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Köszönet Dr. Li Yu Qin mesteremnek és Dr. Lipóczki Im-
re barátomnak, általuk jutottam ehhez az értékes tudásanyaghoz. 

PPRROOLLÓÓGGUUSS  

Izgalmas könyvet tart kezében a Tisztelt Olvasó.  
Választ kaphat e könyv lapjain, hogy mi mindenrıl árulko-
dik a fülkagylónk. A fülkagyló kezelésével, masz-százsával 
milyen egészségmegırzı és gyógyító eredményeket érhe-
tünk el. A fülünk mindig kéznél van, és ha megtanuljuk az 
egyes zónákat kitapogatni, feltőnés nélkül kisebb-nagyobb 
bajainkban azonnali segítséget tudunk önmagunknak, vagy 
a környezetünkben élıknek nyújtani. 

A reflexológia a visszatükrözıdés, visszahatás tana, 
mely arra utal, hogy a szervezet és a benne zajló esemé-
nyek, zavarok valamilyen mikrorendszeren, mintegy holog-
rafikusan tükrözıdnek, azaz a test egy kisebb területén – 
mint például a talp, a fül, az irisz, a nyelv, stb. – az egész 
szervezet állapota leolvasható és visszahatásként a meg-
felelı reflexzóna kezelésével, masszázsával hatás érhetı 
el a megbetegedett szerveken. Ilyen mikrorendszer a szer-
vezetben több helyen található. A legismertebb a talp, a 
rajta lévı zónákon tükrözıdik szerveink állapota. Masszá-
zsával, vagy más behatással a szervezet mőködésében 
beállt zavarokat elháríthatjuk. Ez a talpreflexológia. 
A fülkagylónk is ilyen mikrorendszer. A fülreflexo-lógiának 
használatos más elnevezése is, úgymint az auriculo-te-
rápia, amely „fülkagylóval gyógyítást” jelent, vagy a 
fülakupresszúra, amely a fülnek masszázzsal való mani-
pulálhatóságára utal. A fülreflexológia elnevezés azért tart-
ható helyesebbnek, mert nemcsak a kezelés – az odaha-
tás – lehetıségét mutatja, hanem a diagnosztizálásét is, 
tehát az oda-visszahatás kölcsönösségét. 
E könyvecske lapjain elıször áttekintjük a fülreflexológia 
történetét, majd a módszer használhatósági területeit. A 
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zónatérképen a fül részei szerint haladva az egyes zónák 
helyzetét hatáskörükkel követhetjük nyomon.  
Mivel a fülkagyló markáns topográfiával rendelkezı test-
rész, és igen változatos formát mutat, minden embernél 
más és más, ezért a síkban ábrázolt fültérkép önmagában 
nem, csak a mellékelt magyarázó szöveggel együtt hasz-
nálható.  
Minden fülrészhez két rajzot készítettem. Az egyiken az 
áttekintést segítı, a fülrésznek az egész fülkagylón el-
foglalt helye látható, a másikon kinagyítva a fülrész, hogy a 
zónák jól tanulmányozhatóak legyenek.  
A Mesterpontok és Funkcionális pontok bemutatása után 
összesítve, – a fontos pontokkal kibıvített – teljes zónatér-
képen ábrázoltam a tanultakat. Itt újra átnézhetjük a zóná-
kat egy anatómiai barangolás keretében. 
A KEZELÉSI TERVEK-ben és az INDEX-ben található 
pontgyőjtemény  konkrét panaszokra ad kezelési ajánlatot. 
Európában újra terjed a fülreflexológia. Ez a könyv hasz-
nos, mindenki által elérhetı egészségmegırzı lehetıséget 
– a saját fülünket – adja a kezünkbe. Ragadjuk meg ezt a 
lehetıséget és éljünk is vele. 
Remélem örömüket lelik benne és hasznukra válik. Néhá-
nyuk talán hivatásának is választja, ezért tanfolyamot is 
vezetek. Sok sikert! 
Fogadják szeretettel. 
 

a szerzı 
Kelt Szadán, a Szent Korona Évében. 
 
Tapasztalataival, kérdéseivel megtisztel. 
 

Temesvári Gabriella 
� 2111 Szada, Margita u. 5. 

� 06-28-407-320 



FÜLREFLEXOLÓGIA 7 

A FÜLREFLEXOLÓGIA TÖRTÉNETE 
 
A fülreflexológia távolkeletrıl, Kínából származik. Az aku-
punktúra egyik ága. A gyógymód legrégibb írásos emlékei 
a több, mint kétezer éves Ling-Shuban találhatóak. Itt ol-
vasható, hogy „A fül az a hely, ahol valamennyi csatorna 
találkozik.” A csatornán az akupunktúrából ismeretes ener-
gia-csatornát, meridiánt, vagy vezetéket érthetjük.  
A fülreflexológia rohamos fejlıdése a francia neurológus 
professzornak, Nogier-nek köszönhetı, akit ezért a 
„fülakupunktúra atyjá”-nak 
neveznek. İ figyelte meg, 
hogy a kínaiak az egyes 
testrészeket hol kezelik, és 
nagyon érdekes összefüg-
gést fedezett fel.  
A szerveinket képviselı  
zónák elhelyezkedése a fül-
kagylón nem véletlenszerő, 
hanem az anyaméhben 
fejjel lefelé elhelyezkedı 
magzatnak felel meg. Azu-
tán a kutatás már célzottan 
haladhatott, és Nogier ki-
dolgozta a módszert európai 
alkalmazásra. Elsı munkái ez-
zel kapcsolatban 1956-ban az 
NSzK-ban jelentek meg.  
 
Több „fültérkép” ismeretes, de mivel némelyik csak pontok-
kal dolgozik, az összefüggések nehezen ismerhetıek fel, 
sıt! elsıre elbátortalaníthatják az érdeklıdıt, ezért én 
egyik kínai mesteremtıl, Dr. Li Yu Qin-tıl megismert fültér-
képet mutatom be, amely pontok helyett elsısorban reflex-
zónákat határoz meg, melynek logikája – minimális anató-
miai ismerettel – követhetı, és könnyen megjegyezhetı. A 
kisebb-nagyobb zónák képviselik a szerveket. A szervek 

Magzat képe a 
fülkagylóban 
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zónáin, illetve zónapontjain kívül még néhány úgynevezett 
mesterpontot és funkciópontot is megismerhetünk. Ha már 
az eligazodással nincs gond, a különbözı pontok helyzete 
is könnyebben megjegyezhetı lesz. 

A FÜLREFLEXOLÓGIA ALKALMAZÁSI 
LEHETİSÉGEI 

A fülkagylóval való gyógyítás – lévén a Kínából eredı aku-
punktúra része – a természetgyógyászatban is az 
akupunktır, vagy akupresszır kezelési lehetıségei közé 
tartozik. 
A fülreflexológia használható mindarra, amire például a 
talpreflexológia, vagy a test akupressszúra: betegség meg-
elızésre, diagnosztizálásra, gyógyításra, ezeken kívül – 
Kínában mindennaposan használják – mőtéti érzéstelení-
tésre is. 

BETEGSÉG MEGELİZÉS 
A fülkagyló rendszeres masszázsával az egészség fenn-
tartható, illetve például járványok kezdetén célzott kezelés-
sel a fertızés megelızhetı, vagy a megbetegedés káros 
következményei csökkenthetıek. Mindenkinek ajánlható 
elsajátítása. „A FÜL KEZELÉSE” fejezetben néhány képen 
bemutatásra kerül. 

DIAGNOSZTIZÁLÁS 
Az európai emberek számára elég furcsa lenne, ha valaki 
azt mondaná, mutasd a füled, megmondom, mi bajod. A 
távolkeleti gyógyítóknak sokat árul el, ha a fül megtekinté-
sekor annak valamely részén enyhe elszínezıdést, foltot, 
hólyagocskát, hámlást, göbcsét, hegesedést, vagy bere-
pedést talál. Ez a zónához tartozó szerv ártalmára, megbe-
tegedésére utal. Egyszerő kézi nagyítóval, jó megvilágí-
tásban végezzük a szemlét. 
Krónikus betegségre vall a zónában található bırhámlás. 
Például a tüdızónában a hámlás asztmára utal.  
Gyulladásra következtethetünk a bırpírból.  
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Ha a fülkagyló egyes helyein tapintáskor rugalmatlanságot 
érzünk, az meszesedési folyamatra, helyi vérellátási zavar-
ra utal.  
A gerinczónában keményedés porckorong elváltozást je-
lez. Nemritkán megfigyelhetı kifejezett anatómiai el-
változás, deformitás is a fülkagylón. 
 
A betegségeket a megtekintésen kívül a zónák, pontok 
érzékenysége is elárulja. Ezeket megkereshetjük. Egyik 
módja az érzékeny pontok keresésének az átpásztázás . 
Valamely finom, tompa végő tárggyal mindenütt egyforma 
nyomást kifejtve átpásztázzuk a zónákat egymás után.  
A másik mód az elektromos pontkeres ı készülékkel való 
átvizsgálás. A készülék hangjelzéssel figyelmeztet a csök-
kent energiájú – kisebb elektromos ellenállású – zónára. 
Ezeknek a keresési módszereknek csak ott van értelmük, 
ahol a megtekintésnél nem találtunk hámlást, hólyagot, 
vagy gyulladást, ekcémát, sérülést. Ott ugyanis ezek a 
módszerek nem alkalmazhatóak, hamis eredményt mutat-
nának.  

GYÓGYÍTÁS 
Legáltalánosabban a fájdalomcsillapításra alkalmazható a 
fül zónáinak masszázsa, kezelése. Másik nagy terület a 
gyulladáscsökkentés. Ezenkívül vannak speciális görcsol-
dó, magas vérnyomás elleni, szédülésre, asztmára ható, 
lázcsillapító, nyugtató pontok is. Lásd: Mesterpontok, 
Funkcionális pontok. A drogfüggıségtıl való megszabadu-
lást elısegítı NADA-pontok kezelésével a természet-
gyógyászat külön ága, a fül -addiktológia  foglalkozik. A 
fülkagylóval való gyógyítás az akupunktır, illetve 
akupresszır kompetenciája.  
Stimuláló, er ısítı kezelést csökkent mőködésnél, ener-
giahiánynál alkalmazunk, gyenge, közepes ingerléssel.  
Levezetı, eloszlató  kezelést túlmőködésnél – láz, allergia, 
stb. esetén – ezt általában erıs ingerhatással. 

MŐTÉTI ÉRZÉSTELENÍTÉS 
Kínában mindennapos gyakorlat az akupunktúrás mőtéti 
érzéstelenítés. Ennek elınye, hogy stabilizálja a vérkerin-
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gést, segít elkerülni a mőtét alatti sokkos állapotot. Egyes 
mőtéteknél – amikor kifejezetten szükséges, hogy a beteg-
gel kommunikálni lehessen, például a szem korrekciós 
mőtéteinél – már a mőtét alatt ellenırizheti az operátor a 
munkáját, szükségtelen lehet újabb mőtéti beavatkozás. Az 
altatószerekre allergiás betegek is mőthetıek lesznek. A 
magas életkorú, vagy gyenge beteg, aki a mőtéti altatást 
nem bírná ki, ezzel a módszerrel érzésteleníthetı, és a 
szükséges mőtét elvégezhetı. Kismamák terhesség alatti 
mőtétei veszély nélkül végezhetıek, szülésnél, császár-
metszésnél az anya ébren átélheti babája születését, káro-
sodás és fájdalom nélkül. 
A mőtéti érzéstelenítés legjobban alkalmazható a fül-, orr-, 
gégészet, és a fogászat területén, itt csak a páciensek 2-5 
%-ánál nem megfelelıen hatásos. A nyak, strúma, tüdı-, 
szív- és nıgyógyászati beavatkozásoknál is még elég jól 
használható. Legkevésbé felel meg a felsı hasi mőté-
teknél, itt a betegek 15-20 %-ánál nem kellıen érzéste-
lenít. (Átvett adatok.) Ezekben az esetekben a testpontok 
használhatók, általában elektro-akupunktúrás módszerrel. 
 

���              ��� 
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A fülreflexológia alkalmazásához ismernünk kell a fültérké-
pet. Hogy könnyebben el tudjunk igazodni a fültérképen, 
elıször a fül egyes részeit, és a rajtuk található zónákat 
mutatom be. 

 
Mivel a fül felszíne eléggé domborzatos, az egyes zónákat 
csak a magyarázószöveggel együtt – és minden ember 
füléhez külön-külön – tudjuk beazonosítani. 



12 TEMESVÁRI GABRIELLA 

AA  FFÜÜLL  RRÉÉSSZZEEII  

Mivel a különbözı könyvekben találkozhatnak más-más elnevezéssel is, 
a latin, és szokásos magyar elnevezéseket is megadom. 
A fül részei:    1. helix, vagy csiga, fülszegély 
  2. scapha, vagy árok, csurgó 
  3. anthelix, vagy belsı csiga, belszegély 
  4. fossa triangularis, háromszögő árok 
  5. tragus, vagy fülcsap 
  6. antitragus, porcos dudor 
  7. lobulus, vagy fülcimpa 
  8. concha, vagy fedélzet 
  9. cavum, vagy üreg, csésze 
 10. dorsum auriculae, fülhát 

1. HELIX, VAGY CSIGA 
 
A helix, másnéven csiga, vagy fül-
szegély, melyhez hozzátartozik 
még a cimpa külsı széle, a cimpa 
aljáig. A fül közepén kezdıdı né-
mileg visszahajló porcos csiga, 
mely felülrıl körbe kerüli a fület.  
 

 
A gyökér , vagy fülközép az a por-
cos rész, ahol a porcos csiga kijön 
a fülünk közepébıl. (a magzat köldökzsinórjának felel 
meg.) Körülbelül a napfonat csakra helyén van. Ebben a 
zónában található a „O”-pont, pszichés mesterpont. mely 
kezelhetı feszültségnél, idegességnél, nagyon jó csuk-
lásnál, viszketésnél. (Ld: Mesterpontok) 
 
A fülszegélyen található pontok a külvilággal való kap-
csolatot, a külvilágra nézı testnyílásokat reprezentálják. 

A csiga áttekintő rajza 
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A végbél-pontot  kezeljük hasmenés, székrekedés esetén, 
aranyérnél, vastagbélgyulladásnál és végbél-elıreesés 
kórképben. 
 
A húgycs ı-pont  húgycsıgyulladásnál, vizelési nehézség-
nél kezelendı.  
 
A küls ı nemiszerv-pont  heregyulladás, viszketés, egyéb 
külsı nemi szervi probléma esetén érzékeny. 
 

A
 c

si
g
a 

p
on

tja
i 
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A végbélnyílás-pont  aranyér, végbél berepedés, 
végbélsipoly esetén hatásos segítséget nyújt. 
 
A fülcsúcson  lévı pontot a kagylót  függıleges tengely 
mentén behajtva találjuk meg könnyen. Láz, magas vér-
nyomás, allergia esetén segít, levezetı kezeléssel. Hatá-
sos a fülcsúcs érintéses moxázása. Szénanátha esetén 
általában egy hétre tünetmentesíti a beteget. 
 
A Darwin-gumó  a fülszegélyen lévı kis kiszélesedés. Sok 
embernél látszatra hiányzik. Kezünkkel végigsimítva a fül-
szegélyt belülrıl érezzük a kissé kiszélesedı porcot. A 
Darwin-gumó közepén található az úgynevezett Darwin-
pont, – vagy máj-yang pont – a fájdalomcsillapítás fı pont-
ja, elsısorban isiász, lumbosacrális területen, jelentıs pont 
májproblémák, szédülés, magas vérnyomás kezelésénél. 
 
Fülszegély 1 - fülszegély 6  pontok, más néven fülszél 
pontok a Darwin-gumó alsó széle és a cimpa legalsó része 
között oszlik meg. A külvilág támadásai (hideg, fertızések) 
ellen védenek. Mindegyik pont jó mandula-gyulladás, lég-
csıhurut, garatgyulladás, köhögés ellen. Azt kezeljük, 
amelyik a legérzékenyebb. 
 

☺ - Ma már szebben köhögsz. 
- Egész éjjel gyakoroltam. 
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2. SCAPHA, VAGY ÁROK 
 
 
Scapha, árok, vagy csurgó. A helix, 
(csiga, vagy fülszegély) és az Y-
porc (belsı csiga) közötti árok mé-
lye. A legmélyebb ponttól kétoldalt 
az „árok-part” fele magasságáig tart.  

 
 
A felsı végtagot, a kart képviseli. 

Hat részre osztva – 
értelemszerően fentrıl 
lefelé – az ujjak, a csukló, 
a könyök, a vállizület, a 
váll, és a kulccsont zónái 
találhatóak. 
 
Az ujjak  zónája minden-
féle ujjbetegségnél, fáj-
dalomnál, érszőkületnél, 
ujjzsibbadásnál, érszőkü-
letnél, körömágygyulla-
dásnál, ínhüvelygyulla-
dásnál kezelhetı. 

 
Az ujjak és a csukló zónája között 
található „Szél forrása ”-pont jó ha-
tású allergiáknál, bırvisz-ketésnél.  
 

A csukló  zóna helyi fájdalmaknál segít. 

Az árok áttekintő rajza 

Az árok zónái 
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A könyök  zónája könyökizületi fájdalom, teniszkönyök, 
golfkönyök, helyi gyulladásra jó. 
 
A váll1 -zóna a váll izületi fájdalmaira, a váll2 -zóna a váll 
kötıszöveti gyulladásaira hatásos. Reuma, „befagyott váll” 
kezelhetı általuk. 
 

A kínai gyógyítók a kificamodott vállat úgy rántják helyre, 
hogy egy percig erısen rányomnak a Váll-1 pontra, majd 
gyors rántással helyre ugrasztják. 

 
A kulcscsont  zónája segít pl. kulcscsonttörés fájdalmainál. 
 
Az egész kar kezelhetı bénulásoknál. 
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3. ANTHELIX, VAGY BELS İ CSIGA 
 
Az anthelix, – crura anthelicis 
superior és inferior – , vagy 
belszegély, belsı csiga az Y-
alakú belsı, porcos csiga. A 
domborulat legkiemelkedıbb 
részétıl jobbra-balra a lejtı 
feléig húzódik. Az alsó vég-
tagot és a gerincet, törzset 
képviseli.  

A gerincoszlop megfelelı csi-
golyatestei a legkiemelkedıbb 
részeken, az ideggyökök a külsı árok felé esı részen, a 
porckorongok a belsı lejtı felsı részén, a ganglionok a 
belsı lejtı középvonalán találhatóak. 
 
Az anthelix Y-szára képviseli a törzset, az Y felsı ága az 
alsó végtagot, az Y alsó ága az ülepet és ülıideget. 
 
A felsı ág  fülszegély alatti rész külsı része a lábujjak  
zónája, belsı része a saroké , lefelé haladva a boka , majd 
a térd  zónája következik. Mindegyik zóna a megfelelı terü-
let fájdalmánál, törésénél, izületeinek gyulladásánál ajánl 
kezelési megoldást.  
Az Y-felsı ágának töve a csípı területe. Kezelhetı lum-
bágó, isiász, coxartrózis esetén. 
 
Az Y alsó ágának eleje az ülep , vége az üdıideg  területe. 
Az ülep zónát gerincgyulladások, traumás lumbágó esetén, 
az üdıideg zónáját isiász kezelésére használják. 
 
 

Belső csiga áttekintő rajza 
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A porc legmagasabb vonulatát szaggatott vonallal jelöltük. 
A szaggatott vonaltól kifelé lejtı részt képzeletben 5 részre 
osztjuk.  

Az öt 
részbıl 1 rész az Y 
szárának alsó részén a 
nyakcsigolyák  területe. 
Gondoljunk a fejjel lefelé 
elhelyezkedı magzatra.  
A másik, két ötöd rész a 

hátcsigolyák  területe, 
majd a felsı két ötöd 
rész a lumbo-sacrális  
gerincrész zónája. 
  Ezeken a zónákon ke-
zelhetıek a csigo-

lyakopások, fájdalmak, meszesedések, az elıbb leírtaknak 
megfelelı helyeken.  
A zónákon az érzékenység jelzi, hogy melyik csigolyasza-
kaszon van a probléma. Például porckorong-problémánál, 

A belső csiga zónái 
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becsípıdésnél kezelése azonnali eredményt ad, a beteg ki 
tud egyenesedni, fájdalmai csillapodnak.  
 

☺   Kétrét hajolva, botra támaszkodva botorkál a 
skót az utcán. 
- Reuma? 
- Á, eltört a botom. 

 
A szaggatott maximum-vonaltól (a porc domborulat legki-
emelkedıbb része) befelé, az aktuális gerincszakasznak 
megfelelı  törzsrész zónái találhatóak.  
 
A nyakcsigolyák zónái mellett a nyaki  terület. Ezt 
pajzsmirigy problémánál,  nyaktáji fájdalmaknál kezel-
hetjük. 
 
A hátcsigolyák melletti terület a mellkas  zónája. Mellkasi 
fájdalmaknál, emlımirigy gyulladásnál, anyatej hiánynál, 
bordaközi fájdalmaknál kezelhetı. 
 
A lumbosacrális terület mellett a has  zónája található. Has-
izmok, egyéb hastáji fájdalmakra jó. 
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4. FOSSA TRIANGULARIS 
 
 
  
A fossa triangularis – háromszögő 
árok – az anthelix Y-ágai közötti 
háromszög alakú mélyedésben 
van, a legmélyebb árokvonaltól 
kétoldalt az emelkedı feléig tart. 
 

 
A háromszögő árok Y-ág felé esı 
csúcsán lévı terület felsı része a 
Shen-men , a „Szellem Kapuja” 
zónája. Ez a terület kezelhetı álmatlanság, 
stressz, vegyes fájdalom esetén, nyugatóként allergiás és 
szenvedély-betegségeknél. Megnyugtatja a cigaretta, al-
kohol, drogfüggı beteget, csökkenti az elvonással járó fe-
szültségeket. A NADA-pontok egyike. A NADA „semmit” 
jelent, azaz elvonó-kezelések pontjait. 
 

A Shen-men alatti 
kis zóna a kis-
medencét rep-
rezentálja. 
A kismedence  
szerveinek prob-
lémáinál, gyulla-
dásainál kezeljük.  
 
Az árok középsı 
zónája az  – 
asztma-zóna –  

Háromszögű árok áttekintő   

Háromszögű 
árok zónái 
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allergia, reuma, asztma, nehézlégzés  esetén hatásos. A 
zónában egy elágazó ér megvastagodása utalhat a fenn-
álló allergiára. 
 
A belsı nemi szervek  zónája a csigáig, a csiga alá nyúlik. 
Kezeljük korai magömlésnél, menstruáció zavarainál, 
fájdalmainál, hüvely-váladékozásnál, szabálytalan méhvér-
zésnél, petefészek gyulladás, heresérv, mióma esetén. 
  
A zóna felsı sarkában találunk egy pontot, „mvny” , mely a 
magas vérnyomás  csökkentésére szolgál. 
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5. TRAGUS, VAGY FÜLCSAP 
 
 

A tragus, vagy fülcsap a hal-
lójárat bemeneti nyílását elölrıl 
fedı rész, Ez a rész egy na-
gyobb alsó, és egy kisebb felsı 
porcos képzıdménybıl áll. 
Legtöbb embernél csak egy csú-
csocska látható, de fölötte egy 
kisebb is kitapintható.  
Itt láthatunk üres háromszöggel 

jelölt pontokat. Ez azt jelenti, 
hogy az adott pontok nem a 

felszínen, hanem a fülcsap belsı részén találhatóak. Uj-
junkkal benyúlva érhetjük el. 
 
 
Két belsı oldali pontot 
találhatunk. A gége-pont  
a fülcsap felsı, kisebbik 
kiemelkedı porca alatti 
részen van. 
Gégegyulladás, mandu-
lagyulladás, torokfájás 
esetén hasznunkra lehet 
 
Az orr-pont , vagy „belsı 
orr” (háromszöggel je-
lölve) orrdugulásnál, orr-
gyulladásnál, orrvérzésnél 
alkalmazható. 
 
Kívül a csiga közelében 
található pont a „küls ı fül”,  
hallászavarok, fülgyulladás, fülzúgás kezelésére. 

Fülcsap áttekintő rajz 

A
 fülcsap

 p
ontjai 
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A „küls ı orr ”-pont a két porccsúcs között található, (körrel 
jelölve) orrgyulladásra, dugulásra, valamint rosacea ellen 
használjuk. 
 

☺    A kisebbik rossz 
-Te miért iszol, ha tudod, hogy az alkohol árt? 
-Inkább legyen borvirágos az orrom, mint vízkö-
ves a fogam. 

 
A felsı, kisebb csúcsocska hegyén lévı pont a „láz-pont” , 
lázra, fogfájás ellen, míg az alsó, nagyobb csúcsocska he-
gyén a „mellékvesekéreg ”-pont reuma, allergia, 
gyulladások, alacsony- és magas vérnyomás kiegyenlíté-
sére szolgál. 
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6. ANTITRAGUS 
 
Az antitragus a tragus-szal, fül-
csappal szemben lévı porcos du-
dor, fülcimpa feletti fülrészlet. 
 
 
 
 
Két pontot találhatunk itt.  
Az egyik a görbület élén lévı „he-
re”-pont. Ez a pont heregyulladás, 
szexuális zavarok, bırviszketés, 
csalánkiütés esetén alkalmazható.  
Más források ezt a pontot asztma 
ellen is ajánlják.  
 
A másik pont a kis egyenes szakasz közepe táján, a porc 

élén van. Ez a „szédülés ”-
pont, fülzúgás, fül eredető 
szédülés, belsı fül gyulladás 
esetére. Egy másik forrás-
munkában a szédüléspontot 

éjszakai ágybavizelés 
ellen kezelik. 

 
Az antitragus te-
rülete három zó-
nára bontható.  
Ez a fej képvise-

lete. 
 

 Mégpedig a fejünkhöz közelebbi rész a homlok nak felel 
meg, a legtávolabbi a tarkónak, és a középsı a halánték-
nak.  
 
A „tarkó ”-zóna kezelése fejfájás, szédülés, álmatlanság 
ellen jó, valamint nyugtató hatású.  

Antitragus áttekintő rajza 

A
ntitrag

us p
ontjai, zónái 



FÜLREFLEXOLÓGIA 25 

A halánték -zónát féloldali, vagy halántéktáji fejfájásnál 
szokták alkalmazni.  
A homlokzóna  homloktáji fejfájásra, szédülésre, álmatlan-
ságra kezelhetı. 
 

 ☺  Alvászavar 
- Ha este kávét iszom, nem tudok aludni. 
- Én ha alszom, nem tudok kávét inni. 

 
Ha az antitragus belsı felszínét kezeljük, akkor minden-
fajta fájdalomra, idegzavarra, idegi rövidlátásra, klimaxra 
nyújthatunk enyhülést. 
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7. LOBULUS, VAGY FÜLCIMPA 
 
Lobulus auriculae, vagy fül-
cimpa. A fülkagyló alsó, lágy, – 
nem porcos – része. 

 
Az incisura intertragika – a 
tragusok közötti árok – két ol-
dalán látható két pont, a szem-1 , 
és szem-2 .  
A szem-1 pont a fejhez köze-
lebbi, szempanaszoknál, elsı-
sorban hisztériás- és valódi rövidlátásnál, glaukómánál, 
retina betegségnél, szemideg-sorvadásnál ajánlott.  
A szem-2 pont a külsı, szintén szempanaszoknál, rövid-
látásnál és astigmiánál – fénytörési rendellenességnél – 
kezelendı. 
 
Magát a cimpát feloszthatjuk három oszlopra, és három 
sorra.  
A felsı sor belsı „fog ”-zónájában van a felsı fogsor  
anesztézia – érzéstelenítı – pontja, valamint fogfájás, fog-
ínygyulladás,  alacsony vérnyomás esetén hatásos.  
 
A felsı sor középsı zónája a „nyelv” , nyelvgyulladás, her-
pesz, állkapocs problémák esetére jó.  
A felsı sor külsı „fog ”-zónája fogfájásra, az állcsont 
gyulladására, szájzár esetén kezelhetı.  
 
A középsı sor belsı zónája a „fül eleje”  zóna, idegrend-
szeri gyengeségnél ajánlott, valamint ebben a zónában 
van az alsó fogsor érzéstelenítı pontja. 
 
A középsı sor középsı zónája a fülcimpa közepe, a 
„szem ”-zóna. Kötıhártya gyulladásnál, hisztériás rövidlá-

Fülcimpa áttekintő rajza 
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tásnál, mindenféle szemproblémánál kezeljük. Ebben a 
zónában van a „Szem mesterpont” is. Ld. Késıbb. 
 

☺  Romlik a látásom. 
Régebben egy percig néztem egy nıt, és órákig  
.. hm. . a hatása alatt álltam. Mostanában órákig 
nézem, és egy percig hat. 

 
A középsı sor külsı zónája a „fül belseje ”, szédülés, fül-
zúgás, halláscsökkenés esetén jelenthet segítséget. 
 

  
Az alsó sor közepén lévı „mandula ”-zóna torokfájásnál, 
gégeproblémánál, mandulagyulladásnál hatásos. 
 
Egy ovális zónát találunk a cimpában, ez az „arc, pofa ” 
területe. Ezt a zónát arcbénulás, arcizomgörcs, fültımirigy-
gyulladás, pattanásos arcbır és arcráncosodás ellen aján-
lott kezelni. 

Fülcim
p
a zónái 
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8. CONCHA, VAGY FEDÉLZET 
 
A concha auriculae, vagy fedélzet a 
nevét csónakszerő alakjáról kapta. A 
helix induló görbülete, és az 
anthelix Y-alsó ága közötti csó-
nakszerő mélyedés, a legmé-
lyebb vonaltól az emelkedı rész 
inflexiós vonaláig, azaz kö-
rülbelül az emelkedı feléig tartó 
terület. 

 
A fedélzet a legmélyebb vonaltıl két 
részre, – alsó és felsı félre – osztható. 
Az alsó fele három zónára oszlik, mely az emésztı-
rendszer alsó szakaszát reprezentálja, úgymint a nyombél, 
a vékonybél, és vastagbél területét. A vékonybél és vas-
tagbél zónájának határán – miként az anatómiában – talál-
ható pont a „vakbélpont”. 
 
A nyombél-zóna  nyombélfekély esetén, valamint hiányos 
sósavelválasztásnál kezelhetı. (Nem logikus, mert a sósavel-
választás nem a nyombélhez köthetı. TEGA) 
 
A vékonybél  zóna hasfájásnál, emésztési zavaroknál, bél-
hurut esetén, valamint gyors szívdobogásnál hat. Itt gon-
dolhatunk az akupresszúrában megismert vékonybél-szív 
kapcsolatra. (Az összefüggésekrıl Temesvári Gabriella: Öt 
Elem Tana c. könyvben olvasható.) 
 
A vakbél-pont  vakbélgyulladásnál, féregnyúlvány gyulla-
dásnál segíthet. 
A vastagbél zónája  rossz emésztés, teltségérzés, szék-
rekedés esetén, valamint asztma, bırviszketés, légzési 
panaszok esetén használatos. Ezek az indikációk a vas-
tagbél-tüdı meridián kapcsolatra vezethetık vissza. 

Fedélzet áttekintő 
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A fedélzet felsı felén négy zóna különíthetı el. Az elsı a 
hasnyálmirigy-epe, a másik a vese, a harmadik a húgyhó-
lyag, és a negyedik a sarokban a prosztata zóna. A vese 
és húgyhólyag zónák határán lévı pont a húgyvezetéket 
képviseli.  

 
A hasnyálmirigy-epezóna  a jobb fülben az epehólyagot, a 
bal fülben a hasnyálmirigyet reprezentálja. Kezeljük epekı, 
cukorbaj, hasnyálmirigy gyulladás, epe eredető fejfájás, 
emésztési zavar, herpesz esetén. 
A vesezóna  a megfelelı oldali vese képviselete. Derékfá-
jás, fülzúgás, asztma, menstruációs zavar, korai 
magömlés, csöpögı vizelet, ödéma és kopaszság 
javítására alkalmas. Az egyik NADA-pont. 
A húgyvezeték-pont  vesekı, -görcs esetén segíthet. 
A húgyhólyag  zóna hólyaggyulladás, nehézvizelés, 
csöpögı vizelet, derékfájás, prosztata panaszok, hólyag 
eredető tarkófájás gyógyzónája. 
A prosztatazóna  a prosztata panaszai, -gyulladás, -
megnagyobbodáa, esetén használható. 
A fedélzet közepén  található pont általános hasfájás, 
teltség, puffadás esetén ajánlott. Egyes források hasi mő-
téti érzéstelenítınek említik. 

Fed
élzet zónái, p

ontjai 
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9. CAVUM, VAGY ÜREG 
 
A cavum, vagy üreg. A fül közepén lévı 
üreg, a helix gyökér része, a hal-
lójárat, a tragus, antitragus és 
anthelix Y-szára által határolt 
terület, beleértve az incisurát is. 

 
A helix alatti rész – lejtı oldala – 
három zónára osztható, a fej felıli 
zóna a száj, a középsı a nyelıcsı, 
a gyökér alatti a gyomorszáj zónája. 
A gyökeret körbeveszi – az 
anatómiai görbületet utánozva – a gyomor.  
A gyomorzóna két oldalán a máj és lép zónája található. Az 
üreg közepén van a szív zónája, melyet a hallójárat szélé-
vel a légcsı zónája köt össze, és a tüdızóna veszi körül.  
Az incisura alsó fele a belsı elválasztású mirigyek zónája, 
felsı része a hármasmelegítıé. 
 
A szájzóna  herpesz, ajakgyulladás, epepanaszok esetén 
kezelendı. 
 
A nyelıcsı zónája nyelıcsıgyulladás, -szőkület, nyelési 
nehézség alkalmával ingerelhetı. 
 
A gyomorszáj  zóna gyomoridegesség, csuklás, hányinger 
esetén segíthet. 
 
A gyomorzónát  gyomorfekély, gyomorhurut, gyomorsav 
hiány, emésztési zavar, álmatlanság gyógyítására ajánlják. 
 

Üreg áttekintő rajza 
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A májzóna  mindkét oldali fülben mellkasi fájdalom, szédü-
lés, menstruációs zavarok, klímax, magas vérnyomás, he-
patitis, vashiányos vérszegénység, szembajok, valamint 

méregtelenítés elısegítésére leszoktató kezelésnél nyer 
alkalmazást. NADA-pont. 
 
A lép-zóna  hasteltség, hasmenés, székrekedés, étvágyta-
lanság, emésztési zavarok, izomsorvadás, vérbetegségek 
esetén a baloldali fülben érzékeny és kezelhetı. 
 
A szív-zónát szívbajoknál, szívelégtelenség, szívbelhártya 
gyulladás, magas vérnyomás esetén, ideggyengeségnél, 
szájherpesznél, nyelvgyulladásnál kezelik. 
 
A légcs ı zónáját köhögés, légcsıhurut, tüdıasztma ese-
tén ajánlott kezelésbe vonni. 

Ü
reg

 zónái 
 

tüdő 

HM 
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A tüdı-zóna  asztma, bırviszketés, székletzavar, 
szénanátha, légzıszervi problémák esetén javít a betegen. 
A zónában található a tüdımőtétek érzéstelenítı pontja is. 
NADA-pont.  
 
A BEM, a belsı elválasztású mirigyek zónája menstruációs 
zavarok, klímax, meddıség, reuma és allergia fennálltakor 
alkalmazható. Mindegyik belsı elválasztású mirigy mőkö-
dészavara miatti kórképben kezelésbe vonható. 
 
A HM zónája a kínai „hárommelegítı” energetikai funk-
ciókör, úgymint felsı-légcsere, középsı-anyagcsere, alsó-
kiválasztás javítására hatásos. A zóna fejfájás, hasteltség, 
valamint a kar külsı oldali fájdalmakor kezelendı. 
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10. DORSUM AURICULAE, VAGY FÜLHÁT 
 
A fülkagyló háti oldalához két térképet mutatok. Az egyik a 

kínai tanítások szerinti.  
A Dr. Li Yu Qin szerinti 
térképen pontokat, vo-
nalzónát és zónákat kü-
lönböztethetünk meg.  
 
A fülkagyló mögötti por-
cos domborulat két-
oldali árkában – az 
anthelix hátoldalán – van 
az úgynevezett háti 
süllyedés  vonalzónája, 
mely fentrıl lefelé masz-
szírozva jó magas vér-
nyomás és viszketés 
ellen. (az ábrán szagga-
tott vonalak) 
 
A három pont: a felsı-, a 
középsı-, és alsó fültı-
pont. 
A felsı fült ı-pont, a 
fültı legmagasabban 
fekvı részén található, 
orrvérzésre ajánlják, és 
sclerozis multiplexben 
szenvedı beteg kezelé-

sére.  
 
Az alsó fült ı a legmélyebben fekvı pont, alacsony vér-
nyomás emelésére, szabálytalan menstruációra, és két-
oldali bénulásra kezelik. 
A kettı között, a középvonalban találjuk a középs ı fült ı 
pontját, melynek kezelése paraszimpatikus hatású, lassítja 

A fülhát zónái, pontjai a 
kínai térkép szerint 
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a szívritmust, görcsoldó. Jó még orrdugulás, epegyulladás, 
epekı, hasgörcs, hasmenés esetén.  
 

☺  Mit adjunk a hasmenéses betegnek? 
Utat. 

 
A három x-jelő pont  a hátat képviseli. Mindegyik lumbális 
fájdalmakra, hátfájásra, viszketésre jó. 
 
A kínai térképen a kagyló hátolalán a középsı fültıtıl kifelé 
haladva a tüdı, középen a lép, a szegélyen a máj zónája 
található, a cimpa hátoldalán a vese, a szegély felsı ré-
szén a szív területe. 
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Fülhát térkép Nogier neurológus szerint 



36 TEMESVÁRI GABRIELLA 

MESTERPONTOK 
 
A mesterpontok az egész szervezetre hatást gyakorolnak. 
Vegetatív idegrendszert beszabályzó, vagy általános fáj-
dalomcsillapító hatásuk révén az egész szervezet mőködé-
sét lehet ingerlésükkel befolyásolni. A mesterpontok hasz-
nálatakor egy általános, kiterjedtebb hatást érhetünk el és 
általában az egyes pontkombinációk fontos alkotórészei. 

 
 

„O” pont  

 

M
esterp

ontok a fülkag
ylón 
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„O”, vagy zéró-pont. A gyökéren helyezkedik el. Kiterjedt, 
általános vegetatív beszabályozó és nyugtató, csillapító, 
sedatív hatású. A plexus solaris képviselete. Alvászavarok, 
félelem, nyugtalanság, pszichés eredető impotencia esetén 
kezeljük.  
 
Szem mesterpont 
A Szem MP, vagy Mester Sensorial a fülcimpa közepén 
található. Mindenféle neuralgiánál, a „o” ponthoz hason-
lóan alkalmazzuk. 
 
Omega pontok 
A három omega ponttal az egész szervezet funkciója befo-
lyásolható. Az Ω-pont az intellektusra hat, az Ω1-pont a 
táplálkozásra, az Ω2-pont a szexualitásra. A három pontot 
egyszerre kezeljük. (Analógiát látok „a három cinóbermezı” és 
az omega-pontok között. TEGA) 
 
Fej mesterpont 
A fej betegségeire, migrén, akné, trigeminus neuralgia stb. 
ellen használható. 
 
Bır mesterpont 
A tragus belsı oldalán található, a rajzon háromszöggel 
jelılve. Alkalmazható pattanás, ekcéma, pikkelysömör, láb-
szárfekély, egyéb bırproblémánál. 
 
CCMP 
Corpus Callosum mesterpont, a bırmesterrel szemben, a 
tragus külsı oldalán, a rajzon a háromszögben lévı pont. 
Igen erıs, különösen féloldali fájdalmak esetén jó hatású. 
Hatásos szénanáthánál is. 
 
CA-zóna 
A comissura alba a tragus elıtti zóna, az összekötı zóna a 
fül és a fej között. Jobbkezeseknél a a jobb fülön a Be-
fogadó meridiánnak, bal fülön a Kormányzó meridiánnak 
felel meg. Balkezeseknél fordítva. Kezelhetı minden olyan 
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esetben, amikor a Befogadó, ill. Kormányzó meridiánt 
akarjuk befolyásolni. 
 
ACTH-pont 
Az adrenokorticotrop hormon felszabadulását serkenti. A 
tragus alsó részén, az incisura szélén található. Egyes for-
rások a tragus alsó porcának kiemelkedı csúcsára helye-
zik. Krónikus fájdalmak, gyulladások, bırbetegségek, aller-
giák esetén kezeljük. Cukorbetegek, fekélyesek ne hasz-
nálják! 
 
Alsó és fels ı végtag mesterpontok 
A helixen, a gyökér után találhatóak. Ingerlésükkor az 
egész végtagra hatást fejtenek ki. Leggyakrabban fájda-
lomcsillapításra, bénulásra használatosak. 
 
Darwin-pont 
A lumbosacrális terület mesterpontja. Lumbágónál, 
coxarthrózis esetén, medence panaszoknál alkalmazható. 
 
Trigeminus mesterpont 
(Tg MP) A cimpa külsı oldalán található. A trigeminus 
mindhárom ágára hatást gyakorol. A háromosztatú ideg 
fájdalmainál, és dohányzás leszoktatásnál hatásos. 
 
Sympaticus mesterpont 
Az árok alsó végében található. Általános gyulladás csök-
kentı és fájdalomcsillapító hatású. 
 
Izületi mesterpont 
Az antitragus porckiemelkedésén található. Artrózisok-nál, 
PCP-nél használatos. 
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FUNKCIÓPONTOK 
 
Antiagresszió pont  
Az incisura intertragica alatti mélyedésben van. Gyógy-
szer-, drogfüggıség esetén használható. A dohányzás 
leszoktató és fogyókúrás pontkombinációk fontos eleme. 
Nyugtató hatású. 
Más térképeken lejjebb jelölik. 
 
Alhas funkciópont 
Plexus hypogastricus pont.  
Hatása az egész alhasi részre kiterjed. Bélproblémáknál, 
hólyag és nemiszervi bajoknál. Fájdalmas székelésnél, 
vizelésnél. 
 
BP-pont  
Bronchopulmonale Plexus pontja. Az üreg felsı részénél, a 
gyökér alatt található.  
Mindenféle légzıszervi megbetegedésben igen jól használ-
ható. 
 
Csodapont 
Az anthelix Y-szárának alsó-belsı részénél találjuk. A 3.-4. 
nyaki csigolya idegdúcainak felel meg.  
A magas vérnyomást, migrént befolyásolja. 
 
Bosch-zóna 
Bosch-pont, vagy ~zóna, másnéven meteoropata  pont. A 
tragus és a helix porcának találkozásában van.  
Idıjárási frontérzékenységkor, idıjárásra reagáló meg-
betegedésekkor érdemes használni. 
 
Shen-men pont 
A pont a háromszögő árok csúcsán, a Shen-men zónában, 
a Cosmonauta pont közelében helyezkedik el. (A Shen-men 
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a lejtın, a Cosmonauta az árokban van.) Vegetatív besza-
bályozó funkciójuk jelentıs. Nyugtató, szedatív hatásúak.  
(Egyéb forrásokból: neuropszichiátriai betegségek, epilepszia, 
magas vérnyomás, köhögés, asztma, viszketés, fájdalom… 
Anesztézia-pont.) 
 

 
 
 
R-pont , vagy Bourdiol pont (Nogier barátjáról René 
Bourdiol, aki felfedezte) A helix belsı felén, az anthelix Y 
alsó ágának magasságában található.  
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Jelentıs simaizom lazító hatása, ezért asztma esetén, do-
hányzás leszoktatáskor kezeljük. A NADA-pontok egyike. 
(Szimpatikus idegekre ható pont)  
 
Nogier szerint az a feladata, hogy az uralkodó és az uralt 
agyfélteke között megteremtse az összeköttetést. (Nogier 
eltérıen, ugyanitt, de a porc külsı oldalán is elérte ugyanezt 
a hatást.)  
A rajzon mindkét helyet feltüntettem. 
 
Genitalia pont 
A cimpa felsı részén, az incisura szélén találjuk. Nıknél 
hormonzavarok, migrén, menstruációs panaszok, klimax, 
elhízás stb. esetén kezelhetı.  
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Teljes zónatérkép a nevezetes pontokkal 
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ANATÓMIAI BARANGOLÁS A ZÓNATÉRKÉPEN 

 
Most, hogy már eddig eljutottunk, és ismerjük a fül részeinek 
zónáit, nézzük meg az egész fület együtt a teljes zó-
natérképen, hogy összeálljon a kép, és logikusan rögzül-
hessen. 
 
A végtagok és a gerinc zónái elég logikusan követik egy-
mást, a memorizálásuk nemigen okozhat nehézséget. 
 
De nézzük mondjuk az emésztıszerveket. A száj után jön a 
nyelıcsı, a gyomorszáj, majd szinte az anatómiai görbületet 
követve a gyomorzóna.  
A gyomor bal oldalán a lép, jobb oldalán a máj található. A 
gyomor után a nyombél következik, amelybe az epe és a 
hasnyál ürül. majd a vékonybél zónája, a vakbélpont, a vas-
tagbél zóna, azután a végbél pont, (külön a végbélnyílás) 
mely a csigára nyílik, mint külvilágra. 
 
Így követhetı a vese, húgyvezeték-pont, húgyhólyag, 
(prosztata) majd a csigán, a külvilágra nyíló húgycsı, a vize-
letkiválasztó rendszer zónái. 
 
Most nézzük a légzırendszert. Az orrpont és gégepont kö-
zött indul a légcsı, majd két oldalán a tüdı, amely közrefog-
ja a szívet. 
 
A kismedence alatt indul a belsı nemi szerv zónája, majd a 
külsı nemi szerv pontban nyílik a külvilágra. (Mellette a 
prosztatazóna és kívül a húgycsı.) 
 
Az antitragus fej-zónái is logikusan követik egymást. A fej-
hez közelebbi rész a homlok, a középsı a halánték, majd 
hátul a tarkó található. A tarkótól indulnak a nyakcsigolyák, a 
homloknál találhatók a „szem-pontok”. 
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Ha ehhez hasonlóan nézzük végig az anatómiában tanulta-
kat a fülkagylón, akkor logikusan összeáll a zónatérképünk, 
és könnyen el fogunk tudni igazodni rajta. 
 
 
Némelyik pont – és hatása – ellentmondásos az anatómiai 
helyéhez képest. Azonban kétszeres reflexmechanizmus-
ban  gondolkodva az ellentmondás csak látszólagos.  
Például a skaphában az ujjak és a csukló közti pont a Vas-
tagbél-4 akupresszúrás pontnak feleltethetı meg, így érthe-
tı allergia ellenes hatása. 
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A FÜL KEZELÉSE 
A fül kezeléséhez szükséges ismerni a kezelési korlátozást, 
a pontok kiválasztási lehetıségeit, és a kezelési módokat. 

KEZELÉSI KORLÁTOZÁS 
A legfontosabb, hogy kezelés elıtt gyızıdjünk meg róla, 
hogy betegünk egyáltalán kezelhetı-e. 
Ellenjavallatok: jó- és rosszindulatú daganatok, abortusz 
hajlam, fertızı megbetegedések, lázrohamok, fizikai túlter-
helés, éhezés, vagy túlevés, a fülkagyló gyulladása, sebek, 
herpesz a fülön, túl erıs stressz-hatás, ittasság. Súlyos 
szívbetegség, súlyos vérszegénység esetén is kerüljük a 
kezelést. 

PONTVÁLASZTÁS 
A kezeléshez elég 3-4 pontot választani.  
–Elsıként nézzük meg a beteg fülét, hol látunk hólyagot, 
egyéb külsı jelet. Ez diagnosztikai szempontból jó, de eze-
ken a pontokon nem kezelhetünk. 
–A beteg elmondja, hogy mi a panasza. 
–Megkeressük a zónán belüli legérzékenyebb pontokat. 
–Pontot választhatunk a kínai orvoslás alapján, például tü-
dı, légzés, bır, orr, vastagbél összefüggések, máj-szem-
inak, stb. Az összefüggésekrıl megjelent jó szakirodalom: 
Temesvári Gabriella: Öt Elem Tana. 

(Példa: A Fa elem szervei, a máj-epehólyag  felelısek az iz-
mokért, inakért, a szemekért, a látásért, a könnyezésért, a ter-
vezésért, a döntések hozataláért, a fej energiájának ellenırzé-
séért, a dühünkért, haragunkért, stb. Mindezen zavarok ese-
tén kezelhetı a máj, ill. epehólyag zóna.) 

–Modern terápia szerint is gondolkodhatunk. Például a mel-
lékvese termeli a gyulladáscsökkentı kortizon hormont, 
ezért gyulladásoknál kezelendı pont. 
–Különleges szerep, funkció szerint is választhatunk ponto-
kat, legyen köztük mesterpont, vagy funkciópont. 
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Az így összejött ponthalmazból választhatjuk ki a leginkább 
megfelelı 3-4 pontot. A következı kezelésnél választhatunk 
másik pontkombinációt. Összetett kórképnél a mesterpontok 
vannak elınyben, mert sokoldalúan hatnak. Fájdalmak ese-
tén mesterpontot és helyi pontokat alkalmazunk. Megfigye-
lés eredménye, hogy hatásosabbak az egy vonalba esı 
pontok, ezért, ha vannak ilyenek, ezeket együtt kezeljük. 
Példa található a kezelési tervek között. 

KEZELÉSI MÓDOK 
 
A kezeléseket többféleképpen lehet elvégezni. Minden eset-
ben tartsuk be a higiéniai elıírásokat! 

1. TŐSZÚRÁS 
 
Fel kell hívni a figyelmet, hogy tővel Magyarországon csak 
orvosi végzettségő akupunktır kezelhet. Kivéve a 
füladdiktológus, de ı csak az öt NADA pont szúrására ka-
pott jogosítványt.  

 
 
A tőkezelés is kétféle lehet, apró mérető bennmaradó tők-
kel, melyeket leragasztanak, egy hétig, a következı kezelé-
sig is bennmaradhat. Másik módja a normál akupunktúrás 
tővel történı kezelés, amikor a beszúrt tők 10-30 percig 
bennmaradnak, majd eltávolítják. 
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Nálunk nem gyakorlat, de Kínában még kezelnek a fülpon-
tokba adott injekcióval is. A beadott anyag lehet sajátvér, 
homeopatikus szer, isopatikus szer, egyéb gyógyszer. 
Kevés tővel, 10-20 percig stimuláló  hatást érhetünk el. 
Több tővel, 30 percig tartó kezeléssel szétoszlató, szedáló  
hatást. A szétoszlató, levezetı kezelésnél alkalmazható az 
úgynevezett véreztetı eljárás, amikor speciális tővel vérzı 
sebet ejtenek a fülön. Hasonló hatású a „szilvavirág-
kalapács” alkalmazása is. 
 
Fontos tudnivaló, hogy t ővel porcot nem érhetünk , mert 
begyulladhat. Porcos részen csak a bırben, laposan ve-
zetjük be a tőt. 
 

2. GOLYÓRAGASZTÁS  
Kínában általában egy tinószegfőféle magjával – Vaccaria 
Segetalis Graeke – végzik a ragasztást, de elvben más 
maggal is végezhetı. Követelmény a maggal szemben, 
hogy nem lehet túl kicsi, mert roncsolja a bırfelületet, nem 
lehet túl nagy, akkor nagy felületen és nem pontszerően 
nyomódik a fülbe, nem lehet érdes, hegyes, stb. Nagyság-
nak legjobb a mustármag, de annak héjából maró nyálkák 
szabadulnak fel a bır nedvességének hatására. (A köles 
nagyságú, vagy annál kissé nagyobb a legalkalmasabb mé-
ret.) 
 
A magok nehéz hozzáférhetısége kivédhetı apró (1-1,2 
mm) rozsdamentes acél, ezüst, vagy arany golyócskákkal. A 
hatás növelhetı, ha mágneses golyókat használunk. Elı-
nyük a magokkal szemben, hogy újra felhasználhatók. 
 
Vékony leukoplaszt korongocskával lehet felragasztani, így 
nem is feltőnı. Egy hétig is fennmaradhat. A beteg idınként 
ujjával rányom a golyócskára. 

 

3. ELEMES PONTKEZELİ 
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A kapható elektromos fülpontkeresı készülék pontkeze-
lınek is használható. Az egyik elektródát a páciens 
kézbefogja, a másikat a fülkagyló kiválasztott pontjához 

érintjük, és impulzust adunk. Ilyen esetben 1-1 pont kezelé-
se néhány másodpercet vesz igénybe. A készülék kapható 
fülillesztékkel is, amikor az illesztéket a fülüregbe helyezzük. 
Ilymódon otthon is használható lehetıséget kaptunk, hogy 
az egész szervezetet kezelhessük. Az energia a csökkent 
energiájú helyeken – a legkisebb ellenállás elvén – fog be-
töltıdni. 
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4. MOXA 
A fület kezelhetjük moxával is. Természetesen ilyen esetben 
– mivel a fül kicsiny felülető – csak vékony moxacigaretta 
használható. Nagyon hatásos például a fülcsúcs moxázása. 
(Ld. ott.) Ha nincs moxánk, melegíthetı – levezetı kezelés-
nél  érinthetı – a fül izzó füstölıpálcával is.  

5. FÜLMASSZÁZS 
A fülünk mindig kéznél van. Akár utazás közben, vagy 
munkahelyen, különösebb feltőnés nélkül végezhetı a 
masszázs, elsısorban egészségfenntartó  céllal. 
 

A cimpától a csigán fel végig és 
vissza, háromszor. Azután a 
mutatóujj hegyével a concha-t az 
anthelix mentén oda-vissza, há-
romszor. A tragus alapjának há-
romszori függıleges masszá-
zsával a CA-zónán áthaladva 
fejezzük be. 
 
Betegség  esetén pontmasz-
százst, vagy pontnyomást is al-
kalmazhatunk körömmel, vagy 
alkalmas eszközzel a megfelelı 
pontokon. Itt a levezetı hatás 

erıs körömnyomással érhetı el.  
 
Az Indiából és Kínából származó Do-In,  meditációval és 
légzéstechnikával összekapcsolt egészségmegırzı ön-
masszázs-technika. A masszázsban elıforduló gyengéd és 
erıteljes nyomások, ütögetések, dörzsölések, feszítések 
fizikai hatás mellett bioenergetikai hatással is rendelkez-
nek. Szabályozza a bioenergia áramlását a testben és a 
tudatban. Erısíti a testet és a lelket azáltal is, hogy a Világ-
egyetem rezgéseivel harmóniába kerülünk.  
A Do-In önmasszázs – többek között – a fül masszázsával 
is foglalkozik. Ezt a részletet alábbiakban bemutatom. 
(Részlet az Életerı 1997. 7-8. számából.) 
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A fül el ırefrics -
kázása 

 
Helyezze tenyerét 
a fül mögé úgy, 
hogy a kisujjak 
érintsék a fület. A 
fülkagylót kisujjal 
nyomja előre, 
hogy az erősen a 
fejhez nyomódjék. 
Ismételje több-
ször. 

A fülcimpa  
 húzogatása 

 
Hüvelyk- és mu-
tatóujja közé csíp-
ve ragadja meg a 
fülcimpákat és 
húzza lefelé. Ezzel 
a gyakorlattal cél-
tudatosabbá vá-
lunk, javítjuk a 
hallást.  
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A fülnyílás 
masszázsa 

Dugja meg-
görbített kisuj-
ját a fülnyí-
lásba és egy-
más után mind 
a négy irányba 
mozgassa, 
felfelé, lefelé, 
előre és hátra. 

     
                      
 
 

 

A fül csigavonal á-
nak követése 

 
Középső ujjbeggyel 
dörzsölje végig a 
fül árkát. 
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Olyan módon fe-
jezze be a gyakor-
latot, hogy a fülcsa-
pot húzza és for-
gassa a kisujj nyo-
másával. Ez a gya-
korlat csökkenti az 
éhség- és szomjú-
ságérzést. 

Mennyei dobolás  
„Mennyei dobolást” 
hallunk, ha ujjainkat 
a fülhátra, hüvelyk-
ujjunkat a fülkagyló 
mögé helyezzük, 
középső ujjunkra 
rászorítjuk a mutató-
ujjunkat, majd le-
pattantva a fül mö-
götti masztoidális 
tájékot ütögetjük. A 
hang az epehólyeg 
és a hármas mele-
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A fülkezelés kombinálható testakupresszúrával, ez esetben 
a füllel kezdjük a kezelést, majd áttérünk a test-pontokra. 

 

gítő meridián szervei-
ről ad információt. 
Minél élesebb, tisz-
tább, csengőbb a 
hang, annál egészsé-
gesebbek vagyunk. A 
hagyományos kínai 
orvoslás „mennyei do-
bolás hangjának” 
nevezi ezt a gyakor-
latot. 
 



54 TEMESVÁRI GABRIELLA 

KEZELÉSI TERVEK 
 
Pédaként néhány, gyakrabban elıforduló betegségre ja-
vaslok kezelendı pontokat.  
Ha itt nem találná meg, amire kiváncsi, nézze meg az In-
dex-ben, ott sok problémára találhat pontajánlatot. 

FEJFÁJÁS 
Lehetıleg az eredetet kell megkeresni, és így összeállítani 
a pontkombinációt.  
� ha a fejtetı, vagy a szemüreg fáj, akkor máj eredető a 

fejfájás. Kezelésbe vonható pontok: Shen-men, máj, 
Szédülés-pont, Darwin-pont. Kiegészítı testpontok: M-
2, M-3. 

� ha a homloktájon fáj, 
akkor tüdı, vagy gyomor 
eredető a fejfájás. Ke-
zelhetı: tüdı, vagy 
gyomor-zóna, Shen-
men, Szédülés pont, 
homlok-zóna. Kiegészítı 
testpont: Vab-4, Gy-36. 

� ha oldalt fáj a fej, vagy 
csak féloldalt, akkor epe 
eredető. Kezelendı: 
Shen-men, epe-zóna, 
halánték, TgMP. Test-
pontok: E-39. 

� ha tarkótáji a fájdalom, 
akkor hólyag eredető. 
Kezelendı: tarkó-zóna, 
Shen-men, hólyag-zóna, 
nyakcsigolyák. Test-
pontok: Kor-14, T-7. 

� ha idegességtıl ered: 
Shen-men, Symp. MP, R-
pont, „o”-pont. Testpon-
tok: Sz-7, Szb-7. 

Fejfájás kezelése 
(idegesség esetén) 
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� ha magas vérnyomástól ered a fejfájás: Csoda-pont, 
Darwin-pont, a mvny-pont, fülcsúcs, háti süllyedés, 
Shen-men, vese. Testpont: M-3. 

� ha alacsony vérnyomás miatt áll fenn: alsó fültı, mel-
lékvesekéreg, szív, Fej MP, fejzóna (homlok, halánték, 
tarkó) a fájdalom helyétıl függıen. Testpont: Sz-9. 

� ha frontérzékenységtıl: 
Bosch-pont, Shen-men, 
Csoda-pont. 

 

MIGRÉN 
Csodapont, Fej MP, 
Genitalia-pont, Darwin-pont, 
R-pont. 

ALLERGIA 
Kezelendı zónák, pontok: 
ACTH, asztma-zóna, BEM, 
fülcsúcs, mellékvesekéreg, 
Shen-men, Szél-forrása. 

ASZTMA 
Légcsı, R-pont, tüdı, vas-
tagbél, vese, asztma-zóna, 
Szél-forrása, mellékveseké-

Migrén kezelési terve 

Allergia kezelési pontjai 
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reg, Symp.MP.  
Testpont: Szb-6, Gy-36. 

SZÉNANÁTHA 
CCMP, fülcsúcs, tüdı, „Szél 
forrása”, BEM, homlok (∼üreg 
tisztítás) 

 
 

ALACSONY VÉRNYOMÁS 
alsó fültı, mellékvesekéreg, 
fogzóna, szív. 

MAGAS VÉRNYOMÁS 
Csodapont, Darwin-pont, 
mvny, fülcsúcs, CCMP, 
háti süllyedés. 

 

NYUGTATÓ 
Antiagresszió, Shen-
men, „o”pont, tarkó. 
 
 

HASMENÉS 
végbél, vékonybél, „Fedélzet közepe”, közép-fültı, lép 

Szénanátha kezelési pontjai 
 

Magas vérnyomás 
kezelési pontjai 
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SZÉKREKEDÉS 
lép, vastagbél, végbél, tüdı 

KÖHÖGÉS 
légcsı, fülszél pontok 

TOROKGYULLADÁS 
fülszélpontok, gége, mandula 

LESZOKTATÓ PROGRAM 
– dohányzás: NADA-pontok, 

vagy „o”-pont+CCMP, 
vagy CCMP + antiag-

resszió, 
vagy Darwin-p+ R-pont + 

antiagresszió, 
egyéb: antiagresszió, 

Symp.MP, TgMP, száj. 
 

 

– alkohol: NADA-pontok, 
Symp.MP. Testpont V-7. 
 
– drog: NADA-pontok, 
antiagresszió, Omega-
pontok, Szem MP., CCMP. 
 

– fogyókúra: NADA-
pontok, Étvágypont, pajzs-
mirigy, Genitalia 
 
 

Dohányzás leszoktató pontok 
 

Fogyókúra pontok 
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RELAXÁCIÓ 
Szem MP, vagy antiagresszió, Cosmonauta, CCMP, „o”-
pont. 
 

KLÍMAX 
Cosmonauta, Shen-men, 
Genitalia, BEM, májzóna, 
antitragus belsı zóna 
 

 
 

 

Klímax kezelési pontjai 
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