7 gode akupressur punkter til hesten
Til at skabe balance i hestens krop og understøtte hestens imunforsvar.
Man kan bruge disse punkter lige så ofte man har lyst og lige så længe man har lyst, dog plejer 10-30 sekunder på hvert punkt at være fint.

Akupressur er en terapiform, hvor man ved tryk på forskellige punkter på kroppen, kan optimere energiflowet i hele kroppen. Det er baseret på den kinesiske sygdomslære og sidestilles
med akupunktur, dog bruger man fingrene til at stimulere det pågældende punkt i stedet for
en nål.
I den kinesiske sygdomslære har man ikke sygdomme, kun ubalancer i kroppens energibaner.
Disse energibaner kaldes meridianer og er ligger lige under huden og kører på langs af hele
kroppen både i højre og venstre side.
I den lille tekst vil jeg introducere dig for 7 punkter, hvor man kan trykke og derved styrke
blandt andet hestens immunforsvar samt knogler og led. Disse punkter kan man med fordel
trykke på når man strigler hesten før man rider for at støtte op om hestens krop og immunforsvar.
Mht. teorien bag disse punkter, hvorfor de virker, mere om den kinesiske sygdomslære til
heste og det der hører med til en dybere forståelse for det, henviser jeg til eksempelvis min
e-bog om grundlæggende kinesisk sygdomslære eller anden relevant læsning. Jeg vil ikke i
denne lille e-bog gå ind i teorien bag hvorfor det virker, der henviser jeg til andet materiale.
Akupressur kan bruges til at støtte om et energisystem, for at afhjælpe og afbalancere ubalancer i systemet.

VIGTIGT:
Akupressur kan på ingen måde erstatte en
dyrlæge, ved mistanke om sygdom hos hesten kontakt da en straks en dyrlæge.

Før man går i gang med en hvilken som helst afbalancering af sin hest, er det en god ide lige
at se den i bevægelse, for at se om den bevæger sig afspændt.
Et akupressurpunkt kan have forskellige funktioner på meridianen. Nogle punkter på den
enkelte meridian relaterer til andre meridianer, andre direkte til organer og atter andre til
”væv-systemer” såsom knogler, sener, led og nerver. De punkter der relaterer til et vævsystem kaldes ”masterpunkter”.

Hvordan man trykker:
Det er vigtigt med akupressur at være opmærksom på hvordan man trykker. Hvis man bevæger sig i cirkler skruer man enten op eller ned for energien i det pågældende punkt. Det kan
være uhensigtsmæssigt hvis man ikke ved om det pågældende punkt er i underskud eller i
overskud, da man så kan forværre tilstanden i stedet for at regulere den. Hvornår et punkt er
i over eller underskud er noget man kan lære, men det må man lære et andet sted end her.

Jeg anbefaler derfor at man KUN bevæger fingeren op eller ned eller frem og tilbage dvs lige
op og ned, eller på tværs. Om det bliver en smule skråt er ikke vigtigt, men det er vigtigt at det
ikke er i cirkler
Når man stimulerer punktet i på en linje, regulerer det energien, kroppen vil derfor selv finde
ud af om punktet skal justeres op eller ned.
Hvor hårdt skal man trykke:
Man skal trykke så hårdt at man stimulerer punktet. Dvs. lige så hårdt, som man selv vil have
lyst til at blive trykket på. Der er ikke behov for at trykke mere, end man vil gøre selv/ føle det
behageligt at blive trykket på.
Hvor længe skal man trykke:
Hvor længe man skal trykke eller flytte huden på punktet kan være lidt svært at definere, men
alt fra 10-30 sekunder plejer at være fint.
Man kan gøre det både før og efter man har reddet og lige så ofte man har lyst, det kan ikke
overdoseres, dog kan hesten blive utålmodig hvis man står for længe.

Li 11 Tyktarm (LargeIntestant).

Det findes midt på den muskelgruppe der ligger forrest lige under skulderpartiet, ved overgangen til forbenet.
Li 11 afhjælper skulder- og forparts problemer. Den er god til hudproblemer såsom muk og
eksem, da dette punkt styrker immunforsvaret. Det kan desuden mindske kløe ved at støtte
op om huden generelt, da både tyndtarm (large intestant)- og lungemeridianerne relaterer til
huden. Derudover er den god mod diarre, da den regulerer tyktarmen. Den kan også bruges
ved lungeproblemer, da tyndtarm og lunge ”hænger sammen” i den kinesiske sygdomslære.

Lu 1 (Lunge).

Det ligger på punktet midt mellem skulderbladet og den øverste kant af brystbenet. Både på
venstre og højre side af hesten.
LU1 afhjælper lunge- og vejrtrækningsproblemer. Samt problemer i skuldre hals og eventuelle hævelser/ødemer i forreste rygstykke. Det regulerer lungerne, udvider og afspænder
brystet. Det afhjælper slimdannelse og hoste og stimulerer luftvejene. Lu1 støtter også tarmfunktionen og dermed fordøjelsen, da Lunge og tyndtarm hænger sammen i den kinesiske
sygdomslære. Lu1 kan desuden støtte op om hudproblemer, da både tyndtarm og lunge
meridianerne relaterer til huden.

CV 17 (Conception vessel )

Det ligger på hestens midterlinje ca 10 cm fra den bagerste kant af forbenene.
CV 17 afhjælper brystspændinger og andre spændinger omkring brystslyngen. Det afhjælper
vejrtrækningsudfordringer samt stimulerer mælkeproduktion hos følhopper. Det regulerer
hele vejrtrækningssystemet. Det hjælper til regulering af slimdannelse i lungerne. Samt afspænder diafragmaet (det styrer fordøjelsen). CV 17 støtter desuden op om mavemuskulaturen og er et godt punkt at stimulere, hvis det er muligt ved gjordproblematikker.

Bl 11 (Blære)

Punktet ligger lige bag ved den bagerste kant af skulderbladet. Både på venstre og højre side
af hesten.
Bl 11 er et masterpunkt for knogler. Styrker knogler og led i hele kroppen, er især god til at
rygproblemer. Det er også et godt punkt at stimulere ved slidgigt. Det afspænder vævet i
og omkring knoglerne. Det regulerer lungerne, og faciliterer bedre blodgennemstrømning
til hele kroppen. Det er desuden godt ved led deformationer samt smerter og spændinger i
nakken.

Gb 34 (Galdeblære)

Ligger ca. midt på baglåret på linje med bagknæet i overgangen mellem 2 af de større muskelgrupper i baglåret. Både på venstre og højre side af hesten.
Gb 34 er et masterpunkt for sener og led. Det afhjælper muskelkramper og stimulerer sener
og led i hele kroppen. Det regulerer blodgennemstrømning i kroppen og afspænder senerne.
Det afhjælper smertetilstande i kroppen, samt styrker og hjælper genopbygningen af atrofiske muskler. Det er desuden godt ved knæproblemer og knæsmerter.

Gb 39 (Galdeblære)

Ligger på bagerst underkant af muskelgruppen, der slutter ved hasen. Både på venstre og
højre side af hesten.
Gb 39 er et masterpunkt for nervesystemet og nerver. Dvs. det stimulerer nervevævet og
virker afstressende. Det afhjælper smerter i bagpart især bagben, has og bagknæ. Kan benyttes ved stress og angst. Det virker beroligende og er især godt til kramper - såfremt det er
forsvarligt at røre hesten der.

St 36 Mave (Stomack)

Ligger ca. 1 fingerbredde fra midten af bagknæets underste ledkant. Både på venstre og højre
side af hesten.
St 36 er et masterpunkt for maven. Afhjælper maveproblemer, såsom mavesmerter, mavesår, kolik, forstoppelse mm. Det regulerer også angst, trætte ekstremiteter og smerter i lænd
og ryg. Det støtter blodgennemstrømning i kroppen og er derfor med til at reducere eventuelle hævelser. Det virker beroligende. Det er desuden et godt punkt mod allergier og urinvejsproblemer. Punktet støtter afspænding af diafragmaet. Det afhjælper allergier og er generelt
et meget vigtigt punkt, der altid være en fordel i at regulere. Da en sund mave og fordøjelse
giver et sundt og afbalanceret system. Fordøjelse giver et sundt og afbalanceret system.

Ekstra punkt:

Baihui:
Det ligger lige ved lumbo-sakralovergangen.
Dvs. i den fordybning, der er mellem lændehvirvlerne og korsbenet.
Baihui er ét andet af de punkter, man med
fordel altid kan trykke på, da det interagerer med alle meridianerne og støtter i regulering af dem alle. Det er særligt godt til
ryg og bagpartsproblemer, problemer med
maven og diafragmaet. Det kan derudover
med fordel benyttes til ømme hofter og regulering af østrogencyklussen hos hopper.

