
Visi	  ir	  dzirdējuši	  par	  to,	  kas	  ir	  Cigun.	  	  
	  
Tagad	  minēšu	  40	  iemeslus,	  kapēc	  cigun	  ir	  labs	  un	  iespējams	  viens	  no	  labākajiem	  
humānākajiem	  sevis	  pilnveidošanas,	  veselības	  uzturēšanas	  un	  atjaunošanas	  
veidiem,	  kuru	  var	  praktizēt	  pat	  šaurā	  telpā.	  
	  Ne	  par	  velti	  cigun	  pastāv	  jau	  aptuveni	  5000	  gadu	  un	  to	  praktizē	  	  arī	  mūsdienās	  
miljoniem	  cilvēku.	  
	  
1.	  To	  var	  pildīt	  jebkurš	  cilvēks.	  (iesācēji,	  grūtnieces,	  personas	  ar	  lieko	  svaru,	  
sportisti	  pēc	  traumām	  rehabilitācijas	  fāzē,	  cilvēki	  ar	  sirds	  un	  asinsrites	  
saslimšanām,	  personas	  kuras	  vēlas	  atsākt	  trenēties,	  diabēta	  slimnieki,	  cilvēki	  ar	  
kustību	  traucējumiem).	  
2.	  Atbrīvo	  no	  sasprindzinājuma	  skausta	  un	  plecu	  daļā.	  
3.	  Samazina	  muguras	  problēmas	  un	  uzlabo	  skausta	  un	  mugurkaula	  kustīgumu.	  
4.	  Stiprina	  apakšdelma	  atliecējmuskuļus	  un	  saliecējmuskuļus,	  plecu	  joslas	  
aizmugurējās	  daļas,	  kā	  arī	  vēdera,	  krūšu	  un	  muguras	  muskulatūru.	  
5.	  Stiprina	  cīpslas	  un	  saites.	  
6.	  Uzlabo	  skrimšļu	  un	  disku	  vielmaiņu.	  
7.	  Aizkavē	  un	  ārstē	  Osteoporozi.	  
8.	  Saudzē	  ceļus	  un	  locītavas,	  cilvēkiem	  ar	  lieko	  svaru.	  
9.	  Pazemina	  lipīdu	  daudzumu	  asinīs.(kopējais	  holesterīns	  un	  triglicerīdi)	  
10.	  Palielina	  ABL	  un	  pazemina	  ZBL	  holesterīna	  līmeni.	  
11.	  Uzlabo	  tauku	  vielmaiņu.	  
12.	  Uzlabo	  un	  normalizē	  enerģijas	  patēriņu,	  kā	  arī	  var	  iemācīties	  enerģijas	  
apzinātu	  virzīšanu,izmanojamību.	  
13.	  Diabēta	  slimniekiem	  palielina	  jutību	  pret	  insulīnu.	  
14.	  Stabilizē	  cukura	  daudzumu	  asinīs	  vēlamajā	  līmenī.	  
15.	  Novērš	  ģikts	  rašanos.	  
16.	  Uzlabo	  gremošanu.	  
17.	  Novērš	  aizcietējumu	  rašanos.	  
18.	  Pazemina	  asinspiedienu	  (hipertonija).	  
19.	  Paaugstina	  pazeminātu	  asinspiedienu	  (hipotonija).	  
20.	  Palielina	  sirds	  kapicitāti.	  
21.	  Miera	  stāvoklī	  samazina	  pulsu	  līdz	  normālam.	  
22.	  Uzlabo	  sirds	  un	  visu	  orgānu	  ķermeņa	  apgādi	  ar	  skābekli	  un	  pietiekamu	  asins	  
piegādi.	  
23.	  Uzlabo	  asinsvadu	  elastību,	  samazina	  un/vai	  novērš	  varikozo	  vēnu	  rašanos.	  
24.	  Uzlabo	  ķermeņa	  aizsargs	  spējas	  pret	  slimībām.	  
25.	  Samazina	  saslimšanas	  ar	  infekciju	  slimībām.	  
26.	  Paaugstina	  izturību	  stresa	  situācijās.	  
27.	  Paātrina	  dažādu	  slimību	  slimnieku	  izveseļošanaos.	  
28.	  Paātrina	  medikamentu	  daudzuma	  lietojuma	  izmantojamību	  līdz	  
minimumam.	  
29.	  Uzlabo	  elpošanu	  un	  plaušu	  darbību,	  līdz	  ar	  to	  palielinās	  skābekļa	  uzņemšana.	  
30.	  Aktivizējas	  elpošanas	  palīgmuskulatūra,	  samazinās	  aizdusas.	  
31.	  Samazinās	  stress,	  bet	  uzlabojas	  izturība	  stresa	  situācijās.	  
32.	  Uzlabojas	  noskaņojums.	  
33.	  Samazinās	  depresijas	  pazīmes,	  tiek	  novērsta	  depresijas	  iespējamā	  rašanās.	  
34.	  Uzlabojas	  labsajūta.	  



35.	  Palielinās	  spēja	  koncentrēties.	  
36.	  Pastiprinās	  pašapziņa	  un	  domas	  paliek	  skaidrākas.	  
37.	  Uzlabojas	  cilvēka	  ķermeņa	  struktūra.	  (samazinās	  liekais	  svars	  līdz	  
optimālajam).	  
38.	  Uzlabojas	  ķermeņa	  lokanība	  un	  muskuļu	  darbība.	  
39.	  Tiek	  nodarbīnāti	  līdz	  90%	  muskuļu	  cilvēka	  ķermenī.	  
40.	  Uzlabojas	  kaulu	  struktūra	  un	  stiprība(kombinējot	  ar	  pareizu	  ēdienu)	  
	  
Padomājiet	  vai	  ir	  vērts	  atrast	  sev	  pēc	  iespējas	  mazāk	  laika	  lai	  uzlabotu	  savu	  
veselību!	  Ar	  cigun	  tas	  ir	  pilnīgi	  iespējams.	  


