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Przeciwwskazania do świecowania i konchowania uszu

Do świecowania i konchowania uszu istnieją konkretne przeciwwskazania. W
razie ich wystąpienia nie wolno wykonać żadnego z tych zabiegów.

Przeciwwskazania:
 Wydzielina  z  ucha,  zwłaszcza  ropna.  Świadczy  ona  o  chorobie,  której

wyleczenie należy do lekarza.
 Zalanie uszu wodą. Woda jest świetnym przewodnikiem ciepła. Znaczy to, że

płyn  ten  w  wyniku  bliskości  źródła  wysokiej  temperatury,  którym  bez
wątpienia  jest  spalająca  się  świeca,  może  za  bardzo  się  nagrzać.  Wówczas
istnieje  możliwość  spowodowania  nieprzyjemnych  wrażeń  termicznych  u
wrażliwych osób. Wodę z uszu może usunąć tylko laryngolog.

 Pęknięcie błony bębenkowej ucha.
 Wysoka gorączka
 Wszelkie urazy ucha
 Uczulenie na produkty pszczele.
 Uczulenie na olejki lub zioła. W tym przypadku istnieje możliwość wykonania

zabiegu świecami bez tych dodatków.
 Ciąża (przeciwwskazanie względne). Można wykonywać zabiegi kobietom w

ciąży tylko świecami bez olejków i ziół. Jak pamiętamy z rozdziału o olejkach,
stosowanie wielu z nich jest niedopuszczalne podczas ciąży. Poza tym kobiety
w tym szczególnym stanie mogą być nadwrażliwe na niektóre zapachy.

 Choroby zakaźne
 Infekcje ucha
 Tętniaki naczyń mózgowych
 Urazy głowy
 Nowotwory mózgu
 Nie  wykonujemy  zabiegu  wobec  osób,  które  nie  są  w  stanie  pozostać  w

bezruchu przez czas trwania zabiegu.



Wskazania do świecowania/konchowania uszu

Przed  wykonaniem  zabiegu,  warto  zapoznać  się  z  listą  wskazań  i
przeciwwskazań do konchowania i świecowania uszu. 

Wskazania do świecowania:
 Chęć  poddania  się  zabiegowi  w  celach  relaksacyjnych  czy  też

profilaktycznych.
 Niedosłuch
 Szumy i „dzwonienia” w uchu
 Nadmiar woskowiny
 Nieżyty nosa i gardła
 Zapalenia zatok
 Bóle głowy
 Różne postacie nerwic
 Kłopoty z zasypianiem
 Migreny
 Zaburzenia ostrości widzenia i węchu
 Przeziębienia i grypy
 Stymulacja  przepływu  energii  (w  uchu  jest  ponad  100  punktów

akupunkturowych)
 Stymulacja krążenia limfy i poprawienie metabolizmu
 Słaba odporność organizmu
 Chęć  oczyszczenia  energii  aury  i  czakramów  oraz  wspomożenia  rozwoju

duchowego - te procesy wspierane są za pomocą konchowania.
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