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TÁJÉKOZTATÓ
az értékelő tanár részére
 A vizsgázók csak a kiosztott feladatlapon dolgozhatnak.
 Tévedés esetén csak az egyértelmű javítás - a helytelen válasz áthúzása, a
vizsgázó aláírásával és a dátummal ellátva - fogadható el.
 A dolgozatban előforduló esetleges hibákat, tévedéseket kérjük, feltűnően
jelöljék!
 A feladatlap egységes értékeléséhez használják fel a rendelkezésükre
bocsátott megoldási javaslatot!
 Ponthatáron belül a megoldólaptól eltérő, de tartalmában azonos egyéb
helyes megoldás is elfogadható a csillaggal (*) jelölt kérdéseknél.
 Tekintettel az írásmód eltérő gyakorlatára, az értékelésnél ne a helyesírást,
hanem a tartalmat értékeljék a tanárok!
 Kérjük, hogy minden feladat esetén a maximálisan adható pontszám melletti
négyzetbe írja be az elért pontszámot!
 Maximálisan adható pontszám: 100 pont
 Ponthatárok:
Megfelelt:

71 - 100 pont

Nem felelt meg: 0 - 70 pont
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Maximálisan adható
pontszám:

1.*
5 pont
Soroljon fel öt olyan módszert/lehetőséget, amelyet a természetgyógyász
saját lelki egészségének (mentálhigiénéjének) megőrzésére, a kiégés
megelőzésére választhat!
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗

meditáció
relaxáció
természetjárás
mély, bensőséges emberi kapcsolatok kialakítása
keleti mozgásgyakorlatok végzése
keleti légzőgyakorlatok végzése
vitalitásgenerátorok alkalmazása (nevetés, érintés, testmozgás)
a munka változatosabbá tétele (önképzés, kutatás, tanítás)
(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

2.
Írja le, hogy Magyarországon
íriszdiagnosztika!

kinek

a

1 pont
nevéhez fűződik

az

…Péczely Ignác...
3.*
5 pont
Nevezze meg a csak orvos által végezhető természetgyógyászati
tevékenységeket! Írjon ötöt!
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗

gerincmanipulációs műfogások
hagyományos kínai orvoslás
neurálterápiás módszerek
homeopátia alkalmazása
méregtelenítő módszerek
hagyományos tibeti orvoslás
antropozófus orvoslás
ájurvédikus orvoslás
biológiai fogorvoslás
(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

4.*
Határozza meg a voyeur hajlam lényegét!

2 pont

A személy visszaretten az élet megélésétől, ezért a mások életébe való
„belekíváncsiskodással” igyekszik pótszerhez jutni.
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5.
3 pont
Párosítsa a tibeti orvoslás szerinti pulzusjellemzőket a megfelelő típushoz!
Írja a sorszámokat a megfelelő helyre!
1. gyors, kiterjedt és hömpölygő
2. mély, hanyatló és lassú
3. üres, meg-megáll és lebegő
a szél pulzusa: ...3....
az epe pulzusa: ...1....
a nyálka pulzusa: ...2....
(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

6.
4 pont
Nevezze meg a csí mozgásának négy fő irányát a testen belül!
˗
˗
˗
˗

felszálló
leszálló
belépő
kilépő
(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

7.
Húzza alá a kapha dósához tartozó fogalmakat!
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗

3 pont

felnőttkor
öregkor
gyermekkor
nyár
ősz
tél
kiválasztás
emésztés
légzés
(Csak a 3 helyes válasz együttes aláhúzása esetén adható pont! Egyéb megoldás esetén pontszám nem adható!)

8.
Sorolja fel a nyálka öt fajtáját a tibeti orvoslás szerint!
˗
˗
˗
˗
˗

5 pont

fenntartó nyálka
lebontó nyálka
ízlelő nyálka
gyönyört adó nyálka
összekötő nyálka
(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)
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9.*
6 pont
Jellemezze a szaunát és az egyéb forró kamrákat a megadott szempontok
szerint!
Használatuk célja:
˗ a vérkeringés javítása
˗ a bőrön keresztül történő méregtelenítés serkentése
Használatuk ellenjavallatai: Írjon négyet!
˗ lázas betegség
˗ ingadozó vérnyomás
˗ sugárkezelés utáni állapot
˗ nyirokutak elzártsága
˗ súlyos daganatos megbetegedés
˗ hyperthyreosis (pajzsmirigy-túlműködés)
(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

10.*
Ismertesse a tajcsi csuan mozgáskép jellegzetességeit!

2 pont

Lágy, megszakítás nélküli, körkörös, egymásba folyó mozdulatokból áll, amely
azonban nagy energiákat mozgat meg a testben.
11.
4 pont
Csoportosítsa az alábbi gyógynövény részeket a bennük lévő hatóanyag
kivonási módjához! Írja a helyes válasz sorszámát a megfelelő helyre!
1.
2.
3.
4.

virágok
gyökerek
kérgek
levelek

Főzet: …2., 3.…
Forrázat: …1., 4.…
(Helyes válaszonként 1-1 pont adható! Egyéb megoldások esetén pontszám nem adható!)

12.*
4 pont
Soroljon fel négy olyan civilizációs ártalmat, melyek csökkentik az élő
szervezet számára fontos mágneses erőteret!
˗
˗
˗
˗
˗

elektroszmog
betonépületek
légszennyezés
üvegházhatás
közlekedési eszközök
(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)
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13.*
Írjon le a colon-hidroterápia kontraindikációi közül ötöt!
˗
˗
˗
˗
˗
˗

5 pont

diverticulitis
colitis
Crohn-betegség
vastagbéldaganat
vékonybéldaganat
alhasi sugárkezelés
(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

14.*
2 pont
Nevezze meg a modern manuálterápia fő irányzatait! Írjon kettőt!
˗ kiropraktika (kiropraxis)
˗ craniopathia
˗ osteopathia
(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

15.*
2 pont
Ismertesse az antropozófus gyógyászat terápiáinak célját!
Az egészséget fenntartó, illetve újraképző erők serkentésére irányulnak. Oki
kezelésre, végleges gyógyulásra az egészséget jelentő egyensúlyra törekszenek,
azaz salutogenesisre/hygiogenesisre.
16.
4 pont
Sorolja fel a homeopátiában akut betegség esetén keresett négy, teljes
értékű helyi tünet elemeit!
˗
˗
˗
˗

etiológia (betegség kiváltó oka)
lokalizáció (a test azon része, ahol a tünet jelentkezik)
érzések, tünetek jellege (mit érez pontosan)
modalitások (mitől enyhül/erősödik a beteg tünete, illetve általános
állapota mitől romlik vagy javul)
(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

17.
Nevezze meg a vér oxigenizálásán alapuló terápiákat!

3 pont

˗ oxigénterápia (O2)
˗ ózonterápia (O3)
˗ hematogén oxidációs terápia (HOT-UVB)
(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)
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18.*
5 pont
Sorolja fel a Touch for Health (TFH) természetgyógyászati kineziológiai
módszer főbb korrekciós eszközeit! Írjon ötöt!
˗
˗
˗
˗
˗
˗

NL-zónák
NV-pontok
akupresszúrás pontok
érzelmi stresszcsökkentő pontok
szín
hang
(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

19.*
4 pont
Jellemezze R. A. Dale mikroakupunktúrás (reflexológiás) alapelveit,
melyek minden mikrorendszerre alkalmazhatók! Írjon négyet!
˗ a mikroakupunktúrás rendszer a test valamennyi részén megtalálható
˗ a mikrorendszerek anatómiai felépítésünk holografikus lenyomatai
˗ közvetlenül kapcsolódik az akupunktúra makrorendszeréhez (egész test), és
felhasználható a makroenergiakör befolyásolására és kiegyensúlyozására
˗ valamennyi reflexkezelési rendszerben a mikro- és makropontok egyaránt
funkcionálisan kétirányúak
˗ valamennyi mikropontot alacsony elektromos ellenállás jellemez a bőr
felszínén
(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

20.*
Nevezzen meg öt diagnózistípust!
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗

5 pont

etiológiai
patogenezis
anatómiai
patológiai
stádium
funkcionális
prognosztikai
kezdeti diagnózis
végleges diagnózis
(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)
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21.
8 pont
Hasonlítsa össze a kínai masszázs során megállapítható hiány-, és többlet
állapot jellemzőit! Töltse ki az alábbi táblázatot!

a bőr, az izom és a
kötőszövet tónusa
az adott
testrész/terület
hőérzete
mozgatásra adott
válasz
nyomásra adott
válasz

Hiányállapot fennállása
esetén

Többletállapot
fennállása esetén

petyhüdt, erőtlen

feszes, kemény

hűvös

meleg

az állapot javul

az állapot romlik

erős nyomást is kibír, ún.
„jó fájdalomérzet”
keletkezik

kisebb nyomásra is
fájdalmas, irritábilis az
érintett terület
(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

22.
3 pont
Sorolja fel a protokoll szerinti kezelés előnyeit!
˗ biztonságos, minimalizálja a szubjektivitásból, egyéni tévedésekből eredő
kockázati tényezőket
˗ követi a tudomány fejlődését
˗ viszonylag gyors döntést tesz lehetővé
(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

23.
Egészítse ki az alábbi mondatot!

4 pont

A nőgyógyászati gyulladások esetén a kezelés célja: a …kórokozók…
elpusztítása, az …egészséges vaginaflóra… helyreállítása, az …öngyógyító
mechanizmusok… serkentése, a …hormonális egyensúly… létrehozása.
(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

24.*
Írjon le hat terápiás elvet a bélflóra javítására!
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗

6 pont

növényi alapú diéta
probiotikumok alkalmazása
prebiotikumok alkalmazása
homeopátiás nozódák alkalmazása
kellő folyadékfogyasztás
kávéfogyasztás kerülése
alkoholfogyasztás kerülése
(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)
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25.*
5 pont
Ismertesse a komplementer gyógyítók részéről a daganatkezeléssel
szemben elvárt etikus hozzáállás szempontjait!
˗ csak olyan gyógymódok alkalmazhatók, amelyek valamilyen szintű
szaklapokban publikált tudományos eredménnyel rendelkeznek
˗ csak olyan gyógymódok alkalmazhatóak, melyek bizonyosan nem károsak a
beteg egészségére
˗ csak kiegészítőként használhatók ezek a szerek és módszerek, kivéve, ha a
beteg maga rendelkezik úgy, hogy ő a konzervatív onkológia módszereit
elutasítja
˗ csak a témában képzett orvos irányíthatja a komplementer daganatterápiát
˗ nem orvos természetgyógyász csak a beteg kezelésére szerződött orvos
iránymutatásai szerint végezhet bizonyos részfeladatokat a kezelésben
(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)
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