
Mestari He Puren

Mestari He Puren syntyi vuonna 1926 köyhän talonpojan perheeseen ja ollessaan 14-vuotas hän meni 
Pekingiin opiskelemaan Kiinan perinteistä lääketeeeeä Mestari Zhu Zehuan joheolla.

Kaheeksan vuoeen opiskelun jälkeen, vuonna 1948, hän perust oman praktikan.  uonna 1956 
yksityisklinikka yheistetin kaupunginsairaalaan ja hänet nimitetin Pekingin Perinteisen Kiinalaisen 
Lääketeteen sairaalan akupunktoklinikan johtajaksi. äämä sairaala on Kiinan ensimmäinen valtotasoinen 
akupunktoklinikka.

Mestari on kehieänyt Hen kolme avausmenetelmää, eli tavallinen (haozhen) neula mikro avaus, lämpöavaus
ja vahva avaus.

Hän on merkieävä erityisest tulineulan uueelleen käyeöön oeamisessa. Ming-eynastan aikana käytetin 
usein tulineulaa muea sen jälkeen se on melkein unoheeeu kunnes mestari elvyt tulineulan käytön 
uueelleen.  Mestari He on siis nykymaailman tulineulan isä. Hänen menetelmässään on hyvin tärkeäksi 
painoteeu neulan antajan oman Qin käyeöä. Hänen mielestään neula on vain väline. Joos ei ole Qitä neulan 
kanssa, hoito ei tule ikinä riieävän korkealle tasolle. Mestari He harjoieelee jatkuvast sormillaan neula-Qitä 
ihan tähän päivään saakka.

Hänen pistonsa on nopea, täsmällinen ja melkein kivuton, muea kun hänen neulansa on pisteey, potlas 
tuntee selkeäst energian kulkevan pitkin kanavaa. Mestari He on yksi niistä harvinaisista 
akupunktomestareista, jotka tuntevat toeella syvällisest akupunkton teorian ja kanavien kulun.

Hän on elämänsä aikana pelastanut ja aueanut paljon potlaita ja on saanut arvonimen Neulan Sielu (Zhen 
Hun).



 uonna 2009 hän on saanut Kiinan valton kaikkein korkeimman arvonimen: Kansallinen Lääkäri, joka 
eeustaa nimenomaan akupunktomaailmaa.

Oma teni akupunkton opiskelussa alkoi vuonna 1969 useieen opeeajien joheolla ja mitä enemmän sain 
oppia sitä enemmän halusin päästä syvemmälle teeossa ja taieossa.

Mestari He Puren hyväksyi minut oppipojakseen vuonna 1991 perinteisen kiinalaisen tavan mukaan ja olen 
oppinut häneltä paljon tetotaitoa, jota ei ole ollut kirjoissa ja hän on opeeanut minua myös tulkitsemaan 
vanhoja mestariteoksia. äulineulan käytön olen saanut oppia häneltä samoin pisteieen ominaisuuksien 
hyöeyntämistä. Kaikkein eniten kuitenkin olen oppinut sen, miten käyeää hyväksi Qitä neulahoieossa ja 
miten harjoieaa Qitä.
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