
Zelf-Ampuku

Wat volgt is de zelf-behandeling uit de Ampuku Zukai 
“Een Geïllustreerde Gids voor Ampuku” geschreven door 
Ôta Shinsai, voor het eerst gepubliceerd in 1827. De Am-
puku Zukai had een grote invloed op de ontwikkeling 
van lichaamswerk in Japan. Van Amma tot Shiatsu heeft 
het vele generaties beoefenaars geïnspireerd.

Als je niets te doen hebt en je hebt er zin in, doe je er goed 
aan om deze technieken op jezelf te beoefenen. Dit ver-
schilt niet van een behandeling op anderen, het wordt 
overigens speciaal aangeraden om het voor het slapen of 
direct na het ontwaken te doen.

Arbeiders, studenten, diegenen die zich uitputten in 
werk of vrije tijd, concertbezoekers, feestgangers, zij die 
overdreven met eten en wijn, vis- en vleesliefhebbers, 
vastende monniken, overwerkte vakmannen of mensen 
met een ander beroep, hedonisten, mensen die zittend 
werken, en zij die belast zijn door mentale arbeid: Ze 
worden allemaal makkelijk moe. Ook als je toegeeft aan 
de immorele daad van een prostitueebezoek, zal je flow 
van bloed en ki uit balans geraken en zul je meer vatbaar 
voor ziekte zijn. Beoefen regelmatig deze technieken op 
jezelf om ziekte te voorkomen voordat ze vat op je krijgt.

• 

• Lig op je rug, zoals afgebeeld.
• Maak eerst je geest rustig, slik een keer en stabiliseer je 

ademhaling.
• Strijk met beide handpalmen langs de romp van de borst 

tot de navel.
• Masseer dan dit gebied met een wrijvende beweging, 

alsof je je gezicht wast.
• Gebruik een wrijf-techniek om de slapen te stimuleren, 

achter de oren, langs de wenkbrauwlijn en langs de neus.
• Bedek daarna met beide handen de oren en daarna met 

dezelfde techniek ook de ogen.
• Knijp stevig in je neus en stop even met ademen.
• Beweeg van het hoofd en de nek, ga door met kaishaku 

naar de schouders, boven- en onderarmen en beide zijden 
van de handen.     

• Sla vervolgens je handen om je rug en oefen kaishaku1 
uit op de wervelkolom, de rugspieren en de taille zover 
als je kunt reiken.

• Pas kaishaku toe op de lendenen, heupen, binnen- en  
buitenkant van de dijen, knieschijven, knieholtes en 
daarna de volgende punten: Blaas-40, Blaas-57, Maag-
36 (buitenbeen), Milt-6 (binnenbeen), Galblaas-39, de 
binnenkant van de enkel, de voetzool, Nier-1, Nier-2 
en de nagel van elke teen.

• Herhaal deze stap met gebruik van de choma2 
techniek.

• Segmenteer daarna de ribben met de bunpai3

• techniek en dan druk je beide Lever-13 punten.
• Haak in beide zijden van het abdomen en voer druk 

uit van Maag-19 naar Maag-25. Druk en houd het maag-
gebied vast onder het hart.

• Zachtjes wrijven en glijden van Maag-25 naar Ren Mai-12, 
daarna naar Ren Mai-11 voor je uiteindelijk de handen 
laat rusten.

1Uit het hoofdstuk van de Ampuku Zukai waar de drie dōin technieken worden uitgelegd. 
“De technieken van het kneden en rekken verzachten en maken ruimte in abnormaal  verwrongen 
en gespannen gebieden van spieren, huid en beenderen”.
2Uit het hoofdstuk van de Ampuku Zukai waar de drie dōin technieken worden uitgelegd. “De verzachtende techniek zou 
na de kaishaku en rikan technieken moeten volgen. Strijk verschillende keren over de spieren, met de druk en de snelheid 
aangepast aan de conditie.
3Ampuku Techniek 1: Segmenteer de borst door neerwaartse druk uit te oefenen op de intercostale ruimtes en glijd zachtjes 
langs elke rib. Werk van de bovenkant van de borstkas naar beneden toe.

© Shinzui Bodywork International Institute    www.shinzui-bodywork.com

https://www.shinzui-bodywork.com

