
Jak prawidłowo wykonać 

konchowanie uszu? 
Konchowanie uszu jest coraz bardziej popularne. Wykorzystuje się je do 

wyeliminowania wielu problemów laryngologicznych i przywrócenia równowagi 

energetycznej. Wykonując je, trzeba pamiętać o kilku ważnych sprawach. Inaczej 

można doprowadzić do osłabienia pacjenta i nie uzyskać pożądanych efektów. 

 

Co to jest konchowanie? 
Konchowanie uszu, zwane także świecowaniem, tutkowaniem czy lejkowaniem, 

posiada długą tradycję, sięgająca do starożytności. Według współczesnych 

bioenergoterapeutów oraz znachorów koncha jest rewelacyjną metodą leczenia 

wszystkich schorzeń. A to dzięki ogniowi, który jest żywiołem oczyszczającym i 

symbolem narodzenia się nowego człowieka. Ta uzdrawiająca metoda stosowana jest 

na całym świecie od dawna. Różne były tylko materiały, z których tworzono konchy. 

Dla kogo zabieg konchowania – 

korzyści 
Już dawno zauważono, że podczas konchowania powietrze z trudno dostępnych 

miejsc jest wysysane do góry. Dzięki tzw. efektowi kominowemu z uszu usuwane są 

różne przeszkody, co likwiduje ból ucha i poprawia słuch. Samo konchowanie daje też 

wiele innych korzyści: 

• wzmacnia układ immunologiczny chorego obszaru 

• udrażnia węzły chłonne 

• stymuluje krążenie limfy 

• wyostrza zmysły – węch, smak i słuch, łagodnie usuwa woskowinę 

• pobudza procesy metaboliczne i odporność całego organizmu 

• leczy uszy, stany zapalne zatok, zapalenie krtani, astmę oskrzelową i katar 

• usuwa szumy i dzwonienie w uszach 

• zmniejsza lub usuwa nawet migrenowe bóle głowy, daje uczucie lekkości w głowie 

• likwiduje stres, nadpobudliwość, łagodzi uderzenia gorąca w okresie menopauzy 

• reguluje problemy trawienne na tle psychosomatycznym 

• wzmacnia i oczyszcza aurę, usuwa blokady emocjonalne, ułatwia rozwój duchowy. 



Jakie są przeciwwskazania do 

zabiegu? 
Konchowanie uszu można wykonać niemal u każdego. Istnieje jednak kilka 

przeciwwskazań, których należy bezwzględnie przestrzegać. Oto one: 

• ostry stan zapalny ucha z ropnym wysiękiem 

• brak błony bębenkowej lub jej perforacja czy pęknięcie 

• uczulenie na produkty pszczele 

• protezy ucha lub znajdujące się wewnątrz uszu aparaty słuchowe i inne urządzenia. 

Jak stosować konchy? 
Cały zabieg konchowania trwa około 50 minut. Do jego prawidłowego wykonania 

potrzebne są: 

• zestaw 2 konch z patyczkami do ich udrażniania w trakcie zabiegu 

• paląca się świeca (ewentualnie zapałki) 

• talerz z wodą 

• patyczki kosmetyczne do oczyszczania ucha 

• poduszeczka pod głowę 

• nożyczki 

• waciki lub stopery do zatkania uszu po zabiegu. 

Jak wygląda wykonanie poszczególnych czynności? Najpierw pacjent powinien 

spokojnie położyć się na boku i odsłonić ucho. Następnie posmaruj jego ucho 

kremem, a zwłaszcza wejście do kanału słuchowego. Teraz pomasuj małżowinę uszną, 

aż lekko się zaróżowi. Teraz możesz rozpocząć już zabieg konchowania i delikatnie 

wetknąć węższy brzeg konchy do ucha pod kątem 85 °. Nie wkładaj go głęboko, a 

jedynie zatkaj wlot kanału. Zawsze trzymaj konchę nieco pochyloną. W ten sposób 

zabezpieczysz ucho pacjenta przed skapnięciem do niego skumulowanego wosku (a 

może się tak stać ze względu na różną budowę kanału usznego lub choroby o 

podłożu emocjonalnym). Następnie zapal szerszy brzeg konchy i cały czas kontroluj 

jej drożność. Gdy zbierze się w niej osad, usuń go wchodzącym w skład zestawu 

patyczkiem. 

 

 

 



Po spaleniu 1/3 konchy wyjmij ją z ucha, a palącą się część odetnij nożyczkami nad 

talerzem z wodą. Teraz ponownie podpal konchę w uchu pacjenta, by przeprowadzić 

zabieg na polu emocjonalnym. Po spaleniu połowy konchy zgaś ją w sposób opisany 

wyżej. I analogicznie wykonaj trzecią część zabiegu, która dotyczy sfery duchowej. Po 

spaleniu ostatniego kawałka konchy oczyść ucho patyczkiem kosmetycznym i zatkaj 

watą lub stoperem. Konchowanie zawsze powtórz na drugim uchu, nawet jeśli zmiany 

chorobowe u pacjenta występują tylko w jednym. Przez 24 godziny po zabiegu 

pacjent nie może brać prysznica ani myć głowy. 

Konchowanie uszu – jak często 

je powtarzać? 
Każdy zabieg konchowania należy wykonać najpierw na jednym uchu, a zaraz później 

na drugim. Do każdego z nich używa się jednej konchy. Aby osiągnąć długotrwale 

efekty, należy powtarzać zabiegi w cyklach nieparzystych np. 3- czy 11-krotnych z 1-

2-dniowa przerwą. Im więcej zabiegów konchowania przeprowadzimy, tym silniejsza 

energetycznie musi być osoba podlegająca terapii. Inaczej możemy doprowadzić do 

zbyt intensywnego oczyszczania organizmu i osłabienia pacjenta. 

Artykuł oparty na informacjach zawartych w książce Laryngologia alternatywna 

autorstwa Elżbiety Kuc. 
 


