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Bevezetés 

A reflexológia csodálatos módja a természet öngyógyító 
képességeinek kihasználására. 

A kézen és a lábon reflexpontok találhatók, melyek 
összeköttetésben állnak a szervekkel, mirigyekkel és testrészekkel. 
Ha ezeket a pontokat masszírozzuk, visszahatás keletkezik a hoz-
zátartozó szervben, testrészben. A reflexmasszázzsal meg-
tarthatjuk egészségünket, helyreállíthatjuk testünk normális 
működését, betegségeket gyógyíthatunk és gyógyszeres, orvosi 
kezelés mellett kiegészítő terápiaként is használhatjuk. 

Már az ősi egyiptomi gyógyászatban is alkalmazták a kéz 
és a láb reflexzónáinak masszírozását. A kézmasszázs technikája 
nagyon egyszerű, bárhol bárki alkalmazhatja. Ha például valakinek 
megfájdul a feje értekezleten vagy színházban, könnyen megszün
tetheti kézmasszírozással anélkül, hogy bárkinek is feltűnne. 

Ez a könyv segít Önnek, hogy részese legyen e reflexoló-
giai módszer jótékony hatásának. Megmutatjuk a különböző 
betegségek gyógyítására szolgáló pontokat és masszírozási tech
nikákat. 
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A kéz reflexzónájának masszírozása 

A kéz masszírozását legtöbbször a hüvelykujjal végezzük, 
mivel az szembefordítható a többi négy ujjal. A hüvelykujjat úgy 
helyezzük el, hogy az ujjbegy érintse a zónákat. A nyomásnak 
olyan erősnek kell lennie, hogy az izmokat és a csontokat érezzük. 
Körözzünk egy helyben a hüvelykujjunkkal, alkalmazzunk mélyülő 
mozgást. A masszírozást a jobb kezünkön az óramutató irányában, 
a bal kezünkön az óramutatóval ellentétes irányban végezzük. 

Addig masszírozzunk, ameddig a kéz fájdalma enyhébb 
lesz, ez 5-10 percet jelenthet, a betegségtől függően. A kezeléseket 
megismételhetjük naponta kétszer-háromszor. Akut panaszok 
esetén 5-6 kezelésre, krónikus betegségeknél hosszabb időre van 
szükség, ilyenkor 2-3 hónapig is tarthat a kezelés. 

A kezelés során a könnyedtől a közepes erősségig nyomjuk 
a tenyeret. Ha betegséget szeretnénk megállapítani, közepesen erős 
nyomástól az erősig alkalmazzuk a nyomást. A teljes kezelés 30-40 
percet vesz igénybe. 

Először a diagnózist állítjuk fel, a testi, szervi elváltozá
sokat, majd kezeljük a fájdalmakat és a betegségek okát. Súlyos 
betegségek esetén természetesen orvoshoz kell fordulni. 

Nem szabad masszírozni, ha magas láz lép fel, heveny 
gyulladás esetén, súlyos idegkimerültség esetén, műtét helyett, 
veszélyeztetett terhességnél. Ezekben az esetekben ki kell kérni az 
orvos véleményét. 

A kézmasszázs nincs korhoz kötve, masszírozhatjuk a 
csecsemőt, a középkorúakat és az időseket is. 

A zónák beosztása 

Egész testünket energiacsatornák hálózzák be. Ezt az 
energiát életenergiának hívják. Évszázadokkal ezelőtt már ismerték 
ezeket a csatornákat. 

A rendszeres masszírozás helyreállíthatja testünk normális 
működését, jó szolgálatot tesz az egészség megőrzéséhez, sőt még 
a betegség súlyosbodását is megállítja. 

A reflexológia célja az energiacsatornák megtisztítása, az 
életenergia szabad áramoltatásának biztosítása. Több mint 800 pon
tot ismernek a kínaiak. A kéz masszírozásához ezeknek a pontok
nak csak egy csekély hányadát használjuk. 

Ha megtisztítjuk az energiacsatornákat az áramlást akadá
lyozó lerakódásoktól, lehetővé tesszük, hogy az energia eljusson 
minden szervhez, így helyreáll a test egyensúlya és az egészség. 

A reflexzónamasszázzsal beavatkozunk a szervezet 
megszokott működésébe, így előfordul, hogy rendszeres 
masszírozások után a vizelet és a széklet sötét lesz, zavarossá, 
bűzössé válik. Ez azt jelzi, hogy a vizelettel, széklettel eltávoznak 
szervezetünkből a lerakódott méreganyagok. Felléphetnek még 
más panaszok is pl. kék foltok jelennek meg, enyhe rosszullét lehet, 
fejfájás, hőemelkedés, orr és garat váladéktermelése stb. Ezek mind 
azt jelzik, hogy a szervezet reagál a kezelésre. 
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Az övezetek felosztása 

Az övezeti felosztás megkönnyíti a szervzónák helyzetének 
behatárolását, és segíti a tájékozódást a kézen. Testünkön, lábunkon 
és kezünkön is van 10 hosszanti függőleges irányú övezet, valamint 
két vízszintesen húzódó övezeti vonal, amely a testet, a lábat és a 
kezet három övezeti területre osztja. 

Függőleges övezetek: 

Tíz hosszanti irányú övezetet találunk a testen és a kézen. 
A test két oldalán öt-öt párt alkot. A függőleges testövezetek 
átvonulnak minden szerven, testrészen, a fejtől a kezekig, a törzsön 
át a lábakig. A láb és a kéz is tíz hosszanti irányú övezeti vonallal 
van felosztva. 

A függőleges övezetek beosztása az ujjaknak felel meg. Az 
első övezet a hüvelykujj mentén a test közepe felé tart. A második 
övezetet a mutatóujj jelenti, a harmadikat a középső ujj, a 
negyediket a gyürüsujj, az ötödiket a kisujj. 

Vízszintes övezetek: 

Két vízszintes övezeti vonallal van felosztva a test, a talp és 
a kéz is, így ez három övezeti területet jelent. 

Az első övezeti vonal a testen a vállöv felső területén 
húzódik. Ebbe a területbe tartoznak a fej és a fejen levő szervek. A 
fej és fejen levő szervek zónáinál kereszteződés van, a piramispálya 
kereszteződésének megfelelően. 

A második övezeti vonal az öv-derék területén húzódik. 
Ebbe a területbe tartoznak a mell, gyomor stb. Ez a kézen a 
kézközépcsontoknak megfelelő terület, ide tartoznak a tüdő, szív, 
gyomor stb. zónák. 

A harmadik övezeti terület az öv-derék vonaltól lefelé van, 
itt helyezkednek el a hasi-medence szervek. A kézen ez a kéztő-
csontok területe, itt vannak a hasi-medencei szervek zónái. 

A talp övezeteinek felosztása 

Övezetek jelölése Bal talp övezetei 
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Jobb talp övezetei Övezetek jelölése 

A kéz övezeteinek felosztása 

Övezetek jelölése Bal kéz övezetei 
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Jobb kéz övezetei Övezetek jelölése 

2. Nyomó-, simítómasszázs 
A tenyéren levő zónákat masszírozzuk ezzel a technikával. A 
simítások mindig a test felé történjenek. 

1. Körkörös masszírozás, morzsolgatás 
A fej zónáinak masszírozásakor használjuk. Hüvelyk- és 
mutatóujjal morzsolgató mozdulattal az ujjbegyeket 
masszírozzuk. 

Masszírozási technikák 
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3. Simító és lépegető masszázs 
A gerinc zónáinak masszírozásánál használjuk, lépegető mozdu
latokat végzünk. 

4. Csípő masszázs 
Az ujjak közti hártyát megcsípjük a hüvelyk- és mutatóujjal, 
majd lassan felfelé húzva masszírozzuk meg, minden ujjközben, 
mindkét kézen háromszor-négyszer egy-egy ujj között. Ezt a 
nyirokutak masszírozásánál használjuk. 
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5. Vérnyomást szabályozó masszázs 
Mindkét kézháton a kézközépcsontok közötti árkokban helyezked
nek el a zónák. Lágy fogással a hüvelyk- és mutatóujjal 
masszírozunk. A hüvelykujj a tenyér oldalán legyen, a mutatóujjal 
lágyan simogassuk a középcsontok közötti árkot az ujjközök 
irányába, tehát a csuklótól az ujjak felé haladva. Ismételjük meg 
15-20-szor, alacsony és magas vérnyomás esetén is. 



A bal tenyér zónái A jobb tenyér zónái 

Jobb tenyér 

homlok-, arc-, orrüreg 

Bal tenyér 

homlok-, arc-, orrüreg 



A hal kézhát zónái 

Bal kézhát 

Homlok-, arc-, orrüreg 
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A jobb kézhát zónái 

Jobb kézhát 

homlok-, arc-, orrüreg 
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Szervrendszerek zónái 

1. Vizeletkiválasztó rendszer 
zónái: vese, húgyvezeték, húgyhólyag 

v e s e 

húgyveze ték 

hó lyag 

vese 
h ú g y v e z e t é k 

h ó l y a g 
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2. Emésztőrendszer 
zónái: garat, nyelőcső, gyomor, vékonybél, vakbél, 

ileocecalis, felszálló vastagbél, haránt vastagbél, 
leszálló vastagbél, szigmabél, végbélnyílás, máj, 
epehólyag, hasnyálmirigy 
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3. Fej, idegrendszer 
zónái: homloküreg, arcüreg, agy, agyalapi mirigy, nyak, 

plexus solaris (napfonat) 
A fej és a fejen lévő szervek zónáinál kereszteződés tapasztalható, 
a piramispálya kereszteződésének megfelelően. 

homlok-, arc-, orrlíreg 
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4. Érzékszervek 
zónái: orr, szem, fül 
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5. Hormonrendszer 
zónái: hipofízis (agyalapi mirigy), pajzsmirigy, 

mellékpajzsmirigy, mellékvese, hasnyálmirigy, 
ivarmingyek 
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6. Nemi szervek 
zónái: méh-prosztata, here-petefészek 
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7. Légzőrendszer 
zónái: garat, gége, légcső, hörgő, tüdő 
kiegészítő zóna: mellkasi bordák, rekeszizom 
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8. Szív, vérkeringés 
zónái: szív (vérnyomás) 
kiegészítő zónái: vállöv, mellkasi bordák 
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9. Nyirokrendszer 
zónái: felső nyirokutak, vékonybél, vakbél, lép, 

mandulák, csecsemőmirigy, nyirokerek mellkasi 
főtörzse, altest nyirokterülete, felső test 
nyirokterülete, lágyék nyirokterülete 
medence nyirokterülete 

28 

10. Gerincoszlop 
zónái: nyakcsigolyák, hátcsigolyák, ágyékcsigolyák, 

keresztcsont, farkcsigolyák 
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11. Izületek 
zónái: váll, könyök, felkar, alkar, térd, csípő 
kiegészítő zónái: mellkasi bordák, csuklyásizom, 
térd, hasfal 
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A kézreflexológia gyakorlata 

A térképek alapján masszírozzuk a megadott pontokat, de sohasem 
árt, ha az összes zónát végigmasszírozzuk. 
Általános szabály, hogy a test irányába masszírozunk, tehát a csuk-
ló irányába (kivétel a nyirokerek és a vérnyomás pontjai, ott fordí-
tottan, de utána végigsimítjuk a kezet a csukló irányába). 
A teljes reflexzóna-kezelést mindig a jobb kézen indítjuk. Kezdjük 
a vesével, húgyvezeték és húgyhólyag, folytatjuk a fejzónákkal, 
mellkasi hasüregi szervek, a gerinc zónája, végül egy nyugtató 
hatású nyomással a plexus solarison fejezzük be. 
Kezelés közben többször simítsuk át a zónákat. Még hatékonyabb 
a kezelés, ha a lábon is elvégezzük a masszázst. 

A betegségek testtájak és szervrendszerek szerint 

A betegségeket testtájak és szervrendszerek szerint soroljuk fel 

I. A fej és nyak területe 
II. Gerincoszlop, végtagok 
III. Idegrendszer 
IV. Mellkasi szervek 
V. Hasi szervek 
VI. Húgyúti és nemi szervek 
VII. Bőr 
VIII. Összetett kórképek 
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I. A FEJ ÉS A NYAK TERÜLETEI 

Betegségek: szemproblémák, fejfájás, mandulagyulladás, fül
betegségek, fogfájás, nyirokmirigy-duzzanat, felső légúti prob
lémák. 

1. Szemproblémák: a) szemfáradtság 
b) szemviszketés 
c) könnyezés, homályos látás 

a) Szemfáradtság: 
A mutatóujj és a középső ujj alsó és felső részére gyakoroljunk 
nyomást, (naponta 2x-3x) néhány perc alatt megszünteti a szem 
fáradtságát. 

b) Szemviszketés 
Nyomjuk erősen a mutatóujját, a középső ujjat és a gyürüsujjat, ez 
megszüntetheti a szemégést, gyulladást, árpát és viszketéssel járó 
szemproblémákat. 

c) Könnyezés 
A könnycsatornát a mutatóujj és a középső ujj közötti hártya 
masszírozásával befolyásolhatjuk, illetve a hüvelykujj alsó ujjper
cére gyakoroljunk nyomást. 

Szemproblémáknál általánosan kezelendő terület: 
szem, homloküreg, nyaki csigolya, 
magas szemnyomás esetén orr. 
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homlok-, arc-, orrüreg 
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2. Fejfájás 

A fejfájásnak nagyon sok oka lehet. Gyakori esetekben a szem vagy 
a gyomor problémája lehet a kiváltó ok. Ha tudjuk, hogy melyek 
miatt lehet a fejfájás, a szem és a gyomor pontjait masszírozzuk. 
Másnaposságból eredő fejfájás elmulasztható a hüvelykujj 
masszírozásával. 
Kezelendő területek: 

kisagy, nagyagy, agyalapi mirigy, fej-, tarkóizmok 
nyakcsigolyák, homlok- és arcüreg 

homlok-, arc-, orrüreg 
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3. Mandulagyulladás 

Duzzadt, gennyes mandula esetén természetesen forduljunk 
orvoshoz, viszont kiegészíthetjük a gyógyszeres kezelést a zónák 
masszírozásával. 
Kezelendő területek: 

mandula, fül, nyirokutak, nyakcsigolyák, homlok-, arcüreg 

homlok-, arc-, orrüreg 

Homlok-, arc-, orrüreg 
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Fülbetegségek 

Fülfájás, fülzúgás, hallójárat-gyulladások, halláskárosodás: 

A fülfájás leghatékonyabb módja, ha a gyűrűsujjnak a hegyét 
nyomjuk kb. 5 percig, vagy amíg a fájdalom meg nem szűnik. 
Gyerekeknél előfordul a halláskárosodás, amelyet nem vesznek 
észre, ez húzódhat meg a rossz iskolai eredményeknél is. Ha he
tente legalább egyszer reflexológiai kezelést kap, megőrizheti testi, 
lelki egészségét a gyermek. 

Fülzúgás: 

Időskori fülzúgás: a koponyában keringő vér a hallószervet magá
ba foglaló csontokat rezgésbe hozza. 
Itt is masszírozzuk végig a pontokat, nagyobb hangsúlyt hagyva a 
kisujjakra. 

Kezelendő területek: 
fül, mandula, állkapocs, homlok-, arcüreg, nyak, nyirok 
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homlok-, arc-, orrüreg 
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5. Fogfájás 

A fogfájás leggyakrabban éjszaka tör ránk, amikor nincs 
lehetőségünk fogorvoshoz menni. Ez lehet lyukas fog, foggyökér
gyulladás és a fogak szomszédos területének betegsége miatt. 
Pl. trigeminuszgyulladás is okozhatja. 
A masszírozás csak ideiglenesen használ. Ajánlott azonnal 
orvoshoz menni! 
Kezelendő terület: 

állkapocs, homlok-, arcüreg 

homlok-, arc-, orrüreg 

6. Nyirokmirigy-duzzanat 

Gyulladásos kórokozók általi fertőzések során a védekező reakció 
jele. A nyirokcsomó duzzanatának okára nem lehet következtetni, 
csak az érintett testtájra, a kar és a láb esetén a hónalji és a lágyéki 
mirigyek határozzák meg a beteg területet. Orvosnak mutassuk 
meg. 
Kezelendő területek: 

a teljes nyirokrendszer 
esetleg a váll és a könyök. 
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7. Felső légúti problémák 

A felső légúti hurut kiterjedhet az orrüregre, szájüregre, torokra és 
a gégefőre. 
A gyógyszeres kezelés mellett sokat segíthet a reflexológia. 
Kezelendő területek: 

felső nyirokutak, orr, száj, garat, tüdő, szív 

homloK-, arc-, orrüreg 

Homlok-, arc-, orrllreg 
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II. GERINCOSZLOP ÉS ÍZÜLETEK TERÜLETE 

Gerincpanaszok, vállfájdalmak, csípőpanaszok, térdízületi prob-
lémák, reumatikus panaszok. 
1. Gerincpanaszok 

Egészségünk és jó közérzetünk nagymértékben a gerincoszlop 
állapotától függ. Nagyon gyakori a hátfájás. Ha a hát felső szakasza 
fáj, a középső vagy az alsó szakasza, legjobb, ha az egész gerinc
oszlop reflexterületét masszírozzuk, különösen odafigyelve az 
érzékeny pontokra. 
Kezelendő területek: 

nyakcsigolyák, hátcsigolyák, ágyéki csigolyák, 
keresztcsont, farkcsont 
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2. Vállfájdalmak 

A vállakban jelentkező panaszokat kiválthatja maga a vállízületnek 
vagy közvetlen környékének a megbetegedése, gyakori a nyak-
csigolyából eredő fájdalom. Legfőbb tünete a fájdalmas mozgás-
korlátozottság. 
Kezelendő terület: 

nyakcsigolyák, váll, felkar, tarkó 
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3. Csípőpanaszok 

A csípőízületek kötik össze a lábakat a törzzsel. A test súlya nagy 
nyomással terheli meg a csípőízületet. 
A csípőízület leggyakoribb betegségei: csípőficam, gyulladások, 
sérülések. 
Kezelendő terület: 

csípő, comb, medenceizomzat, keresztcsont 
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4. Térdízületi panaszok 

A térdízület hajlító és nyújtó mozgást végez. A térdízület porc-
felülete nagy nyomásterhelésnek van kitéve. 
Leggyakoribb betegségei: porckorongsérülések, szalagok sérülése, 
gyulladások, az ízület elhasználódása. 
Kezelendő terület: 

csípő, comb, térd 
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5. Reumatikus panaszok 

A reuma a test bizonyos szöveteinek gyulladása. A panaszok leg-
gyakrabban az ízületekben jelentkeznek. Ez a betegség az 
immunrendszerhez kapcsolódik. 
Kezelendő terület: 

gerincoszlop, nyirokutak, a panaszok helye (térd, könyök, 
váll, comb stb.) 
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III. IDEGRENDSZER 

1. Ideggyulladás 

Okai lehetnek: kórokozók keltette gyulladás, immunrendszer 
betegségei, fizikai ingerek. 
A kiváltó okot nehéz meghatározni, de a panaszokat enyhíthetjük a 
masszírozással. 
Kezelendő terület: 

agy, nyirokedények, szív, plexus solaris 
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2. Szédülés 

A szédülésnek nagyon sok oka lehet. Pl. a fül egyensúlyszervének 
betegsége, nyakcsigolya-betegségek, szív-, keringési problémák. 
Kezelendő terület: 

szív, fül, nyakcsigolya, gerinc, agy, szem 
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3. Idegesség 

A kiváltó okokat fel kell deríteni! 
Leggyakoribb oka: stressz, túlterheltség, hormonzavarok. 
Relaxációval, nyugtató teával kiegészíthetjük a masszírozást. 
Gyógytea: macskagyökér, komló, citromfű, orbáncfű. 
Kezelendő terület: 

agy, szív, nyirokedények, plexus solaris 

4. Bénulások 

Az izommozgató idegek sérülései okoznak bénulást. Ennek okai 
lehetnek az agyban és a gerincvelőben bekövetkezett zavarok. 
Kezelendő terület: 

teljes izomzat, agy, szív, nyirokedények 
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IV. MELLKASI SZERVEK 

/. Asztma 

A legfőbb tünete a légszomj, a hörgők beszűkülése. A masszírozás 
mellett kiegészítőként: légzőgyakorlatok, relaxációs gyakorlatok. 
Fogjuk az egyik kéz hüvelykujját a másik kéz hüvelykujja közé és 
masszírozzuk meg, közben ügyeljünk az érzékeny pontokra. A 
hüvelykujjunkkal a tenyér mutatóujjához közel levő részére gyako
roljunk nyomást, majd térjünk át a mutatóujjra, s teljes hosszában 
keressünk érzékeny pontokat, majd masszírozzuk el azokat, végül 
végezzünk masszázst az ujjak közti hártyán. Naponta többször 
ismételjük meg, akkor biztos sikerrel jár. 
Kezelendő terület: 

tüdő, szív, tarkó, felső nyirokutak 
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2. Tüdőtágulás 

A tüdőszövet tartós károsodásának következménye. A betegség 
okát szüntessük meg: kerülni a dohányzást, port. 
Masszírozás mellett légzőgyakorlatok végzése és relaxáció ajánlott. 
Kezelendő terület: 

tüdő, gyomor, máj, hasnyálmirigy, belek 
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3. Szívproblémák 

Mivel a szív és a keringési rendszer a test közepébe is benyúlik, 
masszírozzuk meg ezeknek a területeknek a reflexpontjait, elsősor-
ban a gyomor és az ujjak közti hártya. 
Ha karokba és a vállakba is kisugárzik (szívgörcs jele), a kisujjat és 
a gyűrűsujjat is masszírozzuk meg. 
Kezelendő terület: 

szív, bordaközi és mellizmok, solar plexus 
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V. HASI SZERVEK 

1. Gyomorpanaszok 

A gyomor a test bal oldalán található, mégis mindkét kézen meg-
találhatók reflexpontjai, hiszen a nyombél és a hasnyálmirigy egy 
kissé jobbfelé helyezkednek el. Ezt a területet nyomkodjuk és 
körkörösen masszírozzuk, mindkét kézen, majd masszírozzuk meg 
a hüvelykujj és mutatóujj közötti hártyát, mert ez szoros összeköt-
tetésben áll a gyomorral. 
Kezelendő terület: 

gyomor, hasnyálmirigy, nyombél, epe 
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2. Májpanaszok 

A máj a test legnagyobb térfogatú szerve, kb. 500 feladatot kell 
ellátnia: a mérgező anyagok kivonása a vérből, az emésztéshez 
nélkülözhetetlen epét termeli, raktározza a vitaminokat, eltakarítja 
az elpusztult vörösvértesteket. 
A máj reflexpontja a jobb kézen található. Ha a máj rosszul 
működik, előfordulhat, hogy a jobb kéz hüvelykujja és mutatóujja 
közötti hártyán is találhatunk érzékeny pontokat, ezért a kezelés 
alkalmával az ujjak közti hártyát is masszírozzuk meg. 
Kezelendő terület: 

máj, epe, gyomor, hasnyálmirigy, nyombél, bél 
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3. Epebántalmak 

Az epefolyadék közvetlenül kiválasztja a májban felgyűlt mérgező 
anyagokat, valamint fontos szerepet játszik a zsírok emésztésében. 
Leggyakoribb betegségei: epeutak gyulladása, kőképződés, epe-
utak elzáródása, daganatok az epeutakban. 
Kezelendő terület: 

epe, máj, gyomor, hasnyálmirigy 
nyombél, gerincoszlop 
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4. Hasnyálmirigy-problémák 

A hasnyálmirigy termeli a fehérjék és zsírok lebontásához szük-
séges enzimeket. A hasnyálmirigy kivezetése az epevezetékkel 
együtt a nyombélbe torkollik, ezért az egyik szerv megbetegedése 
gyakran átterjed a másikra is. A hasnyálmirigy sejtjei termelik az 
inzulint, ez a hormon juttatja el a cukrot a vérből a test sejtjeibe. 
Leggyakoribb betegségei: ha nem termelődnek az emésztéshez 
szükséges enzimek, puffadás és emésztési rendellenességek lehet-
nek, cukorbetegség, hypoglykaemia. 
A hasnyálmirigy majdnem a test közepén helyezkedik el. 
Lényegében minden olyan reflexpont masszírozásával stimulál-
hatjuk, amely a tenyér közepén található. 
A hüvelykujjat, a mutatóujját és a középső ujjat is masszírozzuk 
meg. Kevés jelentősége van annak, hogy egy mirigy túl sok hor-
mont termel, vagy éppen keveset, a reflexmasszázzsal ugyanis a 
mirigy normális működését lehet helyreállítani. 

gyomor 

hasnyálmirigy 
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5. Hasmenés, székrekedés 

A hasmenés okai lehetnek: a vastagbél nem tud kellő mennyiségű 
vizet felvenni a megemésztett táplálékból és túl gyorsan továbbítja 
a bél tartalmát. Ezek lehetnek kórokozók, stressz, belek gyulladása 
miatt. 
A székrekedés a bélműködés zavara, amikor a bél nem továbbítja 
megfelelően a feldolgozott táplálékot. Ennek okai a táplálkozás és 
az életmód: kevés ballasztanyag fogyasztása, kevés folyadék, 
mozgáshiány. 
Kezelendő terület: 

gyomor, hasnyálmirigy, nyombél, epe, vékonybél, 
vastagbél, végbélnyílás, gerinc 

57 



6. A lép megbetegedései 7. Aranyér 

A lép nyirokszerv, fontos szerepet játszik a vérképzésben, vér-
tisztításban és a fertőzések leküzdésében. A lép megbetegedésének 
jele a szerv megduzzadása. Okai lehetnek: fertőzések, különösen 
vírusos megbetegedések, vérsejtképződés zavara. 
Kezelendő terület: 

lép, nyirokutak, gerincoszlop 
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Aranyérnek a végbél vénáinak tágulását és kitüremkedését nevezik. 
Kialakulásának okai: ülőmunka, mozgáshiány, krónikus székre-
kedés. Megfelelő táplálkozással, mozgással megszüntethetjük a 
kiváltó okokat, a masszírozással együtt teljesen meg is szüntet-
hetjük. 
Kezelendő terület: 

vastagbél, ágyékcsigolyák, keresztcsont, végbélnyílás, 
medenceizmok 
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VI. HÚGYÚTI ÉS NEMI SZERVEK 

1. Vesebetegségek, hólyagpanaszok 

A vesék, a gerincoszlop két oldalán található szűrőberendezések, 
fontos szerepet játszanak a kiválasztásban, szabályozzák a test 
vizháztartását. 
A vesék reflexterülete a tenyér közepén található. A vesékből a 
vizeletet a két húgyvezeték a húgyhólyagba továbbítja. 
Leggyakoribb vese- és hólyagbetegségek: vesekövek, veseelégte-
lenség, a hólyag fertőzése, a hólyag záróizmainak rossz működése. 
Kezelendő terület: 

vese, húgyvezeték, húgyhólyag, medenceizomzat 
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2. Méh és petefészek megbetegedései 

A női petesejtek a petefészekben vannak. A nemi hormonok 
hatására a petefészkek megtermékenyítésre alkalmas petét termel-
nek. A petefészek leggyakoribb betegségei: gyulladás, hormonális 
zavar, fertőzés, cisztaképzödés, daganatos betegség. 
A méh izmos falú, nyálkahártyával borított szerv. Leggyakoribb 
betegségei: gyulladások, fertőzések, mióma, rosszindulatú dagana-
tok. 
Keressük meg az érzékeny pontokat a nyomkodásos és körkörös 
masszírozással. A méh betegségeinél a hüvelykujj alatti területet 
masszírozzuk. A petefészek és petevezeték reflexzónája a kézfejen, 
a csukló felett helyezkedik el. 
Kezelendő terület: 

méh, petefészek, petevezeték, nyirokutak, medenceizmok 
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3. Menstruációs panaszok 

A menstruáció a női hormonháztartás havi változásainak megnyil
vánulása. Leggyakoribb panaszok: menstruációs görcsök, fejfájás, 
hányinger. 
Kezelendő terület: 

méh, hasizom, medenceizomzat, ágyékcsigolyák, 
keresztcsont, petefészek, petevezeték 
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4. Prosztatapanaszok 

A prosztata a férfiak húgyvezetékét veszi körül, közvetlenül a 
hólyagból történő kilépése után. Az ágyéktáji terület reflexpont-
jainak masszírozásával a prosztatában képződött panaszok 
megszüntethetők. 
Leggyakoribb betegségei: prosztatamegnagyobbodás, prosztatarák. 
Kezelendő terület: 

herék, ondóvezeték, prosztata, ágyékcsigolyák, 
keresztcsont, medenceizomzat 
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5. Meddőség 

A meddősség okai lehetnek: a petefészek, petevezeték, méh vagy 
hormontermelő mirigyek megbetegedése, stressz okozta zavarok. 
Kezelendő terület: 

agyalapi mirigy, pajzsmirigy, nyak, petefészek, 
petevezeték, méh, mellékvesék, medenceizomzat 
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6. Klimax 

A nők termékeny életszakasza 45-50 éve körül véget ér. Ebben a 
szakaszban a petefészek által termelt női nemi hormon, az 
ösztrogén csökken. A hormonok más szervek működését is szabá
lyozzák, a legérintettebb szervek: nemi szervek, csontanyagcsere, 
vegetatív idegrendszer, psziché. 
Kezelendő terület: 

agyalapi mirigy, plexus solaris, szív, gerincoszlop, 
nyirokutak, máj, epe, vese, húgyvezeték, húgyhólyag, 
hasnyálmirigy, lép, petefészek, petevezeték, méh, 
medenceizomzat 
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7. Impotencia 

Az impotencia a szerelmi aktusra való képtelenség: Kiváltó okai 
lehetnek: organikus zavar, libidóhiány, pszichés zavarok, személyi
ségzavarok. 
Kezelendő terület: 

herék, ondóvezeték, prosztata, szív, ágyékcsigolyák, 
keresztcsont, medenceizomzat 
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VII. BŐR 

1. Ekcéma 

Az ekcéma különféle okokra visszavezethető bőrbetegség. Az 
ekcémát az akut szakaszban gyorsan és hatásosan kell kezelni. 
A tünetmentes időszakban fontos a bőr ápolása. Nemcsak a 
tüneteket, hanem az okokat is kell kezelni: táplálkozás, életmód-
változtatás, stressz kerülése. 
Kezelendő terület: 

nagyagy, agyalapi mirigy, pajzsmirigy, mellékvese, 
nyirokutak, nyak, gyomor, nyombél, máj, epe, lép, vese, 
belek 
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2. Csalánkiütés 

A csalánkiütésnél a bőrön piros kiütések alakulnak ki; melyek sok
szor nagyon viszketnek. 
Különböző tényezők válthatják ki: gyógyszerek, kemikáliák, bak
tériumok, gombák, pszichikai túlterhelés. 
Kezelendő terület: 

agy, agyalapi mirigy, hasnyálmirigy, mellékvese, 
nyirokutak, gyomor, nyombél, belek, máj, epe, lép, 
pajzsmirigy, nyak 
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3. Pikkelysömör 

Gyakori bőrbetegség, lehet örökletes, de lelki megterhelés, 
környezeti hatások is kiválthatják. 
Kezelendő terület: 

nagyagy, agyalapi mirigy, pajzsmirigy, nyirokutak, 
mellékvese, gyomor, nyombél, máj, epe, 
lép, belek 
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VIII. ÖSSZETETT KÓRKÉPEK 

1. Depresszió 

A depresszió jelentése: levert lelkiállapot, nyomott hangulat. 
Fontos, hogy megtaláljuk az okot, amitől létrejött. Pl. válás, halál
eset vagy időskori depresszió, súlyos formája a külső ok nélküli 
depresszió. Lényeges, hogy a beteget szakorvos is kezelje! 
Kezelendő terület: 

agy, szív, solar plexus, nyirokutak 
Legjobb, ha az összes zónát végigmasszírozzuk és talpmasszázst is 
alkalmazunk. 
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2. Allergia 

Az allergia a környezet kóros hatásaira jön létre, így az immunrend
szert állandóan ingerli. 
Leggyakoribb allergének: por, virágpor, festék, tisztítószerek, 
gyógyszerek, kozmetikumok, kémiai anyagok. 
Kezelendő terület: 

gyomor, belek, hasnyálmirigy, nyombél, agy, 
agyalapi mirigy, nyirokutak 
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3. Visszér 

A visszér kitágult ér, főleg a lábon. Keletkezésének okai: 
kötőszövetek gyengesége, megnövekedett nyomás az erekben és 
billentyű zavara. 
Ha a lábon visszérgyulladás van, nagyon jó kiegészítő lehet a kéz 
reflexmasszázsa, ilyenkor a talpat nem masszírozhatjuk! 
Kezelendő terület: 

szív, medenceizomzat, csípőízület, térd, comb, 
ágyékcsigolya, keresztcsont, vese, nyirok 
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4. Ingadozó vérnyomás 

A megfelelő vérkeringés feltételei a szívverésnek és a szív erejének 
a gyakorisága, az ér falának gyengesége, a vér mennyisége. 
Kezelendő terület: 

szív, felső nyirokutak, tüdő, nyakcsigolyák, fej-, nyakizom, 
solar plexus 

nyirok 

nyak 

gerinc, hát 
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5. Alkoholizmus és kábítószer-függőség 

Az alkoholizmus óriási pusztítást tud okozni környezetében. Az 
alkoholizmusért két mirigy működése felelős, a mellékvesék és a 
hipofízis. Az alkoholizmus a vesekéreg-állomány hormonter
melésének elégtelenségéből származik. 
Kezelendő terület: 

agyalapi mirigy, mellékvese, hasnyálmirigy, máj, 
az összes belsőelválasztású mirigy (pajzsmirigy, 
mellékpajzsmirigy, hasnyálmirigy) 
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6. A hányinger megszüntetése 

Egész egyszerűen csak vakargassuk ujjainkkal a kézfejünket 
ujjak hegyétől egészen a csuklóig. Ezzel csillapíthatjuk 
hányingert. 
Kezelendő terület: 

gyomor, rekeszizom, solar plexus 
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7. Csuklás megállítása 

A csuklás gyakran olyan súlyos állapotot idézhet elő, hogy az illetőt 
kórházba kell szállítani. A hüvelykujjunkat, mutatóujjunkat, gyűrűs-
ujjunkat masszírozzuk. 
Kezelendő terület: 

gyomor, nyirokutak, rekeszizom, solar plexus 
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8. Köhögés csillapítása 

Nagyon kellemetlen tud lenni az erős köhögés. Hüvelykujjunkat 
tegyük a mutatóujj első ujjpercére és jól szorítsuk meg, biztos, hogy 
csillapodni fog a köhögés. 
Kezelendő terület: 

tüdő, légcső, bordaizmok, mellizmok, nyirokutak 

77 



Tartalomj egyzék 

Bevezetés 5 
A kéz reflexzónájának masszírozása 6 
A zónák beosztása 7 
Az övezetek felosztása 8 
Bal talp övezeti felosztása 9 
Jobb talp övezeti felosztása 10 
Bal kéz övezeti felosztása 11 
Jobb kéz övezeti felosztása 12 
Masszírozási technikák 13 
A bal tenyér zónái 16 
A j obb tenyér zónái 17 
A bal kézhát zónái 18 
A jobb kézhát zónái 19 
Szervrendszerek zónái 20 
Vizeletkiválasztó rendszer 20 
Emésztőrendszer 21 
Fej-, idegrendszer 22 
Érzékszervek 23 
Hormonrendszer 24 
Nemi szervek 25 
Légzőrendszer 26 
Szív-, vérkeringés 27 
Nyirokrendszer 28 
Gerincoszlop 29 
ízületek 30 
A kézreflexológia gyakorlata 31 
A betegségek testtájak és szervrendszerek szerint 31 
I. A fej és a nyak területei 31 
Szemproblémák 32 
Fejfájás 33 
Mandulagyulladás 34 

78 

Fülbetegségek 
Fogfájás 
Nyirokmirigy-duzzanat 
Felső légúti problémák 
II. Gerincoszlop és ízületek területe 
Gerincpanaszok 
Vállfájdalmak 
Csípőpanaszok 
Térdízületi panaszok 
Reumatikus panaszok 
III. Idegrendszer 
Ideggyulladás 
Szédülés 
Idegesség 
Bénulások 
IV. Mellkasi szervek 
Asztma 
Tüdőtágulás 
Szívproblémák 
V. Hasi szervek 
Gyomorpanaszok 
Májpanaszok 
Epebántalmak 
Hasnyálmirigy-problémák 
Hasmenés, székrekedés 
A lép megbetegedései 
Aranyér 
VI. Húgyúti és nemi szervek 
Vesebetegségek, hólyagpanaszok 
Méh és petefészek megbetegedései 
Menstruációs panaszok 
Prosztatapanaszok 
Meddőség 
Klimax 

79 



Impotencia 66 
VII. Bőr 67 
Ekcéma 67 
Csalánkiütés 69 
Pikkelysömör 69 
VIII. Összetett kórképek 70 
Depresszió 70 
Allergia 71 
Visszér 72 
Ingadozó vérnyomás 73 
Alkoholizmus és kábítószer függőség 74 
A hányinger megszüntetése 75 
Csuklás megállítása 76 
Köhögés csillapítása 77 
Tartalomjegyzék 78 




