
 1 

 
 

PODSUMOWANIE LEKCJI – MASAŻ LECZNICZY – 
AURIKULOTERAPIA, POLARITY I INNE MASAŻE - 

Szkoła Medycyny Naturalnej 
 

 
AURIKULOTERAPIA 

 
 Masaż ucha ma potwierdzone właściwości lecznicze. Kiedy robimy to 
bardziej świadomie, czyli znając punkty akupresurowe lub refleksy ucha, 
możemy uzyskać lepsze i szybsze efekty zdrowotne. 
 Terapię poprzez masaż ucha nazywamy aurikuloterapią. Opiera się ona 
na związkach biologicznych i energetycznych pomiędzy konkretnymi 
partiami uszu, a różnymi narządami wewnętrznymi człowieka. Połączenia 
takie zostały potwierdzone również w świecie Zachodu. Po raz pierwszy 
dokonał tego francuski lekarz P. Nogier w 1956 roku. W następnych latach 
zaczęli je zauważać również badacze innych krajów.   

 
JAK WYKONAĆ MASAŻ ZDROWOTNY UCHA 
 
Jak wykonać masaż zdrowotny ucha? Najpierw warto się zapoznać z 

umiejscowieniem punktów akupresurowych ucha. Potem należy rozsmarować 
na małżowinie krem, który da nam odpowiedni poślizg. Następnie 
przechodzimy do masażu właściwego. 

Każdy z poniżej opisanych ruchów wykonujemy od trzech do siedmiu 
razy. 

Masaż zaczynamy delikatnym głaskaniem ucha palcem lub palcami z 
góry na dół. Nie wykonujemy tego działania w kierunku odwrotnym. 

Następnie delikatnie rozciągamy małżowinę uszną. Ten ruch także 
rozpoczynamy od górnych części ucha zewnętrznego, poprzez jego obszar 
środkowy, kończymy na dolnym. 

Potem zaczynamy wykonywać okrężne rozcierania płatku ucha. Ja je 
wykonuję kciukiem, podczas gdy reszta moich palców podpiera tę stronę ucha, 
która przylega do głowy.  

Kolejnym ruchem jest słabe ugniatanie różnych partii ucha.  
Następnie całe ucho delikatnie opukujemy czubkami palców. 
Ostatnim ruchem jest ponowne głaskanie. 
By zwiększyć siłę zabiegu do masażu podstawowego dodaj masaż 

punktowy określonych na zdjęciu rejonów ucha osoby poddawanej zabiegowi. 
Wybranym punktom poświęcamy 1-3 minut. 



 2 

 Jak wykonujemy masaż akupresurowy? Można go robić poprzez 
pocieranie, masowanie okrężne lub spiralne albo delikatne uciskanie 
określonych punktów. Jak dokonać takiego leczniczego ucisku? Oto 1 ze 
sposobów: ucisk przez 5 sekund, puszczamy na 2 sekundy, następnie  znów 
uciskamy. Czynność taką powtarzamy przez kilka minut.  

 

POLARITY 

Polarity to specjalny rodzaj bioenergoterapii i masażu, który został 
opracowany przez urodzonego w roku 1890 dr Randolpha Stone'a. Był on 
specjalistą od chorób kości i układu nerwowego, zgłębiał jednak także tajniki 
medycyny naturalnej, jak masaż, ziołolecznictwo i akupunktura.  

Polarity w czasach bardziej współczesnych stało się bardziej znane dzięki 
Richardowi Gordonowi.  

Siła życiowa według Gordona jest formą energii elektromagnetycznej. 
Zaburzenia pola elektromagnetycznego ma usuwać polarity. 

W zabiegu polarity dochodzi do wyrównania energii u chorego poprzez 
dotyk, masaż i przekaz energii osoby wykonującej zabieg.  

Przed zabiegiem polarity należy umyć i wysuszyć ręce oraz zrelaksować się. 

W polarity uzdrawiający dotyka prawą dłonią lewej strony ciała klienta, a 
lewą dłonią prawej. Osoba wykonująca zabieg powinna mieć pozytywne 
nastawienie do swojego klienta i być zrelaksowana. 

POLARYZACJA CIAŁA 

 górna część ciała ma ładunek dodatni, 
 stopy mają ładunek ujemny, 
 prawa część ciała jest dodatnia, 
 lewa strona ciała jest ujemna. 

Energię równoważy się poprzez dotykanie prawej strony ciała klienta lewą 
dłonią i lewej prawą. 

WYKONANIE POLARITY 
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CZĘSTOTLIWOŚĆ ZABIEGÓW POLARITY 

 3-4 razy w tygodniu w różnych stanach chorobowych, 
 2 razy w tygodniu, kiedy zaczynają być widoczne pewne oznaki poprawy, 
 raz w tygodniu, kiedy polepszenie stanu zdrowia jest wyraźne. 

PRZYKŁAD PODSTAWOWEGO ZABIEGU POLARITY 

 Kołysanie głową.  
 "Przesuwanie bieguna północnego".  
 Kołysanie brzucha.  
 "Sczesywanie nóg".  
 "Ugnij i pociągnij".  
 "Ucisk do wewnątrz pięty".  
 "Obrót pięty na zewnątrz".  
 "Wyciąganie palców stopy".  
 "Pocieranie kłykciami".  
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