
A félév során felmerült kérdésekre összegyűjtött válaszok  
/A Jásdi klub jóvoltából/ 
 
A külső nemi szerv a fülön a Helixen van 
A fülön a Shen men pont a Fossa Triangulárisban van 
A szem a lobulus közepén van a fülön 
A tüdő az alsó Conhában van a fülön 

1. Az esszencia minden yin és yang alapja 
2. OFF 
3. OFF 
4. A lélek kapu (Szív-7) a csuklóredőn van  
5. A lazítás minisztere a szívburok 
6. A szívizom oxigén-hiány esetén nyomásérzékeny pont: Szív-5ös pont 
7. Akut leukémia esetén hatásos a Hh-18-as pont 
8. Szív háti shu-pontja: Hh-11 
9. A belső szél, mint betegségok „a máj szele ami vérnyomásemelkedéssel jár” 
10. A harag a májat károsítja 
11. A nyelv hegyén van a szív 
12. OFF 
13. Bal csuklón a középső ujj alatti mély pulzus tapintás a MÁJ funkciójára utal 
14. Jobb csuklón mutatóujj alatti pulzus mély tapintása a tüdőre utal. (felső melegítő) 
15. A hármas melegítő sem a látással sem a hallással sem a tapintással sem az ízleléssel 

nem áll kapcsolatban. (szaglás kétséges) 
16. A virágok felfelé es kifelé hatnak??? 
17. A moxa kezelésnél „ÜRÖM”-öt égetünk 
18. A farfekvéses magzatot a Hh-67es ponttal fordíthatjuk meg 
19. Az idősek a hosszútávú egészségmegőrzés érdekében a Gyomor-36-os pontot 

melegítsék. 
22. OFF 

 
ANGOL: 

1. Nem ellentét a felfelé és befelé 
2. Yang a yinben a az éjszaka második fele 
3. Yangos érzés az izgatottság (excitement) 
4. A yang a háttal mint testrésszel áll kapcsolatban 
5. Támogató körben követik egymást: föld és fém 
6. A lép 6-os pont erősíti a lépet, enyhíti csillapítja a májat és tonizálja a vesét 
7. A gyomor 36 a hosszú élet pontja 
8. A vese a nyelvgyökön van 
9. A szív a nyelv csúcsán van 
10. A máj epehólyag a nyelv szélén van 
11. A gyomor a nyelv közepén van  
12. A szívvel a nyelv áll kapcsolatban 
13. A vesével a fül áll kapcsolatban 
14. A tüdővel az orr áll kapcsolatban 
15. A májjal a szem áll kapcsolatban 
16. A léppel a száj áll kapcsolatban 



17. „interior- exterior relationship to the heart”: vékonybél 
18. „interior- exterior relationship to the lung”: vastagbél 
19. „interior- exterior relationship to the spleen”: gyomor 
20. „interior- exterior relationship to the kidney”: hólyag 
21. Tejelő pont a vékonybél 1 

PAD 
1. A tűt olyan mélyre kell szúrni, hogy előidézze a csí érkezését 
2. Csí érkezés jele: MINDEGYIK 
3. MINDEGYIK 
4. Beszorult tű MINDEGYIK 
5. A máj pulzustapintása a bal 2. Pozíció 
6. A veséé a bal 3mas 
7. A tüdő pulzus a jobb mutatóujj  
8. A szívburok a jobb 3mas 
9. (LÉP)OFF 
10. (1.)  

A hólyag 67 forgatja a gyereket 
várandós anyánál a vastagbél 7es tilos 

11. a tüdő 9 hat az erekre 
12. Orrtól egy meridián sem ered! 
13. (10.)A máj eleme a föld 
14. A vért a lép tartja az erekben az erek épségéért felel 
15. A vese felelős a fejlődésért 
16. Az agy a „marrow” /velő/ tengere 
17. OFF 
18. A lépre az édes íz hat 
19. A Máj íze a savanyú 
20. A kéz és láb mediánok az arcon találkoznak 
21. A 2x3 yin medián a mellkason találkozik 
22. A kézi 3 yin medián egyike a szív 
23. A lábi yin mediénok közé tartozik a vese 
24. Kézi yang medián a vastagbél 
25. A szívburok 6os pont szabályozza a szívritmust 

 
 
 
Előadás Gyógyszertan: 

1. A tüdőt a csípős íz erősíti 
2. Az édes íz a májat(SAVANYÚ) és a lépet erősíti 
3. A szívet a keserű íz erősíti 
4. A vesét a sós íz erősíti (vizelethajtó) 
5. A virágok felfelé és kifelé hatnak 
6. A gyümölcsök és a gyökerek lefelé hatóak 
 

Előadás Moxa NINCS KÉRDÉS 
Előadás pulzusdiagnózis: 

1. Kismamáknál csúszós a pulzus. 



2. Bal csukló középső ujj mély: MÁJ / epehólyag a felületes/ utal LeftLiverMélyMáj 
3. Jobb csukló középső ujj mély: Lép /felszínes a gyomor/ 
4. Jobb csukló mutatóujj mély: Tüdő 
5. Bal csukló mutatóujj mély: Szív 

Előadás Diagnózis a kínai orvoslásban: 
1. A szív a nyelv hegyén van 
2. A vese a nyelv töve fele van 
3. A máj a nyelv szélein van 
4. A gyomor a nyelv közepén van 

Előadás A betegségek okai: 
1. A tüdőt a csípős íz erősíti 
2. A vesét a sós íz erősíti 
3. A tüdő a fém elembe tartozik??? 
4. A/ A túlzott öröm szívet károsítja  

B/ A túl nagy félelem a vesét károsítja 
5. A szív a tűz elembe tartozik??? 
6. A máj a fa elemhez tartozik??? 
7. A/ A belső szél a máj szele 

B/A belső hőség magas lázat jelent 
8. A/ A májat károsítja a túl nagy düh 

B/A túl nagy szomorúság a tüdőt károsítja 
Előadás Fém-tüdő: 

1. A CSÍ aktivál 
2. A vér táplálja az egész testet 
3. Az esszencia minden yin és yang alapja 
4. A folyadák nedvesít. (Váratlan fordulat.) 
5. Yang a yinben az éjfél után YANG=NAP 

Előadás alapfogalmak: 

 
Olyan kérdésnél, hogy melyik elemnek melyik az anyja a válasz a körben előtte levő 
elem pl.: máj anyja a víz elem. 



 
 

HATÁS PONT 
lélek kapuja szív-7 

szívizom nyomásérzékenység O2-hiány szív-5 

leukémiát gyógyít Hh-18 

szív háti shu pontja Hh-11 

gyerek forgató Hh-67 

Lép erősítő, Máj enyhítő Lép-6 

Hosszú élet pontja Gyomor-36 

Tejfakasztó pont Vékonybél-1 

Várandós anyánál tilos Vastagbél-7 

Erekre hat Tüdő-9 

Szabályozza a szívritmuszavart Szívburok-6 

 


