
Здравето е в моите ръце!
Теория на Пайда (потупване, пляскане):  
Това е китайски лечебен метод, който използва потупване и пляскане на външни кожни зони за да 
изведе токсините от тялото и да възстанови здравето чрез подпомагане безпрепятствения поток на 
Чи (енергията) по меридианите. Гладко течащата Чи на свой ред ще помогне на кръвния поток. 
Потупваните и пляскани зони на тялото автоматично ще съберат Чи и кръв, и така ще ускорят 
циркулацията. Тогава разблокираните меридиани ще подпомогнат възстановяването на 
увредените  части и ще усилят имунната система.  

Последователност на Пайда:
Стъпка 1:  Пайда на главата.
  

Използвайте всяка ръка за 
противположното рамо.
Потупвайте рамената от 
всички страни.

Стъпка 3:  Пайда на мишниците.

Пациентите със сърдечни, 
белодробни или гръдни 
болести трябва да 
изпълняват тази стъпка 
повече.

Стъпка 4:  Пайда на вътрешната 
страна на лактите.   

Поставете едната длан на 
коляното и прилагате 
Пайда на обратната й 
страна с другата ръка. 
Опакото на ръката е по-
болезнена зона, но 
колкото повече боли, по-
голям е и ефектът.

1. Потупвайте отгоре.     2. Потупвайте отстрани.              3. Потупвайте отзад.        4. Потупвайте врата.
Стъпка 2:  Пайда на раменете.

Стъпка 6:  Пайда на коленете. Стъпка 7:  Пайда на стъпалата. 
Използвайте двете ръце за 
да потупвате предната, 
задната, вътрешната и 
външната страни.
Тази стъпка може да се 
приложи за всички болки на 
краката и стъпалата. За да 
постигнете по-добри 
резултати комбинирайте с 
Ладжин (разтягане).

Потупвайте свода, извивката на 
ходилото и глезена.
Това не само лекува проблемите 
на стъпалата, но има целебни 
ефекти върху заболяванията на 
всички вътрешни органи.

Бележки: 1. Пайда се използва само за самолечение. Това не е официална медицинска процедура.
                  2. Колкото по-болни сте, толкова по-често и по-дълго (поне един час всеки път) трябва да правите           
Пайда всекидневно.   
                  3. Ша (синините) са показател за физическото ви състояние и са токсините, отстранявани от тялото. 
Продължете да правите Пайда с увереността, че тялото ви се самоизцелява. 
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Стъпка 5:  Пайда на опакото на дланите.


