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A most következő kérdőív segítségével megállapíthatjuk,hogy a
bennünket alkotó elemek (Föld, Tűz, Víz,Fa, Fém) között akad -e olyan,

amelyik elvesztette az egyensúlyát, és emiatt kezelésre szorul. 
A kérdésekre igyekezzünk minél őszintébb válaszokat adni.

Egy-egy kérdésen ne töprengjünk túl sokáig, mert általában az elsőként
felmerülő válasz a legpontosabb. A pontozásnál az utolsó három

hónapban előforduló tüneteket, érzelmeket vegyük figyelembe. Akut
betegség esetén az utolsó egy-két hetet. Ha több tünet és érzelem van

felsorolva, de abból csak egy jellemző ránk, akkor is meg kell adni
gyakoriságnak megfelelő pontszámot.

Pontozás:
Legyen a kezünk ügyyében toll és papír a pontszámok felírásához.

- Ha az említett tünetet nagyon gyakran észleljük magunkon, ill. ha az
említett érzelmi állapotot gyakran és nagy hevességgel szoktuk átélni,

írjunk be 3 pontot.

- Ha meglehetős gyakorisággal küzdünk a megjelölt tünettel vagy
érzelmi állapottal, írjunk be 1 pontot.

- Ha néha-néha észleljük a tünetet vagy érzelmet, írjunk be 0 pontot.

- Ha az említett problémával csak nagyon ritkán küzdünk, vagy pedig
ha távol áll tőlünk az egész kérdéskör, írjunk be -1 pontot.

- Ha határozottan állíthatjuk, hogy soha nem tapasztaltuk magunkon a
megjelölt tünetet vagy érzelmet, írjunk be -3 pontot.

Csak a megadott pontszámokat használjuk, a +2-t és a -2-t ne.

- A pontszámokat elemenként adjuk össze, így állapítható meg, hogy
melyik elemnél alakult ki esetlegesen diszharmónia. Ha mínuszban lesz a
végösszeg az elemeknél, az teljesen rendben van. A legmagasabb (plusz)

pontszámot elérő elemre kell a leginkább figyelni. 



1. A has petyhüdtsége és megduzzadása
2. Felpüffedés, víz és nyálka felgyülemlése a szervezetben

3. Fáradtság, fájdalom, ólmosság és hidegség érzete a
végtagokban.

4. Nagy kimerültség, letargia
5. Ernyedt, gyenge izmok, az izomtónus hiánya

6. Az alsótesti szervek, a húgyhólyag, a belek, a méh
megsüllyedése

7. Laza széklet, hasmenés, gázképződés a hasban, felfúvódás
8. Gyenge emésztőképesség, a táplálék elégtelen feldolgozása,

lelassult anyagcsere
9. Fájdalom a mellkas bal oldala alatt a lép és a gyomor mellett
10. A hideg, nyirkos, nedves környezet, súlyosbítja a tüneteket.

11. Hajlam az aggodalomra, a szorongásra
12. Megszállottságra utaló viselkedési zavarok

13. Irtózat az újszerű dolgoktól és körülményektől
14. Zavarok a táplálkozásban, mint például a farkaséhség és az

idegi eredetű étvágytalanság
15. Sóvárgó vágy édes ételek és fagylalt iránt

16. Rosszullét hideg ételek, édességek, nyers gyümölcs és zöldség
fogyasztását követően

17. Szélsőséges étvágyingadozás falánkságtól az étvágyhiányig
18. Csuklás, böfögés, émelygés, hányás

19. Rossz közérzet reggel 7 és 11 óra között
20. Savtúltengés a gyomorban

Föld elem- gyomor, lép, hasnyálmirigy



1. Szívdobogásérzés, pánikrohamok
2. Szívrohamok, szívkoszorúér-megbetegedés, az artériák

meszesedése
3. Magas vagy nagyon alacsony vérnyomás

4. Rossz vérkeringés
5. Nyughatatlansággal és aggodalommal keveredő

elgyengültség
6. Álmatlanság, éjszakai felriadások

7. Túlzottan kipirult arcszín
8. Túl mozgalmas álmok, nyugtalan alvás, lidércnyomás

9. Felfokozott aggályoskodás, érzelmi viharok, örömtelenség
10. Gyűlölködő, durva viselkedésmód

11. Az önszeretet hiánya, alacsony önbecsülés
12. Fékezhetetlen nevetés és vihogás akkor, amikor nem kellene

13. Gyenge izomtónus és duzzadt has
14. Fájdalom a torokban, a vállakban, a nyakban

15. Teniszkönyök, merev vállízület
16. Nagy melegben a tünetek súlyosbodása

17. Mentális zavarodottság és határozatlanság
18. Döntéshozatali képtelenség

19. Rossz közérzet délelőtt 11 és délután 3 óra között
20. Hallási nehézségek, süketség

Tűz elem- szív és vékonybél



Víz elem- húgyhólyag és vese

1. A húgyhólyag szabályozhatóságának gyengesége,
 gyakori vizelés

2. Hólyaghurut, gyakori hólyaggyulladás
3. Püffedés és vízfelgyülemlés a bokáknál és a lábfejeken

4. Püffedés és sötét színű táskák a szemek alatt
5. Nemzőképtelenség, impotencia

6. Alacsony libidó, a szexuális nedvek hiánya
7. Állandó fáradtság, letargia és gyakori ásítozás

8. Fájdalom a hát alsó részében, isiász és lumbágó
9. A térdek merevsége vagy gyengesége

10. Feszülés vagy fájdalom a lábak és a csípő hátsó részében
11. Fájdalom a bokaboltozatban, a talpban és a sarkakban

12. Vékony szálú, töredezett végű, fénytelen haj
13. Korai őszülés, kopaszodás

14. A tünetek hideg és nedves időszakban súlyosbodnak
15. Félelmek és fóbiák, félénkség, önbizalomhiány

16. Paranoid, gyanakvó viselkedésmód
17. Folytonos panaszkodás, siránkozás

18. Sóvárgó vágy sós ételek iránt
19. Puha vagy törékeny, gyenge csontok

20. Nehézségek a tanulóképességgel, lassúság, rossz
memória



Fa elem- epehólyag és máj
1. Émelygés, fejfájás, migrén

2. Menstruáció előtti tünetek, köztük például a gyakori
hangulatingadozás és a mellek érzékenysége

3. A menstruációs ciklus szabálytalansága, fájdalmas
menstruáció, a nemi szervek gyulladása

4. Rossz látás, a szemek fájdalma, fáradtsága ás szárazsága, a
szemek előtt ugráló fekete pontok

5. Gyenge, deformálódott, töredező körmök
6. Merevség az izmokban, különösen a vállakban és a nyakban

7. Problémák az inakkal, elégtelen hajlékonyság
8. Szédülés és émelygés, hányás, undorodás az ételtől

9. Kiabálás, túl erős hang
10. Fájdalom a mellkas jobb oldala alatt a májnál és az

epehólyagnál
11. Nehézségek a zsíros ételek megemésztésével, allergia,

gyenge alkoholbírás
12. Keserű vagy fémes szájíz

13. A tünetek szeles időben vagy huzatban súlyosbodnak
14. Rossz szervezési és tervezési képesség

15. Frusztráció, düh, agresszió, ingerlékenység, idegi
túlfeszültség

16. Féltékenység, zsémbesség, depresszióhoz vezető
körvonalazatlan düh

17. A test és az izmok rángatózása görcsei
18. Sóvárgó vágy savanyú ételek, mint például citrom vagy

savanyúság iránt
19. Rossz közérzet éjjel 11 és 3 óra között

20. Ügyetlenkedés



Fém elem- tüdő és vastagbél

1. Légzési nehézségek, asztma, tüdőgyulladás
2. Testi erőfeszítés hatására kialakuló fulladás, elgyengülés

3. Szorító érzés a mellkasban, gyenge hang
4. Gyakori megfázás és egyéb fertőződés, gyenge immunitás

5. Sok köhögés köpettel vagy anélkül, torokfertőzés,
gégegyulladás

6. Homloküreg-gyulladás, gyakori tüsszentés, arcüreg-gyulladás,
egyéb orrproblémák

7. Túlzott nyálkaképződés, vagy épp ellenkezőleg, a
nyálkahártyák kiszáradása, nyálkahiány

8. Túl sok vagy túl kevés izzadás
9. Gyenge szaglóérzék

10. Székrekedés vagy hasmenés
11. Túlzottan szagló ürülék vagy bélszelek

12. A test szagossága és szagló lehelet
13. Fájdalom a mellkasban vagy az alhasban

14. A tünetek hőség és szárazság hatására súlyosbodnak
15. Kiszáradt bőr, hámlás, ekcéma

16. Szomorúság, pesszimizmus, melankólia, sirás, depresszió
17. Kóros kötődés a múlthoz, unott és apatikus viselkedésmód

18. Sóvárgó vágy fűszeres és csipős ételek iránt
19. Rossz közérzet hajnali 3 és reggel 7 óra között

20. Rossz memória, összeszedetlen gondolkodásmód


