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TRYK pA DE RIGTIGE ZONER STIMULEI<ER
NERVER OG BLODOMLØB:

II

KROPPENS
INSTRUMENTBRÆT

Her findes de vigtigste zoner på venstre fod
Venstre lod har lorbindelse iii venstre side af kroppen.
højre Jod lil højre side af kroppen. Der er således ingen hjerte
zone under højre lod. Ved behandling trykkes der i
nogle minutter hårdt på de zoner. der påvirker det sted i krop
pen, hvor man ønsker en helbredende virkning
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ryk under Coddlerne kan helbrede

gel andel. ~t Yil lUsindvis af menne
sker, der har prøvet zoneterapi, skrive un
der pl Behandlingen har enten Ijernel
deres sygdom eller lindret symplomerne
SeI ... i den IUlOriseredc behandlings
'Yeroen, der ellers tidligere kun rystede
pi hovedet ad den slags hokus-pokus. er
noglc s4 småt ved i11 blive overbevislom
lo' der er nogel om snakken.
Blandt lægerne er skeptiktrne for
mentlig endnu langt i ovenal, men ski
ilk sA fl pnkliserende lz:ger er begyndl

andre steder. H:ans forskning og fo~øg
resulterede i, at han orJelle dCI menne
sklige legeme på l:angs i 10 1.oner. Hans
konklusion var; at en trykp~virkning el
hvilket som helst Sled inden for en zone
kunne påvirk ;dle de organer. der be
fandl sig indcn for samme zone. l 1917

Zoneterapi kan
fjerne smerter ved
fx føds/f"
og nyrestensanfald

al foreslå deres pillieruer ill prøve z.diiJIC.
DPi. Andre overbevisende

fakloren=r de

Il forsøg. som er foretaget på sy~ehuse

De viser blandt andel, al zoncterJ.pi kan
bruges som smertestillende middel mod
nyrelilens-anfald, og al behandlingen!Gtn
spare smertestillende midler og operJ.
liw: indgreb i forbindelse med fødsler.
Zonelerapiens fonid fortaber sig i no
gen grad i lågerne. men den mcnc~ al væ
re en Anusindgamme1 behandlingsronn
med rødder både i 0;;len, Eg)'pten og hos
de amerikanske indianere.

El tryk på næsen

~jr"er som b~dovelse

I sin nuværende form er z.onelerapi op·
slåel i USA i begyndelsen af dette ~r
hundrede. 0re-, næse- oG halslægen Wil
lilm H. Filz.gerald på SI. Fr.mcls hospila
ICI i Hartfont Conne..:tieul, orJagede til·
fældigvis, ilt el pres mod el besteml Sled
pi næsen gaven bedøvelseseffekt så
god, som havde der værel brugt knk.1in.
Han gav sig lil at forske i emnet Oll
fandl ud af, al uyk på mange fookllige
punklCr på kroppen gav sOlenelindring
-Ih

~_ .....

HoI"""'''''"'_tfoo<vWlllD._

udgav han sammen med kollegaen Ed·
win F. Bowcrs en bog om sinc lcorier
vedrorende zoneterapien.
For den praktisk udbredelse af l.One
terapicn slOd først og fremmesl l!n af
FitzgerJ.lds elevcr. massøscn Eumce D.
lngharn. Hendes bog: ,.,Stories lhe fi:et
Can Tel1«, der udkom i 19J8. hleven
beslseller. Ingham indskrznkede 1.onele·
rapien lil kun al handle 0111 lryk p:'J. fød·
deme. Hun udviklede et system. dcrn~je
fonæller, hvilket punkl p:'J. foden dcr sva
rer lil hvilket organ i kroppo:n. Ingham
kalder disse punkler for rcllekspunkler.
Der findes ingen videnskabelige for
klaringer på, hvo!1or del hjælper pd syg
domme eller symptollll:r andr~ M..:der i
klllppcn dt blive Iry~,J':CI under f~lddl:rne.
InglHlrllS h:ori var, at lI.:r ved u!lurlllille
funklioner i kroppen \.j[ udskillc~ '(f)'
stalltgncnde ~toffer vcd nerve-..:ndcme i
fødderne. Krystallerne nedsa."lIer bllK!
kredslebel, ikke blol i foden, mcn ogs:'J. i
det orllan, der svarer ul rellebpunklel.
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Ved tryk p:'J. en s:'J.dan lil~toppel neTYeen
de vil man føle ømhed eller direkte
Slllcne. Et vedvarende Iryk eller massilge
kan imidlenid knuse krystallerne. s:'J. de
ophobede SlolTcr kan føres bon med blo
del, som herefler kan strømme frit, ogs~
gennem del sygdomsrJ.mle organ.
Den leori, der i dag rormuleres ar zo
ncterilpeuter fokuserer pi krupr-=n som
el energikredslob. Ved energi !orslls
livsenergi. c~r Slnlmmer rundt i kroppen.
Alle dc1c ,.1' kropJ>Cn har brug ror en
nøje afslCmt energitllforsel. P:'J. en mide
er det paralleli til blodrorsyningen. Hvis
blodet ikke n,\r rundt lil alle dele af krop
po:n, l~r dct nogle negative konsekvenSer.
Grund·ideen er si ud fra en hclhedsori·
enterellllgang at 13 MOppel og vendl den
negalive kæcereaklion i kroppen.
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med tryk p:'J. f~k1dernes re
llekspunt.;ler, men wnclempi er kun l!n
af lilgangen" lil at 11 . . el1dl den ncg.nive
kædereaktion. Akupunktur bygger p:'J.
samme leori. og dCI gor andre allernative
behandlingsliJrnler ogs:'J..
I Europa har ikL.:e mindst danskerne la·
gel l.Onelerapien til sig. Interessen for
LOneterdpi er støTTe i Danmark cnd no
gen andre Sleder. De danske 7.onelera
pculers udd;tnnelse er ogsi langl mere
omfattende end i andre lande.
En land~dækkende ulldl·~I.gelse i
sommeren 1992 vblC, ;ll 26 Plll(Clil lIf
den voksne danske befolkning har pmvet
zonelerapi. Heraf mener 1J procent, al
de har haft gavn af behandlingen.
De helbred'problemer. zonelerapeu·
ten ofleSt sth over ror, er lideher'j bc\'oc
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Hypofyse

Zoneterapi har længe været omgivet af en del skepsi';,
men nu henviser læger deres patienter til zoneterapi. Forsøg pJ sygehuse har vist,
at den ældgamle behandlingsform virker.
migræne, ondl i ryggen, allergi, for
døjeIsesproblemer og meget. me

Pinealkirtel
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Her lindes de vigtigste
zoner på højre hånd
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Højre hånd har forbindelse
lil højre side af kroppen,
venstre hånd til venstre side
af kroppen. Håndflade og
fodsål i samme side al
kroppen er opdelt i ens zoner
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OGSÅ ZONER PÅ HÆNDERNE. De fleste zone/er,lpeUler .Jrbeider kun med fodsJ!erm', men hJndf/aderne kan bruges pJ
s.mlme m.ide. \t·d lf'lk p.1 ileS/em/e {JUllkrer p.l fods,llen eller h.1ndflilden p.fvirker nJ.ln el orgiln ,. kroppen positivt.

geappar:ltel. fortlojelsesproblemer, ast
111:1, hronkllis, allergi, kIl'>\.' og ekscm.
hovedpine, migr...... ne, fOr"'~llelser, hel;cn
delser og h'lrnhlshed.

ZOnl'lerapt giver
lell~re fødsler
M.mge I:t'r,er alvi.,er UII fmetlægcvtd..:n
ik:lhdigl ,yn,punkt. :ll allern;lli\'c he
h;llldlillge[ ,nm l,otIClcr:lpl har en recl cr~
fekl, furdi en sI\dall efl"ckt Ikke er bevisl
gCl\n..:m vidctl.,kahdigc forsøg. Fur de
tLl(redse hrugcrc ar I,oneter..lpi virkr
dennc argumcmalion ahsurd. RJr dcm er
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dCI uden betydning, om behandlingen~ men virtningen var gennemsnitligt af
effekl kan bcvise~ videnskabelige De
konere varighed.
tn<'ller derimod. at del vrimler med le •. ~ fødeafdelingen p:'J. Amtssygehuset i
\'cnLlc h..:\·iier for. at 1.tlneler.'pien virker.
Glostrup gennemfønes i 1989 et !iJ~(lg
med brug. af wnelerapi lil godl 100 fø
Der finde~ dOll ogs.å fOf"i0g i det elab
ler~L1e sundheds\';rsen, stlm viser en c[".
dende kvinder. 68 procenl ar dc fødende
behØvede ikke anden romt for smene
kkt af hehandlingen. Blandl disse er en
undefSllgelse ["rJ. midlen af 1<J7U'erne på
lindring. Af dem. der ellers skulle have
Kohe'lllavns Amts Sygehus i Glostrup.
h;lft et ve'~limulerende drop, slap halv
hnlf tu læger pn.lYcdc, om 2.0neteralli
delen for L1roppel ved hjælp af ZOtlClerJ.·
kunne han- en VIrkning mod nyre.~tens
pi. Og ud af 14 tilfælde. hVOr moderka
anrald. Rcsultalel ar undersøgdsen \'ar.
gen ikke løsnede sig af sig selv, blev de
Il klaret med 2.Onelerapi, så patienterne
allOnelerapien lindrede smenerne huni
slap for et opC'ralivt indgreb.
O
[!cre end den sil'L1vanligl brugte medicin.
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