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هاي نظري آن هم كامالً منطقي و جامع هستند.  آيد. بنيان ي طب سوزني به حساب مي در واقع دنبالهروش سوجوك توسط پروفسور پارك جي وو ابداع گرديد و مقبوليت آن رو به افزايش است. اين روش 

 آيد. در پي مي برخي از آنهابه منظور آشنايي كاربران با ابزارهاي مورد استفاده شرح مختصري از هر 
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 ي سوزن وارد آورنده

 ل تنظيم ي ورود سوزن به كمك فنري كه در آن است قاب عمق و زاويه

 شود. باشد. سوزن توسط آهنربايي نگه داشته مي مي
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 ي ثقلي وارد آوردنده

 اين ابزار براي وارد نمودن سريع و بدون درد سوزن در مناطق متناظر 

 گردد. از آنجايي كه سر آن سنگين است سوزن به سرعت استفاده مي

 است كه  شود. آهنربايي هم در آن تعبيه شده و راحتي وارد بافت مي 

 دارد. سوزن را نگه مي
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 با غلتك تحريك ي تشخيص ميله

 توان  رود. مي اين ابزار براي تشخيص  و تحريك نقاط نقاط به كار مي

 مناطق متناظر را با آن مالش هم داد.
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 ي تشخيص ميله

 شود. اين ابزار براي يافتن و تحريك نقاط دردناك استفاده مي

 تر براي مناطق متفاوت دارد. سر بزرگ دو سر كروي با قطرهاي

 تر براي مناطق استخواني به كار گوشتالود بدن و سر كوچك

 دار آن هم براي كمك به تشخيص مناطق روند. سطح عاج مي

 متناظر مناسب است.
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 ي همه كاره با سر متغير ميله

 توان عوض كرد. غلتك تحريك هم دارد. سر آن را مي
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 هاي سوجوك سوزن

 ها  هاي آن معموالً صد عددي هستند. قطر اين سوزن بسته

 باشد. متر مي ميلي 01ر و طول آنها حدود مت ميلي 1.0حدود 
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 هاي فلزي ستاره

 روند و در كاهش  براي تحريك دراز مدت نقاط متناظر به كار مي

 درد خيلي موثر هستند.
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 هاي مغناطيسي ستاره

 روند و در كاهش درد  براي تحريك دراز مدت نقاط به كار مي

 هاي فلزي دارند اين  حسني كه نسبت به ستاره خيلي موثرند.

 نمايند. تحريك مي  به كمك آهنربا هماست كه 
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 مغناطيس چاكرا

 اي هم در درمان با سوجوك و هم در تحريك  اين آهنرباهاي حلقه

 شوند. چاكراها استفاده مي

 

 

www.mybook.ir



www.eft.ir    فرهاد فروغمند                                                   ايرينا تسايي                                                          ابزارهاي سوجوك                                      

 

 12 

 هاي رنگي و دوقطبي مغناطيس

 اند. قطب شمال معموالً به رنگ سفيد  هاي آهنربا مشخص شده قطب

 توان جهت  باشد. به كمك آنها مي زرد ميبه رنگ و قطب جنوب 

 جريان انرژي را تغيير داد. اگر جهت ميدان آهنربا با جهت جريان 

 بخش  د آرامدهد و اگر بر خالف آن باش بهبود مي  انرژي يكسان باشد

 خواهد بود.
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 هاي مالش دهنده گلوله

 براي تحريك مناطق متناظر دست و پا مناسب هستند. از سوراخ 

 توان براي تحريك انگشتان استفاده نمود.  درون آنها هم مي
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 ي نوري تحريك كننده

 كند. براي  نور قرمز آن بدون هيچ گونه دردي نقاط را تحريك مي

 شود. طول موج نور  ي كودكان بسيار توصيه مياستفاده بر رو

  081نانومتر و حداكثر زمان استفاده بر روي شخص  081-066

 باشد. دقيقه مي
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 موكسا

 گردد. هاي مزمن توصيه مي ريدها و بيمانوع ميني براي تحريك مناطق بزرگتر بدن و نوع ميكرو براي اين است كه دقيقاً بر روي نقاط قرار گيرد. استفاده از آنها خصوصاً براي در
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