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TÁJÉKOZTATÓ
az értékel tanár részére

A vizsgázó csak a kiosztott feladatlapon dolgozhat.
Tévedés esetén helyes megoldásnak csak a vizsgázó egyértelm
fogadható el.

javítása

A dolgozatban el forduló esetleges hibákat, tévedéseket kérjük, felt n en
jelöljék!
A feladatlap egységes értékeléséhez használják fel a rendelkezésükre
bocsátott megoldási javaslatot!
Kérjük, hogy minden feladat esetén a maximálisan adható pontszám melletti
négyzetbe írja be az elért pontszámot a javítást végz tanár!
A megoldólaptól eltér , de tartalmában azonos egyéb helyes megoldás is
elfogadható a ponthatáron belül a csillaggal (*) jelölt kérdéseknél.
A feladatlap szerkesztésénél Dr. Fábián Pál
Dr. Magasi Péter Orvosi
Helyesírási Szótár (Akadémia Kiadó, Országos Orvostudományi Információs
Intézet és Könyvtár Budapest, 1992.) útmutatásait vettük figyelembe.
Maximálisan adható pontszám: 100 pont
Ponthatárok:
100 - 88
87 - 75
74 - 62
61 - 51
50 - 0

- jeles
- jó
- közepes
- elégséges
- elégtelen
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Maximálisan adható
pontszám:

1.

Húzza alá az igaz állításokat a makrokozmosz és a
mikrokozmosz kapcsolati rendszerét illet en!

3 pont

A makrokozmosz az embert körülvev világ.
A makrokozmosz csak a növény- és állatvilágot foglalja magába.
A mikrokozmosz és a makrokozmosz ugyanazon elv alapján m ködik.
A mikro- és a makrokozmosz egymástól függetlenül m ködik.
Az emberi szervezet a sejtek viszonylatában makrokozmosznak
tekinthet .
(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

2.

Nevezze meg a számmal jelzett zónákat!
11 pont
Írja le a pontozott vonalra, hogy milyen hatást válthatunk
ki a zónákon keresztül!
comb nyirokterülete

1. mellékvese

8.

4. epehólyag
2. vese
nyirokterülete 9.
lágyék

3. vakbél

5. vakbél
6. epehólyag
kiegészít

7. nyirokerek mellkasi f

Kiváltott hatás:

törzs

fájdalomcsillapítás

(A zónák megnevezéseire: 1-1 pont; a kiváltott hatás megnevezésére: 2 pont adható!)
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3.

Rendelje a funkciókhoz a hozzátartozó
szervrendszereket!

5 pont

1. Méregtelenít funkciók:

- vizeletkiválasztó rendszer
- emészt rendszer
- légz rendszer
2. Immuntevékenységet befolyásoló és szállító funkciók:
- vérkeringési rendszer
- nyirokkeringési rendszer
3. Létfontosságú, központi funkciók:
- agy- és idegrendszer
- hormonrendszer
4. Életmin séget javító funkciók:
- érzékszervek
- mozgás-szervrendszer
- nemi-szervrendszer
(Helyes válaszonként 0,5-0,5 pont adható!)

4.

Rajzolja be az ábrába az egészség, a Yang túlsúly és a
Yin túlsúly állapotát!

egészség

Yang túlsúly

3 pont

Yin túlsúly
(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)
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5.

Rendezze a vastagon jelzett, számozott szervrendszeri
zónákat az alábbi funkciók szerint!

10 pont

1. Méregtelenít funkciók:
2., 3., 4., 5., 6
2. Életmin séget javító funkciók:
1., 7., 8., 9., 10

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

6.

Rajzolja át vastag vonallal a bal talpon az emészt rendszer 12 pont
zónáinak körvonalait! Írja be a hozzátartozó számokat a
nagy lábujjtól a sarok felé haladva és nevezze meg azokat!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

torok, garat
nyel cs
gyomorszáj
gyomor
nyombél
hasnyálmirigy
harántvastagbél
leszállóvastagbél
szigmabél
végbél
végbélnyílás
végbélkiegészít zóna

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)
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7.

Nevezze meg a számmal jelölt zónákat!

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

8 pont

Ivarmirigyek
Csíp
Pete-ondóvezeték
Alkar
Egyensúlyszerv,
vérnyomásemel pont
Hónalji nyirokterület
Mellkas-bordák
Hasfal

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

8.

Egészítse ki a felsorolást!

4 pont

Az alapregulációs rendszer alapállományát terhel tényez k:
1. nehézfémsók által okozott károsodás
2. terhel , nem megfelel táplálkozás
3. dehidráció (kevés folyadékfogyasztás)
4. elhízás, mozgásszegény élet, alváshiány
5. gyógyszerek kontroll nélküli szedése (interakciók, addikciók)
6. tartós stresszhelyzet (kimerüléses fázis, az adaptáció hiánya lép fel)
7. krónikus pszichés zavarok
8. megzavart bélflóra (pl. tartós antibiotikum-szedés következtében)
9. geopátiás stressz (káros földsugárzások, magasfeszültség vezetékek)
(Helyes válaszonként 0,5-0,5 pont adható!)
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9.*

Soroljon fel hat /6/ különböz séget a mikrorendszerek
általános alapelvei közül!

6 pont

- Minél távolabb van a fejt l a mikroterület, annál intenzívebb,
szembet n bb a felrakódás, elváltozás.
- A kezelési id tartam egy kezelési blokkon belül is változó lehet, más-más
mikroterületen (más a kezelési id tartam a fülön, illetve a talpon végzett
méregtelenít programnak).
- A kezelési id tartam egy adott szervnél is más lehet, két mikroterület
kezelési programjában (a máj kezelése más id t igényel a talpon és a
kézen).
- Egyes területeken a kezelés során érzékelhet javulás mértéke nem mindig
egyforma, valamint id ben is lehetséges eltolódás (az íriszen a
méregtelenítés jele kés bb mutatkozik meg, mint a talpon vagy a kézen).
- Négy mikroterületen (kéz, láb, fül, írisz) a szervezet teljes leképezése
látható. A többi mikroterület
mai ismereteink szerint , topográfiai
szempontból részkivetüléses.
- Vannak olyan területek, amelyek a kezelés során jól hozzáférhet ek (láb,
kéz, arc, skalp, has, hát, ajak), másoknál kevésbé, így a kezelési módjuk is
más (pl. fül, nyelv, fogak).
- Néhány esetben (pl. nyelv) eszközök segítségével érjük el a kívánt hatást.
(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

10.

Írja le a méregtelenít masszázsprogram célját és
kivitelezését!

10 pont

Célja:
a sejtekben felhalmozódó toxinok kiürítése
a külvilágból bekerül mérgek kiáramoltatása
a pangó testnedvek (nyirokfolyadék) áramlásának beindítása
A masszázsprogram kivitelezése:
1. Bevezet masszázs
2. Vizeletkiválasztó rendszer masszírozása
3. Emészt rendszer masszírozása
4. Légz rendszer masszírozása
5. Vérkeringés masszírozása
6. Nyirokkeringési rendszer masszírozása
7. Levezet masszázs
(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

8

11.*

Soroljon fel a talpmasszázs során jelentkez azonnali kel- 4 pont
lemes és kellemetlen reakciók közül négyet-négyet (4-4)!
A kellemetlen reakciók:
hangos sóhaj,
siránkozás,
feljajdulás,
a beteg hirtelen elkapja a lábát, görcsbe rándul a bokája,
remegés, izzadó végtagok.
Kellemes reakciók:
mosoly az arcon, teljes ellazulás,
könnykicsordulás a jóles érzést l,
a páciens olyan kellemesen érzi magát, hogy kéri, folytassuk a masszázst,
elálmosodás
elszenderedés
(Helyes válaszonként 0,5 0,5 pont adható!)

12.*

Gy jtse össze az esettanulmány tartalmi követelményeit!

7 pont

- Az orvos által megállapított diagnózis.
- A természetgyógyászati állapotfelmérés (kikérdezési anyag,
megtekintési, tapintási reflexológiai felmérés).
- A kezelési terv.
- A kezelési térkép.
- A kezelési sorozat leírása (1 10. alkalom). A változások regisztrálása,
és térképen történ jelölése.
- A változások folyamatos vezetése: gyógyreakciók, javulás, romlás stb.
- A 10. alkalom során ismételt állapotfelmérés összehasonlítás, összegzés,
lezárás.
(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)
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13.

Határozza meg, mely szervrendszerek zavarát tükrözik
az alábbi tünetek és betegségek!
Éjszakai vizeletürítés
Gyomorégés
Sárgaság
Étvágy
Köpet
Vérnyomás
Fejfájás
Epilepszia
Sok folyadék
Száraz b r
Repedezett köröm
Kopás
Ciklus hossza
Szédülés

7 pont

Vizeletkiválasztás
Emésztés
Emésztés
Emésztés
Légzés
Keringés
Agy- és idegrendszer
Agy- és idegrendszer
Hormonrendszer
Hormonrendszer
Hormonrendszer
Mozgásszervek
Nemi szervek
Érzékszervek
(Helyes válaszonként 0,5-0,5 pont adható!)

14.

Húzza alá az alábbiak közül a speciális fogásokat!
-

10 pont

Finom, szaggatott érintés
Tolás
Simító masszázs
Kapaszkodó masszázs
Dagasztó
Ráborító, nagysimító
Körkörös
Cikkcakk rezegtetés
Egyenesen ívelt kihúzó
Csontkezelési fogások
Oldalcsipeszel
Pontnyomó
Keresztez technika
Körgy r technika
Hernyózás
Gerincmenti izomkezelés
(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)
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