, произведено в естествена среда, е органично и няма странични ефекти.

Няма терапия, която лекува „живота“, тъй като всички умираме рано или късно. Животът на един
човек  (и  качеството  на  този  живот)  е  в  неговите/нейните  собствени  ръце  и  ключът  е  в
неговото/нейното мислене.  Ето защо терапевтите често казват „Ние лекуваме заболяванията,  а не
съдбата“.  При  хората,  които  не  вярват  на  ПайдаЛаджин или  го  практикуват  едва  когато  са
безнадеждно болни, не е ли това тяхната „съдба“? Както виждате, китайския йероглиф означава и
двете - живот и съдба.

Въпреки всичко, животът на хората може да бъде променен чрез промяна в мисленето. Тези,
които  съзнателно  практикуват  ПайдаЛаджин вече  са  променили  мисленето  си.  Увереността,
решителността,  търпението,  страха  и  непоследователността  -  всички  те  отразяват  промяна  в
мисленето.  Ефикасността  на  ПайдаЛаджин е  различна  за  различните  хора,  заради  различията  в
нагласите  им.  Промените  в  здравословното  състояние  на  даден  човек,  продължителността  и
интензитета на ПайдаЛаджин и т.н., всичко е свързано с ума.

Защо болестта често се придружава с лош късмет, докато възстановяването от болест изглежда
че носи добър късмет? Струва си да поразсъждаваме върху този житейски закон.

Една китайска поговорка казва така:  „всички заболявания са създадени и съответно могат да
бъдат излекувани от Сърцето“. „Лекуването на заболявания“ представлява „лекуване на Сърцето“.
Самолечението на заболявания пише вашата собствена съдба. Ето защо ние казваме: „Моето Здраве,
Аз Управлявам!“

Книгата е предоставена на www  .  spiralata  .  net  от Гиргин Павлов   22

http://www.spiralata.net/


Глава II 
Теории за самолечение с ПайдаЛаджин

През по-голямата част от човешката история медицината не е била професия. Човечеството е
оцеляло до днес благодарение на способността си да се самолекува. Хората, привикнали да мислят
сложно, гледат на силата на самолечението като на магия, или като нещо прекадено добро, за да е
истина.

Всеки  е  роден  със  силата  да  се  самолекува.  Тя  следва  закона  на  природата.  Китайците
резюмирали този природен закон, наричайки го Тао (Пътят). Те вярват, че Тао е първоизточникът на
всичко  във  вселената  и  че  той  има  различни  проявления.  Силата  на  самолечението  е  едно  от

многобройните му проявления и човешкото тяло е продукт на Божият  . Йероглифът има две
значения:  да  създавам и да  променям,  да  пренасям и да  трансформирам.  С други  думи,  човек е
продукт на влияния, случили се преди и след раждането му. Според нас, изначалното сътворение е
безвъзвратно минало. Обаче можем да играем активна роля в трансформацията, която се случва тук и
сега.

От културна и религиозна гледна точка, ако вярваме, че човек е създаден от Твореца (Бог), то
тогава силата за самолечение вътре в нас е като предварително инсталиран софтуер. Самолечението е
божествено  лечение  -  защото  именно  Бог  е  този,  който  ни  лекува.  И всеки  може да  бъде  свой
собствен  лечител,  защото  всеки  от  нас  носи  „бог“  в  себе  си,  т.е.  носи  божествената  сила  за
самолечение.

ПайдаЛаджин е прост метод, който активира тази дълбока мощ за самолечение. Това е като да
караш кола. Хардуерът и софтуерът на колата са на разположение. Това, което трябва да направим е
да използваме ключа, за да стартираме двигателя.

ПайдаЛаджин е  много  по-прост  метод  от  повечето  популярни  спортове  и  упражнения  за
поддържане на добро здраве,  включително йога,  джудо,  танци,  кунг-фу, чи-гун,  тай-чи, аеробика,
таекуондо, медитация и т.н.  ПайдаЛаджин не е медицинска терапия по смисъла на съвременната
медицина. Това са простички упражнения за разтягане и шляпане, които всеки може да изпълнява.
При все това, повечето диагностицирани хронични заболявания, за които съвременната медицина
предписва  лекарства  за  цял  живот,  например  диабет,  хипертония,  рак  и  др.,  могат  да  бъдат
излекувани от самия човек с упорито практикуване на  ПайдаЛаджин. Такъв ефект на самолечение
може да бъде постигнат и при много други пациенти.

Как е възможно толкова лесни упражнения като шляпане и разтягане да правят лечебни чудеса?
Без постигането на по-добра ефикасност от тази на традиционната медицина, новото отношение към
здравето би било плод на фантазия.  Дори когато ефикасността  на  ПайдаЛаджин се  признава  от
много хора, все още често ни задават въпроса „това научно обосновано ли е?“

Има ясни научни интерпретации и много резултати от клинични проучвания, даващи надежда
(Вижте също  Глава V  Предварителен  доклад от  практическия семинар по клинични изследвания
ПайдаЛаджин). Поканваме  също  изследователи  и/или  медицински  институции  да  проучат
ПайдаЛаджин.  Същността  на  ПайдаЛаджин може  лесно  да  бъде  разбрана.  Всичко,  което  е
необходимо да направите,  е  да  практикувате  метода с  отворено сърце  и  да  измервате  ефекта  на
самолечение със съществуващата медицинска апаратура.

В  течение  на  години  сме  анализирали  клинични  резултати  и  хиляди  свидетелства  на  хора.
Черпим  вдъхновение  и  от  съответните  теории  на  Класическата  китайска  медицина  (ККМ),  и  от
авангардните постижения на съвременната наука. Ето някои интерпретации, за ваша информация:

ПайдаЛаджин от гледна точка на китайската медицина
1. Когато  Ян енергията  се  увеличава,  Ин енергията  намалява,  и  обратно.  Ин енергията  и  Ян

енергията търпят постоянна реорганизация, докато накрая не достигнат Ин-Ян равновесие. Здравият
човек  е  добре  балансиран.  Когато  човек  се  разболява,  това  означава  липса  на  баланс,  който
неизменно се причинява от блокаж в меридианите. Прочистването на блокираните меридиани води
до оздравяване.

2. Всички  китайски  терапии,  включително  вендузи,  наместване на  костите,  ексфолиране  на
кожата, акупунктура, прилагане на мокса, лечение е билки и т.н., целят прочистване на блокажите в
меридианите. Същото се отнася и за ПайдаЛаджин. Само че той работи по-ефикасно.

3. Като цяло тенденцията през живота на човек от раждането до смъртта е  Ин енергията да се
повишава, а Ян енергията да намалява. ПайдаЛаджин засилва Ян енергията и укротява Ин енергията.
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По време  на  този  процес,  болките  и  заболяванията  се  самолекуват  по  естествен  път и  това  има
доказан противостареещ ефект.

Съществуват множество природни, холистични методи. И всеки от тях е ценен по свой собствен
начин.  По  различни  причини,  споделянето  в  широк  мащаб  на  повечето  от  тези  терапии,  е
предизвикателство.  ПайдаЛаджин има огромен цялостен оздравителен ефект и не противоречи, а
допълва останалите терапии

Различия между ПайдаЛаджин и други терапии на ТКМ
1. ПайдаЛаджин са упражнения за самолечение, които обикновените хора могат да практикуват

както самостоятелно, така и с други хора. Неговата основна характеристика е доброволната практика.
Други терапии от ТКМ обикновено зависят от професионалисти.

2. Според китайската медицина,  Сърцето е Кралят на органите в тялото и то притежава най-
голяма сила. Когато човек доброволно практикува ПайдаЛаджин, силата на Сърцето се мобилизира
в пълна степен.  Това поставя началото на фундаментална промяна в същността  на лечението.  За
разлика  от  това,  когато  човек  бъде  лекуван  предимно  чрез  медикаменти  и  други  външни
интервенции,  голяма част от вродената сила на Сърцето се загубва.  Прекомерното използване на
лекарства и медицински средства може да доведе и до много странични ефекти.

3. ПайдаЛаджин, също  като  други  ТКМ  терапии,  помага  за  премахване  на  блокажите  в
меридианната система. Неговите възможности, дълбочина и интензитет надминават значително тези
на други практики.  Ако се съмнявате в това,  посетете един от нашите практически семинар и се
убедете сами. Това може да се докаже и чрез общоприети научни експерименти.

ПайдаЛаджин от гледна точка на науката и западната медицина
От  гледна  точка  на  развитието,  до  което  са  достигнали  науката  и  западната  медицина,

ПайдаЛаджин има необятни неразгадани възможности, чакащи да бъдат открити.
За да може един изследователски метод да предостави научно доказателство, той трябва да бъде

общоприет,  да  може  да  бъде  наблюдаван  и  измерван,  а  резултатите  -  да  намерят  количествено
изражение и да са повторяеми. ПайдаЛаджин отговаря на всички тези изследователски изисквания.

Но сега нека оставим хипотезите и да използваме общи теории, методи и лексика, използвана от
модерната и западната медицина, за да обясним как работи ПайдаЛаджин.

I Вибрации, предизвикани от ПайдаЛаджин
Всичко във вселената, видимо или невидимо, доловимо или недоловимо със слуха ни, вибрира.

ПайдаЛаджин създава  ритмични  вибрации,  също  като  перкусиите  и  оркестровата  музика.  Той
променя моделите и честотата на вибрации на всички органи и клетки и предизвиква резонанс в
тялото.  Това  спомага  за  нормализирането  на  нехармоничните  честоти  на  клетките,  атомите,
електроните и молекулите в тялото. Това е като да настройваш фалшиви инструменти, за да могат да
създадат красиви мелодии. Можем да възвърнем здравето си като се освободим от фалшивия „шум“
в тялото си (т.е. от патогенните елементи).

Първо, ПайдаЛаджин променя честотата на Сърцето, Кралят на телесните органи. Впоследствие
се  променят  вибрационните  модели и честоти  на  всички останали  органи и  клетки.  Много хора
вероятно не са наясно, че органите и клетките имат свои специфични вибрационни модели и честоти.
За нас те са като невидима дъга и музика, която не можем да чуем, заради ограничените ни сензорни
функции. Здравото тяло прилича на симфония, а нездравото е хаотична какафония. Човешкото сърце
е диригент на този симфоничен концерт, който се изпълнява на живо.

Музиката и цветовете са миниатюрни частици вибрация. Човек се разболява, когато честотата на
част  от  тялото  (даден  музикален  инструмент)  излезе  извън  ритъма  на  общата  честота  (целия
оркестър).  Китайската  медицина  обяснява  това  като  взаимодействия  на  подхранване  и  потискане
между Петте елемента (дърво, огън, земя, метал и вода) в тялото. С други думи, органите с различни
качества вибрират на различни честоти и взаимодействат помежду си, създавайки това, което във
физиката  се  нарича  „интерферентни  вълни“.  Конструктивната  интерференция  „подхранва
взаимодействието  между  органите“,  а  деструктивната  интерференция  „потиска  взаимодействието
между органите“. Философията на лечение, която китайската медицина застъпва е, че трябва да се
поддържа добър баланс - да се премахва излишъкът и да се допълва дефицитът.

Западната  медицина  се  фокусира  върху  материализираните  системи  -  като  нервната  и
циркулационната, докато китайската медицина се занимава повече с нематериализираните системи
на Есенцията,  Чи и  духа,  най-вече с невидимата  Чи. Енергиите  Ин и  Ян имат различни честоти.
Динамичното равновесие между Ин и Ян определя процеса на разболяване или оздравяване. Линг Шу
(Ling Shu), или „опорната точка на душата“ означава меридианите, през които протича енергията Чи.
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Прочистването на меридианите лекува множество заболявания.
Западната  медицина  набляга  на  химическия  състав  на  дадено  лекарство;  китайската  билкова

медицина подчертава „подхранващо-потискащото“ влияние на честотата му върху Чи, проблемните
области и свързаните с тях меридиани.  То прочиства нехармоничните честоти и в крайна сметка
прави  цялостната  честота  на  тялото  балансирана  и  хармонична,  като  по  този  начин  лекува
заболяванията. Традиционната китайска логограма за лекарство е съставена от трева, билка и музика,
т.е. музика, която се произвежда от билки, или музика от Небесата.

Учените  и лекарите на  западната  медицина  прилагат  предимно редукционистки подходи при
проучванията и клиничната практика. Но човешкото тяло работи като симфония. То е здраво само,
когато  енергиите  Ин-Ян са  балансирани и когато се  поддържа цялостна  хармония.  Не можем да
разчленим музиката на Моцарт на отделни музикални ноти и да се опитаме да разберем коя от тях
прави музиката му велика. По същия начин, не можем да третираме един лошо функциониращ орган
отделно  от  останалото  и  да  очакваме  той  да  бъде  излекуван  без  значение  какво  е  общото
здравословно  състояние  на  пациента.  Лечението  има  смисъл  само  когато  органът,  който
функционира  неправилно  е  настроен  да  вибрира  в  синхрон  с  цялата  система.  Всички  китайски
терапии,  без значение дали се базират на лекарства или външно третиране,  правят същото нещо:
пренареждат хаотичната бъркотия и създават нов баланс.

Тъй като шляпането е доста ритмично, Теорията за вибрациите е лесно приложима при Пайда.
Много хора не разбират обаче как Ладжин произвежда вибрации и как така колкото по-интензивно
изпълняваш Ладжин, толкова по-висока е честотата. Да го кажем така, Пайда произвежда музика от
ударните  инструменти,  Ладжин -  музика  от  струнните  инструменти,  а  викането,  пъшкането  и
дишането  по  време  на  ПайдаЛаджин представлява  музиката,  която  се  изпълнява  от  духовите
инструменти.

На  езика  на  физиката,  ПайдаЛаджин създава  както  конструктивни,  така  и  деструктивни
интерферентни вълни. Цялостният ефект е конструктивен. Интерферентните вълни създават болка.
Сърцето усеща болката във всяка част на тялото. Така то се стимулира да мобилизира цялата си мощ
за  мигновено  подобрение  на  състоянието  на  засегнатите  области.  Ето  защо,  болката  при
ПайдаЛаджин е тайната на самолечението. Тя е лекарство, наречено „Болка“. Всичко това се случва
по естествен път, тъй като нашият механизъм за самолечение е вграден в нас от Създателя по този
начин.

Силата за самолечение вътре в нас знае какво да разрушава и премахва, и какво да защитава и
подхранва.  Има  такъв  израз:  „без  разрушение,  няма  съзидание“.  Всичко  -  човешкият  живот,
природата и цялата вселена - следва този естествен закон. С други думи,  ПайдаЛаджин директно
„отваря сърцето“ и активира вродения, самодостатъчен „антивирусен софтуер“, който автоматично
направлява Чи и движението на кръвта да се насочат към зоните на дискомфорт и да самоизлекуват
заболяването. Този естествен процес на диагностика и третиране е много по-безопасен и по-точен от
всяка медицинска интервенция.

II Биохимични реакции по време на ПайдаЛаджин
Накратко,  ПайдаЛаджин директно  предизвиква  биохимични  реакции  в  тялото  и  стимулира

секрецията на ендокринни вещества, от които тялото се нуждае, включително инсулин.
Отдавна  е  известно,  че  костите  играят  важна  роля  в  поддържането  на  тялото,  движението,

производството на кръвни клетки,  съхранението на минерали и регулирането на нивата  на  pH,  в
естествена среда.  Последните проучвания показват,  че скелетът и скелетните мускули имат също
така  и  ендокринни  функции.  По-високите  нива  на  остеокалцин  допринасят  за  увеличаване на
инсулина и намаляване нивото на кръвната захар, а увеличаването на адипонектина предпазва от
натрупването  на  мазнини.  Инсулинът  е  хормон,  който  понижава  кръвната  захар  в  тялото.  Той
допринася в огромна степен за синтеза на различни вещества в естествената им среда, оттук идва и
името  му  „хормон  на  запасяването“.  Той  не  само  регулира  метаболизма  на  захари,  но  играе
незаменима роля в метаболизма на мазнини, вода, протеини и микроелементи.

Проф. Жерар Карсенти  (Колумбийски университет,  САЩ) и неговите  колеги в  проучванията
откриват,  че  остеобластите  повлияват  ендокринната  регулация  на  физиологичното  състояние  на
други тъкани, а остеокалцинът вероятно е един от хормоните, директно ангажирани в този процес.
Техните открития бяха публикувани през 2007 г. в августовския брой на списание  Cell (Заглавие:
Endocrine Regulation of Energy Metabolism by the Skeleton, Cell 130: 456-469).

Тези открития имат важно клинично приложение: те показват на света, че е установена изцяло
нова теория за клинично третиране на диабета, която е подкрепена от биологични експериментални
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резултати. Те предсказват, че в недалечно бъдеще ще бъде открита нова терапия за диабета. Не може
да има по-добри новини за пациентите - диабетици. Те, заедно с учените по цял свят отбелязаха това
и започнаха да очакват с нетърпение, убедени, че скоро ще се появи нова терапия на диабета.

Скоро след това  аз  започнах  да  разпространявам  самолечението  с  ПайдаЛаджин. Стотиците
практически семинари, които проведохме по целия свят и хилядите свидетелства на пациенти, които
са самоизлекували диабета с  ПайдаЛаджин представляват веществени клинични доказателства за
тази нова теория. ПайдаЛаджин има също така солидна научна интерпретация.

От всички мускули в тялото, тези на скелета (наречени също „набраздени мускули“) са особено
специални.  В  човешкото  тяло  има  повече  от  600  мускули  на  скелета,  повечето  от  които  са
прикрепени към костите. Движенията на тялото се извършват чрез съкращаване и отпускане на тези
мускули.

Мускулите  на  скелета  отдавна  се  считат  за  ефекторни,  регулирани  от  нервната  система  и
телесните течности.  Много експерименти в последните години показват,  че мускулите на скелета
(40% от теглото на тялото) може да се окажат важен и дори най-големият ендокринен орган, който
отделя  активни  вещества,  произвежда,  отделя  и  синтезира  различни  молекули,  участващи  в
комуникацията  на  биологично  ниво,  включително  регулиращи  пептиди,  цитокини  и  фактори  на
растежа.

Жан Лиан (Zhang Liang) и Тан Чаошу (Tang Chaoshu),  изследователи в Института за проучване
на  сърдечносъдовите  кардиоваскуларните  заболявания  при  Първа  болница  на  Пекинския
университет  в  Китай,  откриват,  че  активните  вещества,  отделяни  от  мускулите  на  скелета,
посредничат  при  паракринната  и/или  автокринната  регулация  на  неговия  растеж,  подвижност  и
метаболизъм, а чрез кръвообращението повлияват също ендокринната регулация на отдалечени от
тях органи и тъкани.

Прилагането на Пайда върху ставите и костите, представялата добра стимулация на скелетните
мускули. Разтягането на Ладжин пейка разтяга всички скелетни мускули. Тази стимулация може да
бъде по-интензивна, отколкото при йога или при тичане. Една Ладжин сесия може да продължи до
40 минути за всеки крак. Въпреки, че тялото остава статично, Ладжин силно стимулира Чи и кръвта
в тялото. На научен език, ПайдаЛаджин мощно стимулира перихондриума и скелетните мускули. По
време на този процес се появяват болки и други усещания. А тялото секретира различни, специфични
за конкретните нужди,  ендокринни вещества,  включително стволови клетки,  инсулин,  адреналин,
енкефалин и други хормони.

Тъй като  ПайдаЛаджин стимулира секрецията на специфични ендокринни вещества, активира
силата за самолечение и подсилва имунитета, съвсем естествено е да може да лекува и хронични
заболявания. Практикувайки ПайдаЛаджин, пациент е диабет може да произвежда инсулин in vivo
(в живия организъм);  жена в менопауза може да произвежда нужните хормони in vivo; пациенти с
други заболявания могат да произвеждат стволови клетки, адреналин, ендорфин, енкефалин и т.н., in
vivo.  Процесът на физико-химично-биологична трансформация е различен за всеки отделен човек.
Той потвърждава дългогодишната теория в китайската  медицина,  че  тялото може да  произвежда
„ендогенни  лекарства“,  т.е.  от  каквото  и  лекарство  да  се  нуждае  пациентът,  то  може  да  бъде
произведено in vivo, е подходяща стимулация. Такова „ендогенно лекарство“ няма вредни странични
ефекти. Можем да го наречем „органично лечение“. Или това е чудо, създадено от Бог?

Изследвания в непроучени все още области на науката и практическия ПайдаЛаджин, достъпен
за всеки,  разкриват магията на силата за самолечение вътре в нас,  доказвайки как  ПайдаЛаджин
помага  на  хората  да  самоизлекуват  диабета  и  други  болести,  да  отслабнат,  да  подобрят
познавателните  си  способности  и  фертилитета,  и  да  подпомогнат  естественото  раждане  и
отглеждането  на  деца.  Прочетете  също  за  откритията  на  проф.  Жерар  Карсенти  и  други
изследователи в списание  Cell (Insulin signaling in osteoblasts integrates bone remodeling and energy
metabolism, Cell 142: 296-308;  Endocrine regulation of male fertility by the skeleton, Cell 144: 796-810;
Maternal and offspring pools of osteocalcin influence brain development and functions, Cell 155: 228-241).

III Електромагнитни промени по време на ПайдаЛаджин
Лекарите на западната  медицина се обучават да познават „химическото тяло“ и когато то не

функционира добре, коригират това като, предписват химически лекарства. Базирайки се на Теорията
на комплексните системи, Проф. Жан Чанглин (Zhang Changlin) използва безразрушителна апаратура
за улавяне на вълни и открива, че живите организми, освен „химическо“, имат и „електромагнитно
тяло“. Дисипативната структура на „електромагнитното тяло“ е нестабилна. Тя постоянно вибрира и
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няма ясни граници. Нейните анатомични характеристики са невидими с невъоръжено око. Нейната
физиологична  характеристика  е,  че  човешкото тяло е холографско и неделимо.  Нейната  жизнена
характеристика е, че „електромагнитното тяло“ управлява „химическото тяло“, т.е. реорганизация в
първото  води  до  реорганизация  във  второто.  А  патологичната  характеристика  е,  че
„електромагнитното  тяло“  директно  се  повлиява  от  промени  в  неговите  граници.  (Вижте  също
книгата  Prof. Zhang Changlin  The Invisible Rainbow: A Physicist  s Introduction to the Science behind
Classical Chinese Medicine).

ПайдаЛаджин е най-простият метод за промяна на границите на „електромагнитното тяло“ на
човека.  Директният  резултат  от  практикуването  на  ПайдаЛаджин е  реорганизация  на
„електромагнитното тяло“ и последваща трансформация на „химичното тяло“. Порядъкът в живата
структура  се реорганизира,  т.е.  извършва се реорганизация в и между материя и енергия,  между
правила и свобода.

ПайдаЛаджин предизвиква промени по следния начин:
1. Болката при приложението на  ПайдаЛаджин стимулира сърцето да промени своята честота,

което води до промяна в честотата на всички органи и клетки в тялото. Така да се каже, когато
границата на „електромагнитното тяло“ се промени, променя се и неговата дисипативна структура,
което впоследствие води до промяна в „химичното тяло“. Това е в съгласие с обяснената по-горе
Теория на вибрациите.

2. Областите от тялото, стимулирани с  ПайдаЛаджин са понесли минимални увреждания, т.е.
променила се е границата, което води до промяна в „електромагнитното тяло“. Обикновено в зоните,
където има бучки, токсини, тумори, възпалена тъкан и/или други здравословни проблеми, има повече
отрицателен  заряд.  В стимулираните  зони  ПайдаЛаджин произвежда  повече  положителен  заряд,
който неутрализира отрицателния, разгражда токсините, туморите и другите патологични вещества и
подпомага баланса на Ин и Ян.

3. ПайдаЛаджин работи, когато има диалог между тялото и ума. Увереността в ПайдаЛаджин
води до правилния „резонанс“ между тялото и ума и е добър проводник за самолечението. Целостта е
перфектната хармония между тяло, ум и душа.

IV Повишаване на енергията по време на ПайдаЛаджин
Болестите  и  остаряването  се  предизвикват  от  недостиг  на  енергия  и  блокаж на  енергийните

канали,  т.е.  на  системата  от  меридиани.  ПайдаЛаджин повишава  потока  на  енергията,  както  в
стимулираните  участъци,  така  и  в  цялото  тяло.  Общото  правило  е:  колкото  по-болезнен  е
ПайдаЛаджин, толкова по-бързо се  генерира  вътрешна  топлина.  Често виждаме,  дори в  студено
време, как хора, които се разтягат на Ладжин пейка, се потят обилно, въпреки че току-що са легнали
неподвижно.  Усилената  енергия  бързо  прочиства  блокажите  в  меридианите  и  се  насочва  към
мястото, където е нужна. По време на този естествен процес заболяванията се лекуват.

Откъде  идва  повишената  енергия?  От  изгарянето  на  отпадъци,  токсини  и  други  патогенни
вещества  (като  бучки,  тумори,  студено-влажни  зони  и  др.)  по  време  на  ПайдаЛаджин.
ПайдаЛаджин спомага детоксикацията, усилва потока на кръв и Чи, лекува болките и болестите, и
намалява теглото.

V Клинични обяснения на ПайдаЛаджин
1. ПайдаЛаджин предизвиква отделяне на Ша, подуване и разтягне на сухожилията
Китайската медицина вярва, че човешкото тяло е като фармацевтична фабрика - произвежда в

естествена среда лекарствата, от които се нуждае. Много хора са запознати с тази теория, но не са
наясно коя терапия може да направи това.

По време на ПайдаЛаджин обикновено има болка и подуване. Много хора ги избягват. Но те са
знак,  че  протича  процес  на  детоксикация.  Продължителната  болка  и  подуване  свидетелстват  за
непрекъсната детоксикация.  Колко бързо ще преминат болката и подуването зависи от нивото на
жизнена  енергия  на  дадения  индивид  и  от  това  колко  свободно  тече  енергията  в  системата  от
меридиани. ПайдаЛаджин представлява директен, мощен стимул за „Сърцето“. Когато се стимулира
специфична  зона  от  тялото,  „Сърцето“  незабавно  усеща  стимулацията.  Силата  на  „Сърцето“  се
пробужда и усилва бързо, и тя продължава да повлиява други органи, довеждайки до структурни и
биохимични промени в  цялото  тяло.  Това е  като  неизбежна  война  и  диалог  между „Сърцето“  и
тялото, която лекува различни разстройства - физични, умствени и психологични.

Според  китайската  медицина  има  два  основни  причинителя  на  болестите:  (1)  прекомерни
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желания и емоции; (2) дисонанс между вътрешната и външна среда на тялото. ПайдаЛаджин е силен
стимул, който помага за регулирането и балансирането им.

По-рано хората пренебрегваха връзката между прекалено силните емоции и заболяванията. Но в
последните две-три десетилетия се появи психосоматичната медицина. Според нея, повече от хиляда
заболявания,  включително  тумори,  диабет  и  хипертония,  се  причиняват  от  негативните  емоции,
които с течение на времето се акумулират и се задържат в тялото като хванати в капан. През 2006
списание Тайм (Time) съобщи, че 75% от всички заболявания се причиняват от стрес. Това сближи
психологията  и  медицинската  наука.  И  е  добър  пример  за  развитие  на  науката,  потвърждаващо
мъдростта на китайската медицина.

Както теорията  на  китайската  медицина,  така  и  напредъка  в  западната  медицина  в  последно
време,  ни  помагат  по-добре  да  идентифицираме  първопричините  за  болестите.  Все  пак,  на  най-
важният въпрос — „Как да лекуваме най-добре?“, все още не е намерен отговор.

Към момента, нито китайската, нито западната медицина, не предлагат клинична терапия, която
е доказано безопасна, проста и ефективна в лечението на различни физични и душевни разстройства,
и преди всичко - достъпна за всеки.

ПайдаЛаджин упражненията  за  самопомощ чрез  шляпане  и  разтягане,  предавани  от  древни
времена,  отново  стават  популярни  и  запълват  тази  празнота.  Можем  да  използваме  теорията  на
китайската  медицина,  за  да  обясним  ясно  как  и  защо  методът  работи.  И  трябва  накратко  да  го
обясним на научен език, така че съвременният човек да може да го разбере по-добре.

По-конкретно,  ПайдаЛаджин предизвиква  физични  промени  в  тялото.  След  което  тялото
започва да се поправя и обновява. „Електромагнитното тяло“ първо усеща промените: появява се Ша
под  кожата,  подуване,  връзките  и  сухожилията  се  удължават  и  стават  по-гъвкави  и  т.н.  Това
означава, че границата и дисипативната структура на „електромагнитното тяло“ се променят, а това
влияе и върху „химичното тяло“.  Тогава човешкото тяло заработва като фармацевтична фабрика,
произвеждаща in vivo необходимото лекарство. Например, локализираната болка при ПайдаЛаджин
стимулира „химичното тяло“ да секретира големи количества адреналин; в отговор на стреса тялото
се  затопля,  т.е.  Ян енергията  се  покачва.  Това  помага  в  разграждането  на  мазнините,  увеличава
нивото на глюкоза и понижава нивото на мазнини в кръвта, повишава сърдечната систолна функция,
забързва  разграждането  на  гликогена,  разширява  кръвоносните  съдове  на  сърцето,  черния  дроб,
костите,  сухожилията  и  връзките,  разширява  трахеята  и  увеличава  притока  на  кислород.
ПайдаЛаджин се  практикува  за  самолечение  на  сърдечни  заболявания,  хипертония,  диабет,
проблеми с костите и ставите, болки във врата, рамената, долната част на гърба и краката, при рак,
тумори и т.н.

Още повече, локализираната болка при ПайдаЛаджин стимулира тялото да произвежда повече
инсулин,  остеокалцин  и  съдово-активен  ангиотензин.  Това  спомага  за  намаляването  на  теглото,
намаляването  на  нивото на  глюкоза  в  кръвта  и  подобрява  метаболизма  на  мазнини,  захар,  вода,
протеин и микроелементи.

2. ПайдаЛаджин стимулира тялото да произвежда стволови клетки.
ПайдаЛаджин не само стимулира добре кожата, нервите и подкожните кръвоносни съдове, но

има силно въздействие върху костите, скелетните мускули, връзките и сухожилията.
Обикновено шляпаме най-много ставите.  Това кара перихондриума на ставите да произвежда

стволови  клетки  в  естествена  среда.  Стволовите  клетки  имат  потенциал  за  почти  безгранично
разпространение  и  многостранна  диференциация.  Те  са  ангажирани  в  имунните  и  хемопоетични
процеси,  и  се  самовъзпроизвеждат.  Те  играят  жизнено  важна  роля  в  поправката  на  патологични
увреждания в органите и тъканите. Много медицински теории и лечения подчертават важността на
стволовите клетки. По време на процеса на реорганизация на тялото, старите и увредени клетки и
органи се заменят от нови, нормални клетки, като по този начин се възстановяват физиологичните
функции  на  човешкото  тяло.  Процесът  протича  in  vivo,  in  situ (в  естествената  си  среда,  на
естественото си място). Може да се нарече „автоложна регенерация на стволови клетки на мястото на
естественото им възникване“.

В  широк  смисъл,  Джин включва  всички  еластични  съединителни  тъкани,  включително
сухожилия, връзки, фасции и хрущяли. Те свързват скелета, мускулите и органите. Ладжин не само
разтяга сухожилията, връзките и хрущялите, но също така стимулира скелета, фасцията и мускулите.
Сухожилия има по костите и мускулите,  но сухожилия и фасция има и върху органите.  Ладжин
стимулира всички тях - скелета, мускулите и всички органи. Древните китайски класики Yi Jin Jing
(Класически  упражнения  за  увеличаване  на  силата  на  сухожилията и  мускулите)  и  Xi  Sui  Jing
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(класически текст за прочистване на костния мозък) дават допълнителна информация за ефектите
от разтягането.

3. ПайдаЛаджин повишава телесната температура.
И  Пайда, и  Ладжин директно  повишават  температурата  на  тялото.  Когато  наблюдаваме

природата,  а  също  и  според  китайската  и  западната  медицина,  ние  знаем,  че  заболяванията  се
причиняват  най-често  от  студ.  Всякакви  видове  вируси,  тумори  и  блокажи,  се  причиняват  от
стагнация, свързана със студа. А в процеса на остаряване, телесната температура непрекъснато спада.
Когато човек почине, тялото напълно изстива.

ПайдаЛаджин забележимо повишава телесната температура, било то на определено място или
като цяло. Това е естествен резултат, когато вродената сила за самолечение се засилва и започва да
върши  работата  си  по-добре.  С  други  думи,  подмладяваме  се  и  се  засилва  нашата  вътрешна
жизнеспособност.  Докато  капацитетът  на  тялото  да  генерира  топлина  в  естествената  си среда  се
възстановява и усилва, то ще има по-големи възможности да устоява на болестите и остаряването.

Заключение
В областта на здравеопазването всички се стремим към добър лечебен ефект. Представлявайки

не-медицинска терапия, достъпна за всички, методът за самолечение  ПайдаЛаджин прави чудеса -
общата ефикасност далеч надминава тази на съвременната китайска и западна медицина. И работи
извън сферата на продължителната война между китайската и западната медицина.

Колкото по-просто, толкова по-добре. Това се отнася до разпространението на  ПайдаЛаджин.
ПайдаЛаджин е най-лесното упражнение за самолечение, което на практика всеки може да разбере
за  няколко  минути.  Днес  посланието  за  самолечение  с  ПайдаЛаджин бързо  се  споделя  онлайн,
носейки полза на все повече и повече хора по целия свят. Практикува се във все повече болници,
салони за красота, йога училища, храмове, манастири и центрове за здраве и медитация.

Методът за самолечение  ПайдаЛаджин е в унисон с научните ни знания.  Той предоставя на
всеки човек лесен, естествен и ефективен начин за предпазване, диагностициране и самолечение на
болки и заболявания; той кани лекари и учени в един нов свят на клинични и научни изследвания;
той  сочи  посоката  за  бъдещо  развитие  на  здравеопазването  и  човешката  цивилизация;  той  е
последното  решение  на  текущата  криза  в  здравеопазването,  която  е  предизвикателство  за
човечеството.

Дали методът за самолечение  ПайдаЛаджин е с такова огромно значение зависи от неговата
конкретна ефикасност. За щастие, всички резултати, които се съобщават, могат да бъдат измерени и
оценени със съвременни научни методи и уреди, в съответствие с медицинските стандарти. За още
по-голямо щастие, без значение дали експертите ще го тестват и ще му повярват или не, великото
масово  движение  за  самолечение  с  ПайдаЛаджин не  може  да  бъде  спряно.  Привлечени  от
очевидните му преимущества (т.е. от ефикасността при самолечението),  все повече хора по целия
свят  доброволно  практикуват  и  споделят  ПайдаЛаджин. Тъй  като  методът  е  не-медицинска
практика, той допълва това, което липсва в света на медицината. В края на краищата, ПайдаЛаджин
е начин на живот.

Глава III 
Методът за самолечение ПайдаЛаджин
Част I 
Пайда

Какво е Пайда?
Пайда (пинин:  pai  da):  да  използваш  ръцете  си  и/или  специални  уреди,  за  да  шляпаш

многократно и с поносима сила част от тялото или цялото тяло, с цел да повишиш енергията Чи, да
проявиш  и  да  премахнеш  блокажите  в  меридианите  (токсини  и  отпадъци,  които  причиняват
заболявания и различни симптоми), като по този начин се самолекуваш по естествен път.

Пайда е  също  така  най-древният  природен  диагностичен  метод.  Тъй  като  болките  и
заболяванията ясно се проявяват под формата на Ша и други симптоми, в древен Китай терапията не
се е наричала Пайда, а “Diao Shang”, т.е. откриване и последващо лечение на травми и заболявания.
Ако даден човек не е болен, по време на Пайда няма да се появят Ша и други лечебни реакции.

Как работи Пайда?
1. Кожата  е  тясно  свързана  със  системата  от  меридиани,  крайниците,  вътрешните  органи  и
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деветте отверстия на тялото (очи, уши, ноздри, уста, уретра и анус).  Пайда представлява цялостно
активиране  на  кожата,  подкожните  мускули,  кости,  меридиани,  сухожилия,  връзки,  кръвоносни
съдове, нервни и други клетки в зоната, която се шляпа, както и на всички системи в тялото.

2. Зоната, която се шляпа автоматично събира повече Чи и кръв. Чи предизвиква приток на кръв.
Пайда подобрява  Чи и  кръвообращението.  Подсилената  Чи действа  изчистващо  -  автоматично
сканира  цялото  тяло,  идентифицира  блокажите  в  меридианите  и  ги  премахва.  Всички  вредни
отпадъци, токсини, тумори и т.н. постепенно ще бъдат изведени от тялото.

3. Пайда подхранва силата на „Сърцето“ и увереността в самолечението.
4. От гледна точка  на  западната  медицина,  Пайда е  проактивен  „саботаж“,  който  стимулира

централната нервна система (ЦНС) да мобилизира енергията,  кръвта, различните секрети, както и
нервната,  имунната  и лимфната системи,  да поправят пораженията,  и така подсилва имунитета и
способността на тялото да се самовъзстановява.

Как се използват ръцете и уредите в Пайда?
1. Обикновено при Пайда се използват плътни, силни шляпания. Повърхностни, леки шляпания

се използват рядко. Плътното шляпане води до по-мощна стимулация и е по-ефективно.
2. Понякога могат да използват повърхностните, по-леки шляпания, с цел да се намали болката

при  Пайда. Долепете  палеца  плътно  до  останалите  четири  пръста,  като  ги  държите  прибрани  и
изпънати - това образува много плитко пространство под дланта. Оттук следва, че повърхностните
шляпания по същество са също плътни шляпания.

3. За да се увеличи стимулацията в определени части на тялото, може да се използва обратната
част на дланта, най-вече кокалчетата на пръстите, прилепени едно към друго.

4. Юмруци или  Пайда уред може да се използват, за да се въздейства по-надълбоко или да се
намали  звука  при  изпълнение  на  Пайда, както  и  върху  определени  части  на  тялото,  например
месестите части като корем, седалище, бедра, или върху зони, които трудно могат да се шляпат с
длан,  като  подмишниците,  слабините  и  др.  В  областта  на  слабините  може  да  се  използва  и
страничната част на дланите.

5. При шляпане на по-голяма област, като сгьвката на лактите, корема, седалището, бедрата и
колената, трябва да се използва цялата длан и пръстите. При шляпане на по-малка област, може да
използвате предимно пръстите, с гъвкави движения на китката.

6. Там, където не можете да достигнете или не можете да шляпате достатъчно силно с ръце, като
в областите на гърба и задната част на краката, може да използвате Пайда уреди, като специалните
Пайда пръчки, подметки от конопени обувки, дървени пръчки, камъни и др. Специално изработения
Пайда уред е много гъвкав и е подходящ за директен контакт с кожата. Страничните части на уреда
могат да се използват за прилагане на Пайда върху неравни зони на тялото.

Защо да редуваме прилагането на Пайда с длани и уреди?
1. В ръцете ни има енергия Чи. По време на Пайда, използваме не само силата си, но и Чи, която

прониква дълбоко в тялото. По-добре е да прилагате Пайда с ръце, отколкото да използвате уреди,
които не съдържат в себе си Чи.

2. По целите длани има акупунктурни точки. В дългосрочна перспектива Пайда с ръце може да
активира  шестте  меридиана  на  ръцете,  т.е.  Меридианите  на  Сърцето,  Белия  дроб,  Перикарда,
Дебелото и Тънкото черво и на Sanjiao (Тройния Нагревател), които на свой ред ще активират шестте
меридиана  на  стъпалата  и  по протежение  на  краката,  т.е.  Меридианите  на  Черния  дроб,  Далака,
Бъбреците, Стомаха, Жлъчния мехур и Пикочния мехур, и ще провокират серия от верижни реакции,
които ще имат полза за цялото тяло. От гледна точка на Теорията  Quanxi  (холистичния подход),
дланите и ходилата  са холографски рефлексни зони,  тясно свързани с всички органи и тъкани в
тялото. Пайда с ръце представлява третиране на всички системи в тялото, точно това имаме предвид,
когато  казваме  „масирана  бомбардировка“  на  всички  минали,  настоящи и  латентни  заболявания.
Дали ще използвате ръцете си, за да прилагате Пайда върху себе си или върху друг човек, дланите
също биват шляпани, т.е. действието и противодействието са равни по сила. По време на този процес
се изчистват блокажите във всички органи. Да шляпаш друг човек означава също да шляпаш себе си.
Помагайки на другите, помагаме на себе си.

3. Когато изпълняваме Пайда с ръце, най-стимулираните меридиани по дланите са Меридианите
на Сърцето и Перикарда, т.е. сърцето е органът, който се стимулира най-силно. Тъй като Сърцето е
„императорът“  на  нашето  тяло,  стимулираната  сила  на  Сърцето  променя  природата  на  лечение.
Пайда ни  позволява  проактивно  да  въздействаме  върху заболяването,  вместо  пасивно  да  чакаме
външна намеса. Докато си помага сам чрез Пайда, човек е едновременно в състояние на отдаване и
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приемане, което е още по-благоприятно, тъй като преживява пълния кръг на причина и следствие.
Това е просто и в същото време ясно проявление на „цялото“ и на мъдрата сентенция „най-простият
път е най-истинският“.

4. Ръцете и рамената се движат заедно по време на Пайда. Акупунктурните точки на дланите са
свързани  с  ръцете,  рамената,  врата,  мозъка  и  сърцето.  Затова  докато  прилагате  Пайда, вие
едновременно с това третирате и проблемите в областта на врата, рамената, а също и разстройства на
съня. Ефикасността нараства с увеличаване на интензитета, продължителността на практикуване и
амплитудата на замаха.

Една пенсионирана дама имала болки в рамената и краката. Посъветвах я да шляпа колената си в
продължение  на  два  часа.  На следващия ден тя  ми каза,  че  след като  шляпала  колената  си,  по-
голямата част  от болката  в краката  изчезнала и вече можела да вдига  ръце по-високо.  Една моя
приятелка шляпа колената си в продължение на два часа, докато си говорихме, след което изведнъж
откри, че болката във врата й е изчезнала. На следващата сутрин, ми телефонира, за да каже, че след
като се прибрала вкъщи, веднага си легнала и спала по-добре отколкото през последните няколко
години.

5. Когато човек използва  за  шляпане  ръцете  си,  може лесно  да  се  изтощи и прилагането  на
Пайда няма да продължи достатъчно. За възрастните хора, които имат много заболявания, е още по-
трудно да постоянстват с  Пайда. Още повече, че много части на тялото са неудобни за шляпане,
например гърба, задната част на всеки крак, обратната страна на дланите, стъпалата, лицето, ставите
по протежение на крайниците, вдлъбнатите повърхности на костите. Тогава вместо длани можете да
използвате Пайда уред. Той спестява много усилия, Ша се показва по-бързо и можете да шляпате по-
дълго.

6. Използвайте уред, за да шляпате по онези части на тялото, които са покрити с дрехи, за да
спестите време и усилие, да намалите болката от  Пайда, когато не е удобно да шляпате кожата в
студено време или при пациенти, които не могат да понесат болката при директното шляпане по
кожата.

7. Използването на дланите за шляпане може да е прекалено шумно за публични места или в
тишината на нощта. В такива случаи използвайте инструменти, за да намалите шума.

8. За хора, които пътуват често, снабдете се с Пайда уред и ще можете да практикувате по всяко
време и навсякъде.

Как да определим силата на Пайда?
Има  два  вида  Пайда по  отношение  на  силата,  а  именно  лека  и  интензивна  Пайда. Това  са

относителни концепции. Една и съща сила може да е „лека“ за един човек и „интензивна“ за друг.
Реалните  усещания  за  сила  се  променят  в  зависимост  от  възрастта,  здравословното  състояние,
поносимостта към болка, областта на тялото, която се шляпа, околната среда и други фактори.

Технически погледнато, шляпането с движения от китката е лека Пайда, шляпането с движение
от лакътя е средна Пайда, шляпането е движение от рамото е интензивна Пайда. Леката, средната и
интензивната Пайда следва да се редуват. Основното правило е постепенно да се преминава от лека
към  интензивна  Пайда и  никога  да  не  се  започва  с  интензивна  Пайда. Регулирайте  силата  в
зависимост от поносимостта на човека към болката. В началото усещането за болка може да бъде
доста  интензивно,  но  не  след  дълго,  болката  ще  намалее.  В  този  момент  интензивността  може
постепенно да бъде увеличена. Колкото по-голяма е интензивността на Пайда, толкова болката ще е
по-силна, но докато тя е в поносими граници, ефектът от Пайда ще е по-добър. Все пак, получателят
има последната дума за това колко болка може да понесе.  Този, който прилага  Пайда не бива да
принуждава получателя да търпи интензивна  Пайда. Леката  Пайда може да бъде също толкова, а
дори и по-добра, от интензивната Пайда, но ще изисква повече време. Когато една част на тялото се
шляпа в продължение на един час, лечебният ефект ще е по-добър.

Части от тялото и поредност за приложение на Пайда
1. Главни зони и глава
Теоретично,  всички части на тялото могат да бъдат шляпани.  Обикновено,  Пайда се  прилага

последователно отгоре надолу.
Когато човек е болен, той може да поиска да разбере кои меридиани са блокирани. В тялото има

14  меридиана  -  12  стандартни  меридиана  и  меридианите  Ren и  Du - разположени  централно  в
предната и задната част на торса. Всички заболявания - без значение дали са ухапване на комар или
тумор, безсъние или запек - произхождат от задръстване на 14-те меридиана. При един болен човек,
обикновено  са  блокирани  няколко  меридиана.  А  възстановяването  на  14-те  меридиана  води  до

Книгата е предоставена на www  .  spiralata  .  net  от Гиргин Павлов   31

http://www.spiralata.net/


оздравяване, нали така?
Все пак, много хора нямат нужното време, за да шляпат цялото тяло. Те се опитват да потърсят

ключови области за прилагане на  Пайда, които са свързани с тяхното заболяване. За да опростим
нещата и да подобрим ефикасността, препоръчваме да се шляпат главата и четирите „главни зони”,
които в общи линии покриват 14-те меридиана в тялото.

Четирите  главни зони са  следните:  лактите  (предна  и задна страна),  колената  (отпред,  отзад,
отляво и отдясно),  дланите (отгоре и отдолу) и стъпалата (отгоре, отдолу,  отляво, отдясно),  общо
осем.

Когато шляпате лактите или колената, всички части, включително предната, задната, лявата и
дясната,  трябва  да  бъдат  старателно  шляпани.  Най-добрият  начин  да  приложите  Пайда  върху
обратната страна на дланта е като я поставите върху коляното и шляпате горната част и пръстите на
тази ръка е дланта на другата ръка. Когато прилагате  Пайда върху стъпалата, трябва старателно да
шляпате  вътрешната  и  външната  част  на  глезена,  горната  и долната  част  на  стъпалото.  За  да се
излекувате  по-бързо,  шляпайте  всяка  зона  за  15  или повече  минути.  Превърнете  това  в  навик  и
шляпайте поне по една главна зона всеки ден.

След като старателно сте шляпали главните зони, продължете като приложите Пайда по цялата
глава,  включително горната,  лявата,  дясната,  предната и задната страна,  врата,  очите (затворени),
бузите, носа, устата и ушите. Шляпането на цялата глава помага за облекчаване на всички хронични
заболявания и е особено ефективно при лечение на главоболие, безсъние, заболявания, свързани с
петте сетивни органа, сърдечно-съдови заболявания и болестта на Алцхаймер. Това е защото всички
Ян  меридиани,  свързани с вътрешните органи, отиват до главата.  Така например,  черният дроб е
свързан с очите, бъбреците - с ушите, белите дробове - с носа, далака - с устата, сърцето – с езика. По
този начин шляпането на цялата глава лекува също разстройства във вътрешните органи.

Подмишниците, слабините,  вътрешната част на лактите и задколенните ямки (задната част на
колената) в Хуан Ди Ней Джин се наричат още „осемте слаби места“ (eight weak comers). Там е най-
вероятно да се натрупа студ-влага, токсини и отпадъци. Прочистването на тези места е „прекият път“
при самолечението на болки и заболявания.  Подмишниците и слабините обаче не се включват в
„главните зони за  Пайда“, тъй като са по-неудобни за шляпане и причиняват повече болка. Някои
хора може изцяло да се откажат от  Пайда, ако изпитват прекалено много болка в първоначалния
етап, когато се опитват да „вкусят“ Пайда. Обаче по време на нашите практически семинари, това са
именно ключовите места за приложение на Пайда.

След  старателно  шляпане  на  главата  и  основните  зони,  най-добре  е  да  се  шляпат  също
подмишниците и слабините. След това продължете с шляпане на целите четири крайника, гръдния
кош, гърба, корема, седалището, т.е. шляпайте последователно и методично всеки един участък на
тялото.

2. Поредност при прилагане на Пайда за поддържане на здравето
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За поддържане на здравето, Пайда в повечето случаи се прилага в следния ред, отгоре надолу:
1. Приложете  Пайда върху главата (вижте фигури от 1 до 4): първо приложете  Пайда върху

горната част, след това отляво и отдясно, след което продължете с предната и задна част на главата.
Може да използвате едната или и двете ръце. Шляпането на задната част на главата с една ръка е по-
удобно. Продължете с шляпане на задната част на врата, очите (затворени), бузите, устата и ушите.
Докато  шляпате  главата  и  врата,  може  да  изпитате  затопляне  и/или  изтръпване  в  областта  на
перинеума и долната част на ходилата.

2. Приложете Пайда върху рамената (вижте фигура 5): използвайте лявата ръка, за да шляпате
дясното рамо и обратно. Трябва да шляпате цялата област около рамената (отпред, отзад, отгоре и
отвън).

3. Приложете  Пайда върху двете ръце, подмишниците и предната част на гръдния кош (вижте
фигура 6).

4. Приложете  Пайда върху лакътните  стави (вижте  фигура  7):  шляпайте  вътрешната  част  на
всеки  лакът,  откъдето  минават  Меридианите  на  Сърцето,  Перикарда  и  Белите  дробове.  После
шляпайте външната част, която включва Меридианите на Дебелото черво, Тройния нагревател (San
Jiao) и Тънкото черво.

5. Приложете  Пайда върху обратната страна на всяка длан (вижте фигура 8): поставете едната
ръка на коляното с дланта надолу и шляпайте силно с другата ръка. Сменете ръцете.

6. Приложете  Пайда върху седалището от двете  страни (включително  тазобедрените стави и
областите около тях), после шляпайте вътрешната и външната страна на едното бедро с две ръце, и
продължете с другото бедро.

7. Приложете Пайда на корема и слабините (където започват бедрата), като може да шляпате с
длани, със страничната част на дланите или да удряте с юмруци.

8. Приложете Пайда върху колената (вижте фигура 9): Приложете Пайда върху предната част на
колената  с  двете  ръце,  като  покривате  с  длан  цялата  колянна  капачка.  След  това  шляпайте
вътрешната и външната част на едното коляното с двете ръце, след което преминете към шляпане на
другото коляно. Най-накрая, приложете Пайда зад колената, което може да направите като седнете и
разтворите крака или като от изправено положение се наведете от кръста и шляпате едновременно с
двете ръце. Ако сте в група,  може също така да прилагате  Пайда един на друг.  При проблеми в
колената и краката, независимо от имената на заболяванията, този метод се прилага дотогава, докато
изпитвате неприятно усещане или чувство за изтръпване, болка, подуване и др. в краката. Хората, на
които  им  предстои  операция,  може  да  се  възстановят  чрез  Пайда и  да  си  спестят  нуждата  от
оперативната намеса. За по-добър лечебен ефект, комбинирайте Пайда с Ладжин.

9. Приложете Пайда върху всички части на ходилата (вижте фигура 10): това включва горната и
долна част на стъпалата, вътрешната и външната страна на глезена, както и областите около тях.

Забележка: За по-добър лечебен ефект, комбинирайте упражняването на Пайда с Ладжин.

Практикуване на Пайда самостоятелно и с друг човек
Най-добре  е  Пайда да  се  прилага  и  по-двата  начина  -  сам  и  в  партньорство  с  друг  човек.

Практикуването на Пайда с цел самопомощ е най-мощното упражнение за самолечение. Мобилизира
се най-великата сила - силата на Сърцето. Преди всичко, всеки трябва да практикува  Пайда с цел
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самопомощ,  освен  ако  не  можете  поради  някакво  заболяване.  Добре  е  да  редувате  Пайда за
самопомощ с Пайда в партньорство с други хора. Съвместното практикуване на Пайда създава по-
позитивна атмосфера и по-силно енергийно поле, а и някои хора наистина имат нужда от чужда
помощ  -  немощните,  възрастните,  сериозно  болните,  хората,  изправени  пред  други
предизвикателства.  Дори  когато  практикуваме  предимно  самостоятелно,  има  области,  при  които
можем да постигнем по-добър ефект с  помощта на някой друг,  например при шляпане на гърба,
подмишниците, рамената, задната част на колената, задната част на краката и други части, при които
самостоятелното практикуване на Пайда може да е неудобно.

Много хора се щадят прекалено много - те прилагат  Пайда прекалено слабо, затова  Ша не се
показва и това ги кара да мислят, че са в добро здраве. Такива хора най-вече се страхуват от болката,
което показва сериозни блокажи в меридианите, т.е. застрашени са от заболявания. За някои хора, и
те обикновено са мъже, това показва слаба функция на сърцето и бъбреците, липса на сила и слаба
воля. Всичко това всъщност е проява на блокаж в меридианите. В повечето случаи, когато друг човек
приложи Пайда върху тези хора с по-голяма сила, Ша ще се появи бързо.

Ефектът е по-добър, когато хората прилагат  Пайда един на друг. Много хора, които спортуват
целогодишно или практикуват  чи-гун си мислят, че здравословното им състояние е доста добро. И
това е, защото дори при редовно практикуване на Пайда, Ша при тях не се проявява лесно. Но когато
те приложат  Пайда  един на друг,  Ша бързо се появява при всеки един от тях. Без значение колко
ужасяващо изглежда Ша, това всъщност е желан ефект, тъй като много от старите травми и минали
заболявания се разкриват и изкореняват веднъж завинаги. Процесът може дори да „развърже възли“,
скрити дълбоко в сърцата ни, които са ни мъчили с десетилетия и да позволи да бъдат излекувани
всички  заболявания,  включително  такива,  за  които  не  сме  знаели,  които  са  останали  скрити  от
лекарите и медицинските уреди и които може да се проявят в бъдеще.

1. Принципи за самопомощ с Пайда
1. Практикувайте  Пайда от  цялото  си  сърце.  Това  включва  увереност,  концентрация  и

постоянство. Когато вярвате в самолечението с Пайда, ще останете фокусирани и ще практикувате
упорито. Ако позволите да ви въздейства негативизмът, няма да можете да продължите практиката с
пълно внимание и ефектът няма да бъде пълноценен, дори наистина да практикувате.

2. Затворете очи и практикувайте  Пайда в мълчание.  Когато затворите очи, е по-лесно да
прочистите мислите си и да се фокусирате върху  Пайда. Ако практикувате с отворени очи може
лесно да се разсеете от това, което виждате и да започнете да говорите с хората около вас, а това
изразходва енергия и намалява ефекта на Пайда.

3. Разберете философията и концепциите за самолечение.
Четете и препрочитайте първите две глави, за да задълбочите разбирането си за самолечението.

За много хора познанието, до което са достигнали и навиците им може да доведат до съмнения и
страх по отношение  на  самолечението.  Когато срещнете  проблеми или затруднения  по време на
практикуването,  моля  прочетете  отново  първите  две  глави,  особено  текстовете  за  „лечебните
реакции“.  Това  значително  ще  повиши  увереността  ви  в  самолечението.  Също  така,  можете  да
прочетете  и  много  свидетелства,  както  в  тази  книга,  така  и  онлайн.  Милиони  хора  са  се
самоизлекували с ПайдаЛаджин. Защо не и вие?

4. Разкайте се от дъното на сърцето си. По същият начин както заболяванията имат причини,
които могат да бъдат проследени, така и хората неизменно правят грешки. Днешните страдания са
проява на „ефектите“ от нашите минали преценки. Когато практикувате Пайда, искрено се разкайте,
ако с думи и/или дела сте наранили себе си, членовете на семейството си, приятели и/или други хора,
живи или покойници,  и помолете  за  прошка.  Това ще прояви положителната  сила на  мисълта  и
неизмеримо  ще  увеличи  лечебния  ефект.  Ако  човек  се  е  разболял,  но  вместо  да  се  покае,  той
продължава да се оплаква,  негативността ще продължава да набира сила и състоянието му ще се
влоши.

5. Бъдете благодарни. Първо, благодарете на болките и заболяванията, тъй като те любезно ви
напомнят и ви подтикват да промените лошите си навици, за да се разделите със страданието и да си
върнете щастието. По време на Пайда, преди всичко, бъдете благодарни на Създателя, който е създал
всичко,  включително  нас,  хората.  Второ,  бъдете  благодарни  на  тялото  си.  Как  може  да  не  се
разболеете, ако продължавате да го експлоатирате, без да се грижите за него подобаващо? Ако тялото
се е разболяло и вие все още сте неблагодарни към него и не го утешавате,  съвсем естествено е
състоянието ви да се влоши. Трето, бъдете благодарни на родителите и страната си, затова, че са ви
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отгледали. Четвърто, бъдете признателни на хората, живи или мъртви, които са ви помагали и са се
грижили за вас. Може да мислите за имената им или да си ги представяте, дока- то практикувате
Пайда. Пето, бъдете благодарни на враговете си и на тези, които са ви наранили, защото те, подобно
на хората,  които  са  ви помагали  по позитивен  начин,  са  необходими за  вашето  израстване  като
личност. Позитивната и негативната енергия не съществуват самостоятелно. Ако у вас все още има
омраза  и  негодувание,  семето  на  заболяването  няма  да  бъде  унищожено.  Благодарността  е  най-
добрият начин да изчистите тази негативност.

Съчетавайки благодарността и разкаянието, може да повтаряте на глас или наум следните думи,
които често използваме по време на  ПайдаЛаджин:  Съжалявам; Моля те,  прости ми; Благодаря;
Обичам те. Това са също мощни фрази от Хавайската лечебна система, използвана от д-р Ихалеакала
Хю Лен,  и  описана  в  книгата  „Абсолютна  неограниченост:  метод за  постигане  на  благополучие,
здраве, душевен мир и всичко, за което мечтаете“ от Джо Витале и д-р Ихалеакала Хю Лен.

6. Заредете се е чиста енергия Чи и се отървете от замърсената Чи. Мислете как тялото ви се
зарежда  с  чиста  Чи от  дланта,  която  шляпа,  а  когато  дланта  се  отдръпва,  представяйте  си  как
мръсната Чи се изтегля и изхвърля от тялото ви.

7. Рецитирайте мантри. Ако по време на Пайда рецитирате на глас или в сърцето си мантри от
вашата  религия,  ефектът  ще  се  усили.  Например,  християните  може  да  си  напяват  „Алилуя“,
будистите може да си напяват „Амитабха“, „Ом мани падме хум“ и т.н.

8. Внимавайте  за  дишането.  Без  значение  дали  вие  шляпате  или  вас  ви  шляпат,  може  да
вдишвате през носа, да задържате дъха си 30-60 секунди или дори за повече, и да издишате бързо
през устата. Това помага за облекчаване на болката при Пайда, усилва Ян енергията и освобождава
тялото ви от нечистия въздух.  Или, може да наблюдавате дишането и усещанията си спокойно и
обективно. Това ви помага да осъзнавате какво се случва вътре във вас и да приемете усещанията,
както приятните, така и неприятните.

2. Принципи на Пайда в партньорство
1. Когато прилагаме  Пайда в партньорство с друг човек, най-важно е да подходим с любов в

сърцето, с позитивна нагласа и с надежда за бързо възстановяване.
2. Както  човекът,  който  шляпа,  така  и  този,  върху  който  се  прилага  методът,  трябва  да  се

отпуснат  психически  и  физически.  Особено  важно  е  частта  от  тялото,  която  се  шляпа  да  бъде
отпусната.  В противен случай  може да не  се  постигне максимален лечебен ефект.  Психическото
спокойствие е още по-важно, тъй като ако сте нервни,  тялото ви ще бъде напрегнато и ще боли
повече.

3. Човекът,  който  прилага  Пайда трябва  да  има  добра  комуникация  с  този,  който  получава
Пайда, внимателно да слуша думите, да наблюдава действията, погледа, изражението на лицето и
т.н., за да може напълно да разбере неговите/нейните нужди, притеснения и чувства. И двете страни
трябва да са фокусирани и свързани, все едно са „едно цяло“.

4. Не водете общи разговори по време на Пайда. Това отнема енергия, отвлича вниманието и по
този  начин  влияе  отрицателно  върху  ефекта  от  Пайда. Най-добре  е  Пайда да  се  изпълнява  със
затворени очи. Когато  Пайда се изпълнява в група, в идеалния случай ще се чуват само ритмични
шляпания  и  никакви  разговори.  Това  създава  мощно  енергийно  поле,  което  увеличава  лечебния
ефект.

5. Винаги започвайте с лека Пайда, преди постепенно да увеличите силата. По време на Пайда
силата и техниката на шляпане може да имат нужда от промяна според ситуацията. Когато прилагаме
силна  Пайда,  трябва  да  се  поставим  на  мястото  на  този,  когото  шляпаме  и  да  сме  сигурни,  че
шляпаме с поносима сила.

6. Никога  не  принуждавайте  някого  да  търпи  силна  Пайда.  Това  ще  породи  страх  и/или
възмущение и, вместо да усили лечебния ефект, ще го намали. Силната  Пайда не е подходяща за
деца, за възрастни и за сериозно болни хора. Леката Пайда може да има същия лечебен ефект, а дори
и по-добър, ако я прилагате достатъчно дълго време и с любов.

7. Получателят трябва да комуникира, съдейства, и да бъде благодарен на този, който го шляпа;
да  покаже  благодарност  и  разкаяние  към  тялото  си,  и  да  приеме  болката  и  неудобствата  като
добронамерено напомняне.

Ще ни въздейства ли негативната енергия по времена на Пайда?
Според Третия закон на Исак Нютон,  силата на приложеното шляпане е равна на силата,  на

изпитаното шляпане. Така че, когато използвате ръцете си, за да шляпате друг човек, вашите длани
също биват шляпани. Така да се каже, докато помагате на другите, помагате и на себе си. Нашите
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треньори провеждат практически семинари през цялата година, помагайки на участниците да усвоят
шляпането. Те не се повлияват от негативната енергия, вместо това стават все по-здрави.

Въпреки това, при много редки обстоятелства, някой може да прихване настинка от получаващия
Пайда. Първо  това  са  хора,  които  са  винаги  прекалено  обезпокоени  от  възможността  да  бъдат
засегнати от негативна енергия.  С това те предизвикват сбъдването на тази „мечта”.  Това е  най-
честият случай. Второ, това са хора, които са много податливи към влиянието на външната енергия.

За да се справите с това, препоръчваме следващите методи:
1. Най-напред,  усилете  вашата  собствена  позитивна  енергия.  Упоритото  практикуване  на

ПайдаЛаджин, медитация, медитиране в стоеж (нарича се също “Zhan Zhuang” или „позиция ездач“)
са все начини да увеличите нивото на енергията си.

2. Ако сте вярващ, тихо се молете на вашия Създател, Бог или Буда за защита. Може да напявате
мантри.

3. След практикуване на  Пайда с друг човек, размахайте и разтърсете ръце и крака. Още по-
добре, постойте боси, върху земя или трева.

Продължителност и сила на прилагане на Пайда
Най-общо  казано,  болката  и  силата  на  Пайда трябва  да  бъдат  поносими  за  приемащия  или

самолекуващия се. Трябва да има усещане на средно ниво на болка при  Пайда, иначе тя няма да
работи. Шляпайте дадена област на тялото за 5 до 60 минути всеки път. За облекчаване на сериозни
симптоми, шляпайте по-дълго и правете повече сесии.

Шляпането в продължение на пет минути се счита за ефективна Пайда. Ефектът ще бъде малък,
ако  Пайда е  прекалено  лека,  не  предизвиква  болка  или  не  продължава  достатъчно,  тъй  като
механизмът  на  самолечение  няма  да  бъде  активиран  напълно.  По  време  на  нашите  7-дневни
практически семинари за самолечение с  Пайда, всеки ден участниците шляпат в продължение на
около 6 часа и се разтягат в продължение на около час. И до края на практическия семинар са успели
да  минат  с  кратко  шляпане  през  всички  главни  зони  на  тялото.  Изпълнението  на  пълен  цикъл
масирана  Пайда върху  цялото  тяло  отнема  до  15  дни.  Дейностите  по  време  на  практическите
семинари представляват супер силна стимулация на механизма за самолечение и почти всички болки
и заболявания значително се подобряват. При завръщането си вкъщи, е невъзможно да се шляпате и
разтягате толкова много и за толкова дълго. Можете да нагодите продължителността и силата на
ПайдаЛаджин спрямо здравословното си състояние и други фактори.  По правило, практикувайте
ПайдаЛаджин за 1 до 3 часа дневно. При много болен пациент или човек, разполагащ с много време,
увеличете времетраенето и силата на ПайдаЛаджин.

За поддържане на здравето, прилагайте  Пайда върху цялата глава и главните зони за половин-
един  час  всеки  ден.  За  облекчаване  и  лечение  на  общи  заболявания,  прилагайте  Пайда  върху
главните зони и върху зоните, свързани със заболяването за 1 до 3 часа. При сериозно болен пациент
е  необходимо  да  се  шляпа  цялото  тяло,  редувайки  всички  зони,  преди  да  настъпи  постепенно
подобрение.  Най-добре  е  да  посетите  практически  семинар,  тъй  като  методът  за  самолечение
ПайдаЛаджин не е токшоу. Само чрез изживяване на чудото да помагате на себе си и взаимното
практикуване  на  Пайда, ще  можете  систематично  да  усвоите  техниките,  продължителността  и
силата, и да почувствате мощта на „Сърцето“ в процеса на самолечение. До момента не сме открили
по-добър начин хората да усвоят и да се възползват от ПайдаЛаджин от това да посетят практически
семинар.

Болен човек, който не може да участва в практически семинар и да пляска толкова дълго, може
да  прилага  Пайда върху  зони  1  до  3  (виж  фигури  1,  2  и  3  по-горе)  за  около  час  всеки  ден.
Продължителността  на  Ладжин не  е  включена.  Много  хора  не  могат  да  прежалят  времето  за
ПайдаЛаджин, но имат време за игри, спорт или събирания на маса.  Е,  това означава,  че за тях
здравето им не е толкова важно.

Ето за справка някои препоръки относно продължителността и силата на  Пайда. Можете да ги
пригодите към вашето здравословно състояние и график.

1. Прилагайте  Пайда върху дадена  зона масирано,  до пълен  ефект,  преди да  преминете  към
следващата  зона.  Например,  вътрешната  част  на  лактите,  върха  на  главата,  предната  страна  на
коляното,  вътрешната  и  външна  част  на  коляното,  и  т.н.,  всяка  от  тях  е  една  „зона  на  тялото“.
Прилагайте Пайда върху всяка зона за 5 до 60 минути.

2. Масирана Пайда: изпълнявайте Пайда докато по-голямата част от Ша не излезе. И после, ако
продължите с  Пайда, там вече не се появява никаква  Ша, или докато болката не намалее, или Ша
започне да избледнява, кожата се сцепи и по повърхността избият кръв или телесни течности.
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3. Когато прилагате  Пайда върху голяма област,  фокусирайте  се върху зона,  голяма колкото
дланта ви и шляпайте в продължение на 5-6 минути. След това преместете дланта си (или уреда за
Пайда) в следващата зона.

4. Върху онези части от тялото ви, които лесно можете да шляпате сами, по-добре прилагайте
Пайда сами. Там, където прилагането на  Пайда е неудобно като самопомощ, прилагайте  Пайда в
партньорство с друг човек.

5. Не спирайте  по средата,  когато  практикувате  Пайда. Най-добре е  да шляпате  дадена зона
масирано, до постигане на пълен ефект. Когато Ша изчезне, започнете следваща сесия.

6. Някои хора успяват да се самоизлекуват след един цикъл масирана Пайда върху цялото тяло.
Все пак, много пациенти имат нужда от множество сесии на усърдно и последователно шляпане по
цялото тяло, преди да настъпи пълно възстановяване. Съобразете зоните и честота на прилагане на
Пайда с личните си нужди.

7. При някои хора,  въпреки  че  са  шляпали цялото тяло,  оздравителният  ефект  не  е  толкова
добър,  колкото  ако  бяха  шляпали  главните  или  други  специфични  зони,  тъй  като  болката  и
интензитета на Пайда не са били достатъчни. По-добър ефект се получава, ако прилагате Пайда и 1
до 3 сесии  Ладжин на ден. Някои хора изпълняват  Ладжин без стандартната  Ладжин пейка или
торбички с пясък или свалят вдигнатия крак щом в него започнат да се появяват неприятни усещания
или усещане за възпаление, изтръпване, болка или подуване, но това води до намалена ефикасност.
По-добър  ефект  ще  постигнете,  ако  при  същата  продължителност  изпълнявате  Ладжин на
стандартна  Ладжин пейка,  използвайки  5  до  20-килограмови  торбички  с  пясък  и  продължите
разтягането след поява на описаните по-горе усещания.

8. Леката Пайда също е ефективна, стига да усещате средно ниво на болка. Тогава ще трябва да
шляпате повече време. Например, може да се наложи да шляпате дадена зона от 30 до 120 минути.

Няколко неща, които трябва да запомните за Пайда
1. Избягвайте стоенето на течение и хлад по време на Пайда
Избягвайте да изпълнявате Пайда на място, където сте директно изложени на въздушна струя от

електрически вентилатор или климатик, за да не навлезе хладния въздух в тялото ви през отворените
пори, което може да предизвика ново заболяване.  Ако трябва да използвате климатик,  настройте
вентилатора на „ниска степен“ и увеличете температурата до не по-малко от 26 °С.

2. Кога е най-добре да пиете вода преди, по време и след Пайда?
Преди, по време и след Пайда, пийте по малко топла вода, за да се поддържате хидратирани, да

избегнете умора или замайване и да усилите метаболизма. Най-добре е да се пие чай от джинджифил
и фурми, особено от тези, които имат слаба Чи и кръв.

Много хора пият вода по навик, даже когато не са жадни. Те дори следват „съвета на експертите“
и пият много литри вода всеки ден, което може да предизвика много заболявания. Според китайската
медицина, трябва да пиете вода само когато сте жадни и да я пиете топла. Не приемайте за даденост,
че пиенето на много вода спомага за детоксикацията. Прекомерното количество вода може да бъде
хванато като в капан на местата, където има блокажи в тялото, да увреди функциите на бъбреците и
пикочния мехур и да предизвика други здравословни проблеми. И не пийте студена вода. Да пиеш
студена вода рано сутрин, когато Ян енергията на тялото се надига, заедно с изгрева на слънцето, е
табу. Студената вода гаси огъня на Сърцето и предизвиква сърдечни заболявания.

3. Избягвайте взимането на вана или душ след Пайда
В студено време, когато се потите малко или никак, по-добре е да не се къпете в деня, когато

практикувате  Пайда. Тъй  като  Чи и  кръвообращението  в  тялото  автоматично  се  засилват  след
ПайдаЛаджин, най-добре е да не се намесвате в този процес. Тъй като порите на кожата са широко
отворени след  Пайда,  студа  и влагата  могат лесно да проникнат в тялото.  Когато е  горещо и се
потите  обилно,  вземете  душ  два  часа  след  Пайда.  Никога  не  взимайте  душ  със  студена  вода.
Шампоани и душ- гелове, които съдържат химически вещества, трябва да бъдат избягвани.

4. Когато се появи Ша, най-добре е да продължавате да шляпате, докато излезе напълно и
след това изчезне.

Този процес може да отнеме много време,  понякога  дори повече от час.  Продължаването на
Пайда помага  Ша да избледнее по-бързо. Зоната, където шляпате, събира повече  Чи и кръв и това
подпомага техния поток и детоксикацията. Дори ако спрете да изпълнявате Пайда, Ша обикновено
ще изчезне след няколко часа или дни. Просто е необходимо повече време.

Ако Ша изчезне бързо, това е индикация за добро здраве. При децата, младите и здравите хора
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Ша обикновено изчезва  по-бързо,  а  при възрастните хора и тежко болните -  по-бавно.  Понякога
може да отнеме седмици преди  Ша да изчезне.  След като се появи  Ша, може да преминете към
шляпане на други зони на тялото и да изчакате  Ша да изчезне преди да започнете следваща сесия
Пайда върху същите зони.

5. Самият  факт,  че  Ша изчезва  с  продължаване  на  прилагането  на  Пайда сочи,  че  тя  не  е
индикация за наранени кръвоносни съдове. По-скоро, токсичните вещества в кръвта се разграждат и
изхвърлят чрез порите на кожата, през другите телесни отвори и през каналите за детоксикация в
тялото.  Потта,  сълзите,  хремавия  нос,  урината,  изпражненията,  миризмите  на  кожата  и  другите
секрети - всичко това са признаци за детоксикация.

6. Тъмната  Ша, зачервената и подпухнала кожа, които се явяват по време на  Пайда, може да
изглеждат ужасяващо. Например, някои хора не могат да си обуят обувките, тъй като ходилата им са
прекалено  подути  след  Пайда. Това  са  добри  лечебни  реакции  и  механизмът  за  самолечение  е
ангажиран в детоксикация. Продължавайте да изпълнявате Пайда. Не се паникьосвайте дори когато
кожата се нарани и оттам започне да избива кръв. Прилагайте Пайда още малко, за да се освободите
от  известно  количество  токсична  кръв  и  телесни  течности.  След  това  продължете  е  шляпане  на
съседна зона.

Ша и  кървенето  по време  на  Пайда са  част  от  процеса  на  самолечение.  Някои хора смятат
появата  на  Ша за  знак  за  подкожен  кръвоизлив.  Това  е  погрешно  разбиране.  При изследване  с
медицинска апаратура се оказва, че основните кръвоносни съдове в зона с много Ша са непокътнати.
А и, ако шляпате здрави части от тялото, няма да се появят Ша или кръв.

7. Нормално е по време на Пайда кожата понякога да се нарани. Може да спрете да я шляпате и
да  продължите  е  шляпане  на  друга  част  от  тялото.  Все  пак,  за  излекуването  на  определени
заболявания,  по-добър  ефект  има  шляпането  докато  се  разрани  кожата  и  започнат  да  избиват
токсична кръв и течности. Например, по този начин хората, страдащи от псориазис или екзема, могат
да изхвърлят повече токсини в засегнатите участъци. За да облекчите тежки симптоми при сърдечни
заболявания, шляпайте лакътните свивки, докато кожата се цепне.

Забрани
Прилагането на Пайда е забранено в следните случаи:
1. При  склонност  към  кървене  или  кръвни  разстройства,  такива  като  хемофилия,  Болест  на

Шонлайн Хенох и др.
2. При кожни травми и/или кожа, покрита с гной.
3. При наранявания, сериозни инфекции или скорошни костни фрактури. Можете да шляпате

зони с наранени мускули и меки тъкани и съседните области, може да боли повече, но ефектът на
самолечение е невероятен.

4. При отлепена ретина трябва да избягват прилагането на Пайда върху очите.

Част II 
Ша и самолечение

Какво е „Ша“?
Ша (пинин: sha): токсичен отпадък в кръвта и телесните течности, който се появява под кожата

по време на Пайда. Появява се в розов, кървавочервен, морав, мораво-черен, черен тон и т.н. Когато
количеството Ша достигне своя връх, с продължаване приложението на Пайда, Ша постепенно ще
започне да избледнява. Бучки, червени подутини, бял прах върху кожата също са различни форми на
Ша.

Ша е  уникална  дума  за  китайския  език.  Тя  буквално  означава  „токсични  пясъци  и  малки
камъчета“. Древните китайци ги наричали „кръвни камъчета“, т.е. патогенни вещества, подобни на
камъните  в  жлъчния  мехур  и  камъните  в  бъбреците.  Установяването  на  тяхното  съществуване  и
въвеждането на термина „Ша“, както и използването им за диагностика и лечение на заболявания, е
идеален пример за мъдростта на древните китайци.

На  научен  език,  Ша се  обяснява  с  миниатюрни  токсични  частици,  които  се  обработват  и
филтрират от вредните вещества в кръвта и телесните течности, когато енергията Ян, подсилена чрез
ПайдаЛаджин, сканира цялото тяло и предизвиква биохимични реакции с различните вещества в
тялото.  Тласкани  от  Чи, тези  частици  се  секретират  през  телесните  отвори.  Ша  може  да  бъде
изхвърлена през кожните пори под формата на мънички твърди частици, или чрез потта,  сълзите,
носния секрет, урината, изпражненията и т.н.
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Четири вида токсини в „Ша“
1. Токсини от въздействието на околната среда, като вятър, топлина, студ и влага.
2. Токсини от заболявания.
3. Токсини от продължителен прием на лекарства и преработени, изкуствено произведени храни.

Миризмата  на  химични  вещества,  която  се  отделя  по  време  на  Пайда е  доказателство  за
детоксикация.

4. Токсини, произведени от негативна мисловна нагласа и емоции. Те са далеч по-отровни от
влиянието на токсините в лекарствата и външните влияния, и са основна причина за заболяванията.

Приложението на  Пайда върху кожата кара токсичните отпадъци в кръвта да се прилепят към
кръвоносните съдове и да преминат през стените им и Ша да се появи под кожата под формата на
цветни петна. При прилагане на Пайда с еднакъв интензитет, Ша не се появява в здрави участъци от
тялото,  а  избива  само  в  онези  области  или  акупунктурни  точки,  където  има  съществуващи  или
латентни заболявания.

Самодиагностициране в зависимост от цвета Ша
Основните принципи при самодиагностицирането в  зависимост от  цветовете  на  Ша са  както

следва:
Ша се  появява  само  там,  където  има  заболявания.  Количеството  Ша, което  избива  показва

сериозността на заболяването: колкото по-тъмни са цветовете на  Ша, толкова по-тежки патогенни
елементи (токсични отпадъци, излишък на студ, топлина, влага и т.н.) има в тялото.

Понякога, заедно с Ша, могат да се появят бучки или червени подутини. Независимо от името на
заболяването, когато болките се облекчат и Ша се изкара и разложи чрез ПайдаЛаджин, методът за
самопомощ е дал ефект. Ша не се появява по начина и в количеството, което очакваме. Прилагането
на  интензивна  Пайда върху  здрав  човек  не  предизвиква  появата  на  много  Ша,  лека  Пайда,
приложена върху болен човек, лесно изкарва Ша.

Цветовете на Ша имат следните значения:
1. Зачервен: здрав, нормален;
2. Червен: „вятър-топлина“; обичаен при хора в състояние на „неоптимално здраве”;
3. Мораво-червен: „застояла топлина“, предразположен към чувствителност и болезненост;
4. Син: „слуз-влага“, предразположен към преумора;
5. Мораво-черен: стагнация и възпаление, показва, че токсините са се натрупали в тялото и че

меридианите са сериозно блокирани;
6. Черно: появява се най-вече при хората с хронични или критични заболявания, или при тези на

продължително медикаментозно лечение;
7. Многоцветна  Ша и  червеникава  подпухваща  кожа:  сериозни  блокажи.  Подуването,

подобно на появата на Ша, е добра реакция при детоксикация.
ПайдаЛаджин е  диагностика  и  лечение  едновременно.  Какъвто  и  да  е  цветът  на  Ша, тя

сигнализира за наличието на здравословни проблеми и показва, че протичат процеси на детоксикация
и  лечение  -  прекомерната  топлина,  студ,  влага  и  токсични  отпадъци  в  съответните  органи  се
изхвърлят.

1. Там  където  има  Ша, има  здравословен  проблем.  Колкото  по-сериозно  са  блокирани
меридианите, толкова по-бързо излиза  Ша (понякога за по-малко от минута прилагане на Пайда) и
толкова по-тъмни са цветовете. Все пак, Ша не е единствения критерий за самодиагностика. Болката
е по-точен сигнал. Ако изпитвате болка, но няма Ша, това също показва проблем със здравето, тъй
като „ако няма болка, няма блокажи“.

2. Понякога Ша, се придвижва по тялото. Това показва, че Чи и кръвният поток се регулират и
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че Пайда има траен ефект върху подсилването на Чи и кръвообращението.
3. Някои хора може първо да имат червена Ша, но при продължително прилагане на Пайда, да

се появят по-тъмни места, линии или петна, а в тежките случаи - бучки. В някои случаи, особено при
сериозно болни хора,  Ша може да не излезе лесно, защото  Чи е слаба и не успява да стимулира
кръвообращението. Някои хора нямат достатъчно  Чи и кръв, но имат дебела кожа и плът, където
токсините са дълбоко прикрити,  така че за  Ша е трудно да излезе.  В подобни случаи,  трябва да
прилагате интензивна Пайда достатъчно дълго време и многократно преди Ша да бъде постепенно
извлечена.

4. При някои хора Ша може да спре да се появява след няколко Пайда сесии, но да започне пак
за излиза след известно време. Това показва, че силата на самолечението има свой собствен цикъл и
механизъм. Кога, къде и колко Ша ще излезе не зависи от желанието на човек. Понякога, колкото и
да се опитвате, няма да изкарате  Ша. В други случаи  Ша ще излезе на повърхността неочаквано.
Това също така показва, че здравословното състояние на човек постоянно се променя и че по време
на решителната битка с Чи, токсините се променят и движат по тялото.

5. Ако  Ша излиза  само когато  някой  друг  прилага  Пайда върху вас,  но  не  и  когато  вие се
шляпате, значи прилагате  Пайда  като самопомощ прекалено леко или прекалено кратко, за да има
ефект.

6. Когато се разболеете, ще имате  Ша на места, където преди не се е появявала, а  Пайда ще
предизвиква повече болка. Където излиза малко  Ша, интензивна  Пайда или  Пайда, прилагана от
друг  човек, може да изкара повече  Ша. Има добри лечебни реакции,  при които заболяванията и
травмите се извеждат на повърхността, за да бъдат изкоренени.

7. Скоро, след като се появи или на следващия ден, цветът на Ша може да стане по-светъл, да
пожълтее или да се появят бледи вълнообразни оттенъци. Може и да се разпространи върху съседни
области. Всичко това са нормални реакции, които показват, че механизмът за самолечение регулира
Чи и кръвообращението в засегнатите тъкани на тялото.

Спукани ли са кръвоносните съдове, когато се появи Ша?
Появата на Ша по време на практикуването на Пайда често кара хората, дори някои ТКМ лекари,

да станат подозрителни и даже да се уплашат. Те предполагат, че Ша представлява кръв от спукани
кръвоносни съдове и че това е вредно за здравето. Това е погрешна информация.

Нашите кръвоносни съдове приличат в известен смисъл на гумен маркуч: когато по него няма
блокажи, удрянето и натискането кара водата в него да потече към местата с ниско налягане. Без
токсини, които забавят потока в кръвоносните съдове, чистата кръв по време на Пайда ще се насочи
от зоната,  която се шляпа,  към други зони.  Това обяснява защо има малко или никаква  Ша при
здравите хора или в здравите части на тялото. Ша е токсичен отпадък, който се извлича от кръвта и
телесните течности. В противен случай, той продължава да стои в тялото, предизвиквайки стагнация
и образувайки вредни патологични вещества като тлъстини, слуз, телесна маса, тумори, влага и т.н.

Стените  на  кръвоносните  съдове  имат  стегната,  подобна  на  мрежа  структура.  Токсичните
отпадъци  правят  кръвта  гъста  и  много  лепкава,  което  значително  забавя  движението  й.  Когато
шляпате зона, стагнирана от токсини, Ша ще бъде извлечена след поредица от биохимични реакции
между токсините и подсилената от Пайда Чи. Ша е много лепкава, а някои форми на Ша са почти
твърди и не могат лесно да се промъкнат,  когато са под натиск. Експертите по  Пайда притискат
кръвоносните съдове, карайки мрежестите дупчици да се разширят, а Ша продължава биохимичните
реакции с подсилената  Чи и се превръща в малки частички, които лесно могат да излязат. Някои
частици излизат през порите на кожата като прах във въздуха, някои се извеждат чрез потта, сълзите
или носните секрети, повечето - с урината и изпражненията. Многократното шляпане на кожата кара
все повече  Ша да се прилепва към стените. По този начин токсините се извеждат под формата на
Ша, без да се разкъсват кръвоносните съдове.

Има хора, които не са убедени в това и отиват в болницата за различни тестове. Резултатът е, че
техните кръвоносни съдове не са спукани. Може да опитате: прилагайте Пайда докато се появи Ша,
продължете да шляпате същата зона достатъчно дълго и достатъчно силно, и след 1-2 часа  Ша на
това място ще изчезне. Някои хора не само са опитвали целия Пайда процес, но са правили и снимки
на появяването на Ша, потъмняването й, Ша в най-тъмния й нюанс, избледняването на Ша, и накрая
- изчезването на Ша. Можете да опитате сами.

В много редки случаи Пайда може да предизвика спукване на капилярите под кожата. Ако върху
дланта, която използвате за Пайда, има лепкави течности или следи от кръв, то кожата и капилярите
действително  са  се  спукали.  Това,  въпреки  всичко,  е  чудесен  знак  за  по-добър  лечебен  ефект.
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Обикновено, здравата кожа не се уврежда по време на Пайда. Когато има спукани капиляри, значи
кожата в тази зона има нужда да бъде наранена, за да бъде излекувана, т.е. „без разрушение, няма
изграждане“.  Това е  знак за по-добра детоксикация,  тъй като старите  травми,  студа  и влагата,  и
дълбоко скритите токсини се извеждат на повърхността и се отстраняват.  Това много прилича на
терапията  „пускане  на  кръв“,  използвана  от  големи  етнически  групи  по  света.  Когато  се  появи
кървене,  Пайда убива с  един куршум два заека,  т.е.  получавате  полза от две терапии -  Пайда и
кръвопускане.

По време на Пайда сесии съм срещал много случаи на кървене. Един мъж със сериозни сърдечни
проблеми имаше черна Ша на лакътната свивка при първата Пайда сесия. От Ша избиваше кръв и
той моментално почувства отпускане на напрежението в гръдния кош. Скоро след това кръвното му
налягане  спадна.  При  друг  човек,  след  кратко  приложение  на  Пайда, зоната  по  протежение  на
Меридиана на Перикарда по лакътната свивка стана мораво-черна. Напрежението в гръдния му кош
намаля скоро, след като продължи да прилага  Пайда, а дланта, с която шляпаше, се покри с кръв.
След това настъпи значително подобрение в хроничното му сърдечно заболяване, а други симптоми,
включително главоболие, болки в гърдите и неравномерните сърдечни пулсации, изчезнаха. Имаше и
един човек, който обичаше да прилага Пайда върху други хора. Помолих го да шляпа рамото ми с
голяма сила, така че да опита интензивна  Пайда. В края на сесията по дланта му,  където минава
Меридианът  на  Перикарда,  се  беше  появила  голяма  кървава  пришка.  Скоро много  симптоми  на
сърдечното му заболяване значително се подобриха, а тъмният цвят на лицето и устните му доста
избледня.

При екзема,  псориазис  и  други  кожни  заболявания  и  при  ухапвания  от  отровни насекоми  и
животни,  по-добра  ефикасност  и  по-бърза  детоксикация  се  постига,  когато  засегнатите  зони  се
шляпат до момента, в който започне да се секретират кръв и лепкави телесни течности. При пациенти
с хипертония и сърдечни заболявания, шляпането докато се обели кожата и започне да се процежда
кръв,  работи  за  по-бързото  намаляване  на  кръвното  налягане  и  за  облекчаване  на  главоболието,
чувството за стегнатост в гръдния кош, неравномерното сърцебиене и др. Много хора с подобни
заболявания са изпитали тези ефекти на Пайда.

Когато кожата е олющена и се процеждат кръв и телесни течности, най-доброто действие е да не
правите нищо. Няма опасност от възпаление. Може да продължите още малко шляпането, за да се
отървете от малко токсична кръв и течности. Скоро ще спре да кърви, после ще се появи коричка и
ще  се  образува  здрава  кожа.  Такива  заболявания  могат  да  бъдат  напълно  самоизлекувани  с
продължителна Пайда в много сесии.

Още повече, когато използвате ръцете си, за да прилагате Пайда, дланите също биват шляпани.
Когато по дланите се появят Ша, напуквания, мехури, пълни с вода или кръв, това е допълнителен
подарък. Те ще намалеят и ще се излекуват без всякакво специфично третиране.

Много хора се плашат от вида на грубата кожа, след като тя бъде наранена веднъж или няколко
пъти по време на Пайда сесии. Това е лечебна реакция. Продължете ПайдаЛаджин и рано или късно
кожата ще стане по-мека и по-нежна, отколкото е била преди това.  Някои хора преживяват дори
локално или систематично белене на кожата.  Разбира се,  това е добър знак — една безплатна и
естествена терапия за подмладяване на кожата.  Има множество свидетелства за хора, които са се
сдобили с по-деликатна кожа, благодарение на упоритото прилагане на Пайда.

„IIIа“, Чи и кръв
Ша се появява в различни нюанси,  цветове и форми. В някои сериозни случаи  Ша излиза в

тъмни тонове на червеното, в мораво или черно, а също може и да се получи подуване. Може да
изглежда ужасяващо,  но това са реакции, сочещи подобрение и показващи, че токсичната кръв и
течности се филтрират навън и че протича процес на детоксикация. Нормално е някои зони, в които
се е появила Ша, да бъдат болезнени при допир или търкане. Ако зона с проявена Ша подпухне и
боли много при докосване, това показва, че меридианите в тази зона са сериозно блокирани.

Първоначалната поява на  Ша показва проява на  Ин токсини.  Когато приложението на  Пайда
продължи, шляпаната зона и цялото тяло постепенно ще се затоплят. Това е резултат от усилващата
се Ян енергия. Понякога даден човек може да се почувства сгорещен в даден момент, а в следващия
да му стане студено. Това се получава когато Ин и Ян енергиите се борят в тялото. Студени ръце и
крака по време на или след Пайда показват, че студът се извежда от тялото.

Ша е много ярко проявление на взаимодействията между Ин и Ян. Също като мяха, описан от
Лао Дзъ в „Тао Те Чинг“, когато Ян се надига, Ин спада, заболяванията се лекуват и енергиите Ин и
Ян се балансират. С други думи, здравословното състояние ще се подобри, докато Ша и подуването
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отминават.  Ефектът  е  същият  като  при  терапиите  Gua Sha (изстъргване  на  кожата)  и  В  a  Guan
(слагане на вендузи).

Ша при Пайда същото ли е като натъртванията при сбиване или злополука?
Не. По същество са напълно различни.
Ша, зачервените  подутини  и  другите  реакции  по  време  на  и  след  Пайда са  показател,  че

блокажите в меридианите се изчистват. Те са очаквани и желани ефекти при ритмична и доброволна
Пайда. Те са част  от процеса на детоксикация и самолечение.  Любящите действия инжектират в
тялото позитивна енергия.

Изкарването на  Ша може да е много болезнено. След това ще боли все по-малко и по-малко,
докато  болката  напълно  изчезне.  Обикновено  кръвоносните  съдове  не  се  пукат.  Някои  хора  се
страхуват,  че  когато  се  появи  много  Ша, това  може  да  означава  подкожни  кръвоизливи.  Но
медицинските  тестове  не  показват  спукани  кръвоносни  съдове.  Все  пак,  в  много  редки  случаи,
кожата наистина се наранява и излизат токсична кръв и течности. Обикновено състоянието бързо се
подобрява  и  кожата  бързо  заздравява  по  естествен  път.  Например,  това  може да  се  получи  при
пациенти  със  сериозни  сърдечни  заболявания,  при  шляпане  на  сгъвките  на  лактите.  Пациенти  с
псориазис или с други тежки кожни заболявания е по-добре да шляпат засегнатите участъци докато
не прокървят. Без разрушение няма изграждане.

За  разлика  от  това,  натъртванията  и/или  нараняванията  при  сбивания  или  инциденти  се
причиняват от това,  че изведнъж е приложена прекалено много сила,  която спуква кръвоносните
съдове.  Това няма нищо общо с блокажите в меридианите.  Замесена е  много негативна енергия.
Може да боли много и след това да останат белези.  Много често преживяването може да остави
емоционална травма дълго след като инцидентът се е случил.

Какво трябва да се направи, когато по време на Пайда се появи Ша?
Най-доброто нещо, което може да се направи, е прилагането на Пайда да продължи, докато Ша

не започне да избледнява. Това се нарича масирана Пайда.
Ша, която се появява по време на Пайда е добра реакция, която показва къде са проблемите със

здравето. Тя показва, че скритите в тялото токсини се извеждат на повърхността и че лечението е в
ход. Пайда не трябва да бъде прекратявана веднага след като се появи Ша, иначе ефикасността ще
бъде значително намалена. Цветът на Ша ще потъмнее при продължаване на Пайда. С продължаване
на приложението на Пайда, цветът на Ша ще стане по-светъл и ще избледнее по-бързо и нормалният
цвят  на  кожата  ще  се  възстанови.  Може  да  опитате  това  сами  като  сравните  Ша по  краката  и
колената си - продължете на прилагате Пайда от едната страна и спрете от другата. Ша от страната,
където продължавате да прилагате Пайда ще мине по-бързо. Заключението е, че ако продължите да
прилагате Пайда, ще получите по-добра ефикасност и Ша ще изчезне по-бързо.

Пайда привлича повече Чи и подобрява кръвообращението в шляпаните зони, допринасяйки за
по-добра детоксикация.  Ако спрете  Пайда веднага,  след появата  на  Ша, този  процес  просто  ще
отнеме повече време. Понякога това може да отнеме дни, седмици или дори месеци.  Ша отминава
по-бързо при младите и здравите хора, отколкото при възрастните и сериозно болните.

Някои хора използват мокса, акупунктура, кръвопускане, вендузи и други методи, за да накарат
Ша да изчезне по-бързо, но ние все пак препоръчваме да продължите с ПайдаЛаджин, тъй като това
е най-простият, най-удобен и ефективен метод.

След къпане в горещ извор, ще изпитвате по-малко болка от Пайда, а Ша ще отмине по-бързо.
Ще навлезе ли Ша обратно в кръвообращението, водейки до мозъчен удар или инфаркт?
Не.
Много хора са озадачени от изчезването на  Ша след Пайда.  Някои лекари, които никога не са

прилагали  Пайда върху  себе  си,  използват  въображението  си,  за  да  я  обяснят  и  принуждават
пациентите  си  да  спрат  да  прилагат  Пайда, казвайки  им,  че  Ша ще  навлезе  обратно  в
кръвообращението и може даже да доведе до мозъчен удар или инфаркт. Това е чиста форма на
невежество и предразсъдъци.

Детоксикацията чрез ПайдаЛаджин не е просто физическо прочистване. Първо, в стимулираната
зона  се  събира  Чи, тя  ще  разложи  токсичния  отпадък  в  кръвта  и  телесните  течности  до  малки
частички  Ша, които  лесно  могат  да  се  изхвърлят.  Това  означава,  че  токсичните  отпадъци  са
претърпели  физична  и  химична  промяна.  С  други  думи,  Ша е  токсичен  отпадък,  филтриран  от
нездрава кръв,  който може само да бъде изхвърлен по различни канали,  без да може да навлезе
отново  в  здравата  кръв.  Това  е  вълшебният  замисъл  на  Създателя.  Това  е  магията  на  нашия
механизъм за самолечение.
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Кожата е най-големият канал за детоксикация на  Ша, тъй като по нея има много пори. Всяка
пора постоянно диша, също като ноздрите. Ян енергията, активирана чрез ПайдаЛаджин, разгражда
Ша на миниатюрни частички, невидими за невъоръжено око. Тъй като са много по-малки, те могат
да  преминат  през  порите  и  да  се  изпарят  във  въздуха.  Потта,  миризмите,  бучките,  обривите  и
сърбежите  са  знаци  за  детоксикация  през  кожата.  В  допълнение,  всички  отвори  на  тялото,
включително  устата,  ноздрите,  очите,  ушите,  уретрата  и  ануса,  също са  канали за  детоксикация.
Оригването, повръщането, потенето, хремата, сълзите, ушната кал, изпускането на газове, урината и
изпражненията  са  знаци  за  детоксикация.  Те  също се  наричат  „лечебни  реакции“.  С  една  дума,
всички секрети са токсини и отпадъци, изхвърляни от тялото.

Постепенното  избледняване  и  изчезването  на  Ша не  е  процес,  при  който  токсините  се
абсорбират  в  тялото,  а  процес,  при  който  токсичните  отпадъци,  т.е.  Ша, се  елиминират  през
посочените  по-горе  канали.  Без  биохимичните  реакции,  предизвикани  от  ПайдаЛаджин, тези
токсини няма да бъдат пречистени под формата на Ша, а вместо това ще продължат да стагнират Чи
и потока на кръвта и да образуват патогенни вещества. ПайдаЛаджин дава сила на Чи да разгради и
обезвреди  тези  токсини.  По  време  на  ПайдаЛаджин телесният  аромат,  миризмата  на  потта,
миризмата и цвета на урината и изпражненията на даден човек ще станат по-силни от обичайното.
Нормално е и да се чувства уморен, и да преживее различни лечебни реакции, тъй като образуването
и отстраняването на Ша консумира енергия.

Според западната медицина, произведената по време на Пайда Ша е „отровена кръв“, която се
премахва  от  кръвоносните  съдове  и  се  разполага  в  интерстициалното  пространство  под  кожата.
Интерстициалната кръв се разпознава от фагоцитите и лимфоцитите като чуждо вещество и така се
разгражда и изхвърля чрез дишането, потенето, уринирането и по други канали. Когато фагоцитите и
лимфоцитите функционират нормално, Ша се разгражда по-бързо и избледнява по-бързо, в противен
случай ще отнеме повече време. Редовното приложение на Пайда засилва имунната функция на тези
клетки, помагайки на тялото ефикасно да се освободи от патологичните вещества.

Модерната медицинска наука е открила, че премахването на вредните чужди вещества може да
усили  функциите  на  имунната  система,  да  стимулира  генерирането  на  много  стволови  клетки  в
естествената  им среда и премахването  на  загнили и мъртви клетки,  и да  подобри капацитета  на
тялото  да  се  справя  със  стреса  и  да  възстановява  увредените  тъкани.  Пайда не  само  незабавно
подобрява циркулацията и прочиства меридианите от блокажи. Процесът на елиминиране на  Ша е
всъщност  „направи  си  сам“  серум  за  антигенна  терапия,  който  прави  ненужно  използването  на
инжекции. Той може да подобри способността на тялото да премахва чуждите вещества и да подобри
имунитета. Това е допълнителна полза от Пайда, известна също като „последващ ефект“ на Пайда.

Китайската медицина има ясно обяснение за това: Ша е акумулирана в тялото Ин енергия. Пайда
извежда  Ша на повърхността,  а при продължаване на  Пайда, се загрява първо шляпаната зона, а
после  и  цялото  тяло,  т.е.  Пайда стимулира  Ян енергията.  Колкото  повече  болка  се  изпитва  при
Пайда, толкова  по-бързо  тялото  се  загрява.  Заболяванията  се  лекуват,  когато  Ин енергията  се
неутрализира от надигащата се Ян енергия.

Без значение дали става дума за Теорията за движението на Чи за Теорията за взаимодействието
между  Ин и  Ян  в китайската  медицина  или  за  клетката,  имунитета  и  други  теории  в  западната
медицина, всички те са ограничено познание за това, което човешките същества използват в опитите
си да дешифрират неразгадаемия механизъм за самолечение, заложен вътре в нас. За да откриете
тайната на самолечението,  трябва да се ангажирате с реално практикуване и да го почувствате в
сърцето си.

Част III 
Ладжин

Какво е Ладжин?
Ладжин (пинин: la jin): Ла, да се разтягаш; Джин, сухожилия и връзки. Просто казано, Ладжин е

да правиш прости и ефективни упражнения за разтягане на връзките и сухожилията, които свързват
скелета и органите в тялото.  Ладжин помага за подреждането на костите по местата им и прави
сухожилията гъвкави, премахва блокажите в меридианите и позволява плавното протичане на Чи и
кръвта. Упоритото практикуване лекува различни заболявания, предизвикани от скъсяване на тези
връзки, включително най-очевидните болки, засягащи врата, рамената, кръста и краката.

Въпреки  че  Ладжин не  се  практикува  като  основна  терапия  толкова  широко,  колкото
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лекарствените терапии и акупунктурата, различни упражнения за разтягане отдавна съществуват в
йога, спорта, таоизма, кунг-фу (бойните изкуства), чи-гун, и китайската медицина.

Как работи Ладжин?
Едно бебе има много силна Ян енергия и много меко тяло. Когато човек расте, тялото му става

по-сковано, сухожилията се скъсяват и Ян енергията постепенно спада. В напреднала възраст човек
се прегърбва и затова става по-нисък. Когато човек умре, Ян енергията се изчерпва и тялото напълно
се сковава. Същото важи при животните и растенията. Зелените клонки и листа са нежни, гъвкави и
буйни,  изсъхналите  са  твърди,  чупливи  и безжизнени.  Гъвкавостта  свидетелства  за  изобилна  Ян
енергия, сковаността е сигнал за слаба Ян енергия.

За това колко е важно да имаш гъвкави сухожилия и връзки (джин) говорят следните китайски
поговорки: „Където костите са на мястото си и  джин са гъвкави,  Чи и кръвта ще текат плавно.“
„Удължаването на  джин с един инч ще удължи живота с 10 години.“; „Човек процъфтява, когато
джин са гъвкави и умира, когато  джин се свият.“ За да живеем дълго и да сме здрави, трябва да
направим сухожилията меки, по-дълги и по-гъвкави.

Джин-Суо  (Jin-Suo  - втвърдяване и свиване на сухожилията) може да изглежда, че засяга само
движенията  на  тялото.  Но  в  действителност  влияе  отрицателно  върху  всички  вътрешни  органи.
Нашите кости, крайници и вътрешни органи са свързани заедно посредством сухожилия, връзки и
меридиани.  А  12-те  главни  сухожилия  се  намират  по  протежение  на  12-те  главни  меридиана.
Втвърдяването  и  свиването  на  сухожилията  причинява  блокажи  в  меридианите  и  проблеми  със
здравето. И това не се случва в определени части на тялото, а в цялото тяло и през целия човешки
живот.  Джин-Суо е  свързано  с  всички  заболявания,  а  Ладжин помага  да  излекуваме  болките  и
заболяванията.

Концепцията за Джин-Суо тепърва ще се признава от западната медицина. Много хора с диабет,
хипертония и други заболявания все още биват лекувани чрез контрол върху индикатори като нивата
на кръвна захар и кръвно налягане, а първопричините остават незабелязани или към тях се подхожда
с пренебрежение,  дори след години лечение.  Такива причина могат  да бъдат лесно открити чрез
Ладжин, а при комбинация с Пайда, могат да бъдат диагностицирани още по-точно. Много болки се
причиняват от втвърдяване и свиване на сухожилията, но могат да бъдат облекчени незабавно чрез
практикуване на Ладжин. Тъй като тази терапия не е позната и/или приета от специалистите-медици,
за потискане на симптомите се използват лекарства или хирургическа намеса.

Широко застъпено е схващането, че когато човек се оплаква от болка, разтягането трябва да се
преустанови,  за  да  не  се  наранят  костите  или  сухожилията.  Все  пак,  разтягането  е  необходимо
именно за да се избегне по-нататъшно сковаване на вече скованите сухожилия.  Ладжин премахва
блокажите и облекчава болката, защото „ако няма болка, няма блокажи“.

Трябва  да  се  отбележи,  че  продължителността  и  интензитета  на  Ладжин следва  да  бъдат
увеличавани постепенно. Ефектът ще е по-добър, ако  Ладжин се комбинира с  Пайда, с правилна
диета и/или други природни терапии. Ежедневното практикуване на Ладжин е едно от най-добрите
фитнес упражнения.

Как да установя Джин-Суо?
Ако тялото ви има един или няколко от следните осем симптома, значи страдате от втвърдяване

и свиване на сухожилията:
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[Тест 1] Когато клякате
Става ли все  по-трудно?  Един от  начините  да разберете  е  като опитате  да ходите по нужда

клекнал, в тоалетна без тоалетна чиния.
[Тест 2] Лесно ли повдигате крак?
Спомняте ли си как се изкачват стълби през едно стъпало? Става ли ви все по-трудно да го

правите?
[Тест 3] Можете ли лесно да се наведете от кръста?
Всеки път навеждането става все по-трудно и може да завърши с навяхване и изкълчване.
[Тест 4] Можете ли да вървите или да тичате с широки крачки?
Ако можете да правите само малки крачки, значи е време да се замислите.
[Тест 5] Единият ви крак по-дълъг или по-къс ли е от другия?
“Как така не съм го забелязал?”
[Тест 6] Можете ли да опънете и свиете ръце?
Опитайте се да се хванете за горните дръжки в градския транспорт.
[Тест 7] Можете ли да разтворите краката си широко и да приклекнете все едно седите?
“Защо не мога да разтворя краката си толкова широко, колкото другите хора?”
[Тест 8] Можете ли лесно да извиете тялото си?
“Аха, това не е защото съм дебел, а защото имам Джин-Суо?”
Какви са знаците и симптомите на Джин-Суо?
Гъвкавите сухожилия и връзки допринасят за доброто здраве. Веднъж, след като сухожилията

станат твърди и се свият, тялото ще прояви един или няколко от следните симптоми:
Болки и скованост във врата
Болки и скованост в лумбалната област
Неспособност да се наведете
Болки и скованост в гърба
Болки в краката и парализа
Неспособност да клекнете до долу
Нееднаква дължина на краката или ходене с малки крачки 
Болка в петите, разпространяваща се нататък 
Подложени на стрес сухожилия в тазобедрените стави 
Неспособност да вдигнете бедрата си нагоре или в страни 
Трудност да се завъртите
Скъсяване на мускулите
Неспособност да отворите или свиете ръцете в лактите 
Болка, скованост, усещане за подуване, липса на гъвкавост в ръцете, краката, лактите, колената

Признаци за  Джин-Суо: Вдигнатият крак се свива, долният крак не може да стъпи на земята,
ръцете не могат да легнат плътно на Ладжин пейката

Ладжин е едновременно точна диагноза и действие за самопомощ

Какви проблеми са свързани с Джин-Суо
Освен посочените по-горе, Джин-Суо допринася също и за следните проблеми:
Уринарни  нарушения,  като  хемороиди,  нарушена  функция  на  простата,  уринарни  блокажи,

спешно, често или неволно уриниране и др.
Репродуктивни нарушения, като болезнен цикъл, нередовна менструация, кисти на яйчниците,

тумор  на  матката  или  безплодие  при  жените;  импотентност,  преждевременна  еякулация,
преждевременна еякулация или намалено либидо при мъжете.

Необясними болки във вътрешните  органи,  включително  болки в  стомаха,  коремната  област,
червата, коремни болки при децата и др.

Студени ръце и ходила, усещане за болка, скованост или подуване в ръцете и ходилата.
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Сърдечно-съдови нарушения и церебрално-съдови заболявания, като хипертония, стегнатост в
гръдния кош, недостиг на въздух, нарушен сърдечен ритъм и др.

Нарушения в черния дроб и жлъчния мехур, като хепатит А, хепатит В, хепатит С и възпаление
на жлъчния мехур.

Кожни заболявания като псориазис, невродермит, алергичен дерматит и др.
Диабет
Последствия от изкаран инсулт

Седем главни Ладжин пози и техния ефект

1. Ладжин в легнало положение
Това е най-безопасното Ладжин упражнение, което е с най-всестранна ефективност. То разтяга

най-много сухожилия и връзки и прочиства всички меридиани в тялото, макар и в различна степен.
Изпълнявайте го на специална Ладжин пейка.

Стандартна  позиция  (вижте  Фигура  1):  Легнете  по  гръб на  Ладжин пейката,  с  двете  ръце
изпънати  над главата  близо до ушите  и отпуснати върху пейката.  Изправеният крак трябва да  е
вдигнат и допрян успоредно до вертикалната дъска и да е привързан към нея точно над коляното.
Стъпалото на вдигнатия крак трябва да е под ъгъл от 90 градуса спрямо вертикалната дъска и да е
обърнато леко навътре. Седалището, задната част на коляното и петата на вдигнатия крак трябва да
бъдат плътно долепени към вертикалната дъска, като и двете тазобедрени стави трябва да са плътно
долепени до пейката. Цялото стъпало на долния крак трябва да бъде стъпило на земята. За да усилите
интензитета, съберете краката по близо един към друг и закачете торбички е пясък или други тежести
на двете ходила и на ръцете. Останете в тази позиция от 10 до 40 минути, след което сменете краката.
Когато се появят неприятни усещания, изтръпване, болка или подуване, не спирайте Ладжин, защото
това  е  моментът,  в  който  се  постига  ефект.  Резултатът  от  Ладжин може  да  се  определи  по
изражението  на  лицето  на  човекът,  който  е  на  Ладжин пейката  -  колкото  по-болезнено  е
изражението,  толкова  по-добър  е  лечебният  ефект.  Разбира  се,  това  трябва  да  е  съобразено  с
търпимостта към болка на съответния човек.

Начинаещият вероятно няма да може да се разтегне в стандартната  поза,  заради скованост и
скъсяване на сухожилията. Това е нормално. Правете това като ежедневно упражнение, постепенно
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увеличавайки продължителността и интензитета на  Ладжин. Много болки и заболявания ще бъдат
облекчени и рано или късно ще бъдат излекувани по време на този процес.

Ако не разполагате с Ладжин пейка, използвайте столове, за да се разтегнете по стената или по
рамката  на  вратата.  Това,  все  пак,  е  временно  решение.  Използването  на  столове  има  следните
недостатъци: не е толкова безопасно и дори толкова удобно, колкото лежането на  Ладжин пейка;
вдигнатият  крак  не  може да  бъде  привързан  към  стената  или  рамката  на  вратата;  височината  и
структурата на столовете може да варира, което би намалило ефекта на  Ладжин. Някои хора, след
като са практикували Ладжин със столове, не усещат голямо подобрение. Но веднъж, след като се
прехвърлят на Ладжин пейка, лечебният ефект значително се усилва.

Ползи от Ладжин в легнало положение:
1. Всички  меридиани  директно  или  индиректно  се  прочистват,  особено  тези  на  Сърцето,

Перикарда,  Черния  дроб,  Далака,  Жлъчния  и  Пикочния  мехур.  Това  подпомага  детоксикацията,
лекува заболявания и подобрява имунната и сексуалната функция.

2. Болките незабавно се облекчават. Например болките в главата, врата, гърба, кръста, ханша,
краката, колената, ходилата, черния дроб, стомаха и жлъчния мехур, менструалните болки и др.

3. Значително подобрява хроничните и критични заболявания, включително диабет, хипертония,
сърдечни заболявания, простатит (възпаление на простатата), заболявания на кожата, черния дроб,
бъбреците, стомаха, хемороиди, запек, възстановяване след инсулт и т.н.

4. Неговите  „допълнителни  ефекти“  включват  повишаване  на  ръста,  загуба  на  тегло,
разхубавяване, намаляване на луничките и бръчките, както и премахване на акне. Може да се окаже,
че младите хора и хората на средна възраст са станали по-високи след Ладжин, но най-удивително
подобрение има при възрастните хора, тъй като повечето от тях страдат от скъсени сухожилия и са
прегърбени.

5. Според някои собственички на салони за красота, Ладжин в легнало положение, в комбинация
с правилно дишане и опъване на ръцете колкото се може по-нагоре, има видим ефект върху жени с
наднормено тегло и увисващи гърди. Това се получава,  тъй като разтягането в тази поза променя
посоката на гравитация за гърдите.

6. Освен  че  лекува  болките  в  долната  част  на  гърба  и  краката,  упоритото  упражняване  на
Ладжин помага на хората, които медитират, да сядат с кръстосани крака по-лесно.

7. Все още не е точно установено колко различни заболявания могат да бъдат подобрени чрез
практикуването на  Ладжин в  легнало положение.  Списъкът по-горе е  обобщение на отзивите на
хора, които го практикуват самостоятелно.

2. Ладжин в клекнало положение
Това е най-старото упражнение за естествено разтягане, което прочиства множество меридиани

по  протежение  на  краката  и  стъпалата,  включително  тези  на  Черния  дроб,  Далака,  Бъбреците,
Стомаха,  Жлъчния  мехур  и  Пикочния  мехур.  Частите  от  тялото,  които  най-много се  разтягат  са
петите,  глезените,  прасците,  колената,  седалището  и  кръста.  Сгънатите  колена,  ханш и  кръст  са
добър масаж за вътрешните органи.

Просто клекнете долу на земята за 5 до 40 минути. Това е същата естествена поза, която заемате,
когато ходите до тоалетна клекнали (Вижте Фигура 2). Ето защо това положение се нарича също
„Ладжин за изхождане“. Името му може да звучи вулгарно, но е лесно за запомняне и стимулира
съзерцанието и въображението.

За начинаещите може да е по-лесно да клекнат с разтворени крака.  Трудността се увеличава,
когато  краката  са  събрани.  За  най-добър  ефект,  опитайте  да  клекнете  колкото  може  по-ниско,
съберете крака, наведете глава и обгърнете с ръце колената. Позата е позната също като „бебешка
прегръдка“, тъй като прилича на позата, в която се намира бебето в утробата на майка си. По-трудно
е да клекнете с боси крака, но и ефектът е по-добър.

Китайците правили много неща клекнали: хранили се, разговаряли и дори провеждали срещи в
тази поза, както може да се види в много стари филми. Все пак, повлияни от модернизацията, дори
тоалетните, в които преди са ходили по нужда клекнали, са заменени с такива с тоалетна чиния. Да
ходиш по голяма нужда клекнал е най-естествения начин - прочиства блокажите в меридианите и
масажира червата и вътрешните органи, като така допринася за по-добрата перисталтика на червата.
Тоалетната  чиния  може  да  изглежда  елегантна  и  удобна,  но  ни  лишава  от  възможността  да  се
масажираме и разтягаме по естествен начин. Нищо чудно, че все повече и повече хора днес изпитват
болки в долната част на гърба и краката и им е трудно да клекнат. Ето затова горещо препоръчвам на
хората  да  изберат  тоалетна  тип  клекало  -  за  да  намалят  разходите  си  и  да  спестят  възможни
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медицински разноски. А и това прави лесно вмъкването на клякането в ежедневните дейности.
Ползи от Ладжин в клекнало положение:
1. Това е типично упражнение от типа „масирана бомбардировка“: сухожилията,  които не са

(напълно)  разтегнати  в  легнало  положение,  се  разтягат  максимално  при  клякане.  Разпъват  се
сухожилията  в  следните  зони:  петите,  глезените,  прасците,  колената,  бедрата,  ханша,  опашката,
кръста,  гърба,  гръдния кош,  рамената  и врата.  Позата  подпомага  перисталтиката,  подсилва  Чи и
кръвообращението и прочиства основните меридиани в тялото.

2. Спомага за подобрение на състоянието при повечето от познатите заболявания, например при
хемороиди,  артрит,  диабет,  хипертония,  запек,  гастроентерит,  сърдечни  заболявания,  нарушена
функция на простата, гинекологични нарушения, болки в долната част на гърба и краката, и т.н.

3. За хора, които са в състояние на „неоптимално здраве , това е много добро фитнес упражнение.

3. Ладжин на стъпенка
Стъпете върху дъска под наклон с възможност за регулиране на височината, вдигнете пръстите

на краката и се опитайте да стоите изправени и да пазите равновесие. Най-добре е да вдигнете ръце
високо над главата си, но можете също така да ги сложите зад гърба или да ги оставите естествено
отпуснати покрай тялото (Вижте Фигура 3). Останете в тази поза от 10 до 60 минути. Хората със
сериозни блокажи в меридианите, а оттам и с тежки заболявания, може в началото да имат повече
неприятни усещания, като повишена чувствителност, изтръпване, болка и подуване. Може да им е
трудно да стоят изправени и да има нужда да изнесат таза назад, за да поддържат равновесие. С
повече практика, седалището ще се върне в нормалната си позиция и ще ви е по-лесно да се разтягате
за по-дълго време. Тогава нивото на трудност може да се увеличи. Тази Ладжин поза разтяга почти
всички основни сухожилия и меридиани от стъпалата,  нагоре по прасците,  седалището,  кръста  и
бъбреците, особено тези по долната част на ходилото, петите, глезените, задната част на ходилото и
прасците.

Ползи от Ладжин на стъпенка:
Когато човек остарява, краката му първи показват белезите на остаряването. По протежение на

стъпалата  и  краката  минават  три  Ин и  три  Ян меридиана.  Тези  меридиани  са  най-податливи на
изстиване  и  блокират  най-напред.  Разтягането  на  Ладжин  стъпенка  представлява  основно
прочистване на многото меридиани и акупунктурни точки по стъпалата и прасците, които не могат
да бъдат разтягани добре с други Ладжин пози. Позата може да облекчи болките в ходилата, краката,
кръста и различни хронични заболявания, включително диабет, хипертония, сърдечни заболявания,
нарушения в простата, проблеми с черния дроб и бъбреците, инсулт, рак и др.

Ладжин стъпенката  е  много  компактна  и  заема  съвсем  малко  място.  Тя  е  много  удобен
инструмент за запазване на здравето в дома и в офиса. Някои хора стоят на нея, като в същото време
разговарят, четат, гледат телевизия и дори работят на компютър или извършват друга офисна работа.

4. Ладжин в изправено положение
Застанете под касата на врата, вдигнете ръце и опрете длани плътно до страните й, като опънете

ръце колкото е възможно повече.  Преместете единия крак напред,  все едно че правите трапец,  и
изпънете другия крак назад, колкото ви е възможно.

Стъпете на земята с  цели стъпала.  Дръжте горната  част на тялото изправено и успоредно на
рамката на вратата, главата е изправена и погледът е право напред (Вижте Фигура 4). Стойте така в
продължение на 5 до 8 минути, след това сменете краката.

Ползи от Ладжин в изправено положение:
Действа на меридианите около рамената, гърба и краката, предимно при заболявания, свързани с

болки във врата, сковани рамена заболявания на млечните жлези, хипертиреоидизъм и заболявания
на белите дробове. Меридианът на Пикочния мехур в задната част на прасците също се разтяга.

5. Ладжин в поза Y
Легнете  на  земята  или  на  леглото  и  помолете  някой  да  държи  единия  ви  крак,  докато  вие

разтягате хоризонтално другия толкова, колкото можете, така че болката да е поносима. Останете в
тази поза 3 до 30 минути, после сменете краката.

Можете също да легнете на леглото или на постелка със седалище плътно опряно на стената, с
вдигнати по стената крака които да разкрачите колкото е възможно повече, в позиция, подобна на
буквата Y. Останете в тази поза от 3 до 30 минути (Вижте Фигура 5).

Ползи от Ладжин в поза Y:
1.Опитайте  Ладжин в  поза  Y  в  случаите,  когато  болките  в  долната  част  на  гърба  и  кръста
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продължават, след изпълнението на Ладжин в легнало положение.
2. Това е чудесен начин за прочистване на Меридианите на Черния дроб Далака и Бъбреците по

протежение на вътрешната страна на всеки крак и за подобряване функцията на съответните органи.
3. Може да направи краката по-слаби.
6. Ладжин за врата
Легнете  по гръб на леглото,  върху столове или на  Ладжин пейка,  изтеглете главата,  врата и

горната  част  на  рамената  извън ръба  и  ги оставете  да  увиснат  естествено,  като  в  същото  време
изпъвате ръце колкото може по-назад (Вижте Фигура 6). Останете в тази поза от 5 до 8 минути.

Ползи от Ладжин за врата:
Използва  се  предимно  за  облекчаване  на  заболяванията  на  гръбнака  в  областта  на  врата,

рамената, горната част на гърба, гръдните прешлени, заболявания на петте сетивни органа, особено
при главоболие, замаяност, астма, ринит, катаракга, глаукома, слепота или други очни заболявания,
при  изгърбване,  скованост  във  врата,  напрежение  в  гърдите,  схванати  рамена,  заболявания  на
щитовидната жлеза,  сърдечно-съдови и церебрално-съдови заболявания,  хиперплазия на млечните
жлези и др. Докато главата е отпусната във въздуха обратно на нормалното си положение, в мозъка,
очите, носа и ушите навлизат повече Чи и кръв и лекуват заболявания в главата и по лицето. Когато
отпуснете част от гръдните прешлени надолу в тази поза, могат да се облекчат заболявания, свързани
с гръбнака в областта на гърдите, сърцето и белите дробове.

Запомнете:
Хора,  страдащи  от  виене  на  свят,  хипертония,  сърдечно-съдови  или  церебрално-съдови

заболявания, трябва да изпълняват упражнението постепенно.
Известно е също като „наместване на костите по време на сън. Спете на твърдо легло или на

твърд  матрак,  за  предпочитане  без  възглавница  (Вижте.  Фигура  7).  Това  разтяга  врата  и  целия
гръбнак и намества всички кокали. Може да се практикува като спите във всякакви пози. Тъй като
главата обикновено е наклонена напред за продължително време, докато работим, това предизвиква
проблеми с врата. Ладжин по време на сън обръща посоката на гравитация за врата. Това е нежно, но
въпреки това ефективно Ладжин упражнение. Ако винаги сте използвали възглавница, вероятно ще
имате нужда от няколко нощи, за да свикнете с него.

Много хора, след като получат незабавен добър ефект от Ладжин или наместване на костите, по-
късно може да установят, че болките и заболяванията им се появяват отново. Причина за това може
да бъде, че не са променили навика си - продължават да стоят на меки дивани или да спят на меки
матраци.  Седенето и спането на постелки или дървени легла са традиционни китайски практики,
които за съжаление вече не са популярни в Китай. Все пак, тези традиции все още са живи и се
приемат добре в корейската и японската култура.

Някои хора може да се оплачат, че спането на твърдо легло им причинява болка. При все това, те
имат полза както от  Ладжин,  така  и от наместването на костите,  тъй като твърдото легло не се
нагажда към изкълчените, хлътнали или изкривени стави или прешлени, а противодейства на теглото
на човешкото тяло по естествен начин, намествайки костите.

Ако не разполагате с твърдо легло, просто спете на земята (внимавайте да не е студена и влажна).
Часовете, прекарани в сън, са времето, когато поемаме енергия от Земята. Ето защо по-здравословно
е да спите на земята, особено на приземен етаж. Накратко, седенето и спането на твърда повърхност е
естествено разтягане и наместване на костите.

1. Това е безопасно и естествено упражнение за самопомощ. По време на сън разтягането се
случва по естествен начин,  като силата идва от тежестта на тялото. Превърнете го в навик и по-
незначителните размествания на гръбначния стълб може да се наместят по естествен път.

2. Това  е  прост  диагностичен  метод  за  установяване  на  проблеми  със  здравето:  където  има
болка, има вероятност от здравословен проблем.

Защо античните китайски мебели са квадратни? Защото тази форма дава възможност човекът,
който ги използва да държи тялото си изправено и да се разтяга естествено. При хората, които гледат
телевизия или водят разговор,  сгушени на  удобни и меки мебели за  сядане или лягане за дълги
периоди от време, е по-вероятно да се появят изгьрбвания, болки в кръста, колената, изместване на
костите, нееластични сухожилия и блокирани меридиани. При практикуването на медитация, едно от
изискванията  е  да  седите  изправени,  тъй  като  това  помага  костите  да  са  в  правилен  ред,  а
сухожилията - гъвкави. Това в крайна сметка спомага за прочистването на меридианите.

Ще причини ли Ладжин увреждания на сухожилията и мускулите?
Не.  Ладжин е  естествено,  разумно упражнение.  Можете да определите продължителността  и
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интензитета му така, че да не се нараните от прекомерно разтягане, т.е. няма начин да предизвикате
увреждане  на  сухожилията,  връзките  и  мускулите,  практикувайки  Ладжин. Начинаещите,  тези,
които  имат  критични  заболявания  и  възрастните  няма  нужда  да  се  разтягат  прекалено  много  в
началото, но трябва постепенно да увеличават продължителността и интензитета.

Болка, скованост, неприятна болезненост, усещане за подуване и други реакции, показват, че Чи
и кръвта не могат да се движат плавно в тялото, така че то се нуждае от практикуване на Ладжин, за
да се улесни техния плавен поток.

Някои  хора  твърдят,  че  техните  сухожилия  още  от  детството  винаги  са  били  нееластични.
Всъщност,  нееластичните сухожилия дават знак за физически разстройства -  показват,  че нещо е
черния дроб не е наред, тъй като черният дроб управлява сухожилията. Такива хора имат по-голяма
нужда от практикуване на Ладжин от останалите.

Ако не изпитвате никаква болка, скованост или усещане за подуване колкото и време, и каквито
и  Ладжин упражнения  да  практикувате,  това  предполага,  че  костите  ви  са  на  мястото  си,
сухожилията ви са гъвкави, а Чи и кръвта могат да протичат по естествен начин. В този случай няма
нужда да продължавате с практикуването на Ладжин.

Продължителност и интензивност на Ладжин
Не е възможно да се зададе общовалиден стандарт за продължителност и интензитет на Ладжин,

тъй  като  хората  се  различават  по  възраст,  физика  и  здравословно  състояние.  От  пациентите  и
възрастните не може да се очаква да успеят да се разтегнат в стандартна поза от първи опит. Важното
е  да  се  разтегнат  докато  се  появи  усещане  за  неприятна  чувствителност,  скованост,  болка  или
подуване. Колкото по-силни са тези усещания, толкова по-добър е ефектът от Ладжин. В противен
случай упражнението има малък или никакъв ефект.

Многобройни клинични доказателства  сочат,  че  лечебният  ефект е  по-добър,  ако  Ладжин се
практикува в продължение на 20 минути. Ефектът от 20-минутна сесия Ладжин е по-добър от ефекта
на две 10-минутни сесии. Ефектът е още по-добър, когато се изпълнява Ладжин в легнало положение
с 3 до 10-килограмови торбички с пясък на всеки крак.

Някои хора изпитват мъчителни болки скоро, след като са легнали на  Ладжин пейка, което е
индикатор за сериозни проблеми със здравето. Такива хора трябва да постоянстват в изпълнението на
Ладжин и  постепенно  да  се  разтягат  за  повече  време  и  с  по-големи  тежести.  За  тези,  които
практикуват йога или редовно танцуват, 10 минути Ладжин не са особено предизвикателство. Но ако
продължителността на Ладжин се увеличи до 30-40 минути за всеки крак, ще започнат да изпитват
неприятна чувствителност, усещания за възпаление, скованост, болка или подуване. Това са добри
лечебни  реакции,  които  показват,  че  се  постига  ефект.  Практикуването  на  Ладжин трябва  да
продължи, а още по-добре ще бъде, ако се практикува и Пайда.

И така,  рекорда  по  продължителност  на  Ладжин в  легнало  положение  е  два  часа  на  ден  -
разтягане на всеки крак за по един час с 10-килограмови торби с пясък на всеки крак. Резултатът от
това  интензивно  практикуване  е,  че  подаграта,  хипертонията  и  сърдечните  заболявания  се
самолекуват и лекарствата се спират.

Трябва  да  се  отбележи,  че  продължителността  на  Ладжин се  измерва  едва  след  появата  на
усещания за подуване, неприятна чувствителност, скованост или стягане. Това е моментът, в който
механизмът за самолечение работи най-добре. Няма никаква полза да се разтягате, ако не изпитвате
никое  от  тези  усещания.  Ако  спрете  да  се  разтягате,  след  като  сте  почувствали  лека  болка  или
скованост,  или  просто  си  лежите  удобно  на  столовете  или  на  Ладжин пейка,  без  да  напрягате
вдигнатия крак, очаквате ли изобщо да има ефект? Столовете и други инструменти могат да бъдат
използвани като временни заместители на изпълнението на Ладжин в легнало положение. Въпреки
това, ефектът е доста по-малък в сравнение с разтягането на стандартна Ладжин пейка. А е и въпрос
на безопасност. Ето защо горещо препоръчваме използването на Ладжин пейка.

Няколко неща, които трябва да запомните за Ладжин
1. Когато  практикувате  Ладжин на  открито,  избягвайте  вятъра  и  хладния  въздух,  а  когато

практикувате в затворени помещения, електрическите вентилатори или климатици не бива да духат
директно към вас.  Изпотяването по време на  Ладжин е  полезно и НЕ Е нужно да бързате да се
разхлаждате. Кръстът и колената никога не трябва да се голи, тъй като по време на Ладжин тялото е
отпуснато и порите са отворени. По-добре е да носите дрехи с дълги ръкави и панталони с дълги
крачоли, за да се поддържате затоплени, особено при включен климатик. В противен случай, студът
може да навлезе през отворените пори, да засегне ставите и да предизвика повече заболявания.

2. Няма установени стандарти колко продължителна и колко интензивна трябва да бъде една
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Ладжин сесия — това зависи и от възрастта и здравословното състояние на практикуващия. Общият
принцип е: за по-добър и по-бърз ефект,  разтягайте се с по-големи тежести и за по-дълго време.
Хората, които танцуват или практикуват йога, или имат гъвкаво тяло, може да разтягат всеки крак за
30-50 минути или повече.

3. Ако в легнало положение стъпалото ви не може да достигне земята, може леко да разтворите
долния крак, за да намалите болката. Обаче веднъж, след като сте стъпили на земята, приближете го
отново към другия крак, така че двата крака да са близо един до друг, за да избегнете състоянието
дюстабан.

4. Хората  с  хипертония,  сърдечни  заболявания,  немощните,  възрастните  и  сериозно  болните
трябва да подхождат по-внимателно, тъй като болката, предизвикана от Ладжин, ще увеличи пулса и
кръвното налягане. Въпреки че това са нормални реакции и признаци за подобрение, желателно е
продължителността и интензитетът да се увеличават постепенно. Може да подпрете главата с малка
възглавничка, за да избегнете притока на кръв към мозъка.

5. Ако  по  време  на  Ладжин се  появят  главоболие,  световъртеж,  лицето  пребледнее,  избие
студена пот, усетите напрежение в гърдите, крайниците изтръпнат или станат студени, усетите бързо
или неравномерно сърцебиене или се появят други лечебни реакции, спрете за малко и шляпайте
силно сгъвката на лактите и акупунктурната точка Нейгуан, близо до китките (Вижте Глава IV Част I
Остри симптоми).  Колкото повече болка изпитвате по време на процеса, толкова по належащо е да
продължите прилагането на Пайда.

6. Жените могат да практикуват  Ладжин във всеки момент на месечния си цикъл. Тези, които
имат менструални болки, ще се почувстват по-добре, ако практикуват Ладжин по време на цикъл.

7. Бъдете наблюдателни, когато изпълнявате Ладжин. Когато в някаква част от тялото се появи
болка, докато изпълнявате  Ладжин, приложете също така и  Пайда. Това ще има много по-добър
лечебен  ефект.  Особено при тези,  които  изпитват  затруднение  да  правят  Ладжин, шляпането  на
ставите, ръцете и ходилата, може да облекчи болката, изпитвана по време на Ладжин.

Част IV 
Общи принципи на ПайдаЛаджин

Кои хора могат да се възползват от ПайдаЛаджин?
ПайдаЛаджин е предназначен за всички - мъже и жени, млади и стари. Това не е лекарство и

няма за цел да излекува специфично заболяване. По-скоро, целта е да се стимулира механизма за
самолечение в тялото, който автоматично да регулира  Чи и движението на кръвта, да предотврати,
диагностицира и самоизлекува болките и заболяванията.

Всеки  може  да  практикува  ПайдаЛаджин, като  постепенно  увеличава  продължителността  и
интензитета,  спрямо  собственото  си  физическо  и  здравословно  състояние.  Хората  след  80-90
годишна  възраст  имат  много  видими подобрения  след  практикуване  на  ПайдаЛаджин. Нежното
потупване на бебе, по-малко от една годинка, може да има по-добър ефект от шляпането на възрастен
човек, тъй като бебето има по-силна Ян енергия, приема изцяло позитивната енергия от този, който
го шляпа и стимулацията е отвътре, без намесата на културата и познанието.

Много  деца  и  млади  хора  имат  по-сериозна  скованост  и  скъсяване  на  сухожилията  от
възрастните.  Това  може  да  бъде  диагностицирано  чрез  огромната  болка,  която  изпитват  при
изпълнение  на  ПайдаЛаджин. По-добре е  те да започнат  практикуването  на  ПайдаЛаджин сега,
отколкото по-късно през живота си.

Продължителност и честота на ПайдаЛаджин
За да се излекувате по-бързо, практикувайте повече ПайдаЛаджин; за да се излекувате по-бавно,

практикувайте по-малко ПайдаЛаджин; ако не искате да се самоизлекувате с ПайдаЛаджин, тогава
не практикувайте.

ПайдаЛаджин не е  медицинска терапия.  Това е  лесен и удобен метод за самолечение.  Няма
общовалиден стандарт за това колко дълго и колко често даден човек трябва да го практикува. Това
зависи от възрастта, здравословното състояние, личните нужди на дадения човек и от други фактори.
Препоръчваме Ладжин в легнало положение в продължение на 10 минути за всеки крак. Всъщност,
за ПайдаЛаджин важи принципът „колкото повече, толкова по-добре“, тъй като това не е лекарство
и няма странични ефекти. Болката и други видове дискомфорт, които човек изпитва по време на и
след  ПайдаЛаджин, представляват добри лечебни реакции.  На тях не бива да се гледа по същия
начин,  както  на  страничните  ефекти  при  лечението  с  медикаменти.  Ако  имате  бурни  лечебни
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реакции или се чувствате много уморени, починете малко и пийнете чай от джинджифил и фурми.
След като  възстановите  енергията  си,  продължете  да  практикувате  ПайдаЛаджин и  напредвайте
стъпка по стъпка.

1. Без значение дали сте болен или не и дали ще излезе Ша по време на Пайда, най-добре е да
практикувате  ПайдаЛаджин  всеки  ден.  Това  помага  да  предотвратите,  да  диагностицирате  и  да
излекувате сами заболяванията си. Ша не е единствения сигнал за блокаж в меридианите, болката и
подутата кожа също са индикатор за това.

2. Една дълга сесия ПайдаЛаджин без прекъсване е по-добра от няколко кратки сесии. По-добър
ефект има, когато шляпате една зона по-дълго, разтягате единия крак по-дълго и с повече тежести.

3. Когато разполагате с достатъчно време, по-добре е да шляпате една зона в продължение на 30
минути  или да я  шляпате  масирано,  до пълен ефект,  преди да продължите към следващата.  Ако
нямате толкова време, шляпайте 1-2 зони всеки ден. Масирано и до пълен ефект означава: шляпайте
докато се  появи  Ша, след което продължете да шляпате,  докато  Ша започне  да избледнява или
напълно изчезне.

4. Когато позволяват обстоятелствата, можете да практикувате  ПайдаЛаджин по всяко време,
навсякъде.

Кое време е подходящо за практикуване на ПайдаЛаджин ?
Както често казваме „Рим не е построен за един ден“. Заболяванията се натрупват с времето. И е

необходимо време, за да бъдат излекувани. Човек може да се разболее по всяко време на деня и във
всеки ден от годината. ПайдаЛаджин може да се практикува във всеки момент от деня и във всеки
сезон от годината. По което и да е време, на което и да е място.

Опитът на милиони хора показва, че практикуването на ПайдаЛаджин винаги и навсякъде има
добър ефект, като особено ефективен е за пациенти с диабет, хипертония, сърдечни заболявания, рак
и други критични заболявания.  Много е добре да потупвате бебетата,  дори по-малки от годинка,
стига да го правите нежно и любящо.

Най-общо казано,  по-добър ефект от практикуването на  ПайдаЛаджин има, ако се изпълнява
сутрин, когато Ян енергията се надига. Въпреки това, ефективността е добра и когато се практикува
по което и да е друго време на деня. Ако имате задълбочени познания по китайска медицина и ви се
занимава с това, можете да практикувате  ПайдаЛаджин, съобразявайки се с денонощния цикъл на
прилив и отлив на Чи в меридианната система. Хората имат различни ритъм на живот и работа и не
могат да практикуват  ПайдаЛаджин в определено време. Както се казва в поговорката „Защо да
избираме най-подходящото време? Времето е сега.“ Сега е времето за ПайдаЛаджин.

Нагласата е много важна. С искрена благодарност и разкаяние в Сърцето, лечебният ефект ще
бъде дори по-добър, тъй като заболяванията произхождат от Сърцето и лечението трябва да дойде
също от Сърцето.

Може ли ПайдаЛаджин да се практикува през зимата, сезонът за съхранение на енергията?
Според китайската медицина, зимата е сезонът, в който се предполага, че трябва да съхраняваме

енергията си. Хората, които имат известни познания по китайска медицина често питат „Може ли да
практикуваме ПайдаЛаджин през зимата? . Предположението, което стои зад този въпрос е, че през
зимата  трябва  да  се  фокусираме  единствено  върху  запазване  на  енергията  и  допълване  на
дефицитите. Други питат: кой от четирите сезона на годината и кое време от деня - сутрин, обед или
вечер - е най-подходящото време за практикуване на ПайдаЛаджин.

Нашият отговор е:  ПайдаЛаджин може да се практикува през зимата. Може да се практикува
през всички сезони и по всяко време на деня.

Причините за  това са няколко:  Първо,  човек може да  се  разболее  по всяко време.  Ето защо
лечението  на  заболяването  може  да  се  извършва  по  всяко  време.  Второ,  през  зимата  трябва  да
съхраняваме добра енергия, не токсични отпадъци. Трето, ПайдаЛаджин прави две неща - премахва
излишъка  и  допълва  недостига,  а  това  автоматично  се  регулира  и  изпълнява  от  механизма  за
самолечение вътре в нас. Това вече беше обяснено по-подробно в други части на книгата.

Накратко, ПайдаЛаджин може да се практикува почти винаги и навсякъде.
Ако сте 100% здрави, може да следвате сезонния режим за поддържане на здравето. Но такива

хора са голяма рядкост. Огромното мнозинство не само имат здравословни проблеми, но може да
имат заболявания, за които не знаят или които не могат да бъдат уловени от медицинската апаратура.
За такива хора се казва, че са в „неоптимално здраве“. Това понятие е подвеждащо. „Неоптимално
здраве“ означава липса на добро здраве.  ПайдаЛаджин може да диагностицира дали един човек е
болен по-точно от медицинските прегледи. Най-големият приоритет на един пациент е заболяването
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му да бъде излекувано. Ако се разболееш през зимата, ще се наложи ли да чакаш до другата пролет,
за да бъдеш лекуван? Трябва ли да чакаш леко заболяване да се превърне в смъртоносен проблем?

Всички заболявания са предизвикани от блокажи в меридианите. След като меридианите веднъж
са блокирани,  в тялото се образуват бучки,  слуз,  тумори и т.н.  Ако те съществуват в тялото без
значение кое време и кой сезон е, тогава защо трябва да лекуваме заболяванията само в някои часове
и сезони, а в други - не? Наистина, китайската медицина застъпва становището за  “съхранение на
енергията през зимата“. Все пак, това, което трябва да се съхранява през зимата са „плодовете от най-
високо качество“, които сме събрали през есента. Когато човек е болен, в допълнение към видимите
тумори, бучки и слуз, може да има по-невидими студ и токсична Чи, намиращи се в меридианната
система, клетките, органите, костите и кръвта. Очаква ли се от нас да съхраняваме отпадъци, токсини
и негативна енергия в тялото си?

За пациента, без значение от времето и сезона, най-висш приоритет е да прочисти меридианите,
за да се детоксикира и да излекува заболяването. Така че  ПайдаЛаджин може да се практикува по
което и да е време на деня и през всеки от четирите сезона.

Което  е  още  по-важно,  ПайдаЛаджин е  повече  от  обикновено  детоксикиране.  Той  може  да
превърне токсините в хранителни вещества. Той повишава позитивната енергия като в същото време
ни освобождава от негативната енергия. Този процес на трансформация служи на крайната цел - да се
усвоят  хранителните  вещества  и  позитивната  енергия.  Ето  това  е  истинското  „съхранение  на
енергията“.  Без  процеса  на  детоксикация,  елиминация  на  студа  и  влагата,  и  превръщането  на
отпадъците в хранителни вещества, това, което се съхранява през зимата, може да е купчина боклук и
негативна енергия.

Още  повече,  чрез  прочистване  и  трансформация  на  отпадъците  и  негативната  енергия,
ПайдаЛаджин помага на тялото да освободи място за хранителните вещества и позитивната енергия.
В  противен  случай  те  няма  къде  да  бъдат  складирани.  Работата  на  ПайдаЛаджин е  да  засилва
позитивната енергия и да премахва негативната. С изобилие от позитивна енергия, негативната ще
изчезне, а балансът между Ин и Ян енергията постепенно ще се възстанови. Здравият човек е добре
балансиран  човек.  Когато  тялото  е  пълно  с  негативна  енергия,  лечението  се  превръща в  празни
приказки  и  загуба  на  време,  защото  се  прехласваме  в  дискусии  за  „съхранение  на  енергия  през
зимата“ и  за  това кое е по-важно - „премахване на излишъка или допълване на недостига“. Първо,
подсилете позитивната енергия, после мислете за „съхранение на енергията през зимата“.

Погледнато от друга гледна точка, зимата е студен сезон, но е и сезон на празници и веселие за
китайците и за много хора от други националности. Заболеваемостта и смъртността през този сезон
може да  бъде по-висока от обикновеното.  Острите заболявания  се  наблюдават по-често,  особено
инсултите, хипертонията, инфарктите и стомашно-чревните заболявания. По това време на годината
болниците  обикновено  са  препълнени.  По  това  време  на  годината  има  повече  нужда  от
ПайдаЛаджин. Той помага на хората бързо да облекчат болките и сами да излекуват заболяванията
си,  което  намалява  и  напрежението  в  болниците.  Разбира  се,  по-добре  е  ПайдаЛаджин да  се
практикува  в  другите  сезони  -  пролетта,  лятото  и  есента.  Когато  практикуваме  ПайдаЛаджин
съвестно в тези сезони, ще се радваме на по-добро здраве през зимата. Тъй като директното шляпане
върху кожата е неподходящо в студено време, можете да използвате Пайда уред или други помощни
средства, за да се шляпате облечени, както и да практикувате повече разтягане на Ладжин пейка.

Според китайската медицина, както в годината има четири сезона, така има „четири сезона“ и в
денонощието.  Когато условията позволяват,  правете повече  ПайдаЛаджин сутрин, когато изгрява
слънцето. Все пак, някои хора разполагат с време за ПайдаЛаджин само вечер. Въпреки че ефектът
от практикуването на ПайдаЛаджин вечер не е толкова добър, колкото практикуването през деня, то
е все пак ефективно, стига да го превърнете в навик.

Всъщност, първият ни ПайдаЛаджин практически семинар беше през зимата на 2010 година в
Пекин. Повечето от пациентите ни бяха възрастни хора с недостатъчна Чи и слаба кръв. И въпреки
това,  ефектът  на  самолечение  беше  доста  забележителен,  без  значение  дали  ставаше  въпрос  за
диабет, хипертония, сърдечни заболявания или различни видове болежки. Можете сами да направите
изводите си от статистиката от втория практически семинар в Пекин, проведен в края на 2010 година.
От  тогава  провеждаме  ПайдаЛаджин практически  семинари  целогодишно  в  десетки  китайски
градове  и  на  други  континенти.  До  момента  сме  провели  стотици  практически  семинари  и  сме
помогнали  на  хиляди  пациенти.  В  момента  десетки  милиони  хора  по  целия  свят  практикуват
ПайдаЛаджин ежедневно.

Подходящ ли е методът ПайдаЛаджин за възрастни хора, за сериозно болни пациенти и за
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хора със слаба Чи?
Обикновено, сериозно болните пациенти и възрастните хора страдат от недостиг на Чи и кръв.

Остаряването и заболяванията се предизвикват от недостиг на  Ян енергия и наличие на прекалено
много патогенни вещества в тялото. Процесът на лечение на заболяванията представлява процес на
премахване на излишъка и допълване на недостига.

Много хора мислят, че приемът на „здравословни храни и хранителни добавки“ е начин да се
допълни  недостигът.  Те  не  са  наясно,  че  най-добрият  начин  за  допълване  на  дефицитите  е  да
прочистят  меридианите,  тъй като „меридианите,  по които енергията  тече  плавно,  са  най-доброто
подхранване“. Дори опитни лекари по китайска медицина не успяват да проумеят същността на тази
теза. Всъщност, разграничаването между излишък и недостиг, външен и вътрешен, прекалено студен
или горещ и „премахване на излишъка и допълване на дефицита“ е средство за постигане на крайната
цел - балансиране на Ин и Ян енергиите. Хиляди клинични доказателства сочат, че от всички хора,
практикуващи  ПайдаЛаджин,  без  значение дали у дома или по време на  практически семинари,
повечето от тези, при които се наблюдава най-добър ефект при самолечението, са именно възрастни,
сериозно  болни  и  такива  с  недостиг  на  Чи и  кръв.  Тук  се  включват  хора  с  диабет,  сърдечни
заболявания, поражения в бъбреците, рак в последен стадий и/или с други хронични заболявания.
Някои от тези хора са в 80-те и 90-те години от живота си. Много от хората, на които ПайдаЛаджин
е помогнал, са възрастни пациенти, които имат по-сериозни блокажи в меридианите от другите хора
и страдат от толкова голям дефицит на Чи и кръв, че тялото не може да поема много храна. За такива
хора, които имат нужда от подхранване, допълването на дефицита не може да стане веднага. Те имат
нужда първо да прочистят меридианите от блокажи и след това да приемат питателна храна. А най-
добрият начин да се прочистят меридианите е чрез практикуване на  ПайдаЛаджин. С други думи,
когато снабдителните канали в тялото са блокирани, хранителните вещества и лекарствата не могат
да стигнат до мястото, за което са предназначени. Когато пътят е тесен или има пътен инцидент,
добавянето  на  повече  превозни  средства  няма  да  помогне.  Спешната  задача  е  пътят  да  бъде
прочистен.

От  научна  гледна  точка  ПайдаЛаджин може  да  предизвика  генерирането  на  „ендогенно
лекарство“ в тялото.  Хората с  дефицит на  Чи и  кръв могат да попълнят недостига  с  „ендогенно
лекарство“ и с хранителни вещества,  получени от преработката на отпадъци, което се случва при
практикуването на  ПайдаЛаджин. Най-добрите научни изследвания доказват,  че костите,  ставите,
кожата, мускулите и сухожилията са не просто кинематични системи, а са най-голямата ендокринна
система в човешкото тяло. Когато практикуваме ПайдаЛаджин, меридианите, кръвоносните съдове,
лимфната, нервната и други системи постепенно ще се прочистят, а кръвта, органите и клетките в
тялото ще бъдат наново оптимизирани. Това не само подсилва имунната система. Това автоматично
стартира  производството  на  биохимични  вещества,  от  които  се  нуждае  човекът,  т.е.  „ендогенни
лекарства“, като стволови клетки, инсулин, адреналин, енкефалин и други хормони. Казано по друг
начин,  ПайдаЛаджин не  само отблокира  меридианите  и  изчиства  токсините  и  отпадъците,  но  и
превръща боклука в хранителни вещества  и ендогенно лекарство. Това е чудотворен процес, които
превръща боклука в богатство.

Китайската медицина обяснява това по ясен начин: ПайдаЛаджин допълва Ян енергията, която
подпомага циркулацията.

Подпомогнато  от  хранителна  терапия  (т.е.  чай  от  джинджифил  и  фурми),  тялото  ще  има
достатъчно  Ян енергия  и  болестите  ще  бъдат  държани на  разстояние.  Свободното  протичане  на
енергия в меридианите може да повиши  Ян енергията,  която действа  в  тялото като антивирусен
механизъм, който автоматично премахва вирусите, туморите и другите заболявания. Когато Чи тече
плавно  в  меридианите,  само  тогава  можем  да  подсилим  слабата  енергия.  В  противен  случай,
хранителните вещества,  които навлизат  в тялото може да стимулират развитието на заболявания,
вместо да му дадат нова сила. Бучките, тлъстините, раковите клетки и т.н. - всички те имат нужда от
храна, за да растат.

Без значение дали човек е възрастен, сериозно болен или страда от недостиг на Чи и кръв, щом е
жив,  може  да  практикува  ПайдаЛаджин. При  все  това  трябва  да  се  отбележи,  че  силата  на
приложение  следва  да  нараства  плавно,  от  леко  към  интензивно  и  продължителността  да  се
увеличава постепенно, в зависимост от здравословното състояние и поносимостта на дадения човек.

Докато  практикувате  ПайдаЛаджин и  постепенно  прочиствате  меридианите,  пийте  чай  от
джинджифил и фурми. След това хапнете ориз, хляб, оризова каша, макарони и други основни храни.
Това са прости и естествени храни, които лесно се смилат и усвояват.  Човечеството приема тези
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храни от хилядолетия и те са доказано най-добрият избор за подсилване на Чи и кръвта. Избягвайте
приемането на медикаменти, преработени и консервирани храни. Пациенти, които са много слаби и
не могат да практикуват продължително ПайдаЛаджин, трябва да си починат и после да продължат
прилагането на метода.

Ако даден  пациент  не  желае  да  практикува  ПайдаЛаджин самостоятелно  или с  помощта  на
други хора, не го/я принуждавайте. Това би имало обратен ефект.  ПайдаЛаджин е добър метод за
самолечение, но само тези, които го практикуват доброволно, могат да извлекат полза от него.

Може ли ПайдаЛаджин да убива бактерии и да лекува рак?
Този въпрос е  зададен  от  гледната  точка  на  западната  медицина.  Според нея,  за  убиване  на

бактериите трябва да се използват антибиотици.  Въпреки това,  постоянно се появяват все повече
видове бактерии. В отговор на това се произвеждат и предписват все по-мощни антибиотици, които
целят унищожаването на новите видове. Хората и бактериите са въвлечени в една нескончаема война
и в порочен кръг. По подобен начин, изправена пред раково заболяване, западната медицина убива
раковите  клетки  с  химиотерапия,  а  туморите  -  с  операция.  Когато  се  използват  антибиотици,
оперативна намеса и химиотерапия, човешкото тяло бива третирано като безжизнена машина, която
няма душа. Това, което обединява тези терапии е техният общ фокус - да се премахне „проблема“,
като  основните  причини  се  пренебрегват.  Нежеланото  последствие  от  подобни  терапевтични
принципи и лечения е, че те прикриват проблемите, вместо да ги изкоренят.

В китайската медицина няма такова понятие като унищожаване на бактерии и ракови клетки.
Защо  да  ги  унищожаваме?  Китайската  медицина  придава  особено  значение  на  равновесието  и
хармонията.  Бактериите  са  навсякъде,  в  природата  и  в  човешкото  общество.  Може да  намерите
безброй бактерии във въздуха, водата, растенията, животните, в човешката уста, ноздри и вътрешни
органи,  както  и  в  такива  храни  като  виното,  маслото,  сиренето,  оцета  и  соевия  сос.  Накратко,
бактериите винаги са съществували, вътре в нас и около нас. Не е възможно да ги убием всички чрез
целенасочено и системно унищожаване.

Това, което човечеството може да направи е да поддържа баланс между полезните и вредните
бактерии. Добрият баланс допринася за доброто здраве. Ето защо в Хуан Ди Ней Джин за здрав се
приема „човек, който е балансиран . Докато Чи и кръвта текат плавно в тялото, между бактериите ще
има естествен баланс и мирно съвместно съществуване. Равновесието между Ин и  Ян в човешкото
тяло включва баланс между полезните и вредните бактерии.

По  същия  начин,  в  китайската  медицина,  начинът  да  се  излекува  ракът  е  като  първо  се
идентифицира средата, в която се образуват раковите клетки, т.е. основната причина. След това се
предприемат мерки за промяна на тази среда (причината), вместо директно да се атакуват раковите
клетки  (ефекта).  Много  фактори  може  да  допринасят  за  развитието  на  рак,  но  въпреки  това,
фундаменталната  причина  е  в  блокираните  меридиани  —  това  създава  среда,  подходяща  за
развитието на ракови, а не на нормални клетки. Има една стара поговорка, според която „течащата
вода никога не е застояла, а пантата на врата, която се използва, никога не я ядат червеи“. И наистина
е така. Китайската медицина не реже, не убива и не унищожава. Тя подобрява средата по естествен
начин,  като  така  студът,  флегмата,  влагата,  стагнацията  и  токсичните  отпадъци  изчезват,  а
патогенните организми или променят природата си, или се изхвърлят.

Вендузите, масажът, акупунктурата, нагряването с мокса, китайската билкова медицина и други
терапии — всички те работят върху пречистване на меридианите.  Но, повечето от тях трябва да
бъдат прилагани предимно от специалисти. ПайдаЛаджин обаче може да бъде практикуван от всеки.
За  обикновения  човек  най-простия  и  най-ефективен  начин  за  премахване  на  блокажите  в
меридианите  и  за  увеличаване  на  Ян енергията  в  тялото,  е  практикуването  на  ПайдаЛаджин.
Туморите  и  натрупванията  са  Ин по  същност.  Когато  има  достатъчно  Ян енергия,  която  тече
свободно  през  системата  от  меридиани,  тялото  е  затоплено  и  раковите  клетки  не  могат  да
просъществуват  в  тази  променена  среда.  През  зимата  ледените  блокове  може да  са  твърди като
камък, но когато дойде пролетта и температурата (Ян енергията) се повиши, те ще се стопят и ще се
превърнат във вода. Когато температурата продължи да се покачва, водата се изпарява и се образуват
облаци. Когато облаците високо в небето попаднат в област с ниска температура  (Ин енергия), ще
завали дъжд. Древните китайци описвали природните феномени като „събиране за формиране на
веществена субстанция и изпарение в ефира”. Ключовият фактор е температурата - дали е висока или
ниска, т.е. дали човек има изобилие от Ян енергия или не. Раждането и смъртта на раковите клетки
следват същия закон. В китайската медицина, глаголът Хуа (пинин: hua) се използва често и означава
„да променям, да превръщам, да разтварям“. Например, да  хуа флегмата, влагата и стагнацията; да
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хуа токсините в лекарство, враговете в приятели, и войната в мир.
Както виждате, без значение дали става дума за флегма, влага, натрупвания, бактерии или рак,

ПайдаЛаджин не ги атакува директно, а вместо това се фокусира върху техните първопричини. Не се
опитва  да  прикрие  проблемите,  а  постепенно  да  ги  открие  и  разреши.  ПайдаЛаджин стимулира
вродения ни механизъм за самолечение  -  да прочисти меридианите,  да усили  Ян  енергията  и да
промени средата на бактериите и раковите клетки, карайки ги да се превърнат в други вещества,
които впоследствие се поглъщат от други организми или се изхвърлят от тялото. Заболяванията се
самолекуват,  когато  вредните  и  здравите  клетки  и  бактерии  постигнат  баланс.  В  този  смисъл
ПайдаЛаджин представлява естествена,  органична детоксикация.  А механизмът за самолечение е
това, което регулира процеса - по какъв начин и какво количество токсичен отпадък да се изхвърли.
Това, което правим ние е, посредством ПайдаЛаджин, просто да активираме този механизъм, точно
както стартираме колата, завъртайки ключа. Това е всичко и това е достатъчно.

Ще доведе ли ПайдаЛаджин до разпространение на бактериите и раковите клетки?
Този въпрос също е зададен от гледна точка на западната медицина. Не, ПайдаЛаджин няма да

доведе до тяхното разпространение. Методът не помита раковите клетки и патогенните бактерии от
една част на тялото в друга, като боклук.

ПайдаЛаджин може  да  изглежда  като  просто  физическо  упражнение.  Въпреки  това,  в
допълнение  към  настройването  на  вибрационните  честоти  на  всички  клетки  и  органи  в  тялото,
ПайдаЛаджин усилва и най-неуловимата Чи (т.е. жизнена енергия), като така предизвиква физични,
биохимични и психологични промени.

Раковите  клетки  и  патогенните  бактерии  не  просто  произхождат  от  натрупаните  отпадъци.
Когато балансът в тялото се наруши, естествената среда става благоприятна за разпространение на
ракови клетки и патогенни бактерии,  и възпрепятства развитието на здрави клетки (включително
стволови)  и  полезни  бактерии.  В резултат  се  образуват  камъни,  тумори,  възпалени  тъкани и др.
Много  фактори  допринасят  за  ненормално  бързия  растеж  на  раковите  клетки  и  патогенните
бактерии, но в основата си това са блокажи в меридианите, които затлачват потока на Чи и на кръвта.
Също както  комарите  и  други  насекоми  се  събират  край  застояла  вода.  След  като  блокажите  в
меридианите се прочистят чрез практикуване на ПайдаЛаджин и създадат среда, в която „течащата
вода не застоява“, раковите клетки и патогенните бактерии ще загинат или ще променят естеството
си. Резултатът е органично, холистично самолечение.

Съвет към поддръжниците на ПайдаЛаджин
Някои хора нямат търпение да разкажат за ПайдаЛаджин на останалите, но може да се сблъскат

с отхвърляне. Има много причини за това, като основната причина е, че самите те не са практикували
ПайдаЛаджин достатъчно. Липсва им богат опит и не могат да се справят с различните въпроси и
реакции.

Съветваме поддръжниците на ПайдаЛаджин да спазват следните принципи:
1. Самолечението  с  ПайдаЛаджин следва  основния  принцип  за  доброволна  практика.

Споделяйте  ПайдаЛаджин с  всеки,  който е  заинтересуван  и  готов  за  метода.  Не принуждавайте
никого, включително членове на семейството ви, роднини и приятели, да го практикува. Не карайте
другите да се откажат от приема на лекарства и/или други здравни услуги.

2. Преди да споделите с другите, трябва да сте практикували ПайдаЛаджин и да имате опит с
Пайда както  като  самопомощ,  така  и  в  партньорство.  Най-добре  е  да  сте  прочели  книгата
Самолечение  с  ПайдаЛаджин внимателно,  да  сте  прочели  повечето  статии  на  нашите  интернет
страници и да сте участвали в едноседмичен практически семинар. В противен случай не можете да
разберете физиологичните и психологичните промени у човека, върху който се прилага Пайда, за да
приспособите силата на ПайдаЛаджин към личните му нужди, да се справите с лечебните реакции и
да отговаряте на провокативни въпроси.

3. Някои хора може да шляпат друг човек силно, с идеята бързо да изкарат повече Ша, но да не
се съобразят с поносимостта му към болка. Това е грешката, която поддръжниците на ПайдаЛаджин
допускат най-често. Когато шляпате друг човек, особено ако е начинаещ, преминавайте постепенно
от лека към интензивна Пайда. В противен случай болката от Пайда може да накара много хора да се
уплашат и да се откажат напълно от приложението на този метод за самолечение.

4. Обяснете ясно концепцията и същността на лечебните реакции и какъв е начинът за справяне
с тях. Обяснете, че такива реакции са неизбежни по време на процеса на диагностика, детоксикация и
самолечение, и че са знак, че методът има добър ефект. В противен случай много хора ще се уплашат
от лечебните реакции и ще приемат наградата  за  наказание.  Може да отидат  на лекар,  който не
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разбира ПайдаЛаджин като метод за самолечение, което да доведе до още по-неправилно разбиране.
5. Не приемайте появата на Ша за единствен критерий за ефективност на Пайда за да задоволите

личното си чувство за постижение. Защото  Ша е само една от многобройните лечебни реакции, и
мястото, цвета и количеството Ша не зависят от волята на този, който прилага Пайда.

6. Също като  Ша, болката по време и след  ПайдаЛаджин е индикатор за диагностициране и
самолечение  на  заболявания.  Ако  няма  болка,  няма  блокажи.  Щом човек  изпитва  болка,  докато
практикува ПайдаЛаджин, дори да не се появи Ша, той/ тя трябва да продължи да практикува, за да
изчисти останалите блокажи в меридианите.

7. Не  приемайте  твърдата  позиция,  че  колкото  повече  болка  изпитва  един  човек  докато
практикува  ПайдаЛаджин, толкова  ефектът  на  самолечението  ще  е  по-добър.  Разбирането  и
поносимостта към болка при различните хора са различни, и силата на Пайда трябва да бъде в зоната
на поносимост на човека, върху който се прилага. В момента, в който този човек усети прекадено
много болка, интензивността на ПайдаЛаджин трябва да се намали.

8. Когато някой ви зададе въпрос, на който не можете да отговорите правилно, не се опитвайте
да отговаряте.  По-добре го/я посъветвайте да прочете книгата  Самолечение с ПайдаЛаджин  и да
посети  нашите  интернет  страници,  където  е  представена  философията  на  ПайдаЛаджин, има
въпроси и отговори, видео материали и препоръки.

9. Някои  хора  може  да  са  запознати  с  философията  на  ПайдаЛаджин, но  да  не  следват
природните закони по отношение на диетата си или други житейски навици, и да не практикуват
активно  ПайдаЛаджин, което да доведе до влошаване на здравето.  Други хора се гордеят,  че са
усвоили  ПайдаЛаджин,  но продължават да се тревожат препалено много за личните си успехи и
неуспехи,  и  преживяват постоянни лечебни  реакции,  свързани със  Сърцето.  Такива  хора са  лош
пример за  подражание.  Съветваме ви първо да се погрижите за  собственото  си Сърце,  преди да
споделяте  ПайдаЛаджин с  другите.  Моля,  разберете,  че  самолечението  е  цялостно  лечение  на
тялото, ума и душата и като поддръжник, първо трябва да излекувате себе си.

Глава IV 
Препоръчителни ПайдаЛаджин режими

Част I 
Остри симптоми
Следват препоръки за това как да прилагате ПайдаЛаджин за облекчаване на остри симптоми и

общи  заболявания.  По  същество,  симптомите  и  лечебните  реакции  са  едно  и  също  нещо,
единствената  разлика  е,  че  лечебните  реакции  са  симптоми,  които  се  проявяват  чрез  активно
практикуване на  ПайдаЛаджин. Следващите методи могат да се използват също и за справяне с
различни лечебни реакции.

Продължителност
Пайда: Шляпайте една част от тялото или дадена акупунктурна точка в продължение на няколко

- до над 30 минути, в зависимост от тежестта на проблема (Вижте картинките).
Ладжин: Разтягайте единия крак в продължение на няколко - до над 30 минути, в зависимост от

тежестта на проблема (Вижте картинките).
Специфични спешни случаи
1. Тежки сърдечни проблеми,  загуба на  съзнание,  остра астма,  стягане  в  гръдния кош,

недостиг на въздух, гадене, повръщане, главоболие, виене на свят, пияно състояние, топлинен
удар,  морска  болест,  височинна  болест,  прекомерно  потене,  неконтролируемо  треперене,
промяна на цвета на устните до мораво-черно, пребледняване или промяна на цвета на лицето
до зеленикаво-черно, прекомерни силни емоционални реакции (радост, ярост, тревога, възбуда,
депресия, противоречия и др.)

Шляпайте силно сгъвката на лактите и акупунктурната точка Нейгуан близо до китката (ако само
един  човек  прилага  Пайда,  шляпайте  двете  ръце  една  след  друга,  ако  са  двама  -  шляпайте
едновременно и двете ръце). След това продължете да шляпате по протежение на цялата вътрешна
част  на  ръката.  В по-тежките  случаи,  шляпайте  зоната  отпред  между гърдите и  съответстващата
област отзад, по протежение на гръбначния стълб.

Замаяност в комбинация с крампи
В допълнение към шляпането на сгъвката на лактите и акупунктурната точка Нейгуан, може да

шляпате горната част на ходилото.
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Забележка:
В случай, че някой се чувства замаян или е в кома, без значение какво е наименованието на

заболяването, приложете метода като за инфарктно състояние.
Постепенно преминете от лека към интензивна Пайда. При спешни случаи, може да използвате

много силни шляпания.
2. Крампи на ръцете: Шляпайте акупунктурната точка Нейгуан, сгъвката на лактите, дланите и

обратната страна на дланите.
Крампи по протежение на крака или стъпалата:
Шляпайте сгъвката на лактите,  горната част на ходилото, навсякъде около коляното и целите

прасци.
3. Настинка, треска, кашлица, хрема (включително при децата)
Шляпайте сгъвката на лактите и акупунктурната точка Дажуй (Dazhui) (отзад върху издатината,

там  където  се  пресичат  линиите  на  рамената  и  врата)  -  по  30  минути  всяка  точка.  Постепенно
преминавайте от лека към интензивна Пайда. Прилагайте нежни, любящи и внимателни потупвания
при децата, потупвайте също целия гръбначен стълб в продължение на 30 минути.

4. Кръв от носа
Шляпайте сгъвката на лактите и обратната страна на дланите.
5. Болезнено гърло, възпалени сливици
Шляпайте врата - отпред и отстрани, гърдите, гърба, дланите и стъпалата.
6. Силен зъбобол
Шляпайте сгъвката на лактите и обратната страна на дланите (особено акупунктурната  точка

Хегу  (Hegu, намираща се между палеца и показалеца). Може да шляпате директно и областите на
бузите и устата, които са свързани с венците и зъбите.

7. Диария, хранителни отравяния, остри/хронични стомашни болки и подувания
Шляпайте акупунктурните точки  Зусанли и  Нейгуан, намиращи се съответно върху обратната

страна на дланите, и върху корема.
8. Остра форма на запек, кървящи хемороиди
Шляпайте обратната страна на дланите и цялото седалище. Лечебният ефект ще бъде по-добър,

ако се  появят цветни петна  Ша. При по-сериозни симптоми,  изпълнете  много сесии,  докато  Ша
излезе и се появи кървене, преди заболяването да бъде напълно излекувано.

9. Навяхване на кръста, остри/хронични болки в долната част на гърба и краката
Шляпайте задната част на колената (включително акупунктурната точка  Уейжонг (Weizhong)),

задната  и  външната  страна  на  краката.  Може също  така  да  шляпате  директно  засегнатите  зони.
Постепенно преминете от леки към по-силни шляпания. Правете и Ладжин в легнало положение.

10. Остра болка в областта на черния дроб и жлъчния мехур
Шляпайте по протежение на вътрешната и външната страна на двата крака.  Разтягайте  се на

Ладжин пейка или на Ладжин стъпенка (дъска за Ладжин) в изправено положение.
11. Менструални болки
Изпълнявайте  Ладжин в  легнало  положение,  в  клекнало  положение  или  в  Y-позиция  в

продължение на 20 до 30 минути.  Пийте чай от джинджифил и фурми и поддържайте тялото си
топло. Шляпайте слабините, корема и вътрешната страна на бедрата и колената.

12. Вагинален сърбеж при жените
Шляпайте засегнатата зона (перинеума), слабините, корема и вътрешната страна на всяко бедро.
13.  Обриви  и  други  видове  сърбеж,  ухапвания  от  насекоми,  комари  и  други  отровни

животни
Шляпайте директно върху ухапването или върху обривите и сърбежите. Лечебният ефект ще е

по-добър, ако шляпате ухапаните места, докато токсичната кръв или течност излезе навън. За тези
части на тялото, които не могат да бъдат шляпани лесно с ръце, може да използвате гумени уреди за
Пайда.

14. Сериозни изгаряния и изкълчвания
Намерете болезнените места върху диаметрално противоположната страна на тялото и шляпайте,

докато се появи Ша. Например, ако големият пръст на левия крак е изгорен или изкълчен, намерете
мястото/местата на палеца на дясната ръка и шляпайте там (ляв лакът - дясно коляно, лява китка -
десен  глезен,  ляво  рамо  -  слабините  отдясно  и  т.н.).  Може  също  да  шляпате  и  зоните  около
изгореното или изкълченото място и после да преминете  към шляпане директно върху засегната
зона.
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Забележка:
НЕ шляпайте места, където има отворени рани и/или счупени кости.

Ладжин в клекнало положение
Да напомним
1. Пайда и Ладжин са методи за самолечение. Можете да ги прилагате върху себе си или върху

други хора. Когато помагате на други хора, моля, искайте тяхното позволение ПРЕДИ да започнете.
2. Общо казано,  прилагането  на  ПайдаЛаджин трябва да  се  усилва  постепенно  от  леко към

интензивно. В много спешни случаи използвайте силни шляпания.
3. По време на и след  ПайдаЛаджин може да се появят усещания за горещо, студено,  силна

чувствителност, изтръпване, сърбеж, болка, щипене или подуване. Върху шляпаните участъци може
да се появят червени, морави, сини и/или черни петна. Може да има обриви, хълцане, изпускане на
газове, тъмни или миризливи урина и изпражнения. Това са добри реакции при лечебния процес,
които не трябва да ви тревожат.

4. Поддържайте се затоплени и избягвайте студа и течението по време на и след ПайдаЛаджин.
5. Много  обикновени  хора  и  лекари  лично  са  изпитали  незабавните,  чудотворни  ефекти  на

Пайда при облекчаване на остри симптоми. В спешни случаи като тези, описани по-горе, не трябва
да се паникьосвате или да чакате помощ. Всичко, от които имате нужда са две ръце и любящо сърце,
посветени на това да помогнат на себе си или на друг човек.

6. Според съответното законодателство в много държави, в спешни случаи, първа помощ може
да бъде оказана без да е необходим лиценз за лекар.

7. Това е само за ваша справка: решете дали да приложите тези методи за самолечение по ваше
усмотрение, и понесете всички последствия от решението си.

Част II 
Общи заболявания

„Къде трябва да шляпам, за да излекувам сам ххх заболяване?“
Това е най-често задаваният въпрос. Много хора го задават без да се замислят, вместо да отделят
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необходимото време и усилие да прочетат книгата  Самолечение с ПайдаЛаджин или да прегледат
нашите  интернет  страници,  за  да  се  запознаят  с  основната  философия  на  ПайдаЛаджин. Това
показва начин на мислене, типичен за съвременната медицина: акцент върху това да се отървем от
симптомите  (ефекта),  а  не  върху  факторите,  които  водят  до  тях  (причината).  Това  е  мислене
опростенческо и „на парче“, а не холистично и систематично.

Основна концепция на метода за самолечение ПайдаЛаджин, преди всичко, е да не се обръща
внимание на наименованието на заболяването. Всички заболявания са комплексни,  т.е. има
блокажи  в  множество,  меридиани.  Дори  обикновената  настинка  и  кашлицата  са  комплексни
заболявания.  Казано  по  друг  начин,  всички  заболявания,  включително  простудата  и  треската,
представляват смущения в имунната система, да не говорим за хроничните заболявания, които са
обобщено проявление на много заболявания, т.е. блокажи в множество меридиани.

С правилно разбиране на философията на самолечението, човек ще практикува  ПайдаЛаджин
систематично,  а  не  просто  шляпайки  дадена  област  или  шляпайки  с  цел  лечение  на  определено
заболяване. Освен, разбира се, когато става дума за облекчение на силни болки и/или други остри
симптоми.

Древните китайски класики Хуан Ди Ней Джин и Тао Те Чин предоставят теоретичните насоки за
ПайдаЛаджин. Разбирането  на  философията  за  взаимодействието  между  Ин и  Ян, системата  от
меридиани и „действие чрез бездействие“, представени в тези две класики, е важна предпоставка за
изграждане на философия за самолечение и за нашето кратко изложение за това кои зони на тялото
да се шляпат. Много жалко, че днес много възрастни хора не могат да разберат тези две класики.

Начинаещите в ПайдаЛаджин може първо да прочетат серията Пътят към Самолечение (Journey
to Self-Healing, на китайски и английски) в нашите интернет страници. Китайски издания с твърди и
меки корици,  озаглавени  Пътят  към Излекуване  (Journey  to  Cure) бяха  публикувани  в  Тайван  и
континентален Китай. Книгата ще даде възможност да добиете представа за китайската и западната
медицина, тяхната история и културен произход, да разберете как изучих китайската медицина и
също да ползвате за справка диаграмите на меридианите, за да свържете теоретичните им описания
според китайската медицина с реалните меридиани и акупунктурните точки във вашето тяло.

Така например,  наименованията на много заболявания - като диабет и хипертония,  са просто
симптоми,  на  които  е  сложен  етикет  в  съответствие  с  даден  медицински  индикатор.  Ето  защо
наименованията на заболяванията могат да бъдат доста подвеждащи. При все това, за яснота при
запитванията  и  комуникацията,  ще  продължаваме  да  използваме  тук  категоризираните  имена  на
заболяванията.

Тъй като заболяванията са комплексни, а различни заболявания може да проявяват едни и същи
симптоми, описанията в различни части на тази книга може да се препокриват и да изглежда, че се
повтарят. Важното е да се разбере, че същността на едно заболяване е дисбаланс в енергиите Ин и
Ян, който  се  предизвиква  от  блокажи  в  меридианите.  Най-важната  задача  е  да  се  отблокират
запушените меридиани. Временното изостряне на определени симптоми по време на този процес е
нещо добро, което наричаме „лечебни реакции“ — това е едно вътрешно преплитане на опасност от
привидно влошаване на здравето с възможността за цялостно лечение.

Постоянно  получаваме  молби  да  разкрием  тайната  на  ПайдаЛаджин при  лечението  на
определени заболявания. Но хората неизменно ще открият, че така наречената „тайна формула“ е
просто здрав разум. Няма никаква тайна. „Най-великият път е най-простият“. Въпреки това, ако не
вярвате в това, за вас тайната ще си остане тайна.

Следват  кратки  препоръки  за  това  как  да  шляпате  и  да  се  разтягате  за  облекчаване  и
самолекуване на общите заболявания, следвани от по-детайлни препоръки за самолекуване на някои
определени заболявания.

I Често срещани болки в ставите
Често срещани болки в ставите са болки във врата, рамената, китките, ръцете, долната част на

гърба, краката, глезените и др.
Нашата препоръка:
Шляпайте директно засегната зона в продължение на 15 до 60 минути. За облекчаване на по-

сериозни симптоми, прилагайте Пайда в повече сесии. Винаги започвайте с лека Пайда и постепенно
увеличавайте силата на шляпане. В нормалния случай, колкото повече болка има при Пайда, толкова
по-добър лечебен  ефект  ще се  постигне.  Най-много боли  докато  Ша излиза  на  повърхността  на
кожата, след това болката намалява. Продължете да прилагате Пайда, след като Ша излезе, и Ша ще
избледнее по-бързо.
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При болки във врата,  шляпайте засегната зона, целия врат и рамената,  и се разтягайте върху
Ладжин пейка. Друг вариант е да изпълнявате упражнението Удряне в Стена (Вижте учебното видео
на нашата интернет страница на английски). Болката във врата и главоболието, изпитвани по време
на и след изпълнение на упражнението Удряне в Стена, са лечебни реакции, говорещи за добър ефект
от лечението.

При схванати рамена, шляпайте предната, задната, лявата, горната и долната част на рамената,
включително подмишниците. Разтягайте се на  Ладжин пейка и изпълнявайте  Ладжин в изправено
положение. Редувайте Пайда с Ладжин.

При  болки  в  долната  част  на  гърба  и  краката,  разтягайте  се  на  Ладжин пейка,  след  което
шляпайте засегнатите зони, задната част на колената и цялата област около колената. При сериозни
болки, прилагайте Пайда по целите крака, от всички страни. Редувайте Пайда с Ладжин.

При болки в китките и глезените, шляпайте горната и долната част на засегнатите зони, както и
от всички страни на китката и глезените.

В допълнение  към  ПайдаЛаджин, най-добре е  да пиете  чай от джинджифил и фурми,  за  да
подсилите циркулацията на Чи и кръвта.

II Често срещани болки в органите
Често срещани болки в органите са главоболие, зъбобол, болки в корема, стомаха, черния дроб,

жлъчния мехур, менструални болки и др.
Нашата препоръка:
Шляпайте основните зони (акупунктурни точки) по протежение на съответните меридиани, като

се  консултирате  с  диаграмите  на  меридианите.  Тъй  като  повечето  хора  не  са  запознати  с
местоположението  на  меридианите  и  акупунктурните  точки,  по-точно  и  удобно  би  било  да
стимулират  определени  части  на  тялото,  тъй  като  всяка  от  тях  „покрива“  няколко  меридиана  и
акупунктурни точки. За по-подробна информация, моля вижте Глава IV Част I Остри симптоми.

При главоболие, шляпайте болезнените зони на главата и после - цялата глава, врата, рамената,
свивката на лактите и обратната страна на дланите, и се разтягайте на Ладжин пейка.

При зъбобол, шляпайте бузите и устата, акупунктурните точки Хегу и Зусанли, обратната част на
дланите на двете ръце, и се разтягайте на Ладжин пейка.

При болки в  корема  и  стомаха,  първо шляпайте  акупунктурните  точки  Зусанли и  Нейгуан и
корема, след това изпълнете Ладжин в клекнало положение и се разтегнете на Ладжин пейка.

При болки в  черния  дроб и  жлъчния  мехур,  разтегнете  се  на  Ладжин пейка  и шляпайте  по
протежение на вътрешната и външна страна на всеки крак, шляпайте акупунктурната точка Нейгуан
и свивката на лактите.

При  болки,  свързани  с  месечния  цикъл,  първо  се  разтегнете  на  Ладжин пейка,  след  което
шляпайте корема, вътрешната страна на всяко бедро и слабините.

Шляпайте всяка зона в продължение на 5 до 60 минути. За облекчаване на сериозни симптоми,
прилагайте Пайда по-дълго и в повече сесии.

В допълнение към  ПайдаЛаджин, най-добре е да правите упражнението Удряне в Стена и да
пиете чай от джинджифил и фурми, за да подсилите циркулацията на Чи и кръвта.

III Треска, предизвикана от простуда, умора, главоболие и кашлица
Нашата препоръка:
1. Шляпайте свивката на лактите, цялата вътрешна страна на всяка ръка, горната и задната част

на главата, акупунктурната точка Дажуй (Dazhui), врата, рамената и обратната страна на дланите. В
по-тежките случаи, шляпайте по протежение на целия гръбначен стълб и Меридиана на Пикочния
мехур от двете страни на гръбнака.  Може да използвате сешоар, за да загреете съответните зони
преди прилагането на Пайда, особено врата и акупунктурната точка Дажуй (Dazhui). Шляпайте всяка
зона 5 до 60 минути. За облекчаване на по-сериозни симптоми, прилагайте Пайда по-дълго време и в
повече сесии.

2. Пийте чай от джинджифил и фурми и направете гореща баня на краката.  Разтягайте се на
Ладжин пейка.

3. Изпълнявайте Удряне в Стена или медитативен джогинг за повече от половин час.
IV Проблеми с петте сетивни органи
Нашата препоръка:
Проблемите с очите, ушите, носа, устата, зъбите, езика и други УНГ заболявания представляват

повърхностни  симптоми,  чиито  първопричини  се  крият  в  съответните  вътрешни  органи.  Според
китайската медицина, проблемите с очите са свързани с черния дроб, проблемите с ушите и зъбите -
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с бъбреците, проблемите с носа - с белите дробове, проблемите с устните, бузите и други мускули  - с
далака, а проблемите с езика — със сърцето.

При УНГ проблеми, първо изпълнете Ладжин и приложете Пайда върху главните зони (лактите,
колената,  дланите  и  ходилата),  както  и  по  протежение  на  четирите  крайника,  за  да  изчистите
блокажите в меридианите, свързани със съответните вътрешни органи. След това шляпайте цялата
глава и цялото лице, без значение кой лицев орган боледува,  тъй като меридианите на главата и
лицето са тясно свързани и формират една „мрежа“. Шляпайте по-дълго проблемния орган. Тоест,
при проблеми със слуха, шляпайте ушите; при възпаления в устата, шляпайте директно устата; при
проблеми с очите, шляпайте очите. Запомнете, че това НЕ е препоръчително за хора, страдащи от
или с риск от отлепяне на ретината. Практикувате така - покрийте всяко око с цяла длан и шляпайте.
Тоест, шляпането се извършва върху очните орбити, а не върху очите. При ринит, шляпайте повече
челото, бузите и сгъвката на лактите. При зъбобол, шляпайте повече устата, бузите, обратната страна
на дланите, сгъвката на лактите и акупунктурната точка  Зусанли  и най-вече акупунктурната точка
Хегу на обратната страна на дланите. Пийте чай от джинджифил и фурми и се разтягайте на Ладжин
пейка.

Петте сетивни органа на главата и лицето са свързани с петте вътрешни органа (черен дроб,
сърце, далак, бели дробове и бъбреци). Шляпането по протежение на съответстващите на тези органи
меридиани  е  много  ефективно  при  лечение  на  заболявания  на  петте  сетивни  органа.  Например,
приложението  на  Пайда по  Меридиана  на  Бъбреците  помага  при  шум  в  ушите  и  глухота;
приложението  на  Пайда по  Меридиана  на  Черния  дроб  и  изпълнението  на  Ладжин облекчават
проблеми  с  очите,  тъй  като  черният  дроб  управлява  сухожилията  и  се  „отваря“  в  очите;
приложението на  Пайда по Меридиана на Далака може да помогне при проблеми с устата и т.н.
Можете да намерите съответните меридиани върху тялото си като ползвате за справка диаграми на
меридианите. Въпреки всичко, най-простият начин е да шляпате „главните зони“ (лактите, колената,
дланите и ходилата), тъй като те по същество покриват всички меридиани на петте вътрешни органа.
Лесно е да шляпате сами лактите, дланите и колената. Не е токова лесно да шляпате сами ходилата
си, затова може да използвате гумени уреди за Пайда или да изпълнявате Пайда заедно с някой друг.

Шляпайте всяка зона в продължение на 5 до 6 минути. За облекчаване на по-сериозни симптоми,
прилагайте Пайда по-дълго и в повече сесии.

Може да практикувате  и  Ладжин за  врата:  легнете по гръб, изтеглете главата извън ръба на
Ладжин пейката или леглото и я отпуснете свободно надолу. Правете това в продължение на 5 до 60
минути  при всяка  сесия.  В главата  и лицето  ви ще нахлуят  повече  Чи и  кръв и това  ще лекува
съответните заболявания. Ефектът от упражнението е особено очевиден при подобрение на различни
очни заболявания.

V Кожни заболявания
Кожните заболявания представляват проблеми с вътрешните органи,  които се проявяват чрез

кожата.  Болките  по  кожата,  възпаленията,  язвите,  алергиите,  сърбежите  и  т.н.,  са  резултат  от
отделяне на токсини от вътрешните органи. В противен случай, ако токсините се натрупват и остават
скрити  в  тялото,  положението  ще  е  още  по-лошо.  Органът,  който  най-вече  засяга  кожните  и
хроничните  заболявания  е  Сърцето.  С  други  думи,  всички  хронични  и критични  заболявания  са
проявление на проблеми със Сърцето. Хуан Ди Ней Джин ясно заявява, че „всички болки, възпаления
и сърбежи произхождат от Сърцето“.

Нашата препоръка:
При общи сърбежи като обрив, екзема, псориазис, ухапвания от комар и други насекоми, както и

при други неспоменати симптоми, свързани със сърбеж, шляпайте засегнатите зони, главните зони
(лактите,  колената,  дланите  и  ходилата),  и  вътрешната  страна  на  всяко  бедро.  Пийте  чай  от
джинджифил и  фурми  и се  разтягайте  на  Ладжин пейка.  Шляпайте  силно върху зоните,  където
усещате  силен  сърбеж,  докато  се  появят  цветни петна  Ша, червеникави  подувания,  сцепване  на
кожата и просмукване на токсична кръв и течности. Продължете шляпането върху същата зона още
малко, за да позволите на токсичната кръв и течности да се изхвърлят.

Други кожни заболявания като дерматит,  невродермит,  алергичен контактен дерматит (АКД),
твърда  и  груба  кожа,  причинена  от  лекарства  и  хронични  заболявания,  и  различни  кожни
заболявания,  които е трудно  да  бъдат диагностицирани,  третирайте  като проблеми с вътрешните
органи, особено със сърцето, черния дроб, далака, белите дробове и бъбреците. Шляпайте главните
зони (лакти, колена, длани и ходила) и засегнатите участъци, след което шляпайте по протежение на
четирите крайника и по цялото тяло. Появата на Ша и червени подувания е добра лечебна реакция.
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Ако кожата се цепне и излезе кръв и гной, продължете да шляпате още известно време, за да се
освободите от още токсична кръв и течности. Шляпайте всяка зона в продължение на 5 до 60 минути.
За облекчаване на по-сериозни симптоми, прилагайте Пайда по-дълго време и правете повече сесии.

Каквото  и  да  е  кожното  заболяване,  разтягайте  се  повече  на  Ладжин пейка,  постепенно
увеличавайки  времето  до  60  минути  на  сесия  за  всеки  крак.  Най-добре  е  да  добавите  5-10
килограмови торбички с  пясък  на  всеки  крак.  Пийте  чай от  джинджифил и фурми  като  част  от
ежедневието си.

VI Гинекологични нарушения
Въпреки че наименованията на заболяванията може да са различни, гинекологичните нарушения

са най-често причинени от студ и са проявление на блокажи в меридианите на главните вътрешни
органи, особено на сърцето, черния дроб, далака и бъбреците.  Жените с гинекологични проблеми
страдат най-вече от различна степен на депресия, включително пост-родилна. Колкото по-сериозни
са нарушенията, толкова по-сериозна може да е депресията. Фундаменталната причина за депресията
е проблеми със Сърцето, т.е. отрицателни емоции като страх, мъка, гняв, омраза, завист и др.

Често  срещаните  наименования  на  заболявания  включват  аднексит,  безплодие,  аденомиоза,
кистозни  яйчници,  уринарни  фиброиди,  хиперплазия  на  гърдата,  спадане  на  матката,  нередовна
менструация, менструални болки (болки при цикъл) и други, които наред с други проблеми, често са
придружени  от  безсъние,  депресия,  запек,  загуба  на  коса,  хипотиреоидизъм,  хипертиреоидизъм.
Често  едно  жена  може  да  страда  от  няколко  заболявания  едновременно,  например
хипертиреоидизъм, тумор на гърдата, уринарни фиброиди и други нарушения може да я атакуват по
едно и също време. Депресията, макар и с различна степен на сериозност, почти винаги придружава
гинекологичните нарушения.

Нашата препоръка:
Което и от гореспоменатите заболявания да има една жена, преди всичко трябва да се разтяга на

Ладжин пейка, тъй като това представлява холистично лечение от глава до пети. След това трябва да
шляпа  главните  зони  (лактите,  колената,  дланите  и  ходилата),  целите  четири  крайника  и  зоната
Балиао (Baliao)  (горната средна част на седалището, наречена също сакрум), цялата глава, гърдите,
подмишничните  ямки,  корема,  седалището  и  мястото,  където започват  бедрата  (слабините).  Най-
добре е да се шляпа цялото тяло. Фокусирайте се повече върху главните зони, гърдите, корема и
седалището, зоната Балиао (Baliao) и вътрешната страна на всяко бедро.

Прилагането  на  Пайда върху  гърдите  има  много  полезни  ефекти,  тъй  като  девет  главни
меридиана и всички системи в тялото са тясно свързани с гърдите. Това диагностицира и самолекува
заболявания  на  млечните  жлези  и  на  практика  всички  гинекологични  нарушения,  включително
проблеми с  матката  и  яйчниците,  както  и  нарушения  в  имунната  и  храносмилателната  система,
сърдечно-съдови и церебрално-съдови заболявания.

Шляпайте  всяка  зона  в  продължение  на  5  до  60  минути.  За  облекчаване  на  по-сериозни
симптоми, прилагайте Пайда за по-дълго време и правете повече сесии.

За да се отървете от вагинален сърбеж, шляпайте цялата вагина и околните зони.
Тъй като гинекологичните нарушения в по-голямата си част са предизвикани от студ, пийте чай

от джинджифил и фурми и правете горещи вани на краката ежедневно.
VII Детски заболявания
Децата  най-често  страдат  от  проблеми  с  храносмилателната  и  дихателната  система,  като

настинка, треска, екзема, кашлица, повръщане, диария и др.
Нашата препоръка:
Каквото и да е името на заболяването, за дете под една годинка, потупвайте по протежение на

целия гръбначен  стълб в продължение на половин час.  За облекчение на по-сериозни симптоми,
потупвайте също главните зони (лакти, колена, длани и стъпала), акупунктурната точка  Зусанли и
целите четири крайника. За дете на възраст над една година, приложете също разтягане на Ладжин
пейка. Родителите, които са запознати с хиропрактичния масаж, могат да го редуват с Пайда.

Някои майки масажират децата си. Масажираните зони могат също така да бъдат потупвани. В
сравнение  с  масажа,  Пайда  представлява  по-добра  стимулация  на  вътрешните  органи.  Пайда и
масажът могат да се редуват.

Обикновено,  ефектът  на  Пайда върху  дете  е  по-добър  от  ефекта  върху  възрастен,  тъй  като
причината  за  детското  заболяване  е  по-проста  и  обикновено  в  децата  има  повече  подпомагаща
лечението Ян енергия. Възрастните може да страдат от повече психологични проблеми. За разлика от
един  възрастен,  детето  няма  да  оценява  ПайдаЛаджин през  призмата  на  неговото  „знание“.  То
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напълно ще поеме енергията от този, който го потупва и ще бъде стимулирано вътрешно.
През по-голямата част от времето потупвайте леко. Интензивността на  Пайда не е ключът при

лечението на детските заболявания. От по-голямо значение е „Сърцето“ - любов, фокус и увереност.
Някои майки не наблюдават подобрение, след като са потупвали детето си. Това се получава най-
често, тъй като майката е била разтревожена и раздразнена, не е потупвала достатъчно дълго и няма
пълна увереност в Пайда.

Потупвайте  всяка  зона  в  продължение  на  15  до  60  минути.  За  облекчаване  на  по-сериозни
симптоми, прилагайте Пайда по-дълго и в повече сесии.

В допълнение към  Пайда и масажа, може също да използвате сешоар, за да обдухате с топъл
въздух зоните, свързани със заболяването на детето, докато кожата се затопли и зачерви. Това помага
на Чи и кръвта да се движат плавно и има двоен ефект. По този начин може редовно да затопляте
цялото тяло на детето, особено гърба. Това е много добре за неговото здраве. Детето може да се
уплаши, когато за първи път го обдухате с топъл въздух. Запазете спокойствие и му помогнете да
заобича тази „играчка“. Може да насочите струята на сешоара към себе си и да правите гримаси.
Постепенно то ще свикне с нея. Ако ви притеснява, че това е прекадено шумно или ви безпокои нещо
друго, може да използвате грейки с топла вода.

Пайда и масаж при често срещани детски заболявания:
1. Настинка,  треска,  кашлица,  запек,  лошо храносмилане,  пневмония,  възпалено  гърло,

нощен плач, хрема, детска астма, повръщане на млякото, необясним плач и безпокойство
Ако симптомите не са сериозни, леко потупвайте акупунктурната точка Дажуй (Dazhui) и цялото

телце на детето. Най-добре е да видите, че Ша излиза и че кожата се зачервява и сгорещява.
При треска,  кашлица  и  други  по-сериозни  симптоми,  леко  потупвайте  акупунктурната  точка

Дажуй (Dazhui) и целия гръбнак. Може да приложите също и хиропрактична манипулативна терапия
по  протежение  на  гръбначния  стълб.  В допълнение,  затоплете  тялото  на  детето  със  сешоар  или
грейка с топла вода. Най-добре е да видите, че излиза  Ша или че кожата на детето се зачервява и
сгорещява.

За  облекчаване  на  още по-сериозни  симптоми,  потупвайте  главните  зони (лактите,  колената,
дланите и ходилата),  гръдния кош и гръбчето. Понякога треската може да се появи втори и дори
трети път, запазете спокойствие и повторете гореописаните действия.

2. Обриви, екземи и други кожни алергии
Потупвайте  директно и затоплете  засегнатите  зони и целия гръбначен стълб.  Най-добре е  да

видите,  че  Ша излиза  и  че  кожата  се  зачервява  и  сгорещява.  Ако  след  това  състоянието  не  се
подобри, потупайте също и главните зони (лактите, колената, дланите и ходилата).

3. Редовно поддържане на детското здраве

Акупунктурна точка Йонгчуан (Yongquan)
Потупвайте и масажирайте целия гръбначен стълб и акупунктурните точки Зусанли и Йонгчуан.

Правете го веднъж или два пъти дневно, като масажирате акупунктурните точки или шляпате върху
зоната в продължение на няколко минути.

Моля, запомнете:
1. Понякога детето може да има повтарящата се треска. Ако челото на детето е горещо, но ушите

му  са  хладни,  това  не  е  заболяване,  а  физиологична  реакция.  След  като  треската  отмине,
здравословното  състояние  на  детето  ще  се  подобри.  Опитайте  Пайда и  масажните  терапии,
препоръчани тук. Може да има нужда от няколко сесии, за да се справите с повтаряща се треска.

2. Много детски заболявания са причинени от прекомерно много ядене и пиене на течности и
прекалено  добро  обличане.  Препоръчваме,  когато  детето  е  болно,  каквото  и  да  е  името  на
заболяването и каквито и да са симптомите, то да се храни по-малко и да пости. Когато детето няма
добър апетит, не го принуждавайте да яде повече и да пие повече течности.

3. По време на ПайдаЛаджин, може често да се появят симптоми като треска и кашлица. Това са
нормални  лечебни  реакции.  Продължавайте  да  прилагате  ПайдаЛаджин. Тъй  като  настинката  и
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треската се предизвикват от студа, пийнете чай от джинджифил и фурми.
VIII Хронични заболявания
Всички  хронични  заболявания  са  комплексни  заболявания.  Така  да  се  каже,  едно  хронично

заболяване  е  съвкупно  проявление  на  няколко  или  на  десетки  основни  здравословни  проблеми.
Пример за това са ракът, диабетът, хипертонията, сърдечните заболявания, ендокринните нарушения,
неврологичните  нарушения,  проблемите  с  черния  дроб,  далака,  стомаха,  бъбреците,  дебелото  и
тънките черва и т.н. Имената на заболяванията може да са различни, но всички те в основата си са
„етикети“  за  определени  симптоми.  Докато  установяването  на  нови  показатели  посредством
медицинската  апаратура  продължава,  ще  се  създават  все  повече  и  повече  наименования  на
заболявания.

Нашата препоръка:
Тъй като заболяванията са комплексни, това показва проблеми с вътрешните органи и блокажи

във всички 14 меридиани, макар и в различна степен и с различна сериозност. Каквото и да е името
на  заболяването,  разтегнете  се  на  Ладжин пейка  и  шляпайте  главните  зони  (лактите,  колената,
дланите и ходилата), цялата глава, целите четири крайника, след това шляпайте всички стави и зони
на тялото, като гръдния кош, гърба, корема, слабините, подмишничните ямки, седалището и т.н.

Докато практикувате  ПайдаЛаджин, най-добре е да постите за 3-4 дни. Хората със слаба  Чи и
кръв също може да опитат да постят.  Междувременно пийте чай от джинджифил и фурми, за да
възстановите Чи и кръвта.

Някои пациенти не са в състояние да изпълняват  ПайдаЛаджин  самостоятелно. Членовете на
семейството и приятелите могат  да им помогнат.  Започнете  с шляпане по сгъвката  на лактите  и
обратната страна на дланите, след това шляпайте колената и ходилата, следвани от главата, корема и
целите четири крайника.

Продължителността на Пайда се различава от човек до човек. Обикновено, всяка зона се шляпа в
продължение на 5 до 60 минути. За облекчаване на по-сериозни симптоми, Пайда се прилага за по-
продължително време и се правят повече сесии. Шляпайте една зона или няколко зони при всяка
Пайда сесия и цялото тяло в няколко сесии.

Помогнете  на пациенти,  приковани на легло,  които не могат да легнат на  Ладжин пейка,  да
вдигнат единия си крак. Разтягането е ефективно, когато пациентът има неприятни усещания или
усещания  за  скованост,  болка  или  подуване.  Продължителността  на  разтягането  е  различна  в
зависимост от физическото и здравословно състояние на отделния пациент. Може да се започне с
няколко секунди, като постепенно се удължи до няколко или няколко десетки минути.

Когато  се  появят  лечебни  реакции,  намалете  продължителността  и  силата  на  ПайдаЛаджин,
почивайте и пийте чай от джинджифил и фурми.

IX Редки и критични заболявания
Тази категория включва някои така наречени „нелечими“ заболявания, като СПИН, миастения

гравис, болест на Паркинсон,  болест на Алцхаймер,  ревматоиден артрит,  анкилозиращ спондилит
(болест  на  Бехтерев),  лупус  еритематодес,  остеонекроза  на  бедрената  глава,  пристрастяване  към
цигари, наркотици и алкохол, и други.  Въпреки, че за западната медицина това са заболявания и
нарушения във функциите на почти всички системи в тялото, включително имунната,  нервната и
храносмилателната, те, според традиционната китайска медицина, са просто различни проявления на
блокажи  в  меридианите.  Прочистването  на  меридианите  лекува.  Въпреки  това,  може  да  отнеме
повече време за облекчаване на симптомите и евентуалното им излекуване. След месец или дори
повече практикуване на  ПайдаЛаджин може да се забележи видимо подобрение. Много пациенти
спират лекарствата след практикуване на ПайдаЛаджин, като подобрението продължава и след това.
Има  множество  свидетелства  от  хора,  които  са  подобрили  или  самоизлекували  болестта  на
Алцхаймер и остеонекрозата на бедрената глава.

Нашата препоръка:
Тъй като всички споменати по-горе заболявания са хронични, можете да следвате препоръките,

които даваме за самолечение на хронични заболявания, т.е. да шляпате главните зони (лакти, колена,
длани и стъпала), главата, четирите крайника и цялото тяло в поредица от сесии. Разбира се, трябва
да  се  наблегне  на  определени  зони.  Например,  при  болест  на  Бехтерев,  разтягайте  се  повече,
шляпайте  по  протежение  на  целия  гръбнак  и  правете  упражнението  Удряне  в  Стена,  за  да
стимулирате гърба и целия гръбначен стълб. При остеонекроза на бедрената глава се фокусирайте
повече върху разтягане на  Ладжин пейка, изпълнявайте упражнението Въртене в Кръста (движете
таза  в  кръг хоризонтално,  все едно въртите  обръч,  за  да  усилите  енергията  на бъбреците;  вижте
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обучителния филм на нашата интернет страница на английски), упражнението Клякане с лице към
стена  (Tie Qiang Gong) (от изправено положение, срещу стена, клякате и се изправяте,  с опрян в
стената  нос.  Вижте  обучителния  филм  на  нашата  интернет  страница  на  английски)  и  шляпайте
засегнатите участъци. Шляпайте всяка зона в продължение на 5 до 60 минути. За облекчаване на по-
сериозни симптоми, шляпайте по-дълго и правете повече сесии.

Трябва  да  се  отбележи,  че  продължителното  лечение  с  медикаменти,  особено  приемът  на
хормонални лекарства, е много вредно за здравето на пациента. Това може да доведе до заболявания,
предизвикани  от  самите  лекарства  или  други  ятрогенни  (в  следствие  на  медицинско  лечение)
заболявания. Пациентът може да се посъветва с неговия/нейния лекар относно намаляване на дозите
или спиране на лекарството. Много пациенти са получили по-добър лечебен ефект от практикуването
на  ПайдаЛаджин след намаляване на дозите или спиране на лекарствата.  Учудва ни колко много
хора са склонни да харчат огромни средства за медицински прегледи, лекарства и операции, които
могат евентуално да доведат до по-лошо здраве и финансови затруднения, при условие, че тези два
прости метода са достъпни за облекчаване на проблемите на далеч по-ниска цена.

По  време  на  процеса  на  изпълнение  на  ПайдаЛаджин, често  може  да  се  появяват  лечебни
реакции, които са показател за постигането на значим лечебен ефект. Някои хора се страхуват от тези
реакции  и  не  смеят  да  продължат  ПайдаЛаджин. Всъщност,  много  лекарства  —  напр.
успокоителните, обезболяващите, приспивателните и др. - не лекуват заболяванията, а вместо това
възпират или прикриват симптомите.  ПайдаЛаджин не включва употребата на лекарства. Методът
директно активира механизма за самолечение в тялото, като му дава възможност да прояви и да се
освободи  от  съществуващи  и  латентни  заболявания.  Механизмът  за  самолечение  не  „убива“
патогенните вещества в тялото, а създава условия за промяна на тяхната същност и за изхвърлянето
им  от  тялото.  Лечебните  реакции  възникват,  когато  патогенните  вещества  се  съпротивляват,
трансформират и изхвърлят.

В  допълнение,  по-голяма  част  от  пациентите  с  редки  или  критични  заболявания  са  били
подлагани на различни лечения години наред, без резултат. Много от тях са загубили вяра в живота.
Те  са  по-уязвими  и  повече  се  страхуват  от  болката.  Те  имат  нужда  от  повече  насочване  и
окуражаване и при тях интензитета на ПайдаЛаджин трябва да бъде усилван постепенно.

Част III 
Специфични заболявания

I Неразположения по време на бременност и след раждане
Първоначално, ние не насърчавахме бременните жени да практикуват  ПайдаЛаджин, за всеки

случай.  Въпреки  това  много  бременни  жени  практикуваха  ПайдаЛаджин по  своя  инициатива.
Резултатите показват,  че  ПайдаЛаджин не само им помага да самолекуват заболявания, които се
появяват  често  по  време  на  бременност,  без  нужда  да  приемат  лекарства,  но  и  подпомага
естественото раждане. И още нещо, полезен е за растежа на бебето преди и след раждане.

Заболявания,  често срещани при бременни жени,  такива като болки,  отоци,  безсъние,  гадене,
повръщане, диария, запек, кожни заболявания, сърдечни заболявания, бъбречни заболявания и др.,
могат да бъдат самоизлекувани с метода  ПайдаЛаджин, точно както това става и при останалите
хора.

Нашата препоръка:
При бременност, не шляпайте корема. Може да шляпате други части на тялото и да се разтягате

на Ладжин пейка, както го правят хора, които не са в това състояние. Жените, които извличат най-
голяма полза от ПайдаЛаджин са тези, които го практикуват всеки ден по време на бременността, с
цел да поддържат здравето си и/или да самолекуват заболявания, без да е необходимо да приемат
лекарства.  Препоръчаните  режими  за  лечение  на  различни  заболявания  са  приложими  и  за
бременните жени.

За поддържане на здравето, шляпайте главните зони (лакти, колена, длани и ходила), главата и
четирите  крайника.  Интензитета  и  честотата  на  Пайда могат  да  бъдат  променяни  спрямо
поносимостта към болка и здравословното състояние на индивида. Шляпайте всяка зона за 5 до 60
минути при всяка сесия. За облекчаване на по-сериозни симптоми, прилагайте  Пайда за по-дълго
време и в повече сесии.

ПайдаЛаджин е много полезен за естествено раждане. Някои бременни жени, които усърдно са
прилагали  ПайдаЛаджин,  раждат  по  естествен  път  за  по-малко  от  половин час  и  без  нужда  от
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цезарово сечение. Причината е, че ПайдаЛаджин прави мускулите, сухожилията и връзките в таза,
както  и  родилния  канал,  по-гъвкави.  По-важното  е,  че  Меридианите  на  Черния  дроб,  Далака  и
Бъбреците,  свързани  е  утробата  и  родилния  канал,  са  прочистени  от  блокажи  и  това  улеснява
раждането.

ПайдаЛаджин е още по-важен за жените след раждане. Множество свидетелства за самолечение
сочат,  че  чрез  практикуване  на  ПайдаЛаджин, болките,  треската,  напълняването,  маститът,
безсънието, следродилната депресия, проблемите с кърменето и други заболявания, могат да бъдат
самоизлекувани.

Моля,  прегледайте  нашите  препоръки  за  самолечение  на  гинекологични  заболявания,  като
обърнете особено внимание на основните зони (лакти, колена, длани и ходила), гърдите, корема и
зоната Балиао (Baliao) - горната средна част на седалището или т. нар. сакрум. След раждане трябва
да  практикувате  Ладжин по-често.  Комбинирането  на  Пайда и  Ладжин е  много  полезно  за
възстановяване и подобряване на фигурата след раждане, както и за нормалното кърмене, грижата и
възпитанието на детето. Жените, които упорито практикуват  ПайдаЛаджин след раждане, може да
очакват да си върнат предишното тегло в рамките на месец.

II Сърдечни заболявания
Всеки китаец знае поговорката, че „заболяванията произхождат от Сърцето“. Въпреки това, не

всеки знае какво още означава това. Китайската логограма за болест има два компонента: проблем
със здравето и това,  което съответства на „огън в Сърцето“. Древните китайци вярвали, че всички
заболявания произлизат  от Сърцето.  В противен случай,  те не са заболявания,  а  логограма с два
компонента - проблем със здравето и Ши, което буквално означава „стрела“, т.е. външни увреждащи
сили.

Когато сърцето е слабо, стресирано или замърсено, ние или ще се разболеем, или ще „затворим”
сърцето си. Сърцето е първият орган, който се разболява. Това касае както физическия орган, така и
невидимото Сърце, което определя как се чувстваме, и което ръководи живота ни. Заболяванията
може да се различават, но въпреки това, те в същността си са различни проявления на проблеми със
Сърцето.  С  други  думи,  всички  заболявания  имат  общо  корен  -  хаос  в  невидимото  Сърце.  На
физическо ниво, всички заболявания са заболявания на сърцето.

Как да докажем, че  Сърцето е източникът на всички заболявания?  Когато се прилага  Пайда
върху сгъвката на лактите, където преминават Меридианите на Перикарда, при почти всеки човек
излиза Ша и се усеща болка. Това показва, че почти всеки има заболявания на сърцето, въпреки че
сериозността на блокажите може да е различна.

Когато сърцето е сериозно блокирано, може да получите внезапен инфаркт. Човек умира, когато
сърцето е напълно блокирано. На теория всички знаем колко е важна профилактиката. Въпреки това,
повечето хора продължават да чакат докато не получат сърдечни или други заболявания (които в
същността си са отново заболявания на Сърцето), вместо да живеят нормално и да потърсят лечение.
Те  не  искат  да  практикуват  ПайдаЛаджин сега,  тъй  като  е  болезнен,  и  не  искат  да  посетят
ПайдаЛаджин практически семинар, тъй като мислят,  че няма да имат време за това. Но, когато
получат инсулт или инфаркт, определено намират време да отидат в болницата.

Защо Сърцето се разболява толкова лесно? Защото то бива наранявано най-дълбоко и най-често.
Още от детска възраст сме изложени на натиск - в училище, в любовта, работата, семейството и в
други взаимоотношения. Негативна енергия и емоции се появяват и натрупват в тялото, включително
такива като страх, тревога,  стрес,  гняв, омраза,  тъга,  завист и т.н. Всички тези негативни емоции
увреждат  Сърцето  директно,  което води до неговото свиване,  също както  материята  се  свива от
студа. Свиването на Сърцето на свой ред води до свиване в сухожилията и връзките в цялото тяло. И
по този начин ние се разболяваме. С други думи, стресът и негативните емоции водят до свиване и
задръстване на Меридиана на Сърцето, което на свой ред води до блокажи в други меридиани и
вътрешни органи. Така се проявяват различни симптоми. Имената на болестите са измислени, с цел
да се сложат етикети на симптомите, съгласно определени медицински показатели.

Проблемът  в  основата  на  всички заболявания  е  заболяването  на  сърцето.  За  самолечение  на
остри  симптоми,  хронични  или  критични  заболявания,  преди  всичко  трябва  да  се  изчистят
Меридианите на Сърцето и Перикарда. Ние винаги препоръчваме първо да се шляпат сгъвката на
лактите и акупунктурната точка Нейгуан, тъй като те са тясно свързани със сърцето. За облекчаване
на по-сериозни симптоми, можете да шляпате също гръдния кош и гърба, особено областта между
гърдите и съответната област на гърба. Без значение какво е наименованието на заболяването, ако
приложите Пайда върху сгъвката на лактите, в нормалния случай ще се появи Ша. Това сочи също
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така, че заболяванията на сърцето са по-сериозни от други критични заболявания.
Пациентите  със  сърдечни  заболявания  са  склонни  да  изпитват  по-голям  страх  от  болката,

отколкото другите хора. Колкото по-сериозно е заболяването на сърцето, толкова повече пациентите
се страхуват от болка. И това е така, защото „Сърцето“ чувства болката и другите видове дискомфорт
от  всички  заболявания  в  тялото.  Една  поговорка  гласи:  „Пръстите  са  свързани  със  сърцето“.  И
наистина, когато нараните пръста си, болката се усеща със „Сърцето“.

Има два вида сърдечно болни пациенти: такива, които изглежда сякаш имат прекомерно много
Чи и такива, които изглежда сякаш имат слаба Чи.

Първият тип са най-вече хипертоници, голяма част от тях са мъже, с наднормено тегло, потят се
много  и  се  страхуват  от  горещината,  обичат  студени  напитки  и  да  са  на  климатик.  Отстрани
изглежда,  че  им е  горещо,  но дълбоко  в  сърцето  си  те  чувстват  леден  студ.  При тях недобрата
бъбречна функция не може да задържа Ян енергията вътре в тялото и топлината изтича от него под
формата  на  постоянно  потене.  Може да  изглеждат  добре,  но  са  изправени  пред  (потенциалната)
опасност да получат инсулт и внезапен инфаркт или да страдат от световъртеж, главоболие, диабет,
хипертония,  импотентност,  преждевременна  еякулация,  нарушения  в  простата,  болки  в  кръста  и
колената, рак и др.

Вторият тип хора не само изглежда, че имат слаба Чи, те наистина имат слаба Чи и слаба кръв.
Това са предимно пациенти с ниско кръвно налягане, много от тях са жени, прекалено слаби, малко
се  потят,  обичат  топлината  и  не  могат  да  понасят  студа.  Повечето  от  тях  страдат  от  хронични
заболявания  като  безсъние,  главоболие,  замаяност,  безплодие,  депресия,  запек,  хипотироидизъм,
загуба  на  коса,  болки  в  гърба,  болки  в  кръста,  менструални  болки,  кисти  на  яйчниците,  рак  на
гърдата, маточна фиброза, смущения в цикъла, ниска кръвна захар, ниско кръвно налягане, падане на
матката, студени крака и ръце и т.н.

Без значение дали имат излишък или недостиг на Чи, високо или ниско кръвно налягане, общото
между тях е проблемът с „невидимото Сърце“, който е в основата на заболяванията на „видимото
сърце” и другите заболявания. Заболяването на сърцето може да се усети като дискомфорт в сърцето
или в други части на тялото. Въпреки че проблемите със „Сърцето“ или ума са невидими, те засягат
всяка клетка в човешкото тяло. Страх, тревога, гняв, омраза, напрежение, завист или други сложни
психологически плетеници, тревоги по лични постижения и загуби, т.н. - могат ли всички те да бъдат
измерени с инструменти? С други думи, човек се разболява, както физически, така и психически,
когато започне да се тревожи прекалено много за семейството си (особено за децата), за кариерата,
държава  или  друга  кауза.  Всички  заболявания,  каквито  и  да  са  имената  им,  са  проблеми  на
невидимото Сърце. Заболяването на сърцето е едно от многото проявления, а другите заболявания са
в същността си различни форми на заболяване на Сърцето.

Много хора усещат сърцебиене,  стягане в гръдния кош и други  очевидни симптоми,  сочещи
сериозни заболявания на сърцето. Въпреки това, когато отидат на преглед, не се установява да имат
сърдечно  заболяване.  Понякога,  дори  когато  водят  пациент  с  инфаркт  в  спешна  помощ в  някоя
болница, там не установяват сърдечно заболяване. За такива пациенти се казва, че са в „неоптимално
здраве“. Всъщност, „неоптимално“ означава липса на добро здраве. Хората биват класифицирани в
групата „неоптимално“ здрави, когато на симптомите им все още не може да се сложи етикет с име
на конкретно заболяване.

 „Неоптимално“ здраве може да означава нещо дори по-опасно от установено заболяване. Докато
чакате сравнително безобидни симптоми да се превърнат в „заболяване“, те може значително да се
влошат.  Болката  при  ПайдаЛаджин и  Ша са  точни  показатели  за  (потенциални)  проблеми  със
здравето,  т.е.  там,  където  усещате  болка  и  излиза  Ша, имате  проблем  със  здравето.  Когато  се
използват медикаменти или има хирургическа намеса за контролиране и премахване на симптомите,
те може допълнително да се влошат. Тогава човек ще има нужда от още лекарства и операции и ще
бъде  въвлечен  в  порочния  кръг  на  доживотно  лечение.  Много  често,  пациенти  умират  не  от
първоначалното  заболяване,  а  от  заболявания,  предизвикани  от  лекарства  и  от  други  ятрогенни
заболявания, появили се по време на лечението.

Нашата перпоръка:
Да  се  излекуват  заболяванията  на  Сърцето  е  лесно.  Направете  списък  с  нещата,  които  ви

тревожат  и  вижте  дали  хората,  които  обичате  и  светът  ще  престанат  да  съществуват,  ако  се
освободите от тревогите си. Ако не можете да се отпуснете,  приложете  Пайда върху сгъвката на
лактите, четирите крайника, гръдния кош, гърба и цялото тяло за 5 до 30 минути на област при всяка
сесия. Разтягайте се на Ладжин пейка, като всеки път разтягате всеки крак по 10-30 минути. Докато
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практикувате  ПайдаЛаджин, бъдете  благодарни  и  се  разкайте.  Ако  все  още  не  виждате  ефект,
посетете  ПайдаЛаджин практически семинар, научете и практикувайте  ПайдаЛаджин, медитация,
медитативен  джогинг,  Въртене  в  Кръста,  Удряне в  стена  и  Клякане с  лице  към стената (вижте
обучителното видео на интернет страницата ни на английски),  за да излекувате заболяванията си
сами.

III Диабет и хипертония
Много често диабет, хипертония и сърдечни заболявания се проявяват при един и същи пациент

и това е най-типичната група комплексни заболявания. Пациентите и техните семейства не знаят как
да се справят с проблема и не са наясно с приоритетите. Те често са подведени от наименованията на
заболяванията и измерванията на сърдечния ритъм, кръвната захар и кръвното налягане.

Въпреки това, ако опростим нещата и се опитаме да открием корена на причината, всичко ще си
дойде  на  място.  Коренът  на  всички  тези  заболявания  се  намира  в  “Сърцето”.  И  почти  всички
хронични заболявания започват от Сърцето. Примери за такива заболявания са тумори,  безсъние,
депресия,  кожни  проблеми,  психични  заболявания,  заболявания  на  черния  дроб  и  бъбреците,
разстройства на имунната,  нервната, храносмилателната и дихателната системи, и т.н. Китайската
медицина  учи,  че  всички заболявания водят началото  си от  Сърцето и се  лекуват  чрез  дълбоки,
искрени,  произлизащи-от-сърцето  промени.  Когато  Сърцето  (кралят  на  органите  в  тялото)  има
проблеми, тогава всички останали вътрешни органи (гражданските и военните министри, служещи
на краля) поемат част от бремето на краля, и това води до заболяването на тези органи. С други думи,
всички болести са проявления на заболяването на Сърцето.

Пример  за  това  е  проведеният  от  нас  5-дневен  работен  клиничен  семинар  в  партньорство  с
центъра за изследване на диабета  (TAG-VHS Diabetes Research Centre)  в Ченай, Индия през март
2015. Повечето от пациентите с диабет, които участваха в практическия семинар, също така имаха
сърдечни заболявания и хипертония (или хипотония).

В същността си, хипертонията (или хипотонията) е проблем на Сърцето. Затова най-главният
приоритет на Пайда е да прочисти Меридианите на Сърцето и Перикарда.

Когато блокажите в тези два меридиана са отстранени, кръвта ще циркулира нормално и тялото
ще  произвежда  много  полезни  за  здравето  хормони,  в  една  напълно  естествена  среда.
Добросъвестното прилагане на Пайда върху “главните зони” стимулира тялото да произвежда дори
повече  хормони,  т.е.  тялото  е  една  фармацевтична  фабрика  за  производство  на  “ендогенни
(произведени отвътре) лекарства”.

И наистина,  участниците  в  този  практически  семинар  по свое желание  намалиха дозите  или
напълно спряха лекарствата  и инжекциите инсулин,  като всеки ден пиеха чай от джинджифил и
фурми  с  добавка  на  кафява  захар.  В края  на  семинара  високите  нива на  кръвна  захар  и  кръвно
налягане спаднаха, а ниските нива се покачиха по естествен път. Някои от пациентите продължиха да
прилагат  ПайдаЛаджин в домашни условия, и повече не се нуждаеха от лекарства и инсулинови
инжекции, защото техните показатели се нормализираха.

Фактът,  че  при  диабетиците  нивото  на  кръвната  захар  се  нормализира  след  намаляване  или
спиране на лекарствата и инсулиновите инжекции при условие, че те пиеха чай от джинджифил и
фурми, подсладен с кафява захар, показва че диабетът няма нищо общо с консумирането на захар.
По-скоро, проблемът възниква поради това, че тялото не може да произвежда в естествени условия
достатъчно инсулин, необходим за разграждане на захарта, което води до високо ниво на кръвната
захар. При практикуване на  ПайдаЛаджин, тялото автоматично ще отделя необходимия инсулин и
други хормони. В допълнение на това, високото кръвно налягане ще се понижи, а ниското кръвно
налягане  ще  се  повиши,  докато  се  върне  в  нормалните  граници.  (Повече  информация  за  това
прочетете  в  Глава  V  Предварителен  отчет  от  практическия  семинар  по  клинични  изследвания
ПайдаЛаджин).

Нашата препоръка:
Тези три заболявания са хронични. Затова тук е приложима препоръката ни за самолечение на

хронични заболявания. Най-добре е да посетите ПайдаЛаджин практически семинар за самолечение.
Ако практикувате  ПайдаЛаджин в домашни условия и се чувствате много слаби за да прилагате
шляпане, правете повече разтягане, поне 2-3 пъти на ден. При ограничено време и енергия, шляпайте
главните зони (лакти,  колена,  длани и стъпала)  и след това преминете към шляпане на четирите
крайника,  подмишниците,  корема  и  слабините.  След  изчистването  на  повечето  Ша в  тези  зони,
продължете да шляпате цялото тяло, прилагайки принципа “масирано бомбардиране (carpet bombing
- последователно методично прилагане върху всеки един участък на тялото)”.
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Ако  състоянието  ви  е  вече  стабилизирано,  фокусирайте  се  върху  по-усиленото  шляпане  на
главните зони, особено ръцете и стъпалата. Шляпайте цялата най-долна част на крака, включително
отдолу на стъпалото,  вътрешната и външната част на глезена и пръстите  на краката.  Ако  Ша се
появява трудно, използвайте специалните гумени уреди за  Пайда. Шляпайте всяка зона от 5 до 60
минути при всяка сесия. За облекчаване на сериозни симптоми, прилагайте Пайда по-дълго ц правете
повече сесии.

След като  Ша изчезне,  можете да започнете нова  Пайда сесия. Пийте чай от джинджифил и
фурми през деня, независимо дали енергията ви е слаба или изобилна. След като заболяванията са
излекувани,  за  поддържане  на  добро  здраве  продължете  прилагането  на  ПайдаЛаджин.
Интензивността и честотата на прилагане могат постепенно да се намалят. Правете Пайда предимно
върху главните зони и главата, редовно се разтягайте и превърнете ПайдаЛаджин в неделима част от
вашето ежедневие.

IV Болест на Алцхаймер
Симптомите на болестта Алцхаймер се проявяват почти при всички възрастни хора, въпреки че

тежестта на симптомите може да варира от човек до човек. И едва ли има пациент, който да има само
болестта  на Алцхаймер.  С други думи,  обикновено пациент с  Алцхаймер страда и от множество
други хронични заболявания, такива като неправилно функциониране на различни органи, проблеми
е мозъка и крайниците, и проблеми с петте сетивни органа. Всички телесни функции на пациента се
влошават, включително паметта, говора, слуха, зрението, мобилността и др. “Болест на Алцхаймер” е
наименование, което се използва в случаи на ясна проява на дегенеративни симптоми в мозъка при
възрастен човек.

В един дом за стари хора в Сан Франциско, върху някои от възрастните хора беше приложена
лека Пайда, при което се наблюдаваха подобрения в паметта, речта, слуха, апетита, мобилността, а
също така и подобрения в отделянето на урина и изпражнения.

Нашата препоръка:
Започнете с прилагане на Пайда върху главните зони (лакти, колена, длани и стъпала), особено

върху  лакътната  свивка  и  обратната  страна  на  дланите;  след  това  се  фокусирайте  повече  върху
шляпането на цялата глава. В началото шляпайте по върха на главата, отляво, отдясно, отпред и отзад
и по шията, а когато пациентът свикне с прилагането на Пайда, добавете шляпане в зоните на очите,
ушите, бузите и устата.

Окуражавайте и показвайте на пациентите с Алцхаймер как да прилагат групово шляпане и игри,
включващи разтягане.  При възрастни пациенти,  чийто крака  са много схванати,  НЕ трябва да се
употребява сила с цел изпъване на краката. Когато пациентът е легнал по гръб на леглото, да започне
да редува повдигане и разтягане на краката. Това ще работи само, ако пациентът чувства болка при
разтягането. Продължителността да се увеличава постепенно и краката да се повдигат все по-високо,
с цел повишаване на интензивността. Накрая да се използва и Ладжин пейката.

Шляпайте всяка зона от 5 до 60 минути при всяка сесия. За облекчаване на сериозни симптоми,
прилагайте Пайда по-дълго и правете повече сесии.

За  възрастни  пациенти  с  нормална  мобилност  и  бистър  ум,  следвайте  нашите  препоръки  за
самолечение на хронични заболявания.

V Проблеми с простатата и пикочните пътища
Проблемите с простатата са доста често срещани смущения сред възрастните мъже. Над 90% от

мъжете над 70 години страдат от такива проблеми като простатит, уголемяване на простатата и рак
на  простатата.  Най-обичайните  симптоми  включват  настоятелно,  често  и  непълно  уриниране,
подуване, локална болка, или болка, обхващаща по-голяма област. Много жени след раждане страдат
от уретрит, често уриниране и незадържане на урината. Проблемите на пикочните пътища както при
мъжете, така и при жените, водят до често ходене до тоалетна през нощта.

Нашата препоръка:
Меридианите на Бъбреците и Пикочния мехур регулират водните канали в тялото. Обаче всички

вътрешни органи са повлияни от тези смущения. Моля, следвайте нашите препоръки за самолечение
на хронични заболявания. Фокусирайте се върху по-продължително шляпане на вътрешната страна
на всяко бедро, слабините, долната част на корема и седалището. След подобряване на състоянието,
последователно  шляпайте  по  цялата  дължина  на  четирите  крайника  и  стъпалата  с  цел  пълна
детоксикация. При всяка сесия шляпайте всяка зона от 5 до 60 минути. За облекчаване на по-тежки
симптоми, прилагайте Пайда по-дълго и в повече сесии.

Разтягайте се от 1 до 3 пъти дневно и постепенно увеличавайте времето до 30 минути за всеки
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крак в текущата сесия. Добавяйте от 3 до 15 кг допълнителни тежести за всеки крак.
Разполагаме с много записи и свидетелства на пациенти с проблеми на простатата, които са се

самоизлекували, прилагайки  ПайдаЛаджин. Най-показателният случай е този на един 86-годишен
пациент с терминален рак на простатата. Той беше излекуван благодарение на дъщеря си, която в
продължение на почти три месеца му прилагаше високо-интензивна Пайда. По време на някои сесии,
тя е шляпала само един крак в продължение на 4/4 часа. Въпреки че пациентът е крещял от болка по
време на целия процес,  резултатът от това продължително “изтезание” е излекуването му от рак,
както и излекуването на редица други негови заболявания. Моля, посетете нашият уебсайт, за да
научите и за други лечебни чудеса.

VI Рак на гърдата и хиперплазия на млечните жлези
Годишният преглед на гърдите се превърна в значимо глобално събитие за жените.  Повечето

хора най-вероятно не знаят, че пациенти със заболявания на гърдата страдат също и от депресия,
въпреки че тежестта й може да варира. Можем да кажем, че ракът на гърдата е проява на депресия. А
депресията  е  проява  на  заболяването  на  сърцето.  Накратко,  проблемите  със  “Сърцето”
(емоционалните  проблеми)  и  сърдечните  заболявания  са  основната  причина  за  заболяванията  на
гърдата, т.е. тези заболявания са причинени от блокажи в Меридианите на Сърцето и Перикарда.

Нашата препоръка:
Най-добрата  проверка  и  превенция  е  да  шляпате  гърдите,  вътрешната  страна  на  лактите  и

другите главни зони (колена, длани и стъпала). Докато все още има наличие на силна болка,  Ша,
подутини  и  зачервявания,  това  показва  наличие  на  блокажи  в  меридианите.  Независимо  дали
проблемът  е  рак  на  гърдата  или  хиперплазия  на  млечната  жлеза,  при  упоритото  прилагане  на
ПайдаЛаджин, симптомите ще бъдат облекчени и бучките постепенно ще се разнесат.  Шляпайте
всяка  от  зоните  от  5  до  60  минути  при  всяка  сесия.  За  облекчаване  на  по-сериозни  симптоми,
прилагайте Пайда по-дълго и правете повече сесии.

Имената на болестите са подвеждащи, дори и при жена, получила диагноза рак на гърдата или
хиперплазия на млечната жлеза. Това е така, защото ракът и хиперплазията са “плодове” на проблеми
на вътрешните органи на пациента и особено на Сърцето. Препоръките за самолечение на хронични
заболявания  могат  да  се  приложат  и  тук.  Първо,  прилагайте  Пайда върху главните  зони (лакти,
колена, длани и стъпала ), след което се фокусирайте върху шляпане на гърдите,  подмишниците,
гръдния кош и гърба. Старателно шляпайте цялата област около гърдите, особено външната страна
на гърдите,  в близост до подмишниците и самите подмишници.  Могат да се появят много  Ша и
подутини и процесът  Пайда може да е изключително болезнен. Но колкото по-високо е нивото на
болката от шляпането, толкова по-очевидно е, че Пайда е правилната терапия и резултатът ще е по-
добър.  Продължете  с  шляпане  по  главата,  слабините,  четирите  крайника,  корема,  седалището  и
цялото тяло. Разтягайте се от 1 до 3 пъти дневно, като постепенно увеличавате продължителността на
разтягане до 30 минути за всеки крак на всяка сесия. Добавяйте 3 до 15 кг тежести на всеки крак.
Пийте чай от джинджифил и фурми и прилагайте всекидневно топли бани за краката.

Най-добре е да посетите практически семинар по ПайдаЛаджин. Лесни, ефективни упражнения,
включващи  медитация,  медитативен  джогинг,  медитация  в  стоеж,  „Въртене  в  кръста”  (Waist
Swirling),  „Удряне  в  стената”  (Wall  Hitting)  и  „Клякане  с  лице  към  стената”  (Tie  Qiang  Gong),
практикувани по време на семинара, могат да се превърнат в ежедневни упражнения.

Трябва да  се  подчертае,  че  шляпането  на  гърдите  е  не  само един от  най-добрите  начини за
проверка и превенция на рака на гърдата, но това е НАЙ-ДОБРИЯТ НАЧИН!

VII Парализа предизвикана от инсулт
Много често пациентите с парализа след инсулт имат също и високо кръвно налягане, сърдечни

заболявания и проблеми с различни вътрешни органи, като най-чести са сърдечните заболявания.
Нашата препоръка:
При остър инсулт  се фокусирайте  върху шляпане на лакътната  свивка,  акупунктурната  точка

Neiguan на всяка китка, и двете ръце под китките. Когато преминат острите симптоми, продължете с
шляпане на главните зони (лакти, колена, длани и стъпала), след което шляпайте по протежение на
четирите крайника.

Често,  пациент  претърпял  инсулт  страда  от  последствията  му,  като  затруднения  в  говора  и
едностранна парализа на тялото. Независимо коя страна е парализирана, шляпайте и двете страни на
тялото, след това шляпайте цялата глава, включително върха, вляво, вдясно, отпред, отзад, шията и
бузите. При пациенти с говорни затруднения, шляпайте по-дълго главата, бузите и обратната страна
на дланите, след което продължете с шляпане на цялото тяло. При всяка сесия, шляпайте всяка зона
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от 5 до 60 минути. За облекчаване на по-сериозни симптоми, прилагайте Пайда по-продължително и
в повече сесии. Всекидневно практикувайте топли бани на краката.

Много често тези пациенти обичат да консумират месо и са склонни да преяждат. Страх ги е от
болката. Насърчавайте ги да се хранят по-малко и да преминат на вегетарианска храна. Добре е да
постят  един ден в  седмицата  или да  пропускат  вечерята  всеки ден.  Те  ще трябва да  преодолеят
ленивостта,  желанието  за  прекалено  много  храна,  както  и  ниската  поносимост  към  болката  от
ПайдаЛаджин.

Един типичен симптом са скованите пръсти. Шляпайте по-продължително обратната страна на
дланите  и  пръстите.  Шляпайте  всяка  ръка около  1-2  часа,  докато  ръката  се  подуе  и  излезе  Ша.
Ползата от болезнената  Пайда е резултатът,  който ще насърчи пациента да продължи да прилага
Пайда. След това шляпайте обратната страна на другата длан, сводовете на двете стъпала, като върху
всяка  зона  се  работи  по  1-2  часа,  докато  не  подпухне  и  не  излезе  много  Ша. Пийте  чай  от
джинджифил и фурми. Всеки ден правете вани с топла вода на краката и разтягане от 1 до 3 пъти
дневно.

Парализираните пациенти изпитват мъчителна болка при изпълнението както на Пайда, така и на
Ладжин. Но  именно  поради  болката,  ПайдаЛаджин е  ефективен  метод.  И  колкото  повече
ПайдаЛаджин пациентът успее да изтърпи, толкова по-добър ще бъде оздравителният ефект. През
2011  г.,  когато  посетих  Тибет  за  втори  път,  срещнах  един  лама,  който  беше  парализиран  след
прекаран инсулт и прикован към леглото за повече от три години. Беше му приложена четиричасова
интензивна  ПайдаЛаджин сесия  и  7-8  млади лами помогнаха  за  това.  Действително,  това  беше
изключително  болезнен  процес  и  двата  му  ката  дрехи  бяха  прогизнали  от  пот.  След  сесията
ПайдаЛаджин, той можеше да ходи с патерици. На следващия ден той дойде отново и получи още
една четиричасова сесия ПайдаЛаджин. Той виеше от болка по време на целия процес. Отново 7-8
млади лами го шляпаха. Този път, след сесията ПайдаЛаджин, той нямаше нужда от патерици. Беше
в състояние да ходи бавно, използвайки собствените си крака. Това беше най-бързият и ефективен
случай на излекуване на парализиран човек след инсулт с помощта на  ПайдаЛаджин в цялата ми
практика.

VIII Нефрит, бъбречна недостатъчност, бъбречна диализа
Тези  заболявания  са  често  срещани  сред  мъже  и  жени,  млади  и  стари.  За  голям  брой  от

пациентите,  бъбречните  заболявания  са  в  резултат  от  приемани  лекарства  за  лечение  на  други
заболявания. Въпреки че наименованията на посочените заболявания посочват връзката с бъбреците,
в действителност всички вътрешни органи имат сериозни проблеми, особено сърцето, черния дроб,
далака и бъбреците.

Обикновено, лечението на тези заболявания е продължително и медицинските разходи могат да
достигнат алармено високи стойности, в частност бъбречната диализа може да е огромна финансова
тежест  за  семейството  и  държавата.  Въпреки  това,  при  тези  заболявания  може  да  се  достигне
подобрение  и  да  се  самоизлекуват.  Ключът  е  в  промяната  на  мисленето  и  предприемането  на
действия за самолечение. Наименованията на заболяванията могат да звучат ужасяващо, обаче по
своята  същност,  те  са  комплексна  проява  на  множество  заболявания.  Тоест,  Меридианите  на
Сърцето, Черния дроб, Далака, Бъбреците, Стомаха, Жлъчния мехур, Пикочния мехур, Дебелото и
Тънкото  черво  при  пациента  са  задръстени  (с  тежки  блокажи).  Единственият  подход  е  “да  се
игнорира наименованието на заболяването”.  Накратко казано -  заболяванията са предизвикани от
блокажи на меридианите и разблокирането на меридианите лекува.

Нашата препоръка:
Шляпайте в началото главните зони (лакти, колена, длани и стъпала) и след това шляпайте по

протежение  на  четирите  крайника.  В частност,  продължително  шляпайте  ръцете  (под китките)  и
стъпалата; след това преминете към последователно методично шляпане на цялото тяло по метода
„масирана бомбардировка“  (“carpet bombing”). Шляпайте всяка зона от 5 до 60 минути при всяка
сесия. За облекчаване на сериозни симптоми, прилагайте  Пайда по-дълго и правете повече сесии.
След избледняването на  Ша, започнете нов рунд на  Пайда. Направете няколко сесии на масирана
Пайда, минавайки по-цялото тяло. Разтягайте се от 1 до 3 пъти дневно, от 5 до 40 минути на всеки
крак при всяка сесия. Добавяйте тежест от 5 кг за всеки крак. Ежедневно пийте чай от джинджифил и
фурми.

Съществуват  записи  на  деца  и  възрастни,  които  успешно  са  се  самоизлекували  от  бъбречна
недостатъчност. По време на процеса  ПайдаЛаджин, пациентът може да изпита различни лечебни
реакции като болка,  гадене,  повръщане,  диария,  замайване,  припадък и т.н.  Това са признаци на

Книгата е предоставена на www  .  spiralata  .  net  от Гиргин Павлов   72

http://www.spiralata.net/


огромно лечебно въздействие. Шляпайте върху лакътната свивка и акупунктурната точка Нейгуан за
облекчаване  на  лечебните  реакции,  починете  си  добре  и  продължете  с  още  ПайдаЛаджин. НЕ
спирайте  ПайдаЛаджин поради това,  че се е появила каквато и да било лечебна реакция.  НЕ се
отнасяйте към наградата като към наказание.

IX Депресия и други психични разстройства
Тялото,  умът  и  душата  са  едно  цяло.  Те  си  взаимодействат  и  въздействат  един  на  друг.

Пациентите  с  депресия  или  други  психически  смущения  страдат  също  и  от  много  физически
заболявалия. Всъщност, всички вътрешни органи са с нарушена дейност и особено обременени са
сърцето, Черният дроб, далака, бъбреците и червата, свързаните с тези органи меридиани и мозъкът.

Нашата препоръка:
В началото шляпайте главните зони (лакти, колена, длани и стъпала),  след това шляпайте по

протежение  на  четирите  крайника,  цялата  глава,  гърдите,  гърба,  подмишниците  и  слабините.
Обърнете повече внимание върху шляпането на лакътната  свивка,  акупунктурната  точка  Нейгуан
върху всяка ръка, главата, ръцете и стъпалата. Шляпайте всяка зона от 5 до 60 минути при всяка
сесия. За облекчаване на сериозни симптоми, прилагайте  Пайда по-дълго и правете повече сесии.
Един пациент с тежка депресия има доста по-тежки проблеми със сърцето. Понякога, по време на
шляпането на лакътната свивка, кожата може да се разкъса, и токсичната кръв и течност ще излязат
навън. В този случай пациентът се възстановява още по-бързо.

Пациентът с депресия има склонност да плаче по време на Пайда. Спонтанният плач по време на
Пайда е  добра лечебна реакция.  Това е  механизъм на самолечение,  който изчиства  токсините от
сърцето.  И  спомага  за  отваряне  на  Сърцето.  Оставете  пациента  да  изплаче  всичко  стаено  и
оздравяващият  ефект ще е много по-добър.  След като плачът премине,  шляпането  и  разтягането
може да бъде продължено и да се започне следваща сесия Пайда. Практикувайте разтягане от 1 до 3
пъти дневно. Въздействието ще е по-добро, ако в допълнение на това практикувате упражненията
„Въртене  в  Кръста”  (Waist  Swirling)  и  „Удряне  в  Стена”  (Wall  Hitting),  медитивен  джогинг,
медитация и участвате  в групово споделяне по време на практически семинар по  ПайдаЛаджин.
Пийте чай от джинджифил и фурми като ежедневна напитка.

Плачът,  повръщането  и  някои  други  дискомфорти  често  се  появяват  по  време  на  постене  и
ПайдаЛаджин. Това са много силни прочистващи реакции. Токсините от горната част на торса не се
отделят лесно с урината и изпражненията; когато се отделят от тялото чрез повръщане, те не само
подпомагат самоизлекуването на заболяванията на сърцето, белите дробове и дихателните пътища, те
спомагат за това пациентът да се почувства много по-свеж, с повече енергия и физически по-силен.

X Кожа, тегло, височина и други проблеми с външността
Хората,  които  прилагат  ПайдаЛаджин упорито,  могат  да  станат  по-високи,  по-слаби  (или

прекалено слабите да качат килограми) и да изглеждат по-добре. Но това са “съпътстващи ефекти” и
не е основната цел на ПайдаЛаджин.

Затлъстяването, акнето, пъпките, луничките, грубата кожа и цветните петна - в същината си са
здравословни проблеми.

Тези симптоми се предизвикват от блокажи в меридианите. Проблемите с кожата и теглото са
свързани  с  такива  хронични  заболявания  като  безсъние,  диабет,  хипертония,  депресия,  запек,
заболявания на сърцето, бъбреците, далака, стомашни проблеми, гинекологични смущения и др.

Нашата препоръка:
Първо, приложете Ладжин разтягане. По-голямата продължителност, по-високата интензивност

и по-честото практикуване ще доведат до по-голяма ефективност при прилагането на Ладжин. При
жени с увиснал след раждането бюст, най-ефективното решение на проблема е разтягането върху
Ладжин  пейка. За разлика от другите видове спорт, където силата на гравитацията върху гърдите
води до увисване на бюста, при разтягането на специалната  Ладжин пейка с ръце опънати назад,
гърдите естествено се издърпват нагоре, като по този начин се подобрява еластичността им.

След разтягането  се фокусирайте  върху шляпането  на главните зони (лакти,  колена,  длани и
стъпала),  гърди,  корем,  талия,  задната  част  на  бедрата  и  седалището,  там  където  се  акумулират
токсините  и  мазнините.  При  наличие  на  сериозни  цветни  петна,  шляпайте  по-активно  бузите  и
засегнатите области, а също и четирите крайника, дланите и стъпалата. Шляпайте всяка област от 5
до 60 минути по време на всяка сесия. За облекчаване на по-сериозни проблеми, прилагайте Пайда
по-продължително и в повече сесии.

Повечето свръх слаби хора страдат от различни хронични заболявания,  най-вече на далака и
стомаха.  Следвайте  нашите  препоръки  за  самолечение  на  хронични  заболявания.  Съсредоточете
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шляпането  върху  главните  зони  (лакти,  колена,  длани,  стъпала),  акупунктурната  точка  Зусанли
(Zusanli), и  четирите крайника.  При упорито прилагане на  ПайдаЛаджин, естествено ще бъде да
наддадете малко в теглото.

Независимо дали целта е увеличаване или намаляване на теглото, пийте чай от джинджифил и
фурми и ежедневно прилагайте топли вани на краката. Телесното ви тегло евентуално ще достигне
състоянието си на баланс.

Сколиозата  (проблем  в  гърба,  който  предизвиква  изкривяване  на  гръбначния  стълб  на  една
страна), гърбицата, схванатите и свити сухожилия, всички те блокират Чи и кръвния поток и влияят
върху височината на даден човек. Продължителното прилагане на ПайдаЛаджин намества костите и
прави сухожилията  по-гъвкави,  подобрява  Чи и  циркулацията  на кръвта  и увеличава височината.
Това е един доказано ефективен метод за мъже, жени, млади и възрастни. При някои възрастни хора
видимо се забелязва увеличение на ръста, тъй като  ПайдаЛаджин изправя гърбиците и увеличава
разстоянието между прешлените и това ги прави по-високи.

Ние  препоръчваме  участието  в  поне  един  7-дневен  практически  семинар  по  ПайдаЛаджин
годишно.  Почти  всички  участници  в  семинарите  са  изпитали  тези  “съпътстващи  ефекти”,  като
допълнение към самоизлекуването на много заболявания. Когато меридианите се разблокират, вие
ще усетите благотворното въздействие на “съпътстващите ефекти”. В зависимост от различията във
възрастта,  здравословното състояние и интензивността при прилагането на  ПайдаЛаджин, съвсем
нормално е да отслабнете с 5 до 20 кг в интервал от 1 до 6 месеца.

XI Сексуална дисфункция
През последните няколко години получавам безброй имейли със запитвания в тъжен тон дали

ПайдаЛаджин може да подобри сексуалните дисфункции. Изглежда този проблем се свързва не само
с личното здраве, но и с хармонията и качеството на семейния живот.

Според здравната статистика в Китай, случаите на заболявания и на предизвикана от лекарствени
препарати еректилна дисфункция (ЕД) при възрастните мъже е не по-малко от 10%. В тази цифра не
са  включени  лицата,  които  не  са  потърсили  медицинска  помощ.  Причината  за  еректилната
дисфункция (ЕД) може да е органична и породена от психологически състояния (т.е. предизвикана от
стрес и напрежение).  Но основната причина е една - това функционално смущение е комплексно
заболяване, предизвикано от блокажи в определени меридиани.

Мъжете  и  жените  се  отнасят  по  различен  начин  към  половите  смущения:  един  мъж  е  по-
загрижен за размера и функцията на пениса си, особено за (потенциални) състояния на импотентност
и преждевременна еякулация.  В действителност,  размерът и напрегнатостта на пениса са външни
прояви  на  един  ключов  управляващ  “софтуер”,  т.е.  зависят  от  това  дали  мъжът  разполага  с
достатъчно енергия Чи и дали тази енергия протича гладко по меридианите.

От друга страна, една жена е по-загрижена за външната красота на фигурата си, като например
големината и формата на гърдите и седалището и гладкостта на кожата.

Въпреки своите различни безпокойства, сексуалните смущения при мъжете и жените имат общ
корен"- проблем с енергията  Чи. Достатъчната  Чи носи усещане за цялостност, функционалност и
красота; недостигът на Чи води до атрофия, дисфункция и липса на красота. Накратко, Чи е жизнено
важна за сексуалността.

Представете си, че мъжкият пенис е като балон. При наличието на достатъчно Чи, той се надува;
а при недостиг на Чи, или ако Чи непрекъснато изтича, той се свива. Един мъж с наднормено тегло
вероятно страда от бъбречна недостатъчност и недостиг на въздух,  така че фигурата му може да
изглежда едра, но пенисът може да е много малък. Когато бях дете, често посещавах обществена
баня.  Ние  хлапетата  коментирахме  пенисите  на  възрастните  мъже.  И стигнахме  до  изненадваща
констатация: обикновено пенисът на един затлъстял мъж изглеждаше като почти невидимо винтче.
Чудехме се, защо един голям мъж има по-малък пенис. Когато самият аз станах възрастен, открих, че
някои мъже имат големи, но меки, спадащи пениси. Това може да доведе до много терзания. По-
късно научих, че това е в резултат на проблеми в „софтуера” - Чи и нейното протичане.

Енергията Чи също така определя дали женските гърди са красиви като големина и форма. Защо
бюстът на жените увисва след раждането? Защо кожата на жената се изсушава и бюстът се смалява е
напредването на възрастта? Всичко това е проява на отслабената Ян енергия. Единствената разлика е
в  това,  че  мъжете  повече  се  тревожат  за  сексуалната  дисфункция,  докато  жените  повече  се
притесняват  за  своето  телосложение.  В  действителност,  сексуалната  дисфункция  при  жената  се
проявява чрез различни заболявания и симптоми, в частност гняв, умора, безсъние, депресия, запек,
болки в кръста,  дефицит на  Чи, неритмично сърцебиене,  гинекологични смущения,  гореща горна
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част на тялото и студени крайници, неприятно усещане за парене в дланите, стъпалата и гърдите и
т.н.  Много  от  тези  симптоми  се  появяват  по време на  менопаузата;  но  някои  жени имат  такива
симптоми на около 40-годишна възраст. Аз наричам това “Синдром на Ранна Менопауза”.

Разбира  се,  тук  под  Чи нямаме  предвид  въздух,  а  количеството  на  Ян енергия  в  човека.
Китайците често казват “Чи поддържа живота на човека”. Във фразите “добрата Чи оцветява лицето”
и  “загубена  е  цялата  Чи (човекът  е  умрял)”,  Чи се  отнася  до  енергията  Ян. Според  китайската
медицина,  Чи движи потока  на  кръвта.  Така  да  се  каже,  Чи придвижва кръвта  по кръвоносните
съдове. Въпреки че пенисът на мъжа и гърдите и вагината на жената са надуваеми тъкани, не кръвта
или  нервните  клетки  определят  функционирането  им,  а  Чи. Накратко,  и  сексуалната  апатия,  и
сексуалната дисфункция са следствие от недостиг на Ян енергия.

Следва поредният въпрос: Как да засилим  Ян енергията? Дали да приемаме питателна храна и
хранителни  добавки?  Не  е  ли имало  достатъчно  такива  лекове  и  хранителни  добавки  от  древни
времена до днес? Лекове като кучешки пенис (dog penis), китайски космат еленов рог (Chinese pilose
antler),  Виагра и други западни биохимични лекарства, не намаляват ли всички те  Ян енергията на
мъжа,  предизвиквайки  негативно  въздействие  и  даже  преждевременна  смърт?  Ако лекарствата  и
добавките  наистина  работят,  кралете  и  богатите  хора в  човешката  история  щяха  да  живеят  най-
здравословно и най-дълго. Но това не е така. Приемът на лекарства, хормони и други добавки често
уврежда вътрешните органи и това води до “заболявания, предизвикани от лекарства”. Ако четете
внимателно лекарствените инструкции, ще откриете, че лекарствата за лечение на безсъние, диабет,
депресия, високо кръвно налягане, сърдечни заболявания и други често срещани болести имат своите
негативни  въздействия,  които  разрушават  вътрешните  органи,  намаляват  генерирането  на  Ян
енергията  и  блокират  нейните  канали  (т.е.  меридианите).  Някои  хора  приемат  лекарства  за
контролиране нивата на кръвната захар и кръвното налягане, но страдат от отслабени функции на
черния дроб, далака и бъбреците, и от отслабена или никаква сексуалност.

Има ли терапия, която да предизвиква нарастване на мъжкия пенис и женските гърди натурално,
здравословно  и  трайно?  Да,  това  е  ПайдаЛаджин. Основната  функция  на  ПайдаЛаджин е  да
повишава Ян енергията.

Човек притежава вътрешна сила за самолечение, т.е. естествена  Ян енергия, която се свързва с
енергията  на  Вселената.  Енергията  е  вибрираща  честота,  която  регулира  безкрайната  Вселена  и
всички форми на живот по един фин и акуратен начин. Системата от меридиани в човешкото тяло
осигурява  канали  за  енергийния  поток.  Плавният  енергиен  поток  в  меридианите  може  да  бъде
сравнен с доброто хранене. Човек има достатъчно  Ян енергия, когато тялото може да генерира  Ян
енергия  нормално  и  когато  в  меридианите  няма  блокажи.  Сърцето,  черният  дроб,  бъбреците,
пикочният мехур и съответните им меридиани участват в този процес. Проявите на недостатъчна Ян
енергия при мъжа се изразяват в намаление на половите функции и проблеми с простата, в частност
импотентност  и  преждевременна  еякулация;  при  жената  това  се  изразява  като  депресия,  полова
апатия и гинекологични смущения.

Много  китайци  вярват,  че  работата  на  бъбреците  обуславя  сексуалната  функция.  В
действителност, Сърцето, Кралят на органите, е ключов фактор. Когато Сърцето не е в мир, цялото
кралство  (човешкото  тяло)  се  обърква.  Нашите  желания  и  стремежи  произлизат  от  Сърцето.
Енергията на Сърцето е местонахождението на човешката жизнеспособност. Без силата на Сърцето,
човек няма абсолютно никакви желания, включително и сексуални и може вече да е изпаднал и в
депресия.

Вторият най-важен орган са бъбреците.  Всички китайски мъже са наясно със значимостта на
бъбречната функция, обаче нищо не могат да направят за това. Енергията на бъбреците постепенно
се изчерпва от раждането на човека до неговата  смърт.  Бъбречната функция на мъжа отслабва с
възрастта; същото се случва и с жените, но се проявява по различен начин: безсъние, главоболие,
запек, косопад, болки в кръста, болки в колената, менструални болки, нередовна менструация, често
уриниране и т.н.

Черният  дроб  е  третият  жизненоважен  орган.  Ако  разгледате  Меридиана  на  Черния  дроб  в
диаграмата  на  меридианите,  ще  откриете,  че  той  преминава  в  кръг  около  гениталните  органи,
вътрешно  и  външно.  Древните  китайци  са  наричали  пениса  „Зонг Джин”  (“Zong Jin”), т.е.
репродуктивно  сухожилие.  Според  китайската  медицина,  черният  дроб  управлява  сухожилията.
Следователно, черният дроб е прекият управител на пениса.

Пикочният мехур е четвъртият по важност орган. Той е разположен много близо до пениса и
урината и спермата споделят един и същи канал. Тъй като бъбреците и пикочният мехур са двойката,
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управляваща водните канали в тялото, те процъфтяват и деградират заедно. Здравето на простатата,
което  се  отразява  на  здравето  на  пениса,  се  влияе  директно  от  Меридиана  на  Пикочния  мехур.
Повечето мъже над 60 годишна възраст имат смущения във функцията на простатата, като основните
симптоми включват настоятелно, често и непълно уриниране. Те често ходят до тоалетна през нощта.
Смущенията в простатата се отразяват върху съня и секса. Пикочният мехур е най-големият канал за
детоксикация в тялото и здравето на Меридиана на Пикочния мехур имат огромно въздействие върху
функциите на черния дроб, далака и бъбреците. Отоците са резултат от блокажите в Меридианите на
Бъбреците и Пикочния мехур.

За да се засили Ян енергията, главният приоритет е да се отстранят блокажите в Меридианите на
Сърцето, Бъбреците, Черния дроб и Пикочния мехур.

Въпросът е “Как?”
Използвал  съм  акупунктура,  акупресура,  наместване  на  кости  и  други  външни  терапии  за

успешно разблокирване на блокажи на меридианите.  Обаче хората,  които могат да прилагат тези
терапии, са малко. При самолечение, първата стъпка е разтягане на стандартна Ладжин пейка. Най-
голямото предимство на Ладжин в легнало положение е, че може бързо да засили Ян енергията. По
време на  Ладжин, меридианите, непосредствено свързани със сексуалната функция, се изчистват в
различна степен. Фактически, всички сухожилия и връзки и почти всички 14 основни меридиана в
тялото се разтягат едновременно, в частност Меридианите на Черния дроб, Далака и Бъбреците по
вътрешната част на всеки крак,  Меридиана на Пикочния мехур по задната  страна на всеки крак,
Меридианите  на  Сърцето  и  Перикарда  по  вътрешната  страна  на  всяка  от  ръцете.  По  време  на
процеса,  болката  от  разтягането  показва,  че  има  блокажи  в  меридианите  и  че  те  са  били
разблокирани. Обикновено, от вътрешната и задната страни на краката, в горната част на гърба и
рамената,  където са разположени тези меридиани,  боли най-много. Освен това,  Ладжин изчиства
Меридиана на Черния дроб и засилва енергията и функциите на черния дроб, тъй като “черният дроб
управлява сухожилията”.  При достатъчно енергия в черния дроб, “репродуктивното сухожилие” -
пениса ще има достатъчно енергия.

Пайда, аналогично на Ладжин, работи за отстраняване на блокажите в меридианите и усилва Ян
енергията.

Първоначално прилагайте  Пайда в главните зони (лакти, колена, длани и стъпала), тъй като те
обхващат  ключови  акупунктурни  точки  по  протежение  на  14-те  основни  меридиани,  пряко  или
непряко,  особено  тези  по  протежение  на  Меридианите  на  Сърцето,  Бъбреците,  Черния  дроб  и
Пикочния  мехур.  Акупунктурната  точка  наподобява  компресорна  станция  по  протежение  на
енергиен тръбопровод. След това прилагайте  Пайда върху четирите крайника, особено в зоните на
подмишниците, слабините и вътрешната страна на всеки крак. “Осемте слаби места (подмишници,
слабини,  лакътни  свивки,  задната  страна  на  колената)”  са  разположени  по  протежение  на
крайниците,  където  има  меридиани  и  акупунктурни  точки,  тясно  свързани  е  половите  органи.
Следващата стъпка е прилагане на  Пайда върху цялото тяло от главата до петите,  т.е.  Пайда по
метода „масирано бомбардиране”. Шляпайте всяка зона от 5 до 60 минути е интензивност в рамките
на търпимостта към болката. Обаче, необходимо е да се усеща умерена болка. За облекчаване на по-
сериозни симптоми, прилагайте Пайда по-дълго и правете повече сесии.

Публична тайна сред мъжете, които продължават да практикуват ПайдаЛаджин, е значителното
повишаване на тяхната сексуална функция. Много са чудесните свидетелства, публикувани в нашия
блог и на уебсайтовете ни. Очевиден знак за подобрение е, че при много мъже на средна възраст и
при по-възрастни мъже има възстановяване на сутрешната ерекция (знак за достатъчна Ян енергия),
която е липсвала от години. По време на практически семинар ПайдаЛаджин, един хиропрактик от
Лос  Анджелис  съобщава,  че  в  нейната  клиника  в  списъка  на  предимствата  от  практикуване  на
Ладжин на първо място е посочено усилване на сексуалните функции,  и това се отнася както за
мъжете така и за жените. Чувайки това, аудиторията избухва в оглушителен смях.

В допълнение към ПайдаЛаджин, упражненията „Въртене в кръста” (Waist Swirling), „Клякане с
лице към стената”  (Tie  Quang Gong)  и „Удряне в стена”  (Wall  Hitting)  са прости и ефективни за
бързото  усилване  на  сексуалната  функция,  и  значително  подобряват  енергията  на  бъбреците  и
сърцето.  Ако  това  ви  заинтересува,  моля  гледайте  видео-уроците  с  тези  упражнения  на  нашия
уебсайт на английски език.

Въпреки че говоря за сексуални функции от позицията на мъж, тези упражнения са приложими и
за жени. Меридианите и при мъжете и при жените, вървят в същата посока и въздействието на  Чи
върху пениса на мъжа е аналогично на въздействието на Чи върху женските гърди и полови органи.
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Накратко казано, достатъчната Чи създава пълнота, а недостатъчната Чи води до апатия и атрофия.
В  допълнение  към  следващите  препоръки  към  мъжете,  жените  могат  да  съсредоточат

вниманието си върху шляпане на гърдите, включително зърната и подмишниците. Гърдите са символ
за очарованието на една жена и са важни в сексуалния живот. Обаче гърдите могат да се превърнат в
склад  на  токсини  и  отпадъци.  Девет  меридиана  кръстосват  гърдите:  Преден  Меридиан  (Ren),
Меридианите на Сърцето, Перикарда, Белите дробове, Черния дроб, Далака, Бъбреците, Стомаха и
Жлъчния мехур. Когато тези меридиани са задръстени, жената ще страда от множество заболявания,
включително депресия, сърдечни заболявания, миома на матката, смущения на щитовидната жлеза,
тумор на гърдата и т.н. Една жена фитнес експерт пише, че всички разкрасяващи терапии в областта
на гърдите, независимо дали са физически, химически, хирургични или импланти, имат странични
ефекти и ще рикошират.  ПайдаЛаджин е  най-естественият  и здравословен начин за  въздействие
върху красотата на женския бюст, увеличаването е естествено и без последствия.

Ако имате сексуална дисфункция, можете да прилагате ПайдаЛаджин за самолечение. Даже и да
нямате  сексуални  смущения,  можете  пак  да  практикувате  ПайдаЛаджин, за  повишаване  на
сексуалната функция и за да направите кожата, фигурата и бюста си по-атрактивни.  ПайдаЛаджин
основно  въздейства  върху  увеличаването  на  Ян енергията  и  разблокирането  на  меридианите.  С
наличието  на  достатъчно  Ян енергия  заболяванията  ще  се  самоизлекуват,  външният  вид  и
сексуалността ще се подобрят. Подобряването на сексуалността, бюста и красотата са “съпътстващи
ефекти” на ПайдаЛаджин. Интересното е, че много хора се интересуват повече от тези “съпътстващи
ефекти”, в сравнение със “стандартните ползи” от самоизлекуване на заболяванията.

Дали това е така? Е, не ме питайте, а опитайте сами и ще узнаете.
И  моля,  запомнете  това:  сексуалното  удоволствие  не  е  равносилно  на  щастието  в  живота.

Управлението на здравето отваря вратата за управление на живота.
XII Аутизъм
Нашата препоръка:
Аутизмът  обикновено  се  отключва  в  ранна  възраст.  Насърчавайте  децата  да  се  забавляват  с

играта  Пайда, и редовно да изпълняват упражненията „Удряне в стена”  (Wall Hitting), “Клякане с
лице към стената” (Tie Qiang Gong) и „Въртене в кръста” (Waist Swirling) групово.

Постепенно преминете  от  лека  към по-силна  Пайда. В допълнение към лекото потупване на
главните зони (лакти, колена, длани и стъпала), се фокусирайте върху по-продължително потупване
на четирите крайника, главата, ръцете и стъпалата. Всяка от зоните на ръцете, стъпалата и главата се
потупват от 5 до 60 минути при всяка сесия. За облекчаване на по-сериозни симптоми, прилагайте
Пайда по-дълго и в повече сесии.

Не  изпадайте  в  паника,  когато  се  появят  петна  Ша, подутини  и  зачервявания  в  зоните  на
шляпане. Това са добри лечебни реакции.

Прилагайте топли бани на краката и пийте чай от джинджифил и фурми всекидневно. Разтягайте
се от 1 до 3 пъти дневно, като постепенно увеличавате продължителността на разтягане до 30 минути
за всеки крак на всяка сесия.

Когато шляпате едно дете, то може да се разреве силно и да се опита да избяга. Прилагането на
Пайда върху дете може да изглежда жестоко и някои хора не могат да го направят. Но това не помага
на детето. Когато потупвате едно дете с любяща грижа, това е благотворно за него, въпреки  Ша,
болката, плача и зачервеното подуване. И това е истинска любов.

Глава V 
ПайдаЛаджин практически семинар за самолечение

Причини за постигане на по-добри резултати по време на практическия семинар
Тъй като  ПайдаЛаджин е прост и ефективен метод, първоначално смятах, че насочването към

моите  книги,  видеа  и  уебсайтове  ще  е  достатъчно  за  всеки  да  може сам да  практикува  и  да  се
самоизлекува.  Въпреки това,  повечето хора имат сериозен проблем,  който пречи за постигане на
желания резултат - МЪРЗЕЛА. Малцина са достатъчно дисциплинирани да практикуват интензивно
и  продължително.  Ето  защо,  прибегнахме  до  организирането  на  ПайдаЛаджин практически
семинари  за  самолечение.  И  получаваме  ентусиазиран  отклик  отвсякъде.  Първият  практически
семинар проведохме в Пекин на 6 ноември 2010 г. До момента имаме организирани няколкостотин
практически семинара в Пекин, Шанхай, Шънджън  (Shenzhen)  и други градове в Китай, както и в
Хонг  Конг,  Макау,  Тайван,  Индия,  Индонезия,  Сингапур,  Малайзия,  Германия,  Швейцария,
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Австралия,  Канада,  САЩ,  Южна  Африка  и  в  други  страни  и  райони  по  света.  Хиляди  хора
присъстваха  и  се  възползваха  от  предимствата  на  практическите  семинари.  Очаква се  в  бъдеще,
такива практически семинари да се проведат и на много други места.

Преди практическите семинари, въпреки че ПайдаЛаджин беше доказал че е ефективен метод за
самолечение  на  множество  заболявания,  много  хора  продължават  да  се  съмняват  в  неговата
ефективност.  След  като  свидетелства  за  самоизлекуване  пристигаха  от  всички  краища  на  света,
бяхме  обвинени,  че  публикуваме  само  тези  с  успешен  резултат.  Дори  и  след  публикуването  на
статистиката  ни  за  подобрения  на  различни  заболявания  по  време  на  практическите  семинари
ПайдаЛаджин, все още имаше гласове на съмнение.

Ние  приветстваме  участието  на  експерти  и  медицински  институции  в  нашите  практически
семинари, за да направят своите тестове,  замервания и да запишат наблюденията си, използвайки
общо признати контролно-измервателни прибори, методи и устройства по тяхно усмотрение.

Даже ако се използва най-консервативната статистика, нивата на ефективност от прилагането на
ПайдаЛаджин при  решаване  на  различни  здравословни  проблеми  по  време  на  практическите
семинари  надвишават  80%.  Най-забележителни  са  резултатите  при  облекчаване  на  такива  често
срещани заболявания, като безсъние, диабет, високо кръвно налягане, сърдечни заболявания, болки в
колената,  сковани рамена, схващане и болки във врата,  болки в долната част на гърба и краката,
проблеми  с  простатата,  гинекологични  смущения  и  т.н.  Тъй  като  повечето  от  участниците  в
практическите семинари имат по няколко или над дузина заболявания, т.е. “комплексни заболявания
(смущения)”, едва ли има някой, който не е усетил никакво подобрение.

Някои хора, преди да се присъединят към практическия семинар, са практикували ПайдаЛаджин
повече от половин година, прилагайки успоредно с това и други методи като лекарства, операции,
масажи, акупресура, акупунктура, наместване на кости, остъргване на кожата и др. Значително по-
големи подобрения обаче, те постигат по време на практическия семинар.

Защо се случва така? Моите предварителни заключения са следните:
1. ПайдаЛаджин може да изглежда прост метод, но основната концепция “промяна от Сърцето”

е от първостепенно значение. Доверието, решителността, постоянството, търпението, покаянието и
благодарността  идват  от  Сърцето.  Силата  на  Сърцето  е  огромна  и  това  е  решаващият  фактор  в
самоизлекуването.  Веднъж  след  като  е  постигната  “промяна  от  Сърцето”,  тогава  двете  прости
упражнения на шляпане и разтягане ще спомогнат за получаване на физически и психологически
резултати.  Участниците  в  практическия  семинар  ще  усвояват  принципите  на  “подхранване  на
Сърцето” (“nursing the Heart”) и ще бъдат насърчавани от инструкторите да усещат и прилагат тези
принципи при всички дейности по време на семинара. Инструкторите ще са готови да съдействат и
насочват винаги, когато възникват проблеми.

Принципите на “подхранване на Сърцето” не са просто теории.  Те се простират далеч отвъд
думите и трябва лично да бъдат изпитани, за да бъдат истински усвоени и оценени. Изкуството на
лечението винаги се е предавало от учител на ученик, лично. И точно в това е истинската значимост
на този практически семинар.

2. Прилагането на ПайдаЛаджин в домашни условия не може да се сравни с ПайдаЛаджин по
време на практическия семинар, както по продължителност, така и по интензивност. Дейностите по
време на практическия семинар се провеждат в изолирана от външния свят среда, което позволява на
участниците да се концентрират изцяло върху процеса.  ПайдаЛаджин се практикува най-малко 4-5
часа дневно, като се използва стратегията „масирано бомбардиране”, без да се пропуска нито един
участък  на  тялото.  Това  естествено  е  непостижимо  в  домашни  условия.  Разликата  при
интензивността е още по-голяма. Някои участници установяват, че резултатът от 10-минутна Пайда
по време на практическия семинар е по-добър от едночасова Пайда в домашни условия. Същото се
отнася и за Ладжин. Това е особено валидно за мъжете, повечето от които се страхуват от болката и
обикновено не прилагат интензивна Пайда върху себе си.

3. В допълнение към специалната вегетарианска диета и насърчаването за по-оскъдно хранене,
програмата на практическия семинар включва постене, медитация, медитативен джогинг, споделяне
на опит и т.н. Когато практикуващите следват принципите на “подхранване на Сърцето”, всяка от
тези дейности води до забележителни резултати. В съчетаване с ПайдаЛаджин, оздравяващият ефект
е още по-удовлетворяващ. Такива възможности и атмосфера едва ли могат да бъдат на разположение
в домашни условия.

4. Включването  на  Ладжин пейките  и  правилното  им  използване,  значително  повишават
лечебния ефект. Освен това, по време на практическия семинар, Ладжин се практикува по няколко
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пъти  на  ден,  което  увеличава  неговата  ефективност.  Изпълнението  на  Ладжин върху съединени
столове, поставени срещу стена или рамка на врата, е само временно решение. За да получим по-
успешен оздравяващ ефект от Ладжин, задължително е упражнението да се изпълнява на подходяща
Ладжин  пейка. Това е от особено значение за пациенти с хронически или тежки заболявания. За
използващия Ладжин пейката, ако изпънатият крак не е здраво фиксиран за вертикалната дъска или
отпуснатият надолу крак не е натоварен с допълнителни тежести, лечебният ефект ще е значително
по-малък.

5. Позитивната атмосфера, която се създава по време на практическия семинар, позната още като
“Чи поле”  (“Qi field”),  е  немислима  за  практикуващите  ПайдаЛаджин в  домашна  обстановка.
Практикуването на  ПайдаЛаджин в голяма група създава огромен окуражаващ резонансен ефект.
Доминиращите вкъщи възрастни и родители, както и опитните лекари и здравни специалисти, по
време на практическия семинар се приемат като равностойни участници. Взаимното насърчаване и
мотивиране кара участниците да прилагат искрени усилия за получаване на максимален резултат.
Когато един участник наблюдава подобрения при другите участници, той е вдъхновен да прилага
упражненията по-упорито, с по-голяма продължителност и по-висока интензивност.

Когато много хора практикуват интензивна  ПайдаЛаджин заедно, всеки един от тях може да
изпита  и/или  да  бъде  свидетел  на  вдъхновяващи  чудеса  на  самолечение  всеки  ден.  Например,
пациент с болки в краката  може да проходи без патерици и даже да тича;  пациент с  глухота  от
десетилетия може отново да чува звуци; пациенти с диабет или високо кръвно налягане постепенно
нормализират показателите на кръвна захар и кръвното налягане, без лекарствата или инсулиновите
инжекции, които са били тяхно ежедневие от години... Всички тези факти вдъхновяват съмняващите
се да променят своето мислене. Естествено, така и техният резултат от лечението ще е по-добър.

6. По време на практическия семинар, разбирането и справянето с лечебните реакции е по-лесно.
Обикновено, резултатът от лечението с ПайдаЛаджин може първоначално да се прояви като лечебна
реакция, т.е. в допълнение от дискомфортите като болка, скованост, болезненост и подуване, могат
да се обадят и даже влошат стари травми и заболявания, което води до обриви, безсъние, сърбеж,
гадене, повръщане, кашлица, замаяност, аритмия, стягане в гърдите и дори силен плач.

Ако такива реакции се появят в домашни условия, хората може да нямат опит как да се справят с
това и затова ще спрат ПайдаЛаджин. Дори може веднага да тръгнат към болницата. А по време на
практическия семинар, посредством обучение и наблюдение на управлението на лечебните реакции,
участниците  ще  разберат  и  оценят  факта,  че  тези  реакции  са  сигнали  за  добра  ефикасност  и
възстановяване. Ще се научат да се справят с лечебните реакции чрез шляпане на вътрешната свивка
на лакътя,  акупунктурната  точка  Нейгуан  (Neiguan) и др.  Това допълнително ще повиши тяхната
увереност в самолечението посредством ПайдаЛаджин.

7. Токсичните  странични  ефекти  от  лекарствата  драстично  се  намаляват  по  време  на
практическия семинар. Лекарите, практикуващи китайска и западна медицина знаят, че лекарствата
имат странични токсични въздействия. В западната медицина съществуват и специфични термини:
„лекарствено-индуцирани”  и  „ятрогенни”  заболявания,  т.е.  нови  заболявания  в  резултат  на
медикаменти,  хирургически  вмешателства,  химиотерапия  и  други  лечения.  По  време  на  нашия
практически  семинар,  много  от  участниците,  съзнателно  и  по  своя  воля,  намаляват  дозите  или
напълно  спират  приеманите  от  тях  лекарства,  включително  ежедневните  болкоуспокояващи
препарати,  лекарствата  за  безсъние,  диабет,  сърдечни  заболявания,  кръвно  налягане  и  др.  Това
намалява рисковете от появата на лекарствено-индуцирани заболявания.

Забележка:  ПайдаЛаджин не  е  медицинска  терапия.  Това,  което  се  преподава  по  време  на
практическия семинар, са прости методи за поддържане на добро здраве. Използването на лекарства
от участниците е по тяхна лична преценка или в съответствие с лекарска препоръка.

8. В допълнение към стандартните сесии за самолечение с Пайда, има и съвместни Пайда сесии.
За по-възрастните и тежко болните е трудно да шляпат себе си продължително. Освен това някои
части на тялото, като глава, рамена, подмишници, гръб, свивката на колената и стъпалата са трудни
за достигане и прилагане на интензивна Пайда и е много по-ефективно, когато някой друг ви помага
да правите  Пайда. Потопени в оживената и одухотворена атмосфера на съвместната  Пайда сесия,
участниците  са  вдъхновени  да  бъдат  по-грижовни  и  позитивно  настроени,  което  спомага  за  по-
доброто физическо и духовно общуване. Това е в съответствие е философията за „подхранване на
Сърцето“ и използване на външни техники за изчистване на меридианите и за самолечение.

9. Всеки участник в практическия семинар допринася за това, обстановката да е активна среда за
обучение,  заредена  с  позитивна  енергия.  В  такова  енергийно  поле,  участниците  имат  по-голяма
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готовност да се включват в обучението чрез лично преживяване. Без тяхното лично преживяване,
философията на самоизлекуването ще си остане само теория.

Начинът  на  мислене  и  действията  по  време  на  практическия  семинар,  са  почти  напълно
противоположни на тези у дома: вкъщи хората са склонни да се хранят и пият обилно, а по време на
семинара те ядат по-малко и постят; вкъщи, хората са склонни да ядат повече месо, а на семинара те
са на вегетарианска диета; вкъщи много от практикуващите  ПайдаЛаджин я извършват леко, а по
време на семинара те практикуват по-усърдно и по-интензивно и сесиите са по-дълги; в ежедневието
хората се стремят да избягват болката и дискомфорта, а на семинара те по собствена воля изпитват
болката от  ПайдаЛаджин, много хора обикновено стоят до късно през нощта и стават късно през
деня,  а  по  време  на  семинара  си  лягат  рано  и  стават  рано.  Най-важното  е,  че  когато  хората  се
разболеят, те са склонни да разчитат на лекари и лекарствата; а по време на семинара, те самолекуват
заболяванията, активирайки и повишавайки тяхната вродена сила за самолечение. С една дума, по
време на семинара, навиците и състоянието на ума напълно се променят.

Тъй  като  интернет  и  интелигентните  преносими  устройства  стават  все  по-популярни,
получаването  на  лична  информация  за  здравето  ще  бъде  все  по-удобно.  В  бъдеще  “повече
информация” от повече практикуващи ПайдаЛаджин ще докаже на всички лечебните ефекти на този
метод. Това ще е нова ера. Аз я наричам „ерата на самолекуването“

Отчети след проведен практически семинар
ПайдаЛаджин е метод за самолечение, който помага за поддържане на добро здраве и лечение

на заболявания. Но изглежда хората повече се интересуват от лекуването на заболявания си.
Дали резултатите от самолечение, получени по време на практическия семинар са временни и

могат  ли  те  да  са  дългосрочни?  В  домашна  обстановка,  хората  не  могат  да  практикуват
ПайдаЛаджин толкова  продължително  и  с  такава  интензивност  като  по  време  на  практическия
семинар  -  дали  заболяванията  ще  се  върнат?  След спиране  на  лекарствата,  дали  здравословното
състояние ще се подобри или влоши? Това са най-често задаваните въпроси.

Защо оставяме настрани всичко и се включваме в практически семинар за седем или повече дни?
Защото целта е не само излекуване на съществуващите заболявания, но и промяна на мисленето и
навиците на хората. В противен случай, дори хората да получат резултати по време на практическия
семинар, ако после се върнат вкъщи към стария си начин на мислене и старите навици, дори Бог или
Буда не могат да ги спасят. За щастие, повечето хора правят действителни промени след участието си
в практическия семинар.

Оценка  на  ефективността  от  ПайдаЛаджин върху  пациенти  с  диабет  и  високо  кръвно
налягане (2010)

Вторият 7-дневен практически семинар ПайдаЛаджин за самолечение се проведе в Пекин от 17
до 23 ноември 2010 г. От всички участници, шестима бяха с диабет и 13 имаха кръвно налягане извън
нормите. Всички те по собствено желание спряха лекарствата и инжекциите с инсулин и нивото на
ефективност от  ПайдаЛаджин беше 100%, т.е. в края на практическия семинар всички участници
подобриха здравословното си състоянието. При един от участниците кръвното налягане се покачи
вместо  да  спадне,  тъй  като  първоначално  той  беше  с  ниско  кръвно  налягане,  и  в  резултат  от
прилагането на ПайдаЛаджин, кръвното му налягане достигна нормални граници.

Статистика от ефекта на ПайдаЛаджин при пациенти с диабет
Всеки един от  шестте  участници с  високо ниво на  кръвна захар  подобри състоянието  си.  В

началото  на  практическия  семинар,  онези  които  приемаха  хипогликемични  средства,  спряха
лекарствата и инсулиновите инжекции по собствено желание. По време на семинара, участниците
правеха сутрешен джогинг, практикуваха ПайдаЛаджин 4-5 часа дневно и постеха 3 дни, като пиеха
чай от джинджифил и фурми с добавена в него кафява захар.

Нива на кръвната захар преди и след ПайдаЛаджин
Име, Пол, Възраст Симптоми и лекарства

преди семинара
Средно ниво на

кръвната захар в
ежедневието

Ниво на кръвната
захар преди Пайда

Ладжин

Ниво на кръвната
захар след Пайда

Ладжин
Зу (Zhu)
Жена, 65

Диабетик  от  6  години,  на
хипогликемични  лекарства
и инсулинови инжекции:
Acarbose,  1  табл.,  3  пъти
дневно,  Hydrochloride
(Enteric-coated  Tablets),  2
табл.,  3  пъти  дневно;
Betahistine,  2  табл.  дневно;

9.4 16  ноември,  17:00:
9.4

Спира  лекарствата
на 17 ноември
22  ноември,
сутринта  (постене):
6.3
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Инсулинова  инжекция  9
единици/ един път дневно

Лий (Lee)
Мъж, 58

Диабетик  от  11  години,  на
хипогликемични  лекарства
и  добавки: Recovery
капсули, Cordyceps капсули,
Ginkgo  капсули,  Alpha
капсули,  Rhizoma  Coptidis
капсули, Metformin

8.5-9 17  ноември,  сутрин
(постене): 6.2

Спира  лекарствата
на 17 ноември
22  ноември,  сутрин
(постене): 5.6

Фън (Fan)
Жена, 45

Предполага,  че  е  имала
диабет, никога не е била на
лечение  и  никога  не  е
взимала лекарства за това

16  ноември
сутринта  (3  часа
след хранене): 8.9

22 ноември сутринта
(постене): 5.3

Шао (Xiao)
Мъж, 78

Диабетик  от  12  години,  на
хипогликемични лекарства:
Acarbose,  2  табл,  3  пъти
дневно

6.5 17 ноември, сутрин
(постене): 3.6

Спира  лекарствата
на 17 ноември
22  ноември,  сутрин
(постене): 5.9

Жиан
(Jiang)
Жена, 74

Не приема хипогликемични
препарати,  приема
Прополис  от  1  година:  2
табл., 2 пъти дневно

16  ноември
следобед: 8.3

Спира  лекарствата
на 16 ноември
22  ноември,
сутринта  (постене):
4.8

Лиу (Liu)
Жена, 72

Диабетик  от  10  години,
приема хипогликемични
лекарства:  Dipotassium
Hydrochloride  (Sustained
Release), 1 табл. дневно
Acarbose, 2 табл. дневно

Постене: 7 
След хранене: 9

16  ноември
следобед: 7.2

Спира  лекарствата
на 17 ноември
22  ноември,
сутринта  (постене):
5.5

Статистика от резултата от прилагане на  ПайдаЛаджин при пациенти с високо кръвно
налягане

Контролни резултати след приключване на практическия семинар (сутринта на 23 ноември 2010
г.): от 13 участници с извъннормени нива на кръвно налягане, при 12 участници високото кръвно
налягане спадна, при един участник стойностите на кръвното налягане се покачиха до нормата.

Нива на кръвно налягане преди и след ПайдаЛаджин
Име, пол, възраст Симптоми и лекарства

преди семинара
Кръвно

налягане mmHg
Симптоми и лекарства

след семинара
Кръвно

налягане
mmHg

Жу (Zhu), жена, 65 Главозамайване 140/70 Главозамайването  е
отминало

125/80

Дан (Dang), жена, 54 Без симптоми 140/80 Без симптоми 130/79
Лий (Lee), мъж, 58 Без  симптоми  Приема

хранителни добавки
90/60 Кръвното  налягане

нараства  до  нормални
стойности.  Спира
лекарствата  на  17
ноември

110/80

Шао (Xiao), жена, 67 Дискомфорт  от  подуване
в главата  за повече от 10
години,  никога  не  е
взимала лекарства за това

160/100 Симптомите изчезват 120/80

Лиу (Liu), жена, 61 Без  симптоми  Никога  не
е  взимала  лекарства  за
кръвно налягане

140/90 Без симптоми 125/80

Лии (Lee), мъж, 65 Без симптоми 140/98 Без симптоми 130/80
Жу (Zhu), Мъж, 61 Дискомфорт  от  подуване

в главата, не може да спи
добре, аритмия  Nifedipine,
2  табл/дневно  25mmg
Aspirin, 1 табл/дневно

170/90 Подобрение на
Симптомите.  Спира

лекарствата  на  17
ноември

154/100

Шао (Xiao), жена, 73 Главозамайване,
непроизволно  клатене  на
главата

140/80 Симптомите изчезват 110/74

Шао (Xiao), мъж, 78 Главозамайване  Micardis,
1 табл/ дневно

170/80 Симптомите  изчезват.
Спира  лекарствата  на  17
ноември

120/70
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Лиу (Liu), жена, 72 Главозамайване, болка от
дясната страна на главата
Nifedipine  (Controlled
Release  Tablets)  2
табл/дневно

180/60 Симптомите  изчезват.
Спира  лекарствата  на  17
ноември

150/80

Сао, мъж, 74 Без симптоми Не приема
лекарства

149/90 Без симптоми 132/80

Лу (Lu), мъж, 72 Главозамайване,
Nitrendipine, 1 табл/дневно

150/118 Симптомите  изчезват.
Спира  лекарствата  на  17
ноември

130/90

Жиан  (Jiang),  жена,
74

Дискомфорт  от  подуване
в  главата,  замъглено
виждане,  неволно сълзене
от  очите,  хипертоник  от
10  години  Felodipine
(Sustained Release Tablets),
Nitrendipine,  1
табл/дневно, които приема
в  продължение  на  повече
от 20 години

140/80 Симптомите  изчезват.
Спира  лекарствата  на  17
ноември

138/80

Отчет от проучване след проведен практически семинар (2011)
През  август  2011  проведохме  проучвания  след  проведени  практически  семинари  (телефонни

интервюта на участници в предишни практически семинари, проведени на територията на Китай) и
резултатите са следните:

1. Размер на извадката: общ брой интервюирани
418  участници,  в  бройката  са  включени  участници,  които  са  присъствали  на  практически

семинар повече от веднъж; 285 от тях са успешно интервюирани и са се съгласили да участват в
проучването. Това са 68% от участниците, включени в проучването. От тези проведени интервюта,
97 (34%) са мъже и 188 (66%) са жени.

Останалите 133 участници не бяха интервюирани успешно по една или няколко от следните
причини:

С някои от участниците от чужбина не можехме да се свържем по телефона
Предоставената контактна информация не беше актуална 
Не са отговорили на телефонното позвъняване
2. Обобщение
(1)Продължаване на практиката ПайдаЛаджин
Сред  успешно  интервюираните  285  участници,  243  (85%)  продължават  да  практикуват

ПайдаЛаджин. Останалите 42 участници (15%) не практикуват по една или няколко от следните
причини:

•Прекадено заети, липса на време
•Не се чувстват болни
•Ленивост
•Нетолерантни към болката
•Преминали към други лечения
•Неодобрение от семейството
•Незначителен резултат
(2)Прием на лекарства от продължилите да практикуват ПайдаЛаджин
От всички 243 участници, продължили да практикуват  ПайдаЛаджин, 226 (93%) бяха спрели

всички лекарства, докато 17 (7%) продължаваха да приемат лекарства. Причините да продължават да
приемат лекарства:

“Страхувам се, че моето заболяване не може да се излекува само с ПайдаЛаджин” (по-възрастни
хора и хора с критични заболявания)

“Моят лекар ми каза да продължа с лекарствата”
“ПайдаЛаджин,  комбиниран  с  лекарства,  може  да  помогне  повече  за  подобряване  на

състоянието ми”
(3)Здравословно  състояние  на  тези,  които  са  спрели  лекарствата  и  продължават  да

практикуват ПайдаЛаджин
От  всички  226  участници,  които  спряха  лекарствата  и  продължиха  да  практикуват
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ПайдаЛаджин, 134  (59%)  споделиха,  че  имат  отлично  здраве;  76  (34%)  са  постигнали  видими
подобрения, докато останалите 16 (7%) споделят за поддържане на здравето на същото ниво както по
време на приемане на лекарствата  и че спирането на лекарствата  не е  имало отрицателен ефект.
Онези, които се радват на отлично здраве, не само ежедневно практикуват ПайдаЛаджин, но също
продължават с джогинга; и колкото по-често практикуват, толкова повече подобрения постигат.

(4)Ефект на самолечение при различни заболявания
Ние допълнително анализирахме данните от проучването, за да намерим трите заболявания, при

които ефектите са най-видими и измерими: ишиас (болки в долната част на гърба и краката), диабет
и хипертония.

а. Ишиас
93 участници (33% от интервюираните 285 човека) страдаха от ишиас и 91 (98%) съобщиха за

забележителен резултат от самолечението и само двама (2%) съобщиха за непостоянни резултати.
b. Диабет
От 14  диабетици  (5% от  интервюираните  285 човека),  12  (86%) съобщиха  за  забележителен

резултат от самолечението и само двама (14%) съобщиха за непостоянни резултати.
c. Хипертония
От 34 участници с  хипертония  (12% от  интервюираните  285 човека),  30  (88%) съобщиха  за

забележителен резултат от самолечението. Четирима интервюирани (12%) съобщиха за непостоянни
резултати и неубедителен ефект. (Забележка: и четиримата практикуват ПайдаЛаджин само от време
на време и периодично пият лекарства.)

Предварителен отчет от практическия семинар по клинични изследвания  ПайдаЛаджин
(2015)

В партньорство с Центъра за изследвания на диабета  (TAG- VHS Diabetes  Research Centre)  в
Ченай, Индия

Следва извадка от отчета. Пълният отчет можете да намерите в уебсайта на английски
език http://paidalajin.com/en/  h  ome , като от менюто изберете Classroom - Downloads.

Резюме
1. Уникален практически семинар с клинични изследвания на китайския метод за самолечение,

наречен “ПайдаЛаджин”, организиран от мастер Хончи Шао беше проведен в условията на строг
медицински  контрол  и  подробен  запис  на  компютьрни/видео  графични  данни  в  Центъра  за
изследвания на диабета (ЦИД) в Ченай, Индия от 9-ти до 13-ти март 2015 г.

2. Общо  25  участници  бяха  регистрирани  за  5-дневната  програма,  като  съкращение  (по
логистични  причини)  на  пълния  7-дневен  курс,  препоръчван  от  мастер  Хончи  Шао.  Той  лично
ръководи  събитието,  заедно  с  неговите  асистенти  и  индийския  му  колега  г-н  Параг  Самел.
Програмата  стартираше  всеки  ден  в  7:00  ч.  и  продължаваше  почти  10-11  часа  дневно,  с  кратка
почивка  за  закуска  и  обяд.  Цялата  програма  беше предоставена  безплатно  за  всички  участници.
Около 10 от тях бяха пациенти, лекувани в центъра, докато останалите бяха амбулаторни пациенти.
Всички  преминаха  пълни  медицински  изследвания  и  техните  случаи  са  документирани.  След
подробни консултативни сесии от всички участващи бе получено информирано съгласие за цялата
процедура, включително и снимките. 5 от регистрираните 25 участници отпаднаха от практическия
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семинар поради непреодолими лични причини. Разполагаме с цялата информация за прогреса на 20-
те участника, които завършиха програмата успешно.

Заключения и изводи
Този съкратен практически семинар, проведен при почти перфектни условия показа, че въпреки

че  ПайдаЛаджин не е панацея за всички заболявания, този метод все пак може да бъде истинска
благословия  за  предотвратяване  на  заболявания  и  насърчаване  на  доброто  здраве,  ентусиазъм  и
енергия  за  всеки,  който  практикува  този  метод  на  самолечение  -  усърдно,  с  вяра  и  доверие  в
МЪДРОСТТА  НА  ЧОВЕШКОТО  ТЯЛО,  ПОДАРЕНО  НА  ЧОВЕЧЕСТВОТО  ОТ  СЪЗДАТЕЛЯ
(БОГ!).Следват няколко практически извода от семинара:

1. Диабет тип 2 реагира много добре на терапията ПайдаЛаджин в обстановката на холистичен
практически семинар. Това не е изненадващо, тъй като практическият семинар включва много строг
хранителен  режим,  постене,  контрол  над  ума  и  също ефективни  дози  на  инсулинови  инжекции/
лекарствени препарати. Един увлечен и мотивиран бивш военен нормализира потвърден диабет, без
да  взима  нито  едно  от  приеманите  по-рано  лекарства  през  този  кратък  интервал  от  5  дни  и  се
чувстваше в отлично здраве  повече  от  седмица след завършване  на  практическия  семинар.  Това
определено дава надежда за хора с наскоро (по-малко от година) открит диабет от тип 2 да опитат
този метод за период от минимум 3-6 месеца и съществува надежда, че при всички случаи на НГТ
(нарушен глюкозен толеранс) и в много от случаите на открит безсимптомен диабет от тип 2, този
метод ще може да бъде използван като първи избор с добър резултат.

2. Участниците е диабет тип 1 (ювинилен инсулинозависим захарен диабет,  който е по-тежка
форма  на  диабет  и  се  среща  при  деца  и  младежи)  също  отчетоха  подобрение  в  клиничното  си
състояние по време на 5-дневния период на практическия семинар;  обаче по време на лечебните
кризи  (лечебните  реакции)  и постенето,  когато  кръвната  им захар се  покачи,  те  имаха нужда  от
медицинска подкрепа във вид на калории, течности и малки дози от бързо действащ инсулин, за да се
предотврати кетоацидозата;  но това не беше тревожно и всички те се възстановиха и завършиха
пълния курс с подновена енергия и с намалени почти наполовина дози инсулин. Започна по-дълъг
период на наблюдение (6 месеца), който може да ни даде допълнителни отговори.

3. Хипертонията  не  беше  никакъв  проблем  през  цялата  продължителност  на  практическия
семинар за нито един от пациентите, които приемаха различни дози анти-хипертензивни лекарства.
Седмица след завръщането им у дома, само 1 от 10-те участници, които преди практическия семинар
бяха приемали лекарства, продължаваше да се нуждае от половината на първоначално приеманата
доза. С продължение на терапията, дори това има нужда от проверка и преразглеждане.

4. Имаше  4-ма  човека  с  различни  наименования  на  заболяването  на  коронарната
артерия/исхемична  болест на  сърцето,  но  никой от  тях  не  е  имал никакъв проблем по време на
интензивния практически семинар. Много кратък е периодът, за да се оцени въздействието на метода
ПайдаЛаджин върху сърдечно-съдовите заболявания. Необходима е по-голяма извадка за по-дълъг
период, за да се преценят всички възможни ползи при това състояние.

5. Множество по-леки и хронични заболявания като болки в колената, болки в бедрата, болки
ниско  долу  в  гърба,  периартрит  на  рамената,  болезнено  дегенеративно  заболяване  на  гръбнака
(спондилит), дискови издутини и др., бяха лекувани с лекота и увереност с уникално висок процент
на успех (98%).

6. Истинското  откритие  и  преоценка  на  ПайдаЛаджин по  време  на  това  проучване,  беше
забележителното и почти драматично подобряване на случаи на заболяването Паркинсонизъм, като
методът  помогна  за  намаляването  на  лекарството  в  единия  случай  и  пълното  спиране  на  анти-
паркинсоновото лекарство в другия случай. Това дава лъч надежда за милиони пациенти по света,
страдащи от различни видове Паркинсонизъм и получената лекарствено-индуцирана дискинезия и
други  НЛР  (нежелани  лекарствени  реакции).  Мобилността,  постигната  след  прилагането  на
ПайдаЛаджин, беше  несравнима  и  беше  вълнуващо  да я  наблюдаваме/демонстрираме  (видео
графики).  Със  сигурност  този  практически  семинар  показа,  че  има  надежда  и  оптимизъм  за
пациентите е болестта на Паркинсон. Аз вярвам, че едно систематично, обширно и продължително
проучване за около 3 години, би извадило на показ всички ползи на метода  ПайдаЛаджин, което
може качествено да подобри живота на тези хора.

7. Финалният извод от практическия  семинар  ПайдаЛаджин  е,  че  той наистина на практика
удвои НИВОТО НА ЕНЕРГИЯ на всички участници (100%), както индивидуално, така и като “масов
резултат”. Това даде оптимизъм и надежда за всички хора, ангажирани с идеята, че здравето трябва
да има превес над болестта, желанието за самолечение да бъде водещо пред желанието за търсене на
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лекарства, и страхът от неизвестното/въображаемите рискове да отстъпи пред увереността в простите
методи на самолечение.

Клиничен отчет за двама пациенти с Паркинсон по време и след практическия семинар в
Индия (2015)

В партньорство е Центъра за изследвания на диабета  (TAG- VHS Diabetes  Research Centre)  в
Ченай, Индия

Паркинсонизъм
1. Идентификация на лицето - ID: 3975 - (Marks: 5/10).
Този 58-годишен мъж с диагноза Паркинсонизъм (Н/о. Parkinsonism) и прилагано лечение дойде

в нашия център наскоро за започване на Пулсова Електромагнитна Енергийна Полева Терапия с
използването  на ВМ  Pulser.  Неговият  случай  е  известен  като  T2DM  — 8 години /  HTN  — 5
години, на медикаментозно лечение. Основните му оплаквания са: скованост в горния ляв крайник +
+, поглед с очи нагоре -  възможен, поглед с очи надолу — невъзможен, тенденция за наклон на
тялото на ляво. Също така имаше афония (частична загуба на гласа). Той приема Syndopa plus 100/25
таблетки  -  4  пъти  дневно.  Пациентът  завърши  5-дневен  практически  семинар.  Сковаността  в
крайника  значително  намаля,  нивото  на  кръвната  захар  беше  под  добър  контрол  без  орални
хипогликемични медикаменти. Започна да произнася звуците доловимо. Дозата на лекарството му
против Паркинсонизъм беше намалена на 50% и лекарствата за контрол на кръвното налягане бяха
спрени.

Той  продължи  терапията  за  самолечение  ПайдаЛаджин в  домашни  условия,  и  чувства
подобрение  в  скования  крайник,  кръвната  захар  също  е  под  контрол  без  приема  на  орални
хипогликемични медикаменти.

2. Идентификация на лицето ID: 1653 - (Marks: 9/10)
Този 73-годишен мъж е регистриран пациент в нашия Център за Изследвания на Диабета  TAG

VHS DRC  през последните 2 и половина години. Той е известен случай на  Паркинсонизъм. от 7
години,  на  медикаментозно  лечение  (Syndopa  plus  125  mg  таблетки,  5  пъти  дневно)  +  Пулсова
Електромагнитна Енергийна Полева Терапия с използването на ВМ Pulser. Той е показал само
незначително подобрение. Понякога не е могъл да ходи, от време на време е имал неясен говор, и не
е могъл да се завърта бързо. Той взе участие в 5-дневния клиничен практически семинар. Всеки ден
той показваше забележително подобрение. В края на 5-ия ден, говорът му беше ясен, можеше да
ходи без чужда помощ, с гъвкави крайници, и прояви всестранно подобрение във физическото
си състояние. Този случай е наистина забележителен, защото терапията ПайдаЛаджин помогна
на  пациента  напълно  да  преустанови  лекарственото  лечение.  Доколкото  ни  е  известно,  в
медицинската  литература  няма  друг  случай,  при  който  една  нелекарствена  терапия  да  е
помогнала за пълното преустановяване на лекарство при регистриран от дълго време случай
на Паркинсонизъм!!!

Той  продължи  да  прилага  терапията  за  самолечение  ПайдаЛаджин в  домашни  условия,  и
чувства удивително подобрение в походката и ходенето

Следват отчета от индийския ежедневник Хинду (The Hindu) и снимки, показващи подобрение
на пациент с болестта на Паркинсон - преди и след Пайда:

Книгата е предоставена на www  .  spiralata  .  net  от Гиргин Павлов   85

http://www.spiralata.net/


      

Книгата е предоставена на www  .  spiralata  .  net  от Гиргин Павлов   86

http://www.spiralata.net/


          

Глава VI Свидетелства
Днес методът ПайдаЛаджин е разпространен в над 60 държави и територии, и милиони хора го

използват.  Очаква  се  все  повече  и  повече  хора  по  целия  свят  да  се  възползват  от  него.  Имаме
непрекъснат  поток  от  свидетелства  на  участници  в  практическите  семинари,  както  и  на  хора,
практикуващи ПайдаЛаджин самостоятелно, с помощта на други хора, или в помощ на другите. За
да  научите  повече  за  ПайдаЛаджин, разгледайте  видео-материалите,  прочетете  свидетелствата  и
изтеглете  достъпните  файлове,  като  посетите  нашия  уебсайт  http://  www.paidalajin.com/en/home.
Можете да се свържете с нас и във Фейсбук: https://www.facebook.com/PaidaLajinGlobaL

I Пайда спаси пациент с хипертония и замайване във влак
Завчера се качих на високоскоростния влак G60 от моя роден град Нингбо (Ningbo) в посока към

Пекин.  По  време  на  пътуването  изведнъж  чух  съобщение  -  пътник  от  купе  No.  5  се  чувства
дискомфортно и се нуждае от лекар или професионална медицинска помощ.

Изглеждаше, сякаш никой не се отзовававаше на това съобщение. Когато чух съобщението за
четвърти път, станах и отидох да видя какво се случва.  Всъщност, не знам какво ми даде кураж.
Помислих  си  “Пътникът  може  би  страда  от  сърдечно-съдово  заболяване  или  стомашно-чревен
проблем. Пайда може да е от полза.” Чувствах се малко несигурно, въпреки че бях съвсем сигурен в
ефекта на Пайда.

Стигнах до мястото и видях няколко човека от обслужващия персонал. Те предположиха, че съм
лекар и много се зарадваха, че съм дошъл да окажа помощ.

Казах им, “Аз не съм лекар. Но имам известни медицински познания.”
Те ми казаха, че пътникът страда от световъртеж и високо кръвно налягане. Чувайки това, аз се

почувствах по-уверен, че мога да се справя. Те намериха уред за измерване на кръвно налягане и ме
попитаха  дали  мога  да  измеря  кръвното  му  налягане.  Правил  съм  го  е  баща  ми,  така  че
отговорих,“Да”.

След малко преместиха пациента към мен. Това беше около 40-50-годишен мъж.
Присъстващите  ми  казаха,  “Ние  сме  се  обадили  за  линейка.  Ще  го  накараме  да  слезе  на

следващата гара, за да получи първа помощ. Остават около 20 минути до тогава. Моля, помогнете да
облекчим симптомите.”

Очите на пациента бяха полузатворени, и той беше намръщен. Каза, че се чувства много замаян.
Хора от обслужващия персонал го накараха да седне и ме погледнаха в очакване да измеря кръвното
му налягане. Виждайки тази ситуация, аз почувствах, че най-важният приоритет е не да се измери
кръвното му налягане, а да се понижат неговите стойности. И най-подходящият начин за намаляване
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на кръвното налягане е да се шляпа върху вътрешната свивка на лактите и акупунктурната точка
Нейгуан.  Така че, аз оставих апарата, взех лявата му ръка и започнах да шляпам върху вътрешната
свивка  на  лакътя  и  точката  Нейгуан.  Помолих  служителката,  стояща  до  мен,  да  ми  помогне  с
шляпане върху свивката на десния лакът. Тя се поколеба, но започна да шляпа заедно с мен.

Пациентът  ми  каза,  “Имам  високо  кръвно  налягане.  Преди  няколко  дни  бях  в  болницата  в
Нингбо и стойностите бяха 130 - 150. Отивам в Пекин за допълнителни изследвания и лечение. Днес
на обяд не съм взимал антихипертензивни лекарства.”

Докато  правих  Пайда, му  казах,  “Просто  се  отпуснете.  Пайда  е  терапия  подобна  на
акупунктурата и остъргване на кожата. Това ще облекчи симптомите ви много бързо.”

След  малко  се  появи  Ша на  лакътя.  След  това  аз  започнах  да  шляпам  точката  Нейгуан.
Служителката не шляпаше силно, от страх, че ще нарани пациента.

След около 5-10 минути, пациентът успя да отвори очи и каза, че замайването почти е отзвучало.
Той направи знак да спра Пайда и каза “благодаря”.

Служителите  бяха  облекчени  като  видяха  подобрение.  Те  казаха,  “Линейката  ви  чака  на
следващата станция”.

Пациентът се колебаеше, “Аз нямам повече нужда от нея. Искам да продължа за Пекин.”
Въпреки това, служителите продължаваха да настояват той да слезе на следващата станция за

получаване на първа помощ.
Аз се върнах на мястото си в съседното купе No. 4. След малко влакът пристигна на станцията.

Служителите продължаваха да уговарят пациента да слезе.
Пайда действа наистина бързо. Щастлив съм, че имах смелостта да предложа помощта си. И

съжалявам,  че  много  хора  не  знаят,  че  такава  проста  техника  като  Пайда, може да  помогне  за
предотвратяване и самолекуване на заболявания; или може би, дори да са запознати с Пайда, просто
не приемат тази проста народна терапия насериозно. Е, в такъв случай, единственият вариант е да се
отиде в болница.

Изпратено от: Dear Natural Life
10 октомври, 2014 г,
II Пайда излекува 3-годишно дете с гърч, предизвикан от висока температура
Един ден, взех сина ми с мен в малкия магазин, за да купим лакомства. Когато той взимаше

пакета  с  любимите  си  бисквити,  собственикът  на  магазина  изведнъж  изкрещя  силно.  Това  ме
изплаши, понеже си помислих, че има обир. Тръгнах в посока на шума и намерих тригодишния му
внук в кома вследствие на гърч, предизвикан от висока температура. Очите на детето бяха обърнати
нагоре.

Без много да му мисля, инстинктивно грабнах ръката му и започнах да шляпам по вътрешната
свивка на лакътя. Собственикът на магазина знаеше, че мога да правя педиатричен масаж, така че ми
позволи да го шляпам. Едно, второ, трето шляпане ... аз продължих с Пайда, детето изглежда идваше
в съзнание. След което помолих собственика на магазина да ме последва и да шляпа другата ръка.
Шляпахме заедно известно време. Скоро детето осъзна болката от Пайда и се опита да я избегне. Но
още не  се  беше събудило,  а  се  появиха сълзи  в  ъгълчетата  на  очите.  Продължих да  шляпам по
протежение на ръката и акупунктурната точка Нейгуан. Няколко тъмни петна Ша се появиха в зоната
на шляпане. Разбирате ли? Даже такова малко дете имаше блокажи в тялото. Шляпах върху точката
Нейгуан по-силно. Изведнъж детето избухна в плач. Страхотно! То се събуди. Голяма радост!

Тъй като бях учил педиатричен масаж, знаех че гърчът от висока температура е предизвикан от
задържане на храна в стомаха. Така че казах на собственика на магазина да направи на детето масаж
на корема в посока на часовниковата стрелка. Аз му направих масаж за смъкване на температурата и
успокояване на червата.

На  следващия  ден,  когато  посетих  магазина,  видях  момченцето  живо  и  здраво.  Ако  беше
изпратено в болница, щеше да бъде поставено на система за няколко дни. Освен това, трудно е да се
смъкне температура без излекуване на лошото храносмилане. Лекар, практикуващ западна медицина,
нямаше да достигне до главната причина и да я третира холистично.

Радвам се, че знам и практикувам метода за самолечение ПайдаЛаджин.
От Руй Чи, от Хиан, Китай 11 юни, 2014 г.
III Пайда на гърдата
Анонимно (континенталната част на Китай)
Аз мисля, че Пайда на гърдите е задължителна за жените. Прилагала съм го многократно върху

себе си. Този път записах целия процес и желая да го споделя с другите. Ако направите произволно
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проучване, ще откриете, че в действителност всяка жена има периоди на болка и/или проблеми с
гърдите, като болезненост, подутини, твърди бучки, и др. Но наистина ще е неразумно, ако жената не
обърне внимание на тези симптоми, преди те да излязат извън контрол.

В моя случай, в началото чувствах болезненост в дясната си ръка и понякога слабост. Шляпах я
многократно,  но  болезнеността  около  подмишницата  си  оставаше.  Един  ден,  най-добрата  ми
приятелка дойде да ми помогне. Благодарение на нейната силна Пайда, бързо излезе  Ша. Тъй като
напълно оценявах ползите от Пайда за здравето, не мислех за болката. Всичко, което желаех, беше
дълбока детоксикация.

Странното е,  че  Ша се появи в зона,  където не беше прилагано много силно  Пайда, така че
приятелката ми тръгна по следите на  Ша и продължи с  Пайда. След това открихме още синкави
бучки около гърдата.

След половин час, проследихме излизането на Ша до края и аз накрая се убедих, че проблемът е
в  дясната  ми  гърда.  С  ритмичното  звучене  на  Пайда, този  тип  “самобичуване”  всъщност  ме
развълнува, обикновено върху женските гърди не се прилага толкова силна Пайда. Мислех си за една
моя роднина, 45-годишна жена, която изгуби половината си гърда по време на операция и за другите
жени,  които  имат  проблеми  в  гърдите.  Аз  трябваше  да  приложа  голямо  усилие,  за  да  изчистя
меридианите около гърдата.

За здравето на гърдите. Моето здраве, Аз го управлявам!

Процесът продължи над един час. Моята приятелка се измори. Синкави бучки имаше по цялата
ми дясна гърда и червената Ша, появила се в началото около подмишницата, избледня. Прилагането
на Пайда върху възпалената ръка ми показа, че истинският проблем беше в гърдата и аз се чувствах
толкова щастлива, въпреки че кожата и мускулите ме боляха. Практиката доказа, че човешкото тяло е
мъдро и може да ни води, ако се вслушваме в него.

След няколко дни, “цикълът ми” отново се появи и протече спокойно без никакви болки. Дясната
ми ръка, която дори и след многократно шляпане, беше чувствителна от години, след тази  Пайда
сесия вече не болеше.

Смятам  да  пошляпам  и  другата  гърда  след  няколко  дни.  Една  жена  никога  не  бива  да  си
позволява да е небрежна към гърдите си.

Моят коментар:
По отношение заболяванията  на  гърдите,  жените имат последната  дума.  Има много подобни

истории за самоизлекуване, публикувани в моя блог на китайски език, включително един специален
случай, който описва, как тумор на гърдата с големина на яйце изчезва след упорито прилагане на
Пайда.

Мили читателки, ще приветствам изпращането на още свидетелства за самолекуване и снимки
(можете да изберете да останете анонимни). Това ще помогне на половината от населението на света
да облекчи своите агонии. Ако съпругите и майките са здрави, няма ли техните съпрузи и деца да
бъдат щастливи?

IV Свидетелства от Дом за възрастни хора в Совето, Южна Африка
Следват  няколко  свидетелства  от  Дома  за  възрастни  хора  в  Совето,  Южна  Африка.  Повече

свидетелства на английски език със заглавие „Paida and Lajin at Old Age, Home South Africa”, можете
да прочетете тук:

www.paidalajin.com/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=204&id=480 
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ИМЕ: Г-жа Б Нкози (Ms. В Nkosi), ВЪЗРАСТ: 72 години

(1)Мисля, че идването ми в Дома за възрастни хора в Совето беше благословия за моята промяна,
тъй като иначе никога  нямаше да срещна Чиди  (Tshidi)  и Аксел,  които ме запознаха  с  Пайда и
Ладжин.

Имам диабет и прекаран инсулт. Лявата ми страна беше напълно неподвижна и аз не можех да
говоря. Но сега аз съм различен човек. Мога да говоря и да се присъединя към другите, когато пеят в
църквата. Възвръщам си усещанията.

Пайда е малко болезнена, но поне сега усещам нещо и съм сигурна, че скоро ще стана от моята
количка. Наистина съм благодарна на мастер Хончи Шао, разработил тази животоспасяваща техника
и на Чиди за времето, което посвети да ни помогне. Нека Господ да благослови всички вас.

ИМЕ: Г-жа А Скати (Ms. A Skati), Възраст: 83 години

Бях диабетичка и страдах от хипертония откакто се помня. Здравето ми никога не е било добро.
Краката и стъпалата ми изведнъж почерняха и ме боляха непрекъснато. Но откакто започнах Пайда и
Ладжин с Чиди през септември 2012, здравето ми се подобри.

Сега, когато ходя на прегледи, кръвното ми налягане е нормално. Що се отнася до диабета, не
мога ди си спомня, кога за последен път взех инсулин. Благодарна съм на Чиди, Аксел и мастер
Хончи Шао, че ме върнаха обратно към живота.
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ИМЕ: Г-жа М Мохай (Ms. М Mohai), ВЪЗРАСТ: 87 години

Тялото толкова много ме болеше, че болкоуспояващите не ми помагаха вече. Този артрит беше
откраднал радостта от живота ми. Бях частично ослепяла и това означаваше, че трябваше да разчитам
на помощта на други хора дори за най-малките неща в живота. За мен това беше разочароващо, тъй
като не желаех да прекарам златната си възраст като бреме за другите.

Бях на път да се предам,  когато Чиди и Аксел влязоха в живота ми с магическите  Пайда и
Ладжин на мастер Хончи Шао. Казвам ви, сега съм напълно нов човек. Мога отново да ходя сама на
църква всяка  неделя,  да  ходя  на  разходка  на  слънце  и  да  работя  по  малко  в  моята  зеленчукова
градина. Не бих могла да правя това без Пайда и Ладжин.

Благодаря много на всички ви.
V Болки  в  гръбначния  стълб  и  колената,  излекувани  с  ПайдаЛаджин, отказване  на

цигарите по време на практически семинар
Пинтолина: 65-годишна, височина 155см, тегло 71 кг, живее в Медан, Индонезия
През  октомври  2013,  майка  ми  беше  хоспитализирана  в  болничния  център  Колумбия  Азия,

поради оплаквания от остри болки в гръбначния стълб и коленните стави при ходене. Резултатите от
ядрено магнитния резонанс (ЯМР) показаха, че е имало притиснат нерв в лумбалните секции L3, L4 и
L5 на гръбначния стълб и остеоартрит на коленните стави (дясно коляно - степен 3 и ляво коляно -
степен 1).

Диагнозата  на  лекарите  беше:  Незабавна  операция  на  притиснатия  нерв  и  месец  след това  -
операция за смяна на колянна става (цялостна смяна на колянна става) на дясното коляно и стероидна
инжекция в лявото коляно. Въпреки това, имайки предвид финансовия фактор, а също и възрастовия
фактор (тогава на 63 години), семейството ми реши да не се прави операция.

Предвид  състоянието  на  краката  и  гръбначния  стълб,  майка  ми  непрекъснато  вземаше
болкоуспокояващи и други лекарства за костите (най-малко 10 вида лекарства) всеки ден, за да може
да ходи и за намаляване на болката в костите. Другите лечения бяха масаж на всеки две седмици и
физиотерапия.

Майка ми прилагаше лечебен масаж и физиотерапия, но болката си остана. През ноември 2014 тя
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премина на лечение с иглотерапия, но нямаше особено подобрение. Иглотерапевтът също препоръча
операция,  според  него  иглотерапията  може  да  помогне  за  намаляване  на  болката,  но  няма  да
освободи притиснатия нерв и да оправи положението на ставите с наличен остеоартрит.

С помощта на химическите препарати, майка ми изкара до март 2015 и в крайна сметка трябваше
отново да бъде хоспитализирана, тъй като стомахът й беше еродирал и буквално протекъл (според
резултатите  от  ултразвуковото  изследване).  Най-вероятно  това  беше  в  резултат  на  огромното
количество  химически  препарати,  изпити  през  последните  години.  Не  можейки  да  устоя  на
страданията на майка ми, аз се предадох и настоях за операция на коляното й.

По настояване на майка ми, започнах да търся информация за болници и лекари, с положителни
отзиви за цялостна смяна на колянна става в Медан/Джакарта/ Малайзия/ Сингапур или Тайланд,
защото бях учил в Тайланд.

Докато търсех информация, един от приятелите ми ме запозна с  ПайдаЛаджин и ми изпрати
препратка към YouTube и ръководство за ПайдаЛаджин на английски. От линка продължих да търся
още информация и се  свързах с  г-н  Уонг и г-н Ханафи.  След това се  присъединих към група  в
WhatsApp  за  обмяна  на  информация.  Първото  впечатление,  което  ме  накара  да  се  влюбя  в
ПайдаЛаджин, беше информацията, че ПайдаЛаджин не изисква приемане на химически препарати,
не препоръчва добавки или закупуване на продукти, за разлика от други алтернативни методи, които
в крайна сметка продават добавки или медицинско оборудване (мрежов маркетинг).

Силно  вярвах  в  изразите  Самолечение  и  Моето  здраве,  Аз  управлявам.  Веднага  приложих
ПайдаЛаджин на майка ми на 26 април 2015 и тя спря всички видове лекарства. Първата седмица тя
правеше  Ладжин по 20 минути на всеки крак с 2 кг тежест на долното стъпало, рутинно - всяка
сутрин и следобед. На осмия ден (2-ри май 2015) приложих Пайда на двете й коленни стави, отдолу
на стъпалата, на двете лакътни свивки и целия гръб. Където и да шляпах, се появяваше Ша.

Ладжин в домашни условия                       Пайда на коляно

От началото на деветия ден (3 май, 2015), в продължение на три дни, майка ми имаше треска и
висока температура. Спряхме Пайда, но тя прилагаше Ладжин сутрин и вечер по 25 минути на всеки
крак с тежест 4 кг.

След като треската отзвуча, една седмица по-късно, на 10 май 2015г., отново приложихме Пайда
върху прасците,  бедрата  и подмишниците.  Но на следващата сутрин отново се появи втрисане и
висока температура, по-тежко от първия път (лечебни кризи, т.е. лечебни реакции). Винаги споделях
в групата WhatsApp как се чувстваше майка ми и винаги бях напътстван онлайн от г-н Ханафи, Г-н
Уонг,  г-жа Ут и от другите  членове на групата.  Имаше тази неповторима атмосфера на взаимна
подкрепа и насърчение, въпреки че никога не се бяхме срещали лично. Втората лечебна криза беше
много болезнена. Майка ми не само имаше висока температура, а някои части на тялото изведнъж се
подуха, след което се самоизлекуваха без третиране. Странно...

През седмицата температурата и сменящите се ту отляво, ту отдясно подувания обезкуражиха
майка ми и тя отказа да продължи с  ПайдаЛаджин. По същото време аз също изпаднах в паника,
братята ми ме притискаха, тъй като не бяха съгласни с лечението чрез ПайдаЛаджин.

Но благодарение на мотивацията от членовете на групата и директните разговори по телефона,
майка ми накрая склони отново да продължи ПайдаЛаджин, но с леко чувство на съмнение и със
страх, че следващата лечебна криза ще се случи отново.

Ладжин върху пейка
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Въпреки че не бях убеден, че ПайдаЛаджин може да излекува майка ми, аз бях решен да заведа
майка ми в  Джакарта,  за  да  се  срещне  с  Г-н Хончи Шао и да  посети  лекцията  “Самолечение  с
ПайдаЛаджин” в Джакарта на 27 юни, 2015г. След лекцията, майка ми и аз най-накрая решихме да
се присъединим към практическия семинар в Бандунг от 29 юни до 5 юли 2015 г.

ПайдаЛаджин по време на практическия семинар в Джакарта, 27 юли 2015

Тъй като имахме чувството, че бяхме инвестирали огромни средства в тези дейности (от гледна
точка на нашето финансово състояние),  майка ми и аз правихме всичко с цялата си сериозност и
искреност.

Здравословният напредък на майка ми по време на практическия семинар в Бандунг:
Първи  ден:  Майка  ми  дойде  с  бастун  и  трябваше  да  бъде  подпомагана  при  ходене.  След

първоначалния преглед, ние следвахме поредицата от дейности без изобщо да се оплакваме нито по
отношение на дейностите, нито от хранителното меню “без ориз, допълнителни ястия и зеленчуци”.
Ние се опитахме да приемем искрено, че всичко, което се прави по време на практическия семинар, е
най-доброто за нас.  ПайдаЛаджин, медитация, съвместни дейности - всичко премина гладко през
този ден.

Първи ден на практическия семинар

Втори ден:  Джогингът сутринта беше болезнен за майка ми. Тя успя да мине само 50 метра,
докато останалите участници тичаха около площадката. Медитацията също беше нещо ново за майка
ми. Тя седеше там, но само за да наблюдава как другите медитират. След като получи разяснения за
медитацията, тя разбра ползата й и реши да медитира по-сериозно на следващия ден.  Ладжин не
предизвика затруднения, тъй като майка ми често го правеше в къщи, но Пайда предизвика страх у
мама, че отново ще изпита въздействието на лечебната криза.

Втори ден Ладжин

Трети ден:  С изключителен хъс на сутринта,  майка ми направи две обиколки на футболното
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игрище, въпреки че почива осем пъти. През третия ден майка ми не използва бастуна нито веднъж,
но все  още я  спохождаше страхът  от  падане.  Тя  следваше  Пайда (масираната  бомбардировка)  и
Ладжин със  страст.  Беше много по-въодушевена  отколкото,  когато  изпълняваше  Пайда в  къщи,
поради атмосферата при груповата Пайда и взаимната мотивация по време на практическия семинар.

Трети ден - Въртене в кръста и джогинг

Четвърти ден:  Майка  ми беше  в  състояние  да  ходи  и  тича  четири  обиколки  на  игрището.
Невероятно!  Бях много щастлив  да  виждам подобрението  в  здравословното й  състояние  с всеки
изминал  ден.  Нямаше  болезнени  лечебни  кризи,  беше  в  по-добро  здраве  и  се  чувстваше  много
енергична, макар че на четвъртия ден започнахме постене. Имаше само чай от джинджифил и фурми,
без  никакво  друго  хранене,  но  тялото  й  беше  още  по-освежено  и  енергично.  Първоначално  се
притеснявахме за нейното стомашно заболяване, но странното е, че тя не чувстваше болка в стомаха
по време на гладуването. Фантастично.

Четвърти ден - джогинг

Пети ден:  Майка ми направи пет  обиколки на  футболното  поле,  тичайки без  почивка  и  без
никакви други оплаквания. Виждайки прогреса на майка ми, аз бях много щастлив и радостен. През
този ден тя правеше Пайда с още по-голям ентусиазъм. Майка ми също така сподели с участниците в
практическия семинар как се чувства.

Шести ден: Тя усещаше болка в краката само в момента на изправяне. След като се е изправила,
5 обиколки на футболното поле вече не бяха трудна работа за нея. Днес джогингът мина с лекота.
Всички дейности й се струваха кратки. В края на събитието имаше закуска и бяха извършени здравни
изследвания.  Фантастичен  резултат:  Кръвното  налягане  от  145/86  беше  намаляло  до  110/77,
теглото беше намалено от 74.3 кг до 71.9гк, кръвната захар от 5.2 беше спаднала на 4.5.  И още
един резултат, който не е маловажен: майка ми спря да пуши още при стартиране на практическия
семинар.  Десетки  години  тя  се  опитваше  да  спре  пушенето,  но  не  успяваше.  По  време  на
практическия  семинар,  майка  ми  усети,  че  миризмата  на  цигарите  й  е  неприятна,  беше  й
дискомфортно дори само вдишването на цигарения дим.

Шести ден - закуска
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Седми ден:  Тя събра кураж и отиде да тича и днес, въпреки че някои от участниците вече си
бяха тръгнали за вкъщи. По време на раздялата с другите участници, с които станахме приятели,
усетихме  тъга,  примесена  с  чувство  на  огромно  удоволствие  от  постигнатите  здравословни
подобрения.  Снимките и споделянето на свидетелствата се превърнаха в нещо много трогателно,
беше забавно да чуем опита на другите участниците по време на практическия семинар. Майка ми
сподели, че си е представила как прилага ПайдаЛаджин върху членове от семейството и болните й
приятели.  Невероятно!  ПайдаЛаджин е  чудесен  метод  за  тези  от  нас,  които  имаме  финансови
затруднения, тъй като услугите на лекарите и болниците са много скъпи. Майка ми, развълнувана,
изпя една песен в края на семинара.

Седми ден радостна усмивка

Промяната в стила на живот и житейските навици ни носят “По-добър Живот”. “Съжаляваме”, че
не знаехме за  ПайдаЛаджин до сега и за по-добрия живот, но можем да кажем “Без Съжаление”:
Просто го направи и ще имаш По-добър Живот.

И до сега, мама продължава да тича по 2 км всяка сутрин, прави медитация, Пайда и Ладжин и
поддържа начина си на хранене. Простичък и здравословен начин на живот. Болките в гръбначния
стълб и краката и заболяването на стомаха изчезнаха след участието й в практическия семинар.

“Сега се чувствам с 15 години по-млада от възрастта си. Чувствам се на 50. Фантастично
е!!! - казва майка ми.

Благодарни сме на  мастер Хончи Шао,  мастер Уонг,  мастер Кемал и на  другите  учители по
ПайдаЛаджин. Нека всички се радваме на по-добър живот.

Личен опит: Питолина
Записал Симеон, синът на Питолина
Публикувано от: paidalajinindo@gmail.com

VI.   86-годишен пациент с терминален рак на простата излекуван с Пайда
Моят коментар:
Много хора предполагат, че пациенти в терминална фаза на рак и слаба Чи и кръв не могат

да  практикуват  ПайдаЛаджин. Това  е  свидетелство  за  излекуван  86-годишен  пациент  с
терминален рак на простата с помощта на  Пайда.  Какво ни дава това откровено послание?
Естествено, от тук не можем да направим извод, че всички пациенти с терминален рак могат да
преминат през тежка, масирана Пайда, но може да се започне с прилагането на ПайдаЛаджин
внимателно,  след  което  постепенно  да  се  увеличава  продължителността  и  силата.
ПайдаЛаджин може да се практикува от всеки.

Когато  му  е  била  поставена  първата  диагнозата  рак  на  простата,  бащата  на  Ева  вече
повече  от  10  години  е  имал  подути  тестиси  с  големината  на  две  яйца,  в  допълнение  към
затрудненото  уриниране.  Само  след  три  сесии  Пайда, всички  тези  симптоми  изчезват,
включително  и  рака  на  простатата.  Обаче,  бащата  на  Ева  се  е  страхувал  от  болката  от
ПайдаЛаджин, така  че  не  е  продължил  усилието.  През  юни  2014  му  е  поставена  диагноза
терминална фаза на рак на простатата.

От споделеното от Ева можем да кажем, че баща й е страдал не само от заболяване на
простатата, но и от най-различни видове комплексни заболявания. Но тъй като терминалният
рак на простатата беше най-безпощаден, той се превърна в първостепенен проблем. За четири
месеца бащата на Ева премина през отстраняване на засегната кост,  радиотерапия и други
конвенционални терапии, но резултатите не бяха обнадеждаващи. Било е предопределено той
да бъде спасен от  ПайдаЛаджин. С многото  Ин дойде повишаването на Ян - опитът на Ева от
нейното самоизлекуване на ревматоидния й артрит и непоколебимата й вяра в ПайдаЛаджин й
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дадоха огромна сила да помогне на баща си с шляпане и да го излекува. Тя прекарваше 4 ½
часа на ден в шляпане само на единия му крак. Той изпитваше болка и стенеше 4 ½ часа. След
почти три месеца,  ракът  на  простатата си  отиде,  а  простатната  му  жлеза  беше  в  по-добро
състояние, отколкото при някои мъже на средна възраст. И почти всички други заболявания
също си отидоха.

Бащата на Ева не е прилагал  Ладжин. Ако беше практикувал  Ладжин, той щеше да се
възстанови по-бързо. Споделеното от Ева също включва някои ключови моменти от прилагане
на Пайда, които ще са полезни на всички наши читатели. Благодарим на Ева и на баща й, че
направиха чудесата да се случат.

Уважаеми Г-н Шао,
Здравейте!
Все още се чувствам твърде развълнувана, за да се успокоя. И не знам откъде да започна своя

разказ.
Още помня как в средата на юни 2014 болката в краката на баща ми беше толкова силна, че той

не можеше да се движи. Така че ние го заведохме в болница, за да му направят серия от изследвания,
включително сканиране,  рентген,  ултразвук,  тестове на кръв и урина и тестове чрез пункции (12
пункции). Резултатите показаха, че баща ми има терминален рак на простатата. Нивото на PSA при
него беше 25 (PSA - туморен маркер за диагностика на рак на простата). Нормалното ниво на PSA,
без наличие на рак, би трябвало да е под 4. Ракът при баща ми се беше разпространил в цялото тяло,
злокачественият тумор беше с големина 5 см, и бедрената му кост вече беше счупена и инфектирана
с  ракови  клетки,  което  изискваше  незабавно  вътрешно  фиксиране  с  метална  пластина.  Когато
семейството ни научи тази вест, имахме чувството, че небето се срина върху нас. Беше много тъжно
да осъзнаем, че баща ни, който не търпеше болка, ще трябва да премине през агонията на рака в
последните дни на живота си.

За да разберем по-добре състоянието на баща ми и за да получим повече съвети от експерти,
семейството  ми и аз,  заедно  с  баща ми,  посетихме  други  трима  уролози.  Всички те  потвърдиха
диагнозата  на баща ми,  получена  в болницата.  Всички те  ни казаха  “Няма начин напълно да се
излекува ракът на баща ви, тъй като това е терминален стадий. Раковите клетки са се разпространили
в  главата  и  по  цялото  тяло.  Максималното,  което  може  да  се  направи,  е  няколко  инжекции,
оперативно да се премахнат части от костта “изядена” от раковите клетки и да се сложат метални
пластини, да се премине през лъчетерапия, и да се отстранят тестисите му. Тези терапии може би
донякъде ще удължат живота му и ще му позволят да си хапва дим сум  (dim sum - местно ястие в
Хонг Конг)”.

По това време, състоянието на 86-годишния ми баща изглеждаше така:
1. Той не можеше да ходи и се придвижваше наоколо с инвалидна количка; той дори не можеше

да  постави  краката  си  върху  стъпалото  на  инвалидната  количка.  Нуждаеше  се  от  някой  да  го
премести в леглото или да го вдигне от там;

2. Не можеше дори да се обърне в леглото;
3. Винаги се нуждаеше от писоар за уриниране;
4. Нямаше апетит;
5. Имаше високо кръвно налягане;
6. Имаше хипертрофия на простатата, имаше необходимост от често и бързо уриниране, което

беше болезнено и той не можеше напълно да изпразни пикочния си мехур. Струята на урината беше
слаба, прекъсваща и непълна. Уринирането през нощта се учести и той трябваше да уринира на всеки
20-30 минути през нощта;

7. Имаше запек и трябваше да приема лаксативи;
8. Изпитваше  много  силна  болка  в  рамената,  ръцете,  гърба,  талията,  седалището,  краката  и

колената;
9. Ниско количество левкоцити и тромбоцити в кръвта, анемия;
10. Слаби бъбреци;
11. Студени крайници: налагаше се да носи вълнени чорапи и да има включен радиатор дори

през лятото;
12. Прасците и стъпалата на краката му бяха изтръпнали;
13. Краката му бяха почернели, всички нокти на краката бяха заразени с гъбички, целите му

стъпала бяха покрити с твърда мъртва кожа;
14. И двата крака бяха толкова подути, че глезените не се виждаха. Десният прасец (който се
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нуждаеше  от  операция  за  поставяне  на  метални  пластини)  беше  толкова  подут,  че  беше  почти
прозрачен и твърд като камък;

15. Ракът беше обхванал и гръдния кош и ребрата стърчаха, което лесно се виждаше;
16. Той припадаше и много често изпадаше в безсъзнание.
Баща ми нямаше типичните симптоми на хора с терминален рак на простата, като подути тестиси

и запушване на уринарния канал. През 2013, баща ми за първи път беше диагностициран с рак на
простатата и тестисите се бяха подули с големината на две яйца. Бяха подути повече от 10 години и
пиеше лекарства повече от 10 години. Той не само нямаше никакви подобрения, но състоянието му
се  влоши.  Беше пробвал  също и  някои  народни  методи,  като  слагане  на  лед  върху тестисите  и
обдухване със сешоар, но нямаше подобрения. Докато един ден просто не успя да уринира и от страх
че това може да премине в уремия, отиде на лекар. Тогава за първи път му откриха рак на простатата.
Лекарят незабавно препрати баща ми в  друга  болница за лечение.  Майка ми винаги е вярвала в
ПайдаЛаджин и убеди баща ми с думите, „Позволи дъщеря ти да ти помогне с Пайда. Само Пайда
може да те спаси сега”. Така че баща ми не отиде в болница, прибра се в къщи и ми разреши да му
приложа Пайда.  Аз приложих Пайда три пъти, всяка сесия по два часа, само върху лявата и дясна
страна на слабините и върху корема му.  От тогава тестисите му не са се подували и не е имало
запушване при уринирине.

Лекарят провери състоянието на баща ми месец по-късно и ни каза, че той се е възстановил от
рака на простатата.  Сега ми се струва,  че диагнозата е била прекалено прибързана и опростена, а
моят възрастен баща не е знаел как да пита за детайлите и диагностичните фактори. Чувайки лекаря
да казва “излекуван”, той напуснал болницата щастлив. Тъй като баща ми не понася болката, той не
продължи с  Пайда, за да изчисти всички блокажи в меридианите.  Това е възможната причина за
рецидива на рака на простатата. Дори само с три сесии Пайда ползите са значителни - оттогава баща
ми не е имал подуване на тестисите и запушване на уринарния канал.

През юни 2014, когато вторият туморен маркер  PSA показа стойност само 25, даже лекарят се
съмняваше. Имайки предвид сериозността на разпространението на рака по онова време, стойностите
на туморния маркер при баща ми трябваше да надхвърлят стотици или хиляди.  Лекарят дори се
зачуди, дали е възможно ракът на простатата да не е източникът на неговия рак, и изпрати баща ми
отново  на  подробна  диагностика,  но  резултатът  беше  същият.  Само  нашето  семейство  имаше
обяснение за това.  В края на краищата две години по-рано аз бях прилагала шляпане,  което сега
показваше интересни реакции на тялото, които другите не биха могли да разберат.

На  22  юли  2014,  баща  ми  премина  операция  за  отстраняване  на  заразените  с  рак  кости  и
свързването  на  костите  с  пластини.  На  31  юли  му  бе  поставена  хормонална  инжекция  за
освобождаване от болката и на 26 август му беше направена една сесия лъчетерапия. През това време
аз търсех съвет от отделите по радиотерапия на две частни болници и двете отговориха, че върху
всяка основна болезнена област трябва да се приложат поне 10 сесии лъчетерапия. Имам приятел,
който имаше рак на  простатата  без  метастази  и беше преминал лъчетерапия в  най-реномираната
частна болница в Хонг Конг - 5 пъти седмично и беше платил НК$300 000 (хонконгски долара) за
това в рамките на един месец.

Всички лекари казваха, че състоянието на баща ми ще се подобри след лъчетерапията и болката
ще намалее многократно. По това време баща ми много искаше големи подобрения, но за съжаление
те не се случиха.  Въпреки че можеше да ходи с патерици и от време на време да куца  без  тях,
състоянието му много се колебаеше. Една седмица имаше подобрение, следващата - влошаване и се
налагаше  да  взима  все  по-голяма  и  силна  доза  болкоуспокояващи  лекарства,  които  обаче  едва
успяваха да потиснат болката за 24 часа. Наличните подутини ставаха по-големи, по-твърди, като
парче метал.  Кожата на  краката  му стана на  бучки  и започна  да наподобява набраздена кора на
краставица.  Кожата  му  започна  да  почернява,  все  едно  под  нея  имаше  червеи,  които  изяждаха
краката му. Той винаги беше отпаднал и няколко песни продължаваха да звънят в ушите му отново и
отново. Не можеше да спи и беше много разочарован.

След почти четири месеца конвенционална терапия, диагностичният отчет от 9 октомври показа
стойност 21 за PSA, само четири единици подобрение, което беше разочароващо. Баща ми вече беше
загубил  всички  надежди  и  искаше  да  се  откаже  от  всички  лечения  и  му  се  въртяха  мисли  за
напускане на този свят, вместо да продължи да страда. О... най-тъжното нещо на света е, когато не
виждате начин да продължите да живеете и не можете да изберете да умрете - просто нямате избор за
нищо.

Винаги,  когато  почувствате,  че  сте  загубили  всички  надежди  или  когато  целият  свят,
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включително лекарите, ви обезкуражават, казвайки “необратимо”, “няма надежда”, “това не подлежи
на  лечение”,  “никога  няма  да  се  излекувате”  и  т.н.,  моля  не  забравяйте  афоризма  на  г-н  Шао:
“Забрави  името  на  болестта.  Всички  болести  са  вследствие  на  блокажи  в  меридианите.
Разблокирането на меридианите лекува”. Тези мъдри думи дадоха на мен и семейството ми огромно
доверие и кураж, така че замолих баща си: ’’Моля, позволи ми да ти помогна с Пайда”.

Баща ми не желаеше да разреши отново да го шляпам, тъй като много се страхуваше от болката
при Пайда, но сега нямаше друг избор. На 7 октомври следобед аз започнах да прилагам Пайда на
баща ми за първи път след диагнозата: терминален рак на простатата. Шляпах го с двете си ръце,
започвайки от слабините надолу по краката, поне по 10 минути във всяка зона, надолу към долната
страна на стъпалата, след това от вътрешната и външната страна на стъпалата и самото стъпало. Тъй
като баща ми беше много слаб, почти никаква Ша не се появи. Въпреки липсата на Ша, аз търпеливо
шляпах в стил “масирана бомбардировка”. На всеки крак отделях по 4 ½ часа, много го болеше и
стенеше по 4 ½  часа. И аз трябваше да спра. 

На втория ден баща ми сподели, че болката в крака е утихнала малко и се чувства по-добре. На
третия ден ми каза, че краката много са го сърбяли през нощта, и той ги е драскал и е почувствал
излизане на течност, и черният цвят на краката беше изсветлял. Буците по кожата се изгладиха. Това
бяха чудотворните резултати само от една сесия Пайда. Трябваше да продължим битката, нали? Така
че  на  третия  и  на  петия  ден  продължих  да  шляпам  баща  ми  отново.  Шляпах  го  през  ден.  С
изключение на първата седмица, когато го шляпах 3 пъти, през следващите седмици го шляпах 2
пъти седмично по 4 часа всеки път. Така беше, не защото аз не исках да прилагам Пайда по-често, а
защото, поради страха от болката, той не ми разрешаваше повече. Аз много исках да прилагам Пайда
всеки ден, защото така щеше да се излекува по-бързо.

След всяка сесия  Пайда имаше незабавни значителни подобрения в състоянието на баща ми.
Понякога резултатите се появяваха още преди да е приключила сесията. Например:

1. Първоначално ръцете му бяха толкова болезнени,  че не можеше да ги вдига,  а след 1 час
Пайда, той можеше да вдига ръцете си;

2. След  Пайда той можа да опъне ръцете назад, което не беше в състояние да направи преди
Пайда.

3. Когато шляпах корема му, имаше незабавно облекчаване на запека, и му се наложи бързо да се
втурне към тоалетната, за да освободи червата си;

4. Краката му бяха толкова болезнени, че едва можеше да ходи. След Пайда той се чувстваше
много по-леко, когато ходеше;

5. След еднократна  сесия  на  шляпане  по главата,  повтарящите  се  песни в  главата  му почти
напълно спряха, и само понякога звучаха отделни мотиви;

6. След шест сесии Пайда за 21 дни, стърчащите кости в гръдния кош се изгладиха.
На 29 октомври, в доклада на болницата беше посочено: нормални стойности на белите кръвни

телца и тромбоцитите, без признаци на анемия и нормална бъбречна функция. Също така, нови кости
бяха израснали  след операцията,  и най-важното,  показателят  на  туморния  маркер  PSA  беше 0.2.
(Нормата за показателя е по-малко от 4). Това беше индикация за отсъствието на ракови клетки в
организма и състоянието на баща ми беше по-добро, отколкото на обикновен човек. Докторът беше
толкова щастлив за баща ми и го поздрави.

Бях честна с доктора и му казах,  че баща ми е излекуван с прилагане на  Пайда. Лекарят ни
насърчи, “Тогава трябва да продължите да прилагате Пайда на баща ви. За сега той не се нуждае от
повече контролни прегледи или терапии провеждани в болницата. Единственото, което ще правим, е
да наблюдаваме състоянието му”.

Този резултат в отчета беше обнадеждаващ и потвърждение на онова, което г-н Шао ми беше
казал: “Пайда е най-добрата, най-чистата и най-органичната форма на химиотерапия”. Нима това не
е  вярно?  Освен,  че  баща  ми  се  освободи  от  всички  ракови  клетки,  всички  други  стандартни
показатели за рак в терминална фаза, включително броят на белите кръвни клетки и тромбоцитите,
анемията,  отслабналата функция на бъбреците и т.н.,  всички те се върнаха много бързо в норма.
Мощта  на  самолечението  напълно  се  мобилизира  за  борба  с  рака  и  в  същото  време  изчисти
токсините от тялото, лекувайки както новите, така и старите заболявания, като не само изчистваше
симптомите,  но  и  заболяванията  с  техните  източници,  връщайки  назад  часовника  на  стареене  и
всичко това безплатно. Конвенционалната лъчетерапия и химиотерапия разрушават не само раковите
клетки, но и нормалните клетки на тялото. Те имат огромни странични ефекти, водещи до болка и
дискомфорт, които могат да бъдат също толкова сериозни, колкото и страданията на пациента от

Книгата е предоставена на www  .  spiralata  .  net  от Гиргин Павлов   98

http://www.spiralata.net/


рака. Освен това, тези терапии са изключително скъпи. Всички тези факти са ни известни.
По това време ние поканихме нашите родители и други членове на семейството на две ваканции.

Баща ми се радваше като всеки един нормален човек - можеше да се храни, да тича, играе и спи.
Ходеше по няколко часа без почивка, и нямаше нужда да търси непрекъснато тоалетна. От повече от
20 години той имаше затруднения да ходи повече от 10 минути. Беше с наднормено тегло и имаше
дегенерация на колената. По онова време лекарят му беше препоръчвал смяна на колянната става. За
щастие той се беше отказал от този съвет. Нима не ходи нормално сега?

Още преди месеци болницата беше насрочила за 6-ти януари 2015 операция за отстраняване на
тестисите на баща ми. На 3 януари,  само 5 дни преди да се навършат 3 месеца откакто редовно
прилагахме  Пайда, поискахме  отново да се  провери състоянието  на  баща ми.  Не смеехме да  си
мечтаем,  че  ракът  е  изчезнал,  щяхме  да  сме  щастливи,  ако  туморът  се  е  свил.  Резултатът  от
ултразвуковия тест беше: нормално (няма тумор), няма признаци от подуване на тестисите и леко
подуване на простатната жлеза. (Лекарят каза, че състоянието на простатната жлеза на баща ми е
изключително добро за неговите 87 години; би било несправедливо да сравняваме състоянието му с
това на ученик). Остатъчната урина беше 23с.с., което е по-добър показател, отколкото на един мъж
на средна възраст. Преди ултразвука, баща ми изпи над 10 чаши вода и нямаше нужда да уринира два
часа по-късно. Капацитетът на пикочния му мехур беше 300с.с., което за неговата възраст се смята за
изключително добър показател. Типичен пациент с рак на простатата може да премине ултразвуков
тест  без  предварително  приемане  на  течности,  тъй  като  неговата  простатна  жлеза  и  тестиси  са
подути.

Въз основа на резултатите от тестовете лекарят ни каза, “Всичко е в нормата. Дори по-добре,
отколкото  при  здрав  50-годишен  човек”.  Той  даже  ме  попита,  “Чия  е  грешката,  ваша  или  на
болницата? Невъзможно е баща ви да е пациент с рак на простатата. Някъде има грешка.”

След като видяхме този чудесен резултат, позвънихме в болницата, за да отменим планираната
операция за премахване на тестисите и информирахме болницата, че баща ми вече няма тумор и не
се нуждае от операция.

Но от болницата не ни повярваха: “Как е възможно това? Туморът беше огромен. Той не може
просто да изчезне.” Лекарят ни беше предупредил: “При пациент с рак на простатата и без метастази,
след отстраняване на тестисите има възможност туморът да се свие и пациентът би могъл да живее с
тумора. Но след такава операция, много от оперираните се сблъскват с незадържане на урината и им
се налага да ползват памперси за възрастни.”

Аз  тайно  се  изсмях  на  тези  отговори.  Никой  не  вярваше  на  това  чудо.  Но  в  “света”  на
ПайдаЛаджин чудесата се случват всеки ден. Ние сме свикнали с това и само “външните лица” не
можеха  да  разберат  случващото  се.  ПайдаЛаджин дава  възможност  на  всеки  да  самоизлекува
заболяванията си и дори за сложните заболявания това е много просто. Всичко зависи от вашата
вяра, воля и действие.

Всички  здравословни  проблеми  на  баща  ми,  описани  по-горе,  са  излекувани  напълно,  с
изключение на остатъчни гъбички по ноктите на краката и малко мъртва кожа по стъпалата. Лицето
му сега сияе. Той изяжда по две купички с ориз на всяко ядене и се придвижва свободно. Той е много
енергичен и не му се налага да пие никакви лекарства. Майка ми, ревнувайки понякога, се шегува с
мен: ’’Здравето на баща ти сега е по-добро от моето, трябва да правиш Пайда и на мен.”
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Баща ми и майка ми щастливи заедно

От диагнозата до пълното излекуване на терминалния рак на простатата, баща ми не е приемал
никакви китайски лекарства, не е изпълнявал  Ладжин, не е имал химиотерапия, не са отстранени
тестисите му, не е имал операция за премахване на тумор. Единственото, което е получавал е Пайда.

Искам накратко да споделя някои сведения за прилагането на Пайда върху баща ми:
1. Прилагайте  Пайда колкото се може по-близо до простатата (без пениса и тестисите) и след

това продължете в посока навън, около 10 минути на всяка зона. Прилагайте Пайда и около ануса с
помощта на гумен уред за Пайда.

2. Шляпайте по-продължително в зоните на болка. Пайда е метод, при който болката се лекува
чрез болка. Аз започвах  Пайда първоначално с двете си ръце едновременно и след появата на Ша,
продължавах да шляпам същата зона с гумените уреди за Пайда с по-голяма сила.

3. Зоните, които шляпах на всяка сесия: започвах силна Пайда в областта на сърцето с двете си
ръце около 20 минути, след това преминавах към белите дробове, после към корема и бедрата, по 10
минути на всяка зона. Ако не разполагах с достатъчно време, шляпах всяка зона по 5 минути. По този
начин обхващах  сърцето,  черния  дроб,  далака,  стомаха,  бъбреците  и  червата.  Г-н Шао често  ни
напомняше,  “Ако сърцето е добре, всичко ще е наред;  ако сърцето не е добре - нищо няма да е
добре.”  Останалите  части  на  тялото  шляпах  всеки  път в  последователност  и накрая  цялото тяло
премина през масирана Пайда.

4. Трябва да сте търпеливи и да не бързате. Прилагането на  Пайда може да става постепенно,
като преминавате от лека към силна Пайда. Да не се прилага Пайда оттук-оттам, т.е. с прескачане на
зони.

5. Предложение: при много болни пациенти е по-добре да прилагате  Пайда всеки ден и в по-
дълги сесии, което ще доведе до по-бързо оздравяване.

Г-н  Шао,  благодаря  ви  отново.  Вече  сме  в  състояние  да  се  радваме  на  добро  здраве  само
благодарение на вашето безусловно споделяне на метода ПайдаЛаджин. С много благодарности,

Ева
Email: keval98@gmail.com 16 януари, 2015
Следват фотокопия на резултатите от изследванията на бащата на Ева:
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“Заклинанията” на лекаря
Моята майка прилага ПайдаЛаджин почти 2 години. Тя е на 88 години и е достатъчно здрава за

годините  си.  Даже,  когато  й  се  случва  да  се  чувства  дискомфортно  поради  лека  хипертония,
стомашни киселини или случаен запек,  тя преодолява симптомите чрез усърдно практикуване  на
ПайдаЛаджин. През последните две години, тя премина и през двете състояния ~ съмнение, а после
и вяра в ПайдаЛаджин. Тъй като тя е интелектуален тип, доста често изискваше “научни обяснения“.

Пикът  на  “войната”  с  мама  настъпи  някъде  след  първата  година  от  практикуването  й  на
ПайдаЛаджин. По онова време, в нейното здраве имаше драстично подобрение. След спиране на
всички лекарства, състоянието на сърцето и кръвното й налягане оставаха стабилни, многогодишната
тъпа  болка  в  стомаха  беше  изчезнала,  болката  в  ставите  я  нямаше,  запекът  и  безсънието  бяха
значително облекчени, а проблемът с врата беше излекуван. И тогава, мама реши да се подложи на
обстоен преглед, казвайки “Искам научно потвърждение, че наистина съм здрава”.

По-рано, винаги когато ходеше в болницата, мама взимаше такси, тъй като сърцето й не можеше
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да  устои  на  дискомфорта  в  градския  транспорт,  а  и  не  можеше  да  ходи  толкова  надалече.
Удивителното е,  че когато тръгна за щателния преглед,  тя се качи на автобуса  заедно с нейната
болногледачка  (наричахме  я  Анти  ).  Когато  й  мериха  кръвното  налягане,  тя  беше  убедена,  че
стойностите  ще  са  високи  след  това  мъчително  пътуване  с  автобуса.  Но  за  нейна  изненада,
показателите бяха 120/80. Те никога не са били толкова добри, даже когато пиеше лекарства против
хипертония. Мама беше изключително доволна.

След два дни, резултатите от кръвните тестове бяха готови. Всички показатели бяха в норма, с
изключение на леко завишените мазнини в кръвта.

Когато лекарят  я попитал какви лекарства  пие за  контролиране на нивото,  мама отговорила,
“Никакви“.

След  което,  лекарят  я  залял  с  критика  за  това  “кое  е  научно”.  Тъй  като  мама  беше  с  два
коронарни стенда (сърдечна операция), лекарят я предупредил, че ако не взима липидо-понижаващи
лекарства,  ще  се  изложи  на  живото-застрашаваща  опасност.  Но  това,  което  лекарят  избра  да
игнорира или просто не се интересуваше, беше фактът, че кръвното й налягане беше нормално и
останалите показатели бяха добри, без да приема лекарства за повече от година. В края на краищата,
мама донесе в къщи купчина от “животоспасяващи“ лекарства.

Звънях в къщи всеки ден. Знаейки, че отново са я завладяли съмнения, аз се стараех да обясня, че
целта на ПайдаЛаджин е да отстрани дисхармонията в тялото й, включително и високия холестерол.
Дори леко по-високото ниво на един показател не е от такова значение. Но мама беше твърдо решена
да тъче и на двата стана”, тъй като лекарят бил предупредил, че животът й е застрашен, ако не взима
лекарствата.

Тя ме попита, “Защо си толкова против лекарствата? Защо да не си пия лекарствата и да правя
ПайдаЛаджин едновременно с това?”

Всъщност, аз й го обяснявах отново и отново. Казвах й, че през последните няколко десетилетия,
купищата  скъпоструващи  лекарства  не  са  я  излекували  от  нищо,  а  вместо  това  броят  на
заболяванията й се увеличаваше заради страничните ефекти на медикаментите и тя непрекъснато
отслабваше вследствие на по-високите дозировки и увеличаване на разнообразието на приеманите
медикаменти.  ПайдаЛаджин активира самолечебната сила в нас, докато лекарствата я подтискат и
унищожават.  Така  нареченият  подход “да тъчем на два стана”  е  безполезен.  Обаче,  с  промит от
лекаря мозък, мама се движеше стремително към задънена улица, без възможност за връщане назад.
Тембърът на гласа й непрекъснато се повишаваше докато спореше с мен. Въпреки, че бях измъчвана
от тревоги, разбрах, че е по-добре да изоставя темата, защото се страхувах, че кръвното й налягане
може да се покачи, ако тя започне да се вълнува твърде много. Трябваше да уважа избора й, и да
оставя нещата в ръцете на съдбата.

Изкарах една безсънна нощ, нещо което рядко ми се случва. Дълбоко в себе си усещах, че може
би е лесно  децата  да обичат  родителите  си,  но колко е  трудно  ефективно  да  изпълняват  своите
дъщерни/синовни задължения. На следващия ден, доста обезпокоена, отново позвъних на мама както
обикновено. Бях готова да се откажа от настояването си, защото в края на краищата, методите за
самолечение само лекуват заболявания, а не са отговорни за живота и смъртта. За моя изненада, мама
не използваше високо-пронизителния глас от предния ден, а говореше с удивително мек тон.

И докато се чудех на промяната, я чух да казва, “в момента правя разтягане”.
Попитах я закачливо, точно като едно палаво дете, “Защо продължаваш да се разтягаш? Нима

лекарствата не решават всички проблеми?”
След това чух силния смях на Анти и на мама й се наложи да се изповяда: След последното ми

позвъняване,  тя  решила  да  не  взима  всичките  предписани  й  лекарства,  а  погълнала  само  една
хиполипидемична  таблетка  (за  намаляване  на  липидите  в  кръвта).  След  което  получила  силно
главоболие, а по-късно и стомашни спазми. Болката силно я измъчвала и тя се освободила от нея с
прилагане на Пайда.

Тя ми каза, “Сега вече проумях, какво имаше предвид, когато ми каза, че „работата на два стана”
няма да проработи.”

Фактите говорят по-силно от думите. От този ден, мама се отърси от “заклинанието” на лекаря.
Тя  постигна  ново,  по-дълбоко  вникване  в  методите  на  самолечение,  и  придоби  по-устойчива
увереност в тях.

Мина  една  година  и  от  две  години  мама  не  пие  никакви  медикаменти.  Тя  само  практикува
ПайдаЛаджин и нейното състояние е много стабилно. През този период тя дори не е имала сериозна
настинка, което показва, че имунитетът й се е подобрил забележително. И това е стабилен и основен
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източник на нейното здраве.
Аз самата практикувам ПайдаЛаджин повече от две години и съм споделила метода с над 100

човека. И наистина почувствах силата на ума и сърцето в лечението на заболяванията. Мислите на
човека неизбежно оказват влияние върху резултатите. Най-добрата ефективност при ПайдаЛаджин
се постига само при наличието на хармония и единство между тяло и ум. “Единството” се отнася не
само до хармонията между тялото и ума, когато човек прилага ПайдаЛаджин върху себе си, но и до
състоянието на ума на даващия и получаващия, когато взаимно си помагат с Пайда.

Често получавам обаждания и електронни съобщения от читатели, които с безпокойство питат за
съвет,  как  да  помогнат  на  техните  болни родители.  Те  се  сблъскват със същата  дилема,  техните
родители опитват метода ПайдаЛаджин, за да не ги разочароват, но дълбоко в себе си те не вярват
на  метода.  Когато  усетят  лечебни  реакции,  или  не  забелязват  бързо  подобрение,  обхващат  ги
съмнения и се отказват, или избират варианта да отидат в болница.

Ето  моят  съвет:  Задайте  си  този  въпрос  честно  “Колко  доверие  самият  аз  имам  в
ПайдаЛаджин?“

Ако  вие  самите  имате  пълно  доверие  в  метода,  вярвам  че  ще  намерите  вашия  начин  да
въздействате  и напътствате  любимите хора да продължат и постепенно да изградят доверие чрез
практикуване.  Изисква  се  време  и  търпение.  Ако  вашето  семейство  не  може да  приеме  метода,
оставете ги, тъй като ако даващият и получаващият не мислят в една посока, това няма да доведе до
добри резултати. Ако вие самият сте с недостатъчно вяра, тогава ви предлагам първоначално вие
самите да практикувате онова, което проповядвате.

Нашите  мисли играят  решаваща роля  в  нашия  живот  и  в  нашето  здраве.  Те  могат  да  бъдат
променени.  Когато  преодолеем  съмненията  си,  ние  ще  подобрим  нашето  физическо  и  умствено
благополучие.

“Добродетелността ни пази от злото ”
“Осъзнатостта ни пази от зли мисли”

                 
Мама на Ладжин пейката                       Мама в близък план

От Фей Шмиц 15 април, 2012
Моят коментар:
Майката на Фей Шмиц навърши 90 години. Тя е приемала по 42.5 таблетки наведнъж, три пъти

дневно. След като започва да практикува  ПайдаЛаджин, от няколко години тя не ползва никакви
лекарства. Прави шляпане и разтягане всеки ден и е в завидно здравословно състояние. А самата Фей
Шмиц се превърна в популяризатор на ПайдаЛаджин в Германия.

Имейл: info@lajin-paida-deutschland.com
Уебсайт: www.lajin-paida-deutschland.com
Фейсбук: facebook.com/lajinpaidadeutschland
Туитър: KunstdesDao

Глава VII 
Относно предпазване от заболявания и опазване на здравето
Представете си, че сме се родили само преди няколко месеца.  Тялото ни е в идеална форма.

Кожата ни е мека и млечнобяла. Ние постоянно се усмихваме и нямаме тревоги. Нямаме врагове и
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всички ни обичат. Накратко, ние сме щастливи, здрави и енергични.
Какво се случва с нас след това? Заемаме се с нашите търсения и си доставяме удоволствие с

различни стимуланти. Постепенно се разочароваме от живота, от хората, от работата или може да
кажем,  от  целия  свят.  Здравето  ни  започва  да  се  влошава.  Енергията  започва  да  намалява.
Превръщаме се в нещастни и разочаровани. И често не обръщаме внимание на това, докато наистина
не се разболеем,  след което отиваме при лекар,  взимаме някакви лекарства  или се подлагаме на
операция.

Вие в подобна ситуация ли сте? Защо да чакате състоянието ви да стане обезпокоително?
Знаете, че нашето тяло е създадено да бъде една изцяло самоподдържаща се система. Нейната

сложност и неуловима изтънченост все още не е напълно разбрана от нито един от нас. Ако следваме
естествения ритъм на тази система,  ще можем да  останем здрави.  Тоест,  за  да  живеем щастлив,
здравословен и смислен живот, трябва да се вслушваме в нашия вътрешен глас, да бъдем такива,
каквито сме наистина и да водим природосъобразен балансиран начин на живот. Това сигурно ви
звучи като “по-лесно е да се каже, отколкото да се направи”, но ако се движите в тази посока, ще
разберете, че си струва.

По-долу следват  някои  практични  съвети  и  препоръки как  да  предотвратим заболяванията  и
поддържаме добро здраве.

Хуан Ди Ней Джин (Huang Di Nei Jing) за здравословния начин на живот
Хуан Ди Ней Джин, са древни китайски медицински текстове,  съставени преди повече от две

хилядолетия  и  осигуряващи  изключително  ценни  насоки  за  лекарите  в  китайската  история  и
практични сведения за здравословен начин на живот за обикновените читатели. И тази мъдрост звучи
истински и днес.

Колко дълго може да живее човек?
Теоретично, всеки може да изживее “естествения цикъл на живота”, т.е. до 120 годишна възраст.

Според Сун Симиао (Sun Simiao), “кралят на китайската медицина” в династия Тан (Tang), живял над
100 години, “Човешкият живот е от първостепенно значение, по-ценен е от хиляда къса злато.”

Какви са ролите, изпълнявани от системата на меридиани в човешкото тяло?
“Системата  от  меридиани  е  люлката  на  жизнеността,  източникът  за  появата  на  болестите,

гнездото за развитие на болестите и ключът към лечението на пациента.”
Защо не бива да злоупотребявам с тялото си?
“Продължителното натоварване на очите вреди на кръвта; продължителното лежане поврежда

Чи, продължителното  седене  поврежда  мускулите;  продължителното  ходене  травмира  Джин
(сухожилията и ставните връзки).”

Защо да не се гневя? Защо да поддържам доброто си настроение?
“Гневът  наранява  свързаната  с  черния  дроб  циркулация,  страхът  наранява  свързаната  с

бъбреците циркулация, тъгата наранява свързаната с белия дроб циркулация, прекаленото обмисляне
наранява  свързаната  с  далака  циркулация,  прекомерната  радост  наранява  свързаната  със  сърцето
циркулация.”

“Всички заболявания са произлезли от смущенията  на  Чи:  гневът ускорява  Чи, прекомерната
радост я забавя, тъгата я заглушава, безпокойството я намалява, студенината я отслабва, горещината
я разрежда, страхът я дезориентира, трудолюбието я изчерпва, прекаленото обмисляне я замразява.”

Какво е здравословен живот?
“В древни времена, хората запознати с Тао са следвали закона на балансираното взаимодействие

между Ин-Ян, прилагали са методи за запазване на здравето, спазвали са режим на хранене и пиене,
придържали са  се  към редовен  живот  и  са  избягвали  изтощението.  Затова  са  били физически  и
духовно здрави, живели са до края на естествената продължителност на живота и са умирали на над
100-годишна възраст.”

Какво е нездравословен начин на живот?
“За разлика отпреди, хората днес пият алкохол като вода, пристъпват към полов акт, когато са

пияни,  преследват  страстите  си  все  едно  са  естествени  занимания,  изтощават  се,  търсейки
удовлетворение  и  удоволствия,  и  нарушават  нормалното  функциониране  на  организма.  Така  те
изчерпват своята жизнена енергия, пресушават своята жизнена есенция и остаряват недоживели 50
години.”

Какво да направя когато се разболея?
“Първият приоритет е да се погрижите за Сърцето, след това да приложите външно лечение и
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хранителна терапия и да използвате лекарства само като последна мярка.”
Кой вид лекар е най-добрият?
“Първокласният лечител е в състояние да лекува пациент с бъдещо заболяване; един лечител от

среден клас е в състояние да лекува приближаващо се заболяване у пациента; а лечител от нисък клас
лекува само пациент, който вече се е разболял.”

Първокласният лекар изчиства възможните проблеми много преди да се проявят; докато тези,
които лекуват тежки или фатални болести са най-малко знаещи. Сега, вие можете да практикувате
ПайдаЛаджин и да се превърнете в най-добрия си лекар.

Как мога да остана здрав?
“Позитивната Чи в нашето тяло ще ни предпази от всички видове външни увреждащи сили.”
Изчистете се от алчността и прекомерното мислене, тогава позитивната Чи ще бъде съхранена и

духът ще остане вътре във вас. Тогава как заболявания биха могли въобще да ви атакуват?”
Защо далакът и бъбреците са важни за здравето и дълголетието?
Далакът и бъбреците са непосредствено свързани с Чи, т.е. с нашата жизнена енергия. И почти

всички заболявания се свързват с недостига на енергия в далака и бъбреците.
Китайската  медицина  препоръчва  подхранване  на  далака,  стомаха  и  бъбреците,  за  да  се

поддържа добро здраве и да се забави процеса на стареене. Пренаталната Чи (жизнената енергия) се
съхранява в бъбреците, а далакът абсорбира полезни хранителни елементи от храната, която поемаме
за поддържане на живота.  Човек с изобилие на бъбречна енергия е енергичен,  има здрава коса и
кости, добър слух и зрение, нормални сексуални и репродуктивни функции; човек с недостатъчна
бъбречна енергия е апатичен и сексуалният му живот може да е нарушен.

Мъжете най-много се страхуват от бъбречна недостатъчност. В наши дни разнообразни реклами
за бъбречни препарати насърчават мъжете да “бъдат силни”. Тези реклами създават впечатлението,
че чрез приемане на подходящи препарати и хранителни добавки може да се стимулира бъбречната
енергия и по този начин и сексуалността.

В действителност,  жените могат да страдат от по-тежка бъбречна недостатъчност от мъжете.
Една  жена  с  недостиг  на  бъбречна  енергия  е  предразположена  към  гинекологични  смущения;
аналогично, мъжете, които имат недостиг на бъбречна енергия, са предразположени към смущения в
простатата.

Този “недостиг” идва от злоупотреби и ранно остаряване. Следователно, за по-добро предпазване
от  заболявания  и  за  поддържане  на  здравето,  трябва  да  знаем  как  да  подобрим  функциите  на
бъбреците.

Бъбреците  и  пикочният  мехур  образуват  двойка,  и  те  процъфтяват  или  изсъхват  заедно.
Хранейки единия елемент,  подхранваме и другия.  Когато правим разтягане върху  Ладжин пейка,
Меридианът  на  Пикочния  мехур  е  най-болезнен  и  в  резултат  на  това  енергията  в  бъбреците
стремително се повишава.

За по-добро поддържане на живота, в допълнение към стимулирането на бъбречната енергия, ние
трябва да подхраним и далака. Балансираната диета подхранва далака и стомаха. Пренаталната Чи в
бъбреците  се  поддържа  и  стимулира  чрез  хранителни  елементи  от  далака  и  стомаха;  далакът  и
стомахът разчитат на пренаталната Чи да затопли и смели храната. Те са взаимно свързани и работят
заедно за поддържане на жизнените дейности.

Хората  приемат,  че  храната  се  смила  в  стомаха.  Всъщност,  далакът  и  стомахът  работят
съвместно за смилането на храната, те абсорбират и транспортират хранителните елементи, подобно
на това как бъбреците и пикочния мехур работят заедно за управление на водните канали в тялото.
Когато далакът и стомахът са в дисонанс, храносмилането и сънят ще бъдат засегнати.

Ние трябва да покачваме енергиите в далака и бъбреците всеки ден, а не да чакаме влошаването
на  функциите  им,  за  да  ги  лекуваме.  Пренаталната  Чи в  бъбреците  може да  се  стимулира  чрез
подходящи навици, хранене и упражнения; далакът и стомахът могат да се захранят чрез баланса
между “работа и почивка”.

Как се увреждат далака и стомаха?
В днешния свят хората се стараят да удовлетворят желанията си за храна и много страдат от

проблеми в далака и стомаха, макар и с различна тежест. Ние можем да почувстваме, дали стомахът е
празен или пълен, болезнен или издут; въпреки това, хората не могат да почувстват лесно дали имат
проблеми с далака. В действителност, далакът и стомахът са една двойка, и когато единият орган е
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наранен, това се отразява и върху другия. Освен това проблемите на далака са по-тежки. Според
Теорията  на  Петте  Елемента  в  китайската  медицина,  Далакът  притежава  свойствата  на  земята,
Бъбреците притежават свойствата на водата, и Далакът-земя оказва контролиращо въздействие върху
Бъбреците-вода. Така че, при нарушаване на функциите на далака, бъбреците ще бъдат увредени и
бъбречната недостатъчност от своя страна ще причини повече заболявания.

Според Хуан Ди Ней Джин, далакът и стомахът наподобяват хамбари и отговарят за приема на
храна, усвояването, преобразуването и разпределянето на хранителните елементи. Включени са не
само физическите органи далак и стомах, но е обхваната и цялата храносмилателна система.

В съответствие с Теорията на Петте елемента, Далакът е със свойствата на земята, той се намира
в центъра и въздейства на четирите елемента дърво (Черен дроб), огън (Сърце), метал (Бели дробове)
и вода (Бъбреци) и подхранва всеки орган и всяка клетка в тялото. Далакът и стомахът са двойка -
стомахът поема храната, която сме изяли, той я раздробява на малки частици и ги загрява; далакът
абсорбира различни хранителни вещества от тези частици, преобразува ги в онова, от което тялото се
нуждае  и  транспортира  точното  количество  хранителни  вещества  там,  където  те  са  необходими.
Следователно, далакът и стомахът действат съгласувано, за да работят добре.

Дисбалансът  при  двойката  далак-стомах  ще  засегне  абсорбирането,  преобразуването  и
доставянето  на  хранителните  вещества,  както  и  изхвърлянето  на  отпадъците  и  токсините.  На
вътрешните органи ще им липсват необходимите хранителни елементи, тяхната функционалност ще
отслабне значително, ще се натрупват патогенни субстанции, такива като слуз, и ще се акумулира
застояла кръв. Здравето ще се влошава и човек може дори да умре рано.

Често чувам хора да питат вегетарианците и тези, които ядат по-малко храна, “Получавате ли
достатъчно хранителни елементи? Боледувате  ли?” Идете в болница и си направете  изследвания,
тогава ще открийте, че повечето заболявания се предизвикват от приемане на прекадено много храна.
Диабет,  хипертония,  проблеми със  сърцето,  черния дроб,  стомаха,  бъбреците и  др.  -  кое от  тези
заболявания се причинява от глад? Какво ще кажете за затлъстяването? Е, вие знаете отговора.

Защо толкова много хора са с наднормено тегло? Защо толкова много хора имат проблеми с
далака и стомаха? Причината е в несъгласуваността между далака и стомаха, т.е. ние ядем толкова
много, че те не могат напълно да го обработят и усвоят. Много хора искат да намалят теглото си, но
пренебрегват  основната  причина  и  допускат,  че  могат  да  се  освободят  от  излишните  мазнини
подобно на подстригване на косата си. Как могат да са успешни?

Хуан Ди Ней Джин гласи, че здравият човек има достатъчна жизнеспособност и меридианите му
са свободни от блокажи. Бъбречната енергия се превръща в жизнена енергия, която е от съществено
значение  за  поддържане  на  живота.  Енергията  на  бъбреците  първоначално  идва  от  пренаталната
есенция, и тя се поддържа и усилва чрез храненето и от храната, която приемаме. Ако далакът и
стомахът са увредени,  жизнената  енергия ще е недостатъчна.  Така да се каже,  и пренаталното и
постнаталното  въздействие  определят  дали  имаме  достатъчно  жизнена  енергия  за  здравословен
живот. В Компендиум на Материя Медика се казва, “Далакът се грижи за всички органи и клетки в
тялото.  Ако  далакът  на  човек  е  здрав,  сърцето,  черният  дроб,  белите  дробове  и  бъбреците  ще
функционират нормално, злите енергии ще си отидат и той/тя няма да има болести.”

Хората  смятат,  че  е  достатъчно  да  ядат  питателна  храна.  Когато  храните  попадат  в  тялото,
далакът и стомахът трябва да извършат огромна работа. Стомах, който би функционирал добре, ако е
напълнен до 70%, често бива тъпкан с храна, докато стигне 170%. Бедните далак и стомах работят
извънредно всеки ден, даже когато спим. Как да не се разболеем в дългосрочен план?

Ядем, ядем и ядем! Хората измъчват далака и стомаха си в името на “наслаждаване на живота” и
“запазване на добро здраве”. Когато нормалното функциониране на далака и стомаха е разрушено,
бъбреците ще бъдат засегнати. И още заболявания ще бъдат предизвикани в резултат от бъбречната
недостатъчност.

Как мога да подобря далака и стомаха?
За хората с проблеми в далака и стомаха, ние препоръчваме разтягане върху Ладжин пейка 1-2

пъти дневно и прилагане на Пайда в главните зони (лакти, колена, длани и стъпала), четирите цели
крайника и корема. По този начин, шестте меридиана, свързани с далака и стомаха, ще се изчистят,
т.е. Меридианите на Черния дроб, Далака, Стомаха, Бъбреците, Жлъчния мехур и Пикочния мехур.
Редовно  шляпайте  акупунктурната  точка  Зусанли, разположена  върху  Меридиана  на  Стомаха.  В
допълнение, правете медитация и медитация в стоеж. Според китайската медицина, прекомерното
мислене уврежда далака.  Медитирането и медитацията в стоеж носят мир на духа и оттам почти
никакви  мисли.  Те  ви  помагат  да  предпазите  и  захраните  далака  и  стомаха.  Упражненията  Зен
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джогинг (Zen jogging),  Удряне в стена (Wall Hitting),  Въртене в кръста  (Waist Swirling)  и Клякане с
лице  към  стената  (Tie Qiang Gong) могат  също  ефективно  да  подобрят  функциите  на  далака  и
стомаха. Практикувайте ги според вашите нужди.

В допълнение към  ПайдаЛаджин и други методи за самолечение, ние ядем, за да подхраним
далака  и  стомаха.  Има  много  книги  относно  храненето.  Повечето  от  тях  дават  допълнителни
подробности доколко вкусните и полезни храни са добри за нашето здраве и много рядко за това, как
да се абсорбира храната. Това е като да говорим колко качествен е бензина, а да пренебрегнем да
проверим  дали  бензиновата  тръба  е  свободна  от  блокажи,  или  дали  бензинът  може  да  изгори
ефективно в двигателя.  Например,  ако бензиновата  тръба е  запушена,  колата  не може да тръгне,
въпреки висококачествения бензин в резервоара.

Следват нашите препоръки за здравословно хранене:
I Яжте основна храна
Защо да ядем основна храна?
Основните  храни  са  онези  хранителни  продукти,  които  са  необходими  за  да  оцелеем,

включително ориз, пшеница и други зърнени храни. Според китайската медицина, основната храна
обикновено е неутрална по природа и за това е най-малко токсична за човешкото тяло. Можем да
имаме  основна  храна  през  цялата  година.  Зърнените  храни  са  били основната  ни  храна  откакто
човечеството  е  започнало  да  се  занимава  със  земеделие.  Другите  храни,  като  месо,  плодове  и
зеленчуци като цяло не са неутрални,  т.е.  те  могат да са студени,  хладни,  топли или горещи по
природа. Консумирането на големи количества от тези храни, може да навреди на здравето ни, така
че те не могат да бъдат наша основна храна. И още повече, това касае целебните билки, т.е. те са или
студени или горещи по природа и затова са много токсични и могат да се използват като лекарства за
възстановяване на баланса между Ин и Ян енергиите. Китайската медицина счита, че “лекарството е
повече или по-малко токсично”. Не приемайте лекарства, освен ако не е абсолютно наложително.

Науката  не е  самата истина;  това е  един от начините за изучаване на нещата.  Въпреки това,
много хора вярват, че науката е истина. Тук има едно неправилно разбиране. Съвременната наука
изучава химичните елементи на храната, лекарствата и хранителните вещества. Тенденцията при нея
е да се фокусира върху частите, а не върху цялото. В основата на китайската медицина са теориите за
Чи (невидимата енергия)  и взаимодействията на  Ин и Ян; тя е цялостна,  защото обхваща всички
съставни части.  Чи е трудно уловима вибрационна честота. Всяко растение има свря уникална  Чи,
т.е. вибрационна честота. Традиционният китайски символ  за лекарство се състои от символите за
трева, билка и музика. Музиката е комбинация от честоти и лекарството е музика от честотите на
лечебните  билки.  В  зависимост  от  техните  различни  честоти,  обикновената  основна  храна  е
неутрална по природа, храната, която не е основна, не е неутрална по природа (тя е или хладна или
топла), а лечебните билки са далеч не неутрални по природа (те или са студени или горещи).

Всичко във вселената има собствена честота,  включително материята,  цветовете и звуците.  В
човешкото тяло, сърцето има своя честота (сърцебиене) и всеки орган и клетка имат свои собствени
честоти.  Когато  тези  честоти  вибрират  хармонично  като  едно  цяло,  човешкото  тяло  е  здраво  и
мелодично, подобно на една чудесна симфония. В противен случай, човекът е болен, т.е. има шумове
в симфонията на човешкото тяло. Когато лечебни билки с различни честоти навлизат в човешкото
тяло, те формират разнообразни вълни на смущения и въздействат върху различни клетки, органи и
меридиани,  усилвайки  или  отслабвайки  съответните  им честоти.  Това  в  китайската  медицина  се
нарича премахване на излишъка и попълване на дефицита. В крайна сметка, нехармоничните честоти
(болестите)  се  регулират  и  се  възстановява  хармонията  на  всички  честоти,  балансират  се  Ин-Ян
енергиите.  По този  начин работят  лечебните  билки и храната  в  човешкото  тяло.  Вибрационната
честота е едновременно неуловима и мощна и въздейства върху отделни части и цялото. Поради
това, тя има по-точно и всеобхватно въздействие върху човешкото тяло, отколкото биохимичните
субстанции.  С  други  думи,  вибрационната  честота  на  основната  храна,  бидейки  неутрална,  има
минимална намеса в човешкото тяло. И така, тя е по-малко токсична и най-подходяща за нас.

Линейното, раздробено на отделни категории мислене в научните изследвания води до нашето
непълно разбиране  за храната  и лекарствата.  Няма много западни лекарства,  които да  са били в
продажба за повече от 100 години, тъй като повечето химически синтезирани лекарства са изтеглени
от пазара рано или късно поради своите странични въздействия. А в китайската медицина едни и
същи растения  могат  да  се  използват  и  за  храна и за  лечебни билки.  Китайците  практикуват  от
няколко хилядолетия и ефикасността от храната и китайската медицина се е запазила през цялото
това време.
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Много хора отказват да консумират основна храна от страх, че от съдържащото се в нея нишесте
ще надебелеят.  Всъщност,  истинската  причина  на  затлъстяването  са  блокираните меридиани,  т.е.
човекът е болен.

В китайската медицина, хранене и токсичност са взаимосвързани, гъвкави концепции. Според
Теорията за Хомологична Храна и Лекарства, прекалено малкото или прекалено голямото количество
от тях са токсични, докато умереното количество е питателно; освен това, ако храните и лечебните
билки са подходящи за един човек, те са хранителни, в противен случай са токсични. Например,
арсен, чийто химически съставки са крайно токсични, може да е ефективно лекарство за лекуване на
определен тип рак. В този смисъл, той е питателен за пациента.  От друга страна, ако сте приели
твърде много  вкусна,  питателна  храна,  това  е  вредно за  вашето  здраве.  Истината  е,  че  човек  се
разболява най-вече поради консумацията на прекадено много добра храна, а не отрови като apceн.

II Яжте по-малко
Лекарите, учените и здравните експерти от Изтока и Запада са достигнали до рядък консенсус

относно количеството храна, което човек трябва да консумира: „По-добре е да се яде по-малко”. И
още по-добре е често да се пости.

Китайската  медицина  вярва,  че  като  се  храним  по-малко,  ще  намалим  разхода  на  енергия,
използвана за храносмилане. Хората, които ядат по-малко, имат по-малко желания и спокоен ум и ще
са здрави и енергични, и ще живеят по-дълго. Това е в съответствие с препоръчваното от Даоизма,
Будизма и Конфуцианството. От хилядолетия китайците лично го изпитват и експериментират.

Първоначално, някои западни учени са правили опити върху мишки. Мишките са били разделени
на  три  групи,  като  едната  е  получавала  много  храна,  другата  -  умерено  и  третата  -  най-малко.
Резултатът бил следният: мишките, които консумирали най-много храна, имали най-много болести и
най-кратък живот; за разлика от тях, групата мишки, които консумирали най-малко храна, били най-
здрави и живели най-дълго. Последващите експерименти върху хора, показали подобни резултати. 

Крайната  форма  на  “по-малко  хранене”  е  лечебното  гладуване.  Махатма  Ганди,  Бащата  на
Индия, през целия си живот е бил вегетарианец и често е постил. Всеки път, когато се е разболявал,
той спирал да се храни и болестта се самолекувала. Това работило всеки път.

В  китайската  медицина  има  една  поговорка  “човек  може  да  живее  дълъг  живот,  въпреки
болестите  които  има”.  Наистина,  някои  хора,  родени  с  лошо  здраве,  обръщат  внимание  на
предписанията за хранене и баланса в живота, и те са в състояние да се насладят на дълъг живот.
Докато много хора, които са физически силни експлоатират това предимство, ядат и пият прекадено
много, разболяват се тежко и умират рано.

Американски  учени  направили  анатомично  изследване  на  починали  хора,  които  са  живели
повече от 100 години.  Техните  открития потвърждават китайската  поговорка,  т.е.  много от тези,
които са живели дълго, са имали рак, сърдечни заболявания и различни други общи заболявания, но
те са поддържали спокойствие на ума и са били запазили баланса между Ин и Ян.

IIIСтанете вегетарианец
Сега много хора консумират различни месни продукти като основна храна. Те ядат малко или

никакъв ориз, пшеница или други зърнени култури. Хората обичат месото като храна или по други
причини,  най-важното  от  които  е  удоволствието  от  консумирането  на  месо,  подобно  на
тютюнопушенето, пиенето и използването на наркотици. Мнозина вярват, че консумацията на месо е
задължителна част от щастливия живот. Но това има последици.

По същия начин, хората стават вегетарианци по различни причини: от състрадание, за по-добро
здраве или защита на околната  среда.  Аз бях вегетарианец в продължение на седем години.  Бях
физически  и  психически  пъргав,  не  съм  чувствал  някакви  признаци  на  недохранване.  Най-
невероятното  нещо  беше,  че  процепът  между  предните  ми зъби  изчезна  след  като  преминах  на
вегетарианска храна. Често чувам, че във вегетарианската храна има недостиг на калций; но моят
личен опит показа, че необходимият калций за развитието на костите се доставя. Вегетарианският
тип хранене възстановява меридианите, което е най-доброто хранене за тялото.

Нашата  физиологична  структура  показва,  че  ние  сме  всеядни,  т.е.  можем  да  сме  или
вегетарианци, или месоядни. Въпреки това, от гледна точка на опазване на здравето, вегетарианската
храна е по-подходяща за нас: (1) в сравнение с месото, вегетарианската храна е по-лесно смилаема.
(2) Хищните животни са родени да са месоядни - те имат остри зъби; техните черва са къси, така че
токсините  и  отпадъците  могат  бързо  да  се  отделят;  отделя  се  много  стомашна  киселина  за
храносмилане на месото. Докато тревопасните имат доста по-равни зъби, техните черва са дълги и
спираловидни, така че при консумация на месо токсините и отпадъците трудно се изхвърлят.
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Нашите зъби и черва са сходни с тези на тревопасните; и ние не можем да произвеждаме толкова
много стомашна киселина за смилане на месото. Консумирането на месо увеличава натоварването
върху далака и стомаха и може лесно да доведе до проблеми в стомаха. Освен това, индустриално
произведеното месо е много токсично. При някои момичета менструалният цикъл се появява много
рано,  отчасти  поради  хормоните  в  месото,  с  което  се  хранят.  Химическите  добавки  в  храната
ускоряват растежа и надебеляването на животните и когато хората консумират това месо, те също
стават част от този порочен кръг. Ранното узряване води до ранно остаряване и смърт.

Болницата  е  огледало за  причините  за  и  последиците  от  заболяванията.  Ако отидете  там  на
проучване,  ще разберете,  че много хора се разболяват,  защото се хранят прекадено много и ядат
месо. Веднъж срещнах една възрастна двойка. И двамата имаха диабет, хипертония и хиперлипимия,
придвижваха се много трудно поради болки в краката и консумираха месо всеки ден. Препоръчах им
да преминат на вегетарианска храна, или най-малкото да намалят месото и да ядат повече зърнени
култури и да практикуват ПайдаЛаджин по три часа дневно. Те направиха това за половин година и
болките и заболяванията им изчезнаха. Има много случаи подобни на този.

Веднъж, докато си говорих с един приятел, казах “Тревопасните имат повече сила отколкото
месоядните животни.”

Той контрира, “Нима лъвовете и тигрите не са силни?”
Аз отговорих, “Те наистина са силни. Но силата им е предимно експлозивна и не продължава

дълго. Ето защо те се крият с часове в очакване на перфектната възможност и след това се втурват да
уловят своята плячка. Виждаш ли, почти всички животни с голяма издръжливост са тревопасни, като
едрият рогат добитък, конете, магаретата, слоновете и др. Освен това, месоядните животни се хранят
с тревопасни животни, чийто източник е вегетариански.

“Експлозивната сила също е важна за хората”, каза той.
На това,  обясних следното,  “За спринтьора или щангиста  експлозивната  сила е  действително

много важна. Но ти не си спортист.  Нима сексуалният живот не е по-важен за тебе от спринта и
вдигането  на  тежести?  Кое  е  по-важно  за  тебе  в  сексуалния  ти  живот,  издръжливостта  или
експлозивната сила?”

Чувайки това, моят приятел избухна в смях. А неговата съпруга се смееше дори по-неудържимо.
Така  че,  защо не  опитате  вегетарианска  храна за  вашето  здраве,  за  нашата  околна  среда,  от

състрадание или по религиозни причини. Ако не можете да сте веган, добре е да се храните предимно
с вегетарианска храна. Най-малкото е добре за собственото ви здраве.

IVЯжте топла храна и стойте на топло
Ние трябва да се храним с топла храна, понеже повечето заболявания са предизвикани от студ.

Това има две значения:
(1) Трябва да консумираме храна, чиято температура надвишава температурата на тялото. Ако

храната е с по-ниска температура от тази на тялото, енергията на организма ще се консумира за
повишаване на температурата в далака и стомаха, за да може храната да се обработи и да се усвоят
хранителните елементи. Студът може да доведе до проблеми в далака, стомаха и червата.

(2)  Добре е  да  избягваме храна,  която по природа е  хладна или студена.  Според  китайската
медицина, по природа храната се подразделя на студена, хладна, неутрална, топла или гореща. Ако
консумирате повече студена по природа храна (като горчива тиква, зелен чай, хладен билков чай и
др.) вие можете да се разболеете дори, ако ги затоплите.

Много хора с прекомерен вътрешен огън обичат да консумират хладни или студени по природа
храни и приемат хладни или студени храни и напитки. В действителност, прекомерният вътрешен
огън е предизвикан от студ. Когато са блокирани множество меридиани, токсините и отпадъците в
тялото не могат бързо да се отделят чрез урината, изпражненията и порите на кожата. В резултат на
което се появяват акне, екзема, зъбобол, сърбеж и други симптоми.

Прекомерният вътрешен огън скоро ще изчезне, ако практикувате  ПайдаЛаджин за изчистване
на  блокажите  в  меридианите  и  пиете  чай  от  джинджифил  и  фурми  за  стимулиране  нивото  на
енергията. Някои хора не обичат да пият чая, дори избягват аромата му. Причината не е в прекалено
горещото тяло, по-често то е толкова студено,  че студенината в далака и стомаха се бори срещу
топлината в чая. Обикновено след ПайдаЛаджин те се наслаждават на чая.

Много  хора  с  наднормено  тегло  обилно  се  потят  и  обичат  студените  напитки.  Всъщност,
истинската причина на затлъстяването е излишъкът от студ; топлината е илюзия. Студените напитки
водят до дефицит на  Чи. Когато  Чи не може да бъде запазена в тялото, енергията  Ян (топлината)
лесно ще се изпари. Един човек с наднормено тегло непрекъснато се поти, не защото има излишък от
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топлина в тялото, а защото организмът е прекалено слаб, за да запази топлината вътре. Наистина,
един затлъстял човек  може да  чувства,  че  му е горещо,  но тялото  отвътре е  студено.  Същото е
валидно и за хората, които имат акне по лицето.

Пиенето на студени напитки, в дългосрочен план допринася за студенина в далака и стомаха.
Тогава храната не се смила напълно и несмляната храна и токсините не могат напълно да се изведат.
Те се  натрупват  в  тялото във вид на  мазнини и токсините  в  кръвта  предизвикват  допълнителни
заболявания, в частност сърдечно-съдови заболявания. Повечето хора с наднормени килограми имат
сърдечно-съдови заболявания, но не са наясно с това. Когато шляпаме върху свивките на лактите им,
те ще усещат силна болка и ще се появят цветни петна от Ша. Това е “индикация”, че хората имат
сърдечно-съдово заболяване. Ако по време на Пайда кожата от вътрешната страна на лакътя се цепне
и  потече  кръв,  това  е  индикация  за  сериозен  сърдечно-съдов  проблем,  който  е  в  резултат  от
меридианни блокажи, причинени от студ.

Много жени страдат от главоболие, менструални болки, нередовен менструален цикъл, студени
ръце и стъпала, чувствителност и болезненост в кръста и колената,  слабост в тялото, умора и др.
Отделно от психологическия натиск, повечето от тези проблеми са индуцирани от студ, например,
консумиране на много плодове, студени напитки, сладоледи, сурови зеленчуци, много малко зърнени
или  други  основни  храни,  прекалено  кратко  облъчване  със  слънце.  Някои  жени,  които  имат
множество заболявания, индуцирани от студ, трябва да получават повече слънчеви бани; обаче те
предпочитат  да  носят  слънчеви  очила  и  да  се  крият  под  чадър,  за  да  избегнат  ярката  слънчева
светлина, която наранява очите им или причинява потъмняване на кожата им. Всъщност, очите се
нуждаят от слънчева светлина. Ако се появяват сълзи, това е реакция на детоксикация и оздравяване.
Кожата, много повече от очите се нуждае от слънчева светлина. Ако кожата леко потъмнява, почва
да сърби или се появи алергия, това също са реакции на детоксикация и оздравяване.

Някои жени обичат модните тенденции повече от топлината. Те предпочитат да носят дрехи с
оголени рамена, талия, пъп, крака и стъпала. Такова облекло е изключително опасно за женското
здраве.  Когато  една  жена  пребивава  в  офис с  климатик  и  е  облечена  с  пола,  чорапи и сандали,
всичките меридиани по дължината на краката и стъпалата са под въздействието на студения въздух.
Това са Меридианите на Черния дроб, Далака, Бъбреците, Жлъчния мехур и Пикочния мехур, и те се
простират нагоре към корема, матката и всички вътрешни органи. Когато всичко гореспоменато е
засегнато от студа, как тя би могла да не се разболее? В действителност, безплодието при много жени
се дължи на студа в матката.

Много е опасно за една раждаща жена да е в стая с работещ климатик, който поддържа много
ниска температура. Още по-лошо е за бременна, която се подлага на Цезарево сечение. Студеният
въздух на климатика, операцията и анестезията по време на раждането на детето, увреждат нейната
Чи енергия в кръвта и венозните вливания след раждането ще инжектират още студ в нейния вече
отслабнал организъм.

Вливанията, антибиотиците и ваксините носят на майката и детето още повече студ и могат да
причинят много болка и заболявания през целия живот. Много хора, посещавайки болни, им носят
плодове, които са със студена същност.  Плодовете могат да усилят студа  в тялото.  Естественото
раждане  е  най-доброто  за  майката  и  детето;  при  родилки  и  слаби  пациенти,  климатичната
инсталация,  плодовете  и  вливанията  трябва  да  се  избягват.  Затлъстяването,  хемороидите,
следродилната депресия и някои други симптоми са свързани със студа, който навлиза в тялото по
време  на  периодите  преди  и  след  раждане.  Обикновено,  след  Цезарево  сечение  жената  се
възстановява много по-бавно, отколкото една жена след естествено раждане. Това се случва, защото
операцията и студа увреждат Чи и кръвта в по-голяма степен.

Природен закон е, че нещата се разширяват, когато е горещо и се свиват, когато е студено. Ние,
хората, сме част от природата. Студенината води до блокажи в меридианите, което от своя страна
затруднява движението на  Чи и кръвния поток, и предизвиква болки и заболявания. В китайската
медицина,  студенината  и  горещината  са  съответно  Ин и  Ян в  природата.  Животът  на  човека  от
раждането до смъртта е процес на увеличаване на  Ин енергията и намаляване на  Ян енергията. С
намаляването на  Ян енергията се появяват все повече болки и заболявания. Колкото по-възрастен
става  човек,  толкова  по-голям е  страхът  му от  студа.  Ето  защо,  хората  предпочитат  слънчевите
местности за почивка и мнозина се местят да живеят в по-топли места, след като се пенсионират.
Когато сме по-наясно с опасностите от студа, ние ще избягваме храни и напитки, които са хладни
или студени по природа и като температура.  Чжан Чжундзин  (Zhang Zhongjing),  известен учен в
китайската медицина е написал трактат „Дискусия за вредите предизвикани от студ” (Discussion of
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Cold-Induced Disorders). Обърнете  внимание,  че  той  не  е  писал  за  “вредите  предизвикани  от
горещина” (heat- induced disorders).

Нима не се срещат заболявания, предизвикани от горещина? Има ги, но се срещат много рядко.
Рядко се срещат даже в тропическите райони. Топлинният удар е един пример. Въпреки това, в наши
дни не са много хората, които работят продължително под жаркото слънце. Когато хората се намират
продължително  време  при  постоянна  температура  в  изкуствена  среда,  създадена  от  климатична
инсталация, те са изолирани от природата и техният имунитет по този начин отслабва. Сега хората,
живеещи в тропическите зони страдат все повече от проблеми, предизвикани от студ, като артрит,
диабет, хипертония, сърдечни заболявания, болки в долната част на гърба и краката, и др. В някои
райони (например Хонг Конг)  температурата  в метрото,  хотелите  и търговските  центрове се под
държа целогодишно под 20° по Целзий. Само си представете, колко много болки и заболявания си
създава  човек  по  този  начин!  И  това  е  резултат  от  държавна  политика.  Защо  вървим  против
природата, губим толкова много енергия, генерираме заболявания и замърсяваме околната среда?

Накратко,  за  да  запазите  доброто  си  здраве,  стойте  на  топло  и  се  хранете  с  топла  храна;
избягвайте студената храна и напитки; намалете зависимостта си от климатиците. Разбира се, че е
удоволствие от време на време да хапнете сладолед или пийнете бира.  Ако можете да заместите
студените напитки с топъл чай от джинджифил и фурми като напитка през деня, ще има по-малко
пациенти и хора е наднормено тегло.

Как да постим ?
Да постиш, означава да прекараш без храна известно време. То позволява на далака и стомаха да

отпочинат пълноценно. От древни времена, хората са си изработили различни методи на постене.
Някои от  тях са  твърде сложни и загадъчни.  Това,  на  което ние учим е много просто -  не ви е
необходима специална подготовка. Щом почувствате че сте готови, можете да постите от 3 до 7 дни.
Когато  Сърцето,  кралят  на  телесните  органи,  реши  да  пости,  всички  вътрешни  органи  ще  си
сътрудничат,  за да се случи това. По време на постенето можете да пиете топла вода или чай от
джинджифил и фурми. Това е постене с редуване на периоди на гладуване. При строгото постене
(гладолечение), се избягва дори пиенето на вода.

По време на нашият 7-дневен практически семинар имаме 3-дневен пост и повечето хора не
чувстват глад. Много участници се чувстват великолепно в края на периода и удължават поста е още
няколко  дни.  Освен  това,  ние  прекарваме  осем  часа  дневно  в  практикуване  на  ПайдаЛаджин,
медитация, дзен джогинг и упражнения като Удряне в стена, Въртене в кръста и Клякане с лице към
стената.  Повишената  от  тези  дейности  енергия  може  да  изгори  много  отпадъци  и  патогенни
субстанции и да ги преобразува в полезни за тялото елементи. Това е като генериране на мощност от
боклука. Това е една от причините хората да не чувстват глад по време на постене. ПайдаЛаджин по
време  на  постене  подпомага  детоксикацията,  намаляването  на  теглото,  самолечението  на
заболяванията и доставянето на енергия в тялото.

Някои хора  преживяват  различни  оздравителни  реакции  по  време  на  постенето,  като  умора,
гадене, повръщане, виене на свят и др. Това са добри реакции в процеса на самолечение. Ефектът е
по-добър, ако при повръщането имаме различни цветове. Това е защото токсините и отпадъците от
долната част на тялото биха могли по-лесно да се отделят чрез урината и изпражненията,  докато
токсините  и  отпадъците  в  горната  част  на  тялото  са  скрити  в  дробовете,  далака,  стомаха,
хранопровода и дихателните пътища. Те не се изхвърлят лесно. Повръщането по време на постене и
практикуване  на  ПайдаЛаджин е  един  от  най-добрите  начини  да  се  освободите  от  тях.  За
облекчаване на повечето оздравителни реакции,  практикувайте  Пайда върху свивката на лактите,
акупунктурната точка Нейгуан и върху вътрешната страна на всяка ръка; за освобождаване на болки
в  стомаха,  прилагайте  Пайда върху  акупунктурна  точка  Зусанли  за  справяне  с  други  тежки
оздравителни кризи, приложете Пайда също върху гърдите и гърба.

Ако не желаете  да постите,  по-малкото храна може също да помогне да се намали обема на
работа на далака и стомаха. Някои хора обичат настоятелно да молят своето семейство и приятели да
ядат  повече.  Това  може  да  е  във  вреда  на  техните  любими  хора.  Стабилното  хранене  може  да
предизвика повече заболявания от токсичните лекарства.

Някои хора с  хипогликемия  (ниска кръвна захар),  мозъчна  исхемия или стомашни проблеми
трябва да хапнат нещо, когато почувстват глад. И те носят навсякъде със себе си бонбони. Тези хора,
дори в по-голяма степен от другите,  трябва да постят - те имат не само стомашен проблем, но и
заболяване на сърцето,  за  което може и да не знаят.  Когато се чувствате  замаяни и гладни като
резултат  от  исхемията  и  хипогликемията,  приложете  Пайда върху  свивката  на  лактите  и
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акупунктурна  точка  Нейгуан и  симптомите  ще  отслабнат  или  отзвучат.  Много  от  стомашните
проблеми и хипогликемичния синдром, които не са се повлияли при продължително лекуване, са
самоизлекувани  с  ПайдаЛаджин, защото  ключът  е  в  самолечението  на  сърдечното  заболяване,
скрито зад тези външни симптоми.

Защо да пием по-малко вода?
Това  е  в  противоречие  с  общоприетото  схващане,  че  пиенето  на  много  вода  подпомага

детоксикацията.  Китайската медицина препоръчва следният принцип: пийте вода само, когато сте
жадни и я пийте топла.

Някои хора пият много вода всеки ден, дори когато не са жадни. Те вярват, че това подпомага
изчистването на токсините и им помага да изглеждат по-добре. Някои казват, че вече е прекалено
късно да се пие вода,  когато се чувстваш жаден. Това може да звучи правдоподобно,  но е доста
вредно.

Вярно  е,  че  голяма  част  от  човешкото  тяло  е  вода  и  че  водата  може  да  подпомогне
детоксикацията. Обаче, предварителното условие е - да няма блокажи в меридианите. Енергията Чи
се придвижва в тялото по меридианите и поддържа циркулацията и на водата и на кръвта. Ние пием
вода и отделяме урина и пот. Това показва, че водата в тялото е била обработена с  Чи и нейната
природа се е променила. Всъщност, енергията Чи (не водата) подпомага детоксикацията. Чи доставя
водата до всички вътрешни органи и клетки; и енергията Чи определя накъде да тече водата, колко
вода ще се  задържи в кръвта  и  телесните течности и колко ще се отдели чрез  урината  и  потта.
Следователно, където има блокажи в меридианите, потокът на Чи ще бъде блокиран и водният поток
в тялото също ще бъде засегнат. Мъртвецът няма  Чи и вода налята в едно мъртво тяло няма да се
движи и няма да се преобразува в урина или пот.

Процесът на превръщане на водата в урина изисква енергия.  ПайдаЛаджин повишава нашето
енергийно  ниво;  а  пиенето  на  по-малко  вода съхранява  енергията.  Ако пиете  галони (1  галон  =
4,5461л) вода всеки ден, в дългосрочен план могат да пострадат сърцето, бъбреците, пикочния мехур
и да се нарушат функциите на другите органи.

Освен това,  водата е  Ин по природа, а  ледено студената  вода е даже повече  Ин по природа.
Пиенето на много хладна или студена вода изтощава енергията Ян в тялото. Когато сутрин слънцето
изгрее, енергията Ян в тялото също се повишава. Не пийте много вода сутрин и особено важно е да
не пиете хладна или студена вода, защото енергията  Ян ще се охлади, точно когато започва да се
покачва. Според китайската медицина, Сърцето притежава свойствата на огъня. Пиенето на много
хладна или студена  вода сутрин отнема огъня от  Сърцето.  Много от  хората  е  такъв  навик  имат
сърдечно-съдови заболявания, но не са наясно с това.

Най-характерното  за  сърдечно-съдовото  заболяване  е,  че  то  е  скрито  дълбоко  навътре.
Обикновено не може да се открие при медицински преглед, освен ако човек не умира. Понякога,
когато човек с инфаркт е изпратен в болница, заболяването все още не може да бъде регистрирано.
Някои хора умират в болницата в деня на прегледа, но в отчета се посочва, че са нямали проблеми
със сърцето.

Как да диагностицираме дали един човек, който има навик да пие студена вода има сърдечно-
съдово заболяване или не? Прилагаме  Пайда отвътре на лактите. Ако има болка и  Ша, то човекът
има сърдечно заболяване. Болката е по-точен индикатор от  Ша. Колкото по-силна болка се усеща,
толкова по-сериозно е сърдечно-съдовото заболяване. Човек със здраво сърце, няма да чувства силна
болка при шляпане върху вътрешната страна на лакътя.

Защо някои хора често се чувстват жадни? Защото са болни,  т.е.  меридианите са блокирани.
Обикновено  са  блокирани няколко  меридиани  и  затова  заболяванията  са  комплексни.  Например,
човек със сърдечно-съдово заболяване обикновено има смущения в други вътрешни органи; почти
всички диабетици имат сърдечно-съдово заболяване и те често са жадни. Когато един здрав човек е
жаден,  той  изпива  някакво  количество  вода  и  жаждата  отзвучава.  Но  един  пациент  може  да
продължава да се чувства гладен и жаден, въпреки че постоянно яде и пие вода. Това показва, че
меридианите са блокирани, храната и водата не се усвояват и превръщат в Чи, или че Чи е блокирана
и не може да достигне до мястото, където трябва да стигне. Накратко, причината е в блокажа на
меридианите. Колкото повече са блокирани меридианите, толкова повече човек се стреми да яде и
пие и толкова повече енергия ще се използва за това. И този порочен кръг ще продължи до последния
му ден.

Някои хора страдат от оток: подуто лице, подути очи, крака и стъпала, или даже подуване на
цялото тяло. Това се дължи на пиенето на вода, при липса на жажда, или на пиенето на прекалено

Книгата е предоставена на www  .  spiralata  .  net  от Гиргин Павлов   112

http://www.spiralata.net/


много  вода,  което  води  до  нарушаване  на  функциите  на  бъбреците  и  пикочния  мехур,  които
управляват водните потоци в тялото. Човек, който има дефицит на бъбречна енергия, по-добре е да
не пие, когато не е жаден. За облекчаване на отока предизвикан от приемане на голямо количество
вода,  практикувайте  разтягане  на  Ладжин пейка,  Пайда на  главните  зони (лакти,  колена,  длани,
стъпала) и по дължината на четирите крайника. Тогава отока ще се изчисти.

Една бременна жена имаше системен оток, но избягваше лекарствата заради бебето. Тя шляпаше
краката си един цял ден, излезе много Ша и отоците изчезнаха още същия ден. Три дни по-късно тя
роди здраво бебе.

Случва ми се често да не пия вода по няколко дни, но аз не се чувствам жаден. Има достатъчно
вода във въздуха и храната, за да посрещна моите физически потребности. Това е още по-вярно за
влажните райони - няма нужда да пиете много вода, защото кожата може да диша. Но ако аз обядвам
в ресторант, ще се почувствам много жаден след храненето. Това е заради мононатриевия глутамат и
другите химически добавки в храната. Най-добре е те да се избягват и да се храните с натурални
храни.

Пиенето на студена вода или напитки преди и по време на хранене и между храненията изчерпва
енергията  Ян, поврежда  стомаха,  вследствие  на  което  се  появяват  храносмилателни  и  други
здравословни проблеми. Един здравен експерт препоръчва хранителна терапия, при която храната и
водата  са  разделени.  Това  е  основано  върху  взаимодействието  на  енергиите  Ин  и  Ян и  Петте
елемента  в  китайската  медицина,  т.е.  избягваме  вмешателството  на  водата  (Ин по  природа)  в
работата на Ян енергията в далака и стомаха.

Освен  това,  когато  човек  плува,  тялото  абсорбира  достатъчно  студена  влага  чрез  порите  на
кожата. Това може да провокира болки и заболявания. При човек, който е над 30 годишна възраст,
енергията  Ян в тялото намалява. Разбира се, добре е да се плува от време на време; но ако това е
редовно или всекидневно упражнение, в дългосрочен план то не се отразява благотворно на здравето.
Някои участници в нашите практически семинари имат силни болки, но не знаят причината, а по
време на  Пайда  се появява много  Ша. По-късно, по време на нашия разговор установяваме, че те
плуват всеки ден. Плуването само по себе си не е лошо, обаче водата е прекалено студена.

Защо не бива да приемам хранителни добавки?
Лекарство се пие за лекуване на заболяване, тъй като то не е неутрално по същество и затова се

използва за възстановяване на баланса между Ин-Ян енергиите. Всички медикаменти имат токсични
странични въздействия. Ако поставената диагноза е грешна, предписаното лекарство може повече да
навреди,  отколкото да помогне;  даже ако диагнозата е правилна,  предписаните лекарства пак ще
имат  страничен  токсичен  ефект.  Същото  е  валидно  и  за  различните  хранителни  добавки,  които
хората си купуват без лекарско предписание. А тези добавки са опаковани и рекламирани дори по-
добре. Повечето добавки, подобно на лекарствата,  не са по природа неутрални и имат странични
ефекти.  Много медицински институции са изследвали това и са изготвили подобни заключения -
приемането на прекалено много добавки предизвиква много болести.

Понякога добавките могат да са по-опасни за нас от предписаните лекарства. Те могат лесно да
се закупят и са широко използвани за подобряване на здравето и предпазване от заболявания. Много
от добавките са екстракти, които са промишлено произведени. Те не са неутрални по същество, т.е.
притежават  токсичност.  Откъде  знаете  че  съставляващите  ги  хранителни  вещества  са  точните  за
нуждите на вашето тяло? Откъде знаете, че тези вещества се абсорбират добре и се доставят там,
където са необходими?  Когато тези вещества  навлязат  в човешкия  организъм,  те  могат  да бъдат
лесно  “изядени”  от  патогенните  форми  на  живот,  т.е.  вместо  да  подхранят  вашето  здраве,  те
потенциално  могат  да  влошат  съществуващите  заболявания  и  да  провокират  нови  такива.
Патогенните субстанции включват тумори, рак, храчки, бактерии, възпаления и други несвойствени
за организма форми на живот. Те се нуждаят от храна, за да се развиват.

Имал съм дискусии с лекари и експерти по хранене за влиянието на лекарствата и добавките
върху  човешкия  организъм.  Често  им  задавам  някои  ключови  въпроси:  Сигурни  ли  сте,  че
лекарството и хранителните елементи от добавките ще достигнат до необходимото място в тялото в
определен час? Как може да сте сигурни в това? Как да предотвратим разрушаващото въздействие на
лекарствата и добавките върху здравите органи и клетки? И до сега,  хората все още не могат да
отговорят  на  тези  прости  въпроси.  Следователно,  най-безопасният  и  най-ефективен  начин  е
дейността  по диагностициране и  лекуване  да се върне на най-добрия експерт в  това -  Творецът.
Когато нашият механизъм на самолечение работи, това е Творецът в действие.

Въпреки  че  добавките  обикновено  са  по-малко  токсични  от  лекарствата,  дългосрочното  им
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използване може да е вредно.
Някои  хора,  след  като  приемат  от  десетилетия  таблетки  -  витамини  и  калций,  откриват,  че

продължават да имат дефицити. По-лошото е, че хората, които приемат много таблетки с калций са
си причинили камъни в бъбреците, с основен компонент калций.

Човешкият  организъм  може  да  храносмила  естествена,  органична  храна  и  абсорбира  такива
хранителни  елементи  по-добре.  Приемането  на  прекалено  много  екстракти  (включително  и  от
естествена  храна)  ще  навреди  на  черния  дроб,  далака,  стомаха  и  бъбреците.  Някои хора взимат
лекарства  и  добавки  за  поддържане  на  нормални  стойности  на  кръвно  налягане  и  кръвна  захар.
Обаче, вместо да излекуват тези проблеми, те си създават нови заболявания. Когато лекарствата и
добавките  постъпят  в  организма,  независимо  дали  са  хранителни или токсични,  те  навлизат  във
вътрешните  органи  и  клетки,  предизвиквайки  лекарствено-индуцирани  заболявания  и  натоварват
храносмилателната и отделителната системи.

Много  възрастни  хора  с  болки  в  краката  са  диагностицирани  с  недостиг  на  калций  и
дегенеративни,  необратими  заболявания.  Предписвани  са  им  препарати  и  добавки,  съдържащи
калций. Въпреки това, след като са ги приемали с години, не е имало подобрение на симптомите,
някои дори са се влошили. Когато са спрели да пият тези препарати и добавки и вместо това са
започнали  да  практикуват  ПайдаЛаджин, скоро  болката  в  краката  намаляла  или  отминала  и
резултатите от проверката показали, че нямат калциев дефицит.

Една стара поговорка гласи “течащата вода никога не загубва свежестта си”. Там, където има
блокажи в меридианната система, това е като течаща вода, която е застояла. Ако подавате храна, в
застоялата вода ще се развъдят повече микроби, комари и други насекоми. Когато човек изчиства
блокажите в меридианите, усвояването на хранителни елементи и отделянето на отпадъци и токсини
ще  се  извършва  изцяло  по  естествен  път.  Ето  защо  самолечението  е  най-добрият  начин  за
диагностициране, изцеляване и предпазване от заболявания. Методът за самолечение ПайдаЛаджин
не изисква взимането на лекарства и няма определена мишена. Тези прости упражнения стимулират
нашия механизъм на самолечение, за да се открият мишените (диагностициране) и да се предизвикат
био-химични промени в живия организъм,  оптимизирайки хормоните и подобрявайки имунитета.
Така работи самолечението.

Когато ние приемаме питателна храна след отстраняване на блокажите в меридианите, храната
ще се абсорбира най-пълно. Въпросът е, коя е питателната храна? Разбира се, естествените храни. От
естествените храни,  зърнените храни са най-добрите.  Те са неутрални по същност и могат  да се
консумират целогодишно. Неосновните храни, месото и обработените храни са “добавки”. Не яжте
много  плодове  и  зелени  зеленчуци,  те  са  най-хладните  или  студените  по  същество.  Човешката
цивилизация е доказала  през  вековете,  че зърнените храни ни осигуряват достатъчно хранителни
вещества.

Накратко, хранителните добавки в повечето случаи не са неутрални по същество, и затова са
токсични.  Вместо да  подхранват  тялото,  те  могат  да осигурят  хранене  на  патогенните  форми на
живот. Най-качественото хранене идва от естествените храни, и в частност - от основните храни.
След изчистване на меридианните блокажи чрез  ПайдаЛаджин, питателните храни могат по-добре
да подхранят нашето здраве и да отстранят патогенните субстанции.

Защо и мъжете и жените боледуват от бъбречна недостатъчност?
Бъбреците наподобяват по форма конски боб. Според западната медицина,  това са органи на

пикочната  система,  отговорни  за  пикочната  секреция  и  метаболизма  на  водата  и  течностите  в
организма.  Проблемите  с  бъбреците  включват  пиелонефрит  (nephropyelitis),  гломерулонефрит
(glomerulonephritis GN), камъни в бъбреците, бъбречна недостатъчност и др.

В  китайската  медицина,  бъбреците  включват  физическия  орган  бъбреци  и  свързаната  с  тях
функция. Косата,  ушите,  костите,  зъбите и енергийното ниво на един човек се асоциират тясно с
бъбреците.  В тях се съхранява предшестваща раждането (пренатална)  Чи и те осигуряват енергия
както за раждането на човек и неговия растеж, така и за функционирането на вътрешните органи. В
допълнение към регулирането на метаболизма на водата и телесните течности, бъбреците притежават
пикочна  и  репродуктивна  функции (аналогично  на  знанията  в  западната  медицина)  и участват  в
нервната, ендокринната и респираторна функции, както и в енергийния метаболизъм. Това обяснява
защо и при мъжете и при жените има тенденция да страдат от бъбречна недостатъчност.

Бъбречната  недостатъчност  означава  отслабване  на  бъбречната  енергия  и  функции.  Тя  има
широк  обхват.  Доброто  разбиране  на  бъбречната  недостатъчност  ни  помага  да  предотвратим
заболяванията и да поддържаме добро здраве. Бъбречната недостатъчност се проявява чрез следните
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симптоми:
(1)Сексуална  дисфункция.  При един мъж може да  се  прояви  като  импотентност,  мек пенис,

сперматореа, преждевременна еякулация, безплодие и т.н.; при жена може да се прояви като запек,
менструални смущения, слаб растеж на матката, намалено сексуално желание, безплодие и т.н.

(2)Преждевременно стареене. Може да се прояви чрез болки в гърба, остеопороза, проблеми с
паметта,  болки  в  краката,  косопад,  загуба  на  слуха,  разклатени  зъби,  отслабване  на  зрението,
преждевременно побеляване на косата, и т.н.

Симптомите на болестта на Алцхаймер са свързани с намаляване на бъбречната енергия. Според
китайската медицина, бъбреците съхраняват есенцията и есенцията произвежда костен мозък, който
подхранва костите и се натрупва в мозъка. При достатъчна енергия в бъбреците, костите на човек са
силни  и  мозъкът  работи  добре;  в  противен  случай  човек  ще  страда  от  загуба  на  костна  маса  и
проблеми с паметта.

(3)Отделителна  дисфункция.  Може да  се  прояви  като  оток,  запек,  спешно,  често  и  непълно
уриниране  и  т.н.  Запекът  често  провокира  анални  фисури  и  хемороиди.  Въпреки  че  запекът  се
предизвиква от дисфункция на дебелото черво, основната причина е в бъбречната недостатъчност,
тъй като бъбреците управляват отделянето на урина и изпражнения.

(4)Главоболие, безсъние, раздразнителност, промени в настроението, безпричинна умора, липса
на енергия, болки в кръста, болезненост и скованост и т.н. Някои хора наричат това “синдром на
умората”.

(5)Страх  от  студ  или  горещина.  В  китайската  медицина,  бъбреците  имат  Ин енергия,  която
подхранва  телесните  течности;  и  Ян енергия,  която  е  източник  на  Ян енергията  за  цялото тяло.
Когато човек е с дефицит на бъбречна Ян енергия, неговите крайници са студени и се бои от студа;
когато човек е с дефицит на бъбречна Ин енергия, той се бои от горещината, има ниска температура,
нощни изпотявания, горещи длани и ходила и т.н.

Защо бъбречната недостатъчност предизвиква промени в настроението на жената?
В  днешно  време  е  налице  увеличаване  на  гинекологичните  смущения,  които  се  свързват  с

блокажи  в  Меридианите  на  Сърцето,  Черния  дроб,  Далака  и  Бъбреците  и  с  неправилното
функциониране  на  тези  органи.  Проблемите  със  Сърцето  са  основната  причина  за  това.  Всички
болести произхождат от Сърцето. Цялото напрежение и негативни емоции идват от Сърцето. Ето
защо трябва да се погрижите първо и предимно за Сърцето. Последващият анализ разкрива връзката
с Бъбреците. Сърцето притежава свойствата на огъня, а Бъбреците притежават свойствата на водата.
Човек  страда  от  промени  в  настроението,  когато  енергиите  на  Сърцето  и  Бъбреците  са  в
дисхармония, т.е. когато огънят и водата са в дисбаланс. С достатъчно вода в Бъбреците, излишният
огън  в  Сърцето  може  да  се  угаси;  ако  водата  в  Бъбреците  е  недостатъчна,  Огънят  от  Сърцето
продължава да се разгаря и достига до мозъка. Следват промени в настроението и всякакви мисли и
човек не може да спи добре.

Енергията на бъбреците при жената достига своята кулминация, когато тя е на 28 години, след
което започва да намалява постепенно. Функциите на бъбреците ще отслабват, но все още няма да
има никакви органични заболявания. И после при жената ще започнат да се проявяват симптоми на
бъбречна  недостатъчност.  Когато  един  мъж  намира  жена  си  изключително  мрачна,  моля  не
предполагайте,  че  всички  промени  в  настроението  са  от  Сърцето;  другата  важна  причина  е
бъбречната недостатъчност.

Бъбречната недостатъчност при жената може да се прояви чрез следните симптоми: безсъние,
раздразнителност, тревожност, подозрение, промени в настроението, загуба на коса, ниско либидо,
слаба памет, нарушена концентрация, нередовна менструация, студени ръце и крака и др. Накратко,
една  жена  чувства  общ дискомфорт.  Енергията  й  или  не  достига,  или  е  извън  контрол.  Това  са
симптоми на менопауза, т.е. физиологичен и психологичен дискомфорт, предизвикан от хормонални
промени. Когато една жена има симптомите преди самата менопаузата, аз наричам това състояние
“Синдром на ранната менопауза”.

Когато  една  жена  с  бъбречна  недостатъчност  преживява  изтегляне-на-вода  между  огъня  на
Сърцето и водата в Бъбреците, нейното тяло се превръща в бойно поле. Дисхармонията между тялото
и ума води до промяна в настроението, което от своя страна предизвиква още заболявания. Ето така
работи порочният кръг.

Всички знаем, че когато един човек е болен, той трябва да подхрани Сърцето, т.е. да олекоти
настроението. Когато жената е нещастна, огънят на Сърцето продължава да се разгаря и може да
провокира  много  нови  заболявания.  Въпросът  е  как  да  се  погрижим  за  Сърцето?  Добре  е,  ако
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психолог, пилешка супа или религиозни вярвания могат да подпомогнат подхранването на Сърцето;
ако това не помогне, опитайте се вътрешно да изгасите огъня. А най-добрият пожарогасител е водата
в Бъбреците. Увеличете енергията на бъбреците и водата на Бъбреците ще изгаси излишния огън в
Сърцето. При наличие на достатъчно енергия в бъбреците, енергиите на сърцето и бъбреците ще са
балансирани, което допринася за физическото и психическото здраве.

Здравият човек е балансиран. Ако знаем как да увеличаваме енергията в бъбреците, семейният ни
живот ще е по-хармоничен.

Как мога да повиша енергията си?
Ако се чувствате без сили, уморени и раздразнени, страдате от безсъние, главоболие и други

дискомфорти,  възможно е в болницата,  в  която се прилагат  методи на диагностика на западната
медицина  да  не  могат  да  определят  заболяването  ви.  Обаче,  лекар,  който  използва  методите  на
китайската медицина, ще ви уведоми, че страдате от “Ин-Ян дисбаланс”, “влага в далака”, “бъбречна
недостатъчност”,  “прекомерен вътрешен огън”,  “дисбаланс сърце-бъбреци” или “дисбаланс далак-
стомах” и др. Тези фрази показват, че някои органи във вашето тяло имат нарушени функции или че
тези  функции не  са  координирани.  Така  да  се  каже,  имате  блокажи в меридианната  система,  но
здравословното ви състояние още не се е влошило до ниво на органични заболявания.  За хора с
хронични заболявания или в състояние на „неоптимално здраве”, най-често поставяната диагноза е
“бъбречна недостатъчност” или “недостиг на Чи и кръв”.

В действителност, бъбречната недостатъчност е неизбежна част от жизнения цикъл на човека. С
напредване на възрастта функциите на вътрешните органи ще отслабват. Въпросът е, как да забавим
това?

Много хора предполагат, че след като енергията на бъбреците идва от вродената енергия, те не
могат да предприемат нищо, независимо дали тя е силна или слаба. Добрата новина е, че можем да
положим  усилия  за  покачването  на  бъбречната  енергия,  независимо  дали  е  недостатъчна  по
рождение или сме злоупотребявали с нея през годините. Обаче, когато се спомене за подхранване на
бъбреците,  хората  неизменно си мислят за ядене на питателна храна и приемане на препарати и
добавки.  Масираната  реклама  нахъсва  хората  да  взимат  препарати  и  добавки  за  повишаване  на
бъбречната  енергия.  Резултатът  е,  че  колкото  повече  препарати  и  добавки  пият  хората,  толкова
повече се влошават функциите на бъбреците. Когато методите са погрешни, излишъкът от питателни
елементи  води  до  ранно  отключване  на  болести  и  ранна  смърт.  Видяли  ли  сте  човек,  който  е
надхвърлил 100-те да взима препарати и добавки?

Ако  лекарствата  и  добавките  можеха  да  засилят  енергията  на  бъбреците,  тогава  лекарите  и
богатите,  влиятелни  хора  щяха  да  са  най-здравите  и  да  живеят  най-дълго.  Реалността  обаче  е:
повечето крале в историята имат кратък живот.  И много повече лекари се разболяват,  отколкото
обикновени  хора.  Нивото  на  самоубийства  сред  лекарите  е  два  пъти  по-високо  от  това  сред
обикновените хора. Нивото на самоубийства е особено високо сред психолозите. Една от причините
е, че лекарите са по-зависими от лекарствата и затова те са по-ефектирани от техните странични
токсични въздействия, защото всички препарати увреждат черния дроб, далака, стомаха и бъбреците.
Обикновените  хора  нямат  правото  да  предписват  лекарства  и  те  са  по-зависими  от  добавките.
Различните добавки на пазара са се превърнали в модно шоу. Наркотици, афродизиаци, хормонални
препарати, козметични продукти, хранителни добавки, препарати за подхранване на бъбреците и т.н.
Аз ги наричам “хаосът за стимулиране на бъбречната енергия”.

Правилният  подход  за  стимулиране  на  бъбречната  енергия  е  да  се  храним  и  упражняваме
правилно. Въпросът е “как”: как да се храним правилно? И как да се упражняваме? Последвайте
нашия съвет за хранене и пиене, и практикувайте следващите упражнения:

I ПайдаЛаджин
ПайдаЛаджин, и в частност  Ладжин върху стандартизирана пейка, е първата “тайна”терапия,

която препоръчваме за повишаване на вашата енергия.
Методът ПайдаЛаджин е помогнал на много хора да подобрят и самоизлекуват проблеми като

затлъстяване,  диабет,  депресия,  хипертония,  сърдечно-съдови  заболявания,  студени  крайници,
цветни петна, проблеми с уринирането, болест на Алцхаймер, смущения в простатата, гинекологични
смущения, болки в долната част на гърба и краката и т.н. Всички тези симптоми и заболявания се
асоциират с намалена енергия в бъбреците.

Много  мъже  се  интересуват  най-вече  от  един  “съпътстващ  ефект”  от  ПайдаЛаджин.
подобряване на сексуалната функция. Някои ще ме попитат със загадъчен тон, ’’Защо ПайдаЛаджин
е толкова ефективен?”
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“Какъв ефект?”, ще попитам аз.
“Спонтанна ерекция сутрин. Преживявах я, когато бях в 20-те, след това спря за десетилетия.

Сега я усещам всяка сутрин.”
Как ПайдаЛаджин засилва енергията?
(1)Прочетете отново  Глава II  Теории за самолечение с  ПайдаЛаджин и ще откриете,  че най-

голямата  полза  от  ПайдаЛаджин е  следната:  увеличава  Ян енергията,  изчиствайки  блокажите  в
меридианите, методът усилва Ян енергията на човека, т.е. жизненността.

(2)Когато правите разтягане върху Ладжин пейка, обикновено Меридианът на Пикочния мехур,
който преминава през задната част на краката, боли най-много. Тъй като той е свързан с Меридиана
на Бъбреците, Ладжин усилва енергията на бъбреците и Ян енергията в цялото тяло.

(3)За разлика от лекарството, което има конкретна насоченост, ПайдаЛаджин просто стимулира
механизма на самолечение като отстранява излишъка и допълва дефицита. Когато Меридианите на
Бъбреците и Пикочния мехур са почистени от блокажи, водният поток в тялото може да го отърве от
повече отпадъци и влага.

(4)От  друга  страна,  Ладжин стимулира  Меридианите  на  Черния  дроб,  Далака  и  Бъбреците,
разположени по вътрешната страна на всеки крак, които са свързани с пикочните и репродуктивни
функции. Когато Меридианът на Далака е изчистен от блокажи, той ще снабди бъбреците с повече
тайнствена енергия; Меридианът на Черния дроб директно преминава през мъжките полови органи, а
тяхната ерекцията и правилно функциониране разчитат на достатъчно Чи и приток на кръв.

(5)Когато практикувате Ладжин в легнало положение, ръцете са изпънати назад. Това стимулира
Меридианите на Белите дробове, Сърцето, Перикарда, Дебелото черво и Тънкото черво, и е много
полезно  за  Чи и  притока  на  кръв  към  сърцето  и  белите  дробове.  При  хората  със  сърдечни,
белодробни и дихателни проблеми, качеството на сексуалния живот е намалено, а някои от тях даже
се  задъхват.  По-добрите  сърдечни  и белодробни функции  допринасят  за  усилване  функциите  на
бъбреците; добрият енергиен поток в Меридианите на Дебелото и Тънкото черво допринася за по-
доброто храносмилане и следователно за повече хранителни вещества, постъпващи към бъбреците.

(6)Прилагайте  Пайда върху  главните  зони  (лакти,  колена,  длани  и  стъпала),  целите  четири
крайници и гръбначния стълб. Това е директна стимулация на 14-те основни меридиана на тялото и
може бързо да повиши  Ян енергията. След това приложете  Пайда върху главата, гърдите, корема,
гърба  и  седалището.  По  този  начин  въздействаме  върху  цялото  тяло  чрез  метода  “масирана
бомбардировка”.  Така  всички  меридиани,  акупунктурни  точки,  вътрешни  органи  и  клетки  са
стимулирани и енергиите на далака и бъбреците бързо нарастват.

(7)Чрез Пайда на главата и лицето можете да увеличите енергията на цялото тяло, тъй като шест
Ян меридиани  стигат  до  главата,  а  здравето  на  вътрешните  органи  рефлектира  върху  лицето.
Препоръчваме  Пайда да е в следната последователност: върхът на главата, лява и дясна страна на
главата,  предна  и  задна  страни  на  главата,  врата,  очите  (очните  кухини),  бузи,  уста  и  уши.
Меридианът  на  Стомаха  преминава  през  бузите.  Меридианът  на  Далака  е  свързан  с  устата;
Меридианът на Белия дроб - с носа; Меридианът на Бъбреците - с ушите; Меридианът на Черния
дроб - с очите; Меридианът на Жлъчния мехур - с лявата и дясната страни на главата; Меридианът на
Пикочния мехур - с предната и задната страни на главата и врата. Докато потупвате очите (очните
кухини) и бузите, вие стимулирате и носа. Можете да шляпате всички зони, или да се фокусирате
върху отделни части, например, правите Пайда на ушите, ако имате проблеми с ушите и бъбреците.
По време на практическия семинар, всяка сутрин участниците отделят около един час за шляпане на
тези части.

II Въртене в кръста (Waist Swirling)
Въртенето в  кръста  е  лесно за  научаване  упражнение  и дава бързи резултати.  Можете да  го

практикувате по всяко време и навсякъде. Харесват го мъже и жени, стари и млади. То повишава
енергията  в  бъбреците  и  спомага  за  отделяне  на  урината,  за  облекчаване  на  храносмилателни,
репродуктивни  и  гинекологични  смущения,  включително  цистит,  простатит,  запек  и  др.
Упражнението е полезно също за намаляване на теглото в частите на човешкото тяло, натрупали най-
много тлъстини, т.е. корема, талията и седалището.

Как се изпълнява?
(1)Застанете  с  успоредни  стъпала  на  ширината  на  рамената,  като  пръстите  на  краката  са

прилепнали плътно към земята. Леко наклонете торса си напред.
(2)Свийте лактите под ъгъл около 90 градуса и разположете ръцете пред пъпа, с длани обърнати

навътре. Изпънете разгънатите пръсти с напрежение, като палците и показалците образуват празен
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четириъгълник. По този начин рамената ви няма да се движат лесно по време на упражнението.
(3)Гръбначният стълб е центриран, започнете да въртите седалището и кръста в ляво, назад, в

дясно и напред. Това завършва пълен кръг от 360 градуса. Докато въртите кръста, рамената, лактите
и ръцете остават  в своите изходни позиции.  Завъртете 20 пъти в една посока,  след това сменете
посоката и завъртете още 20 пъти. Продължете по този начин.

(4)По време на упражнението отворете леко устата, за да вдишвате и издишвате едновременно
през носа и устата.

Обикновено, след като практикувате упражнението няколко минути, ще усетите болезненост в
кръста и ханша, и гръбначният стълб ще се затопля все повече и повече. Правете го всеки ден по 5-15
минути и вашето цялостно здраве значително ще се подобри.

Забележка:
(1)В началото, най-често срещаната грешка е, че пръстите на ръцете не се опъват с напрежение.

Тогава рамената не са здраво фиксирани и ще се завъртат заедно с таза. Опънете широко отворените
пръсти и стабилизирайте рамената и въртете само кръста и ханша. Така енергията в бъбреците ще се
увеличи бързо.

(2)Пръстите на краката трябва да са плътно прилепнали към пода. По този начин помагаме за
стабилността  на  тялото,  поемане  на  енергията,  идваща от  Земята  и  изчистване  на  меридианните
блокажи в стъпалата.

IIIКлякане с лице към стената (Tie Qiang Gong)
Това е  една  тайна  терапия  за  увеличаване  на  енергията  в  бъбреците.  След няколко  минутна

практика кръстът, вътрешната част на бъбреците и целият гръбначен стълб ще са затоплени. 
Как се изпълнява?
(1)Застанете  с  лице  към стената.  Стъпалата  са  на  ширината  на  рамената.  Върхът  на  носа  и

върховете на пръстите на стъпалата трябва да докосват стената.
(2)Клякайте бавно, като върхът на носа ви докосва стената. Клякате чак до долу, докато накрая

краката са свити и сгънати заедно. Прегърнете краката с ръцете си.
(3)Бавно се изправете, като върхът на носа ви докосва стената, докато не се изправите напълно.
(4)Повторете същото упражнение.
Един мъж над 70-те  страдал  от  умора,  шум  в  ушите,  простатит,  бъбречна  недостатъчност  и

упорито безсъние. Изпробвал беше много лечения, но без резултат. След това се запозна с Клякане с
лице към стената (Tie Qiang Gong) и започна да практикува упражнението всяка сутрин и вечер,
започвайки с три повторения и увеличавайки до 81 клякания за всяка сесия.  За по-малко от два
месеца, проблемите с ушите и простатата отзвучаха, и започна да спи значително по-добре.

Даже по-добър ще е резултатът, ако Клякане с лице към стената (Tie Qiang Gong) се практикува
заедно с ПайдаЛаджин и упражнението Въртене в кръста.

Забележка:
(1)Тези които са с недостатъчна енергия на бъбреците могат да нямат сили да изпълняват това

упражнение  правилно.  Те  могат  да  загубят  равновесие  и  да  паднат  по  гръб  на  земята.  Затова
начинаещите  могат  да  изместят  стъпалата  по-далеч  от  стената,  за  да  запазят  равновесие  докато
клякат и се изправят бавно. Уверете се, че гръбначният стълб е изправен и тялото е балансирано
добре.

(2)Няма ограничение за броя на изпълнение на това упражнение. Можете да започнете с девет
пъти и постепенно да увеличавате с по девет, т.е. клякайте 18 ... 81 пъти или повече.

IVУдряне в стена (Wall Hitting)
„Удряне  в  стена”  е  тайна  терапия  идваща  от  тай-чи (Tai Chi).  За  голяма  част  от  хората

практиката  тай-чи може  да  е  много  трудна  за  изучаване.  Затова,  ние  практикуваме  простото
упражнение „Удряне в стена”. И подобно на Пайда, упоритото практикуване ви осигурява отлично
здраве.

Философия и резултат
(1)Подобно на ПайдаЛаджин, упражнението „Удряне в стена” може да излекува много болки и

заболявания, но не е гарантиран лек за всичко и всеки. Частите на тялото, които се удрят са: гърбът и
седалището,  като  гръбначният  стълб  е  в  центъра.  Хората  с  намалена  бъбречна  енергия  може да
усещат  слабост  и  студ  в  зоната  на  кръста;  тези,  които  медитират,  може  да  усещат  болка  и
чувствителност в областта на кръста. Упражнението „Удряне в стена” е добър избор за самолечение
на тези хора.

(2)От  гледна  точка  на  китайската  медицина,  упражнението  „Удряне  в  стена”  стимулира
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Меридиана Ду (Du - Задния Меридиан), протичащ по протежение на гръбначния стълб, и Меридиана
на Пикочния мехур, протичащ от двете страни на гръбначния стълб. При това, увеличената енергия
се насочва по Меридиана Ду към главата. Когато тялото се отлепя от стената, енергията се насочва
надолу  по  Меридиана  Рен  (Ren -  Предния  Меридиан),  преминаващ по  средата  на  торса  отпред.
Когато ударите стената веднъж, енергийният поток преминава един пълен цикъл в тялото. Тъй като
пикочният мехур е свързан с бъбреците, стимулирането на Меридиана на Пикочния мехур помага за
подобряване  на  функциите  на  бъбреците.  Освен  това,  стимулиране  на  акупунктурните  точки  по
протежение на Меридиана на Пикочния мехур подпомага лекуването на проблеми във вътрешните
органи, тъй като тези акупунктурни точки са свързани с вътрешните органи.

(3)От гледна точка на чи-гун (Qi Gong), тай-чи (T’ai Chi) и китайската медицина, упражнението
„Удряне в стена” генерира енергийно поле около вътрешните органи и около цялото тяло. Енергията
е и вътре в тялото и извън него и регулира Ин-Ян баланса и взаимодействието на вътрешните органи.
Практикуващият  тай-чи не се стреми към по-голяма физическа сила, а към повишаване нивото на
енергия. Подобно на това, можем да практикуваме упражнението „Удряне в стена” за увеличаване на
енергията.  Веднъж,  един  майстор  по  тай-чи сподели,  “Упражнението  „Удряне  в  стена”  създава
предпазен щит около нас. И той е особено полезен за подобряване функциите на стомаха и червата, и
подпомага изпразването на червата.”

(4)От гледна точка на западната медицина, упражнението „Удряне в стена” стимулира всички
вътрешни органи и тогава в организма ще се произвеждат повече стволови клетки и хормони, като
инсулин, ендорфин, допамин и др., които са необходими на организма за самолечение. Това също
така генерира лекуващи вибрации, които въздействат върху всички органи и клетки, което подпомага
изчистването  на  организма  от  киселини  и  отпадъци,  улеснява  активирането  на  клетките  и
регенерацията,  подобрява  имунитета,  пикочните  и  репродуктивните  функции  и  директно  или
индиректно лекува заболявания.

(5)От гледна точка на анатомията, по време на упражнението „Удряне в стена” целият гръбначен
стълб вибрира,  което помага за коригиране на изкълчени стави, сухожилия,  връзки и други меки
тъкани,  свързани  с  гръбначния  стълб,  и  за  освобождаване  на  техният  натиск  върху  нервните
окончания. Упражнението помага за наместването на костите и разтягането.

(6)Понеже гръбначният мозък е свързан с мозъка, упражнението „Удряне в стена” стимулира
предимно  гръбначния  стълб,  а  следователно  и  всички  нерви,  меридиани  и  кръвоносни  съдове,
свързани  с  мозъка.  Това  е  много  полезно  упражнение  за  подобряване  на  мозъчно-съдови
заболявания.

(7)Упражнението  „Удряне  в  стена”омекотява  и  отпуска  мускулите  на  гърба;  подобрява
кръвотока към сърцето и ускорява кръвната циркулация и метаболизма.

Как се изпълнява?
(1)Застанете с гръб към масивна стена. Стъпалата да са на ширината на рамената. Разстоянието

между стената и стъпалата да е около 1,5 пъти от дължината на обувките ви.
(2)Застанете  стабилно  и леко отпуснете  седалището.  Кръстосайте  ръце пред  гърдите,  или  ги

отпуснете свободно надолу.
(3)Вдишайте дълбоко през носа. След това позволете на тялото си да падне свободно назад върху

стената. В момента, в който гърбът ви се удари в стената, гърбът и вътрешните органи се стимулират,
цялото тяло вибрира едновременно,  и вие ще издишате през  устата  и ноздрите с естествен звук,
който не е в резултат на вибрациите на гласовите струни. Не се опитвайте да задържате дъха си в
момента, в който удряте стената. Ако упражнението се изпълнява интензивно, можете да издишате с
широко отворена уста.

(4)За да избегнете удара на стената първо с лопатките, можете да издадете седалището малко
назад, така че целият гръб да може да удари стената едновременно.

(5)И двете стъпала остават залепени за земята.
(6)Ако знаете кой меридиан е блокиран, или в коя част на тялото имате дискомфорт, удряйте

тази част на тялото в стената по-често, например, лявата или дясната лопатка, зоната на сакрума в
средата на горната част на седалището, и т.н. Ако искате ударът да е по-силен, застанете по-далече от
стената.

Забележка:
(1)Стената, която ще използвате за упражнението „Удряне в стена”, трябва да е здрава носеща

стена с гладка повърхност. В противен случай можете да се нараните.
(2)Не практикувайте, ако сте бременна, или имате травма или незараснала хирургическа рана на
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гърба.
(3)Можете  да  практикувате  1-3  пъти  дневно,  с  изпълнение  на  200-1000 удара  на  сесия.  Или

можете да практикувате от 10 минути до два часа на сесия. Започнете с няколко удара на сесия, и
постепенно увеличавайте бройката. Можете да се отдалечите от стената и така въздействието ще е
по-голямо.

(4)Подобно на ПайдаЛаджин, когато практикувате упражнението „Удряне в стена”, „Въртене в
кръста” и „Клякане с лице към стената”,  можете да усетите следните лечебни реакции: оригване,
изпускане на газове, главоболие, виене на свят, болка във врата, стомашна болка, болка в опашната
кост  и  т.н.  Това  е  индикация,  че  скритите  проблеми  са  се  проявили  и  са  решени.  Където  има
дискомфорт, там има блокирани меридиани. Това са знаци, че механизмът на самолечение работи за
отстраняване на блокажите и поддържане на цялостното здраве. Моля, не приемайте наградата от
лечебните реакции за наказание.

(5)Можете да гледате видеа на упражненията Удряне в стената (Wall Hitting), Въртене е кръста
(Waist Swirling) и Клякане с лице към стената (Tie Qiang Gong) в секцията „Video” в нашия уебсайт
http  ://  www  .  paidalajin  .  com  /  en  /  home.

V Зен джогинг (Zen Jogging)
Зен джогинг е ненатоварващ медитативен джогинг.
Как се изпълнява?
Свийте дланите в юмрук, като палецът е скрит под другите четири пръста. Изпразнете ума си и

приведете  главата  леко  надолу.  Не  гледайте  встрани  или  напред.  Тичайте  бавно  с  поглед  пред
стъпалата. Дишането следва ритъма на тичане.

Ако се задъхвате, вероятно тичате прекалено бързо. Забавете темпото. Може темпото да е по-
бавно и от ходене. Ключът е да останете фокусирани върху тичането и дишането. Моля, не ходете, а
тичайте, иначе няма да постигнете ефекта на вибрация върху цялото тялото и Пайда върху стъпалата.

Изпълнявайте зен джогинга в продължение на 30-60 минути и тогава леко ще се изпотите. Но ще
се почувствате освежени вместо изморени. Много хора, които не обичат да тичат, се влюбват в зен
джогинга след първия направен опит.

Той  може  бързо  да  стимулира  позитивната  енергия,  като  премахне  излишъка  и  попълни
дефицита й в тялото. Това е чудесно упражнение за хора в лошо здравословно състояние и за такива,
които  не  обичат  да  спортуват.  През  топлите  пролетни,  летни  и  есенни  дни,  най-добре  е  да
изпълнявате джогинга бос. Това помага за масажиране на стъпалата и за поглъщането на енергия от
Земята.

VI Упражнение за дишане 
Как се изпълнява?
Вдишайте бавно и дълбоко през носа, изпълвайки корема, за дръжте дъха си за 3 - 50 секунди

или по-дълго, и издишайте бързо през устата. Правете това дишане 50-500 пъти дневно. С повече
практика ще можете да задържате дъха си по-дълго.

Можете да практикувате това дишане докато практикувате ПайдаЛаджин, и винаги когато ви е
възможно.

Упражнението може да помогне за бързото подобряване на енергиите в далака и бъбреците. Не
се притеснявайте, ако се появи безсъние, световъртеж, течащ нос, изтръпване на крайниците и други
лечебни  реакции.  Това  са  добри  реакции  на  възстановяване.  Тези  “дискомфорти”  могат  да  се
отстранят чрез шляпане върху свивката на лакътя.

VII Медитация
Медитацията  успокоява и подхранва Сърцето,  лекува  физически,  умствени и психологически

проблеми, и води по пътя към просветление. Това е един по-напреднал метод за самолечение и е по-
труден от ПайдаЛаджин. По време на нашия практически семинар, ние медитираме два пъти дневно,
веднъж сутрин и веднъж вечер.

Хората са склонни да свързват медитацията с религия. Всъщност, медитацията е излязла извън
религиозните бариери, и сега се приема и практикува по целия свят.

Ако имате собствен метод за медитация, продължавайте да го практикувате; ако нямате такъв,
можете да опитате простия метод за медитация, който показваме по време на практическия семинар.

Как се изпълнява?
Седнете удобно. Ако можете, седнете, кръстосвайки единия или и двата крака. Ако не, седнете на

стол.  Изправете  гърба и затворете  очи.  Докоснете  с  върха на езика  горното небце.  Вдишвайте и
издишвате през носа. Отпуснете се и изпразнете ума. Можете да започнете мълчалив диалог, или с
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болните части и органи, или с цялото тяло. Можете мълчаливо да си повтаряте: “Съжалявам; моля те
прости ми; благодаря; обичам те.” Ефектът от самолечението ще бъде удивителен, когато това дойде
от дъното на Сърцето ви. Резултатът ще е още по-силен, ако практикувате медитацията Випасана.

По време на медитацията можете да почувствате оригване, отделяне на газове, треперене, гадене,
виене на свят, стягане в гърдите, спонтанни движения, енергия и приток на кръв, повишаване или
понижаване  на  температурата  на  тялото,  силна  чувствителност,  вцепенение,  подуване,  болезнени
усещания и др. Това са добри лечебни реакции. Не се оплаквайте и не се чувствайте депресирани.
Вместо това, останете позитивни и бъдете благодарни за тялото си и за естественото му подхранване.

ПайдаЛаджин и медитацията се допълват. ПайдаЛаджин може да помогне на медитиращите да
изчистят блокажите в меридианите, и тогава Чи и кръвта ще текат по-плавно. Чрез практикуване на
ПайдаЛаджин, много от медитиращите, които не могат да седнат с кръстосани крака, ще могат да го
направят; силната чувствителност, вцепененост, подуване и болезнени усещания ще отзвучават и те
ще могат да медитират по-продължително.

Как да се отървем от Синдрома на Хроничната Умора (СХУ)?
Ако  практикуваме  ПайдаЛаджин само  за  самолечение  на  заболявания  и  пренебрегваме

запазването на здравето, заболяванията могат да се върнат, и дори да се появят нови такива. Когато
малките неразположения прераснат в сериозни симптоми, някои хора все още си мислят, че не са
болни. Например, Синдромът на Хроничната Умора (СХУ) е много опасен. Симптомите включват
необяснима умора, шум в ушите, безсъние, главоболие, мигрена, раздразнение, апатичност, загуба на
коса, цветни петна, ниско либидо, отоци на крайниците, промени в настроението, стягане в гърдите,
аритмия, загуба на апетит, често уриниране, болки в кръста и колената, студени длани и стъпала и
т.н.  Някои хора имат ниска  температура,  подувания  на  лимфни възли и  други  симптоми.  Някои
симптоми  наподобяват  тези  при  депресия,  но  лекарите  не  са  сигурни,  така  че  са  именували
заболяването “Синдром на хроничната умора (СХУ)” и го приписват на напрежение и натиск.

Истината е, че нито една болест не избухва внезапно. Всички болести се акумулират с времето и
се проявяват с различни симптоми. Периодът на “акумулиране” не означава, че тогава човек е здрав,
а че болестта е в процес на развиване или се спотайва в тялото, очаквайки перфектната възможност
да се прояви.

Този период е най-подходящото време за опазване на здравето и профилактика на заболяванията.
Отново, трябва да почистите блокажите в меридианите. В допълнение към ПайдаЛаджин можете да
практикувате лечебно гладуване, медитация, зен джогинг, и упражненията Удряне в стената, Въртене
в кръста и Клякане с лице към стената. Ние ги показваме и практикуваме по време на 7-дневните
практически семинари. Те са малко по-сложни от ПайдаЛаджин, но могат да се научат за десетина
минути.

Болкоуспокояващите,  хапчетата  за сън,  антидепресантите  и другите  предписани препарати за
облекчаване на Синдрома на хроничната умора (СХУ), само потискат симптомите, без да могат да ги
отстранят.  А  техните  токсични  странични  ефекти  могат  да  предизвикат  лекарствено-индуцирани
заболявания.

Според китайската медицина, Синдромът на хроничната умора (СХУ) се появява в резултат на
дисбаланс на Ин и Ян енергиите и вътрешните органи, включително сърце, черен дроб, далак, бели
дробове  и  бъбреци:  Нефункциониращият  далак  води  до  липса  на  апетит  и  лошо  храносмилане;
смущенията в бъбреците се проявяват чрез липса на енергия и сексуално желание; човек със слаби
функции на черния дроб е склонен лесно да се ядосва и тревожи; проблемите с белите дробове се
проявяват чрез нарушения в дишането; а проблемите със сърцето са корена на всичко това. Лекарите,
практикуващи ТКМ, обикновено предписват лекарство в съответствие с поставената от тях диагноза.

От наша гледна точка проблемът е още по прост. Синдромът на хроничната умора е синдром на
застой на Чи и кръв, предизвикани от блокаж в меридианите, в частност Меридианите на Сърцето,
Далака и Бъбреците.  Изчистването на блокажите в  меридианите лекува.  Ние не сме лекари и не
можем да предписваме лекарства. Това ни помага да избегнем страничните ефекти от лекарствата.
Резултатът от самолечението е по-добър от този на лекарството. Ние пропагандираме “игнориране на
името  на  заболяването”,  вместо  насочване  към конкретен  симптом или  заболяване.  Ако засилим
механизма на самолечение на организма, СХУ ще бъде облекчен.

Какво да направим (изберете според нужди ви):
(1)Правете разтягане на  Ладжин пейката. Практикувайте го два пъти дневно, разтягайте всеки

крак 10-50 минути на сесия и добавяйте тежести от 10-20 кг за двата крайника.
(2)Прилагайте  Пайда върху главните зони (лакти,  колена,  длани и стъпала)  и  върху главата,
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особено на свивката на лактите, акупунктурната точка  Нейгуан, отгоре и отстрани на главата, след
което по дължината на четирите крайника.

(3)Правете  медитация  и  практикувайте  упражненията  Удряне  в  стена,  Въртене  в  кръста  и
Клякане с лице към стената, а също и упражненията за дишане. Вие определяте продължителността
на практикуването според вашите собствени нужди. И можете да регулирате дишането си, когато
правите други упражнения и винаги когато можете.

(4)Практикувайте зен джогинг в продължение на 30-60 минути всяка сутрин.
(5)Практикувайте медитация в стоеж в продължение на 10-60 минути всяка сутрин, при изгрев

слънце. Това ще усили вашата енергия.
(6)Масажирайте редовно кръста. С натиск придвижвайте дланите си от кръста към долния край

на гръбначния стълб. Повтаряйте 100-200 пъти всяка сутрин и вечер, докато не усетите достатъчна
топлина в зоната. Можете и леко да потупвате кръста.

(7)Правете баня на краката с топла вода (около 40 °С) за 15- 20 минути. Можете да спрете, когато
гърбът ви започне да се поти. Още по-добре е да правите топла баня и на дланите, и на стъпалата.
Можете  да  масажирате  стъпалата  си  по  време  и  след  банята,  или  да  приложите  след  банята  на
стъпалата Пайда.

(8)Прилагайте акупресура, акупунктура, хиропрактика или друго холистично лечение. Може да
имате разместване на множество гръбначни прешлени по протежение на гръбначния стълб, което
показва  проблеми  със  съответните  вътрешни  органи.  Ще  се  почувствате  освежени,  когато
гръбначните прешлени са отново по местата си.

Какво да не правим:
(1)Не яжте прекалено много. Здравословно е да спрете да ядете, когато стомахът ви е пълен до

50-70%. Можете да постите всеки месец от 1 до 7 дни.
(2)Не прекалявайте с месото. За храносмилане на месото се изисква много енергия. Яжте повече

зърнени храни.
(3)Не стойте будни след полунощ. Здравословно е да си лягате между 21:00-23:00. Лягайте по-

рано и ставайте по-рано. Още по-добре е да имате и кратка следобедна почивка.
(4)Не  прекалявайте  е  алкохола.  Пийте  умерено.  Прекаденото  количество  алкохол  поврежда

черния дроб, далака и бъбреците.
(5)Избягвайте пушенето.  Пушенето е вредно за дробовете и никотина леко забавя кръвотока,

което е предпоставка за високи липиди в кръвта, висока кръвна захар и кръвно налягане и слаби
еректилни функции при мъжете.

(6)Избягвайте прекаления секс. Аналогично на вкусната храна, излишъкът се отразява зле.

Глава VIII 
Защо при някои хора самолечението с ПайдаЛаджин е по-бързо, а при други не?
Възстановяването е лесно, когато тялото заболее, по-трудно е, когато Сърцето заболее и още по-

трудно е, когато душата заболее. Тялото, Сърцето и душата са взаимосвързани. Когато едно от тях е
наранено, всичките са наранени. Между всички тях, Сърцето е центърът. То може да се разболее, а
може също така и да се излекува. Хората, които мислят прекалено много, нямат мир в Сърцето. Те са
винаги негативни, често боледуват, трудно се възстановяват и лесно пак се разболяват. И дори след
като  се  възстановят,  Сърцето  лесно  пак ще  се  разболее,  което  ще доведе  до други  заболявания,
отново и  отново,  подобно  на  една  абсурдна  игра,  в  която  играем.  Хаотичното  Сърце причинява
болести. Така че, когато казваме “изцеление”, ние действително разбираме това като изцеление на
Сърцето. При практикуване на ПайдаЛаджин, ние трябва да преодолеем нашите страхове, ленивост
и скептицизъм. Те всички са болести на Сърцето, които са трудни за лекуване. Ето защо думите за
“страх”, “ленивост” и “скептицизъм” на китайски, съдържат в себе си компонента “Сърце”.

Всички заболявания се предизвикват от болестта на Сърцето.
Когато хората се разболяват, Сърцето им вече е било болно. “Заболяване” на китайски, съдържа

компонента, означаваща огън според Теорията на Петте Елемента, което кореспондира със Сърцето,
центърът  на  нашето  тяло.  Нашите  предци  са  ни  обяснили  това  чрез  създаването  на  китайските
символи: всички заболявания са предизвикани от болестта на Сърцето, в противен случай, те нямаше
да  се  наричат  “заболявания”,  те  щяха  да  се  наричат  с  йероглифа,  съдържащ  компонента  който
означава стрела, или външна повреда и се произнася със звука на „бързо, спешно“.

Как става така, че Сърцето се разболява? Защо при повечето хора Сърцето се разболява без те да
го разберат? Отговорът е прост. Защото Сърцето е било наранявано често и тежко, още от детството.
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Децата се чувстват нещастни, когато не могат да получат желаните от тях бонбон или добри оценки в
училище, или когато играчките или дрешките на другите деца са по-хубави от техните. После, когато
пораснат и се влюбят, те почти винаги ще се почувстват с разбити сърца. Ето защо всички жени,
когато са с разбити сърца, казват, “Сърцето ми е разбито”. Никой не казва, “Кракът ми е разбит”. И в
крайна сметка те ще изпитат натиск от най-различни места, от работата, брака, децата, ипотеките,
връзките и др., сърцата им ще се пренатоварят до точка, след която няма да могат да се справят и
тогава сърцата им ще се разболеят, което ще доведе до всички видове негативни емоции като страх,
гняв, омраза, тревога, напрежение, ленивост, завист,  ревност, разочарование, неудовлетвореност и
т.н.  Това  са  точните  противоположности  на  радост,  блаженство,  удовлетвореност  и  щастие.
Негативните емоции са сходни с усещането за студено, което е форма на негативна енергия и може
да доведе до стягане и свиване на Сърцето. Свиването на Сърцето е изключително вредно и води до
свиване на всички сухожилия. Когато Сърцето, Кралят на всички органи, е в криза, то всеки един от
другите органи също ще бъде в криза, и ще се проявят всякакви видове смущения. Когато Сърцето се
разболее, ефектът ще проникне навсякъде и ще предизвика заболявания в различни части на тялото.
И когато тялото се разболее, то от своя страна ще доведе до задълбочаване на болестта на Сърцето.
Този порочен кръг се върти отново и отново, до края на живота.

ПайдаЛаджин изцелява Сърцето посредством тялото. Но ако ни липсва увереност, решителност
и  постоянство,  ПайдаЛаджин няма  да  проработи,  или  няма  да  доведе  до  желания  резултат.
Самолечението няма да се случи, когато нямате волята за самолечение. Даже когато се възстановим,
ние може отново да се разболеем. Ето защо много хора са открили, че дори когато са се възстановили
от физическите болести, ако те все още са нещастни и все още имат неща, които не могат да пуснат,
негативните емоции ще се промъкват при всяка удобна възможност. Това са изцелителните кризи на
Сърцето.

Защо много хора плачат неконтролируемо по време на нашите практически семинари? Това не е
заради  физическата  болка,  а  поради  ритъма,  създаден  от  ПайдаЛаджин. Ритъмът  се  устремява
директно към Сърцето, разплитайки го от бъркотията. Това е което наричаме “отваряне на Сърцето”,
което означава “щастие” на китайски. Груповото прилагане на Пайда и споделянето на опит по време
на практическия  семинар,  дават  шанс  на  участниците  да  се  освободят от  “тайните”,  обременили
сърцата им, да “отворят” сърцата си към хората и да бъдат щастливи. Способността на човека за
самолечение винаги е съществувала, дълго преди да е имало лекари. Но ако ние не вярваме, че имаме
тази способност, тогава можем да търсим само външна помощ.

Самолечението няма нищо общо с парите, а само със Сърцето.
Потърси ме един човек, препоръчан от мой приятел.  Той имаше конвулсии, болки във врата,

болки в рамото и гърдите.  Беше консултиран от известни лекари, работещи в различни области -
западни  лекари,  китайски  лекари,  иглотерапевти,  хиропрактици  и  т.н.,  но  без  резултат.  Той
продължаваше да страда от болки и агония и тогава ме намери.

Аз: ’’Можеш да се самоизлекуваш с ПайдаЛаджин.”
Той: ”Аз съм наистина болен. Моля те помогни ми!”
Аз: “Ако си наистина болен, тогава ела на практически семинар по  ПайдаЛаджин, колкото е

възможно по-бързо”
Той: “Искам да дойдеш в Америка да ме излекуваш. Аз ще ти купя самолетен билет, ще ти платя

хотела и хонорара”.
Аз: “Аз не съм лекар. Аз не лекувам пациенти. Аз само правя практически семинари, в които уча

хората как да се самолекуват. Защо сам не дойдеш на такъв семинар?”
Той: „Твърде зает съм с работата си”
Чухте  ли  това?  Това е  един  много типичен  диалог.  Мнозина  мислят,  че  могат  да  платят  за

излекуване на болките и заболяванията си. Но самолечението е наистина като телефонно събуждане
отвътре. Това няма нищо общо с парите, а всичко идва от Сърцето. Човекът беше толкова болен вече,
и все още не можеше да се отпусне. Йероглифът за бизнес (на английски език Busyness)” в китайския
език се образува от компонентите “Сърце” и “смърт”. Тоест “бизнес” означава “Сърцето е мъртво”,
или най-  малкото “Сърцето е  втвърдено“.  Западните  медици разглеждат  сърцето  като  физически
орган, докато китайските лекари виждат Сърцето не само като физически орган, но и като енергия,
като една система, която не може да бъде видяна. Нашите предци са го наричали “светлина от горе”,
така че нашето Сърце е нашата светлина, нашият пазител.

Агонии, напрежение и негативни емоции могат да бъдат почувствани от Сърцето. Но лекарите,
магнитният резонанс (MRI), електро-кардиограмите и другата техника може да не са в състояние да
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открият това. Хората с добри резултати от тестовете ще си мислят,  че сърцата им са добре и ще
продължат  с  всичките  видове  дейности,  които  създават  още  по-голямо  напрежение  за  Сърцето.
Сърцето понася това безусловно, но различни заболявания ще започнат да се появяват в отделните
части  на  тялото.  И  докторите  ще  дават  различни  имена  на  тези  заболявания  като  рак,  умора,
безсъние, диабет, депресия, запек, болки във врата, болки в гърба, болки в краката, косопад, кожни
заболявания, високо кръвно налягане, гинекологични смущения и др.

Всички заболявания са болести на Сърцето.
Тези заболявания са наистина болести на Сърцето, проявявани в различни форми. Ако не, те

няма да се наричат “външни щети”.  Казано просто,  болестите  на тялото са сигнали за болест на
Сърцето. Но хората не вярват на това и повечето от тях продължават да се натоварват, докато не
умрат. Накрая се отпускаме. Когато се отпуснем на смъртното легло, това не е естествено отпускане,
но сме принудени да отпуснем. Хората които умират бързо си приличат по едно нещо: те напрягат
сърцата си до краен предел преди да умрат.

В гореспоменатия случай, без значение как обяснявах на този господин, “Аз не съм доктор. Не
лекувам  хора.  Аз  само  обучавам  хората  на  методи  за  самолечение”,  казвах  му,  че  имам  други
ангажименти; но той продължаваше да настоява, че иска аз да го излекувам.

Аз му казах, “Ако заболяването ти е сериозно и ти се притесняваш за това, защо не дойдеш на
семинара колкото е възможно по-скоро?”

Той отговори, “Проектът ми е изключително важен и аз наистина не мога да дойда. Можеш ли ти
да дойдеш или да ми препоръчаш някой, който да дойде и да ми помогне с  ПайдаЛаджин? Аз ще
платя билета и хонорара.”

Той абсолютно не беше заинтересован от самолечението, и просто търсеше хора да го излекуват.
Логиката  му беше:  неговият  бизнес  е  изключително  важен,  а  това  заболяване  -  ужасно  досадно;
появи се в неточното време. И лекуването на болестта е работа на лекаря. Когато това пропадна, и
той чу,  че  ПайдаЛаджин може да проработи за него,  той искаше да плати на хора да му правят
ПайдаЛаджин. Не можейки да  го  убедя,  аз  го  посъветвах  да  прочете  книгата  ми и блога,  за  да
разбере философията на ПайдаЛаджин и да го практикува сам. След много убеждаване, той накрая
се съгласи да прочете блога.

На следващия ден, този човек ми написа, “Прочетох блога ти. Сега съм убеден, че имам нужда от
Пайда. Можеш ли да намериш някой, който да ми прави Пайда? Моля те!”

Аз отговорих, “Ти можеш да приложиш Пайда сам върху главните зони (лакти, колена, длани и
стъпала), и да правиш разтягане на Ладжин пейка.

Той отговори, “Искам някой да ми прави Пайда, тъй като нямам енергия да го правя сам.”
Аз му отвърнах, ”Ти можеш да използваш гумени уреди за Пайда. Те пестят енергия. И можеш

сам да правиш Ладжин.“
След това той попита, “Къде ще е най-ефективно да прилагам Пайда?“
Това е въпрос, който се задава от много хора. Мнозина са съпротивляват да разберат принципите

на Пайда, те просто искат да разберат всички ключове от философията на самолечение за няколко
минути. Това е логиката на съвременната медицина: прилагане на лечение навсякъде, където има
симптоми.  Но  проблемът  е,  че  всички  заболявания  са  комплексни  заболявания.  Името  на
заболяването само дава индикация за симптома и много често само за част от симптомите. Освен
това, местонахождението на симптомите и мястото на произхода на заболяването не са едни и същи.
Например, главоболието може да се лекува, като се прилага стимулиране на стъпалата, стомашните
болки - чрез стимулиране на акупунктурна точка  Зусанли под коляното, запекът може да се лекува
чрез шляпане върху обратната страна на дланите. Но даже ако това работи за момента, то помага за
частично решаване на проблема, истинският проблем е в блокажа на много различни меридиани. Аз
наричам това “комплексно заболяване”; всички меридиани в тялото са блокирани в различна степен.

С други  думи,  изразените  заболявания  често  са  само симптоми и съществуват  много повече
скрити заболявания, които още не са се проявили. Това е особено вярно за сърдечните заболявания.
Много често, сърдечното заболяване е неизвестно за пациента и неговия лекар и не може да бъде
открито посредством медицинско оборудване. Ето защо, много от хората, които умират внезапно от
инфаркт,  често  са  такива,  които са  имали добри резултати  при проверка на  сърцето  в  болнично
заведение. Лечението трябва да е холистично, и Сърцето трябва да е здраво. Това е всеизвестна тайна
и всички знаем за нея.  Тя ни казва,  че  дори когато всички симптоми са изчистени,  това още не
означава, че човек е излекуван. Ключов момент тук е, че източникът на заболяването трябва да бъде
изчистен. Къде е източника на болестта? В Сърцето.
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Заболяванията не се отстраняват, а се самолекуват.
Всички сме родени със силата за самолечение,  сила дадена ни от Бог.  Дори и медицинското

лечение трябва да работи чрез силата на самолечението.
Безопасно  е  да  кажем,  че  ние  се  разболяваме  поради  съществуването  на  нашата  сила  за

самолечение.  Така Бог изразява  Своята любов към нас и така Той ни предупреждава,  че нашето
мислене  и  поведение  са  изкривени.  Ако  сме  благодарни  за  доброжелателното  напомняне  и  сме
готови да прилагаме  ПайдаЛаджин, самолечението ще се случи по-бързо. За съжаление, чувствата
ни  към  болестта  често  са  негативни  и  изпълнени  с  омраза.  Въпреки  че  има  много  причини  за
заболяванията, те всъщност са причинени от самите нас. Ако не намерим източника на заболяването
вътре в себе си и не се изпълним с разкаяние, ако не направим всичко за да заобичаме себе си, а
просто  чакаме  другите  да  ни  лекуват,  как  можем  да  се  почувстваме  по-добре?  Болестта  е
предоставена ни възможност за трансформация или по-нататъшно влошаване, а изборът зависи от
нас. Всички болести идват от Сърцето и всичките изцеления също идват от Сърцето. Нашите сърца
притежават безгранична мощ. Нашият живот, здраве, блаженство и даже могъществото на Вселената
са резултат от силата в нашите сърца. Прекалената зависимост от други хора за лекуване е ампутация
на тази сила, ампутация на най-мощния източник за самолечение. Това е най-големият източник на
болест днес. Както се казва “Няма по-голямо страдание от смъртта на Сърцето”.

След като знаем причината на болестта,  много по-лесно е тя да бъде излекувана.  Казано по-
просто,  заболяванията  не се лекуват,  те се самолекуват,  всичките.  Това е  пътя  на Бог,  закона на
природата,  не  закона  на  човека.  Дори  когато  отивате  на  посещение  при  лекар,  когато  са  ви
предписани лекарства, инжекции, операции или консултации, това само подпомага възстановяването
ви,  но  не  ви  лекува.  Вие  винаги  сте  по-добре,  когато  работите  със  собствената  си  сила  за
самолечение. ПайдаЛаджин е като ключ, отключващ мощта на това самолечение. Причиняването на
вашата  болест  е  ваша  работа.  И  затова  диагностицирането,  лекуването  и  предотвратяването  на
развитието на болести е ваша работа. Силата на самолечение може да бъде активирана само от вас
самите, а други могат само да ви асистират. Това е вярно дори за Бог и Буда, те само могат да ви
помогнат.

В действителност, хората които са имали най-добър резултат от прилагането на ПайдаЛаджин са
онези правили го с цялото си сърце. Например, г-н Хуан Чаншен (Huang Changsheng) от Малайзия,
39 годишен пациент с хипертония, Ева от Хонг Конг, пациентка с мускулна атрофия и ревматоиден
артрит,  г-н  Ян Вейжие  (Mr.  Yang Weijie)  от  Макао,  пациент  с  диабет  –  те  всички са  прилагали
ПайдаЛаджин от  първия  миг,  в  който  са  научили  за  метода,  и  всички  са  били  участници  в
практически  семинари  и  продължават  да  прилагат  ПайдаЛаджин и  след  семинарите.  Силата  на
Сърцето беше ключът към тяхното успешно самолечение - доверие, решителност и постоянство.

Г-н Хуан Чаншен  (Huang Changsheng)  срещна унижение от страна на семейството си, но зае
твърда позиция в решението си да “малтретира” себе си с ПайдаЛаджин. Резултатът е, че не само г-н
Хуан  самоизлекува  хипертонията  си  без  лекарства,  но  накрая  съпругата  и  дъщеря  му  също
самоизлекуваха различни заболявания с ПайдаЛаджин. След което семейството превърна дома си в
ПайдаЛаджин център.  Десетки  хиляди  хора  са  идвали  и  продължават  да  идват  в  къщата  им  за
ПайдаЛаджин. Мнозина се излекуваха от диабет, хипертония, хемиплегия, рак и др.

Когато  Ева беше загубила  всякаква  надежда,  в  най-високата  точка  на  Ян-енергията,  започна
увеличение на Ян-енергията: Огромната решимост на Ева се задейства и тя правеше ПайдаЛаджин
по 10 часа дневно. Това даде резултат и мускулната атрофия, ревматоидният артрит и всичките й
други заболявания бяха самоизлекувани. По-късно, тя шляпаше баща си и му помогна да излекува
терминална фаза на рак на простата и други болести. Сега тя е Пайда експерт.

Що се отнася до г-н Ян Вейжие (Mr. Yang Weijie), той си беше слагал толкова много инсулинови
инжекции, че целият му корем беше загнил. Освен диабет имаше заболяване на сърцето, черния дроб
и  бъбреците.  След  като  дойде  на  практически  семинар  по  ПайдаЛаджин, г-н  Ян спря  всички
лекарства и инсулинови инжекции и диабета и другите заболявания бяха напълно излекувани като по
чудо. От тогава изминаха четири години. Какво означава “напълно излекуван”? Това означава,  че
всички  негови  здравни  параметри  са  с  нормални  стойности  според  стандартите  на  западния
медицински преглед. Сега той е “професионален шляпач” и помага на много други хора да изцелят
техните болки и заболявания.

За смисъла и ценностите на практическия семинар ПайдаЛаджин
Основните ценности на практическия семинар ПайдаЛаджин: семинарът не само има ефект на

самолечение за хората, но което е по-важно, той развива Сърцето на човека, повишава ценностите и
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мисленето,  предоставя  позитивна  енергия,  и  позволява  на  всеки  да  разбере  принципите  на
самолечението  от  Сърцето.  ПайдаЛаджин може  да  се  научи  за  минути,  но  причината  нашите
практически семинари да са толкова атрактивни е философията на самолечението - как да развием
увереност, решителност, издръжливост и други позитивни качества, как да упражняваме собствената
си преценка за диагностициране и самолечение; как да поддържаме добро здраве, да предотвратяваме
болести, да се възстановяваме от заболявания, да се преборим със или даже да върнем стареенето
назад и т.н.

За  участниците,  семействата  на  участниците,  инструкторите,  лекарите,  учените  и
представителите на правителствата, практическият семинар е най-добрата класна стая, най-добрата
клиника  и  най-добрата  научно-изследователска  лаборатория  за  изучаване  и  изследване  на
самолечението.

Един инструктор  за  самолечение  с  ПайдаЛаджин трябва  да  участва  в  над  десет  или повече
практически семинари, за да може той/тя постепенно да се превърне в квалифициран инструктор.
Инструкторите са хора, които са успели да се самоизлекуват по време на практически семинар и след
него и след това са решили да се ангажират с популяризиране на самолечението чрез ПайдаЛаджин.
Но  след  като  са  се  ангажирали,  те  всички,  без  изключение,  ще  изпитат  лечебните  реакции  на
Сърцето.  Всякакви видове заболявания,  спящи в сърцата  им,  ще се проявят и ще преминат през
различни етапи на лечебни реакции на тялото, Сърцето и душата. Всеки практически семинар има
различни  случаи,  различни  енергии  и  различни  лечебни  реакции.  Инструкторите  и  участниците,
които са участвали в много практически семинари, ще имат различен опит всеки път и всеки път това
ще бъде трансформация за тях. Тези, които не са участвали в практически семинар, но имат желание
да  прилагат  Пайда на  други  хора,  ще  бъдат  изправени  пред  страх,  съмнение,  отхвърляне,  най-
различни видове лечебни реакции и предизвикателни въпроси. Това често им повлиява негативно,
отнема увереността им или води до това, че различни лечебни реакции се проявяват у тях.

Защо го наричаме “практически семинар”? Защото  ПайдаЛаджин може да се научи само чрез
практика, не чрез дискусии. Само чрез шляпане и получаване на шляпане, човек може да преживеете
психологическите  промени  и  взаимодействието  между  тяло,  Сърце  и  душа.  Само  по  време  на
практическия семинар човек може да е в състояние да изпита и преживее магията на живота чрез
постене,  медитация  и  зен  джогинг  и  постепенно  да  премине  от  управление  на  здравето  към
управление на живота. От тази гледна точка, ПайдаЛаджин служи като добро допълнение към йога,
молитви,  медитация  и  други  духовни  практики.  Защо  мюсюлманите  ме  канят  да  преподавам
ПайдаЛаджин в  джамиите?  Това  е  защото  ние  не  говорим  за  религия.  Ние  говорим  само  за
самолечение.  Мюсюлманите,  които  не  са  били в  състояние  да  се  молят поради болки в  гърба и
колената, след ПайдаЛаджин могат да коленичат и отново да се молят. Необходимо ли е да говорим
още? Медитиращи, които не са могли да кръстосат един крак, след ПайдаЛаджин могат да кръстосат
и двата си крака за медитация. Необходимо ли е да говорим още?

Бъди благодарен, разкаян и се самоизлекувай
Но моля  запомнете,  дори  да  се  самоизлекуваме  по  време  на  практическия  семинар,  това  не

означава,  че  ще  имаме  добро  здраве  завинаги.  Защото  е  много  трудно  да  спрем  да  нараняваме
сърцата си. Някои хора спират да прилагат ПайдаЛаджин веднага след като си възстановят здравето
и повторно влизат в изключително напрегнатия свят на правене на пари и катерене по кариерната
стълбица, така че те отново бързо се разболяват. Други искат да спечелят много пари в момента, така
че да разполагат с достатъчно пари, за да посещават лекари след като се пенсионират.  И тяхното
желание се превръща в реалност - всичките им трудно спечелени пари отиват по болници и лечения.
Тези хора ще изоставят практиките веднага след като здравето им се стабилизира. Те са пропуснали
да  усетят  благодарност  и  покаяние,  защото  още  не  осъзнават  колко  болни  са  техните  сърца  в
действителност.

Ако не знаем как да се поучим от нашите грешки, как да черпим от собствените си ресурси и ако
винаги виждаме болестта като причинена отвън или като работа за другите, то това не е истинско
разкаяние. “Разкаяние” на китайски е  съставено от две думи (йероглифа),  и двете думи съдържат
“Сърце”,  като  вграден  компонент.  Ако ние  не  сме разкаяни,  ще  ни бъде наистина  трудно  да  се
възстановим напълно от болестта,  тъй като болестта е  вкоренена в сърцата  ни. Първо, трябва да
почувстваме разкаяние към тялото си, защото то се е разболяло поради това, че сме го оскърбили и
не сме се погрижили добре за него. Когато сме болни, това е сигнал на тялото, че то е достигнало
критичната точка на пречупване и крещи за помощ. Освен това, ние трябва да почувстваме истинско
разкаяние по отношение на хората, които сме наранили с думи, действия и мисли. Тъй като това е
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източникът на всички болести.
“Благодарен”  на  китайски,  също  съдържа  “Сърце”  като  вграден  компонент.  Ние  трябва  да

комуникираме със сърцата си и да сме благодарни на телата си; на всички части и органи, които са се
разболели;  всички те  имат  свой живот и  чувства.  Ние трябва да  сме благодарни на  Твореца,  на
нашите родители и приятели, на всички същества, всички хора, всички неща, които са ни помогнали
да израснем. Когато чувстваме благодарност докато практикуваме ПайдаЛаджин, ние ще изпитаме
изключително добри резултати от самолечението. След овладяване на  ПайдаЛаджин, най-добрият
начин за изразяване на благодарност, е да запознаем повече хора с този метод. Споделянето на опита
и окуражаването на другите да се самолекуват,  несъмнено не е малък акт на доброта.  Едно цяло
семейство може да бъде спасено, благодарение на вашето свидетелство.

Връзката между пари и заболяване
Много от заболяванията са свързани с парите. Ако не ми вярвате, можете да проверите себе си

като помислите как са ви въздействали парите, и след това ще разберете колко много заболявания са
причинени от парите. Парите са толкова хипнотизиращи, защото те са свързани със Сърцето. Ето
защо според библията Исус казва, „Дето е съкровището ви, там ще бъде и сърцето ви.” Но това не
означава, че ако имате малко пари, ще имате повече заболявания, или обратното. Ключовият момент
е, че отношението на хората към парите зависи от сърцата им. С грешна нагласа, парите няма да
донесат излекуване, а ще предизвикат заболявания; повече пари - повече заболявания. Много страни
имат  големи затруднения  с  реформата  на  медицинските  услуги.  Това е,  защото  те  се  намират  в
погрешните парични потоци.

Както  се  казва  “Няма малко  зло.”  Акумулирането  на  малки  прояви  на  злото  ще  доведат  до
катастрофи.  Болестта е един пример за катастрофа.  Всяко заболяване си има причина.  Парите са
преплетени в събитията заболяване, лош късмет, добър късмет и дълголетие. Съдбите на отделни
хора,  страни  и  цялото  човечество  са  сътворени  от  нас  самите  в  подобни  цикли  на  действие-
противодействие.

Връзката между “образ” и заболяване
Много хора не разбират следното: защо някои хора са успешни в кариерата си, имат щастливо

семейство, децата им са добре установени, а те все пак изведнъж се разболяват и умират, и умират
млади? Отговорът е прост: те се преструват.

Много хора не живеят живота си честно.  Те живеят за другите,  защитавайки своя “образ”,  а
отвътре  страдат.  Отвън всичко  изглежда  лъскаво,  а  отвътре  е  изгнило.  Ще е  чудо,  ако  те  не  се
разболеят.  Между тези  случаи,  хората  които  претендират,  че  имат  перфектни  семейства  са  най-
нещастни, и имат най-често срещаните заболявания, като депресия, гинекологични смущения и рак.
Струпаните  клинични  данни  и  огромната  информация  в  Интернет  сочат  към  едно  и  също
заключение. Аз съм в постоянен контакт с такива хора и техните семейства ден след ден, онлайн и
офлайн, в разговори и работни срещи, така че изпитвам голяма съпричастност към тях.

Ако повдигнем слоевете  суета,  преструвки,  илюзии и имена  на  заболявания,  ще открием,  че
причината за всички заболявания е една и съща. Това е болестта на Сърцето. Сърцето е болно заради
парите и по-често заради “образа”; парите и “образа” са винаги взаимосвързани. Много хора обичат
марковите стоки, които са стоки на “образа”. Пари, суета и лицемерие. Колко измамни можем да сме
под повърхността!

Някои хора искат да популяризират ПайдаЛаджин, защото това може да им донесе облаги. Но
по  време  на  процеса,  като  се  натъкнат  на  пречки,  техните  Сърца  ще  се  разболеят  неудържимо,
преминавайки през всички видове лечебни реакции и негативни емоции - страх, омраза,  тревоги,
ленивост,  завист,  надменност,  скептицизъм и т.н.  Всички тези негативни емоции ще навредят на
Сърцето. Други хора биха популяризирали ПайдаЛаджин безусловно и с благодарност и се чувстват
щастливи.  Но  когато  видят  как  другите  вършат  работата  по-добре  от  тях,  тогава  се  чувстват
нещастни.  Това  е  лечебна  реакция  на  Сърцето  предизвикана  от  власт  и  интерес.  Физическото
заболяване  е  излекувано,  но  после  идва  болестта  на  Сърцето.  Лечебните  реакции  са  всъщност
рецидиви на стари заболявания. Нашите предци наричат Пайда “изкарване на стари заболявания на
повърхността”,  или  “изшляпване  на  демони”.  Защото  това  е  начинът  демоните  и  заболяванията,
лежащи дълбоко навътре в нас, да бъдат изшляпани към повърхността. Някои не ги е грижа колко
хора ще имат резултат от метода на самолечение, а просто се интересуват дали ще бъдат засегнати
техните  власт  или  интереси.  Ето  защо  тези  самоизлекували  се  хора  се  разболяват  отново  и  са
повлечени надолу от негативни емоции.

Някои хора знаят за ползата от ПайдаЛаджин и запознават семействата си с метода, но поради
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болка, умора и страх от това, че другите може да ги критикуват, че методът не е научен, те ще са
притеснени за това, че другите може да видят Ша върху телата им и че външността им може да бъде
засегната. Това е негативният ефект от властта. Прекалената загриженост за външния вид показва, че
човек не вярва истински в самолечението, а само половинчато. Ако един човек се грижи повече за
външния си вид отколкото за здравето и морала си и само желае да се поглези и да няма нищо общо с
болката и трудните моменти, тогава е напълно нормално да се разболее и е нормално да се разболее
отново,  след  като  се  е  възстановил.  Това  е  природен  закон.  Има  една  поговорка,  “Нищо  не  се
изплъзва от мрежата на Бог, без значение колко рядка е тя.”

Може ли методът ПайдаЛаджин да бъде наистина безплатен?
Методът ПайдаЛаджин значително подобрява ефикасността и намалява медицинските разходи.

Според нашето проучване, около 80% от участвалите в нашите практически семинари не се нуждаят
повече  от  лекарства  и  здравословното  им  състояние  е  по-добро  отколкото,  когато  са  били  на
лекарствена терапия.

Но много хора все още се колебаят по повод инвестирането на пари в него и се надяват, че ще е
напълно  безплатен.  А  всъщност  няма  причина  за  колебание.  Безброй  са  хората,  които  вече  са
използвали самолечението без да платят и една стотинка. Всеки ден пристигат нови свидетелства.
Ние сме посветили много усилия  на  нашите блогове,  Weibo,  Wechat,  уебсайтове на английски  и
китайски,  всичко  това  с  цел  да  ви  се  даде  възможност  да  научите  ПайдаЛаджин и  да  се
самоизлекувате безплатно. Ако нямате нищо против неадекватните резултати, можете да продължите
да  практикувате  Ладжин върху  столове  срещу  подходяща  стена.  И  ако  нямате  нищо  против
усилията,  можете  да  си  направите  собствена  Ладжин пейка,  гумен  уред  за  Пайда  и  чай  от
джинджифил  и  фурми.  Ако  вие  и  семейството  ви  практикувате  Ладжин всеки  ден,  то  Ладжин
пейката ще ви струва само няколко стотинки на ден, което като разход ще е много по-малко от това,
което вие и семейството ви бихте платили за транспорт и медицински разходи при посещение на
лекар, да не говорим за огромната разлика в резултата. Аз споменавам това само, защото се надявам
повече хора да могат да се освободят от заболяванията на Сърцето.

Въпреки че можете свободно да научите метода за самолечение от интернет, или от разговори,
моля забележете, това за нас не е безплатно. За да популяризираме ПайдаЛаджин онлайн, офлайн, в
страната и чужбина,  ние се нуждаем от огромни ресурси.  Тъй като не сме нито благотворителна
организация, нито религиозна група, ние нямаме спонсорства. Имаме много работа, изискваща много
служители на пълно работно време за извършването й, така че не можем да осигуряваме напълно
безплатни услуги, и можем да осигурим безплатни услуги най-много през половината от времето.
Това  е  причината  да  провеждаме  практически  семинари  като  бизнес,  и  да  продаваме  Ладжин
пейките и гумените уреди за Пайда, така както всеки един бизнес би правил.

Ние всъщност правим това, което би трябвало да правят правителствата и благотворителните
организации. Но често хората приемат нещата за даденост, и се чувстват нещастни по отношение на
всяка услуга, която изисква заплащане на такса; такива хора почти винаги отново се разболяват и се
разболяват  в  Сърцето  си.  Те  вярват,  че  ПайдаЛаджин трябва  да  се  разпространява  напълно
безплатно. Ние също искаме това. Може би ще дойде ден, когато ние няма да се притесняваме за
изхранването на нашите семейства,  или откъде да намираме средства за нашите пътувания за да
разпространяваме ПайдаЛаджин. И тогава ще сме в състояние да правим всичко безплатно. Щастлив
ще е всеки народ, чието правителство се пробуди за тези възможности. Защото поляризирането на
ПайдаЛаджин не  се  нуждае  от  почти  никакви  ресурси,  а  само от  одобрението  и  подкрепата  на
правителствата.

Тайната на самолечението: лечебните реакции
Ние като индивиди и като група продължаваме да преминаваме през лечебни реакции. Тайната е:

лечебните  реакции  осигуряват  най-добрата  възможност  за  диагностициране  и  самолечение.  На
китайски „криза” се състои от два компонента -“опасност”, и“възможност”. В кризите съществуват
възможности. Имаме много доказателства, които потвърждават, че колкото по-силни са лечебните
реакции,  толкова  по-резултатно  ще  е  самолечението.  Това  е  така,  защото  преминаването  през
лечебните реакции означава да преминете по едно и също време през скрининг на заболяването и
самолечение, и двете наведнъж.

Моля забележете, че тук вече съм казал на всички тайната на самолечението, безплатно.
Ние знаем, че болестите на Сърцето се лекуват трудно - страх, ленивост, завист и скептицизъм са

винаги тук, готови да ни атакуват. Лечебни реакции се случват непрекъснато, така че нямаме избор
освен  да  продължим да  отговаряме  на  имейли,  и  телефонни  позвънявания,  и  да  продължим със
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същите въпроси и отговори, със същите основни принципи онлайн и офлайн и нямаме избор, освен
да продължим да провеждаме практически семинари.  Открихме, че практическите семинари и до
днес са най-добрият начин за хората да изпитат  ПайдаЛаджин, и най-доброто място за хората да
самоизлекуват  болестите  на  своите  Сърца.  Различните  видове  заболявания  се  проявяват  чрез
различни форми на лечебните реакции, където невидимото за нас заболяване на Сърцето се проявява.
Този процес е най-добре отразен в едно народно стихче:

Аз казвам, ела ела ела да се самоизлекуваш,
Ти казваш, не не не нямам никакви пари.
Болен болен болен, харча всичко, което мога.
Скръб ‘ръб ‘ръб, не мога да се върна назад.
Аз казвам, ела ела ела да правиш ПайдаЛаджин,
Ти казваш, ай ай ай нямам никакво време!
Върви върви върви, докато последният ти дъх излезе,
Свърши свърши свърши, всичко стана нищо.
Най-добре е  ПайдаЛаджин да бъде използван като метод за поддържане на здравето вместо за

лекуване на заболявания. Обаче в днешно време хората все още се интересуват да лекуват болестите
си  едва  след  като  се  разболеят.  Затова  ние  нямаме  друг  избор,  освен  да  популяризираме
ПайдаЛаджин като  метод  за  самолечение.  ПайдаЛаджин може  да  помогне  при  всички  видове
заболявания, но това не е билет за гарантирано лечение. Вие трябва да сте готови за самолечение и да
се превърнете в собственият си лекар. Ако не можете да се отървете от болестите на Сърцето, те ще
ви атакуват чрез различни форми на негативни емоции и ще експлоадират в лечебни реакции. Всеки
път,  когато  сте  ядосани,  вие  преминавате  през  лечебна  реакция.  Факт е,  че  вие  вече  имате  тези
заболявания, спящи във вас; инак лечебната реакция изобщо не може да се случи.  Не е възможно
ПайдаЛаджин да предизвика инфаркт или високо кръвно налягане.

Глава IX 
Често задавани въпроси
Пайда ми прилича на самоизтезание. Защо трябва да бием себе си или да се бием един друг

по този начин?
Действително, Пайда и цветните „синки“ може да изглеждат плашещо за някои хора. И може да

е нужно известно привикване към болката по време на Пайда. Това е разбираемо.
Много хора, които практикуват  Пайда, се шегуват, че никога през живота си не са били бити

толкова много и толкова силно. Някои от тези хора също са се съмнявали. Вижте, ние практикуваме
по собствена воля, изпълняваме упражненията, за да поддържаме здравето си и да се самолекуваме, а
не за да изтезаваме себе си или другите.  Само така енергията  е  позитивна и резултатът е пълно
излекуване.  Ние харесваме болката и ритъма при  Пайда, обичаме да изкарваме „синките“  (студа,
влагата и токсичните отпадъци, впримчени в тялото ни) и оценяваме как всичко това ни помага да
вземем здравето си в собствените си ръце. За много от нас Пайда се е превърнала в част от живота
ни.

Ако сте  отворени към идеята  за самолечение  с  Пайда, проучете  метода и го опитайте  сами.
Цветните „синки“ ще се появят и ще избледнеят,  и болката ще става по-слаба и по-слаба, когато
продължите да прилагате  Пайда. И след няколко сесии  Пайда  върху цялото тяло, ще станете един
много по-здрав човек.

Трябва ли да науча някои основни неща за китайската медицина преди да практикувам
ПайдаЛаджин?

Не, не е задължително да имате знания по китайска медицина, за да практикувате ПайдаЛаджин.
Всеки може да практикува.  И много хора по света, които не знаят нищо за китайската медицина,
практикуват и се възползват от ПайдаЛаджин.

При  Пайда, шляпаме предимно специфични зони на тялото,  а след това и цялото тяло. Това
стимулира основните меридиани и акупунктурни точки. При Ладжин, в една поза се разтягат почти
всички сухожилия и връзки.

Разбира  се,  ако  имате  някои  основни  познания  за  китайската  медицина  и  системата  от
меридиани, това ще ви помогне да разберете по-добре защо ПайдаЛаджин е толкова ефективен. А
вече и много западни лекари и натуропати са изпитали ПайдаЛаджин и са обяснили метода от тяхна
гледна точка.

Потупването и разтягането винаги са били естествени движения за човека. Въпреки че методът
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ПайдаЛаджин се  е  развил като холистична терапия в  Китай,  пляскането  с  ръце,  потупването  на
определени части от тялото и разтягането в различни пози отдавна присъстват в много култури,
физически упражнения и лечебни практики.

Как мога да науча добре ПайдаЛаджин?
Днес има видеа, книги за  самолечение с ПайдаЛаджин и интернет страници на много езици.

Можете  да  четете  и  да  гледате  обучителни  филми,  за  да  усвоите  философията,  концепциите  и
техниките на  ПайдаЛаджин, както и да прочетете съответните научни доклади и свидетелства от
хора, които се самолекуват. Вероятно ще откриете хора, които се самолекуват с метода и/ или такива,
които са заинтересувани от него сред членовете на вашето семейство, общност, град или държава.

Очевидно  не  е  достатъчно  да  познавате  и  да  приемате  ползите  от  ПайдаЛаджин. За  да  се
наслаждавате истински на ползите, трябва да продължавате да практикувате. Хиляди хора по целия
свят  са  самоизлекували  болките  и  заболяванията  си  по този  начин.  Но най-добре  е  да  посетите
ПайдаЛаджин практически семинар.

Точно в момента не мога да участвам в практически семинар. Това ще се отрази ли на
възстановяването ми?

Участието в практически семинар е най-добрият начин човек да придобие знания чрез собствен
опит.  На  практическите  семинари  ние  преподаваме  и  практикуваме  Пайда за  самопомощ  и  в
партньорство,  учим се  как  да  подхранваме  Сърцето  и  как  да  се  справяме с  острите  симптоми и
лечебните реакции. Преподаваме също как се пости, медитира, как да изпълнявате  зен  джогинг и
упражненията „Удряне в стена“ (Wall Hitting), „Въртене в кръста“ (Waist Swirling) и Клякане с лице
към стената  (Tie Qiang Gong). Всичко това има за цел да даде на участниците възможност да се
самолекуват.

При все това,  много хора са се самоизлекували  самостоятелно.  И след това ни пишат,  за  да
споделят  своя опит  в  самолечението.  Това можете  да направите  и вие.  Бъдете  последователни с
ПайдаЛаджин и постепенно ще се възстановите. Това може да изисква повече време.

Има ли обучителни филми за ПайдаЛаджин?
Да. Можете да гледате видео филми за Пайда, Ладжин, Удряне в стена (Wall Hitting), Въртене в

кръста  (Waist Swirling),  Клякане  с  лице  към  стената  (Tie Qiang Gong), документални  филми,
свидетелства  и  интервюта  в  секцията  „Видео“  в  нашата  английска  интернет  страница:
http  ://  www  .  paidalajin  .  com  /  en  /  home. Можете да потърсите Пайда, Ладжин и ПайдаЛаджин в Youtube.
Обучителни материали на  DVD със субтитри на китайски и на английски ще намерите и в нашия
китайски онлайн магазин.

Коя от Ладжин позите е най-подходяща за мен?
От препоръчаните  от  нас  седем  Ладжин пози,  Ладжин в  легнало  положение  (най-добре  на

Ладжин пейка) има най-цялостен ефект. Можете да я практикувате за предпазване от и самолечение
на почти всички заболявания.

От останалите пози, изберете в зависимост от конкретното ви състояние. Ако имате проблеми с
рамената,  може да практикувате  Ладжин в  изправено положение;  ако имате  проблеми с очите  и
врата, може да практикувате Ладжин за врата и да спите на твърда повърхност без възглавница; ако
ви  е  трудно  да  клекнете,  може  да  практикувате  Ладжин в  клекнало  положение;  ако  имате
менструални болки или проблеми с черния дроб, далака и бъбреците, може по-често да практикувате
Ладжин в Y-поза.

Как да си доставя Ладжин пейка?
Може да си купите от нас или да се свържете с някой от нашите центрове за контакт по света

(списъкът е публикуван в секцията „Услуги“ (Service) на нашата английска интернет страница). Или,
можете да си направите  Ладжин пейка сами. Един от лесните начини е да прикрепите дълга дъска
към вашето легло, бюро или масичка за кафе. Това, все пак, е само временно решение. Най-добре е да
практикувате Ладжин на стандартна пейка. За ваша информация даваме размери, като те могат да се
пригодят  към  нуждите,  височината  и  теглото  на  този,  който  ще  използва  пейката:  дължина  на
пейката - 120 см., ширина -  55 см.,  височина - 55 см., дължина на вертикалната дъска -  170 см.,
ширина -  8  см.,  дебелина  на  дъската  -  3  см.  За по-добър ефект,  докато се разтягате  на пейката,
използвайте торбички с пясък или други тежести за краката.

Има ли ПайдаЛаджин някакви странични ефекти?
Не. ПайдаЛаджин няма токсични странични ефекти.
Въпреки това,  методът има няколко малки „допълнителни ефекти“,  които са добре дошли за

хората: отслабване, увеличаване на ръста, по-хубава кожа, фигура и сексуална функция, по-добър
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растеж  и  по-здрав  цвят  на  косата.  Има  и  един  още  по-голям  „страничен  ефект“:  ако  редовно
практикувате ПайдаЛаджин, ще ви е трудно да се разболеете.

Някои  хора  приемат  „лечебните  реакции  (лечебните  кризи)“  като  страничен  ефект  на
ПайдаЛаджин. Това  са  знаци  за  възстановяване  и  са  естествена,  неизбежна  част  от  процеса  на
самолечение.  Колкото  по-силни  са  лечебните  реакции,  толкова  по-бързо  се  подобрява
здравословното състояние. Следователно, лечебните кризи са положителен ефект от ПайдаЛаджин.

Добре ли е да се прилага Пайда върху главата?
Разбира се! По време на нашите практически семинари, всяка сутрин отделяме общо повече от

час за шляпане на главата и лицето, включително горната, лявата, дясната, предната и задната страна
на  главата,  врата,  челото,  бузите,  очите,  ушите,  устата  и  т.н.  Можете  да  правите  това  и  сами.
Постепенно преминавайте от леки към по-силни шляпания.

Редовното прилагане на  Пайда върху главата и по лицето подобрява състоянието на очите  и
ушите.  То  е  особено  благоприятно  за  пациентите  с  Алцхаймер.  Още  повече,  че  редовното
практикуване повдига духа, предпазва от инсулт и косопад, запазва и подобрява цвета на косата и
лицето. Безсънието, мигрената и други заболявания свързани с главата също ще бъдат постепенно
самоизлекувани. При хора, които редовно прилагат Пайда върху главата си, пониква коса на местата,
където са били плешиви.

Мога ли да се отърва от акнето по лицето си, практикувайки ПайдаЛаджин?
Да. Много хора са премахнали пъпките от акне и черните точки по този начин.
Може  да  изглежда,  че  акнето  е  резултат  от  прекалено  много  вътрешен  огън  (възпаление).

Всъщност,  то се предизвиква от прекалено много студ,  от който тялото не може да се освободи
заради блокажи в меридианите.

Може да  шляпате  свивката  на  лактите,  акупунктурната  точка  Дажуй  (Dazhui), гръдния  кош,
гърба, по протежение на гръбнака и задната част на краката,  където преминават Меридианите на
Пикочния мехур. За по-добър ефект, изпълнявайте също Ладжин на пейка. Освен това, избягвайте да
пиете студена вода и студени напитки, яжте по-малко месо, по-малко плодове и сурови зеленчуци,
които са студени по природа.

Може ли да прилагам Пайда върху гърдите си?
Да.  Девет  основни  меридиана  минават  през  гърдите.  Прилагането  на  Пайда върху  гърдите

помага за самолечението на хиперплазия и рак на гърдата, както и на много общи заболявания като
депресия, сърдечни заболявания, хипотироидизъм, хипертироидизъм, кисти на яйчниците, уринарни
фиброиди и т.н. В допълнение, допринася за естественото нарастване на гърдите и красотата като
цяло.

Може ли да шляпам корема си?
Да. Коремът е свързан с вътрешните органи. Върху и около пъпа има важни акупунктурни точки.

Шляпането на целия корем помага за облекчаване на хронични болести като диабет, високо кръвно
налягане,  нарушения,  свързани  с  простатата,  гинекологични  нарушения,  проблеми  със  сърцето,
черния дроб, бъбреците, стомаха, червата и т.н. А е и естествен начин за намаляване на теглото и
оформяне на фигурата.

Ако сте бременна, моля не шляпайте корема. Обаче, може да прилагате Пайда върху други части
на тялото.

Може ли да шляпам седалището?
Да. Много хора прекарват много време седнали и седалището понася голяма част от тежестта на

тялото. Там се събират много отпадъчни и токсични продукти. Меридианът на Пикочния мехур (един
от най-големите канали за детоксикация на тялото), Меридианът на Жлъчния мехур и други важни
меридиани минават през седалището. Блокажите на меридианите в тази област може да доведат до
затлъстяване, диабет, високо кръвно налягане, сърдечни заболявания, болки в долната част на гърба,
нарушения  в  простатата,  гинекологични  нарушения,  проблеми  със  стомаха,  червата  и
репродуктивната  функция  и  т.н.  Когато  шляпате  седалището,  голяма част  от  токсините  може да
бъдат изхвърлени под формата на цветна Ша.

Може ли да шляпам белези?
Да. Можете да шляпате белези, които са резултат от изгаряне, попарване, операция и/или други

наранявания.  Това  ще  допринесе  за  възстановяването  и  за  изхвърлянето  на  студа  и  токсичните
отпадъци от и около белезите. Не шляпайте, обаче, отворени рани.

Може ли да шляпам варикозни вени?
Да. Много хора имат изпъкнали вени с години и дори десетилетия. Трябва да се отбележи, че
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варикозните вени не са незначителен проблем, който може да се пренебрегне. Той засяга не само
частите на тялото с варикозни вени, но също и притока на кръв обратно към сърцето, а по този начин
кръвоснабдяването на цялото тяло и нормалното функциониране на сърцето.

Най-добре е първо да приложите Пайда на главните зони (лакти, колена, длани и ходила), за да
подобрите протичането на енергия и кръв. След това шляпайте директно върху и около зоните с
варикозни вени. Започнете с лека Пайда и постепенно шляпайте по-силно. Обикновено, варикозните
вени  издържат  на  силна  Пайда. И  няма  нужда  да  се  паникьосвате  дори,  ако  леко  прокървят.
Изпъкналите вени ще спаднат след прилагане на силна Пайда в продължение на 30-60 минути или
дори  по-дълго.  В тежките  случаи,  ще  има  нужда  да  прилагате  Пайда в  повече  сесии,  преди
състоянието видимо да се подобри.

Мога ли да практикувам ПайдаЛаджин по време на месечния си цикъл?
Да. И дори ще има по-добър ефект. Много жени имат болки и чести промени на настроението

преди и по време на цикъл. ПайдаЛаджин помага за облекчаване на болките, внася вътрешен мир и
допринася  за  гладкото  протичане  на  цикъла.  Прилагайте  Пайда на  корема  и  по  протежение  на
вътрешната страна на всеки крак.  Ладжин в  Y-поза е особено ефективен метод за облекчаване на
болките по време на цикъл. Поддържайте тялото си топло и пийте чай от джинджифил и фурми.

Може ли ПайдаЛаджин да се практикува от бременни?
Да.  ПайдаЛаджин може  да  се  практикува  през  целия  период  на  бременността.  Помага  за

самолечението на отоци, безсъние, гадене, повръщане, болки в гърба и кръста и др., за подобряване
на настроението и гъвкавостта, подобрява здравето на майката и бебето и подпомага естественото
раждане. Но не прилагайте Пайда на корема.

Може ли да се практикува ПайдаЛаджин след раждане?
Да.  ПайдаЛаджин помага  при  самолечението  на  безсъние,  липса  на  кърма,  следродилна

депресия,  болезнено  подуване  на  гърдите  и  т.н.  Помага  също и  да  влезете  във  форма  по-бързо.
Практикувайки  ПайдаЛаджин, майката  може да  избегне  приема  на  лекарства,  ето  защо методът
благоприятства растежа на бебето.

Подходящ ли е ПайдаЛаджин за пациенти с остеопороза?
Да.  И  лечебният  ефект  е  много  добър.  Остеопороза  е  „етикет“  на  заболяване,  даден  от

съвременната медицина. Основните симптоми са дефицит на калций, болка и възпаление в кръста и
краката  -  симптоми,  по-видими  при  възрастните  хора.  Това  са  резултати  от  блокирането  на
множество меридиани. Чрез практикуване на  ПайдаЛаджин, блокажите в меридианите постепенно
ще бъдат премахнати, различни хранителни вещества ще достигнат местата, където са необходими, и
остеопорозата ще бъде самоизлекувана. Пригодете продължителността и силата на  ПайдаЛаджин
спрямо специфичното състояние и поносимост на пациента.

Могат  ли  спортните  и  други  травми  да  бъдат  самоизлекувани  чрез  практикуване  на
ПайдаЛаджин?

Да. Всъщност,  в древен Китай,  ПайдаЛаджин първоначално е бил използван за третиране на
травми. Ако няма фрактури или открити, кървящи рани, можете да прилагате Пайда върху и около
засегната  зона,  за  облекчение  и  самолечение  при  изкълчване  на  глезена,  напрежение  в  кръста,
наранени мускули и сухожилия и т.н. Ако приложението на Пайда върху засегната област причинява
прекалено много болка, прилагайте Пайда върху диаметрално разположената зона (ляв лакът - дясно
коляно, лява китка - десен глезен, ляво рамо - слабините вдясно и т.н.). Преминавайте постепенно от
леки към силни шляпания и прилагайте Пайда в дадената област в продължение на 15-30 минути или
дори по-дълго. За самолечение на сериозни наранявания, скорошни или стари, може да има нужда да
приложите Пайда няколко пъти. Разтягането на Ладжин пейка може да помогне при облекчаването и
самолечението на почти всички болки в кръста и краката.

Могат  ли  кожни  заболявания  за  бъдат  самоизлекувани  чрез  практикуване  на
ПайдаЛаджин?

Да. Проблемите с кожата като екзема,  псориазис,  уртикария (обрив),  невродермит,  алергичен
дерматит, ухапвания от комари и други насекоми и др. са симптоми, а основните причини за тях са
проблеми с вътрешните органи. За конкретни напътствия как да ги самолекувате с  ПайдаЛаджин,
моля, вижте ГЛАВА IV Част II Общи заболявания V Кожни заболявания.

Мога ли да самоизлекувам дентални проблеми с ПайдаЛаджин!
Да. Практикуването на  Пайда е помогнало на хора да самоизлекуват дентални проблеми като

зъбобол, заболявания на венците, възпаления в устата, клатещи се и развалящи се зъби, ерозия на
зъбите,  чувствителни  зъби  и  др.  Може  редовно  да  шляпате  бузите,  устата,  брадичката  и
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акупунктурната точка Хегу (Hegu) на обратната страна на дланите. За по-добър ефект изпълнявайте
също и Ладжин на пейка.

От  години  имам  лош  дъх,  който  изглежда  се  влошава.  Мога  ли  да  го  премахна  с
практикуване на ПайдаЛаджин?

Да. И много хора са успели да го направят.  Лошият дъх е проявление на някакъв проблем с
вътрешните органи и по-специално дисхармония между далака и стомаха. Можете да практикувате
Ладжин на  пейка,  с  торбички на  всеки крак,  да  шляпате  главните зони (лакти,  колена,  длани и
ходила), след което да шляпате по протежение на четирите крайника в продължение на 20 минути за
всяка зона, всеки път.

Може  ли  да  бъдат  самоизлекувани  с  Пайда шумът  в  ушите,  проблемите  със  слуха  и
глухотата?

Да.  Шумът в  ушите,  загубата  на  слух  и  глухотата,  причинени от  наранявания,  антибиотици,
старост и т.н., са свързани с блокажи в меридианите, отговарящи за слуха. Може да потупвате ушите
и около тях, и цялата глава, тъй като по главата са разположени много нерви и меридиани, свързани
със  слуха.  В  допълнение,  шляпайте  главните  зони (лакти,  колена,  длани и  ходила),  най-вече  по
протежение на вътрешната страна на всеки крак, където преминава Меридианът на Бъбреците.  И
практикувайте  Ладжин на  пейка.  Това  значително  ще  повиши  енергията  на  бъбреците.  А
повишаването на енергията на бъбреците помага при лечението на проблеми с ушите.

Как става така, че мога да помириша телесни миризми но време на Пайда?
Тежко болните пациенти, особено тези, които отдавна са подложени на вливания и лекарствена

терапия, може да отделят различни миризми по време на Пайда, включително миризма на лекарства,
пестициди и други химикали. Миризмата на пот, урина и изпражнения могат да се усилят, а цветът
им да потъмнее, в сравнение с обичайното. Това са все лечебни реакции, т.е. лекарствата и другите
токсини се изхвърлят от тялото.

Продължавайте да прилагате ПайдаЛаджин за по-нататъшно детоксикиране.
След като шляпах в продължение на 40 минути, дланите ми станаха синкаво-морави и по

тях се появиха пукнатини и бял прах. Мога ли да ги измия? Трябва ли утре да продължа да
шляпам или трябва да изчакам докато това премине?

Тези лечебни реакции са добра детоксикация.  Ако пукнатините по дланите ви са големи, по-
добре е да не ги миете веднага. Може да ги измиете с топла вода два часа, след като сте прилагали
Пайда. Можете да продължите да шляпате. Няма проблем да продължите да прилагате Пайда дори,
ако леко прокървяват. При продължително прилагане на Пайда, цветовете и праха ще избледнеят и
пукнатините ще се излекуват по естествен път. Кожата постепенно ще стане гладка и нежна. Всички
наши треньори и много ентусиазирани от  Пайда хора многократно са преживявали това и тяхната
кожа и общо здраве се подобряват все повече и повече.

Как става така, че по дланите ми се появяват кървави мехури, докато шляпам други хора?
Когато използвате ръцете си, за да шляпате други хора, дланите ви също биват шляпани. Това

наистина  е  едно  упражнение,  при  което  печелят  и  двете  страни.  Кървавите  мехури  по  дланите
представляват лечебни реакции, които показват наличие на блокажи в Меридианите на Сърцето и
Перикарда  и  проблеми  със  сърцето.  Показват  също,  че  механизмът  на  самолечение  работи  за
премахване на блокажите. Продължавайте да шляпате, мехурите ще се спукат, кръвта и течностите
ще изтекат, а раната и сърдечните заболявания ще се излекуват по естествен път.

Защо,  докато  се  разтягам  на  Ладжин пейка,  изпитвам  мъчителна  болка  отстрани  на
колената и в слабините?

Това е типична лечебна реакция. Болката показва блокажи в меридианите. Продължавайте да се
разтягате,  шляпайте  местата,  където  усещате  болка  и  тя  ще  се  облекчи  и  ще  самоизлекува
заболяванията.

Защо по време на ПайдаЛаджин се потя обилно?
Потенето  по време на  ПайдаЛаджин е  лечебна  реакция,  породена от  това,  че  упражненията

усилват Ян енергията в тялото и то се освобождава от ненужните отпадъци през порите на кожата.
Механизмът на самолечение регулира дали и колко човек да се поти. След изпотяване може да пиете
чай от джинджифил и фурми, за да възстановите кръвта и Чи.

Защо след ПайдаЛаджин тялото ми става толкова чувствително, поти се по-лесно и ме кара
да избягвам студа?

Чувствителността към топлина и студ е желан ефект от ПайдаЛаджин. Тя показва, че някои от
блокажите в меридианите са изчистени и практикуването е подсилило имунната ви система.
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Някои хора не са чувствителни към студен въздух,  студена храна,  студена вода или студени
напитки. Те може дори да си мислят „колкото повече, толкова по-добре“. Такива хора е по-вероятно
да натрупат студ и влага в тялото си. И преди да разберат, могат да се разболеят сериозно. Хората,
които  са  чувствителни,  така  получават  предупреждение  и  ще  могат  да  предприемат  мерки  за
предотвратяване и лечение на заболяване по-скоро рано, отколкото късно.

Добре ли е да практикувам ПайдаЛаджин през нощта?
По-добре е да практикувате  ПайдаЛаджин през деня. Въпреки това, някои хора разполагат със

свободно време само след като приключат работата или ученето си през деня. Така че, няма проблем
да практикувате вечер или през нощта. Превърнете практикуването на ПайдаЛаджин в навик и това
ще донесе много ползи за здравето ви.

Най-вече,  приложете  ПайдаЛаджин веднага,  след като даден човек прояви остри симптоми -
напр.  при  инсулт,  треска,  кашлица,  главоболие,  сърбеж,  гадене,  повръщане,  болка  в  стомаха,
мускулни крампи, дискомфорт в сърдечната област, затруднения в дишането, менструални болки,
болка в жлъчния мехур и т.н. За повече подробности как можете да се справите с такива спешни
случаи, моля вижте Глава IV Част I Остри симптоми.

Какво трябва да направя, ако членовете на семейството ми и съседите не харесват „шума“
от Пайда?

Практикуването  на  Пайда произвежда звуци,  понякога  прекалено  силни и дразнещи за  хора,
които все още не разбират или не оценяват какво се случва. Единият начин е да прилагате  Пайда,
когато наоколо няма други хора. Може да намерите подходящо време и място да практикувате Пайда
сами или с приятели,  прилагащи метода.  Или,  можете да използвате  юмруци и/или уреди,  за  да
намалите  „шума“  от  Пайда, който  ние  наричаме  „музика“.  Когато  атмосферата  е  подходяща  и
другите са готови да ви изслушат, обяснете им ползите от  Пайда и ги поканете да се присъединят
към вас. Уважете избора им. Някои хора може да имат нужда от време, за да приемат Пайда. Много
хора,  които  първоначално  са  имали  съмнения  и  са  се  страхували  от  (болката  при)  Пайда,
впоследствие започват да й се наслаждават и да се възползват от нея.

Защо  ми  се  гади  от  миризмата  на  чая  от  джинджифил  и  фурми  и,  докато  го  пия,  се
оригвам?

Това се получава, защото в тялото ви има прекалено много студ. Усилвайки Ян енергията, чаят
действа като огън,  който топи лед. Когато го пиете,  позитивната и негативната  енергия влизат в
борба за надмощие.  Оригването е добра лечебна реакция.  Чрез него,  тялото изхвърля студения и
нечист въздух. И механизмът за самолечение регулира здравето ви. Продължавайте за изпълнявате
ПайдаЛаджин, Ян енергията ще се усили и симптомите ще се облекчат.  Тогава ще започнете да
харесвате миризмата, вкуса и ефектите от чая.

Мога ли да пия чай от джинджифил и фурми сутрин на гладен стомах? Мога ли да го пия
през всички сезони на годината?

Да. Можете да пиете чая по всяко време на деня и през всички сезони на годината. Най-добре е
да практикувате ПайдаЛаджин и да пиете чая.

В днешно време, повечето хора имат прекалено много студ в тялото. Можете да превърнете чая в
обичайна напитка. По-добре е да го пиете през деня. Можете да го пиете и през нощта, но моля, не в
големи количества, за да не наруши съня ви.

Добра ли е вегетарианската диета за здравето?
Да.  Можете  да  направите  ориза,  житото  и/или  други  зърнени  храни  (които  обикновено  са

неутрални по природа) ваша основна диета. Човек, който е слаб и с прекалено много студ в тялото,
трябва да избягва студения въздух, студената вода и други напитки и да избягва да приема прекалено
много плодове и  сурови  зеленчуци.  Те  могат  да  влошат  състоянието  и  да  предизвикат  различни
видове дискомфорт. Въпреки, че са богати на хранителни вещества, повечето плодове и зеленчуци са
доста студени (т.е. не са неутрални) по природа.

Мога  ли  да  намаля  дозата  или  да  спра  приема  на  лекарства,  когато  практикувам
ПайдаЛаджин?

Това  зависи  от  вас.  Ние  не  сме  лекари  и  не  предоставяме  каквито  и  да  е  медицински
консултации.  Методът  за  самолечение  ПайдаЛаджин не  включва  прием  на  никакви  лекарства.
Много хора са самоизлекували заболяванията си чрез практикуване на ПайдаЛаджин и постепенно
са намалили или спрели лекарствата.

Трябва ли да правя редовни медицински прегледи?
Това зависи от вас. Има смисъл в това да проверявате здравословното си състояние. Но, трябва
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да избягваме поставянето на прекалено много диагнози и подлагането на прекалено много лечения.
Някои здравословни проблеми не могат да бъдат установени (например, сърдечни заболявания). И
някои  резултати  могат  да  бъдат  наистина  плашещи  и  да  се  превърнат  в  психологическо  бреме
(например, рак). Може да направите собствено проучване по тази тема.

Всъщност, ПайдаЛаджин е прекрасен начин човек да провери дали е здрав или не. Имената на
заболяванията се игнорират и ПайдаЛаджин разкрива дали меридианите са блокирани или не. Ако
по  време  на  практикуването  на  ПайдаЛаджин има  Ша,  болка,  червени  подувания  и/или  други
лечебни  реакции,  значи  има  блокажи  в  меридианите  и  човек  е  „болен“.  Диагностицирането  и
самолечението се случват едновременно.

Можете ли да ми дадете по-подробен режим за самолечение?
Няма твърдо  определено  правило  за  това  как  да  прилагате  препоръчаните  от  нас  методи  за

самолечение. За различните хора е различно. Продължителността, силата и честотата - всичко зависи
от вас.

Обикновено, независимо от вашите нужди и здравословно състояние,  трябва да практикувате
Ладжин на пейка, да прилагате  Пайда върху главните зони (лакти, колена, длани и ходила), след
това да шляпате по протежение на четирите крайника, главата и лицето и цялото тяло. Може също
така да медитирате и да изпълнявате упражненията Удряне в стена (Wall Hitting), Въртене в кръста
(Waist Swirling) и Клякане с лице към стената (Tie Qiang Gong). Нашият съвет за хранителна терапия:
пийте чай от джинджифил и фурми, яжте сготвени, топли, вегетариански и предимно зърнени храни.
Не преяждайте.  Когато  сте  готови  за  това,  започнете  да  постите.  Избягвайте  студените  храни и
напитки.

За автора
Роден  в  град  Сонгзи,  провинция  Хубей,  Китай.  Посветен  на

разпространението на метода за самолечение ПайдаЛаджин по целия
свят.

През  1990  г.  г-н  Хончи  Шао  получава  магистърска  степен  и
впоследствие работи като инвестиционен банкер в САЩ и Хонг Конг
в продължение на повече от десетилетие.

На  40-годишна  възраст,  Шао,  заедно  с  приятеля  си  Ху  Йеби
написват книгата „Секс и ценни книжа“ (заглавие на английски: Sex and Stocks) - първият роман на
китайски,  който  описва  живота  и  работата  на  инвестиционните  банкери.  Романът  бързо  става
бестселър сред световната китайска общност.

През  2006  г.  се  присъединява  към  екипа  на  филмовия  режисьор  Анг  Лий,  за  да  напише
концептуално предложение за церемониите по откриване и закриване на Олимпийските игри в Пекин
през 2008 г. и именно идеите на неговия екип са избрани. Целият свят гледа тяхното произведение на
изкуството, посветено изцяло на представянето на китайската култура.

След  това,  поредица  от  събития  го  карат  да  се  впусне  в  безпрецедентно  изследване  с  цел
преоткриване  на  китайската  култура  и  изучаване  на  знанията  на  майсторите  на  Класическата
китайска медицина  (ККМ).  С мъдростта  на учен  и духа  на изследовател,  Шао пътува  до всички
възможни кътчета по света, откривайки и учейки се от много майстори-лечители.

Изучава  множество терапии,  които са се считали за  изгубени,  включително  Пайда,  Ладжин,
акупресура,  акупунктура,  наместване  на  костите  и  игла-нож.  Оттогава,  Шао  се  посвещава  на
разпространението на тези съкровища и особено на най-простите -  Пайда и  Ладжин. Останалите
терапии  вършат  чудеса,  но  въпреки  това  са  доста  сложни  и  са  средство  за  пасивно  „лекуване,
приложено от някой друг“, а не безопасни, прости и ефективни методи за „самолечение“, достъпни
до всички.

Шао вярва, че ние сме най-добрите си лечители. За да разпространява тези терапии и да даде
възможност  на  хората  да  се  самолекуват,  Шао  създава  бестселъри  като  Пътят  към  Излекуване
(Journey to Cure), сега с променено заглавие - Пътят към Самолечение  (Journey to Self-Healing), и
книгата  Самолечение  с  ПайдаЛаджин  (PaidaLajin Self-Healing), която  има  версии  на  опростен
китайски в континентален Китай, традиционен китайски в Тайван, на английски в Сингапур и киндъл
версия на няколко езика в Амазон. Сега той пътува по света, изнася лекции, организира семинари и
прави демонстрации по различни поводи с цел разпространение на самолечението с ПайдаЛаджин.
Местата,  които е  посетил включват многобройни градове в  Китай,  Индия,  Индонезия,  Сингапур,
Малайзия,  Австралия,  Великобритания,  Франция,  Германия,  Швейцария,  Канада,  САЩ,  Южна
Африка, Лесото и т.н. Когато назрее моментът, обстоятелствата ще го отведат и до други места -
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малки или големи.
„Опитвали ли сте  ПайдаЛаджин?“, Шао ще попита съмняващите се и теоретиците.  За Шао и

милионите  хора,  които  са  изпитали  ползите  на  метода,  единственият  начин  да  провериш
ефикасността на практикуването на ПайдаЛаджин е като ПРОСТО ГО ПРАКТИКУВАШ!

Връзка с нас
Имейли:
hongchixiao  @  gmail  .  com - г-н Хончи Шао (Мг. Hongchi Xiao) 
paidalajin  @  gmail  .  com - на английски (English)
2597006392@  qq  .  com - на мандрин (Mandarin)
Забележка: Списъкът с контакти по света постоянно се обновява в секцията „Услуги“ (Service) на

нашата английска интернет страница.
За повече информация относно самолечението с ПайдаЛаджин, моля посетете:
Уебсайт на китайски: www  .  paidalajin  .  com 
Уебсайт на английски: www  .  paidalajin  .  com  /  en  /  home 
Фейсбук на английски: https  ://  www  .  facebook  .  com  /  PaidaLajinGlobal 
Фейсбук на китайски: https  ://  www  .  facebook  .  com  /  paidalajinselfliealing 
Youtube: www  .  youtube  .  com  /  user  /  selfhealing  100 
Уебсайт за САЩ: pailala  .  org
Уебсайт на немски: www  .  lajin  -  paida  -  deutschland  .  com 
Китайски блог: blog  .  sina  .  com  .  cn  /  yixingtx 
Микро-блог: weibo  .  com  /  yixitianxia  _
Номер на китайски WeChat: paidalajin123 
Китайски форум: lajinpaida.com_

ПайдаЛаджин в България
Информация на български: 
www  .  kinesiologybg  .  com 
www  .  kinesiologysa  .  com  /  paidalajinbg 
Фейсбук на български: PaidaLajin BG
Записване за лекции, демонстрации и семинари по ПайдаЛаджин, а също и поръчки на книги,

брошури, аксесоари и пейки Ладжин:
мобилен телефон 0889 292 055 имейл адрес paidalajinbg  @  abv  .  bg

На корицата:
През по-голямата част от човешката история медицината не е била професия. Човечеството е

оцеляло до днес благодарение на способността си да се самолекува. Хората, привикнали да мислят
сложно, гледат на силата на самолечението като на магия, или като нещо прекадено добро, за да е
истина.

Всеки  е  роден  със  силата  да  се  самолекува.  Тя  следва  закона  на  природата.  Китайците
резюмирали този природен закон, наричайки го Тао (Пътят). Те вярват, че Тао е първоизточникът на
всичко  във  вселената  и  че  той  има  различни  проявления.  Силата  на  самолечението  е  едно  от

многобройните му проявления и човешкото тяло е продукт на Божият  Йероглифът има две
значения:  да  създавам и да  променям,  да  пренасям и да  трансформирам.  С други  думи,  човек е
продукт на влияния, случили се преди и след раждането му. Според нас, изначалното сътворение е
безвъзвратно минало. Обаче можем да играем активна роля в трансформацията, която се случва тук и
сега.

От културна и религиозна гледна точка, ако вярваме, че човек е създаден от Твореца (Бог), то
тогава силата за самолечение вътре в нас е като предварително инсталиран софтуер. Самолечението е
божествено  лечение  -  защото  именно  Бог  е  този,  който  ни  лекува.  И всеки  може да  бъде  свой
собствен  лечител,  защото  всеки  от  нас  носи  „бог“  в  себе  си,  т.е.  носи  божествената  сила  за
самолечение.

ПайдаЛаджин е прост метод, който активира тази дълбока мощ за самолечение. Това е като да
караш кола. Хардуерът и софтуерът на колата са на разположение. Това, което трябва да направим е
да използваме ключа, за да стартираме двигателя.
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ПайдаЛаджин  е  много  по-прост  метод  от  повечето  популярни  спортове  и  упражнения  за
поддържане на добро здраве, включително йога,  джудо, танци,  кунг-фу,  чи-гун,  тай-чи, аеробика,
таекуондо,  медитация и т.н.  ПайдаЛаджин не е  медицинска терапия по смисъла на съвременната
медицина. Това са простички упражнения за разтягане и шляпане, които всеки може да изпълнява.
При все това, повечето диагностицирани хронични заболявания, за които съвременната медицина
предписва  лекарства  за  цял  живот,  например  диабет,  хипертония,  рак  и  др.,  могат  да  бъдат
излекувани от самия човек с упорито практикуване на ПайдаЛаджин. Такъв ефект на самолечение
може да бъде постигнат и при много други пациенти.

Превод от английски Илиана Дончева и Весела Ботева
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