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Bevezető
A legjobb orvosság az ember számára az ember
maga. A legnagyszerűbb gyógymód a szeretet.
PARACELSUS

rr

Ősrégi a gondolat, amely arra buzdít, hogy az ember a betegségeket saját lelki fejlődésének eszközeként használja fel, hiszen már egyes népek (kultúrák) szent irataiban is megtalálható. Korunkban a vallásosok háttérbe szorulásával és a nyugati
orvoslás térhódításával ugyan feledésbe merült ez a szemlélet, azonban az Út a teljességhez 1 című, először 1983-ban2 megjelent kötetünk óta újra bekerült a köztudatba, és
lassan - egyre bővülve és részletesebben kidolgozva - a hagyományos nyugati szemléletű orvosi gyakorlatba is beépült. Persze a természetgyógyászok és pszichoterapeuták
körében már korábban is biztosította helyét a gyógyításban. Igaz ugyan, hogy ez a betegségek jelentését értelmező, újra felfedezett „művészet" nem a hivatásos terapeuták
segítségével vívta ki helyét az elismert terápiás módszerek körében - ahogyan azt gondolhatnánk -, hanem maguk a rászoruló betegek teremtették meg rá ismét az igényt.
A páciensek ismertették meg a módszert terapeutáikkal, akiknek többsége kezdetben
nem akarta ezt az egyszerű és érthető irányt követni. Ennek dacára már régóta vannak
jelei a betegségek jelentését értelmező módszer szükségességének; ahogyan azt Viktor
Franki 3 is hangsúlyozta: „A dolgok értelmének keresése magában az életben rejlik. Ha
az értelmezés sikerül, könnyebb legyőzni a betegséget."
Mindenki képes arra, hogy saját testén rámutasson arra a helyre, ahol a probléma rejtőzik: ahol „a cipő szorít", ahol kínoz a fájdalom. Átvitt értelemben szintén erről van
szó: rámutatunk a képzeletbeli sebre, és feltesszük a megfelelő kérdést, ami annak idején a Szent Grál királyát, Amfortast is megszabadíthatta volna szenvedéseitől. Ez az a
kérdés, amely azt az „árnyékot" 4 hivatott megvilágítani, amelyik minden egyes betegség mögött ott rejtőzik: „Öregapó, hát neked mi bajod?" A test ugyanis színpadként
szolgál a tudattalan lelki folyamatok számára. Negatív irányból közelítve meg ezt, az író
Peter Altenberg5 szavaival: „a betegség a sértődött lélek jajkiáltása". Ezért fontos kideríteni, hogy mi az, ami megsértette a lelket, és a test ehhez meg is adja a „szükséges"6
1 A Krankheit als Weg című kötetről van szó, amelyet Dahlke Thorwald Dethlefsennel közösen
írt, s amelynek magyar címe (jelentésében is) eltér az eredetitől - a Ford.
2 Magyar nyelven 1991-ben jelent meg először - a Szert
3 Freud tanítványa, az ún. logoterápia megalapítója - a Szerk.
4 Dahlke az árnyék, árnyoldal, árnyak birodalma kifejezéseket vallásos-spirituális, filozófiai értelemben használja: a tudatalattinkat, a nem látható világot, a „sötét oldalt" jelentik - a Szaki.
5 Osztrák publicista - a Szerk.
6 A szerző itt az etimológiai jelentéstartalomra utal, miszerint a magyarban, miként a németben
is, a „szükség/szükséges" kifejezések tartalmazzák a szűk/szűkség kifejezést, amely valaminek a
hiányát jelenti, s ily módon utalhat a betegségre általában. Ezért ezeket a kifejezéseket, amelyek
a magyarban is értelmezhetők, ugyanúgy kurzív betűkkel kiemeltük - a Ford.
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utasításokat. Vagyis testünk színpaddá válhat, amelyen szemünk előtt elevenedhetnek
meg életünknek mint tanulási folyamatunknak feladatai és fejlődési lehetőségei. Testünk a szimbólumok nyelvén szól hozzánk, amely nyelvezet gyakran visszaköszön a mítoszokban, a vallási tradíciókban, a legendákban és a mesékben éppúgy, mint ahogyan
a köznyelv egyszerű és egyértelmű, hétköznapi kifejezéseiben. A kórképek, lelkünk
árnyoldalainak kifejeződései következtetni engednek a történések mélyebb okára,
amelynek felfedése, majd az adott probléma célzott és értelmes feldolgozása fontos lépés a megoldáshoz.
A testbeszéd, amelynek a tüneti nyelv csak egy, de mégis igen fontos alfaja, a legtöbbek által használt nyelv a világon. Kivétel nélkül mindenki beszéli - még ha nem is
mindig tudatosan még azok is, akik esetleg már nem is értik saját testbeszédüket.
A mai modern kor embere is latens módon hordozza a testbeszéd ismeretét, éppen ezért
megdöbbentően gyorsan képessé válhat újra feleleveníteni azt. Úgy tűnik, ez annak a
hatalmas, átláthatatlan tudáskincsnek a része, amely ősidők óta bennünk szunnyad, és
csak arra vár, hogy újra életre keltsük. Ha megértjük a test beszédét, újra felfedezhetjük
mind a saját kultúránkban, mind pedig az egyetemes emberiség kulturális örökségében
rejlő gyökereinket. így megtapasztalhatjuk, milyen gazdag „szókinccsel" rendelkezik a
testbeszéd, egyúttal pedig visszatérhetünk abba az eredeti, bábeli zűrzavar előtti állapotba, amikor még mindenki egy nyelvet beszélt. Amikor hullanak a könnyek, mellékes a
bőr színe, amelyen legördülnek: a kontextusból automatikusan rájövünk, hogy az öröm,
a bánat vagy a gyász könnyei-e, és nincs jelentősége, hogy fekete, fehér vagy vörös arcon futnak végig. Minél archaikusabb az ember, annál természetesebb kifejezőeszközöket alkalmazott. Ennek segítségével tudunk a múltból tanulni, miközben arra is fény derül, hogy elődeink tapasztalatát még mindig magunkban hordozzuk.
Az Út a teljességhez; A lélek nyelve a betegség; a Frauen-Heil-Kunde; Sorsfordulók:
Az életválság mint az újrakezdés lehetősége; továbbá olyan speciális témákkal foglalkozó könyvek, mint a Herz(ens)-Probleme; a Verdauungsprobleme; a Súlyproblémák
vagy A dohányfüst pszichológiája betegségértelmezési módszereire építve, jelen kézikönyvünkben célul tűztük ki minden ismert betegség feldolgozását a teljesség igényével. Tizennyolc évi munkássággal a hátunk mögött elérkezettnek láttuk az időt arra,
hogy pótoljuk a hézagokat a betegségek értelmezése terén. Mindent összevetve, közel
négyszáz kórkép kerül elemzésre az egyes tünetek felsorolásával, lehetővé téve így az
olvasók számára saját kórképeik szimbolikájának könnyű és gyors megtalálását a kötetben. Az Út a teljességhez című kötet felépítésében még a hagyományos orvoslásnak
megfelelően, a szervek szerinti besorolást választottuk, ennélfogva például minden májés veseproblémát egy helyen foglaltunk össze; tíz évvel később, A lélek nyelve a betegség című folytatásban már a „fejtől lábig" sémát használtam, lehetővé téve így a kórkép
mindenkori körülményeire való hivatkozást. A jelen kézikönyvben a gyorsabb és biztosabb tájékozódást elősegítendő az ábécésorrendet választottam. Persze mindegyik besorolási rendszernek megvan a maga előnye és hátránya, és ha könnyen akaijuk használni
őket, a legjobb, ha mindenekelőtt megismerjük hátrányukat. A szervek szerinti besorolás például olyan, a teljességre törekvő, holisztikus szemlélet szabályait sértő, korlátozó
nézőpontok kialakulásához vezet, mint amilyet a kórházakban gyakran előforduló „ve-
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se a tizenkettes kórteremből" típusú zsargon is jelez. A fejtói lábig séma ugyan elkerüli ezt a problémát, de a tájékozódás szempontjából kevésbé előnyös, hiszen sok kórkép,
mint például a vér- és idegrendszeri problémák, nem sorolhatók be egyértelműen. Az
ábécé szerinti rendszerezés ezzel szemben a leggyorsabb áttekinthetőségre és a legbiztosabb tájékozódásra ad lehetőséget, ellenben teljes mértékig figyelmen kívül hagyja a
tartalmi és működésbeli összefüggéseket.
Tekintettel a hátrányokra, a kórképelemzés szempontjából a legjobb megoldás a különböző értelmezési szintek összekapcsolása a következő séma szerint: először keressük
ki a betegség által érintett terület értelmezését a könyv első részében (például mandulagyulladás esetében a torok jöhet szóba mint testtáj), ahol is információt kaphatunk a
problémás terület szimbolikus jelentéséről. A következő lépés - szintén a kézikönyv első részében - elvezet az érintett szervhez, annak működéséhez, szimbolikájához (jelen
példánk szerint a mandulához), vagyis ahhoz a fölérendelt síkhoz (a szervezet védekező rendszeréhez), ahol a probléma lejátszódik. A következő lépés a második, azaz a fő
részhez vezet: az alapproblémához és annak értelmezéséhez (a mi példánk szerint á
gyulladáshoz és annak szimbolikus jelentéséhez) - és csak mindezek után ajánlatos,
utolsó lépésként, magának a speciális problémának (a mandulagyulladásnak) is utánanézni.
A kötet második részében, azaz a Tünetek jegyzéke című fejezetben minden egyes
alap- és speciális problémát olyan utalások egészítenek ki, amelyek a betegség hátterében meghúzódó lelki probléma feldolgozására vonatkoznak, és tanácsokat adnak annak
feloldására is. A mi példánkban többek között a gyulladás problémájára kaphat általános tanácsot az olvasó, majd pedig arra vonatkozóan, hogy miként lehet azt mélyebben
értelmezni; és csak ezután van értelme a következő lépésnek, azaz a speciális témával,
a mandulagyulladással foglalkozni. Bármennyire csábító is rögtön a célegyenesnek venni az irányt, nem ajánlatos. Csak az előző négy lépés megtételével közelíthetünk megfelelő alapossággal a témához. Arról nem is beszélve, hogy az általánostól a speciális
felé haladni régen bevált, ősi módszer.
Ezenkívül gyakran segítségünkre lehetnek a könyvben szereplő olyan utalások, amelyek hasonló természetű vagy jelentésükben saját betegségünkhöz kapcsolódó kórképekre vonatkoznak (például olyanokra is, amelyek éppen az ellenkezőjét jelentik a saját
problémánknak), mert így az értelmezésfolyamat vége felé átfogóbb képet kaphatunk az
adott tünetégyüttesről. Ezt az eljárást alkalmazza példaszerűen A lélek nyelve a betegség című kötetünk. Amennyiben a tárgyalt kórképre vonatkozóan részletes értelmezés
található a fent említett nyolc kötet bármelyikében, azt a magyarázatok alján jelöljük felhasznált irodalomként, elősegítve ezzel is a további elmélyülést a témában. Ennek ellenére ajánlatos először a kézikönyv segítségével önálló keresőútra indulni, mielőtt a már
meglévő magyarázatokra hagyatkoznánk, mert saját, egyéni megítélésünk igen nagy jelentőséggel bír. Az idegen értelmezések betanulásánál sokkal fontosabb az egyéni próbálkozás, hogy megfelelő magyarázatot találjunk a problémánkra. Az egyéni erőfeszítés, a magunk által meglelt magyarázatok gyakran sokkal többet érnek az idegen értelmezéseknél, még akkor is, ha nincsenek mindig teljesen összhangban a valósággal.
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Egyébiránt pedig saját gondolataink a továbbiakban nagyszerűen kiegészíthetek a már
meglévő magyarázatokkal.
Az ősprincípiumokra (bolygókra) történő utalások is fontos segítséget nyújthatnak a
probléma feldolgozásában és feloldásában. Megadtuk ezeket mind a testtájaknál, illetve
szerveknél, mind pedig a kórképeknél és tüneteknél, így a betegség adta feladat mellett
a probléma archetípusos környezete is példaértékű. Még ha kevésbé is ismeri az olvasó
az archetípusok rendszerét, a foglalkozás ezzel a kézikönyvvel mélyebb megértést tesz
lehetővé az adott területen. A nem egyértelmű utalásokhoz esetenként zárójelben magyarázó címszavakat fűztünk az ősprincípiumok mögé. Először mindig az érintett területhez hozzárendelt ősprincípiumot (bolygót) adjuk meg, vagyis azt a síkot, amelyen a
történés zajlik, és ezt követi kötőjellel elválasztva a tünet ősprincípiuma (bolygója).
Gyakran előfordul viszont a bolygók keveredése - ebben az esetben a kapcsolatot egy
törtvonallal jelöltük. A bolygók és a betegségek tünetei közötti összefüggésekre vonatkozó utalásokat az olvasó A lélek nyelve a betegség című kötetünkben találhat, magukról az ősprincípiumokról (bolygókról) bővebben pedig a Das senkrechte Weltbildben olvashat.
A különböző síkok és a bolygók bevonása a folyamatba segít kiküszöbölni a tünetek
túlságosan receptszerű magyarázatát, illetve mindazokat a túl egyértelmű megoldásokat, amelyekben elvész a lényeg. A különböző síkok hierarchikus sorrendbe állítása áttekinthetőbbé teszi a szervezet egészének összefüggéseit, valamint az azzal kapcsolatos
kórképeket. Mindig az egész embert tekintjük betegnek, és ennek megfelelően kell kezelni is, különben ez a módszer nem volna más, mint céltalan tünetelemezgetés, illetve
kuruzslás. A hierarchikus sorrend által könnyen megtalálható a probléma lényege, anélkül hogy elhanyagolnánk az általános összefüggéseket. Ez még akkor is így van, ha a
hierarchia kifejezés ma nem igazán cseng pozitívan, miközben szó szerinti fordításban
a 'szentség uralmát' vagy 'egységet' jelent, és vizsgálódásunk során nagyban segítségünkre lehet, hiszen esetünkben éppen az a lényeg, hogy megtaláljuk azt a pontot, ahol
páciensünk elakadt.
Aki nem látja már a fától az erdőt, sohasem lesz képes megérteni a betegség valódi
lényegét. A környezeti vonatkozások is fontosak még számunkra, sőt azok a társadalmi
vonatkozások (szociális környezet) is, amelyet a család, a közösség, valamint a lakó- és
munkahely alkot - még akkor is, ha a kötetben csak érintőlegesen foglalkozunk ezekkel. A DerMensch unddie Weltsind eins című kötetünkben viszont részletesebben elemezzük ezeket a tényezőket. Minél szélesebb és színesebb mintával szolgálunk, annál
eredményesebben vezetnek gyógyuláshoz az ebből adódó tanácsaink. Paracelsus szerint
egy orvosnak már a körülmények láttán fel kell ismernie, hogy milyen betegségben
szenved a páciense, illetve fordítva: tudnia kell a betegségből a páciens környezetére következtetni. Azt a „gyógyítót", aki nem rendelkezett a bolygók (Paracelsus az asztrológia kifejezést használta) ismeretével, egyszerűen megfosztotta „orvosi" rangjától. Most
olyan korban élünk, amikor az orvosok körében kivételnek számít az, aki ismeri az archetípusokat, valamint rendelkezik a bolygók ismeretével; viszont örömmel tapasztaltuk, hogy szemináriumainkon egyre nő a téma iránt érdeklődők száma.
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Többször alkalmam volt megállapítani, hogy a páciensek saját kórképeinek elemzése és az azokban rejlő tanulási feladatok iránti lelkesedése a kezelőorvosaikat is magával ragadta, és átvették ezt a fajta szemléletet, hiszen ez az általuk alkalmazott kezelési
módokat egyáltalán nem akadályozta, sőt inkább elősegítette. A kórképértelmezés egyáltalán nem rontja az orvos és beteg közötti együttműködést, sokkal inkább támogatja
azt. Az öntudatos betegek ugyanis megkönnyítik az orvos munkáját. Minél inkább képesek a betegek együtt gondolkodni, érezni és dolgozni az orvossal, annál eredményesebb lesz a terápia. Ebből a szempontból ez a kézikönyv inkább egyfajta ösztönzés a terapeuta és a beteg közötti kapcsolat elmélyítésére, de természetesen elsősorban azzal a
célzattal, hogy a páciens minél hamarabb megtalálja saját „belső orvosát". Ennek a létrejöttét támogatni pedig minden orvos legszentebb feladata kell hogy legyen. Ameddig
ez kialakul, addig is nagy segítség az orvos számára a kórképelemzés, amíg csak meg
nem valósul mindannyiunk számára a megelőzés lehetősége. Sajnos mindez akkorra
vált varázsszóvá, amikor ennek alkalmazását a legmodernebb műszerekkel rendelkező
orvoslás már nem is engedheti meg magának. De még ijesztőbb annak tudata, hogy az
egészségügyi minisztertől a felelősségteljes orvosokig alig akad valaki, aki tudná, mit
is takar ez a fogalom. Ebben a dilemmában a nyugati orvosok azt a már-már társadalmilag is elismert fogalmi csalást alkalmazzák, miszerint szenvtelen módon a korai felismerést nevezik megelőzésnek.
A korai felismerés nyilván összehasonlíthatatlanul jobb, mint a késői felismerés, de
alapvetően semmi köze a megelőzéshez. A megelőzés azt követelné, hogy időben és önkéntesen meghajoljunk bizonyos dolgok előtt, mielőtt még a sors kényszerítene rá bennünket. De ehhez tudnunk kell, hogy mi az, ami előtt meg kell hajolnunk. Vagyis fel kell
ismernünk a betegség, illetve a szóba kerülő kórkép természetét. Miután a modern orvoslás a legkülönbözőbb eszközökkel, pl. anti-szerekkel (antibiotikumok, antihipertonikumok, antihisztaminok stb.), gátlószerekkel (savlekötő, ACE-gátlók stb.) és blokkolókkal (béta-blokkolók) harcol a betegségek ellen, soha meg nem ismerheti a „megfékezett" betegségek természetét, és ebből következően nem is képes megelőzni azok
kialakulását. E módszerek alkalmazói gyakran igen szörnyű eljárások keretében próbálják elterelni a figyelmet erről az egyértelmű kudarcról. Még az utóbbi évtizedek anyaméh-megsemmisítő hadjáratait is sikerült eladniuk „rákmegelőző módszerként". Ezen
az alapon ezek a szánalmasan érvelő nőgyógyászok akár ki is operáltathatnák a fülkagylójukat egy éppilyen tébolyult bőrrákmegelőzés kapcsán. Még véget sem értek teljesen
a méheltávolító hadjáratok, máris a kezdetén vagyunk egy hasonlóan groteszk gyógyítási jelenségnek. Miután felfedezték az összefüggést a mellrák és egy bizonyos gén között, az örökölhető ráktól való félelem rendkívüli mértékben megnőtt. Az Egyesült Államokban azok a nők, akik rendelkeznek ezzel a génnel, félelemből leoperáltatják
egészséges mellüket. A legnagyobb szörnyülködés közepette se szabad azonban elfelejtenünk a mindkét oldal részéről kifejeződő félelmet ebben a cselekedetben. Azok a nők,
akiknek anyja és nagyanyja mellrákban szenved, természetesen joggal félnek attól, hogy
maguk is megbetegednek. Ezek a hölgyek maximálisan kihasználják a modern orvosi
technológia úgynevezett rákmegelőző módszereinek lehetőségeit, és évente tízszer végeztetnek magukon mammográfiai vizsgálatot. Mivel minden az úgynevezett „megelő-
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zés" keretein belül zajlik, orvosilag biztonságban érzik magukat. Pedig az illető hölgyek
tíz év múlva körülbelül száz mammográfiás vizsgálaton lesznek már túl, amivel lényegesen megnövelik a rák kialakulásának kockázatát. Ebben az esetben tehát szó sincs
megelőzésről, itt sokkal inkább rosszul értelmezett korai felismerésről beszélhetnénk.
Ezen a példán keresztül egyértelművé válik számunkra, mennyire veszélyes lehet ezen
a területen a megfelelő fogalmi „címkék" felcserélése.
Az a felfogás, miszerint megelőzés céljából amputáljunk egy testrészt, hogy így csökkentsük a betegség kialakulásának kockázatát, a modern orvoslás szánalmas eszmefuttatása. Ez alapvetően abból a tényből következik, hogy a nyugati medicinában nem működik a megelőzés. Pedig ha az ember konzekvensen továbbfűzi a fenti gondolatmenetet (amely Amerikában igencsak teijedőben van), az egész azzal végződhet, hogy végül
az agyunkat is jó előre tápoldatba helyezhetjük az agytumortól való félelmünkben. Csak
nem lehet, hogy az orvoslás ilyen hátborzongató jövőnek nézzen elébe?!
A kórképelemzés módszerével, amelyhez a bolygók ismerete is társul, igenis lehetséges a mélyebb értelemben vett betegségmegelőzés. Amint az érintett személy megérti a mellrák természetét és mintáját, képessé válik fejet hajtani az adott feladat előtt,
megfelelni a kihívásnak, és kilépni a veszélyes családi mintából. Semmiképp sem akarjuk azt a benyomást keltem, hogy ez könnyű feladat, inkább azt szeretnénk bemutatni,
hogy ez lehetséges. Amennyiben sikerül a kórkép értelmezése, a megelőzés ötlete minden egyes betegségszituációra alkalmazhatóvá válik, így az orvoslás is képes lesz teljesíteni legszentebb célját.
A megelőzés alapgondolata határozza meg munkásságomat, amely ennek a könyvnek is vezérfonala. Nyilván találhatók benne olyan elemzések, amelyek akut kórkép
esetében értelmetlenné válnak - például amikor a páciens teljesen eszméletlen. Ilyenkor
a megelőzés szempontja és a kórképelemzés akkor válik fontossá, ha a páciens kikerült
az életveszélyből. Ha az ember túlélt egy súlyos betegséget - lényegtelen, milyen eszköz segítségével -, a kérdésnek elvileg magától kellene megfogalmazódnia a páciens fejében: „Mit tanulhatok ebből, és hogyan tudok a jövőben más, további tanulási lehetőségeket találni?" A kórképelemzés során visszapillantva az elmúlt eseményekre, fontos
kérdések vetődhetnek fel: „Miért pont velem történik mindez? Miért pont ez a betegség
ért el? Miért pont így történt? Az életemnek miért ebben a szakaszában? Mire kényszerít és miben akadályoz ez a betegség engem?"
A genetikai felfedezések még inkább erősítik a mellráktól való általános rettegést.
Ebből egy további következtetés is levonható. A nyugati orvoslás sajátossága, hogy
amint egy bizonyos kórkép esetében megtalálják a fizikai ok-okozati összefüggéseket,
azonnal kétségbe vonják annak lelki összetevőit. Ez valószínűleg azzal függ össze, hogy
a nyugati orvosok nem szívesen engednek teret a konkurenciának, vagyis a pszichoszomatikus gyógyításnak, és örülnek, ha sikerül valamit a gyógyítás területén ismét a befolyásuk alá vonni. Ez a szűk látókörű ügybuzgóság az orvoslás komoly kerékkötője lehet. A jövőben egyre több kórkép genetikai okát tudjuk majd tisztázni, mivel a genetika olyan óriás léptekben halad előre, hogy elképzelhető, röviddel az ezredforduló után
már az emberiség nagy rejtélyeihez is megtaláljuk a kulcsot. Hasonló előrelépést mutat
az immunológia is. Ez azonban nem ok arra, hogy az egyoldalúság csapdájába essünk,
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ahogyan az a hasnyálmirigy-gyulladás esetében is történt, amelynek kialakulását újabban százszázalékosan a Helycobacter nevű baktérium számlájára ú j á t Már az a tény,
hogy az össznépesség fele hordozza a gyomrában ezt a baktériumot anélkül, hogy gyomorfekélyt kapna, továbbá hogy szerencsére nem minden azzal a bizonyos génnel rendelkező nő kap mellrákot - szóval már ez a tény is figyelmeztethetne bennünket, nehogy
a „gyereket is kiöntsük a fürdővízzel együtt". A mellrákot okozó gén felfedezése tudományos előrelépés, és mint ilyen, üdvözlésre méltó, ha azonban érvként használják fel
a pszichoonkológia (a rák kialakulásának lelki okairól szóló, illetve azt kutató tudományág) ellen, akkor túl nagy jelentőséget tulajdonítanak hatáskörének, túlméretezik jelentőségét, és mindenekelőtt rosszul értelmezik azt. Röviddel ezelőtt amerikai tudósoknak sikerült elkülöníteniük azokat a vegyületeket a szervezetünkben, amelyek akkor
kerülnek a véráramunkba, ha szerelmesek leszünk. Mégsem állíthatjuk, hogy évszázadokig helytelenül lelki folyamatnak értelmeztük a szerelmet, mire végül sikerült átlátnunk a szitán, és észrevettük, hogy a szerelem kizárólag testi-fizikai folyamat. A szerelem ezen érdekes felfedezés ellenére is lelki jelenség marad, amely azonban rendelkezik a megfelelő analógiával testi szinten is. Pontosan erről szól a pszichoszomatika: a
test és a lélek közötti szinkronicitásról.
Érdemes már a kezdet kezdetén tisztában lenni a módszer korlátaival, célszerű a módszer alapjául szolgáló világnézetet megismerni, hogy felismerjük a benne rejlő lehetőségeket, és nyíltan szembe tudjunk nézni annak veszélyeivel. Módszerünk alapja az ezoterikus filozófia, amelyet ebben a kötetben nincs lehetőségünk bővebben ismertetni.
Ezért ajánljuk a kórképelemzéshez A lélek nyelve a betegség című könyvünk általános
filozófiai részének áttekintését. Az ezoterikus világkép egyik alapvető alkotóeleme a reinkarnáció tana, amely ugyan nem szükséges a betegségek pszichés hátterének elemzésénél, és önmagában nem is áll szoros összefüggésben a betegségek szimbolikájával,
azonban a nagyon szigorú elemzéseknél, amelyek szétfeszítik az egyetlen élet értelmi
kereteit, mégis nagy segítséget és könnyebbséget nyújthat. Ehhez szeretnénk még néhány megjegyzést fűzni. Vegyük példaként a veleszületett rendellenességeket, amelyeket éppolyan következetesen elemzünk, mint az élet későbbi szakaszaiban kialakuló betegségeket. A veleszületett rendellenességek mint hozott életfeladatok értelmezendők,
ami a reinkarnáció tana szemszögéből nézve sokkal könnyebben elfogadható. Ez a világnézet teszi lehetővé, hogy a csecsemők és a gyerekek kórképeinek elemzése alapjában véve ne különbözzön a felnőttek betegségeinek értelmezésétől. Mi, emberek feladattal jövünk a világra, és ezeknek jó részét már előző életünkből hozzuk magunkkal.
Ez a magyarázat a modern genetika ismeretei által ma már a reinkarnáció-, illetve
karmateória nélkül is megállja a helyét. E tanok segítségével azonban sok minden még
inkább, mélyebb szinten is érthetővé válik számunkra. A gyógyíthatatlan, halálos betegségek értelmezései is sokat veszítenek méltánytalanságukból és látszólagos értelmetlenségükből, ha az ember az életek láncolatát tartja szem előtt. Mostanra már a halállal
kapcsolatos kutatások eredményeiből is tudjuk, hogy a haldokló ember még élete utolsó perceiben is tanul, amikor „élete filmje" végigfut a szeme előtt. Az ezoterikus világképen alapuló reinkarnációs terápia sok olyan értelmezést és felfedezést tartalmazhat,
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amely a természettudományos beállítottságú alkalmazók számára nehezen felfogható.
Ilyen lehet például az az elképzelés, miszerint az öngyilkosságnak semmi haszna, hiszen nem eredményezi az élet befejezését, sokkal inkább osztályismétlést az élet iskolájában, ráadásul gyakran még nehezebb körülmények között.
E kötet minden egyes magyarázata a testbeszéd és a tüneti nyelv direkt fordítása lelkivilágunk szimbolikus nyelvére. Előző köteteinkben főként a nagy és gyakori kórképekkel foglalkoztunk, amelyekkel kapcsolatban nagyobb tapasztalattal rendelkeztünk. Ezzel a lexikonnal - a teljességre való törekvés érdekében - az is célunk volt, hogy több
kisebb és ritkábban előforduló betegséget is megismerjenek az érdeklődők, még akkor
is, ha azok esetében kevesebb terápiás ismeretanyag állt a rendelkezésünkre.
Az adott páciens számára természetesen saját kórképe a legfontosabb, ezért számára mindegy, hogy mindez a nagy, a kicsi, a gyakori vagy a ritka betegségek közé tartozik-e - ez a nagyságrendi megkülönböztetés inkább valamiféle orvosi mellékzöngéi
képvisel. Ebben a könyvben felhagytunk az ilyen jellegű disztinkciókkal, de meg kell
jegyeznünk, hogy ezzel néhány ritkább betegség magyarázata pszichoterápiás tapasztalat nélkül vagy kevés tapasztalattal történt. De miután a területen több mint húszéves
munkásság van a hátunk mögött, továbbá az adott témakörökben elég biztonságosan
mozgunk, vállaltuk a kockázatot. Minden esetben a felhasználó feladata, hogy mindig
éber maradjon, és tudatosítsa magában: nem létezik két egyforma gyomorfekély, hanem
csupán olyan individuumok, akik hasonló kórképekkel kerülnek szembe. Lényeges ezt
a személyes tényezőt szem előtt tartani, nehogy abba á hibába essünk, hogy minden
egyes azonos diagnózissal rendelkező pácienst ugyanabba a skatulyába próbáljunk beleerőltetni. Másfelől viszont minden betegség hordoz magában valami mintaszerűt. Erre épít ez a kézikönyv is, amely bizonyos szempontok szerint egyfajta homeopátiás repertóriumhoz hasonlítható. Kérdéses esetben érdemes kikérni egy olyan orvos vagy terapeuta tanácsát, aki tapasztalattal rendelkezik ezen a téren, és az ő segítségével
közösen kiemelni az individuális tényezőt az általános érvényű „mintából".
Mivel nem egyforma a szerzett tapasztalat az egyes kórképek kidolgozásának terén,
ezért nem egyformán széles körű azoknak a leírása sem. Egy tünet tárgyalásának hoszsza a kötetben sokkal kevésbé mutatja azt, hogy mennyire fontos vagy nem fontos az
adott betegség, mint inkább a korábban vele kapcsolatosan szerzett tapasztalatokat. Noha nyilvánvaló, hogy egy betegség elterjedése is jelzi annak fontosságát egy adott társadalmon belül, és ez terápiásán is több tapasztalathoz vezet. Ezen az alapon például a
legtöbb emberéletet követelő malária jóval rövidebben kerül tárgyalásra, mint a mi társadalmunkban sokkal elteqedtebb pubertáskori kóros soványság, amellyel kapcsolatosan a terápiák terén bővebb tapasztalattal rendelkezünk. A járványok, valamint a széles
körben elterjedt betegségek jól jellemzik az adott területen uralkodó állapotokat. Ily módon a mi esetünkben a szívinfarktust és a rákot, de akár a fogszuvasodást vagy a megfázást is értelmezhetjük korunk és társadalmunk tipikus jelenségeként. Ez a lexikon egy
közép-európai, teljesítményorientált társadalomra szabott kézikönyv a harmadik évezred küszöbén. Nem támaszt igényt arra vonatkozóan, hogy objektív mércét állítson fel
az egyes tünetek tárgyalásának hosszára, valamint azok fontosságára vonatkozóan, arról
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nem is beszélve, hogy minden egyes tünet a hordozója szempontjából úgyis szubjektív
módon a legfontosabb. Ahogyan ezzel a bővített második kiadással is tettük, a jövőben
is tervezzük időről időre átdolgozni ezt a kézikönyvet, hogy a ritkább betegségekhez
kapcsolódó, további megfigyeléseinkkel utólagosan bővítsük a kört.
Az értelmezés során mindig arra kell gondolnunk, hogy az élővilágra nem lehet
százszázalékos pontosságú, ex cathedra kijelentéseket tenni, és ezen az alapon olyan értelmezések sem fogalmazhatóak meg, amelyek mindenkire, mindenkor és mindenhol
egyformán vonatkoznak. A magyarázatok természetesen általában csak akkor helyénvalóak, ha a szimptómák valóban léteznek. A puszta diagnózis gyakran nem mond sokat,
sőt lehet, hogy éppenséggel semmit nem mond el a betegség lényegéről vagy magáról
az értelmezésről. Az olyan alacsony vérnyomás, amelyik nem ad tüneteket, nem szorul
elemzésre.
Mivel minden egyén, amelyik részese a kollektív világnak, egy teljesen sajátos belső világgal is rendelkezik, csak a valóban egyénre szabott elemzés lehet célravezető. Az
előre gyártott értelmezések utat mutathatnak, keretül szolgálhatnak, valamint színt és
struktúrát vihetnek az elemzésbe. A hangulat és az atmoszféra - amelyek döntőek a képhatás szempontjából - mindig teljesen egyediek, és az individuális betegségminták keresésekor csakis egyéni erőfeszítések által lehet felismerni a jellegüket.
A korlátozások odáig vezethetnek, hogy pont az elemzésekben rejlő kellemetlen
igazságokat nem ismerjük fel, ami komoly probléma. Épp a legszigorúbb értelmezések
sokszor a legfontosabbak, mert mindig az árnyék az, amely egy betegség mint történés
mögött meghúzódik.
A kórképekre alkalmazott köznyelvi kifejezőeszközök gyakran kendőzetlenül őszinték. Beavatkozásai, sőt néha a szó szoros értelmében vett csapásai során a sors is nemritkán kíméletlennek tűnő utakat választ a megoldáshoz. Több mint húsz év reinkarnációs, terápiás tapasztalattal a hátam mögött kijelenthetem, hogy a sors nem gonosz,
hanem minden eszközzel a saját fejlődésünket szolgálja. Ezért kérem ennek a kézikönyvnek az összes forgatóját, higgye el nekem, hogy a felsorolt értelmezések, még ha
helyenként bántónak is tűnnek, minden esetben kizárólag az egyéni fejlődést és tisztánlátást hivatottak elősegíteni.
Az értelmezések általában véve annyiban ítéletmentesek, hogy soha nem lehet tudni, milyen szinten él meg valaki bizonyos dolgokat. Amikor a köznyelvi zsargon a púpos embert „görbehátú kriplinek" nevezi, az minden kétséget kizáróan becsmérlő. Ebben a könyvben azonban azért így jelenik meg, mert ez jelzi a kíméletlen igazságot: az
egyenesség hiányát, vagyis ezen belül a megalázkodást vagy másként a pozitív értelemben vett alázatot. A púp ezeket a témákat eleveníti fel, és a közzsargon kíméletlenül kimondja őket. Pusztán a testi történésből sohasem állapítható meg, hogy a páciens milyen formában éli meg azt. Egy púpos embert a környezete gyakran aláz meg, és ő maga is megalázottnak érezheti magát a sors által. De természetesen lehetséges, hogy a
megalázkodás, megalázás révén a benne rejlő feladat („leszállni a magas lóról", „földre
tekinteni") valódi alázattá váljon. Ezt testi szinten, kívülről nem láthatjuk, persze felhívhatjuk az illető figyelmét rá, ehhez azonban nagyon alaposan meg kell ismernünk a személyiségét.
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Mindebből jól látható, hogy tisztában kell lennünk azzal, hogy értelmetlen a kórképértelmezéseket ítéletalkotásra használni, főleg visszaélni azokkal. Ha értelmezzük őket,
az továbbvisz minket személyes fejlődésünk során egy magasabb tudatosság felé, ha
azonban ítéletalkotásra használjuk fel őket akár másokkal, akár magunkkal szemben, az
csakis árthat. Ha ezeket az értelmezéseket az ítélkezés, netán mások elítélésének eszközévé tesszük, az rólunk, vagyis magáról az ítélkező személyről árul el sokat, no és arról, hogy az illető a könyv által képviselt koncepcióból mit sem értett meg. A betegség
feltárja előttünk az árnyakat, árnyoldalakat, amelyeket szeretünk visszautasítani - alig
akad ember, aki felvállalná ezeket. Aki viszont felszólítás nélkül dobálózik az értelmezésekkel mások felé, az nemhogy nem segít, de sokkal inkább lehordja, lehúzza a másikat, és ezért leginkább jogosan heves ellenállásba ütközik. A betegségek kórképeinek
értelmezése csodálatos segédeszköz ahhoz, hogy az embereket saját további életútjukon
támogassuk, de csak akkor, ha felkérnek minket erre, és abban az esetben is csak a megfelelő tisztelettel, tudva azt, hogy külső értelmezőként sohasem lehetünk teljesen biztosak a dolgunkban.
A vágy, hogy mások fölött ítélkezzünk, másokat hibáztassunk, olyan szorosan összefonódik a keresztény kultúrtörténettel, hogy nem lehet elégszer figyelmeztetni ezeknek
a cselekedeteknek a helytelenségére. A bűn a keresztény vallás központi témája, és sajnos a keresztény egyházak-egyházközösségek elég ügyetlenül kezelik ezt a témát, azonban nem kellene még a gyógyítás részévé is tenni ezt a tematikát, az orvoslásba is belevinni ezt a gyakorlatot. A probléma nem a Bibliában rejlik, hanem abban a politikai
stratégiában, amelyet az egyházak eköré építettek. Krisztus maga egyáltalán nem hajlamos arra az „ujjal mutogatósdira", amit tanainak hivatalos képviselői itt, a földön olyannyira tökélyre fejlesztettek. Egyáltalán nem feltételezhetjük azt, hogy a Miatyánkot,
az egyetlen imát, amelyet ránk hagyott, büntetésnek szánta a gyónás alkalmával. Az „öt
Miatyánk tíz onanizálásért" egy gyakran használt keresztény félreértés, és semmi köze
sincs Krisztushoz. Az evangéliumok inkább az ellenkezőjét hirdetik, hiszen Krisztus
sokkal inkább az adószedőkkel és a prostituáltakkal volt elfoglalva, vagyis az akkori zsidó társadalom söpredékével, és igencsak kritikus szemmel nézett az írástudókra és a
bibliamagyarázókra. A házasságtörő asszonyról szóló példabeszédben oly módon akadályozza meg a bűnt elkövető megkövezését, hogy megmagyarázza a zsidóknak, ők
mindannyian a házasságtörés bűnét hordozzák magukban. Hasonlóképpen történik ez,
amikor Jézus megismerteti az emberekkel a Hegyibeszéd példázatait. Ha az irigység
gondolata is elég ahhoz, hogy megszegjük a hetedik parancsolatot, akkor nem kell sok
a bűnbeeséshez - igen hamar bűnösnek érezheti magát az ember. Mózes törvényei szerint, az ő olvasatában mindannyian mindenben vétkesek vagyunk, és ez „kollektív bűn",
amely az eredendő bűnt is magában foglalja. Miután kiűzettünk a Paradicsom egységéből, mint az első emberpár leszármazottai mindannyian „bűnösök" vagyunk - ennek
eredeti jelentése: 'kiűzetett, kirekesztett'. Az egységtől elválasztva lenni nem büntetést
követel, hanem egy életre szóló feladatot arra vonatkozóan, hogy ezt az egységet ismét
visszaszerezzük. Ebben a különböző vallási tradíciók forrásaikat tekintve megegyeznek.
A bűn kivetítése csak később alakult ki, amikor a vallások fejlődésük vagy éppen „elfajulásuk" következtében beleártották magukat a politikába vagy világi hatalmat kaptak.
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Még ha a bűn fogalma ebben az „ujjal mutogatós" formában jelenik is meg a vallásban,
az orvoslásban lehetőség szerint távol kell tartanunk magunkat az effajta ítélkezéstől.
Az egyházak ebben a „vétkesnek nyilvánítási akcióban", amely egyértelműen nem
vezethető le, eredeztethető az evangéliumokból, olyan eszközt találtak, amelynek segítségével hatalmukban tudják tartani az embereket: a bűnbocsánattal való üzérkedéstől
kezdve egészen a szexuális bűntudat kialakításáig minden szóba jöhet, amelynek a segítségével az embereket engedelmességre bírhatják. Az évszádok során ez egy egész
szép kis „bűntudatintézménnyé" nőtte ki magát, amelyből szemmel láthatóan még azok
se képesek kivonni magukat, akik elszakadtak az egyháztól. Mások hibáztatásának vágya időközben a nyugati ember egyik márkajelzésévé vált, és terápiás szinten ez nagyon
zavaró tud lenni. A bűntudat bizonyíthatóan betegségek kialakulásához vezethet, és ennek keltése az orvosok részéről veszélyes műhibának tekintendő; ennek tudatosítása
azonban, illetve olyan utak fellelése, amelyek segítségével a probléma könnyebben feldolgozható, elsődleges terápiás feladatunk.
A kórképértelmezés szempontjából elérkeztünk a legsúlyosabb félreértéshez. Ha egy
embernek egy adott betegségen keresztül eleve nehéz feladatot kell felvállalnia, és ez
még bűntudattal is párosul, természetszerűleg csak még nehezebbé teszi a beteg dolgát.
Az amerikai írónő, Joan Borysenko találóan „New Age-bűntudatról" beszél, amely éppolyan élet- és fejlődésellenes, mint az „Old Age-bűntudat", amellyel a vallások a híveiket befolyásolták, hogy azok engedelmessé váljanak.
Ez a mélyen bennünk rejlő bűntudat társadalmi életünket, emberi kapcsolatainkat is
áthatja. A medicina pedig szépen visszájára fordítja a betegségértelmezés nagyszerű lehetőségeit. Az egész odáig fajul, hogy már alig akad olyan ember, aki meg akarna bocsátani, hiszen az egyben a bűnbocsánatot is jelentené, a bűntől pedig alapvetően senki
se kíván megszabadulni. Ehelyett inkább mindenki mindenütt a másikat hibáztatja, és
megnehezíti a másik életét, ami persze még több adósságot halmoz fel a másik számláján. Ilyen és ehhez hasonló uzsoraüzletek virágoznak a politikától kezdve a párkapcsolatokig mindenütt. Lelki-emberi fejlődésünk során meg kell válnunk ezektől, és ezt
kezdhetjük mindjárt betegségeink mélyebb értelmének feltárásával is.
Amennyiben hiszünk a Bibliában, abban az esetben rendelkezünk annak az eredendő bűnnek a tudatával, amelynek okán kiűzettünk a Paradicsomból, és emberré váltunk
itt, a földön, és amely miatt adósok vagyunk ennek az elvesztett egységnek a megteremtésével, megvalósításával egy magasabb tudati (tudatosabb) szinten. Ezen túl pedig
nincs bűnünk, „csupán" felelősséggel tartozunk magunknak, hogy újra megteremtsük
ezt az egységet a fejlődésünk útján. Mivel ebből az egységből születtünk, a feladatunk
abban rejlik, hogy visszatérünk oda. Ez a legegyszerűbben a mandala mint univerzális
életminta által válik érthetővé számunkra (lásd: Sorsfordulók: Az életválság mint az újrakezdés lehetősége). Georg Groddeck 7 ugyanezt az összefüggést egy kicsit másképpen
fejezi ki: a betegségben mindig az anya utáni vágyat és a gyermekkorba való visszatérés vágyát látja. A beteg ily módon - legalábbis vágyaiban - ugyanúgy szeretetet és
gondoskodást kap, mint annak idején, ráadásul nem kell viszonoznia. A modern beteg7 Német ideggyógyász; Füst Milánt is kezelte - a Szerk.
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ápolás is erre épít, ehhez a nézethez csatlakozik. A betegség esetén történő bérkifizetés
is egy erre irányuló törekvés: a kezdeti „csodaország" visszaállítására-felelevenítésére,
amelyben még nem létezett ellenszolgáltatás. Ebben az a veszély rejlik, hogy a betegséget alibiként használjuk fel, hogy kivonjuk magunkat a felelősség alól. A betegségbe
való menekülés mint tudat alatti és kudarcra ítélt kísérlet az elvesztett egység megteremtésére, az egyik leghatékonyabb módszer nálunk az elfojtásra; és valóban ez egy, a társadalom által támogatott alibi. Nagy bátorságot követel lemondani erről.
A mandalához visszatérve, csodálatos módon egy az egész életünkre vonatkozó menetrendet találunk benne az összes archetípusos átmenettel, amelynek középpontjában a
kezdő- és a végpont egyszerre benne foglaltatik. A középpontból kiindulva, eléljük a
kör szélét: életünk delét, majd itt irányt változtatunk, és elindulunk vissza a középpontba, ahol megváltatunk az egység által. A kizárólag a mandala középpontjában rejlő
gyógyulás alapfeltétele a megértés, amelyhez hozzátartozik annak belátása is, hogy polarizált világunk útjain sohasem lehetünk biztosak semmiben. Még a legegészségesebb
életmód mellett sem óvhatjuk meg magunkat minden bajtól. Még egészséges táplálkozással, elegendő mozgással, valamint a lelki fejlődést elősegítő gondolatokkal se kényszeríthetjük a sorsot erre, noha nyilvánvalóan mind a három összetevő döntően befolyásolhatja állapotunkat. A sors sokkal hatalmasabb nálunk, és sokkal nagyobb időtartomány fölött terjeszti ki szárnyait, mint a mi kicsiny, de rafinált kísérleteink, hogy
kikerüljük vagy félrevezessük őt. Kozmikus életbiztosítás nem létezik, még helyes magatartás esetén sem.
Éppen ezért a gyógyulás egyik legfontosabb feltétele, hogy elfogadjuk a halált mint
végső megváltást életünk befejezéseképpen. Hiszen ha belegondolunk, jó néhány szent
és bölcs halt meg egészen fiatalon. Meg kellene tanulnunk felülkerekedni azon a nálunk, Nyugaton beidegződött értékrenden, amely azon alapul, hogy az élet alapvetően
jó, a halál pedig rossz. És kevés szól a mellett az érv mellett is, miszerint az élet minél
hosszabb, annál jobb. Ha az ember - mint az ezoterikus iskola is - az életet egy tanulási folyamatnak fogja fel, igencsak eltolódnak a súlypontok. Ugyanis az iskolában való
tovább maradás egyáltalán nem a nagyszerű teljesítmény jele. Az embernek leginkább
addig kellene ott maradnia, ameddig szükséges, ameddig még képes újat tanulni, eltekintve az életörömtől és az élvezetektől, amelyeket az élet nyújthat. Az olyan elképzelés, miszerint a jó, azaz Istennek tetsző magaviselettel kikényszeríthetjük a sorstól, hogy
hosszabb életet biztosítson számunkra, azon a puritán félreértésen alapul, hogy Isten a
különösen szorgalmas, dolgos, egészséges és sikeres híveket szereti, és ezért hosszú
élettel ajándékozza meg őket. A legtöbb szent nem tartozik ebbe a kategóriába, és eszerint maga Krisztus is igencsak rosszul viselkedhetett.
A kórképek feladatokat jelölnek, és nem büntetésként vannak jelen. A francia filozófus, Blaise Pascal ezt nagyon egyszerűen így fogalmazta meg egyetlen mondatban:
,>A betegség az a hely, ahol tanul az ember." Ha az élet iskolának számít, akkor a betegségek kórképei a tanterv szerves részét képezik. Az év végi rossz bizonyítvány jövőbeli tanulási feladatokat fejez ki, vagyis az előző év konzekvenciáját jelenti, nem pedig
büntetését. A kórképek hasonló módon feladatokat jelölnek, amelyeket meg kell oldanunk, de semmiképpen sem arra hivatottak, hogy megbüntessenek vagy ítélkezzenek
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felettünk. Fontos azonban a bizonyítványunk alapos átgondolása és értelmezése, ahogyan a felelősség felvállalása is, hogy a megfelelő következtéseket vonhassuk le a jövőre nézve. Arra a kérdésre, hogy vajon minden egyes betegség feladatot rejt-e magában,
így is felelhetünk: aki az iskolában van, nyilván van még mit tanulnia - így tói ezen a
földön él, valószínűleg annak is.
Az iskolában se jó, ha büntetésről beszélünk, amikor valaki egy nagy próbatétel, például az érettségi előtt áll - és hasonlóképpen kell elképzelnünk a kórképek által felállított vizsgákat. És persze ez hasonlóan érvényes az élet többi problémájára, krízishelyzetére is.
A gyermeknek az anyaméhben átélt súlytalanság-, valamint messzeség-, tágasság- és
bőségélménye után mégiscsak el kell valamikor hagynia ezt a Paradicsomot, ha feltartóztathatatlanul közeleg a szülés ideje - és ezért senki nem hibáztatható. A könnyed-játékos gyermekkor természetes módon a pubertással végződik, s ekkor sem hibáztathatunk senkit, mint ahogy akkor sem, amikor az életünk első fele a változás katasztrófájába torkollik (gör. he katastrophe = 'fordulópont'). Még ha sokan negatívan értelmezve,
katasztrófának tekintik is ezeket a fordulópontokat az ember életében, akkor sincs értelme vétekről és vétkesről beszélni. Ezek az életválságok ugyanúgy értelmezhetők, mint
a betegségek, miután általában ugyanúgy tünetekkel járnak. Mivel ezeket a tüneteket a
Sorsfordulók: Az életválság mint az újrakezdés lehetősége című kötetben részletesen tárgyaltuk, a jelen kézikönyvben csak a testi tünetekkel együtt járó problémákat dolgozzuk
fel. Azoknak a feladatoknak a fel- és elismerése, amelyeket az élet betegségek formájában tartogat számunkra, már önmagában véve is komoly feladat; másokkal közölni a
megoldandó feladatokat még nehezebb, és ha nem kapunk erre felhatalmazást, egyszerű tolakodásnak számít. A terapeuták gyakran engedik meg maguknak ezt a viselkedésformát, amely azonban csak akkor jogos, ha nem becsmérlő jellegű. Ahogy már többször utaltunk rá, a bűntudatkeltés koncepciója nem hozható összefüggésbe a terápiával,
és aki végleg nem képes ettől elszakadni, az inkább magának tegye fel a kérdést: „Mivel tartozom a saját jövőmnek?"
A test mint őszinte tanítómester sokat tud ebben segíteni. Hagyjuk tehát, hogy megszólítson és tanítson minket, fogadjuk el mint a legbeszédesebb terapeutát, aki egész
életünkön végigkísér, és jegyzőkönyvet vezet mulasztásainkról, ballépéseinkről. Testünk könyvként szolgál számunkra, amelyből olvashatunk, és megtudhatjuk, mi hiányzik nekünk. Ha pedig megtanulunk helyesen kérdezni, közölni fogja velünk, hogy
miként segítsünk rajta, vagyis önmagunkon, és így hogyan válhatunk saját magunk gyógyítójává. A kérdés, hogy „Hol követtem el a hibát?", az élet iskolájában is segítségünkre van, és a gondolatot - továbbfűzve - így is értelmezhetjük: „Hol tévesztettem szem
elől életem értelmét, vagyis életmandalám középpontját?" (A 'célt téveszteni' kifejezésre a görög nyelv ugyanúgy a hamartaneint használja, akárcsak a 'vétkezni' esetében.)
Ebben az összefüggésben tehát minden bűnnek számít, ami elvisz, eltávolít bennünket középpontunktól. Megfordítva viszont: minden egyes lépés a középpont felé az ellenkezőjét jelentheti, vagyis a bűn eltörlését, tehát azt az utat, amelyre Krisztus is visz
bennünket. Ebben a tágabb értelemben nem is létezik bűn abszolút, objektív értelemben, hanem csupán relatíve, a személyes életcélunkhoz mérten.
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Korántsem kell minden, ebben a könyvben leírt szabálynak valamennyi esetben igaznak
bizonyulni, de a tapasztalatok azt mutatják, hogy test és lélek történései a legtöbbször
összefüggést mutatnak. Hogy felismerjük ezt a párhuzamot, kellőképpen mélyen kell
belemerülnünk a témába. Ez a könyv legfeljebb csak ajánlatot tehet egy probléma megközelítésére, de mindenkinek magának kell megtalálnia, mi is áll a saját problémájának
az előterében. Aki csak azt olvassa ki az értelmezésből, ami a saját szájíze szerint való,
az elszalasztja az értelmezés legnagyobb lehetőségét, mert az árnyak csak akkor leplezhetők le, ha készek vagyunk kinyitni a fülünket arra is, amit nem feltétlenül szeretnénk
meghallani önmagunkkal kapcsolatosan.
Az elmúlt húsz évben, amely idő alatt mintegy kétmillió példány talált olvasóra, felhasználóra, nagy mennyiségű levél is érkezett hozzánk, amelyek többségükben egy közös, feltűnő mintát követnek. A bevezető mondatban a levélírók általában elismerően
nyilatkoznak, mivel az egész családjukra ráismertek a könyvben a tünetek leírásánál különösen a problémás kapcsolatok esetében, mint amilyen az anyósi vagy partneri viszony. Majd ezt követően arról panaszkodnak, hogy éppen a saját kórképük esetében
nem helytállóak a megadott értelmezések. Ezt elmondásuk szerint pontosan tudják, mivel már ki tudja, hány éve foglalkoznak a témával. Összességében ezek a levelek a nagy
többségre vonatkozó értelmezések esetében igen széles körű egyetértésről tanúskodnak,
viszont az egyes esetekben vett problémákra vonatkozóan kemény kritika jellemzi őket.
A széles körű egyetértés tehát mások tüneteire vonatkozik, az egyes esetekre jellemző
kritika pedig szinte kivétel nélkül a saját problémáról szól. Ezért nem árt tudatosítani
azt az egyszerű bibliai bölcsességet, miszerint „könnyebb a mások szemében észrevenni a szálkát, mint a magunk szemében a gerendát". Hiszen az egyéni fejlődés szempontjából mindenképp azok az úgynevezett „szálkák" és „gerendák" a döntő jelentőségűek,
amelyeket saját magunknak sikerül kihúznunk.
Az első lépés megtétele abba az irányba, hogy beismerjük hibánkat, sokkal könnyebben megy, ha megértjük, hogy éppen hibáink tartogatják számunkra a legnagyobb fejlődési lehetőséget. Csak akkor kérdeznek meg minket, mi a bajunk, ha betegek vagyunk. Tehát csak ilyenkor tudunk a hiány nyomára bukkanni, és integrálni azt az életünkbe. A betegség tehát már eleve lehetőségként fogható fel. Ennek a kötetnek a
segítségével azon dolgok keresésére indulhatunk, amelyek megfosztanak bennünket az
egész-ség érzésétől, vagyis amelyek testi-lelki szinten hiányt okoznak bennünk. És
mondanunk se kell, minden egyes hiba, amely hozzásegít, hogy egy-egy hiányzó részt
újra beépítsünk a lelkünkbe, egy-egy lépés a valódi egész-ség felé.
A betegség képében egy, a tudattalanba süllyedt ősprincípium vagy megoldatlan ősprincípiumok mintája testesül meg. Ebből az „árny" témakörből felismerhetővé válnak mind
az ősprincípiumok (bolygók), mind pedig azok a lehetőségek, amelyek segítenek megtenni a szükséges lépéseket saját fejlődésünk útján. A fő részben található „feloldás"
olyan lehetőségeket kínál, amelyeknek a segítségével lelki szinten valósíthatjuk meg
ugyanazt az archetípusos mintát, amelyet betegségünk elénk tár, és így nem kell testi
szinten megvalósítani azt. Ily módon saját életfeladatainkhoz is közelebb kerülhetünk.
A „feldolgozás" rész arra vonatkozóan ad tanácsokat, hogy miként közelítsünk a lehe-
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tő legbölcsebben a kórkép mögött rejlő témakörhöz. Konkrét terápiás javaslatokat csak
akkor csatoltunk az egyes témakörökhöz, ha azok közvetlenül hozzájárulnak az értelmezéshez. Amennyiben már kidolgozott programok állnak a rendelkezésünkre, az irodalmi listában találunk utalást azokra - így például a kazettákra, amelyek bizonyos betegségekkel kapcsolatos közvetlen utalásokat vagy meditációs gyakorlatokat tartalmaznak.
A feldolgozásra és feloldásra vonatkozó tanácsok mindenekelőtt a homeopátiás gondolkodást tükrözik, és csak kivételes esetben hivatkoznak az allopátiás8 (ellenpólusos,
ellentétes) módszerekre - persze mindkét irányzatnak vannak elfogult követői az orvostudományban, nincs is ebben semmi rendkívüli. Amit viszont feleslegesnek és elfogadhatatlannak találok, az a terapeuták és a páciensek polarizálására, szétválasztására irányuló szándék, holott nyilvánvaló, hogy mindkettőjüknek megvan a saját feladatuk, és
mint általában az ellentétes pólusok, sokkal jobban egymásra vannak utalva, mintsem
hogy egymás nélkül létezhetnének. Az allopátia életet tud menteni, ezáltal pedig a medicina egyik legnemesebb feladatát képes betölteni; viszont nem képes gyógyítani.
A homeopátia ezzel szemben képes gyógyítani, ami a krónikus betegségek gyógyításának lehetőségeit is magában foglalja; ezzel szemben akut esetekben nem tudunk vele
életet menteni.
Mindez számomra az orvosi praxisom kezdetén személyes élmények révén vált világossá. Egy természetgyógyászati konferencián az egyik résztvevő rovarcsípés miatt allergiás-sokkos állapotba került, és annak ellenére, hogy a segítőkész terapeuták teletömték szegényt homeopátiás szerekkel, Apisszal meg Bach-virágeszenciákkal (Rescue
Remedyvel), a keringés összeesésén nem tudtak változtatni, és a beteg kis híján a másvilágra került volna, ha nem sikerül egy drasztikus adag allopatikus szerrel a vérnyomását (meglepően gyorsan) stabilizálni. így viszont az érintett férfi egy óra múlva már ismét részt vehetett a szemináriumon. Persze ez minden bizonnyal nem gyógyította meg
az allergiáját - ez még noradrenalin és kortizon segítségével se lehetséges. A homeopátiás szemlélet viszont mind a betegség értelmezésével, mind pedig a megfelelő szerek
biztosításával elősegíti, hogy az allergia gyökeréig hatolva feldolgozzuk és megszüntessük azt. Mindkét szempont alapvetően fontos tehát: az allopátia nélkül már nem élne a
páciens, a homeopátia nélkül viszont nem lelne gyógyulásra, ugyanis a szimptómák
allopátiás szerek segítségével történő elnyomása nem egyenlő a gyógyítással. A tünetmentességnek és a gyógyulásnak természetüknél fogva semmi közük egymáshoz, sőt
ellenkezőleg, a tünetek csillapítása még inkább csökkenti a gyógyulás esélyét.
A betegségek értelmezésénél szerencsére nincs eltérés a medicina e két jelentős
irányzata között, hiszen ugyanazt a kötelet húzzák, még ha ellentétes irányból is. Ha valaki fél, akkor a tágasság és a nyíltság allopátiás ellenpólusa után vágyakozik, amit hiányol a félelem szűkössége közepette. Amennyiben az a veszély áll fenn, hogy pánikszerű rohamot kap a beteg, abban az esetben érdemes allopátiás szerek bevetésével a szükséges tágasságérzésről gondoskodni. De ezzel még nem oldottuk meg hosszú távon a
félelem problematikáját. Ez csak akkor lehetséges, ha a páciens belemegy a félelem szű8 Allopátia alatt a szerző a gyógyszeres és sebészi ellátást érti, amelyek ellentétest az ellentétessel gyógyítanak, szemben a hasonszenvi gyógymóddal, a homeopátiával - a Szaki.
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kösségébe, keresztülmegy rajta, majd ezután megtalálja a bőséget és a nyíltságot. Csak
a szűkösség átélésén keresztül juthatunk el tartósan a bőség állapotába.
Ily módon tehát bizonyos akut esetekben fontos lehet az életmentő, allopátiás utat
választani, a gyógyuláshoz azonban a homeopátiás gondolkodásmódra vagyunk utalva.
Mint a félelemmel kapcsolatos példánál is, az ellenpólus gyakran magától hullik az
ölünkbe, ha elég mélyen belemegyünk (a homeopátia segítségével) abba a princípiumba, amelyik éppen a betegségünket okozza. Ebből természetesen az is következik, hogy
veszélyes, akut helyzetekben a kórképértelmezés ellenére is további orvosi kezelésre
szorul a beteg.
A legtöbbször még a hagyományos, nyugati orvoslás terén is előre nem látható előnyöket jelenthet az értelmező és az invazív gyógyító módszerek együttes alkalmazása.
Ezért ajánlatos például egy bélsipoly esetében is a mélyebb összefüggések meglátása,
bár hozzá kell tennünk, ettől még az nem fog automatikusan eltűnni. Ha végül sebészetileg lezárják, nagyobb az esély arra, hogy nem képződik újból. A betegségek értelmezése nem jelenti, hogy minden más gyógymódot mellőznünk kell, éppen ellenkezőleg.
Ha megértjük a mögötte rejlő értelmet és életfeladatot, a sebészeti beavatkozás minden
esetben növeli az esélyét annak, hogy komplikációk és visszaesések nélkül folyjon le a
betegségfolyamat.
Továbbra is szem előtt kell tartanunk a különbséget a gyógyszeres allopátia, azaz a
tünetek elnyomása és az allopátiának a lelki problémák esetén történő alkalmazása között, amikor a középpont ellentétéből indulunk ki. A depressziós beteg a homeopátia elvei szerint kénytelen azzal szembesülni, amitől fél - így például a sötétséggel, a halállal és az agresszióval, de hatásos lehet számára a fény megtapasztalása is terápiás úton,
ami az érem másik oldalát jelenti. Ezért érthető tehát, hogy az árnyékterápia, a fény-, illetve napfürdő, de különösen a belső fényünkkel történő találkozás együtt képesek a
leginkább segítségünkre lenni a középpont megtalálása felé vezető úton, ami természetesen a terápia célja.
A betegség végső soron azt jelenti, hogy kiestünk a középpontunkból (életünk
mandalájának középpontjából), ezért testünk kísérletet tesz arra, hogy újra megtalálja az
egyensúlyt. A gyógyulásnak a középpont elérésére kell törekednie. Ez tudományos
meghatározás szerint a két pólus között található, tehát a terápiának is mindig ezen a
tengelyen kell mozognia a középpont helyreállítása végett. A leggyorsabb (akut) módszer, az allopátia gyakran az ellenpóluson keresztül vezet. A homeopátiás szemlélet ezzel szemben első lépésként még inkább megerősíti az egyoldalúságot, ami olykor a
problémát kezdetben még fel is erősíti. Célja hosszabb távon azonban a szervezet öngyógyító folyamatait oly mértékben ösztönözni, hogy a középpont felé történő mozgás
magától jöjjön létre. A két módszer tehát ugyanazon a tengelyen mozog.
A tünetekben kifejezésre jutó betegséget úgy is felfoghatjuk, mint az egyensúlyvesztés korrigálását testi szinten, amikor is a test gondoskodik arról, nehogy a mérleg nyelve teljesen kibillenjen. Ennél a hasonlatnál maradva, a gyógyulás lényege, hogy ez az
egyensúly ne szenvedéssel telve, keservesen, hanem a saját akaratunkból, önszántunkból és tudatosan jöjjön létre. Az élet mérlegén a testnek és a léleknek hasonló súlya van,
akár tetszik, akár nem, akár elfogadja ezt a nyugati orvostudomány, akár nem. Ha vala-
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mit lelki úton nem sikerül megoldanunk, akkor a test közbelép, és megoldja a helyzetet
a saját, testi szintjének megfelelően. Csak így lehet a mérleg nyelvét egyensúlyban tartani. Kezdjük csak el feldolgozni lelki problémánkat, a test máris kész lesz felhagyni azzal az erőfeszítéssel, hogy egyre-másra tüneteket produkáljon. A mérleg egyensúlyba
kerül, és ebben az esetben beszélhetünk gyógyulásról. A lélek újra képes felelősséget
vállalni, és nyíltan éli meg a problémát, amelyet korábban a test tudattalanul a betegségben személyesített meg.
Az orvosok által gyakran feltett általános kérdés, a „Mik a panaszai?" elsősorban az
allopátiás szemléletre jellemző, és ebből alakult ki az orvoslás első látásra leginkább kézenfekvő, ehhez a látásmódhoz legközelebb álló irányzata. A homeopátiás szemléletet
ellenben a „Hogyan tudok tartósan egyensúlyban maradni önmagammal?" kérdés foglalkoztatja a leginkább. A homeopátiás módszer indirekt módon jár el, és valódibb, stabilabb egyensúlyt képes létrehozni, mivel a test öngyógyító folyamataira épít, ahelyett
hogy idegen „hadseregekkel" (pl. antibiotikumokkal) támogatná azt. Ez utóbbi a szervezetet tartósan függővé teszi a külső beavatkozástól, míg az előző éppen abban segít,
hogy a szervezet egyre önállóbbá váljék.
Az a tünetegyüttes, amelyről beszámolunk az orvos „Mi a panasza?" kérdése után,
felfedi a problémánkat, és azon belül az ahhoz kapcsolódó ősprincípiumot (bolygót). Az
allergiások azoktól a küzdelmektől szenvednek, amelyeket az immunrendszerük vív valamely vélt ellenség (allergén) hadai ellen. A harcot a Mars ősprincípiuma szimbolizálja, tehát a Mars az, amire az allergiásnak szüksége van. Az allergiás beteg alapvetően
békére vágyik, amit viszont a Vénusz képvisel. Ha azonban a betegség képében a Mars
jut kifejezésre, ez egyben azt is jelenti, hogy ezen princípium tudatos megélése hiányzik. Ekkor a Mars princípiuma az, amit a betegnek elsősorban meg kell tanulnia, vagyis
az érintett személynek képessé kell válnia a saját energiáit nyíltan és offenzív módon kifejezésre juttatni, mintegy bevetni azokat az élet csatáiban, vagyis tűzzel-vassal keresztülvinni a saját akaratát. Amennyiben ez megtörténik, az ellenpólus, vagyis a Vénusz
mint érett gyümölcs hullik majd a gyógyult páciens ölébe.
Csak ha megértettük az allopátia és a homeopátia lényegét, akkor tudjuk majd mindkét módszert értelmesen egymáshoz hangolni. Az egyetemes orvostudomány és a
komplementer medicina közötti feszültséget hivatott oldani az a bevált, pragmatikus
megoldás is, amely szerint a diagnózis és a terápia gondolatilag különválasztandó egymástól. Az első, vagyis a diagnózis felállítása úgy a legpontosabb, ha a hagyományos
orvostudomány módszerei szerint történik, vagy ha legalábbis az megerősíti a diagnózis helyességét. Bármit, amit meg tudunk állapítani a vérből laborvizsgálatok alapján,
azt minden esetben ezen az úton kell elvégezni, nem pedig „kiingázni". Ezzel alapvetően nem az ingázás ellen akarunk beszélni, viszont azt tudnunk kell, hogy ez a módszer általában igen nagy bizonytalansági tényezővel rendelkezik, messzemenően függ
az ingázó személyétől és annak képességeitől; ami viszont nem mondható el a laborvizsgálatok és más, a modern orvostudományban használatos diagnosztikai eljárás esetében. Az allopátiás orvoslás hatásainak és mellékhatásainak minden veszélye ellenére
se szabad figyelmen kívül hagyni annak többnyire ártalmatlan és lényeglátó diagnosztikai eljárásait. Ennek a kézikönyvnek az értelmezéseinél is, amilyen gyakran csak lehe-
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tett, figyelembe vettem a modern orvostudomány vizsgálati eredményeit. Viszont míg a
diagnózis esetében a nyugati orvostudomány módszereire támaszkodtam, addig a terápiát illetően, amennyire csak lehetett, kerültem ennek használatát. Még a kívülről leginkább kegyetlennek tűnő vizsgálati módszerek, mint például a komputertomográfia vagy
az MRI is messzemenően ártalmatlanok a szervezetre - főleg ha összehasonlítjuk őket
az általános, rutinszerűen alkalmazott röntgenvizsgálatokkal, amelyeknek mi gyermekként oly meggondolatlanul ki voltunk téve. Persze mindez nem vonatkozik az olyan
vizsgálati módszerekre, amelyek radioaktív anyagok beinjektálásával történnek, vagy a
szövetminta-vizsgálatokra (biopsziákra).
Akkor is, ha alapvetően azt szoktam ajánlani, hogy a lehető legritkábban éljünk hagyományos, azaz a gyakorlatban allopátiásnak nevezett gyógyszerekkel, az akut, életveszélyes betegségeket azonnal, kötelező jelleggel ezek segítségével kell kezelni, mégpedig elsősorban olyanokkal, amelyek az életveszélyes helyzetet úgy fékezik meg, hogy
azonnali jelleggel elnyomják a tüneteket Ilyen esetben még a verbális ráolvasások alkalmazása is elfogadható, amelyek szinte kivétel nélkül lelki problémáknál használatosak. Mindkét módszer alkalmas életmentésre a tünetek elnyomása által, de gyógyítani
nem lehet velük. Sőt nem is szabad, hogy erre igényt tartsunk, hiszen akkor magát a fejlődést akadályozzuk. Aki ráolvasásokat alkalmaz, tisztában kell lennie azzal, hogy nem
spirituális úton jár, hanem éppen ellenkezőleg, a nehéz helyzetben megpróbálja kikerülni a problémákat és az azzal járó feladatokat. Az efféle intézkedések sikere mindig korlátozott időben, még akkor is, ha ez az időtartam néha igencsak hosszúra nyúlik. És sajnos pontosan ekkor válik a dolog különösen veszélyessé, mivel a probléma valódi oka
idővel elvész. Amennyiben tehát megfékeztük az akut veszélyhelyzetet, elsősorban a
végleges gyógyításra és ezzel együtt a homeopátiás módszerre kell koncentrálnunk. Ez
lehetséges a már ismert homeopátiás gyógyszerek alkalmazásával vagy éppenséggel a
megfelelő elemzések és az ebből adódó életfeladatok teljesítése által. A legjobb, ha egymással párhuzamosan mindkét terápiás módszert alkalmazzuk, amelyek nagyszerűen
kiegészítik egymást
Akut, életveszélyes helyzetek homeopátiás úton történő kezelése végzetes következményekkel járhat, mert a homeopátia tudvalevőleg nem hat elég gyorsan. Ilyen esetekben valóságos mesteri képességek jelenléte szükséges a homeopátia művészetében. Éppen ennyire alkalmatlan és gyakran igencsak veszélyes vállalkozás a nem akut, krónikus betegségek allopátiás kezelése (a hagyományos orvoslás módszereivel vagy lelki
úton, az ún. „pozitív gondolkodás" megerősítéseivel) abban a reményben, hogy ezzel elérhetjük a várt gyógyulást. Akármilyen jóindulatú is a mögötte rejlő szándék, ez a módszer csakis a tünetek elfedésére és elnyomására alkalmas, mivel csak még inkább elrejti azokat. A gyógyulás lehetőségét rejtő terápia célja éppen a probléma feltárása, feldolgozása és végső soron a betegség által kínált életfeladat betöltése kell hogy legyen.
A kórképek értelmezése gyakran feleslegessé teheti más egyéb gyógymódok alkalmazását, de esetenként kombinálható is a két fő irányzattal: az allopátiával és a homeopátiával, nem zárva ki egyetlen kezelési eljárást sem. Természetesen ajánlatos az
allopátiás módszerrel (amely a tünetek elnyomására irányul) lehetőleg csínján bánni, és
inkább csak sürgősségi esetekben alkalmazni azt. Amennyiben egyéb terápiás módsze-
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rekre van igény, érdemes az elemzések és az azokból kifejlesztett gyakorlatok és meditációk mellett más egyéb természetgyógyászati módszerekhez is folyamodni, még akkor is, ha meggondolandó, hogy ezek az allopátia és a homeopátia közötti sűrű útvesztőben túlnyomórészt zsákutcába vezetnek. Annak ellenére, hogy a természetgyógyászati módszerek, összehasonlítva a többi gyógymóddal, jórészt ártalmatlan eljárásokat
alkalmaznak, sajnos sokszor csak a tünetek elnyomását célozzák. így fordulhat elő,
hogy sok természetgyógyász homeopátiás szereket, például sok úgynevezett komplex
szert allopátiásan alkalmaz. Már csak ezt figyelembe véve is érthetetlen az ellenségeskedés a nyugati medicina és az úgynevezett alternatív irányzatok között. Sokkal jobb
volna inkább a „komplementer módszerek" kifejezést használni az „alternatív" helyett,
mivel ez a hagyományos orvoslást kiegészítő, nem pedig azt pótló aspektusát világítja
meg az eljárásnak. Nem alternatív orvoslásra van szükségünk, hanem egyfajta szintézisre a medicinán belül, hogy ennek segítségével lehetségessé váljék a betegségről és
egészségről alkotott közös felfogás alapján a legmegfelelőbb módszerek kombinálása.
Ha jobban megnézzük, nincs is igazán szakadék a nyugati medicina és a természetgyógyászat között. Sok, a nyugati orvoslásban használatos szer természetes eredetű,
mint például a digitáliszkészítmények a szívbetegek számára, amelyek a gyűszűvirág
kivonatából származnak; vagy például a penicillin, amely mögött valójában a Penicillium notatum nevű penészgomba rejlik; de ilyen a sokat átkozott kortizon is, amelyet
mint testazonos stresszhormont szintén a természetgyógyászati szerekhez lehetne sorolni. Nem minden ártalmatlan, ami a természetgyógyászatból származik. A másik oldalt
tekintve pedig sok az olyan empirikus, tapasztalati úton szerzett tudás a hagyományos,
nyugati orvoslásban, amely nem a hatásmechanizmusok tudományosan lejegyzett eredményeire épül. A klasszikus homeopátiát is gyakran a természetgyógyászat tárgykörébe sorolják annak ellenére, hogy a magas potenciájú homeopátiás szerek sehol nem találhatók meg a természetben. Az amúgy is értelmetlen frontvonalak ledöntése az egész
gyógyászatot szolgálná azzal, hogy egyfajta szintézis kialakulásához egyengetné az
utat. Az ebben a kézikönyvben képviselt pszichoszomatika elve alapján történő kórképelemzés egyfajta híd szerepét is betölthetné, hiszen a medicina mindkét fontos alapirányzatával harmonizál, és képes rávilágítani mindkettő egymásrautaltságára.
Ezenfelül lehetőséget nyújt arra, hogy test és lélek újra közelebb kerüljön egymáshoz. Ez sokkal konkrétabban történik, mint a pszichoanalízisből származó pszichoszomatika esetében. Személyes véleményem szerint kivétel nélkül mindennek, ami alakot
ölt, van lelki megfelelője. Ahol forma van, ott tartalomnak is lennie kell - vagy ahogyan
Platón már évezredekkel ezelőtt megfogalmazta: „Minden egyes dolog mögött ott rejlik
az idea." Amint a tartalom elhagyja a formát, ez utóbbi szétesik. Mindez könnyen megfigyelhető a holttesten is. Amint a tudatosság „kivonul" egy bizonyos testtájról vagy egy
bizonyos szervből, az elhagyott struktúra azonnal megbetegszik, még akkor is, ha a tudatosság megvonása nem szándékosan történik. Természetesen ez a testtájék nem hal el
automatikusan, hanem éppen a tudatosan nem véghezvitt életfeladat nyilvánul meg ezen
a területen, és él tovább tudattalanul, de nem egészséges, hanem zavart formában. Hála
istennek vége azoknak az időknek, amikor a közönség tapssal jutalmazta az orvosok kijelentését, miszerint a sok ezer operáció elvégzése közben még egyetlenegyszer sem si-
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került találkozniuk a lélekkel. Ez az érv különben is csak a butaság és az arrogancia
megnyilvánulásaként fogható fel. Ha egy tévészerelő azt állítaná, hogy annak ellenére,
hogy több ezer tévékészüléket kinyitott már, mégsem talált még belül egyetlen programot sem, és ebből arra következtetne, hogy egyáltalán nem is léteznek a televíziós programok, természetesen kinevetnénk. Persze valószínűleg nem létezik olyan tévészerelő,
aki ilyen alacsony szellemi szinten volna.
Az viszont tény, hogy a modern orvoslás keretein belül egy új, pszichoszomatikus
irányzat van kialakulóban. Ez egyrészt örömteli fejlődést jelent, másrészt viszont elgondolkodtató: hiszen eszerint nem minden betegség mondható pszichoszomatikusnak.
Annak ellenére, hogy az utóbbi években egyre nő azoknak a kórképeknek a száma,
amelyek a hivatalos orvosi álláspont szerint is pszichoszomatikusnak számítanak, még
mindig marad elegendő olyan betegség, amelynek az állítólagos besorolás szerint semmi köze a lélekhez. Emellett minden fogorvos tisztában van azzal, hogy minden egyes
fog „szorosan" kötődik egy lélekkel rendelkező emberhez, és hogy néhány tudós vérmes agytornájától eltekintve, az életben soha nem lehet a testet elválasztani a lélektől.
Az a tény, hogy minden betegség pszichoszomatikus, nem jelenti azt, hogy minden
kizárólag pszichés alapon működik. A modern orvostudomány felfogása erre vonatkozóan is nagyon sajátos. Ha egyszer elismerte egy kórkép pszichoszomatikus voltát,
azonnal és „szőröstül-bőröstül" átengedi azt a lélekbúvároknak, a kizárólag csak a lélekkel foglalkozó szakembereknek (még akkor is, ha ezek a szakemberek a „pszichoszomatika" nevében a test és lélek szoros kapcsolatát hangsúlyozzák). A hagyományos, illetve klinikai orvostudomány a gyakorlatban test és lélek szétválasztásán mesterkedik.
Ezek a „pszichoszomatikusok" analitikusként teljes mértékben a lélekre „specializálódtak". Ha a pszichoszomatikus szemléletű gyógyító teljesen természetes módon igényt
támaszt arra, hogy mindkettővel, vagyis mind a testtel, mind pedig a lélekkel foglalkozzon, a leggyakrabban visszautasítás a jutalma. Ez is mutatja, hogy az egyetemek menynyire eltávolodtak az eredeti, „egyetemes" jellegüktől, hogy tudniillik az univerzalitást,
az egységet vizsgálják minden dolog mögött.
Hogy egy kórkép kialakulásában a lelki vagy a testi együttható nyom-e többet a latban, az mindig az egyéni helyzettől függ. Bár a vizsgálatba általában mindkettő beleesik, feltéve ha elég széles körben történik. Az a tény, hogy valamit nem látunk, még
nem jelenti azt, hogy az a valami nem is létezik. Aki azoknak a dolgoknak a létezését
tagadja, amelyeket nem lát, az a kisgyermekek szintjére süllyed - akik még a szemüket
is behunyják, csak hogy meg ne lássák őket. Sajnos ez a fajta magatartás jellemzi a mi
modern pszichiátriánkat is, amely minden, úgynevezett endogén pszichózis lelki hátterét elvitatja, habár meg kell hagynunk, ezek gyakran tényleg nehezen érthetők. Ha a
pszichiáterek vennék a fáradságot, és megfigyeléseik kereteit olyan tágra nyitnák, ahogyan azt az amerikai Edward Podvoll teszi, akkor ők maguk is megtalálnák saját szakterületük értelmét és jelentőségét.
Gyakran előfordul, hogy egy betegség elsődlegesen lelki problémaként ölt testet, de
van sok olyan helyzet is, amikor a testi oldal felé billen a mérleg. A csernobili sugárzás
által később rákban megbetegedett munkásoknak a hatalmas sugárdózis miatt nem feltétlenül kellett különösebben súlyos lelki háttérrel rendelkezniük a rák kórképének ki-
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alakulásához. De még ilyen esetekben is mindig számolnunk kell egyfajta lelki tényezővel annak ellenére, hogy ez a fent említett esetben csak alárendelt szerepet játszik a
hatalmas sugárdózissal szemben. A betegségek kialakulásában a testi és a lelki tényezők keveredésének számos változata állhat fenn. A gyógyítás során ezt komolyan figyelembe kell venni.
Ha a betegséget szimbólumnak tekintjük, lehetőségünk nyílik arra, hogy a mindenkori életfeladataink nyomára bukkanjunk. A betegség testi aspektusa természetesen fontos kérdés számunkra, mert csak ezen keresztül juthatunk el a tünetek valódi jelentéséhez. A szimbolon az ókorban egy olyan agyaggyűrű volt, amelynek segítségével a „vendégbarátok" évek múltán is felismerték egymást. Búcsúzáskor kettétörték, hogy ha egy
bizonyos idő elteltével újra találkoznak, és összeillesztik a két darabot, láthassák igaz
barátságuk jelképét. A szimbólumok ma is a tartalom és a forma összetartozásának kifejezőeszközei, és változatlanul abban segítenek, hogy felismeijük az összefüggéseket
és a kapcsolódási pontokat. Tartalom nélkül a fizikai szimbólum értelmetlenné válik,
forma nélkül a szimbólum, bár létezik, nem megközelíthető. Kizárólag a testi tünetek
teszik számunkra lehetővé a hozzáférést a rejtett lelki folyamatokhoz. A testi forma tartalom nélkül nem tartható fenn, vegyük csak a holttestet példaképpen. A tartalom fizikai forma nélkül ellenben létezik, gondoljunk csak ötleteinkre vagy a halhatatlan lélekre. A lelki tartalmak többek között betegségek megtestesüléseképpen tudatosulnak számunkra. Az úgynevezett elmebetegségek olyan kórképekre szolgáltatnak példát,
amelyek annak ellenére felhívják magukra a figyelmet, hogy konkrét fizikai alakot nem
öltenek.
A keresztény, de voltaképpen bármely teremtéstörténetben szépen nyomon követhetjük a sorrendben következő szinteket. Először az idea jelenik meg, aztán a gondolat,
majd az ige (vagy egyetemes hang), és csak ezután ölt testet a dolog maga. Ahogy János evangéliumából is ismerhetjük: „Kezdetben vala az Ige, és az Ige vala az Istennél",
majd „az Ige testté lett", ami nem hagy kétséget számunkra a sorrendet illetően. Minden, ami megteremtetett, az Egységből származik, és mikor testet ölt, belép a polaritás
világába. Minden egyes lépés a „testetöltés" felé egyre mélyebbre visz a polaritás birodalmába. A betegség is a polaritás terméke. Ha tehát hierarchikusan gondolkodunk, az
elsőbbséget a szellemi valónak kell megadnunk a testtel szemben; azonban a betegségek értelmezésével való foglalkozás mégis inkább azt igazolja, hogy mindkettő egyformán fontos. Nem is beszélve arról a hagyományos orvostudomány által elfogadott nézetről, miszerint a test a kizárólagos jelentéshordozó a gyógyítás számára.

Gyakorlati tanácsok
A felszabadulást betegségeink alól egyetlen terápiás módszerrel se lehet erőltetni. Ha
azonban megteszünk minden tőlünk telhetőt, figyelembe véve lehetőségeinket, és utat
engedünk az események szabad folyásának, gyógyulásunkat a fejlődés útjába állíthatjuk. Saját terápiás tapasztalataim szerint a gyógyulás legfontosabb feltétele a gyógyulásba vetett hit. Az a meggyőződés, hogy ehhez elegendő erővel és megfelelő lehetőség-
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gel rendelkezünk - ez a kezdő lépés saját hitelességünk, valamint a spirituális egységérzés megtapasztalása felé. Ezen alapfeltételek elsősorban rákos betegekkel végzett terápiás tapasztalataim révén váltak bizonyossá számomra, de ugyanezek az alapelvek
működnek az összes egyéb betegség kórképének az esetében is. Ha megértjük egy tünet valódi üzenetét, akkor a tünet maga feleslegessé válhat, és eltűnhet, hiszen betöltötte feladatát. De ez nem minden esetben következik be. Az is előfordulhat, hogy a feladat
továbbra is megmarad, vagyis tovább kell cipelnünk egy bizonyos testi fogyatékosság
vagy a fájdalmak elviselésének terhét. Azonban amint megértjük a mögötte rejlő mélyebb értelmet, és elfogadjuk azt, megszűnik a szenvedés. A megértés és elfogadás mindig segíti a felépülést, de nem lehet kierőszakolni általuk a fizikai értelemben vett
gyógyulást. A betegség a szó legszorosabb értelmében útként értelmezendő.
A rehabilitáció, vagyis a betegségből való felgyógyulás pedig szó szerint 'újra beköltözést' jelent. Újra elfoglaljuk lelkünk házát, a testet. Minden egyes szobát, azaz testrészeinket, szerveinket tudatosan új élettel töltünk meg. Páratlan lehetőség az, amelyet
a betegségek kórképe nyújt számunkra. Már az analitikus Alexander Mitscherlich is hasonlóan fogalmaz a Krankheit als Konflikt című művében, amikor azt ecseteli, hogy miképpen alakulnak ki különböző betegségek bizonyos testrészeken, ha a tudatosság úgyszólván kiköltözik ezekből a testtájakból. A lábadozás, illetve gyógyulás tehát elidegeníthetetlen birtokunk, a testünk visszaszerzése felé tett fontos lépésként fogható fel. Ez
a pszichoszomatikus betegségekről szóló kézikönyv pedig egyfajta meghívó születésünktől fogva érvényesített jogunk visszaszerzésére, vagyis testünk újra birtokbavételére. Az „elfoglalja a saját házát" kifejezés eredete talán éppen ebben a cselekedetben
gyökerezik, az értelme viszont egészen biztosan. A ház, amelyben élünk, azaz fizikai
testünk (lelkünk lakóhelye) is jelenlegi életünk tükreként értelmezhető. Senki nem kérdőjelezné meg azt, hogy egy kényelmes, tágas villában élni mást jelent, mint egy szűk
pincelakásban. A látogató helyből képes felmérni egy lakás állapotát, a környezetet uraló légkört, az otthonosság meglétét vagy hiányát stb. Ezenkívül megkülönböztethetünk
még jobb, azaz drágább vagy kevésbé jó, azaz olcsóbb lakókörnyezetet. Hasonló, de
még sokkal differenciáltabb módon értelmezhetjük lelkünk lakóházát, vagyis „test-házunkat", amelyet idővel lépésről lépésre halhatatlan lelkünk méltó templomává alakíthatunk át.
Ha a kórképek értelmezéséről, azok felismeréséről van szó, és mindenekelőtt saját
magunkra gondolunk, akkor a bal, azaz férfi archetípusos agyféltekénk az, amely kizárólag magát veszi alapul. Azonban az intellektuális felismerés ilyen jellegű problémák
megoldására nem képes, máskülönben ennek a kézikönyvnek puszta elolvasása is elegendő lenne a gyógyuláshoz. Az egészséghez vezető úton feladatként és segítőként kapcsolódik be a folyamatba a másik oldalunk, a jobb, vagyis női archetípusos agyféltekénk. Hogy ráhangolódhassunk jobb agyféltekénkre, amellett hogy elolvassuk saját kórképünk értelmezését, és elgondolkodunk az olvasottakon, érdemes mindezt egy
kívülálló személlyel is hangosan felolvastatni, eközben pedig gondosan odafigyelni az
olvasó személy hangsúlyozására, valamint saját érzelmi reakcióinkra. A szívverés felgyorsulása vagy légzési ritmusunk megváltozása gyakran árulkodó jelként vezethetnek
el a megoldáshoz. Mindezek után a legcélravezetőbb az lenne, ha az ember meghívná
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magához a szomszédját, és elbeszélgetne vele az olvasottakról, vagyis az így kialakult,
önmagához fűződő kapcsolatáról. A kívülálló személy fejtegetéseit lehetőleg félbeszakítás, ellenvetés nélkül érdemes meghallgatni, ismételten figyelve a saját érzelmi reakcióinkra. Ezt követhetné egy a felolvasottakból, illetve az ebből levont következtetésekből kialakuló párbeszéd.
Bevált módszerként nagy segítség lehet az is, ha az adott betegség témájához kapcsolódóan kérdéseket fogalmazunk meg magunkban, mintául véve A lélek nyelve a betegségben leírtakat, majd minden egyes feltett kérdésen alaposan elgondolkodunk, meditálunk rajta, és beszélünk róla.
Ha elgondolkodunk mindezeken, utat töihetünk magunknak saját lelki mintáink
mélységeibe. A legegyszerűbb út női oldalunk bevonásával, a belső ösvényen keresztül
vezet. Az irányított meditáció saját kultúrkörünkben is nagyon régre visszanyúló hagyománnyal rendelkezik, és az ún. pszichoneuroimmunológia keretén belül éppen most „találja fel újra" a nyugati orvoslás. Erősen javasolt tehát a saját életfeladatunk intellektuális feldolgozása mellett lépéseket tenni lelkünk, azaz saját belső képeink világába.
Amennyiben rendelkezésünkre áll egy hangkazetta a pszichoszomatikus betegségekről
szóló sorozatból (Heil-Meditationen), szűkebb keretek között saját lélekgyógyászati terápiát is alkalmazhatunk. Aki egy egész holdhónapra utazásra indul - a meditációk váltott használatával - saját lelkének belseje felé, ha nem is a legelején, de idővel egyre
erőteljesebb tapasztalatokra tehet szert, amelyeket az elménk (intellektusunk) képtelen
amúgy közvetíteni számunkra. Ha nincsenek előre meghatározott meditációink, akkor
érdemes ilyen belső utazásokat tenni az Innerer Arzt vagy a Heilungsrituale alapján,
hogy később megalkothassuk saját meditációs technikánkat. Ebben nagy segítségünkre
lehet a külön erre a célra írt Raisen nach Innen.
További kapaszkodót nyújthatnak az olyan gyakorlatok és rituálék, amelyek konkrétan a kórképben világosan megjelölt életfeladatokra vonatkoznak. A saját rituálékkal
kapcsolatban a Sorsfordulók: Az életválság mint az újrakezdés lehetősége című könyvre hívnám fel a figyelmet, amelyben az olvasó útmutatást kaphat saját, egyéni rituáléinak kialakítására. Az egyéni problémák mélyebb értelmének kutatását böjt által is segíthetjük, elmélyíthetjük. A böjt ráadásul azzal az előnnyel is rendelkezik, hogy az általános betegségmegelőzés eszközeként szolgál.
A terápiás jelleggel alkalmazott festészet, azaz a festészetterápia, amelynek keretén
belül a páciens saját kórképének önálló alakot ad, és annak különböző dimenzióit színekben és érzésekben fejezi ki, szintén segíti a keresőt abban, hogy rátaláljon az önmagához vezető útra. Éppúgy, ahogyan a vezetett meditációk és a pszichoterápiás módszerek esetében, itt is a legelső gondolat a legfontosabb, amelynek mindenfajta belső ellenállás nélkül, spontán módon hangot kell adni.
Amennyiben nem vagyunk képesek külső segítség nélkül továbbhaladni, mert például az adott betegség, amelyben szenvedünk, túlságosan veszélyes, még mindig megvan a lehetőségünk a pszichoterápiás kezelésre. Véleményünk szerint eddig legjobban
az ún. kórképterápia 9 állta meg a helyét, amely a reinkarnációs terápia eszközeivel, pél9 Információ: Heil-Kunde-Zentrum, D-84381 Johanniskirchen - a Ford.
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dául regressziókkal vagy légzőgyakorlatokkal dolgozik, és igen rövid idő alatt (kb. egykét hét) elvégezhető. Ennek ellenére, a jelentősebb kórképek esetében mindig javasoljuk, hogy a páciens a reinkarnációs terápia keretén belül legalább egy hónapot szánjon
magára.
Ez a kézikönyv senki válláról nem kívánja levenni a felelősséget, éppen ellenkezőleg,
lehetőségeket kíván nyújtani a páciens számára, hogy kezébe vegye a teljes felelősséget
saját életével kapcsolatban, annak minden feladatával együtt. A könyv abban kíván segíteni, hogy „átlássunk a szitán", amikor betegségeinket alibiként vagy menekülési útvonalként próbáljuk használni, és meglássuk egyúttal a bennük rejlő kihívást. Aki nem
bújik ki a kihívás alól, azt maga a sors is támogatja.
Lexikontermészete miatt a kötet természetesen nem helyettesítheti a szükséges, tüzetes orvosi kivizsgálást - még akkor sem, ha hosszabb távon fennáll a lehetőség, hogy
saját magunk, önerőből tanuljunk meg egyre jobban bánni betegségeinkkel, illetve a
sors kihívásaival, hogy aztán a megelőzés útjára léphessük. Örömmel észleltük, hogy
egyre több terapeuta képezi tovább magát az átfogó pszichoterápia irányába, ami által
nő annak az esélye, hogy a témakörben otthonosan mozgó, külső orvosi segítségre bukkanhatunk. A „belső orvosunkkal" való együttműködés persze mindig központi szerepet töltött és tölt be a jövőben is, hiszen a gyógyulás kizárólag önerőből lehetséges.
A külső orvos kritikus esetben értelemszerűen csak belső orvosunk szövetségeseként
tud együttműködni. Ebben próbál ez a kézikönyv megfelelő segítséget nyújtani - mindkét oldal szempontjait figyelembe véve.
Végezetül hadd fejezzem ki köszönetemet mindazon olvasóknak, a kórképelemzések
használóinak, akik kérdéseikkel, valamint levelekben, előadásokon, szemináriumokon,
képzéseken elhangzó megjegyzéseikkel hozzájárultak ahhoz, hogy az először 3 éve
megjelent, de azóta jelentősen bővített és átdolgozott kézikönyv immár hetedik 10 kiadását vehessék kézbe az olvasók.
Johanniskirchen, 1999júliusa
Ruediger Dahlke

10 Magyar nyelven most jelenik meg először a könyv - a Szerk.

A rövidítések jegyzéke
Doh. = A dohányfüst pszichológiája
Frau. = Frauen-Heil-Kunde (Nőgyógyászat)
Herz. = Herz(ens)-Probleme (Szívproblémák)
Léi. = A lélek nyelve a betegség
Mensch. = Der Mensch und die Welt sind eins (Az ember és a világ egy és ugyanaz)
Sors. = Sorsfordulók: Az életválság mint az újrakezdés lehetősége
Súlypr. = Súlyproblémák
Út. = Út a teljességhez
Ver. = Verdauungsprobleme (Emésztési problémák)
Mkass. = Meditationskassette (Meditációs kazetták)
Vkass. = Vortragskassette (Hangrögzített előadások)
= utalás egy másik szócikkre

1. RÉSZ

Testtájak és szervek jegyzéke

ACHILLES-ÍN

34

A

Achilles-ín

Szimbolikus jelentés: az elrugaszkodás képessége lelki szinten, előrehaladás,
felemelkedés; a test legerősebb kötege, amelyen a sarok teljes izomzata függ;
klasszikusan gyenge pont: sebezhetőség (Akhilleuszt anyja a sarkánál fogva tartotta,
amikor megmártotta a Halhatatlanság vizében, és így ez a rész sebezhető maradt).
Feladat, témakör: talpra állítani valakit vagy valamit, valaminek a nyitjára rávezetni,
lehetővé tenni a haladást és a felemelkedést.
Ősprincípium: Merkúr-Uránusz.
írod.: Léi.

Adamantin
(lásd: Fogzománc)

Agy
(lásd még: Kisagy, Nagyagy)
Szimbolikus jelentés: kommunikáció; logisztika; a központi irányítás helye, archívum
és könyvtár (emlékezet).
Feladat, témakör: a kommunikáció belső koordinálása, a külvilággal való
kapcsolatteremtés levezénylése, a test ún. „fővárosának", a fejnek az irányító
központja; tervezés, irányítás, feldolgozás, koordinálás, archiválás.
Ősprincípium: Merkúr, Uránusz (szellemesség, sziporkázás).

Agyalapi mirigy
(hipofízis)
Szimbolikus jelentés: fontos, a hormonokért felelős agyfüggelék, a hormonok
kormányzóhelye (parlamentje): a legmagasabb szintű harmónia és alkalmazkodás.
Feladat, témakör: belső világunk irányítása, összhangba hozza belső világunkat
a külvilággal; az anyagcsere-egyensúly (homeosztázis) fenntartása a visszacsatolás
segítségével: irányítás és ellenőrzés (kibernetikus rendszer).
Ősprincípium: Merkúr.

Ágyékcsigolya
(lásd még: Gerincoszlop)
Szimbolikus jelentés: az élet legfőbb terhét (el)viselni; kettős teher: stabilitás és
mozgékonyság, amit a gerinc és az oszlop kifejezések is hangsúlyoznak; a világtengely problémás területe (a porckorong-előreesések 95 százaléka ebben a régióban
történik), ahol a konfliktusok az alsó medenceimpulzusok (ösztönök) és a felső
impulzusok (szív, fej) között alakulnak ki.
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Feladat, témakör: mind a fizikai súly, mind pedig az egzisztenciális felelősség terhét
viselni, illetve elviselni, felsőtestünk „hordozása" egy életen keresztül; a szent alapzat
(os sacrum = keresztcsont) és a világtengely összekapcsolása.
Ősprincípium: Szaturnusz-Plútó.
írod.: Saulén der Gesundheit (Az egészség tartópillérei).

Agyfélteke, bal oldali
Szimbolikus jelentés: „férfias oldal", „férfias agy".
Feladat, témakör: az intellektus általi irányítás, értelem, ész (lat. ratio), elemzés,
felismerés, megnevezés.
Ősprincípium: Merkúr-Nap.

Agyfélteke, jobb oldali
Szimbolikus jelentés: „női oldal", „nőies agy".
Feladat, témakör: holisztikus gondolkodás, globális látásmód, minta- és formaérzék,
intuíció és kreativitás közvetítése.
Ősprincípium: Hold-Vénusz.

Agyhártya
(kívül: dura mater; középen: arachnoidea; közvetlenül az agyon: pia mater)
Szimbolikus jelentés: „csomagolás", a központ védőburka a „kemény anyán" (dura
mater), aki kívülről „anyáskodik" a központon (és a koponyatető csonthártyája is
egyben); a , jámbor anya" (pia mater) mint anyagcseremembrán közvetlenül az agyon
helyezkedik el, és lágyabban „anyáskodik" felette; a pia mater és az arachnoidea
(pókhálóhártya) között helyezkedik el az agyi folyadék (^ Agyvíz) mint egyfajta
ütközőzóna, így tehát az inkább férfias agyközpontot minden oldalról egy nőies, lelki
irányultságú hidroszféra veszi körül.
Feladat, témakör: védelem, szigetelés, vízágyba helyezés védelmi célból, ütköző
funkció, ellátás, lelki védőburok; a craniosacralis ritmus közvetítése.
Ősprincípium: Szaturnusz, Hold.

Agytörzs
(lásd még: Limbikus rendszer, amely az agytörzs legnagyobb részét kiteszi)
Szimbolikus jelentés: eredeti koordináció, a legelső számítógép modellje; a
törzsfejlődés szempontjából az öreg agy, amely a legősibb életfolyamatokat (pl.
légzés) hivatott szabályozni; agytörzs = az agy törzse, amelyből minden ág kinőtt
(beleértve a nagyagyat is).
Feladat, témakör: a szervezetből jövő jelzések feldolgozása és összehangolása a
külső környezettel; a túléléshez szükséges életfolyamatok szabályozása.
Ősprincípium: Plútó.
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Agyvíz
(liquor cerebrospinalis)
Szimbolikus jelentés: a központ és a kirendeltségek nedves (lelki) védőburka.
Feladat, témakör: a szervezet szabályozó központjainak burka, rázkódás és ütődés
elleni védelme, izolálása, átmosása és ellátása.
Ősprincípium: Hold.

Ajak
Szimbolikus jelentés: érzékiség (kóstolgatás, becézgetés, csók); a belső dolgok
napvilágra hozása (ti. az ajak a nyálkahártya része, amely kifelé is láthatóvá válik);
felső ajak = szellemi, lelki beállítottság, alsó ajak = érzékiség; dús ajak = vitális
érzékiség, keskeny ajak = számító értelem; kemény ajak = kemény, követelőző jellem;
puha, nedves ajak = odaadás, lágyság.
Feladat, témakör: beszéd (a szavak formálása); érzéki kommunikáció; az ételekkel
(kóstolgatás) és más ajakkal (csók) történő érzéki kontaktus felvétele.
Ősprincípium: Vénusz-Hold.

Alkar
(lásd még: Kar)
Szimbolikus jelentés: emelőerő, „valakit felemelni"; legyőzni a világot.
Feladat, témakör: megkapaszkodni; megtartani; „behozni a világot"; létrehozni;
cselekvő képesség.
Ősprincípium: Merkúr.
írod.: Saulén der Gesundheit (Az egészség tartópillérei).

Áll
Szimbolikus jelentés: akaraterő, érvényesülési képesség, céltudatosság (a férfiaknál
a kecskeszakáll csak megerősíti ezeket az aspektusokat -* Szakáll).
Feladat, témakör: érvényesülés, önfenntartás.
Ősprincípium: Mars-Szaturnusz.

Állkapocs
(mandibula; alsó állcsont)
Szimbolikus jelentés: fegyverarzenál, alsó fogsorunk (alsó fegyvertárunk)
mozgékony bázisa; mint állunk alapvető szerkezeti eleme a hatalom és az akaraterő,
valamint az érvényesülési képesség kifejezőeszköze.
Feladat, témakör: tartást ad számunkra: „átrágja magát valamin", „nagyot harap"
(valamiből); a rágás lehetővé tételével egy időben beindítja az emésztést is; az
elkapott zsákmány fogva tartása; a csapda végleges bezárulása.
Ősprincípium: Mars-Szaturnusz.
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Alsó lábszár
Szimbolikus jelentés: elrugaszkodás; feszítőerő, rugalmasság; spontaneitás („ugrásra
kész"); a lelki túlfeszítettség következtében kialakult bogarasságok kincsestára; az
ugróizmok összekötése a sarokkal az «• Achilles-ínen keresztül; a vádli izmait kötik
össze a legerősebb izmokkal, a legerősebb szalagon keresztül a legérzékenyebb hellyel
(kígyómarás, Akhilleusz).
Feladat, témakör: helyes időzítéssel történő elrugaszkodás, leválás; az ugrásra
készség felvállalása; be nem vallott terhek kinyilvánítása, megfogalmazása; hirtelen
változások előidézése; érzelmek tárolása.
Ősprincípium: Uránusz-Mars.

Anus
(végbélnyílás)
Szimbolikus jelentés: az Alvilág kapuja, hátsó kijárat, kipufogó; zsilip a külső és
a belső világ között.
Feladat, témakör: őrködni a kijáratnál, a végső küszöb védelmezője (a végbél záróizma csak az anális fázistól kezdve kontrollálható); „tiszta vizet önteni a pohárba",
búcsút venni; szelep, ahol az agressziót hátul kiengedhetjük (hőzöngeni, bűzölögni);
az emberi élet első (mellékterméke, a csecsemő első ajándéka a világnak.
Ősprincípium: Plútó,
írod.: Ver.

Aorta
Szimbolikus jelentés: az élet folyamának fő útvonala; ébrenlét, illetve jelenlét
a külvilágban.
Feladat, témakör: az energia szállítása a központból a perifériára, a felső és alsó
testrészek energetikai összekapcsolása, mellékmotor a vérnyomás egyenletes esésének
fenntartására (légkamrafunkció), kiegyenlítésére.
Ősprincípium: Nap-Merkúr,
írod.: Hen.

Appendix
(lásd: Végbél, Féregnyúlvány)

Arc
Szimbolikus jelentés: különös ismertetőjel, névjegykártya, önkifejezés, egyéniség;
hangulati barométer (az „őszinte bohóctól" a „pókerarcig"), őszinteség, „homlokzat",
„fizimiska"; az érzékelés központja: a nyílt tekintet nyitottságról árulkodik, a csukott
szem az ellenkezőjéről, a lógó szemhéj álmosságot jelent (az „ágyba csalogató
pillantás" magával ragadja azt, akire ránéz az illető), az összeszűkült szem
a megerőltetés és az elfojtás jele, a magas homlok értelemről, intellektusról
tanúskodik (kopaszodó halánték); a száj mérete elárulja, hogy viselője milyen
mértékben érte el a nagykorúságot, de lehet a „nagyszájúság" jele is; az ajkak
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az érzékiségről is sokat elmondanak, míg a fogak a vitalitás fokmérői; az orr a fallikus
(férfias) erő szimbóluma, az áll az akaratot jelképezi; a ráncok és redők az idő őszinte
jelei.
Feladat, témakör: „imázs", kinézet, amilyen az illető „első ránézésre"; kapcsolatfelvétel; az arc kifejezi hangulatunkat, de felvehetjük segítségével valamilyen hangulat
maszkját is: grimaszol, „megőrzi" vagy „elveszti az arcát", „megmutatja valódi arcát",
„jó arcot vág valamihez"; érzékelés: észrevenni, szagolni, szimatot fogni.
Ősprincípium: Nap (önkifejezés)-Hold (hangulatok)-Vénusz (szépség, homlokzat),
írod.: Léi.

Arcideg
(nervus fascialis)
Szimbolikus jelentés: hangulataink és önazonosságunk kifejezésében segít,
az érzelmi világ „színrevitele" arcunk színpadán; az egyéniség tükre.
Feladat, témakör: a mimika, különböző arcaink megmutatása.

Arcüreg
(Highmore-üreg, állcsonti öböl, lásd még: Melléküregek)
Szimbolikus jelentés: könnyedség és levegősség a fej számára; formát ad a fejnek.
Feladat, témakör: könnyebbíteni a fej terhein; a kemény és szoros csontstruktúra
fellazítása; a levegő elem bevitele a föld elem közegébe; a fej könnyebbé,
„elviselhetőbbé" tétele; kizárólag a lét könnyedsége teszi lehetővé számunkra, hogy
„könnyedén és dalolva" magasabb spirituális szintekre jussunk (az antropozófusok
számára az állcsont a tudatosság központja); a lélegzet nedvesítése és melegítése mint
a külvilággal való kommunikáció előkészítése; a hangképzésben a rezegtetés szerepét
tölti be, rezonanciát adva a hangnak (pl. „orrhangon beszélünk", ha tele van az
orrunk); az egyéni arc megformálása.
Ősprincípium: Uránusz.

Artéria
(lásd még: Erek, véredények)
Szimbolikus jelentés: energiapályák, energiaellátás, a vérkeringés első része.
Feladat, témakör: energiaellátás, energiaszállítás.
Ősprincípium: Merkúr (kapcsolat, összeköttetés), Mars (energia),
írod.: Herz.

Atlasz
(az első nyakcsigolya; lásd még: Axis, illetve Nyakcsigolya)
Szimbolikus jelentés: a fej forgótárcsája.
Feladat, témakör: a teljes égbolt terhét hordozni (utalás a mitológiai Atlaszra, akinek
büntetésből az egész égboltot a vállán kellett tartania); mozgékonyság: hiszen a nyakcsigolyánk által fejünk minden irányba mozgatható, világítótorony szerepét tölti be;
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lehetővé tenni az átláthatóságot, a körültekintést és a dolgokra való rálátást; biztosítani
az előrelátást, a távlatokba tekintést.
Ősprincípium: Szaturnusz (teherviselés), Merkúr (forgótárcsa),
írod.: Léi.

AV-csomó
(atrioventricularis, azaz pitvar-kamrai csomó, a sinuscsomó után az ingerületképzés
második helye a hierarchiában)
Szimbolikus jelentés: a szív hierarchiájának második, alárendelt központja, a
hierarchia tartalék központja.
Feladat, témakör: állandó, élethosszig tartó készenléti állapot, szükség esetén a szív
helyett „beugrani", pl. AV (azaz pitvar-kamrai) -blokk esetén.
Ősprincípium: Nap-Uránusz-Szaturnusz.
írod.: Herz.

Axis
(második nyakcsigolya)
Szimbolikus jelentés: a világtengely csúcsa; tengely, amely körül forog minden, és
amely mindent forgat maga körül.
Feladat, témakör: mozgékonyság és vezetés.
Ősprincípium: Merkúr-Jupiter.
írod.: Léi.

B
Bartholin-mirigy
(a kis szeméremajak belső oldalán nyíló mirigy)
Szimbolikus jelentés: az élet és a testi vágyak, örömök nedvei a női testben.
Feladat, témakör: a hüvelybemenet megnedvesítése; a szerelem, a kéj és a gyermekáldás templomának bejáratát „beolajozni", „balzsammal kenegetni".
Ősprincípium: Hold/Vénusz.

Bélrendszer
(lásd még: Vastagbél, Vékonybél)
Szimbolikus jelentés: a test labirintusrendszere, amely az anyagi impulzusok
feldolgozását szolgálja (szemben az agyi labirintussal, amely a nem anyagi
benyomások feldolgozására hivatott).
Feladat, témakör: a materiális világ felvétele, feldarabolása és befogadása, ami
előfeltétele az energiafelszabadulásnak, illetve annak, hogy a felvett anyagok testazonos szövetekké alakuljanak át a szervezetben; az a képesség, hogy ezt a saját
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hasznára tudja fordítani, vagyis az életfontosságú dolgok felvétele, a felesleges
anyagok elengedése.
Ősprincípium: Merkúr (vékonybél), Plútó (vastagbél),
írod.: Ver.

Bordák
Szimbolikus jelentés: a mellkas alkotóelemei; amelyek kiemelik annak
hatalmasságát-, biztonság és védelem; rugalmasság és alkalmazkodás (a légzés
ritmusához - a polaritáshoz).
Feladat, témakör: védelem, alkalmazkodás, alkotás, cselekvés.
Ősprincípium: Szaturnusz-Merkúr.

Bőr
Szimbolikus jelentés: határ (a külvilág felé), határvédelem, a határok megerősítése;
bőrkontaktus és gyengédség; (bőr-) légzés.
Feladat, témakör: védőpajzs, szigetelőréteg létrehozása, elszigetelődés, a lélek
számára börtönné válhat: „majd kibújik a bőréből", „nem fér a bőrébe", de: „nem tud
kibújni a bőréből"; emberi kapcsolatok: a melegség és az egymásra való odafigyelés
eszköze; érintés, érzékelés, tapintás: kommunikáció; kifejezőkészség: legbelső
lelkivilágunk tükre (arcszín stb.); fizikai folyamatok tudósítója: „csont és bőr",
„vastag bőrrel rendelkezik", „van bőr a képén", „saját bőrét viszi a vásárra", „elpirulni
a szégyentől"; a belső szervek (reflexzónák) kivetítési felülete.
Ősprincípium: Vénusz (kapcsolatteremtés), Szaturnusz (határ, védelem, elszigetelés),
Merkúr (tapintás, kommunikáció, légzés),
írod.: Út., Mensch.

Cervix uteri
(lásd: Méhnyak)

Csakrák
(a gerincoszlop mentén található 7 fölérendelt energiaközpont, különböző
alközpontokkal pl. a kézen, illetve a lábon)
Szimbolikus jelentés: kapcsolat a Kozmosszal.
Feladat, témakör: az emberi fejlődés koordinálása a finomanyagi szinten; a lélek és a
fizikai sík közti közvetítő szerep; kozmikus energia felvétele (prána = életerő).
Ősprincípium: Neptunusz-Nap.
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Csecsemőmirigy
(tímusz)
Szimbolikus jelentés: a szervezet saját „hadseregének" védelmi és oktatási központja,
amelyben a szervezet a belső önvédelmet tanulja; az ellenállás létrejötte; a tímuszlimfociták származási helye; a személyiségfejlődés helyszíne (felismerni, mi tartozik
hozzánk, és mi az idegen a szervezet számára, illetve azokat kirekeszteni); az életenergia növelése: a gorillák (és újabban a kineziológusok is) a harc előtt megütögetik
csecsemőmirigyüket; az (Istenbe vetett) bizalommal való szoros kapcsolat, amely
a gyermekkorban jön létre, amikor a csecsemőmirigy még teljesen aktív; életünk során
szép lassan felszívódik, illetve elzsírosodik.
Feladat, témakör: megtanítja, hogyan kell leleplezni és megtámadni az ellenséget;
belső önvédelem.
Ősprincípium: Mars-Nap-Jupiter.

Csikló
(klitorisz)
Szimbolikus jelentés: szexuális vágy, érzékiség, erotikus „csiklandozás".
Feladat, témakör: felizgatni, ingerelni; a klitoriális orgazmus alapja;
fejlődéstörténetileg a nő pénisze.
Ősprincípium: Vénusz-Mars.

Csípő/csípőízület
Szimbolikus jelentés: kilépni, megtenni az első lépéseket, haladás; hatótávolság,
hatósugár.
Feladat, témakör: a járás képességének fizikai alapja; lépéseink kiindulópontja,
haladás és fellendülés nagyban és kicsiben, jóban és rosszban; a belső és külső utazás
alapja; kicsapongás, túlzás, kihágások; gondoskodni arról, hogy a dolgok
„olajozottan" működjenek,
ősprincípium: Plútó,
írod.: Léi.

Csípőbél
(lásd: Vékonybél)

Csont
Szimbolikus jelentés: stabilitás, szilárdság, megfelelés a normának.
Feladat, témakör: tartást és struktúrát adni, vázfunkció, belső szilárdságról való
tanúságtétel; a csontok teszik lehetővé az egyenes járást és magasságunkat:
„felegyenesedik", „kinyújtózik valamiért"; a csontképződés létfontosságú életünk
kezdetén, később azonban akadályozó lehet, ha „megcsontosodunk".
Ősprincípium: Szaturnusz.
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Csontvelő
Szimbolikus jelentés: az életerő generációs bölcsője (vérképzés, mindenekelőtt
az élet kezdetén), a szervezet „fegyverkovácsa", esszenciája („velejéig hatol").
Feladat, témakör: az életerő regenerálása; a szervezet páratlanságának,
individualitásának elismerése és védelme; a mélység esszenciájának megőrzése.
Ősprincípium: Hold-Szaturnusz.

D
Dülmirígy
(lásd: Prosztata)

E
Egyensúlyozó ideg
(nervus statoacusticus)
Szimbolikus jelentés: interaktív telefonvonal, az egyensúly meglétéről vagy hiányáról
szóló jelentés kábelvezetéke.
Feladat, témakör: az egyensúly és a hallás létrehozása, a testi (és lelki) középpont
megtalálása; az engedelmesség szerve.

Egyensúlyozó szerv
(a belső fülben)
Szimbolikus jelentés: jelzi az egyensúly meglétét vagy annak hiányát.
Feladat, témakör: testünket és az életünk egészét egyensúlyban tartani; jelenti hajónk
dőlésszögét, illetve himbálózásának mértékét az élet óceánján; a nehézségi erő
érzékelése; a testi (és lelki) egyensúly megtalálása.
Ősprincípium: Vénusz-Merkúr.

Éhbél
(jejunum; lásd: Vékonybél)

Elektrolit
(lásd: Só/sóháztartás)
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EROGÉN ZÓNÁK

Emésztőszervek
Szimbolikus jelentés: megenni a világot, és megemészteni azt.
Feladat, témakör: az anyagi világ befogadása és feldolgozása; megemészteni
a karmának azon gyümölcseit, amelyek számunkra értek.
Ősprincípium: Hold (gyomor)-Merkúr (vékonybél)-Plútó (vastagbél és végbél).

Emlő
(lásd: Mell)

Epehólyag/epe
Szimbolikus jelentés: rafinált, rejtett agresszió (epesav), túlcsorduló, túláradó
keserűség: „epét köp mérgében"; „epés megjegyzés"; változás.
Feladat, témakör: a dolgok agresszív feldarabolása; az agresszió nem mint frontális
támadás jelentkezik, hanem hátsó szándékú .Jóvátétel" formájában; a zsír
megemésztése: a zsír féken tartása; „átejtés"; a bujaság megzabolázása; a „dőzsölés"
megfékezése; úrrá lenni a feleslegen, bőségen; rafinált, hátsó szándékú finomítás,
pallérozás, változások beindítása; az élet teljességét, bőségét, „az élet sóját"
hangsúlyosan élvezni; a kolerikusok (a görögben cholé = 'epe', aírein = 'felemel,
kiemel') számára: az életenergia spontán és tüzes áramoltatása, a lelkesedés kiélése;
a melankolikusok (a görögben melas = 'fekete', cholé = 'epe') számára: az emberi
élet és szenvedés szépségét megénekelni.
Ősprincípium: Plútó-Mars.
írod.: Ver., Út.

Epiglottis
(lásd: Gégefő/gégefedő)

Erek, véredények
(lásd még: Artéria, Véna)
Szimbolikus jelentés: az életerő közlekedési útvonalai, energiapályák; közvetítés,
kommunikáció.
Feladat, témakör: szállítani, táplálni; ellátni és eltávolítani, megtisztítani, elszállítani.
Ősprincípium: Nap/Mars-Merkúr,
írod.: Herz-

Erogén zónák
(csikló, szeméremajkak, makkfej, pénisz, a mellbimbó udvara, gátrégió, nyak, a comb
belső része, felkar)
Szimbolikus jelentés: szexuális vágy; erotikus .játszóterek", a test erotikus részei,
„a szerelem kertjei", izgalmi központok.
Feladat, témakör: szexuális örömszerzés; utódnemzés, szaporodás biztosítása.
Ősprincípium: Vénusz.

ÉRZÉKSZERVEK
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Érzékszervek
Szimbolikus jelentés: a „kint" és a „bent" közötti híd szerepét töltik be: látás és
látvány, szag és szimat, hallás és engedelmesség, ízlelés mindkét értelemben, tapintás
és hatodik érzék (intuíció).
Feladat, témakör: megismertetik velünk a világot; segítenek megtalálni a dolgok
értelmét; az érzékiség és az érzéki örömök megteremtése.
Ősprincípium: Merkúr-Jupiter (az érzékektől az értelemig).

Extrém itas
(lásd: Végtagok)

Far
(lásd: Fenék)

Fej
Szimbolikus jelentés: a szervezet/óvárosa, a legfőbb dolog, a mikrokozmosz
személyes földgolyója, a testi intézmények legfelsőbb szerve (külsőleg is a legfelsőbb
régióban található); a test ellenpólusa („fent és lent"); az értelem, az ész és
a gondolkodás központja:, jófejű", „hideg fejjel" végezni bármilyen cselekedetet,
„elcsavarja a fejét"; „a fej arra néz, amerre a nyak fordítja"; önkifejezés;
magabiztosság: „emelt fővel távozik"; arrogancia: „fennhordja az orrát" (régen
udvariatlannak számított magasabb rendű személyiségnek „pimaszul" egyenesen
a szemébe nézni); a fejtartás elárulja viselőjének tulajdonságait: főhajtás, bocsánatért
esedezik, behízelgi magát.
Feladat, témakör: kifejezi az ember hangulatát: „búsulásra adta a fejét", „homokba
dugja a fejét", „behúzza a fejét a nyaka közé"; önfenntartás: „nehezen tudja fejét a víz
fölé tartani", „Fel a fejjel!", „nem veszti el a fejét"; érvényesülési képesség: „megy
a saját feje után", „keményfejű", „fejére nő", „megmossa a fejét", „a fején táncol
valakinek"; áttekintés, tájékozódás: „azt se tudja, hol áll a feje", rendelkezik, irányít;
mivel a fej a legkisebb fájdalombehatásra is reagál az idegvégződései által, ezért
érzékeny szenzorként figyelmeztet pl. problémás hozzáállás esetén: „fejjel megy
a falnak", az egyoldalú gondolkodás veszélyeire: „hiába töri a fejét, nem jön rá
a megoldásra", „felrobban a burája", de a gondolkodási blokkokra is: „mintha sűrű
köd szállta volna meg az agyát", „mintha abroncsok szorítanák a fejét".
Ősprincípium: Mars (a test lándzsavége = fej)-Nap (főbolygó)-Uránusz (közel az
éghez)-Merkúr (működés),
írod.: Léi.
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FÉREGNYÚLVÁNY

Felkar
(lásd még: Kar)
Szimbolikus jelentés: erő, hatalom, a németben: Arm = kar, Armee = hadsereg;
az erőt szimbolizáló jelképek, pl. bicepsz, „átütő" erő, de a kar a kitartást is
szimbolizálhatja.
Feladat, témakör: tartani, emelni, ütni; az emelőerő bevetése; a föld leigázása,
az ellenség eltávolítása, távol tartása.
Ősprincípium: Mars.
írod.: Saulén der Gesundheit (Az egészség tartópillérei).

Felső állcsont
Szimbolikus jelentés: fegyverraktár; fent lévő fegyvereink (fogaink) statikus bölcsője
és otthona.
Feladat, témakör: „átrágni" magunkat valamin, de úgy, hogy közben „ne törjön bele
a fogunk", még akkor se, ha „nagy fába vágjuk a fejszénket". A felső állcsonthoz
tartozó fogazattal lecsapva ugyanis először fogva tartjuk a zsákmányt, míg az alsó
állkapocs csapdája végleg bezárul.
Ősprincípium: Mars-Szaturnusz.

Felső comb

Szimbolikus jelentés: előrehaladás (és lendítőerő), amely testünk legnagyobb izma
(gluteus maximus) által történik.
Feladat, témakör: kilépés, nagy léptekkel való előrehaladás = haladás átvitt
értelemben is; kicsapongás, mértéktelenség.
Ősprincípium: Jupiter (aki megszüli Dionüszoszi, a mámor és mértéktelenség istenét
felső combjából).
írod.: Saulén der Gesundheit (Az egészség tartópillérei).

Fenék
Szimbolikus jelentés: passzív kitartás, érvényesülési képesség: „addig ül rajta, amíg
meg nem oldja a feladatot", a legnagyobb izomcsoportból álló, „legértékesebb"
testrészünk: „kotlani valamin" = türelem; „súlya van" a dolognak; a gazdagság jelképe
is, illetve szexuális vonzerőt tulajdonítunk a jól formált, kerek, kemény fenéknek.
Feladat, témakör: „addig ülni rajta, amíg meg nem oldjuk", érvényesülni, „helyet
foglalni" a szó szoros és átvitt értelemben; benyomást kelteni, nyomot hagyni;
kikezdeni valakivel; birtokolni.
Ősprincípium: Jupiter.
írod.: Saulén der Gesundheit (Az egészség tartópillérei).

Féregnyúlvány
(lásd: Vakbél, Vastagbél)

FITYMA
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Fityma
Szimbolikus jelentés: a fegyver hegyének védőköpenye.
Feladat, témakör: védelem, az érzékenység megőrzése.
Ősprincípium: Mars-Szaturnusz.

Fogak
Szimbolikus jelentés: kemény fegyverek a szájban, agresszió; vitalitás, potencia;
redukció; problémamegoldó készség (a nagy „falatok" felaprítása).
Feladat, témakör: nekilátni, megfogni a dolog végét, támadásba lendülni, védekezni,
belevetni magunkat az életbe; „olyan arcot vág, mintha a fogát húznák" = el van
keseredve, valakinek az illúzióit lerombolni olyan, mintha „kihúznák a fogát"; fogak
= mélyen gyökerező meggyőződések; agresszió kifejezése: „kimutatja a foga
fehéqét"; érvényesülési képesség: „átrágja magát" valamin; életerő és potencia: „erős
harapása van"; a saját, rá jutó rész biztosítása: „nagyot harap a tortából"; problémamegoldás: „nagy falattal kell megbirkóznia", „fogas kérdés"; metszőfogak: leharapni,
kiharapni egy darabot, ősprincípium: Mars; szemfogak: (lat. canini = 'kutyafogak'),
tépőfogak: a zsákmány elejtése, ősprincípium: Mars; nagyőrlők (moláris): a falat
felőrlése a feladatuk, ősprincípium: Szaturnusz.
Ősprincípium: (fogak közösen) Mars, Szaturnusz,
írod.: Út.
A fogak besorolása attól függően, hogy milyen meridiánhoz tartoznak (dr. Christian
Kobau szerint) 11:
l-es (első metszőfog): húgyhólyag; 2-es (második metszőfog): vese; 3-as (szemfog):
epehólyag; 4-es (első kisőrlő): gyomor; 6-os (első nagyőrlő): vastagbél; 7-es (második
nagyőrlő): tüdő; 8-as (bölcsességfog): vékonybél.

Foggyökér
Szimbolikus jelentés: a szánkban lévő fegyvereink gyökere.
Feladat, témakör: erőt és szilárdságot ad a fegyvereknek, azaz fogainknak,
és megfelelő módon táplálja őket.
Ősprincípium: Szaturnusz.

Fogíny
Szimbolikus jelentés: a fegyverek bölcsője, a fogágy; ősbizalom.
Feladat, témakör: a tartás és a táplálás biztosítása; az agresszió kifejtésére használt
munkaeszközök (= a fogak) „regenerálása".
Ősprincípium: Hold.

11 A fogak és a meridiánok közötti kapcsolatot dr. Reinhold Voll, plochingeni német orvos írta
le először az ötvenes években az EAV (a Voll-féle elektroakupunktúra) keretében. Dr. Christian
Kobau ennek követője és alkalmazója - a Szaki.
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GÉGE

Fogzománc
(adamantin)
Szimbolikus jelentés: a kemény pólus: fegyveracél, a test gyémántállománya;
a zománc keménységétől és ragyogó vitalitásától megolvad párunk szíve.
Feladat, témakör: a fegyverek megacélozása; a fogak felvértezése a létért folytatott
küzdelem keménysége okán; metszés, vágás és őrlés.
Ősprincípium: Szaturnusz.

Fül
Szimbolikus jelentés: hallás = meghallani, meghallgatni valakit, vagyis „hallgatni
valakinek a szavára": „érteni a szép szóból", a fül az engedelmesség fontos szerve;
a fülkagyló passzív és befogadó.
Feladat, témakör: beengedni; hallani, figyelni, meghallani, hallgatni valakire; alázat;
lefelé-befelé „fülelni", a mélybe: életünk, gyökereink titkát meghallani; együtt
rezegni, együtt érezni; „aki nem akar hallani, annak éreznie kell".
Ősprincípium: Hold-Szaturnusz.
írod.: Léi, Út.

Fültőmirigy
(glandula parotis)
Szimbolikus jelentés: a legnagyobb méretű nyálmirigy, amely a száj nedvesítését
hivatott elvégezni, és amely rágáskor aktiválódik.
Feladat, témakör: nyáltermelés, az „összefut a nyál a szájában" mondás
megvalósítása; segítség a táplálék akadálytalan lenyelésében.
Ősprincípium: Hold.

G
Ganglion
(idegdúc)
Szimbolikus jelentés: helyi kommunikációs csomópont.
Feladat, témakör: helyben történő információgyűjtés, az információk felnyalábolása
és továbbítása a „mindent vagy semmit" alapelv szerint.
Ősprincípium: Merkúr-Uránusz.

Gége
Szimbolikus jelentés: kifejezőkészség; a hangok (beszéd, éneklés) központja; a test
hangszere; az ádámcsutka a férfiasság kelléke.
Feladat, témakör: hangképzés és kifejezőkészség.
Ősprincípium: Vénusz-Merkúr.
írod.: Léi.

GÉGEFŐ/GÉGEFEDŐ
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Gégefő/gégefedő
(epiglottis)
Szimbolikus jelentés: a légút és a nyelőcső közötti váltó.
Feladat, témakör: megakadályozza, hogy félrenyeljünk, hogy „cigányútra menjen"
a falat; távol tartja a táplálékot a légutaktól (különben a -» Tüdőgyulladás veszélye
fenyeget).
Ősprincípium: Merkúr-Szaturnusz.

Genitáliák
{lásd: Nemi szervek)

Gerincoszlop
(hátgerinc; lásd még: Hát)
Szimbolikus jelentés: tartás és dinamika; a németben a gerincoszlop Wirbelsaule,
azaz Wirbel (örvénylés, kavargás) + Saulé (oszlop) = egyszerre statikus és dinamikus;
poláris világtengely és „lökhárító"; az őszinteség mércéje: egyenes járás;
„egyenesség", „gerincesség" a szó szoros és átvitt értelmében; alulról felfelé irányuló
összekötő tengely; az emberié válás helye, az emberiség létének felvirágzása:
a kundalinikígyó (energiapálya a gerincoszlop mentén) otthona; ugyanúgy, ahogyan
a (bibliai) kígyó teszi emberré az embert; a gerincoszlop az emberi fejlődéstörténet
sarkalatos pontja; az ősszimbólum képmása = a női és a férfias (energia) váltakozása
(csigolyatest és porckorong).
Feladat, témakör: tartást adni, biztosítani a mozgékonyságot és a rugalmasságot; az
élet „lökéseit" rugalmasan felfogni = „lökhárítás"; kétszeres S alakzat; a lét terhének
elbírása: a porckorong mint „betét", „alátét"; a fej mint legfőbb testrészünk nyakunkon
viselése: büszke fejtartás „emelt fővel"; az „egyenes" ember egyben „gerinces" is,
azaz „van tartása", nem úgy, mint a „gerinctelen" embernek, aki „görnyedten sunyít";
a „fent és lent" összekapcsolása: a gyökerek Földanyánál, a fej pedig Égatyánknál
található, „alattad a Föld, fölötted az Ég, benned a létra" (Weöres Sándor);
felemelkedni, kiemelkedni az élőlények világából, Istenhez hasonlatossá válni.
Ősprincípium: Szaturnusz.
írod.: Léi, Mkass. Rückenprobleme (Gerincproblémák).

Gerincvelő
Szimbolikus jelentés: a test információs csatornája (a fent és lent között); helyi
közigazgatás.
Feladat, témakör: a dolgok helyben történő (horizontális) kezelése, a fontos dolgok
továbbítása felfelé, ill. felülről lefelé.
Ősprincípium: Merkúr.

49

HAJ

Gyomor
Szimbolikus jelentés: érzelem; befogadóképesség, minden lenyelt dolog tárolási
helye a szó szoros és átvitt értelmében; a sarlóforma a Holdra emlékeztet; a gyermekkor, az érzelemvilág „fészke", a felkészülés és a védettség helye.
Feladat, témakör: felvétel, odaadás, befogadóképesség, passzivitás, készség,
nyitottság; női pólus: érezni tudni, „a szerelem a gyomron keresztül történik",
„gyomron ütötte" az esemény, „magát eszi" vagy „magába fojtja" a problémát;
„bánathájat növeszt"; férfias pólus: agresszív feldarabolás, bomlasztási folyamat
= gyomorsav, a düh kifejeződése; a „lenyelt" érzelmek raktározó helye; a beteljesedés
vágya, vágy, éhség.
Ősprincípium: Hold/Mars.
írod.: Ver., Út.

Gyűrűsujj
(lásd még: Ujjak)
Szimbolikus jelentés: a társadalmi státus, családi helyzet jelölése.
Feladat, témakör: „villogni" társadalmi rangunkkal.
Ősprincípium: Merkúr-Nap.

H
Haj
(lásd még: Szakáll, Testszőrzet)
Szimbolikus jelentés: szabadság (hippimozgalom: pl. Hair című musical); vitalitás,
gondtalanság: „nem őszül bele" (abba, amit csinál), „új frizurát csináltat magának" (a
megújulás jelképe), zabolátlan őserő, az oroszlánsörény mint a hatalom és a szépség
jelképe; kisugárzás, karakteresség: göndör haj = csavaros észjárás, „hosszú haj rövid
ész", az őszülő halánték az érett férfi szexepilje; fehér hajkorona = bölcsesség; a haj
mint külső érzékelő = antenna; hatalom: „hajba kapnak valamin", „kitépi a másiknak
a haját", félelem, düh: „égnek áll a haja", „haját tépi"; a kívánságok kifogyhatatlan
kincsestára; a nők hajlamosak eltakarni fülüket (a hallás, meghallás eszközét)
hajukkal, a hippik szándékosan tették ugyanezt, a katonáknak viszont tilos a hosszú
haj- és szakállviselet, utóbbi az állat takaija el, ami az érvényesülés és az akaraterő
jelképe, legfeljebb az érzékiségüket (ajkak) takarhatják el a bajusszal; a kifinomult
érzékelés a „szőrszálhasogatás", illetve a „hajszál a levesben" kifejezésekben jut
érvényre.
Feladat, témakör: erő és csillogás visszatükrözése; szabadságvágy, hatalom,
méltóság és erő; igények támasztása, a szépség demonstrálása; antennák a külső
érzékeléshez.
Ősprincípium: Uránusz (szabadság), Nap (erő, Sámson ereje), Vénusz (szépség),
írod.: Léi, Mensch.

HALLÓIDEG

50

Hallóideg
(lásd: Egyensúlyozó szerv)

Hallójárat
Szimbolikus jelentés: hangtölcsér, „hallókészülék".
Feladat, témakör: a hang által az információ felvétele és befelé irányítása; a hangok
világának közvetítése.
Ősprincípium: Merkúr.

Hang

Szimbolikus jelentés: kommunikáció, a kedélyállapot kifejezésére alkalmas eszköz.
Feladat, témakör: hangképzés, az információ és az érzelem (kedélyállapot)
kifejezése.
Ősprincípium: Merkúr (közvetítés), Hold (kedélyállapot), Nap (önkifejezés),
írod.: Léi.

Hangszál
Szimbolikus jelentés: kifejezőkészség; húrok, amelyeket megszólaltatunk
magunkban, és amelyek megszólalnak bennünk.
Feladat, témakör: hangképzés, verbális kifejezőkészség, kommunikáció.
Ősprincípium: Merkúr-Vénusz.
írod.: Léi.

Has
Szimbolikus jelentés: érzés, érzék, ösztönösség („a gyomrában érzi"); élvezet;
származási helyünk; gyermeki érzéseink központja; a világ köldöke; központ;
az ellátás (eredeti) helyszíne; „kerekdedség"; a fejlődéstörténet korai szakaszában
védelem a szélsőségek közepette (a négylábúaknái még ma is a föld felé néz a has),
ma már büszkén (elöl) viselt, jóléttől hizlalt „sörhas".
Feladat, témakör: védelem, elrejtés, megemésztés; fenyegetettség, egzisztenciális
félelmek kifejezése, éléskamra; a materiális, anyagi jövőbe vetett bizalom
kifejeződése.
Ősprincípium: Hold.
írod.: Léi., Ver.

Hasfal
Szimbolikus jelentés: védelem; külső védőréteg a belső szervek lágy részei körül.
Feladat, témakör: a hasüreg befedése, a hasi szervek körüli védőköpeny, amely
befedi az ember evolúciós felegyenesedése óta védtelenné vált elülső felét; zsírréteg
tárolása a külső bőrréteg és az izomzat között.
Ősprincípium: Szaturnusz, Hold.
írod.: Saulén der Gesundheií (Az egészség tartópillérei).
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HÁTCSIGOLYA

Hashártya
Szimbolikus jelentés: ellátás és figyelmeztetés, hasi érzet; „belső bunda", a hasüreget
belülről fedő védőréteg.
Feladat, témakör: a hasüreg kipárnázása, a hasüregben található belső szervek
befedése, ellátása energiával (a vér által), illetve információval (az idegek által);
riasztóberendezésként is működik, hiszen az egyetlen idegpályákkal rendelkező,
és ezáltal a fájdalom érzékelésére alkalmas szerv a hasüregben: 12 a hasfájás forrása
(amikor érezzük, hogy nincs rendben valami „ott belül").
Ősprincípium: Hold-Merkúr.

Hasnyálmirigy
(pancreas)
Szimbolikus jelentés: az emésztési folyamat során ún. robbanószerként szolgál
az élelmiszerek felbontásánál: agresszív, energikus elemzés (emésztőnedvek); édes
élvezet (inzulintermelő sejtszigetek); háború és béke.
Feladat, témakör: emésztés, megemésztés, az élelem feldarabolása kisebb
egységekre; az élet édességének elfogadása az inzulin által; energiafelszabadítás.
Ősprincípium: Merkúr (elemzés), Mars (feldarabolás), Vénusz (amely lehetővé teszi
az élet édességének elfogadását),
írod.: Ver., Út.

Hasüreg
Szimbolikus jelentés: biztonság, védettség, súlypont; a belső szervek bölcsője.
Feladat, témakör: zsigereket tartalmazó üreg: melegség, védelem; otthont ad
a szerveknek.
Ősprincípium: Hold.

Hát
(lásd még: Gerincoszlop)
Szimbolikus jelentés: korjelző („a púpok számából következtetni lehet viselőjük
korára"); az élet „teherhordója": az élet terhei, megerőltetés („a terhek alatt görnyed");
egyenesség a szó szoros és átvitt értelmében; támaszt kapni.
Feladat, témakör: kiegyenesíteni, egyenesbe hozni; hordani, viselni és elviselni.
Ősprincípium: Szaturnusz.
írod.: Léi, Mkass. Rückenprobleme (Gerincproblémák).

Hátcsigolya
(lásd még: Gerincoszlop)
Szimbolikus jelentés: stabilitás, állandóság; a mell támasztéka.

12 Nem a hashártya az egyetlen, idegpályákkal ellátott szerv a hasüregben, a fájdalomérzésben a
vegetatív ganglionok és a nervus frenicus is szerepet játszanak - a Szaki.
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Feladat, témakör: a szívkörnyék érzelmi világának stabilizálása; lehetőséget, támaszt
nyújtani az érzelmek számára.
Ősprincípium: Szaturnusz-Nap.

Hátgerinc
(lásd: Gerincoszlop)

Here
Szimbolikus jelentés: termékenység (népiesen azt mondják: „a férfiak tojásai");
kreativitás; túltermelés; a férfi egyik legérzékenyebb része: „megszorongatja
a golyóit" = kellemetlen helyzetbe hozza az illetőt.
Feladat, témakör: életet adni; a természet biztonságpolitikai intézkedése (bőséges
mennyiségű hím ivarsejt), a forrásokkal való pazarló eljárás az élet fenntartása
érdekében; „életerőtől duzzad", „majd kicsattan"; a szexuális örömszerzés egyik
fontos szerve.
Ősprincípium: Plútó.

Hímtag
(lásd: Pénisz)

Hipofízis
(lásd: Agyalapi mirigy)

Hipotalamusz
Szimbolikus jelentés: a,/elsőház" (agy) alárendelt kormányszéke (a vegetatív idegrendszer központja, az agyalapi mirigy fölérendelt és a központi irányítás alárendelt
szerve).
Feladat, témakör: a zsigeri idegrendszer, a nem akaratlagos fizikai folyamatok,
valamint az idegimpulzusok és a hormonszint összehangolása, koordinálása.
Ősprincípium: Merkúr.

Hólyag
(lásd: Húgyhólyag)

Homlok
Szimbolikus jelentés: konfrontáció (lat. front = 'homlok'), „fejjel megy a falnak";
a szellem hatalma = magas homlok.
Feladat, témakör: irányítani, kon/rontélódni, megelőzni (gondolkodásban); védőpajzs, amely mögött maga a gondolkodás lejátszódik.
Ősprincípium: Mars (homlokzat)-Uránusz (kapcsolódás az Égiekhez).

Homloküreg
(lásd: Melléküregek)
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HÚGYVEZETÉK

Hónaljmirigyek
(másodlagos nemi hormonok)
Szimbolikus jelentés: saját illat.
Feladat, témakör: felismerhetőségünk hatáxjelzéseinek kiválasztása, a saját illatanyagunk biztosítása, területkijelölés.
Ősprincípium: Vénusz-Plútó.

Hörgők
Szimbolikus jelentés: a külvilág és belső világunk közötti összekötő csatornák;
energia- és távozó gázvezetékek; az egyes hörgőcskék (hörgőágak) képezik a nagy
hörgőrendszert, amely külalakját tekintve terebélyes fához hasonlatos.
Feladat, témakör: a légzés áramának (prána) vezetése, a külvilág és a belső világ
összekapcsolása; energiaellátás és a melléktermékek eltávolítása; kommunikáció,
ritmikusság.
Ősprincípium: Merkúr.

Húgycső
Szimbolikus jelentés: lelki kapcsolat a külvilággal; (lelki) szennyvízelvezetés
vízcsappal (záróizom); a férfiak számára egyben az ondóvezeték is; egyszerre
szennyvízcső és az élet vizének (az ondónak) a közvetítője is.
Feladat, témakör: kivezetés, az átélt lelki terhek csatornába terelése és célirányos
elvezetése.
Ősprincípium: Merkúr-Hold.

Húgyhólyag
Szimbolikus jelentés: ellenállni a nyomásnak, elengedni és továbbadni; a test
autoklávja; konfliktuskezelő képesség; (elhasznált) víztartály.
Feladat, témakör: a kiválasztáshoz szükséges, a felszaporodott szennyvíz
összegyűjtése és nagy mennyiségben történő leadása; könnyíteni magunkon,
megkönnyebbülni (sírás az alsó fertályon); ellenállni a lelki eredetű nyomásnak;
elengedés: „elhúzza a csíkot" = lelép; nyomáskiegyenlítődés: letenni a terhet és
megkönnyebbülni, bizalmasan „kiengedni", elengedni magunkat, elengedni
a feszültséget; vizelet-visszatartási képesség: „bepisil a félelemtől", „becsinál
a félelemtől", „tele van a nadrágja"; a húgyhólyag gyakran az el nem sírt könnyek
(amelyek párkapcsolati problémákon alapulnak) tárolóhelye is (lásd: 4 Vese).
Ősprincípium: Plútó-Hold.
írod.: Út.

Húgyvezeték
(a húgyhólyag és a vese közötti összeköttetés)
Szimbolikus jelentés: szennyvízcsatorna.

HÜVELY
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Feladat, témakör: a lelki „szennyvíz" elvezetése, a felgyülemlett lelki terhek
„lecsapolása".
Ősprincípium: Merkúr-Hold.

Hüvely
(vagina)
Szimbolikus jelentés: odaadás; „a férfi kardjának hüvelye"; elülső be- és kijárat a
nemi alvilágba; életet adni; szexuális örömszerzés (a keleti szerelmi tanításokban „a
vágy kincseskamrája"); lehetőség, hogy ellentétpáqával, a Pénisszel közösen
felfüggessze egy pillanatra az ember állandó kettéosztottságát: az egységérzés
megteremtése az orgazmus pillanatában.
Feladat, témakör: elrejteni és körülvenni, befogadni és elengedni; odaadás és kéj.
Ősprincípium: Hold-Vénusz.

Hüvelykujj
(lásd még: Ujjak)
Szimbolikus jelentés: egység; a négy egymás mellett álló ujjal szemben helyezkedik
el; a szembenállás teszi lehetővé a fogás képességét - ahogy a fogalmak polaritása
szolgálja magát a megértést; a polaritás szimbóluma, mint a felfelé tartott, illetve
lefelé fordított nagyujj (a többivel szemben ez az ujj csak két ízből áll); gondoskodik
a „finommotoiikáról", a kultúra (írás) és a technika alapjáról; az akaraterő és a
kitartás kifejezőeszköze; lefogáskor a leggyengébb pont; az ezoterikus medicinában:
kapcsolat a többi ujj és a hüvelykujj között = mudrák (az indiai tradíció szimbolikus,
meditációs ujjtartásai), amelyek segítségével az ujjak mint a különböző bolygók
képviselői kapcsolatba léphetnek az egységgel.
Feladat, témakör: az életet megragadni annak teljességében.
Ősprincípium: Merkúr-Nap (a szellem egységének szimbóluma, amely kiemeli az
embert az állatok sorából).

I
Idegrendszer
(általánosan)
Szimbolikus jelentés: a test távközlő és hírszolgálata.
Feladat, témakör: kommunikáció egy többdimenziós rendszeren belül: közvetítés,
irányítás, szabályozás, ellenőrzés; elektrotechnikai kapcsolások létrehozása, hírközlés;
a tudat és a test összekapcsolása; akaratunktól függő idegrendszer: a tudatos akarat és
érzés létrehozásában segít (az „új" vagy „emberi" idegrendszer); a vegetatív, vagyis
akaratunktól független (zsigeri) idegrendszer: az öntudatlan életfolyamatok, reflexek
végrehajtó szerve („ősi", „állati" idegrendszerünk).
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IZOMZAT

Ősprincípium: Merkúr,
írod.: Léi, Mensch.

Immunrendszer
(lásd: Védekező rendszer)

Inak
Szimbolikus jelentés: a mindent tartó kötelek: mozgásszervünk ékszíjai, az izmok
vontatókötele.
Feladat, témakör: elbírni és megtartani, kibírni, saját erőnk és energiánk gyakorlati
bevetése (az izomerő átvitele a csontokra); a túlzott testi vágyak megakadályozása.
Ősprincípium: Mars-Merkúr (erőátvitel)-Szaturnusz (a Merkúr összeköti a Marsoi
a Szaturnusszal).

írisz
(Szivárványhártya, írisz = a diplomácia és a béke görög istennője, aki, akárcsak
Hermész, az összes világba bejáratos: az Alvilágba (Hadészhoz), a vízi világba
(Poszeidónhoz), az istenek világába (Zeuszhoz) és az emberek világába.
Szimbolikus jelentés: a szem mint a fényképezőgép blendefunkciója; mandala, amely
a szemnek színt, a léleknek (szem = a lélek tükre) pedig mélységet ad; szervtérkép
(íriszdiagnosztika).
Feladat, témakör: a fénymennyiség szabályozása a szó szoros és átvitt értelmében is,
annak a fénynek, amely legbelsőnket hivatott elérni.
Ősprincípium: Merkúr-Nap/Hold.

ízlelőbimbók
(a nyelven és a szájpadláson)
Szimbolikus jelentés: érzékelő szenzorok és „királyi előkóstolók".
Feladat, témakör: védelem a veszélyekkel szemben; a rossz ízek elhárítása;
örömszerzés; kiválasztó szervek: előkóstolás és döntés afelől, mennyire ízlik az élet.
Ősprincípium: Vénusz-Juppiter (ízérzékelés).

Izompólya
(fascia)
Szimbolikus jelentés: az izmokat védő érzékeny hártya.
Feladat, témakör: a test mechanikus erőgépeinek védelme és összetartása.
Ősprincípium: Szaturnusz.

Izomzat
Szimbolikus jelentés: a szervezet motoija (erőt termel), polaritás; megfeszítéskiengedés, elernyedés.
Feladat, témakör: a külvilág antagonisztikus (ellentmondásos) módszerrel történő
meghódítása; aktivitás, mozgékonyság, rugalmasság (alkalmazkodás a külvilághoz);
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védelem mind testi, mind pedig lelki téren (izompáncélzat = karakterpáncélzat, főleg a
mellkas tájékán).
Ősprincípium: Mars.
írod.: Saulén der Gesundheit (Az egészség tartópillérei),

ízületek
Szimbolikus jelentés: mozgékonyság, tagoltság, ízeltség.
Feladat, témakör: kifejezőképesség; közvetítés a külvilág és az ember belső világa
között; behozni a világot, az embereket kinyitni a világ felé.
Ősprincípium: Merkúr,
írod.: Út.

ízületek, belső részek

Szimbolikus jelentés: ha az ember belső ízületeit láthatóvá teszi, kifelé mutatja,
az nyíltságról, biztonságról és bizalomról árulkodik a külvilág felé (hónalj);
kapcsolatteremtés iránti szükséglet, de sebezhetőség is (a Könyökhajlatot csak
bizalmas esetben nyújtjuk oda valakinek.)
Feladat, témakör: csábítás, saját sebezhetőségünk varázsa, vonzereje; védtelenség,

ízületek, külső részek
Szimbolikus jelentés: ha az ember külső ízületeit láthatóvá teszi, kifelé mutatja,
az zárkózottságról, magába fordultságról árulkodik; a kapcsolatteremtés igényének
hiánya (pl. láb keresztbe tétele üléskor, amikor a térd láthatóvá válik).
Feladat, témakör: védelem (pl. térdkalács), elzárkózás.

K
Kar
(lásd még: Alkar, Felkar)
Szimbolikus jelentés: erő, erősség, erős oldal, hatalom (lat. orma = 'fegyver,
hadsereg': armada, ném. Arme = 'kar/karok', ill. Armee = 'hadsereg'); harcolni,
a karját lendíti valaki felé (megtámad valakit); kiíaríás; befolyással bírni: „hosszú
kaija van, messzire ér a keze", „a kaijába zuhanni", „kart karba öltve", „karöltve
(valamivel)", „kaijába vesz", „a hóna alá nyúl", vagyis segítséget nyújt, támogat
valakit.
Feladat, témakör: kapcsolat a külvilággal, „behozni" a külvilágot (a fizikai világot);
átölelni; feldolgozni; elengedni, távol tartani magunktól.
Ősprincípium: Mars-Merkúr.
írod.: Léi, Saulén der Gesundheit (Az egészség tartópillérei).
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KÖLDÖK

Kéz
Szimbolikus jelentés: birtokba venni és megragadni: „ráteszi a kezét valamire",
,/eltartja a kezét", „üres kézzel jön", „biztos kezekben van", „megkéri a kezét",
„melléfog"-, segítség és védelem: „óvó kezek", „kéz kezet mos"; javaslatok és ötletek:
fel kapni, felfogni és elengedni; a kéz, mint a legfontosabb szerszám (adni és kapni):
„kézbe veszi a dolgot"; taglejtéssel és gesztusokkal történő kommunikáció: a bal kéz
egyenesen a szívből jön; biztos, nyugodt kézzel, „kéz alatt", „könnyű kézzel",
„kézfogó"; az őszinteség jelképe: „első kézből", „tisztára mossa a kezét"; hatalmi
jelkép: ökölbe szorított kéz, „kicsúszik a kezéből", „a tenyeréből eszik", „a kezében
van" (a másik személy, aki zsarolható általa), „benne van a keze a dologban"; a kéz
megalkotja azt, amit a fej kitalált; fürgeség, mozgékonyság: „kezébe veszi az életét",
„nem ül ölbe tett kézzel", kezelés.
Feladat, témakör: felismerés, tanulás, kommunikáció, kapcsolat; ügyesség,
manipuláció; áldást osztani és valaki felé fordulni; saját cselekedeteinket a középpontba helyezni és megkérdőjelezni.
Ősprincípium: Merkúr,
írod.: Léi.

Kisagy
(lásd még: Agy, Nagyagy)
Szimbolikus jelentés: a központi irányítás alárendelt koordinációs centruma, amely
a hátsóagybeli finommotorikáért és az önkéntelen mozgásért felel.
Feladat, témakör: a mozgások finom hangolása; az utolsó csiszolásokat végzi
a mozdulaton, hogy minden gördülékenyen menjen.
Ősprincípium: Merkúr-Vénusz.

Kisujj
(lásd még: Ujjak)
Szimbolikus jelentés: ő a kicsi, „aki mind-mind megette", a híres „Ez elment
vadászni..." mondókából a szerencsés; az eltartott kisujj modorosságot jelez,
különleges igények kifejezőeszköze; Kínában a kisujj hosszú körme arról árulkodik,
hogy viselőjének nem kell dolgoznia.
Feladat, témakör: érezni, közvetíteni; a kéz legszélső és legérzékenyebb antennája;
teljessé teszi a kezet.
Ősprincípium: Merkúr-Merkúr.

Köldök
Szimbolikus jelentés: fizikai értelemben vett középpontunk, hara = 'a világ közepe'
az emberi test szintjén, az emberi test központja.
Feladat, témakör: kapcsolat, összeköttetés a kezdettel, minden dolgok eredetével, az
Anyával, a kezdeti, paradicsomi állapottal.
Ősprincípium: Hold.

KÖNYÖK
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Könyök
(lásd még: ízületek)
Szimbolikus jelentés: érvényesülési képesség: „könyökölni tudni", „kikönyökölni",
„könyöklős állás" stb.
Feladat, témakör: „minden követ megmozgatni"; érvényesülni, teret, illetve helyet
csinálni magunknak a világban,
ősprincípium: Mars.

Könyökhajlat
Szimbolikus jelentés: a Könyök belső oldala: érzékeny terület.
Feladat, témakör: a nyíltság és az odaadás kimutatása; a könyökhajlat vérvétel
szempontjából fontos, hiszen itt az erek puhán beágyazódva, közvetlenül a bőrfelszín
alatt helyezkednek el.
Ősprincípium: Vénusz.

Könnycsatorna
Szimbolikus jelentés: az érzelmek kifejezése; túlcsorduló lelki energia; könnyek
= a fájdalom és gyász, illetve az öröm jelképei.
Feladat, témakör: a lélek ablakainak lemosása; olyan intenzív érzések kifejezése,
amelyek meghaladják a lélek befogadóképességét.
Ősprincípium: Hold.

Köröm
(lásd még: Lábujj köröm)
Szimbolikus jelentés: karom mint agresszív örökségünk, az agresszió eszköze
(„kiengedi a karmát"), származás.
Feladat, témakör: az életért folytatott küzdelem („kikaparja magának a gesztenyét");
az agresszió kifejezésre juttatása („kiengedi a karmát"); mohó vágy, hogy
„megkaparintsunk valamit"; a vörösre festett köröm életerőről és „bevetésre kész"
állapotról árulkodik (talán a vért szimbolizálja, ami a karmokra tapadt?): az efféle
„vadmacskák" a félénk természetűekre ijesztőleg hatnak, azonban a bátor partnereket
mágikusan vonzzák a nemek harcában; határok kijelölése.
Ősprincípium: Mars (agresszió)/Szaturnusz (tartás),
írod.: Léi.

Kötőszövet
Szimbolikus jelentés: kapcsolat, összeköttetés, tartás, kapcsolattartás - ellentétben a
szervekben speciálisan működő szövettel; a vegetatív szabályozás alapvető rendszere.
Feladat, témakör: formát adni a szerveknek, az arcnak, a testnek, a hálózatos
lefedettség biztosítása; a zsír- és a csontszövet is a kötőszövet része: energiaraktározás
(zsír), tartás (csontok).
Ősprincípium: Merkúr-Szaturnusz.
írod.: Herz•
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LÁBFEJ

Középső ujj
(lásd még: Ujjak)
Szimbolikus jelentés: a négy egymás mellett álló ujj közül a leghosszabb, a középső
oszlop, amely egyben iránymutató is, de az a „bizonyos" középső ujj is, amelyet sértő
szándékkal szoktak felmutatni, és amely meghúzza a határt másokkal szemben.
Feladat, témakör: vezető szerep az ujjak között.
Ősprincípium: Merkúr-Szaturnusz.

L
Láb
Szimbolikus jelentés: mozgás, helyváltoztatás, haladás, előbbre jutás; állóképesség,
stabilitás; önállóság; kitartás, egyenes járás: „nem a földön jár", „két lábbal áll
a földön", „lábra állít valakit", „levesz valakit a lábáról", lábmunka, izomerő,
bal/epések: „gáncsot vetni valakinek", „elgáncsolni valakit", „nem töri kezét-lábát'
(ti. hogy megtegyen valamit); fellépési képesség: „lábra állít", „bal lábbal kelt fel".
Feladat, témakör: megmutatni, „hogy mennek a dolgok"; kapcsolat a földdel, az állóképesség bizonyítéka; továbblépni, előrehaladni; védekezni (rúgni); állni; „megállja
a helyét", „beáll a sorba"; felállni, „elállni az eredeti tervtől", átállni: a szükséges
változások útjára lépni.
Ősprincípium: Mars-Jupiter.
írod.: Léi, Saulén der Gesundheit (Az egészség tartópillérei).

Lábboltozat
Szimbolikus jelentés: emberré válás, dupla feszültségű ív, amelyen egész emberi
mivoltunk nyugszik; a teremtésben egyedülálló (ellentétben a nagyaggyal); fölfelé,
a menny felé történő tájékozódás alapja, a nehézségi erő legyőzésének mély vágya
(a szellemi szabadság légkörébe emelkedni); az elrugaszkodás alapja mindenféle nagy
és kicsi ugrás számára.
Feladat, témakör: lehetővé teszi a hátsó lábra állást és az egyenes járást (a múlt
homályába vesző időktől kezdve egészen napjainkig); felülről lefelé irányultság:
az ember ég és föld között; a rugalmasság biztosítása járás közben, ami egyben
a biztonságos helyváltoztatás alapja is.
Ősprincípium: Uránusz (elrugaszkodás)-Jupiter (ív, híd).

Lábfej
Szimbolikus jelentés: megértés; á/fliatatosság, kitartás, a/Zóképesség, stabilitás,
á/Zandóság; alázatosság; gyökeret verni, törzsgyökeresség, kapcsolat Földanyánkkal;
az anya szeretetének befogadása.
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Feladat, témakör: a földön járni, „megvetni lábunkat" az életben: „saját lábon állni",
„nagy lábon élni"; realitásérzék, védeni az a/Mspontunkat; ellenpólus: „lábai előtt
heverni valakinek"; a szociális hierarchia a lábfej által megállapítható: „valakit lábtörlőnek használni", „lábtörlőként" viselkedni vagy valakit „lábbal rugdalni"; míg
a „papucsféljek" a hierarchia alján, úgy a győztesek, akik igazán „nyakukba veszik
a lábukat", hogy elérjenek a céljukhoz, a rangsor legelején találhatók; a trófeavadászok egyik lábukat az elejtett zsákmányon tartva pózolnak; ám a lábfej lehet
az alázatosság megnyilvánulása is: lábmosás.
Ősprincípium: Neptunusz (régről ránk maradt úszólábaink),
írod.: Léi.

Lábujj
Szimbolikus jelentés: az alsó, a lenti ujjak, amelyekkel a földbe kapaszkodhatunk;
tartás.
Feladat, témakör: az „útfekvés", illetve az állóképesség biztosítása; előrenyúlás
a jövőbe, valakinek a „lábára lépni" = akadályozni az illetőt a haladásban,
megfékezni; a lábfej mozgékonyságának biztosítása; piciny gyökereink: testünk
végpontjai; összeköttetés a fejjel a reflexzónákon keresztül („ahogy fenn, úgy lenn").
Ősprincípium: Merkúr-Neptunusz.

Lábujjköröm
Szimbolikus jelentés: alsó (hátsó) karom.
Feladat, témakör: belekapaszkodni valamibe (pl. a földbe), támaszt keresni.
Ősprincípium: Mars.

Lágyék
Szimbolikus jelentés: az intim területek, a nemi szervek előtere, kerti kapuja; lágyság
(ahogy a nevében is benne foglaltatik); sebezhetőség (a nagy erek közvetlenül a bőrfelület alatt húzódnak), érzékenység.
Feladat, témakör: az alsótestet köti össze az alsó végtagokkal; határt szab a fizikai
terhelhetőségnek.
Ősprincípium: Hold-Vénusz.

Látóideg
(nervus opticus)
Szimbolikus jelentés: interaktív fényvezetés, „bepillantás", „belátás", tisztánlátás.
Feladat, témakör: a fényingerek és a „belső képek" (amelyeket aztán külsőnek
érzékelünk) közötti közvetítés; a külső, látható világ észrevétele.

Látókéreg
(a nagyagyban)
Szimbolikus jelentés: a belső képek létrejöttének színhelye, mágikus tükör: a fényingereket képpé változtatja; „házimozirendszer".
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Feladat, témakör: a fényingerek képpé alakítása.
Ősprincípium: Nap/Hold-Uránusz.

Légcső
Szimbolikus jelentés: (gáz)csere.
Feladat, témakör: a beszívott levegő továbbvezetése és elosztása mindkét
tüdőrészben.
Ősprincípium: Merkúr.

Lép
Szimbolikus jelentés: az életerő szűrőberendezése, a prána, a vitális erők irányítása
a feladata, de vitalizálja az étertestet, az energiatestet (az akupunktúrás meridiánokat
is), és így szabályozza az energiafelvételt, megakadályozva a test energetikai
túlterhelését: a felesleges energiát leadja; életenergia- és vértároló; a vörös- és fehérvérsejtek bölcsője és koporsója egyszerre (anyaméh és sír egyszerre, lásd a fontos
istennőket, mint pl. Hekaté és Káli, akik szintén életet adnak és vesznek el); nyirokszövet az ellenállás szolgálatában; az egyoldalú gondolkodás (fixa ideák), illetve
az általános rosszkedv, levertség okai is a lépműködés felborulásával hozhatók
összefüggésbe.
Feladat, témakör: az életerő tisztítása; az ezoterikus medicinában: a finomanyagi
részecskék fontos szerve, a teozófusok a csakrákkal emelik közös rangra,
az antropozofikus medicinában a halál témájával hozzák kapcsolatba.
Ősprincípium: Mars-Hold-Szaturnusz.

Limbikus rendszer
(az agytörzs fő alkotórésze; a talamusz, a hipotalamusz és az agyalapi mirigy állnak
az ellenőrzése alatt 13 )
Szimbolikus jelentés: agyunk érzelmekért felelős része (az állatok agyának
legnagyobb és legfontosabb régiója, az embernél a nagyagy ugyan méretben
túlszárnyalja, de nem alá-, hanem mellérendelt funkcióval bír).
Feladat, témakör: a teljes vegetatív idegi és hormonális szabályozás fölérendelt
központja; az ún. primitív életfolyamatok (mint pl. a légzés, az emésztés stb.)
ellenőrzése és irányítása, amelyek az élet alapvető feltételei; a szervezetből érkező
jelzések feldolgozása, és a külső környezettel való összehangolása.
Ősprincípium: Merkúr-Hold.

Liquor cerebrospinalis
(lásd: Agy víz)

13 A limbikus rendszer fő része nem az agytörzs, ahol az életfontosságú központok (légzés, keringés stb.) találhatók, hanem a talamusz, a hipotalamusz és a hipofízis, vagyis az agyalap a Szaki.
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Máj

Szimbolikus jelentés: szoros kapcsolat az élettel: a máj németül Leber, az élet pedig
Lebeti, ahogy az angolban a liver (máj) is hasonló az élni igéhez (live); az élet
újjászületése: a görög mítosz szerint a sziklához láncolt Prométheusz máján nappal
egy sas lakomázik, de az mindig visszanő az éjszaka folyamán; értékelés, világnézet;
kapcsolat mind lefelé (a kezdettel, eredettel) mind pedig felfelé (az értelemmel);
laborfunkció; szenvedély, függőség és keresés.
Feladat, témakör: különbségtétel és értékelés; kapcsolat az ősokkal, az élet
ősformájával (re-ligio); megtalálni az egyensúlyt és az élet értelmét; lelki szintézis:
az idegen fehéije lebontása, és a saját beépítése (konstruktivitás), a zsíros táplálék
emészthetőségéről gondoskodni: méregteleníteni; hangulati barométer, bár a máj
esetében elsősorban nem a személyes hangulat a mérvadó, hanem az élet értelmére
való rákérdezés, illetve az alapvető beállítottságot, az emberi alaptermészetet jelöli
(megkülönbözteti a kolerikus, a melankolikus, a szangvinikus és a flegmatikus
emberek csoportját); a 14. kártya a tarot-ban, a Mértékletesség: míg a melankolikus
látszólag „epét nyelt", addig a kolerikus „epét köp", ami a máj laborintézményében
előállított emésztőfolyadék (chola); a máj epetermelőként az agresszió kifejezésében
is részt vesz, tehát helyszíne a dühnek és az undornak: „epés megjegyzéseket tesz" stb.
Ősprincípium: Jupiter,
írod.: Út., Mkass. Leber (Máj).

Makk (férfiaknál)
Szimbolikus jelentés: a férfiak fegyverének robbanófeje. A férfiasság lándzsahegye; a
férfi legérzékenyebb területe, (szexuális) kéjérzetének központja.
Feladat, témakör: átfúrni, áttörni, harcias módon szabaddá tenni az utat; szexuális
vágyat érezni és közvetíteni.
Ősprincípium: Mars (lándzsahegy)-Vénusz (szexuális vágy).

Mandula
(tonsilla)
Szimbolikus jelentés: a mandulák a Waldeyer-gyűrű legfontosabb rendőrőrsei,
őrszemek a külvilág betolakodóival szemben, a szervezet védelmi bástyái.
Feladat, témakör: a szűk bejárat védelme, adott esetben lezárása a külső betolakodók
előtt.
Ősprincípium: Hold-Szaturnusz.

Medence
Szimbolikus jelentés: az élet alapja, a „bázis"; a rezonancia, a rezgés alapja, egyfajta
hangszer, amelyen a létezés mélyebb hangjai játszhatók le, a Földanyával való mély,
érzéki együtt rezgés; gyűjtőmedence; szülőburok; a termékenység melegágya;
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a nemiség palotája; a világtengely (a gerincoszlop) alappillére = az egyenes járás
alapja; az élet és a halál kapuit hordozza: az életet teremtő ivarszerveket, illetve
a vastagbelet, amely a halál birodalmának ki- és bejárata egyben; keskeny csípő: a
férfias archetípus kifejezőeszköze; széles, kidomborodó csípő: a női archetípus,
a gyermek kihordására való alkalmasság jelképe.
Feladat, témakör: együtt rezegni; megmutatni a „dolgok állását"; tartást adni,
felfogni, lehetővé tenni a fejlődést; hűnek maradni önmagunkhoz; a stabil személyiség
jelképe.
Ősprincípium: Szaturnusz-Hold.
írod.: Léi.

Méh
(uterus)
Szimbolikus jelentés: termékenység; minden kezdet „bölcsője", termékeny ősmocsár,
ahol az élet létrejöhet: fészek (a legelső), védettség; az a szerv, amely a nőiség
ritmikusságát kifejezésre juttatja; erős izomzat, amelyben benne rejlik a nő ereje,
és ami a külvilág felé csak nagyon ritkán válik láthatóvá.
Feladat, témakör: anyaság, a születő életnek otthont adni, táplálni; kinyílni és életet
ajándékozni (a szülés során).
Ősprincípium: Hold.
írod.: Frau.

Méhkürt
(petevezeték)
Szimbolikus jelentés: termékenység; összekötő izomcsatorna a petefészek (raktár)
és az anyaméh (fészek) között; egyfajta aktív „palackposta"; „csúszda" az életbe.
Feladat, témakör: a petesejt saját izomerőből való szállítása, továbbítása; közvetítés
a megtermékenyülés folyamatában.
Ősprincípium: Merkúr (közvetítés), Hold (termékenység).
írod.: Frau.

Méhlepény
(placenta)
Szimbolikus jelentés: táplálék; az első „hamuban sült pogácsa", amelyet az édesanya
„süt" gyermekének, és egyben szimbólum az összes többi sütemény számára; saját
életerőből (vérből) egy új életet táplálni (a pelikán mint vallási szimbólum, amely
felszakítja a mellét, hogy fiókáit saját vérével táplálja).
Feladat, témakör: az új élet táplálása, ellátás.
Ősprincípium: Hold.

MÉHNYAK
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Méhnyak
(cervix uteri)
Szimbolikus jelentés: termékenység, kapu a „minden kezdet otthonához", vagyis
a Méhhez, más megközelítésből: a női alvilág kapuja.
Feladat, témakör: védelem, közvetítés, kommunikáció (a ciklustól függően nyák
termelése).
Ősprincípium: Hold-Szaturnusz.

Méhszáj
(ostium uteri)
Szimbolikus jelentés: „alsó száj".
Feladat, témakör: a külvilág kizárása, a legbelső világ védelme; az élet kapuja.
Ősprincípium: Hold-Szaturnusz.

Mell (női)

Szimbolikus jelentés: anyaság, táplálás, védelem, a köldökzsinór után a legfontosabb
összekötő kapocs az anyával; szexepil, a szexuális vágy, a csábítás eszköze; a női
vonzerő, a nőies kisugárzás jelképe (a női mell a különböző kultúrákban a nőiesség
legfontosabb szimbóluma); lényeges jelképe a női önazonosságnak, önértékelésnek;
a nemi szerepek felcserélődése: a szexuális aktus során a női mell veszi át a férfias
behatoló szerepét (a pénisznek megfelelően), ahogy a partner szája a befogadó
szerepét veszi át; a patriarchális társadalomban: a közepes méretű, feszes, szabályos
formájú mell az ideális, a kicsi mell a fogyatékosság, a nagy mell pedig a provokáció
jelképe; az egyetlen szerv, amely a nővé éréssel párhuzamosan, később fejlődik ki (és
csak az ember esetében állandó és változatlan a mérete, függetlenül a szoptatástól14);
ez az a szerv, amelyet a leggyakrabban „korrigálnak" a plasztikai sebészek (még az
orroperációknál is gyakoribb a mellkorrekció), és ez minden szinten maradandó
(varrati) sebeket hagy; közelség, közvetlenség: a „természet keblén" (a német nyelv
így fejezi ki azt, hogy „a természet lágy ölén"); „kígyót melenget a keblén" (közel
engedi az ellenségét).
Feladat, témakör: táplálni, kapcsolódni (ellátni); szexuális vonzalom; ellátás,
kényeztetés, csábítás.
Ősprincípium: Hold (anyaság), Vénusz (női vonzerő, csábítás),
írod.: Léi, Frau.

Mellbimbó
Szimbolikus jelentés: (A német nyelvben a mellbimbót jelentő Brustwarze szóban
a warze 'bibircsókot' jelent, ezért a szerző itt a mellbimbó szó lekicsinylő és pejoratív
jelentéstartományára panaszkodik, miszerint ez a testrész undorkeltő, amelyet semmi
esetre sem akarhat bárki is a szájába venni, hiszen az az árnyak birodalmához tartozik;

14 Valójában változik a mell mérete, főleg szoptatáskor - a Szaki.
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a magyar nyelv ezzel szemben a bimbó szót használja, ami viszont rendkívül szép.15)
táplálás, odaadás; manapság a csecsemőknél egyre gyakrabban a műanyagból készült
cumi helyettesíti, ahogy a felnőtteknél meg a gumimellel és -bimbóval ellátott
gumibaba; jelenti egyben a szexuális kéjt és a csábítást is.
Feladat, témakör: (gyermekek esetében) táplálás, etetés, megnyugtatás; (felnőtteknél)
a partner kielégítése; szexuális vonzalom kisugárzása: a mellbimbó erotikus izgatás
hatására megkeményedik; ellátás, kényeztetés, csábítás.
Ősprincípium: Hold (anyaság), Vénusz (csábítás).

Mellékhere
(epididymis)
Szimbolikus jelentés: a férfiúi termékenység raktára; a férfias érettség szimbóluma.
Feladat, témakör: a magok megőrzése, mielőtt megtermékenyítő útjukra indulnak.
Ősprincípium: Plútó.

Mellékpajzsmirigy
(glandula parathyreoidea)
Szimbolikus jelentés: biztosítja az egyensúlyt az elcsontosodás és a tartás nélküli
szerkezet között, a görcsösség és a túlzott elernyedés között (a kalcium- és a foszfátszint között); felelős a szilárd váz, illetve a mozgatható elemek stabilitásáért
testünkben.
Feladat, témakör: tartást adni, az elcsontosodást a szükséges keretek között tartani
(a csontanyagcsere és a mellékpajzsmirigy-hormon termelésének szabályozásával);
stabilitás, szilárdság; a feszítőmechanizmusok szabályozása.
Ősprincípium: Merkúr-Szaturnusz.

Melléküregek
(lásd még: Arcüreg)
Szimbolikus jelentés: a fej könnyedsége, levegőssége, üregessége ezeknek
köszönhető; „a lét könnyedségének" alapjai a koponyacsont légzsákjaiban találhatók;
a szabad, tiszta melléküregekben szabad, könnyű, levegős, vidám életérzés uralkodik,
szemben a gennytől nehéz fejjel és azzal az érzéssel, hogy „satuban van a fejünk", ha
krónikusan tele vannak a melléküregeink; az arc formaadó szerepét is betöltik.
Feladat, témakör: szellőztetni; könnyebbség a fej számára: a kemény, nehéz csontstruktúra fellazítása (a levegő elem bevitele a föld elem közegébe); a lélegzet
nedvesítése és melegítése mint a külvilággal való kommunikáció előkészítése; a hangképzésben a rezegtetés szerepét tölti be, rezonanciát adva a hangnak (pl. „orrhangon
beszélünk", ha a melléküregek blokkoltak, ha tele van az orrunk); nátha esetén a „lét
könnyedsége" hamar odavész (akutan), krónikusan teli orr és melléküregek esetén
szép lassan, alattomosan eltűnik; az egyéni arc megformálása.
Ősprincípium: Uránusz.
15 Egyébként pedig megegyezik (illetve hasonlít) a német feministák által szorgalmazott
kifejezéssel - a Ford.
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Mellékvese
(olyan mirigy, amely a legalább negyvenféle szteroidot termelő kéreg- és velőzónából
áll, és amely a stresszhormont, az adrenalint, illetve a noradrenalint termeli)
Szimbolikus jelentés: az agyalapi mirigy alárendelt, a stresszt, a vízháztartást és
a nemi életet szabályozó központja; a fentről jövő parancsok reális, fizikai
megvalósítása.
Feladat, témakör: a stressz kezelése (kortizon-, noradrenalin- és adrenalinkiválasztás); a víz- és ásványianyag-háztartás szabályozása a mineralokortikoid mint
aldoszteron révén; nemi hormonok termelése; az élet folyamatába történő aktív
beavatkozás.
Ősprincípium: Merkúr (hormonok általi közvetítés)-Mars (stresszhormonok)/Hold
(vízháztartás)/Plútó (nemi hormonok).

Mellhártya
(pleura)
Szimbolikus jelentés: a tüdő külső „borítása"; az a „vászonanyag", amely körülveszi
a tüdő két lebenyét a mellkas belsejével együtt; feszítőkeret és külső-belső burkolat;
a két tüdőrész támasztéka és határa.
Feladat, témakör: a tüdőnek, a kapcsolatteremtés szervének beburkolása és nyitva
tartása a pleurahasadékbeli vákuum segítségével a tüdő és a bordák között;
simulékonyság; alkalmazkodási készség a kommunikáció terén.
Ősprincípium: Merkúr.

Mellkas
(lásd még: Mell)
Szimbolikus jelentés: én-érzet, önazonosság („én vagyok"), személyiség („keblére
ölel valakit", „szűkkeblűség"); Wilhelm Reich szerint a mellkas „a személyiség védőpáncélja"; egyfajta csontkalitka a tüdő jobb és bal szárnya, illetve a szív számára;
hatalom, fontosság, védelem és biztonság a szív (érzelmi központ) és a tüdő
(kommunikációs központ) számára.
Feladat, témakör: az én-érzet, az önazonosság kimutatása; területfoglalás, térhódítás;
benyomást kelteni, kinyújtózni; a belső szervek, így az érzelmi központ, a szív
és a kommunikációs központ, a tüdő védelme; a mellkas mindent magában foglal,
a felülről lefelé ható racionálistól kezdve, az alsó régiók felfelé irányuló, archaikus
intuícióiig, illetve a belülről kifelé ható érzelmi mintákig.
Ősprincípium: Szaturnusz (védelem, a „kas" a meMűs szóból = kosár, tartóedény)Nap (középpont),
írod.: Léi.

Meridiánok
(finomanyagi energiapályák, az indiai orvoslásban nádiknak is nevezik ezeket, a kínai
energetikai orvoslás, különösen az akupunktúra alapját képezik; lásd még: Csakrák)
Szimbolikus jelentés: finomanyagi energiapályák.
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Feladat, témakör: a teljes szervezet, minden szerv irányítása és összehangolása; az
energetikai egyensúly helyreállítása.
Ősprincípium: Neptunusz-Merkúr.

Metszőfog
(lásd: Fogak)

Mirigyek
(lásd még: az egyes mirigyeknél)
Szimbolikus jelentés: szabályozás, irányítás, információ.
Feladat, témakör: önszabályozás, az egyéni teljesítmény összehangolása a szervezet
egészének szükségleteivel; információt szállító, vagyis a jelátvitelben részt vevő
anyagok termelése.
Ősprincípium: Merkúr,
írod.: Mensch.

Mutatóujj
(lásd még: Ujjak)
Szimbolikus jelentés: útbaigazítás (amely megmutatja az irányt, az utat, amerre
mennünk kell), .Jupiter ujja".
Feladat, témakör: tájékozódás; a felemelt mutatóujj kioktató jellegű, ujjunkkal
másokra mutogatni nem illik (ősi elvek alapján), ez agresszív dolognak számít (Mars).
Ősprincípium: Merkúr-Jupiter.

N
Nagyagy
(lásd még: Agy)
Szimbolikus jelentés: az evolúció utolsó felkiáltása (a legújabb számítógép-változat);
a „hideg fejjel" történő döntések bázisa; az élet koordinálásának fölérendelt központja,
ezen belül speciálisan a női és a férfi pólusé.
Feladat, témakör: az emberi értelem, az ész (ratio) és egyúttal a holisztikus
gondolkodás „hardware"-je; a polaritás képviselete a legmagasabb szinten:
a skizofrénia (szó szerint „tudat/agy-hasadás") valójában alaphelyzetünk, hiszen a bal
és jobb agyféltekénk egymástól teljesen elválik, és csak a mélyben van egymással
összeköttetésben a kérgestest (a corpus callosum) által.
Ősprincípium: Merkúr-Uránusz.

NEMI SZERVEK
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Nemi szervek
(genitáliák)
Szimbolikus jelentés: szexualitás; polaritás, jin és jang, lingam és jóni (indiai: a kard
a férfiasság, a hüvely a nőiesség jelképe); tágabb értelemben a regeneráció szervei: az
emberiség túlélését biztosítják, már a következő generáció szolgálatában állnak; az új
élet mindig az alsó őselv szerinti női pólusból indul ki; nemi aktus, amelynek során
a petesejt megtermékenyül, majd spirális szippantással lehívja a gyermek lelkét
a testbe; analógia a templommal, ahol a szellem alászáll az anyagba (latinul
az anyag = mater = anya), és megtermékenyíti azt; Keleten: a „nemiség palotája";
a nőnél: a Szeméremajkak megfelelnek a templom előcsarnoka előtti függönynek,
a
Hüvely megfelel a templom előcsarnokának, a ^ Méhszáj a templom
bejáratának, a «•> Méh pedig magának a templomnak; a női nemi szervek
a patriarchális társadalomban inkább lebecsült szerepet töltöttek be: a lány „csúnyája",
„mismás" stb., amit el kell takarni; a férfinál: a Pénisz a tornyot jelképezi,
a Here a szemeket, ez az érzéki észlelés aspektusát jeleníti meg, ami az
érzékiséghez, illetve a végső értelemhez vezet; így pl. az orrnak megfelelő „tag";
a patriarchális társadalomban a férfi nemi szervet inkább túlságosan is fölértékelték,
ahogy a népi kifejezések is erről árulkodnak: „a férfi büszkesége", „kis ember",
„lándzsa" stb.
Feladat, témakör: továbbadni az életet; szexuális örömszerzés; túllépni a polaritás
korlátain, és átélni az egység eksztázisát; a polaritás halálát okozni (az orgazmus
egyfajta „kis halál", hiszen megélésekor eltűnik az én határa), hogy egyúttal új élet
születhessen.
Ősprincípium: Vénusz/Mars-Plútó (utódnemzés, szaporodás).

Nervus opticus
(lásd: Látóideg)

Nyak
Szimbolikus jelentés: a birtok bekebelezése; kapcsolat, kommunikáció, valamint
átjáró a fent és lent között; „legfontosabb szervünk" forgatója (bázisa); elegancia
(pl. hattyúnyak).
Feladat, témakör: bekebelezés; fösvénység, fukarság, zsugoriság, „torkos" (a torok
szóból); „nyakig süllyed az adósságokba", „torkán akaszt"; a halálfélelem kifejezője:
„torkán akad a falat", „nyakon ragad valakit", „kitekeri a nyakát"; az átláthatóság
biztosítása azáltal, hogy különböző szemszögekből lehetővé teszi a megfigyelést;
a szellemi horizont kiteijesztése, egy dolgot minden oldalról körüljárni; „beszélni
a fejével"; gőg, elegancia, hattyúnyak; „nyakasság" = makacsság; szerelemben:
„elcsavarni valakinek a fejét" (azaz a nyakát!); a nyak belső része: a torok, a védekező
rendszer helyszíne (-¥ Mandula).
M>

*
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Ősprincípium: Vénusz (bekebelezés, szépség, kapcsolat), Szaturnusz (szorongásos
félelem, szűkösség), Merkúr (mozgékonyság),
írod.: Léi.
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Nyakcsigolya
(lásd még: Atlasz, Axis, Gerincoszlop)
Szimbolikus jelentés: a gerinc dinamikusságának hangsúlyozása a statikus
gerincoszloppal szemben; a fej mozgékonysága, nyaktekerés, forgás.
Feladat, témakör: biztosítani a fej számára a kilátást és a körültekintés lehetőségét;
magasra, azaz „víz fölé tartani a fejet".
Ősprincípium: Merkúr-(Szaturnusz).

Nyakszirt
Szimbolikus jelentés: összeköti a felső világot az alsóval; az erő és vasakarat
helyszíne: ide helyezik az igát; ez az a hely, ahol „betörhető" az ember és az állat:
a jobbágyok, rabszolgák nehéz vaskarikát hordtak a nyakukban; ha a tanár megorrol
a diákra, „tockost" ad neki; a hóhér guillotine-ja is ide csap le, ezzel törve meg mintegy az elítélt akaratát örökre; ha valaki valakinek „a nyakán lóg", az nagyon
megterhelő lehet; a nyakszirt a nyakasságot is magában foglalja; a fejet fenntartani
mindig nehéz feladat, mind a nyakizmoknak, mind pedig akaraterő szempontjából;
de aki lógatja a fejét, vagyis elengedi a nyakizmait, az is „nyakasnak", makacsnak
mondható, hiszen a nyakizmokat a lógatással is túlterheli és megerősíti; ezzel egy
időben a nyak erős érzékenységről, érzékiségről is tanúskodik: nyakmasszázs
(= simogatás).
Feladat, témakör: a legfőbb dolog (vagyis a fej) fenntartása; az információáramlás
(= gerinccsatorna) védelme; „kihúzza a fejet a bajból".
Ősprincípium: Vénusz-Szaturnusz.

Nyálkahártya
Szimbolikus jelentés: védőburok, belső határ, „második küszöb": sorompó a belső
„külvilág" és a valódi belső világ között; felvevő, befogadó membrán; a nyál egyben
termékenységi szimbólum is.
Feladat, témakör: a szervek védelme, síkosító anyag (nyál, nyálka) termelése; a belső
kicserélődés elősegítése, átvitel, felvétel; életképes környezet teremtése.
Ősprincípium: Hold.

Nyálmirigy
Szimbolikus jelentés: étvágy, „összefut a nyál a szájában"; közelség, a nyál intim
szerepet kap a szexualitásban is: csók és nyalás.
Feladat, témakör: keveredés, összekeverés (mind az ételek, mind pedig az emberek
esetében): a „zabálnivaló" kifejezést nem kizárólag ételek esetében használjuk, magát
az embert is „bekebelezhetjük"; régen a férfiak nagyobb munka előtt a kezükbe
köptek bátorításképpen és kedvcsinálónak; a németben a „Toi, toi, tol!"
kifejezés = „kéz- és lábtörést" szintén babonás eredetű, hiszen a háromszoros
„leköpést" imitálja, amely a rontás elhárítására irányul.
Ősprincípium: Vénusz-Hold.
írod.: Ver.

NYELŐCSŐ
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Nyelőcső
Szimbolikus jelentés: „élelmiszer-beszállítás".
Feladat, témakör: az élelmiszer szállítása ritmikus hullámmozgások által; az összes
lenyelt dolog továbbítása.
Ősprincípium: Merkúr.

Nyelv
Szimbolikus jelentés: kifejezés, nyelvművelés: „hét nyelven beszél"; fegyver: „anyósnyelv", „csípős a nyelve"; őszinteség:, jól felvágták a nyelvét"; segítség a rágásban:
a táplálékot a nagyőrlők alá juttatja.
Feladat, témakör: ízmeghatározás: az ízek megkülönböztetésének képessége;
hangképzés: kommunikáció; közvetítés, szállítás, bekebelezés; (agresszív)
arckifejezés: „kinyújtja rá a nyelvét".
Ősprincípium: Merkúr, Vénusz,
írod.: Ver.

Nyirokcsomók
Szimbolikus jelentés: a szervezet rendőrőrsei, takarítóvállalatai.
Feladat, témakör: állandó jelleggel ellenőrzik és szűrik a nyirokáramot
a nemkívánatos betolakodóktól; a helyi rendfenntartás eszközei: elsődleges védelem
az ellenséggel szemben; a bennük képződött limfociták mint általános „kommandós
osztagok" minden idegent megtámadnak: minden olyan benyomás megkülönböztetése
és szemmel tartása, amely túl gyorsan és túl mélyen került a nyirokáramba.
Ősprincípium: Mars-Szaturnusz.

Nyirokérrendszer
Szimbolikus jelentés: a szervezet harmadik érrendszere; visszaszállítás a szívhez;
a szövetek tisztítása az „öblítéses módszer" segítségével: a limfociták (rendőrök)
az áramlással együtt a nyirokérrendszeri „állomásokhoz"(*+ Nyirokcsomókhoz)
kerülnek (lat. limpha = víz).
Feladat, témakör: a vénák mellett a nagyobb molekulákat (pl. zsír, fehérje)
„úsztatják" vissza; főér: a nyirokvezeték a legfőbb nyirokér, és elsőrendű
visszaszállítási útvonal a zsír és a vérplazma számára,
ősprincípium: Merkúr-Hold.

Nyombél
{lásd: Vékonybél)
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Ondóvezeték
Szimbolikus jelentés: a spermiumok „versenypályája"; út az élet felé.
Feladat, témakör: új életet létrehozni, és a fény felé vezetni azt.
Ősprincípium: Merkúr.

Orr
Szimbolikus jelentés: hatalom, büszkeség („fennhordja az orrát"); szexualitás
(a férfiaknál az orr méretét régen a péniszhez hasonlították); az orr belsejében sok
szerv reflexológiai pontja megtalálható; a nemi szerveké igen könnyen elérhető, ezért
előszeretettel stimulálják azt „orrtúrással", illetve tabakszippantással; kifejezőeszköz
(kozmetikailag a mell után a leggyakrabban korrigált testrész): a „fitos orr" mindig
egy orrhosszal előbbre van, mint a többi, de egyben gyermeki bájt is sugároz;
a hosszú, hegyes orrforma olyan viselőre utal, aki szereti „mindenbe beledugni
az orrát"; a hatalmas, „bazilikakilincs" orr mély benyomást kelt az emberekben;
a horgas, kampós sasorr hatalmi igényt, öntudatot, de egyben agyafúrtságot is jelöl; a
„pisze orrocska" a bohóc tréfás, vörös krumpliorrának hetykeségére utal; egyébiránt
a smink segítségével az orrot inkább kicsinyíteni, eltüntetni szokás, mivel mint
szexuális, illetve hatalmi szimbólum túlságosan előtérbe kerül, láthatóvá válik, ezért
sohasem szabad csillognia vagy túlzottan előreugrania, inkább bepúderozzák; a híres
„tintás orr" vagy akár a Rhinophyma, a „szederjes orr" kíméletlenül őszinte képet
nyújt viselőjéről; a boszorkány „bibircsókos" orra pedig annak gonoszságáról,
megátalkodott természetéről mesél.
Feladat, témakör: érzékszerv: „körbeszaglássza" azt, akit jobban meg akar ismerni;
bizalmi légkör teremtése kölcsönös „körbeszimatolás" által; az ételt először az
orrunkkal érzékeljük = egyfajta ízlelőszerv; az étel ízét szagokon keresztül is
megismerhetjük; szaglás = ösztön: ,jó orra van", „veszélyt szimatol"; kíváncsiság:
„mindenbe beleüti az orrát"; tisztító funkció: a beszívott levegő megszűrése,
átmelegítése; csak akkor tudunk megmaradni egy bizonyos környezetben, ha el bírjuk
viselni annak szagát; az életenergiának, a pránának a vezetése (az indiai felfogás
szerint orrlyukaink dominanciája minden 20 percben váltja egymást, és így a pránaáramlás pólusa is megváltozik); az illatok, szagok felismerése: a terület megjelölése
(ez eredetileg az érzékelés egyfajta „kulcs és zár" mechanizmusa volt = egyszerre
érezni és kibocsátani a szagot); szimatot, szagot fogni, az érzelmi kötelékek felmérése,
„nem érzi valakinek a szagát"; útmutató a fizikai, materiális világban: „az orra után
megy", illetve az intuíciók világában: (átv.) „kifinomult orra van"; őszinte tükör:
„látja az orra hegyén, hogy nem mond igazat": orrunk hegyén leolvasható
személyiségünk, illetve az igazság.
Ősprincípium: Mars-Merkúr,
írod.: Léi.

OSTIUM UTERI
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Ostium uteri
(lásd: Méhszáj)

P
Pajzsmirigy
Szimbolikus jelentés: az anyagcsere központja, meghatározza az anyagcsere
eloszlását (a test „társadalmi össztermékét"); fejlődés, evolúció, érési folyamat; a vérmérséklet szabályozója; a vitalitás és aktivitás mértékadó fóruma.
Feladat, témakör: a vérmérséklet és a kedélyállapot szabályozása (az anyagcsereszint
meghatározásával); továbbfejlődés, növekedés.
Ősprincípium: Merkúr-Uránusz.
írod.: Léi.

Paraszimpatikus idegrendszer/bolygóideg
Szimbolikus jelentés: a zsigeri idegrendszer egy része: a •* Szimpatikus idegrendszer női ellenpólusa.
Feladat, témakör: nyugalom és regenerálódás, megfeszítés és elernyedés, minden,
befelé irányuló női aktivitás, ami a fajfenntartáshoz szükséges („az erő a nyugalomban
rejlik").
Ősprincípium: Hold-Vénusz.

Parathyreoidea
(lásd: Mellékpajzsmirigy)

Parotis
(lásd: Fültőmirigy)

Pénisz
(a „hímtag", az „egyetlen", mintha más végtaggal nem is rendelkeznének a hím
egyedek)
Szimbolikus jelentés: fallosz: a férfi ereje, hatalma = „teljes dicsősége"; nemzőszerv;
„varázspálca", hiszen életet „varázsol"; át-, illetve behatoló erő, a spermiumok
(az irányítható lövedékek) ágyúcsöve; „a kard, amely visszavágyik hüvelyébe, hogy ott
újra nyugalomra (és örömre) találjon"; a hatalom gyakorlása: behatolni, „elvenni
a szüzességet" (a „lándzsával"), megsebezni, uralni és megajándékozni - mindezek
közel állnak egymáshoz.
Feladat, témakör: új élet létrehozása, szexuális örömszerzés; „lövészállás" a magok
„kilövellése" számára; egyfajta lehetőség arra, hogy női ellentétpárjával:
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a «• Hüvellyel közösen felfüggessze egy pillanatra az ember állandó kettéosztottságát:
az egységérzés megteremtése az orgazmus pillanatában.
Ősprincípium: Mars.

Pericardium
(lásd: Szívburok)

Petefészek
Szimbolikus jelentés: a termékenység éléskamrája; az evolúció kincsestára, a fejlődés
élő „emlékezete".
Feladat, témakör: életet adni; saját örökségünket továbbadni; a női ciklus
ritmikusságát biztosítani.
Ősprincípium: Plútó, Hold.
írod.: Frau.

Placenta
(lásd: Méhlepény)

Porckorong
(csigolyák közötti)
Szimbolikus jelentés: a gerincoszlop női pólusa (puha és rugalmas korong a kemény
csigolyák között).
Feladat, témakör: a terhelések kivédése a rugalmasság által, a „lökhárító" szerepének
betöltése.
Ősprincípium: Hold-Szaturnusz.
írod.: Léi.

Porcszövet
Szimbolikus jelentés: rugalmasság, elasztikusság, „hídépítés"; kötöttség; az ifjúság
szövete (kollagénrostok), rugalmasság, feszítőerő, a fiatal fa hajlékonysága.
Feladat, témakör: mint az ízületi felszín fedőanyaga gondoskodik a kapcsolatteremtésről, hídfunkció; a csont elődje: az élet kezdetén, illetve újrakezdéskor utat tör
a tartást és struktúrát adó elemeknek.
Ősprincípium: Hold-Szaturnusz.

Prosztata
(dülmirigy)
Szimbolikus jelentés: hüvelyknyi nagyságú mirigy, amely körülzáija a húgycsövet,
és az ondófolyadék legnagyobb részét maga adja; a szexualitásba és vitalitásba vetett
bizalom; védelem az élet második felének küszöbén.
Feladat, témakör: a prosztatafolyadékkal együtt biztosítja a kedvező környezetet
és a táplálékot a spermiumok számára a petesejthez vezető útjukon.
Ősprincípium: Hold-Mars.

RECEHÁRTYA
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R
Recehártya
(retina; lásd még: Szem)
Szimbolikus jelentés: átalakító membrán, a szem regenerálható fényképezőgépe.
Feladat, témakör: a fényingerek elektromos ingerekké alakítása, közvetítő szerep
a belső képek kialakulásakor, amelyek a külső képek tükreiként jönnek létre.
Ősprincípium: Merkúr/Uránusz-Nap/Hold.

Rectum
(lásd: Végbél)

Rekeszizom
(diaphragma)
Szimbolikus jelentés: „fujtató" (a tüdőé), határ a felső és a középső világ között,
a régi elképzelés szerint: a lélek lakhelye; a légzés központja.
Feladat, témakör: a ritmikusság biztosításának végrehajtó szerve; a felső, férfias
(levegő) és az alsó, nőies (víz, emésztőnedvek) testrész elválasztása egymástól;
közvetítés az anima és az animus között.
Ősprincípium: Merkúr (kapcsolat, összeköttetés)-Nap (centrum)-Hold (együtt
rezgés).

S
Sarok
(lásd még: Achilles-ín)
Szimbolikus jelentés: klasszikus „gyenge pont" (lásd Akhilleusz sarka a görög
mitológiában); csábításra alkalmas, érzékeny pont (kígyómarás) - földhözragadtság,
eltávolodás a szellemtől és a spiritualitástól (az embert visszahúzza a föld, holott
az égbe vágyik); a sarok egyben a fölfelé törekvő tudatosság és a lefelé, visszafelé
húzó tudattalanság, tudatalatti konfliktusának központja is (magas sarkú cipő
= kísérlet arra, hogy legalább az eleganciát felhasználva a polaritás fölé emelkedjünk).
Feladat, témakör: a legintenzívebb kapcsolat a Földanyával, a paradicsomi egység és
a földi polaritás közötti találkozási és súrlódási pont, a szerencsétlenség kapuja mint
a polaritás kifejeződése (a kígyó állítólag Éva és lányai sarkát akarta megmarni; Jézus
keresztre feszítésekor a szöget a sarokcsontján szúrták keresztül).
Ősprincípium: Neptunusz-Szaturnusz.
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Sarokízület
Szimbolikus jelentés: a puha, hajlékony előrehaladás alapja; a felegyenesedés
kezdete; az elrugaszkodás alapja („ugrásra kész").
Feladat, témakör: járás közben a lábfej göidülékenységéért felel, folyamatossá teszi
az előrehaladást; megtámasztás, fölemelkedés, fölugrás az istenek szintjére;
rugalmasság.
Ősprincípium: Uránusz.
írod.: Léi, Saulén der Gesundheit (Az egészség tartópillérei).

Septum
(lásd: Szívkamrai sövény)

Sinuscsomó
Szimbolikus jelentés: ritmus és hangadó központ a szívben; a hierarchia csúcsa:
primus inter pares („első az egyenlők közt"), mivel az összes többi szívsejt is
ritmusadó szerv, csak éppen alacsonyabb frekvencián működnek.
Feladat, témakör: talpra állítja a szívet: minden impulzussal elektromosán működteti,
és ezzel egy időben az összes többi centrumot megfosztja a hatalmától (elektromosan
depolarizálja), hogy továbbra is fenntartsa a hierarchiát.
Ősprincípium: Nap-Uránusz.
írod.: Herz.

Só/sóháztartás

(elektrolit)
Szimbolikus jelentés: „az élet sója", azaz „az élet sava-borsa" = az esszencia, maga
az élet lényege (aki állandóan utánasózza az ételt, ezzel elárulja, hogy hiányzik a só az
életéből, sótlan az élete); a sónak (lat. sal) nyelvtanilag ugyanaz a gyökere, mint a
'gyógyításnak, megmentésnek' (sa/vare).
Feladat, témakör: a feszültségkülönbségek fenntartása a sejtmembránon (elem); a víz
megkötése: a só kézben tartja, összefogja az érzelmeket; a só, alkímiáját tekintve,
megegyezik a testtel.
Ősprincípium: Szaturnusz.

Sternum
(lásd: Szegycsont)

Szaglókéreg
(rhinencephalon)
Szimbolikus jelentés: összeköti a szaglást az érzelmi világgal, illetve az ösztönös
megérzést az intuícióval („ha nem csal a szimatom").
Feladat, témakör: mint az előagy (telencephalon) fejlődéstörténetileg legöregebb
része kapcsolatot létesít saját kezdeteinkkel, azaz ösztön- és érzelemvilágunkkal;
a „szimatok" feldolgozása (érzelmileg).
Ősprincípium: Plútó (az „ősi" agy)-Neptunusz (szimat, „hetedik érzék").
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Száj
Szimbolikus jelentés: élvezeti szféra (az orális fázis a pszichoanalízisben);
kommunikáció; a testbeszéd központi kifejezőeszköze: „csókos száj", „duzzadt ajkak";
az egyenes vagy görbe száj átvitt értelemben is egyenes vagy görbe szándékot takar;
a széles ajak „nagyszájúságot" is jelenthet, pl. „akkora a szája, mint a Bécsi kapu", a
kicsi, keskeny száj = kevés beszéd: ,41a, mért nem beszélsz, tán bevarrták a szádat?!";
míg a kis szájat esztétikailag „édesnek" tartják, addig a nagy száj az érzékiség, illetve
akár a közönségesség, a szexualitás jelképe; a németben Mund = száj, Mündigkeit
= nagykorúság, ti. az illető képes önmagáért felelősséget vállalni = „magáért
beszélni"; „Jól felvágták a nyelvét!", „Ha én egyszer kinyitom a számat!"; „pofon
vág", „pofán vág" valakit, „Fogd be a pofád!"; bejárat és kijárat.
Feladat, témakör: felvétel és kifejezés, kifejezőkészség.
Ősprincípium: Hold (felvétel), Merkúr (artikuláció, hangképzés), Vénusz (forma,
működés).

Szájpadlás
Szimbolikus jelentés: érzékszerv, az ízérzékelés fontos helyszíne (a német nyelvben
a gasztronómiai örömöket Gaumenfreudennak is, azaz 'szájpadlásbeli örömöknek' is
nevezik); a szájüreget felülről fedő boltozat.
Feladat, témakör: kóstolgatás, az ízek próbálgatása, annak megállapítása, hogy mi jó
ízű és mi nem az; ízlelés, ízek szerinti tájékozódás.
Ősprincípium: Vénusz-Jupiter.

Szakáll
Szimbolikus jelentés: tőrőlmetszettség, röghöz kötöttség, a férfi arcának őserdeje
(a barbár szó jelentése: 'szakállas'); férfiasság; búvóhelyül szolgál.
Feladat, témakör: elárulja, hogyan kell bánni a bennünk élő, belső barbárral: vagy
kiirtani (az egész őserdőt), vagy megmutatni az erejét, vagy éppen formára vágni,
egészen a kényszeres „Lenin-szakáll" változatig; elrejteni a szimbolikus jelentéssel
bíró arcrészeket (pl. érzéki vagy éppen nem érzéki ajkak, markáns vagy jelentéktelen
áll); álférfiasság, tengerészszakáll, bajusz; politikai hovatartozás jelölése szakállviselettel; Hitler-bajusz; hippiszakáll; a hatalom és autoritás kihangsúlyozása: „kecskeszakáll"; valamilyen benyomást kelteni, imázs: a laza fickó a (gondosan ápolt)
sercegő, háromnapos borostával.
Ősprincípium: Mars-Vénusz.

Szalagok
(lásd: Inak)

Szegycsont
(sternum)
Szimbolikus jelentés: védőpajzs, én-központ; a mellkas elülső részének lezárása.
Feladat, témakör: védelem, pajzs, mellvéd.
Ősprincípium: Nap-Szaturnusz.
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SZIMPATIKUS IDEGRENDSZER

Szem
Szimbolikus jelentés: belátás, átlátás; kilátás, ablak; a lélek tükre, fénye; a lelki világ
ki- és bejárata; „csillogóan fényes szem" (szikrázó életteliség); az arc meghatározó
eleme: „szemellenzősség", „a szerelem elvakít", „félszeműség"; aktív jelentés: szemkontaktusba kerül valakivel, „szemet vet valakire", „elbámészkodik", „belevész
valakinek a tekintetébe", „villámot szór, szikrázik a tekintete", „gyilkol a szemével"
(ártó pillantás, gonosz szemmel néz), „megigézi a szemével", „elbűvöl
a pillantásával", „alaposan végigmustrál", „elnéz valamit" („Elnézést!"); harmadik
szem = hatodik csakra (ádnyá-csakra): a második arc.
Feladat, témakör: a külvilág benyomásait beengedni, az érzéseket és a hangulatokat
kiengedni, vagyis szabad utat engedni nekik; az érzelmek visszatükrözése, a lelki
közelség vagy távolság kifejezése; észrevenni a világot magunk körül.
Ősprincípium: Nap (Goethe: „Ha a szem nem lenne maga is a Naphoz hasonlatos,
meg se tudná pillantani a Napot."), Hold (a lélek tükre); a nőknél a jobb szem a Hold,
a bal szem a Nap; a férfiaknál fordítva,
írod.: Léi, Út.

Szeméremajkak
{lásd még: Vulva)
Szimbolikus jelentés: a nemiség külső kapui, amelyek a „belső világhoz" vezetnek.
Feladat, témakör: külső szeméremajkak: a nemiség külső kapui; belső
szeméremajkak: belső kapuk.
Ősprincípium: Plútó-Vénusz.

Szemfog
{lásd: Fogak)

Szempilla
Szimbolikus jelentés: szemünk, vagyis a lélek függönye.
Feladat, témakör: védelem a kiszáradástól, a külső veszélyekkel, ill. a túl erős
fénnyel szemben (sötétítés), a beeső fény és információ mennyiségének szabályozója
a tudatossági szinttől függően; csukott szempillák = visszavonulás belső világunkba,
nyitott szempillák = nyíltság, befogadóképesség.
Ősprincípium: Nap/Hold-Szaturnusz.

Szimpatikus idegrendszer
Szimbolikus jelentés: a zsigeri idegrendszer másik oldala: a női (^ Paraszimpatikus
idegrendszer) ellenlábasa; vigyázzállásba hoz.
Feladat, témakör: felelős a támadásért és a menekülésért, a kon/rontációért,
a kirohanásokért és minden egyéb férfiúi, kifelé irányuló aktivitásért, ami a fajfenntartást szolgálja.
Ősprincípium: Nap/Mars.

szív

78

Szív
Szimbolikus jelentés: a lélek otthona, az életenergia forrása; az ember központja, az
élet energetikai középpontja; kardinális középpont, amely a bennünk rejlő egységet,
istenit hivatott képviselni; létezésünk középpontja, a polaritásból az egységbe történő
átlépés kapuja; a szeretet, a szerelem és a szeretni tudás képességének, az érzelmek
kiindulópontja és központja, otthont ad az érzéseknek, a legmélyebb érzéseknek is,
érzelmi barométer: „az ember nem tudja a szívét megtagadni", a legfőbb érzékszerv:
„Hallgass a szívedre!"; a szívizomszövetek példaértékűek az összehangolt munkában;
rezonancia; bátorság, nagylelkűség, vitézség, „oroszlánszív" (Oroszlánszívű Richárd);
önazonosság.
Feladat, témakör: szeretet és egység; „szívügyeink" kifejezési képessége: „ami
a szívünket nyomja", „kitátja a szívét", „a szívét is odaadja"; megérezni az élet
központi kérdéseit, és magunkhoz engedni azokat: „megszívleli a jó tanácsot";
fejlődni; átlépni a fcefségből az egységbe; az életenergia (= vér) áramoltatása; az élet
ritmusának irányítása.
Ősprincípium: Nap.
írod.: Herz., Mensch., Út.

Szivárványhártya
(lásd: írisz)

Szívbillentyű
Szimbolikus jelentés: az élet- és energiaáram szelepe.
Feladat, témakör: irányt ad az életenergia áramlásának, összeköti egymással a szív
különböző részeit.
Ősprincípium: Nap-Merkúr.

Szívburok

(pericardium)
Szimbolikus jelentés: a szívet körülölelő védősánc.
Feladat, témakör: a szív védelme annak közvetlen környezete (mediastinum) okozta
megbetegedésektől; megakadályozza a szívet abban, hogy aránytalanul
megnagyobbodjon a szoros határok felállítása által.
Ősprincípium: Nap-Szaturnusz.

Szívkamrai sövény
(septum)
Szimbolikus jelentés: a polaritás demarkációs vonala a szíven belül; az e világ
és a túlvilág közötti küszöb testünk középpontjában.
Feladat, témakör: eredetileg még az egység állapotában lévő újszülöttek egyetlen
szívkamráját hivatott kettéválasztani (jobb és bal oldali szívkamrává) az első
lélegzetvételkor.
Ősprincípium: Nap-Szaturnusz.
írod.: Herz.
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TESTALKAT

T
Tarkó
{lásd: Nyakszirt)

Tenyér
Szimbolikus jelentés: tapintás; őszinteség; nyíltság; kéregetés = az ínség jele.
Feladat, témakör: kezelni tudni valamit: kézrátéttel történő gyógyítás, az áldás
osztása is kézzel történik; kinyilatkoztatás; szívből jövő emberi érintkezés,
kommunikáció; a tenyéren megtalálható az ember teljes életútja, sorsa.
Ősprincípium: Merkúr-Hold (az ember életútja).

Térd

Szimbolikus jelentés: alázat, a letérdelés a világon mindenütt az alázat gesztusát
jelenti: pukedli, letérdelés a templomban, „térdre rogyni"; megalázás: „térdre
kényszerít valakit", „térdére fekteti"; félelem: remegő térdek.
Feladat, témakör: térden jobban meg tudjuk adni a tiszteletet a fölöttünk állónak,
mialatt magunkat alárendeljük, kisebbítjük (fizikai értelemben is); a tisztelet és az
alázat kifejezése (Istennel, korábban pedig a királlyal szemben); leereszkedni
a Földanyához; az Istenre vonatkozó hierarchia elismerésének kifejezése.
Ősprincípium: Szaturnusz.

Test, bal oldal
Szimbolikus jelentés: a női, érzelmi oldal (jin).
Feladat, témakör: a befogadó, érzékeny oldal, az elfogadó kéz, amely tenyerével tálat
formál, amelybe az ajándékozó adományait teheti.
Ősprincípium: Hold.

Test, jobb oldal
Szimbolikus jelentés: a férfias oldal, az akarat és az erő térfele (jang).
Feladat, témakör: érvényesülési képesség; hatalom: a kardot, amely a hatalom
jelképe, á férfiak jobb kezükben tartották; az ökölbe szorított jobb szintén hatalomvágyat jelent; a cselekvés és adás oldala, szemben a befogadó bal oldallal; racionális
aktivitás.
Ősprincípium: Nap.

Testalkat
Szimbolikus jelentés: ötcsillagos (királyi) szálloda, amelynek a fej a koronája; magas
és vékony: magas pozícióba, babérokra pályázik (becsvágy); a magas emberek, főleg
a magas nők hajlamosak „kicsinyítem" magukat, hogy kisebbnek tűnjenek; a dundi
testalkatú ember kedélyességről, kényelmességről árulkodik; az alacsony testalkatúak,

TESTSZŐRZET

80

főleg a férfiak ezzel szemben alacsonyságukat nagy teljesítményekkel próbálják
kompenzálni.
Feladat, témakör: a magasaknak meg kell tanulniuk elfogadni saját nagyságukat;
az alacsonyaknak pedig, hogy kevésbé akarjanak fontosnak tűnni.
Ősprincípium: Szaturnusz/Vénusz.

Testszőrzet
Szimbolikus jelentés: zabolátlan, animális őserő; sűrű mellkasszőrzet férfiaknál:
az állati, ösztönös hangsúlyozása; ahogy a nőknél az erős lábszőrzet szintén az állatvilággal való ősi kapcsolatról (származásunk) tanúskodik.
Feladat, témakör: az „állati" erő jelenlétének érzékeltetése; védelem (régen a hideg
ellen): vastag bunda.
Ősprincípium: Mars (erő, ösztönösség), Szaturnusz (védelem).

Tobozmirigy
(epifízis; az okkultista szemléletű anatómia szerint kapcsolat a harmadik szemmel, és
ezáltal a belátással is)
Szimbolikus jelentés: belső óránk, életünk ritmusadója; kairosz = az idő minősége:
a legkedvezőbb idő egy elhatározás megvalósítására.
Feladat, témakör: az éjszaka és nappal váltakozásának ritmusát szabályozza.
Ősprincípium: Kronosz-Szaturnusz (időtartam)-Hold (ritmus).

Tonsiila
(lásd: Mandula)

Torok/garat
(pharynx)
Szimbolikus jelentés: bekebelezni, lenyelni; kapzsiság, fösvénység; túlterheli, túleszi
magát, félrenyel, pöffeszkedik; limfatikus (nyiroki) védőgyűrű.
Feladat, témakör: bevezetés, bekebelezés; az ellenség távol tartása.
Ősprincípium: Vénusz-Plútó.

Tüdő
Szimbolikus jelentés: tüdőnk alakja fához hasonlít: ahogyan a külső fák „oxigéngyárakként" működnek, úgy a tüdő is mint belső fánk részt vesz a légzés körforgásában: kapcsolat, kommunikáció, kicserélődés (a beszéd a kilégzés egyfajta
modulációja); szabadság, szabad légzés, „fellélegezni" = könnyedség; a tüdő két
szárnya valójában „szárnyas lényekké" tesz minket.
Feladat, témakör: a külvilággal való kapcsolat létrehozása és fenntartása, gázcsere;
az én és a nem-én közötti kapcsolat; a bőr utáni második legfontosabb kapcsolatteremtő szervünk; a légzés = „köldökzsinór" az élethez; kapcsolat minden élőlénnyel:
hiszen mindannyian ugyanazt a levegőt szívjuk.
Ősprincípium: Merkúr,
írod.: Út., Mkass. Rauhen (Dohányzás).
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VÁLL

U
Ujjak
(lásd még: az egyes ujjaknál)
Szimbolikus jelentés: kézügyesség, kézbe venni a világot, felfogni, azaz megérteni
valamit.
Feladat, témakör: hozzányúlni valamihez, hozzálátni; „a sebekben vájkálni",
mindenféle kézzel végezhető munka az írástól kezdve, a varráson keresztül az üdvözlő
kézfogásig.
Ősprincípium: Merkúr.

Ujjhegy
Szimbolikus jelentés: antenna, „érzékelő csáp", finomérzékelés.
Feladat, témakör: ráérezni a világra (kitapintani), otthonosan mozogni az érzékeny
területeken; erotikus tapasztalatok szerzése: simogatás, érzékelés, izgatás.
Ősprincípium: Merkúr (konkrét tapintás)-Neptunusz (finomérzékkel történő ráérzés).

V
Vádli
(lásd: Alsó lábszár)

Vakbél
(caecum)
Szimbolikus jelentés: evolúciós zsákutca a törzsfejlődés kezdeti időszakából, a bél
(limfatikus védelmi központunk) védőbástyája, az Alvilág védekező rendszere:
az árnyékvilág rendőrőrse.
Feladat, témakör: tudat alatti igény a rendrakásra; az idegen betolakodókkal
szembeni védelem az alvilágban.
Ősprincípium: Mars-Plútó,
írod.: Ver.

Váll
Szimbolikus jelentés: terhelhetőség („súlyos teher van a vállán"); megmutatja
az élethez való hozzáállást (széles vagy keskeny váll); válltömés: viselője úgy tesz,
mintha széles vállal rendelkezne, és sok teher cipelésére lenne képes; másokhoz való
hozzáállás („a válla fölött néz vissza rá"); „vállvetve" küzdenek valamiért, haragban
a világgal: „behúzza a vállát" = lemondás, beletörődés, kisebbrendűségi érzés;
,/élvállról vesz valakit/valamit", a túl széles váll a felsőbbrendűség jele is lehet.
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Feladat, témakör: viselni és elviselni, „terhét magával cipeli", a belső tartás
kisugárzása; a kéz és kar (a kifejezőkészség birtoklói) összekapcsolása a mellkassal,
az integráció központjával; cselekvési és mozgásszabadságot biztosít a karnak.
Ősprincípium: Szaturnusz-Jupiter.
írod.: Léi, Saulért der Gesundheit (Az egészség tartópillérei).

Vállízület
Szimbolikus jelentés: kivételesen mozgékony, de annál kevésbé stabil gömbízület;
kompromisszum a lehető legnagyobb mozgékonyság, biztonság és stabilitás között.
Feladat, témakör: nagy szabadságfokot engedélyez viszonylag kevés korlátozással,
de megakadályozza a szélsőséges mozdulatokat azáltal, hogy ilyen esetben az ízület
kiesik a foglalatából; bátor (szellemi) mozgékonyságra inspirál, és egyben arra is,
hogy saját élettervünket megvalósítsuk, túlnőjünk önmagunkon; a kézműves
tevékenységek minél mélyebb kiaknázására sarkall, de túlterhelésre érzékenyen reagál;
széles köröket írhatunk le általa, de a mozgásbeli szélsőségeket keményen bünteti;
megmutatja, mikor visszük túlzásba a fizikai teljesítményt a szellemivel szemben.
Ősprincípium: Merkúr-Mars.
írod.: Léi.

Vastagbél
Szimbolikus jelentés: tudatalatti; Alvilág, árnyékvilág, a halál birodalma, éjszaka,
Hadész (görögül a test 'szégyenteljes elhallgatása' és egyben 'szégyentelen
leleplezése'); az anyag, matéria kincsestára; kapzsiság.
Feladat, témakör: adni és ajándékozni (ürülék = pénz); élet létrehozása (vitamintermelődés a bélflóra révén); a régi (a materiális és a tudattalan) elengedése;
elengedés az anyagból; a matériával való bánásmód képessége; átváltozás: „Halj meg,
és szüless újjá!"; a hulladék kezelésének titka.
Vakbél (caecum) = a múlt (az evolúció egyik régi időszakának) zsákutcája;
féregnyúlvány (appendix) = a zsákutca zsákutcája.
Ősprincípium: Plútó,
írod.: Ver., Út.

Védekező rendszer
Szimbolikus jelentés: védelem, védekezés, elhárítás.
Feladat, témakör: védekezés a külső „ellenséggel" szemben, a konfliktusok
megoldása harcias eszközök bevetésével.
Ősprincípium: Mars.
írod.: Mensch., Vkass. Gesunder Egoismus - gesunde Aggression (Egészséges
egoizmus - egészséges agresszió).
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VÉNUSZ-DOMB

Végbél
(rectum)
Szimbolikus jelentés: az Alvilág be- és kijárata; a székletvisszatartás helyszíne
(= fösvénység); a termelés legutolsó állomása a késztermék „piacra dobása" előtt;
kipufogó.
Feladat, témakör: a hulladék (széklet) összegyűjtése és kiválasztása, a „kipufogógáz"
kiengedése: „szaga a pénzt", „aranyat tojó tyúkocska", „a pénznek nincs szaga",
„szarik rá", „leszaija" (hogy mi fog történni).
Ősprincípium: Plútó.

Végtagok
(extremitas; lásd még: Kar, Láb)
Szimbolikus jelentés: mozgékonyság, aktivitás; a test kifelé történő
meghosszabbítása.
Feladat, témakör: a kar a világot befogadja vagy kirekeszti; a láb az embert közel
viszi a világhoz vagy eltávolítja tőle; a végtagok latin neve extremitas, vagyis
a különleges dolgokat karnyújtásnyi távolságra helyezik tőlünk.
Ősprincípium: Merkúr, Mars.

Vékonybél
Szimbolikus jelentés: elemzés (boncolás); az anyagi szinten érkező üzenetek felvétele
és beépítése.
Feladat, témakör: tudatos elemzés, feldolgozás; az anyagi benyomások
megemésztése; egzisztenciális félelmek; a kritika elviselésének képessége (nyombél);
idegen dolgok befogadása és magáévá tétele; felvétel legbelső világunkba; duodenum
(nyombél) = elemzés; jejunum (éhbél) = a kiválasztott anyagok felvétele (beépítés,
integrálás); ileum (csípőbél) = kiegyensúlyozás, kiegyenlítés, egyfajta „gyűjtőmedence" a túl nagy mennyiségű információ befogadására.
Ősprincípium: Merkúr,
írod.: Ver., Út.

Véna
(lásd még: Erek/véredények)
Szimbolikus jelentés: a hazatérés útjai (lat. venire = 'jönni'); az energia
„hazaszállítása": a régi, elhasznált életenergia ezeken az utakon kerül újra vissza
a fiatalság forrásához (a tüdő és a szív szorosan együttműködő rendszeréhez).
Feladat, témakör: a kimerült, elhasznált vér visszaszállítása a szívhez.
Ősprincípium: Hold-Merkúr,
írod.: Herz.

Vénusz-domb
Szimbolikus jelentés: szexualitás; a vágy szelíd dombja, amely a szeméremcsont
fölött terül el, és a háromszög alakú szeméremszőrzet fedi.

VÉR
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Feladat, témakör: a nemiség palotájának bejáratát védi és rejti el; eltakarni és
odacsábítani: a domb, amelyre fel kell „hágni", vagyis meg kell hódítani.
Ősprincípium: Vénusz.

Vér
Szimbolikus jelentés: életerő, életkedv; a négy alapelem összekapcsolása:
a vér = folyadék (Víz), az elektrolitok = sók (Föld), az oxigén (Levegő) és a vörös
szín = hemoglobin (Tűz).
Feladat, témakör: az élet hordozója fizikai síkon, a személyes dinamika kifejezőeszköze („különös nedv", amely megmutatja, hogy hordozója „forró vérű", „hideg
vérű", „vértelen" vagy „nyugodt vérmérsékletű"-e, hogy a „vérében van-e valami",
vagy hogy a „saját húsa-vére-e az illető", ahogy a németben a „hússá-vérré válás"
képessége („vérévé válik") egy adott tulajdonság teljes mértékű elsajátítását jelenti.
További jelentések: energetizálás, táplálék; vallásos misztériumok alapköve; a vér
héberül dam, ami egyúttal a nőt, az anyát is jelentette, ahogy az indogermán
nyelvekben a madame, dame ('hölgy'), de ugyanakkor Verdammung (ném. 'átok'),
amit szitokszóként használnak, hiszen a régi nyelvezetben a kifejezések gyakran
ugyanannak a jelentésnek az ellenpólusát is magukban hordozták a folytonos polaritás
jeleként.
Ősprincípium: Mars (energia)-Nap (individuum),
írod.: Herz.

Verejtékmirigy
Szimbolikus jelentés: belülről kifelé működő zsilip; bőrszabályozó.
Feladat, témakör: a bőr közegének stabilizálása: védelem a kiszáradástól, elhárítás
(savköpenyképzés), hűtés (túlmelegedés esetén), tisztítás (a kiválasztás által), a terület
kijelölése.
Ősprincípium: Merkúr-Hold.

Verejtékmirigy (hónalji)
(lásd még: Hónaljmirigyek)
Szimbolikus jelentés: személyes illat, illatszer (a másodlagos nemi jellegek
területén).
Feladat, témakör: vonzás, csábítás; kirekesztés, taszítás; a párkeresés második,
intimebb szintje.
Ősprincípium: Vénusz/Mars-Szaturnusz.

Vérnyomás
Szimbolikus jelentés: vér-érfalak = az energia-ellenállás jelensége; harmónia
az ember és a világ között; a lelki feszültség állapotának és a jelenlét mértékének
mérőeszköze: magas vérnyomás = harc, magas feszültség; alacsony
vérnyomás = ellazulás egészen az ájulásig.
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Feladat, témakör: a szervezet ellátása energiával, tápanyaggal; a jelátvitelben részt
vevő anyagok szállítása, a dinamika biztosítása; a hajtóerő és az adott körülmények
közötti egyensúly biztosítása.
Ősprincípium: Mars-Szaturnusz.
írod.: Herz., Mkass. Niedriger Blutdruck (Alacsony vérnyomás), Hoher Blutdruck
(Magas vérnyomás).

Vese
Szimbolikus jelentés: egyensúlyi és párkapcsolati szerv, hiszen maga is párosan van
jelen testünkben.
Feladat, témakör: a savas (maszkulin) és lúgos (feminin) kémhatású erők közötti
egyensúly megőrzése, ezáltal pedig a férfias és a női pólus közötti harmónia
létrehozása; a szélsőségek közötti „arany középút" megtalálása; a különbségek
kiegyenlítése, az ellentétek harmonizálása az emberi kapcsolatok segítségével,
amelyek a tudat alatti (lelki) összetevőkkel való találkozást is jelentik = árnyék;
szűrés; teljesség.
Ősprincípium: Vénusz,
írod.: Út., Mensch.

Vesemedence
(lásd még: Vese)
Szimbolikus jelentés: a fölösleges folyadék „gyűjtőmedencéje", a meg nem oldott,
megkövesedett párkapcsolati problémák és árnyékba taszított lelki bajok kedvelt
színhelye, a vesekő általános kialakulási helye.
Feladat, témakör: a lelki szennyvíz összegyűjtése, mielőtt magától halmozódik fel;
megoldatlan feladat: hely, élettér biztosítása a súlyosabb életfeladatok számára.
Ősprincípium: Vénusz-Hold.

Vulva
(szeméremtest)
Szimbolikus jelentés: a „bejárat" előtti védősánc.
Feladat, témakör: a nemiség beburkolása és védelme.
Ősprincípium: Plútó-Vénusz.

Zápfog
(lásd: Fogak)

ZSÍRSZÖVET
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Zsírszövet
Szimbolikus jelentés: felesleg, tartalék; raktározásra szánt muníció, amelynek
az összes energiahordozó közül a legmagasabb a fűtőértéke, kalóriája - mivel
manapság túlkínálattal rendelkezünk ezen a téren, a régebben nagyra becsült
zsírszövet ma kevésbé népszerű.
Feladat, témakör: lekerekített formák (pl. az arcon), „kipárnázás", szigetelés, ma
a túlsúly társadalmi elszigeteltséghez vezet; védőréteg; fontosság: „súlya van"
valaminek.
Ősprincípium: Jupiter-Vénusz-Hold.
írod.: Súlypr., Wege der Reinigung (Tisztítókúrák).

ÍjÉ§|§4

2. RÉSZ

Tünetek j egy zéke
•e

ABORTUSZ
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A
Abortusz
{lásd: Vetélés)

Abortuszgondolatok
Testi szint: anyaméh (termékenység, védelem).
Tüneti szint: a meg nem született gyermek tudatos elutasítása; félelem az anyaszereptől; félelem a kihívástól (mind testi, lelki, szellemi, mind pedig szociális téren);
tudat alatt beengedni valamit, amiért később nem akarunk felelősséget vállalni, nem
akarunk eleget tenni a kihívásnak; képtelenek vagyunk válaszolni az élet feltett
kérdéseire.
Feldolgozás: óvakodjunk a bírálatoktól, ehelyett inkább tanuljuk meg átlátni
a mindenkor uralkodó értékrendszerek viszonylagosságát (pl. háborúban a szándékos
emberölésért kitüntetés jár); szabad teret hagyni saját magunk számára; felismerni
magunkban az egyéni fejlődés lehetőségét a terhességtől függetlenül, és a fejlődésnek
azon lehetőségeit, amelyeket a terhesség magában hordoz (pl. felnőtté válás);
válaszolni a kihívásokra; a gyermek utáni tudatos, illetve tudat alatti vágy közötti
konfliktus harmonizálása; olyan meditációk, amelyekben választ kaphatunk, hogy
mely szerepnek van helye az életünkben az anya, a lány és a nő szerepe közül; az egotémakör tudatosítása.
Feloldás: az ezoterikus filozófia szerint az életet nem lehet se teremteni, se
megszüntetni, nincs kezdete, nincs vége, egyszerűen létezik: van; nyitottá és
befogadóvá válni a sors komoly kihívásaival szemben: odaadás és felelősség; valóban
felnőtté válni: önmegvalósítás (önmagunk = én + „árnyaink").
Ősprincípium: Hold-Szaturnusz-Plútó.
írod.: Sors.

Ablatio retinae
(lásd: Retinaleválás)

ABO-inkompatibilitás
(lásd: Vércsoport-inkompatibilitás)

Abúzus
(lásd: Mértéktelenség)

Acanthosis
(a tövissejtek buijánzása a bőr felső rétegén; acanthosis nigricans = fekete psoriasis;
hyperkeratosis = fokozott elszarusodás)
Testi szint: bőr (határ, kapcsolatteremtés, gyengédség).

89

ACHILLES-ÍN-SZAKADÁS

Tüneti szint: páncél növesztése a test érzékeny területein (a tövissejtek számának
megnövekedése), a legérzékenyebb területek védelme a bőr sötét elszíneződése által
(rendellenes pigmentálódás főleg a nyakon, a hónaljban, a lágyéknál, a könyökön, az
anogenitális területen és az ajkakon); magunk álcázása, elrejtése a csúfság álarca
mögé (szemölcsös, bibircsókos bőr, fokozott elszarusodás).
Feldolgozás: a sérülésektől való félelem őszinte bevallása (különösen az érzékeny
pontokon); tudatos védelmi rendszer kiépítése; a különösen gyenge pontok
megerősítése.
Feloldás: életünk érzékeny területeinek, illetve gyenge pontjainak tudatos védelme,
Ősprincípium: Szaturnusz-Vénusz-Szaturnusz.

Acathisia
(nyugodt ülési képtelenség)
Testi szint: agy (kommunikáció, logisztika), mozgatórendszer.
Tüneti szint: (az alapszituáció tisztázása és értelmezése) irányvesztés, körbekörbeforgás, az ösvényről való letérés, pl. az Alzheimer-kór esetében (Léi).
Feldolgozás: szellemi-lelki tájékozódási gyakorlatok; olyan táncok, amelyek körkörös
mozgással haladnak, mint pl. a keringő vagy a körtánc, mandalafestés és -meditáció
mint tudatos rituálé; tudatos elindulás (miközben a legnagyobb cél, az egység lebeg a
szemünk előtt).
Feloldás: tudatos bizalom az élet körkörös mivoltában (mandala); nyíltság minden
irányban; meditálni Hérakleitosz híres mondásán: panta rhei (minden áramlik).
Ősprincípium: Uránusz-Jupiter.

Achilles-ín-szakadás
(lásd még: ínszalagszakadás)
Testi szint: Achilles-ín (lelki elrugaszkodási készség, előrehaladás, felemelkedés),
sarok (gyenge pont), szalagok, inak (a mindent tartó kötelek).
Tüneti szint: az íj túlfeszítése, túl nagy ugrások; visszakényszerülés a szürke tények
talajára; hübrisz = vétek: az illető valami túlságosan vakmerő, elbizakodott vagy
irreális dolgot vett a fejébe; érzelmek által vezetett cselekvésminták; becsvágyból
vállalt feladatok hirtelen megszakítása; a becsvágy ebben az esetben csapdává vagy
béklyóvá válik, ami pont a mindent tartó kötél, vagyis az Achilles-ín szakadásából
adódik.
Feldolgozás: gondolkodási szünet beiktatása; fontos, hogy most ne vállaljunk nagy
ugrásokat, inkább lelkileg hagyjuk magunkat elragadni oda, ahová igyekszünk; fel kell
ismernünk, mi taszít minket szerencsétlenségbe, amit fel kell adnunk; át kell
gondolnunk a testi és szellemi elrugaszkodások, bakugrások, túlkapások
következményeit, és meg kell tanulnunk elfogadni azokat.
Feloldás: elegendő időt hagyni magunknak; gondolkodási idő beiktatása az előttünk
álló aktív időszak előtt, hogy megfelelő módon felkészülhessünk cselekedeteinkre;
használjuk fel a külső nyugalmat a belső aktivitáshoz (belső ugrások, szellemességek);
kis lépésekkel törekedjünk a nagy célok felé.

ACHROMATOPSIA
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Ősprincípium: Szaturnusz-Mars-Jupiter.
írod.: Léi.

Achromatopsia
(lásd: Színvakság)

Achylia
(nedvhiány, gyomorsavhiány)
Testi színt: gyomor (érzelem, befogadóképesség).
Tüneti szint: a férfias (marsi) emésztési, lebontási képesség hiánya.
Feldolgozás: a heves, „savas" reakciók elhagyása az otthonunkkal (Hold) kapcsolatos
dolgokban; a „savanyú" dolgok, vagyis a gyomorsav a gyomorba való, nem pedig az
emberi reakcióinkban kell megnyilvánulnia, ezért fontos ennek helyretétele.
Feloldás: az érzelmi tartomány „férfias boncolgatástól" mentes megélése; ahelyett
hogy a világ eseményeit „savanyúan" szemlélnénk, meg kell tanulnunk ítélet nélkül,
egyszerűen befogadni és feldolgozni azokat.
Ősprincípium: Mars (sav)-Hold (gyomor)-Szaturnusz (hiány).
írod.: Ver.

Acidózis
(elsavasodás)
Testi szint: testfolyadékok, folyadékrendszerek (lelki témák).
Tüneti szint: a férfias pólus túltengése fölborítja a testfolyadék (lélek) egyensúlyát (a
sav taszítja a H+-ionokat, míg az ellenpóluson a lúg magához vonzza és felszívja
azokat); elsavasodás mind a mikro-, mind pedig a makrokozmoszban (az izmok
merevsége, reuma a mikrokozmoszban; savas esők, savas talaj és az erdők
kipusztulása a makrokozmoszban).
Feldolgozás: a lélek érvényre juttatása férfias eszközökkel; a női test, illetve
Természetanyánk lényegének alaposabb vizsgálata, hogy kivezető utat találjunk az
egyoldalúságból.
Feloldás: a férfias pólus elismerése, elfogadása és megvalósítása; mind a külvilág,
mind pedig belső világunk (szervezetünk) elsavasodásában felismerni a feladatot,
hogy a férfias pólust felszabadított valójában felhasználjuk a mizéria felszámolására,
amit annak negatív (felszabadítatlan) jellegével hoztunk létre; a spiritualitás
megvalósítása a „gúzsba kötő" materializmus ellenpólusaként, amely bár
természeténél fogva nőies energia, a férfias pólus negatív, felszabadítatlan oldala
gátlástalanul propagálta azt; távolabbi cél az ellenpóluson: harmónia létrehozása a
férfi- és női oldal között.
Ősprincípium: Mars.
írod.: Mensch., Wege derReinigung (Tisztítókúrák).

Adams-Stokes-légzés
(az agy oxigénellátásának vészes lecsökkenése)

91

ADNEXITIS

Testi szint: a légzőközpont károsodása szívproblémák, agyvérzés vagy mérgezés
következtében; a fizikai halál előtti légzés; légzőközpont = kicserélődés, a polaritás
törvénye.
Tüneti szint: kiesés a ritmusból, küzdelem egy kilátástalan helyzetben (Herz.).
Feldolgozás/feloldás: mivel a feloldás az érintett páciens részéről már aligha
lehetséges, a rokonság, a kísérők számára a végső elengedés a megoldás, vagyis
a páciens hozzásegítése a test tudatos elhagyásához: misék, oratóriumok lejátszása
a betegszobában; felolvasás a Tibeti halottaskönyvböl vagy a Bibliából.
Ősprincípium: Szaturnusz-Merkúr.

Addison-kór
(bronzkór; a mellékvesekéreg működésének [részleges] kiesése; J. F. Kennedy
kórképe, amelynek tüneteit az elnök a „nők bálványaként" kompenzálta, ahogyan ezt
kormányzati politikájának alapmottója is mutatja: „Ne azt kérdezd, hogy mit tehet
érted a hazád, kérdezd azt, hogy te mit tehetsz a hazádért!")
Testi szint: mellékvesekéreg (mellékvese = a stressz-szabályozás, a vízháztartás és
a nemi élet központja).
Tüneti szint: a kortizon, az aldoszteron és a nemi hormonok (vivőanyagok) hiánya:
szomjúság (nemcsak a szó szoros értelmében, hanem a „lélek vizére" szomjazni);
étvágytalanság: az élet íze már nem érdekli a pácienst; súlycsökkenés: az illető már
nem érzi saját „súlyát" az életben; hasmenés: egyértelmű, hogy a páciens „be van
tojva" valamitől; gyengeség: a hatalom elvesztése; a bőr és a nyálkahártya erőteljes
pigmentálódása: a páciens vitalitást színlel.
Feldolgozás: a lelkiekre koncentrálni; inkább elengedni, mint bekebelezni: megválni
a hatalomtól; a lényeges dolgokra összpontosítani; az odaadást gyakorolni; figyelembe
venni azokat a sötét oldalakat, árnyakat, amelyek energiát vesznek el vagy adnak.
Feloldás: a női pólus integrálása; az odaadás mint életfeladat.
Ősprincípium: Hold-Szaturnusz-Mars.

Adhézió
(lásd: Összenövések)

Adnexitis
(méhfuggelék-, méhkürt-, petefészek-gyulladás; lásd még: Petefészek-gyulladás,
Petefészek-gennyedés)
Testi szint: a női nemi szerv tájéka (termékenység, szexualitás).
Tüneti szint: a termékenység, az utódnemzés és a szexualitás témáival kapcsolatos
konfliktusok, az illető a szexualitást helytelenül „versenysportnak" tekinti; mind
a téma, mind pedig az érintett terület túlerőltetése.
Feldolgozás: ügyelni a tisztaságra az adott területen; a szexuális partner gyakori
váltását elismerni mint egyfajta konfliktus kifejeződését; nemiségünk helyes
megélése.

AEROFÁGIA
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Feloldás: a termékenységről és a gyermekáldásról alkotott saját elképzelések bátor és
nyílt érvényesítése.
Ősprincípium: Hold-Mars.
írod.: Frau.

Aerofágia
(lásd: Levegőnyelés)

Afázia
(beszédzavar; pl.
Agyrázkódás, ^ Agyzúzódás, -* Agyvérzés vagy lelki traumák
után)
Testi szint: agy (kommunikáció, logisztika).
Tüneti szint: az agy nyelvi központja blokkolt, így minden más érzék, illetve (eddig
talán elhanyagolt) kommunikációs útvonal érintetté válik: az érzelmek és érzések
nyelve új lehetőséget kap; lelkünk talán így próbálja helyrehozni az intellektuális
túlsúlyt az életünkben.
Feldolgozás: felismerni, hogy mi az, ami „nem hagyja szóhoz jutni" a pácienst;
inkább figyelni és másokat (meg)hallgatni, ahelyett hogy mi magunk beszélnénk;
érzésekkel, sejtésekkel, egyszóval szavak nélkül kommunikálni: a betegnek azokat
a dolgokat is meg kell tanulnia közölni, amelyeket szavak által nem lehet mások
értésére adni; a kifejezőkészség új útjait felfedezni; „input" az „output" helyett.
Feloldás: a hallgatás értékelése és gyakorlása, befelé figyelni („hallgatni arany");
„a szív szavát meghallani"; szemlélődő életmód kialakítása.
Ősprincípium: Merkúr-Szaturnusz.

Affektív pszichózis
(lásd: Mániás-depresszió)

Afónia
(hangvesztés, némaság; lásd: Rekedtség)

Afta
(a szájnyálkahártya fekélye; kicsi, gyulladt, vírusok okozta folytonossághiányok a száj
nyálkahártyáján, lásd még: Fekélyes szájnyálkahártya-gyulladás)
Testi szint: száj (felvétel, kifejezőkészség, nagykorúság), nyelv (kifejezés, beszélt
nyelv, fegyver), szájpadlás (ízérzékelés).
Tüneti szint: ártalmatlan, mégis igen fájdalmas konfliktusok az ízlelés körül; az
orális élvezet fájdalmas procedúrává válik; rossz kompromisszumok a felvett élelem
tisztaságát és egészségességét illetően; a gyermekeknél gyakran túl nagy mennyiségű
kosz bekerülése, amely megbontja a száj higiéniáját, és erre a szervezet
túlérzékenységgel válaszol.
Feldolgozás: nyílt, egyenes szembenézés az ízek és a táplálék megválasztásával
(pl. böjt utáni táplálkozás); kérdés: „Számomra mi a legmegfelelőbb?"; engedni
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a tüneteknek, amelyek fájdalmas mivoltukból kifolyólag szinte böjtre kényszerítenek
bennünket: az élvezeteket máshol, más szinteken kell keresni.
Feloldás: védekezés olyan dolgokkal szemben, amelyek elviselhetetlenek számunkra;
a minőség, a mennyiség és a tudatosság terén „nem engedni", hajthatatlanná válni.
Ősprincípium: Mars-Hold.

Agammaglobulinaemia
(lásd még: Fehérvérsejthiány; AIDS, ami végső soron szintén az antitestek hiánya által
okozott betegség)
Testi szint: immunrendszer (védelem).
Tüneti szint: védtelenség a külső és belső támadásokkal szemben (nemcsak idegen,
kívülről jövő kórokozók, hanem a testben található, pl. a bélben élő baktériumok is
veszélyesek lehetnek).
Feldolgozás: tudati síkon letenni a fegyvert (fegyverletétel): megnyitni a lelki
határokat, ahelyett hogy testi szinten „tennénk le a fegyvert", és mondanánk le
a védekezésről.
Feloldás: (f)elismerni az élet határtalanságát, és elkezdeni élni; minden mindennel
összefügg, az el- és szétválasztás csak a tudat műve.
Ősprincípium: Mars-Szaturnusz/Neptunusz.

Agorafóbia
(a tágas, nyitott terektől való félelem; lásd még: Fóbiák)
Tüneti szint: a páciens fél kimerészkedni a „széles nagyvilágba"; félelem a nagy és
szabad terektől szellemi-lelki síkon.
Feldolgozás: tudatosítani magunkban az utolsó születési fázist: kilépés a szűkből
a tágas térbe (elveszettség a világban); tisztába jönni saját tudati izáftösségünkkel;
saját kicsinységünk elfogadása; azon tény befogadása, hogy mindannyian
homokszemek vagyunk a kozmoszban; homokszemként a ránk eső feladatrész
teljesítése; a lényegre koncentrálni; saját szűk felségterületünk, a minket körülvevő
négy fal biztosítása; az üresség és a tágasság elfogadása saját életünkben.
Feloldás: kibékülés a kényszeres szíífcösséggel, biztonságra lelni a legszűkebb körben;
bevallani magunknak és elismerni a tényt, hogy „egyedül vagyunk széles e világon";
az ellenpóluson, vagyis legbelül, lelkünk mélyén egyre tágabb teret nyerni, kinyílni;
saját helyünket megtalálni a világban, saját otthonra lelni; távolabbi cél: ©elismerni,
hogy igazi otthonunk nem e világi.
Ősprincípium: Szaturnusz-Jupiter,
írod.: Vkass. Angstfrei leben (Élni - félelmek nélkül).

AGS
(adrenogenitalis szindróma; a Pszeudohermafroditizmus fordítottja:
„elférfiasodás")
Testi szint: nemi szervek (szexualitás, polaritás, utódnemzés).
TUneti szint: olyan nő, aki látszólag férfitestben lakik; száműzetésben él.
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Feldolgozás: férfiruhába öltözve megismerni a férfiak világát; kibékülni lelkünk
férfias oldalával minden szinten.
Feloldás: mindkét nemet (anima és animus) magunkban hordozni és feloldani,
felszabadítani.
Ősprincípium: Uránusz.

Ágybavizelés
Testi szint: húgyhólyag (nyomás-ellentartás és -elengedés).
Tüneti szint: a tudatos önkontroll elhagyásával, az alvás folyamán kiengedi a belső
nyomást, az agy napról napra túlterhelt kontrollmechanizmusa éjszaka csődöt mond:
teljes elengedés; a nyomás „visszaadása", amely napközben terhelte; a hatalom
kiélése; egyfajta „alsó sírás"; gyakran az anyával kapcsolatos problémákra vezethető
vissza.
Feldolgozás: (a nevelők, szülők részére) tudatosítani magunkban a gyermekre naponta
nehezedő nyomást: észrevenni a mögötte rejlő félelmet; motiválni a gyermeket,
a követeléseket és a nyomást kihívásnak tekinteni; lehetőséget adni a gyermeknek
napközben is a lazításra; a nyomás általi túlterhelést különböző játékokkal
ellensúlyozni, amelyek lehetővé teszik, hogy az elengedés élvezetessé váljon, és ne az
éjszakai „bepisilés" töltse be ezt a funkciót; olyan szelepek kialakítása, amelyek
lehetővé teszik, hogy a gyermek természetes módon tudjon sírni (mind az
örömkönnyeket, mind pedig a bánat könnyeit szeretettel támogatni, ahelyett hogy
lebecsülnénk azokat); megadni a lehetőséget a gyermek számára, hogy teljes
mértékben el tudja engedni magát, és vissza tudjon helyezkedni gyermeki
szerepkörébe.
Feloldás: (a gyermek számára) megtanulni „szemtől szembe" védekezni; megtanulni
bánni a saját érzelmeivel.
Ősprincípium: Hold-Plútó.

Agydaganat
(lásd még: Rák)
Testi szint: agy (kommunikáció, logisztika).
Tüneti szint: vad és kíméletlen burjánzás a központban: térfoglaló folyamat; a saját
fejlődési iránytól olyan messzire távolodni, hogy az testi szinten kényszerül kifejezésre
jutni; a lelki-szellemi fejlődés olyan sokáig állt blokád alatt, hogy most agresszíven,
rendszertelenül és kíméletlenül utat tör magának a testen belül; a rák testileg valósítja
meg az irányító központban azt, amit szellemi-lelki szinten kellene.
Feldolgozás: tudatosítani saját „agyrémeinket"; felismerni és megvalósítani az
elképzelt szellemi irányt; kinyílni a merész elképzelések és a vad fantáziák számára,
fejlődni és nőni hagyni azokat; idejében szembeszállni a térigénnyel; visszaemlékezni
életünk egykori álmaira, s most vad elhatározással újraéleszteni és megvalósítani
azokat a „már nincs vesztenivalóm" bátorságával; a Rák címszó alatt található
minden óvintézkedést megtenni, mivel a rák az egész szervezetre vonatkozik.
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Feloldás: felfedezni a határtalan szerelmet, szeretetet, túltenni magunkat az idegenek
által meghatározott, illetve mások és saját magunk által előre gyártott normákon, és
csak a saját legfelsőbb törvényeinknek engedelmeskedni, és általuk fejlődni;
felismerni annak szükségességét, hogy a testi (és életveszélyes) szintről a kihívásokkal
teli, de életmentő lelki-szellemi szintre kell váltsunk, és ott expanzív módon
megerősödni.
Ősprincípium: Hold-Merkúr-Plútó.
írod.: Léi, Mkass. Krebs (Rák), Vitass. Krankheit als Symbol (A betegség mint
szimbólum), Krankheitsbilder unserer Zeit (Korunk kórképei).

Agyér-elmeszesedés
(arterio sclerosis cerebri; lásd: Keringési zavarok, Érelmeszesedés)

Agyhártyagyulladás
(meningitis)
Testi szint: agy (kommunikáció, logisztika), agyhártya (védelem).
Tüneti szint: erős fejfájás: a megtámadott központ segélykiáltása; merev nyak
(opisthotonus): a szigorú egyenesség, „nyakasság" karikatúrája, túlzó önigazolás;
újszülötteknél: a megtartó (visszatartó) női erő elleni harc; az ősanya erejével
szembeni harc; ego-probléma = túlzott én-központúság, „ön/e/űség"; az új
inkarnációval szembeni ellenállás, döntés a világ és a Földanyához való visszatérés
között; felnőtteknél: elfojtott agresszió; nincs felkészülve a döntésre, hogy tudatosan
részt vegyen-e az életért folytatott harcban, vagy leváljon az ősanyáról; átaludja-e az
életet, elmegy az élethez való kedve; nincs felkészülve arra, hogy képes legyen kivívni
a neki szükséges életteret; merev tartás a központban (nyakszirtmerevedés);
a polaritások küzdelme, nincs egyensúly a női (vizes) és a férfi (tüzes) elemek, illetve
a sötét (anyai) és a világos (szellemi) erők között.
Feldolgozás: harcolni a saját életünkért; megtalálni a középpontot; egyensúly az
érzelmek és az intellektus között; szembeszállni életünk „nyomasztó", zavaró
területeivel; a legmagasabb szinten harcolni az öntudat és a büszkeség fejlesztéséért;
elhagyni az anyai ölet, és egy magasabb szinten megvalósítani vágyainkat.
Feloldás: újjászületés; összecsapás a megtartó (női) és az előremutató (férfi-) erők
között.
Ősprincípium: Mars-Merkúr-Hold.
írod.: Léi.

Agyi vérellátási zavarok
(sclerosis cerebri; lásd még: Keringési zavarok, Érelmeszesedés)
Testi szint: agy (kommunikáció, logisztika).
Tüneti szint: korai öregedés, leépülés tipikus tünetekkel: pl. feledékenység,
koncentrációzavar, gyengébb teljesítőképesség, szédülés, fejfájás; előrehaladott
állapotban:
Agylágyulás, -* Agyvérzés, Debilitás, gyengeelméjűség veszélye;
kevesebb életenergiával látja el a központot; a központ működésének részleges vagy
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teljes „megkövülése", eredmény: szűklátókörűség; az irányító központ
elszigetelődésének veszélye, elhibázott lépések az élet minden területén; elsődlegesen
az emlékezőképesség és a memória érintettek; a (férfias) intellektuális terület
teljesítőképességének csökkenése; ha a női pólust szorítja háttérbe a betegség (akár
egy életen keresztül), jobb a helyzet, hiszen az élet előrehaladásával úgyis egyre
inkább a női archetípus kerül előtérbe.
Feldolgozás: energetikai szempontból csak lényeges szükségleteinkre koncentrálni;
a legszükségesebbekre venni csak igénybe a központot; jobban érvényesülni hagyni
a szívet és a hasat, amelyeknek az energiáját a sors még kevésbé csökkentette;
szigorúan és céltudatosan gazdálkodni az energiával, csökkenteni a pazarlást,
felismerni a központ elszigetelődését, a munkához való egyoldalú hozzáállását;
a memóriát kevésbé igénybe venni annak érdekében, hogy könnyedebben és
egységesen tudjuk a központ lehetőségeit alkalmazni; mivel úgysem marad más hátra,
önmagunkat a nőies archetípusnak átadni: lágyságra és alkalmazkodóképességre
törekedni; befelé fordulni.
Feloldás: (élet)energia-takarékos megoldásokat alkalmazni; a „magasabb rendűt
először" elve alapján élni, és felismerni törvényszerűségét, hogy a súlypont az agyból
az élet folyamán a szívbe és a hasba tevődik át; csak az igazán fontosat és lényegeset
(az érzéseket) befogadni, az intellektus fontoskodása helyett: felfedezni a női
princípiumot, és élni vele; felkészülés a transzcendens világra (másvilágra).
Ősprincípium: Merkúr-Szaturnusz.
írod.: Herz-

Agykoponya-sérülés
(lásd: Agyrázkódás, Agyzúzódás)

Agynyomás-fokozódás
(compressio cerebri)
Testi szint: agy (kommunikáció, logisztika).
Tüneti szint: egy helyigényes folyamat (pl. vérzés) vagy az agyvíz (liquor)
lefolyásának akadályoztatása, illetve egy gyorsan növő daganat miatt az agy nyomás
alá kerül; első jele a csodálkozó arckifejezés (csodálkozó papillák): a retinánál
a látóideg felduzzad, és elhomályosodik; ha ez az állapot hosszabb ideig tart, teljes
megvakuláshoz vezethet.
Feldolgozás: ismerjük fel idejében, hogy több időre van szükségünk az életünket
érintő központi kérdések feldolgozásához; legyünk figyelmesebbek saját
központunkkal szemben.
Feloldás: vegyük észre, hogy a központ nyomás alá került, hogy már azt se tudjuk,
„hol áll a fejünk", még mielőtt ez fizikailag is megnyilvánulna.
Ősprincípium: Hold-Plútó.

Agyödéma
(lásd még: Ödéma)
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Testi szint: agy (kommunikáció, logisztika).
Tüneti szint: víz felgyülemlése az agyban, illetve az agyi struktúrában: a lelki elemek
teret és jogot követelnek maguknak a központi kérdésekben (fizikai szinten); agydaganat: túlbuijánzik a gondolati világ (intellektus); fokozódó nyomás az agyban: a fej
már szinte „szét akar robbanni"; fejfájás, túlnyomás, a kábulattól az eszméletzavaron
keresztül egészen az ájulásig; állandó hányinger, folyamatosan hánynunk kell, semmit
nem tudunk már befogadni, mindent ki akarunk adni magunkból; „pangásos papilla"16:
jelzi a nyomást, amely alá a központ került, de zavart, merev tekintetet is jelöl.
Feldolgozás: (miután már az életveszélyes nyomást allopatikusan kezelték) fel kell
ismerni, hogy a gondolatmenetbe túl sok vizes elemet juttattunk, ami most testileg éli
ki magát, és blokkolja az életet; elsőbbséget adni a lelki dolgoknak az intellektus
rovására; tudatos elengedés, tudatosítani a nyomást, ami alá kerültünk.
Feloldás: odaadás a kontroll helyett; teret engedni a léleknek, ahelyett hogy csak az
intellektust táplálnánk.
Ősprincípium: Merkúr-Plútó.

Agyrázkódás
(commotio cerebri; lásd még: Agyzúzódás, Baleset, Munkahelyi, háztartási baleset,
Sportbaleset, Közlekedési baleset)
Testi szint: agy (kommunikáció, logisztika), fej (a test fővárosa).
Tüneti szint: „megrendül" (megremeg) az egész gondolkodás, az eddig megszokott
gondolkodási minta (megrázni, fogást találni valakin, aki nem riad vissza semmitől);
visszavonni a fej dominanciáját; a katasztrófa előtti figyelmeztető lövések, az agyat
„nagy csapás", „megrázkódtatás" éri; túl messzire ment; a tévútra került gondolkodási
és viselkedési minták erőszakos helyreigazítása; a próbálkozás, hogy „fejjel menjen
a falnak", fájdalmasan megbukott; valamivel áltatja magát; a felelősséget rövid ideig
átruházza másra, nem ura magának és a világnak; kivonja magát a felelősség alól;
nincs tudatában, hogy mi zajlik az életében, és hogyan ér el döntő fontosságú
dolgokat (retrográd amnézia = nem emlékezni a baleset lefolyására).
Feldolgozás: felülbírálni az eddigi gondolkodási mintákat, amelyek
a „katasztrófához" vezettek; kiadós pihenés, kikapcsolódás beiktatása; komolyan
venni a figyelmeztetéseket, óvatosabban haladni előre; alaposan megvizsgálni
a „kitaposott utat"; gondolkodási szünetet tartam, „leszállni a magas lóról",
megtanulni elnézni bizonyos dolgok felett: megtanulni felejteni és megbocsátani;
olykor önszántunkból leadni a felelősségből és a hatalomvágyból, hogy legyen
alkalmunk pihenni; a fizikai helyett szellemi szinten adni át magunkat; átvitt
értelemben konfrontálódni.
Feloldás: felismerni a katasztrófában a fordulópontot (gör. he katastrophe
= 'katasztrófa, fordulópont'), és kihasználni az alkalmat, hogy visszatekintsünk és
megoldást keressünk.
16 A szerző eredetileg „pangásos pupilláról" beszél (valószínűleg elírás), miközben az agyödéma, az agynyomás fokozódása „pangásos papillát" okoz a szemfenéken. A „pangásos papilla", valamint a zavart, meredt tekintet is a központ nyomás alá kerülését jelzi - a Szaki.
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Ősprincípium: Uránusz-Merkúr.
írod.: Léi.

Agysorvadás
(atrophia cerebri; az agytérfogat és tekervényeinek zsugorodása, csökkenése, az
agykamra = űr megnövekedése, a kötőszövet felszaporodása, az idegdúcok
zsugorodása, pigmentfelhalmozódás)
Testi szint: agy (kommunikáció, logisztika).
Tüneti szint: elsősorban aggkorban fordul elő: az agy, a szellem már kivonul
a „hadszíntérről"; üresség fizikai szinten a szellemi-lelki szint helyett; az űr
növekedése („üres a feje").
Feldolgozás: a tudást időben bölcsességgé érlelni („csak azt tudom, hogy semmit se
tudok"); tudatosan visszavonulni az élet második felében; visszavonni az intellektus
felsőbbrendűségét a gazdagabb és érzelemteljesebb élet érdekében; tudatosan búcsút
venni a fizikai élettől: felkészülni a túlvilágra.
Feloldás: (átvitt értelemben) törekedni az ürességre: a buddhizmus nirvánájára.
Ősprincípium: Merkúr-Neptunusz.

Agytályog
{lásd még: Tályog)
Testi szint: agy (kommunikáció, logisztika).
Tüneti szint: belépés, kapu a szervezet belsejébe a fülön (engedelmeskedni) és az
orron (szimatolni) keresztül, trauma (^ Baleset) vagy metasztázis (pl.
Gyermekágyi láz) miatt; központi, életveszélyes konfliktus, amely nem tudatosul;
Egyensúlyzavarok; valami nem „stimmel" a „központban", valamit elhitetünk
magunkkal, becsapjuk magunkat; merev nyak: a nyakasság, önfejűség nyilvánvalóvá
válik; gyengének érezzük magunkat; egyértelművé válik az életerő elszivárgása;
feltűnően nagy mértékben esik a vérnyomás: lassul az életfolyamat, elvész az
életenergia, a vértestecskék kilépnek a szérumból, lelassul a pulzus; az élet keringése
gyérül, ami a láz ellen történik; gyengül az életfontosságú védekezőerő.
Feldolgozás: tudatosítani a központi konfliktust és gyökereit: bátran küzdeni
a mindent eldöntő, életért folytatott harcban; az önfejűséget és a makacsságot
átalakítani céltudatossággá és konzekvens magatartássá; mindent bevetni (feláldozni)
a központi probléma megoldásának érdekében.
Feloldás: bátran és offenzíven védekezni, harcolni a döntő csatában.
Ősprincípium: Merkúr-Mars.

Agyvelőgyulladás
(encephalitis; lásd még: Agyhártyagyulladás)
Testi szint: agy (kommunikáció, logisztika).
Tüneti szint: harc a leg/obb lényegért, összeütközés a központban: „lenni vagy nem
lenni".
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Feldolgozás: nyíltan és bátran rendszerezni az életet; felvenni a túlélésért folytatott
harcot, mindent bevetni a küzdelembe; hagyni magunkat központilag „elragadtatni";
az idegszálainkat feszítő kihívásokat bátran felvállalni.
Feloldás: „felvenni a kesztyűt", vállalni a „mindenért" folytatott harcot; bátran,
őszintén keresni és befogadni a lázadó ötleteket, és kritikusan megvizsgálni azokat.
Ősprincípium: Merkúr-Mars.
írod.: Léi.

Agyvérzés
(apoplexia cerebri)
Testi szint: agy (kommunikáció, logisztika), véredények, erek (az életerő közlekedési
útvonalai), idegek (hírszerzés).
Tüneti szint: az alaphelyzet tisztázása és értelmezése; gyakori a Magas
vérnyomás; hatalmas ütés éri a központot, és véget vet a megszokott életnek („mint
akit villám sújtott"); egy csapásra beüt egy magasabb hatalom; vérrög torlaszol el egy
központi véredényt, ami az adott (testi) oldalon, és általában a szembeesőn is
„dugulást" okoz; elveszíteni a női (bal), illetve a férfias (jobb) oldalunkat; elfordulás
a gátolt oldaltól, ahogy átvitt értelemben már rég megvalósítottuk ezt (rátekintünk arra
a gócra - a bal, illetve a jobb agyféltekében
amely a gutaütéstől sújtott testféllel
ellentétes oldalon helyezkedik el: az idegpályák kereszteződése); „kormányszinten"
lekapcsolni az élet (test) egyik felét; legmagasabb szinten elrendelt blokád; magas
nyomás esetén: boldogan belemenni mindenféle harcba, csak hogy ne kelljen
megvívni az élet döntő csatáját.
Feldolgozás: tudatosítani, hogy az élet melyik (archetípusos) oldala szenved hiányt, s
melyik az, amelyre ezáltal kénytelenek vagyunk rátekinteni; megbékélni az ép oldallal
az őselvek (férfias-női) szerint, hogy annak minden lehetőségét kiaknázzuk; a blokkolt
oldal pólusa felé fordulni, s új életet lehelni belé; ahogy egy kisgyerek megteszi az
első lépéseket, ugyanúgy kell elkezdeni újra bevonni életünkbe ezt az oldalt; tudatosan
megélni, hogy mindkét oldalra szükség van az életben ahhoz, hogy valóban részt
vehessünk benne, ahogy szükség van a lélek mindkét oldalának (női és férfias)
megélésére is; megkeresni az elveszett oldalt; az árnyék, az ellenpólus integrálása;
teljesen elmerülni a női oldal mélységeiben (jin) annyit jelent, mint rálelni a férfias
oldal Gang) lényegére, vagyis a behatolás a férfias oldal (jang) mélységeibe a női
oldal (jin) megismeréséhez vezet, lásd: taj esi szimbólum; tanulmányozzuk a gömbember mítoszát (Platón: Lakoma) aki kettéhasad (az egységes természet kettéhasad),
és az elveszett feleknek ezután folyvást keresniük kell egymást; így teljesedik be (és
mutatkozik meg) a gutaütés és a féloldali bénulás által a „bűnbeesés" és a legmélyebb
archetípus, amely minden ember kezébe adatik (eredendően) az útra.
Feloldás: a házunk (életünk) támasztófalait ért csapást a teljes újrakezdéshez kell
felhasználni; az élet mindkét oldalát be kell fogadni, hogy teljes emberré váljunk.
Ősprincípium: Mars-Uránusz.
írod.: Léi.

AGYZÚZÓDÁS

100

Agyzúzódás
(contusio cerebri, az agyrázkódás erősebb tüneteket okozó változata)
Testi szint: agy (kommunikáció, logisztika), fej (a test fővárosa).
Tüneti szint: hasonló az agyrázkódáséhoz, azzal a különbséggel, hogy maradandó
sérülések veszélye is fennállhat: elfojtott tartalmak felszínre kerülése a heves rázkódás
következtében; az eddigi gondolkodási minták „felrázódnak"; vakmerőség; konkrét
határokba ütközni; „fejünkre koppintottak"; (időszakosan) megvonni a dominanciát
a kapcsoló központtól: regresszió az ájulásban.
Feldolgozás: pihentető szüneteket beiktatni a központban, rádöbbenni az
eszméletlenség és az ájulás okára; inkább gondolatilag hagyjuk magunkat felrázni.
Feloldás: újrakezdés.
Ősprincípium: Uránusz-Merkúr-Szaturnusz.

AIDS
Testi szint: védekező rendszer (védelem).
Tüneti szint: testi nyitottság a szellemi-lelki helyett, ami idővel nem
összeegyeztethető az élettel; a testi védelem hiánya, miközben átvitt értelemben
fokozott hárítás, védekezés történik; egyre növekvő immunológiai védekezési
képtelenség, ezzel egy időben fokozott lelki védekezési kényszer; szexuális bűntudat;
elnyomott szerelem; az ösztönerők fenyegető jelenléte; az archetípusos férfias pólust
kétségbeesésbe kergetni, és kikényszeríteni a tiszteletet a női pólus iránt; a férfiúi
princípiumot térdre kényszeríti, és megpróbálja szeretni tanítani; együttérzésre szólítja
fel a többi embert; a külső, anyagi túlhangsúlyozása, ezzel egy időben a belső
tartalom, az érzelem és a tudat elhanyagolása (szerelem helyett szex); minden
ellenállás letiltása: így testi szinten tanítja meg, ami lelki szinten az egyesülés
és a szerelem formájában lehetne jelen; az elnyomott fekete istennő (Hekaté/Káli) és
rettenetes haragjának kifejeződése (Mensch.); a kollektív függőség és az egymással
való „összegabalyodás" szimbóluma.
Feldolgozás: a szellemi-lelki nyíltság kiharcolása, hogy testileg képessé váljunk
megtartani életfontosságú határainkat; megtanulni lelkileg kinyílni, beengedni és
testileg lezárni, védekezni: védelem testi szinten (óvszer használata); a tartalom és
a forma (szerelem és szexualitás) összehangolása; távolságot tartani a fizikai
erőszakkal és erővel (Mars) szemben, a gyengédség hangsúlyozása (Vénusz), amely
nem vezethet sérülésekhez; megtanulni a női pólust hangsúlyozni a férfias pólussal
szemben; lelki kinyílás előítélet-mentes beszélgetések eredményeképpen; olyan
gyakorlatok, amelyek a bizalmat növelik: megtanulni elengedni magunkat (hanyatt
esési gyakorlat), az önuralomból az ösztönök általi vezetettség állapotába.
Feloldás: rábízni magunkat egy másik személyre; a kapcsolatokon belüli
kötelezettségek; a következmények viselése; teljes mértékig odaadni magunkat az
életnek, annak sötét oldalait is beleértve (ugyanez vonatkozik a kapcsolatokra is);
egyesülés, a szellemi-lelki síkon mindennel azonosulni, eggyé válni.
Ősprincípium: Plútó-Neptunusz (Mars-Vénusz-Szaturnusz).
írod.: Mensch.
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Ajak-, áll-, szájpadhasadék
(lásd: Archasadékok)

Ájulás
0lásd még: Epilepszia, Alacsony vérnyomás, Keringési zavarok)
Testi szint: agy (kommunikáció, logisztika).
Tüneti szint: menekülés a felelősség elől, kitérési manőver; eltűnni, mint a kámfor,
nem vagyunk hajlandóak uralni a helyzetet, megoldani a problémát.
Feldolgozás: hatalmi követeléseinket engedjük el tudatosan; más dimenziók
mélységeit kutassuk.
Feloldás: adjuk át a hatalmat egy magasabb rendű lénynek: „legyen meg a Te
akaratod".
Ősprincípium: Neptunusz.

Akceleráció
(lásd: Koraérettség)

Akinospermia
(a spermiumok mozdulatlansága)
Testi szint: here (termékenység, kreativitás).
Tüneti szint: az ondósejtek mozgásképtelensége következtében kialakuló
terméketlenség; mozdulatlanság a férfiasság terén; a páciens képtelen a férfiúi,
házastársi, nemzői szerep betöltésére.
Feldolgozás: a férfiasságról alkotott régi és elavult elképzelések feladása; a szereppel
kapcsolatos saját elvárásaink felülvizsgálata; a termékenység hiányának felismerése és
átgondolása; a kötetlen „agglegényélet" feladása; inkább mi magunk váljunk
nyugodtabbá, mintsem a spermiumainkat „nyugtassuk le túlságosan".
Feloldás: saját életritmusunk megtalálása; a belső nyugalom megvalósítása.
Ősprincípium: Mars-Szaturnusz.

Akne
(lásd: Pubertáskori akne, Bőrkiütés)

Alacsony növés
(lásd még: Törpenövés)
Testi szint: az egész test érintett.
Tüneti szint: kis kiteijedésünk által a figyelem felkeltése; mások között elsüllyedni;
gyermeki szintre és méretre korlátozódni.
Feldolgozás: álljunk ki kisnövésünk mellett; legyünk szerények és mérsékeltek;
tanuljuk meg a kisebb szerepét játszani: „kicsi a bors, de erős"; kis lehetőségeinkből
hozzuk ki a legtöbbet.
Feloldás: alázatosság.
Ősprincípium: Szaturnusz.
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Alacsony vércukorszint
(lásd: Hypoglykaemia)

Alacsony vérnyomás
(hipotónia; lásd még: Kötőszöveti gyengeség)
Testi szint: vér (életerő), nem ütközik ellenállásba az érfalon (az életerő útvonalain),
amely meghátrál, nincs ellenállása.
Tüneti szint: az érfal (határ) nincs megfelelő nyomásnak, terhelésnek kitéve;
meghátrálni az ellenállás és a kihívások elől; nem felderíteni saját határainkat,
elmenekülni a konfliktusok elől; látszólagosan lemondunk saját hatalmunkról, nem
vállaljuk a felelősséget; visszavonulás a tudatalattiba; menekülés az ájulásba: az
állhatatosság és az egyenesség hiánya; szédüléssel „szédítjük" környezetünket; az
életenergia nem talál vissza a központba, hanem elakad valahol a periférián; félelem;
hideg végtagok: a földdel való kontaktusteremtés hiánya (láb), belsőleg nincs meg
a készség a kapcsolat felvételére (kezek); áldozatszerep; csigaszerep: „visszahúzódás
a csigaházba"; a „földre kényszerítettség" érzése; erőtlen, levert, alélt állapot; passzív
ellenállás (reggelente nem bírunk kikelni az ágyból); regresszióra való hajlam;
unalmas, feszültségmentes életmód, ami persze hosszú életet biztosíthat, mivel kíméli
a szívet; az élet visszautasítása (gyermeki hozzáállás): „Majd a papa (félj) megoldja!";
gyakori hajlam a depresszióra és az ünneprontásra.
Feldolgozás: az erőtlenség, ernyedtség helyett valódi ellazulás; a teremtés csodájával
szemben felismerni saját kicsinységünket, gyengeségünket; neheztelés nélkül
elfogadni és alkalmazkodni a magasabb rendű törvényhez; önszántunkból lemondani,
ahelyett hogy harcolnánk; Földanyánk kegyeire bízni magunkat, és hagyni, hogy Ő
gondoskodjon rólunk; gyökeret verni (összeköttetés a földdel); a hatalom és
a felelősség a magasabb rendű létező kezébe való („Legyen meg a Te akaratod!");
gyakorlatok az ősbizalom utólagos kifejlesztésére (gyakorlatok, amelyek lehetővé
teszik az egység megtapasztalását); a „jobb adni, mint kapni" elvét a vér (a test)
szintjéről a tudatosság szintjére emelni; bevallani saját magunknak, hogy képtelenek
vagyunk gyökeret verni és kapcsolatokat kialakítani, és elfogadni az események
kötetlen folyását; tudatosan feláldozni magunkat, mielőtt az áldozat szerepébe
menekülünk; regresszió a religio (= visszavonatkoztatás az élet eredetére) értelmében.
Feloldás: alázat; alkalmazkodókészség; rugalmasság, hajlékonyság; együttérzés
(könyörületesség); megtalálni saját helyünket a világban, és gyökeret verni: odaadni
magunkat az életnek.
Ősprincípium: Hold-Szaturnusz.
írod.: Herz., Út., Mkass. Niedriger Blutdruck (Alacsony vérnyomás).

Albinizmus
(általános pigmenthiány)
Testi szint: bőr (határ, kapcsolat, gyengédség) és a hozzárendelt szervek, testrészek;
szem (belátás, átlátás, a lélek tükre és ablaka).
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Tüneti szint: teljes színtelenség a határterületeken (bőr): színtelen élet; a szabadságés hatalmi szimbólumok, az antennák, vagyis a haj teljes színtelensége; a lélek
ablakának pirosas áttetszősége mint figyelmeztetőjelzés; a fehérnek, azaz az egység
színének kizárólag testi szinten történő megvalósulása, ahelyett hogy a tudat szintjén
jelenne meg: a páciens nincs tisztában az élet poláris mivoltával; megmaradt
a magzati, paradicsomi állapot ártatlanságában; az életszerű dolgokat fenyegetésnek
tekinti (a napfény elől való menekülés a leégéstől való félelem következtében).
Feldolgozás: a páciensnek meg kell tanulnia odafigyelni a külső behatások alapvető
ellentmondásaira; az ellentétek (legyen az „forró vagy jéghideg") bevitele
a mindennapokba.
Feloldás: tudatos szinten is megfelelni a fehérnek, az egység színének (amely minden
színt tartalmaz egyszerre); belső világosság; távolabbi cél az ellenpóluson: kinyílni az
élet összes színére és színárnyalatára.
Ősprincípium: Szaturnusz-Hold.

Alexia
(szóvakság, olvasási képtelenség)
Tüneti szint: mai intellektuális világunk teljes mértékű visszautasítása.
Feldolgozás: a páciensnek meg kell tanulnia a bonyolult szövegek „kibetűzése"
helyett Isten nyelvét közvetlenül megérteni, amely a teremtésben mindenütt jelen van
és egyértelműen felismerhető; konkrét dolgokkal foglalkozni az absztrakt, elvont
helyett.
Feloldás: „olvasni" a Teremtés könyvében, hiszen a világban minden a teremtés része.
Ősprincípium: Merkúr-Szaturnusz.

Alhasi gyulladás
(lásd: Adnexitis, Petefészek-gyulladás)

Alkalózis
(ellúgosodás; a vér pH-értékének túlzott megnövekedése, az Acidózis, vagyis az
elsavasodás ellenpólusa)
Testi szint: először a szövetekben (tartás) alakul ki, később azonban a vérre (életerő)
is átteijed.
Tüneti szint: a lélek helyett a testben gyülemlik fel a túl nagy mennyiségű nőies,
bázikus (lúgos) elem.
Feldolgozás: lelki síkon kell több nőiességet megőriznünk, tudatosan kell
megnyílnunk a világ felé, barátságosabbá válnunk, ahelyett hogy „maró" gúnnyal
szemlélnénk a világot.
Feloldás: saját nőies oldalunk elfogadása; helyet adni a női oldalnak is a világban;
távolabbi cél: a férfias és női pólus (jin és jang) közötti egyensúly megtalálása és
megtartása.
Ősprincípium: Hold-Vénusz (a sav, vagyis a Mars ellenpólusa).
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Alkoholizmus
(lásd még: Szenvedélybetegségek, Zsírmáj, Májcirrózis, Hasnyálmirigy-gyulladás)
Testi szint: szinte minden fontos szervünk érintett, de különösen a máj (élet,
értékelés, visszacsatolás), a gyomor (érzelem, befogadókészség) és az idegrendszer
(hírszolgálat).
Tüneti szint: az alkoholista kísérletet tesz arra, hogy az élet keménységét
„meglágyítsa", illetve hogy lágynak és „kereknek" érezze saját magát; hogy az
egyébként „nehezen emészthető" dolgokat alkohollal öblítse le; „mindent lenyel";
„öblös torkába" hatalmas mennyiség fér; valódi eksztázis helyett rövid mámor;
gyengédségre vágyik, egy szebb, jobb, konfliktusmentesebb világra, amit a konfliktus
kerülésével próbál megoldani; visszalépés a gyermekkorba, regresszió: az
artikulálatlan hangokat kiadó, gagyogó, dadogó, botladozó nyelvű részeg ember mind
nyelvileg, mind motorikusán visszaesik a kisgyermek szintjére, aki nem tud meglenni
a cumisüveg nélkül, amit az alkoholista esetében a „flaska" jelképez; az alkohol is
azok közé a drogok közé tartozik, amelyek „segítségével" el lehet menekülni
a valóság elől, és míg az illető „teletölti magát", elfelejti a fájdalmat és az átélt
kudarcokat; a gyengeség, a bizonytalanság, a bátortalanság kifejezőeszköze, az élet
értelmetlennek tűnik: aki „szájával az üvegre tapad", a csecsemőhöz hasonlatos, aki
anyja keblére vágyik, és ahogy a csecsemő számára az anyamell, úgy nyújt az
alkoholista számára biztonságot, védettséget az alkohol; ez idővel impotenciát is okoz.
Feldolgozás: az alkoholistának meg kell tanulnia megbarátkozni saját lágyságával, és
megkeresni a lágyság (a női pólus) oázisait az élet keménysége közepette; védettség
biztosítása szellemi és szociális téren; „kerekké tenni az életet", olyanná, ahol a lágy
dolgok ugyanúgy elismerésben részesülnek; regressziós gyakorlatok meleg vízben,
anyaméhgyakorlatok; megtanulni „nyelni" a szó átvitt értelmében, megtanulni
elviselni a kudarcot; eksztázisgyakorlatok: eksztázis a szexualitásban, a táncban,
a zenében vagy különböző sportokban, mint pl. a vitorlázás, a szörf vagy a síelés; ki
kell békülnie saját gyermeki mivoltával; a felnőtté válás rítusai; a lényeg megtalálása;
a keresés rítusa: Vision Quest (játék); a „spiritusz „nyakalása" helyett spirituális
útkeresés; a Névtelen Alkoholisták egyik csoportjának felkeresése.
Feloldás: be- és elfogadni az élet történéseit; a dolgok értelmét, az egységet, az
egészséget keresni: a boldogságot, az üdvösséget belül, magunkban megtalálni;
a vallás (religio) mint visszatérés az egység, az egyesülés, a valódi testvériség
állapotába; az ellenpóluson: inkább megbirkózni a világgal, mint elmenekülni előle.
Ősprincípium: Neptunusz.
írod.: Sors. (Rituálék), Vkass. Sucht und Suche (Függőség és keresés), Mkass.
Suchtprobleme (Függőségi problémák).

Alkoholmérgezés
Testi szint: agy (kommunikáció, logisztika), máj (élet, értékelés, visszacsatolás).
Tüneti szint: az önuralom megszűnése, a gátlások kioldódása, gondolati zavar, az
ítélőképesség gyengülése, a távolságtartás teljes hiánya: önuralomvesztés, ahelyett
hogy az illető az őt korlátozó gátlások (tudatos) felszabadítását tűzni ki célul;
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a kritikus gondolkodás feladása az érzelmek javára; a józan ítélőképesség elvesztése,
amelynek helyére leginkább az „elítélés" képessége kerül; az (emberek irányában
való) távolságtartás feladása.
Feldolgozás: a bizalom érzésének kialakítása gyakorlatok segítségével; a páciensnek
meg kell tanulnia elengedni magát; felismerni, hogy milyen magatartási minták
választják el a többi embertől; a mámor megtapasztalása, életcél iránti lelkesedés;
inkább beleérzés, mintsem tompultság az alkohol hatására; közelség és beleérző
képesség; az érzések és a bizalom megszerzésére más, megfelelőbb utat kell találni.
Feloldás: megadni magunkat az életnek és saját életfeladatunknak; azonosulni az
egység iránti vággyal; a spirituális útkeresés fontossága; a lelki-szellemi sík
összeolvadása más érző lénnyel.
Ősprincípium: Neptunusz.
írod.: Vkass. Sucht und Suche (Függőség és keresés), Mkass. Suchtprobleme
(Függőségi problémák).

Alkoholpszichózis
(lásd még: Alkoholizmus, Alkoholmérgezés, Korzakov-szindróma, Szenvedélybetegségek, Delírium)
Testi szint: szinte minden testrész érintett, különösen az agy, mint a tudatosság alappillére, az idegrendszer (kapcsolat, kommunikáció) és a máj (értékelés, világnézet,
vallás).
Tüneti szint: rendszerint a túlzott, állandó, hosszú időn át tartó alkoholfogyasztás
eredményeképpen jön létre, amikor az agy a legkisebb mennyiségű alkoholra is
túlérzékenyen reagál (alkoholszenzibilitás); a külvilág felé képviselt személyiség
összeomlása az alkoholmérgezés hatására; a személyiségnek a tudatalatti mélyére
taszított részeinek felszínre törése; túlzott feloldódás, zavaros gondolatok, az ítélőképesség gyengülése, az önuralom elveszítése, féltékenységi rohamok, a kritikus
gondolkodás és az ítélőképesség összeomlása, a tudatot elárasztják a sötét oldalról, az
árnyékvilágból származó félelmek; de ahogy a mondás is tartja: in vino veritas
(borban az igazság).
Feldolgozás: kibékülés saját sötét oldalunkkal, árnyékvilágunkkal (a pszichoterápia
segítségével); gyengéd regressziós gyakorlatok, pl. meleg vízben anyaméhgyakorlatok;
a keresés rítusai; alkoholterápia, lásd még
Alkoholizmus és ^ Alkoholmérgezés.
Feloldás: a személyes Alvilágunkból feltörő minden „árnyat" feladatnak kell
tekintenünk: „árnyékterápia", amely gondoskodik arról, hogy a tudatos és tudat alatti
síkok lassan láthatóvá váljanak egymás számára, lehetővé téve az árnyak tudatosítását.
Ősprincípium: Neptunusz-Plútó.
írod.: Vkass. Sucht und Suche (Függőség és keresés), Mkass. Suchtprobleme
(Függőségi problémák).
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Allergia
(lásd még: Immungyengeség, Gyulladás)
Testi szint: bőr (határ, kapcsolat, gyengédség), tüdő (kapcsolat, szabadság, kommunikáció), emésztőrendszer (ind. bhoga = 'megenni a világot, majd megemészteni azt'j.
Tüneti szint: a nagyfokú agresszió és a nagyfokú érzékenység közötti konfliktus;
a harctér a test; túlzott reakció, túlzott fegyverkezés, hamis ellenségkép: védekezés
a barátokkal (pl. élelmiszerekkel) szemben, ahelyett hogy az ellenség
(pl. baktériumok) támadásait vernénk vissza; erős tudatalatti, fel nem ismert, ki nem
élt agresszió: agressziókivetítés, -felgyülemlés, elnyomott életigenlés; harc a félelem
tárgyával szemben, félelem az életszerűségtől, az életerőtől: félelem minden élettel teli
megnyilvánulástól (pl. a tavasztól, amelynek életereje pont a mag kikelésében, a fákvirágok kitörő bimbózásában, kicsattanó zöldjében van); hatalmi játékok: az
allergének célba érését megakadályozandó, a páciens saját környezetét terrorizálja,
hogy ily módon élje ki agresszióját; az ebből következő bűntudat pedig ismét az
agresszió elfojtásához vezet.
Allergének: az életteliség, de egyben a „piszok" szimbólumai is, amelyekben
a szexualitás különös hangsúlyt kap, mint „tisztátalan" cselekedet; a szimbolikus
vonatkozásnak nem feltétlenül kell tudatosulnia az érintettekben, elég, ha a kollektív
tudattalanban jelenik meg (pl. a kisgyermek se tudja, hogy a penicillint
penészgombából állítják elő);
1. Állatszőr (általánosan): félelem a szerelem animális, ösztönszerű, szexuális
vonatkozásaitól; különösen a macskaszőr esetében, amelyet simulékonyság,
dörgölőzés, szőrének puha lágysága jellemez, ezzel együtt gyakran taijuk a macskát
„hamis" állatnak és a csábítás szimbólumának; a kutyaszőr = agresszió: őrző-védő
kutyák, rendőrkutyák, harapósság (a harapás mint a szerelem és a szexuális aktus
része: „úgy szeretlek, majd megeszlek"); lószőr = ösztönösség (a tehenészfiú, aki
kancáját combjai közé szorítva legyőzi a világot).
2. virágpollen, fűmag (a növények hímmagja), mogyoró (a heréket is szokták így
nevezni) = félelem a termékenységtől, a szerelemtől, a szexualitástól, az
ösztönszerűségtől.
3. házipor (a háziporatka ürüléke) = félelem a tisztátalanságtól, a piszoktól.
4. élelmiszerek és élvezeti cikkek (é/e/miszer, életszerűség, vitalitás), általánosan: az
élelmiszerek piszkos, szennyezett, veszélyes részei; különösen a gyümölcsök (mint
a női és férfias pólus nemi egyesülésének eredménye) = „a tiltott gyümölcs"; eper =
kemény, feszes, vörösen csábító: „Úgy vágyom eper-ajkaidra!" (Frangois Villon);
barack = „bőre hamvas, mint az őszibarack" vagy a „kerek, formás popsi", amely
a barackhoz hasonlatos; cseresznye = a cseresznyelopás évszázadok óta töretlen, vásott
öröme, amelynek legérettebb példányai messze a fa tetején piroslanak; banán =
fallikus szimbólum, amely pépesített, ragadós, masszája müzli- vagy tápszeralapként
szolgál; gabona = gabonagríz/ragadós tészta: síkos, tapadós, édes (ha a kenyeret
hosszasan rágjuk, édessé válik a benne lévő glükóz hatására); glutén (a gabona
ragasztóanyaga) = kenőcsös, ragacsos, kötőanyag; tej = az anyaság-nőiség
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szimbóluma; alkohol = a mámoros eksztázis, az önuralom elvesztése, a sötét erők
kiszabadulása, a gátlások felszabadulása.
5. gyógyszerek: egyre inkább veszélyes, szennyezett, káros, kémiai anyagokként élnek
a köztudatban (és emiatt mind gyakrabban allergénként szerepelnek); kivételes eset
a penicillin (a penészgomba: aspergillus penicillinum) = piszok.
6. festékek és oldószerek: miután veszélyesnek és mérgezőnek nyilvánították Sket,
mind gyakrabban lépnek fel allergénekként (a kollektív tudattalanban is így jelennek
meg).
Feldolgozás: gyakorlatok az agresszió kiélésére (dinamikus meditáció, konfrontációs
gyakorlatok, testedzés - energia az allergia helyett); az érzékenység iskolázása
(megtanulni megkülönböztetni a barátot az ellenségtől); kerülni az agresszió testi
szintre szorítását, ehelyett inkább valóban megélni azt, vagyis agresszívebben
gondolkodni és cselekedni; „élni merni", elfogadni a kihívásokat; offenzívebben
cselekedni, kifejleszteni reakciókészségünket, „megvívni az élet harcait"; élvezetet
találni az erotikában; életünk elutasított és került területeivel szembenézni, bátran
felvenni velük a harcot, ezáltal csökkenteni pszichés érzékenységünket; az elkerült
témák tudatos szintre emelése, és integrálása, pl. házipor-allergia esetében: a „csúnya"
viccek meghallása, a „szennyes ruha" tudatos tisztítása, mosása; a pszichoterápia mint
módszer bevetése árnyaink feltárására, illetve feldolgozására.
Feloldás: „szeressétek ellenségeiteket"; annak a ténynek a felismerése, hogy az
ellenség bennünk magunkban lakozik; az ellenségesnek nyilvánított szimbólumok
tudatos beengedése és jelentéstartalmuk egészének elfogadása; baráti természetük
felismerése; bátran élni; szembenézni az élet kihívásaival, kon/rewíálódni (lat. front =
homlok), vagyis arccal az élet felé fordulni; legyőzni a büntetéstől való félelmet; hálát
adni az élet kihívásaiért, és eleget tenni azoknak.
Ősprincípium: Mars-Plútó (az agresszió elnyomása), Mars-Neptunusz (az agresszió
előli menekülés).
írod.: Mensch., Út., Vkass. Gesunder Egoismus - gesunde aggression (Egészséges
egoizmus - egészséges agresszió), Mkass. Allergien (Allergiák).

Állkapocshasadék
(lásd: Archasadékok)

Álmatlanság
(insomnia)
Testi szint: általában tudati probléma.
Tüneti szint: félelem a kontrollvesztéstől, az odaadástól, az ismeretlen dolgok
beengedésétől; hiányzó bizalom a női pólussal szemben; túl nagy hangsúlyt helyezünk
a férfias, gondolkodó pólusra; túl sok az életenergia (vér) a központban (agy), ami
ezáltal nem tud nyugalomra térni; túl erős e»-azonosulás: alvás = halál (Thanatosz,
a halál édestestvére Hüpnosznak, az álomnak); felhívás, hogy inkább spirituális
szinten „ébredjünk fel" (Buddha = 'az álmából ébredett, a megvilágosodott').
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Feldolgozás: éberebbé válni az éjszaka számára, amely a 24 órából álló nap női
oldala; élvezetet lelni az elengedésben; feltárni az élet női pólusának örömeit és
élvezeteit; tudatosan élni meg az átmenetet az aktív (férfias) napszakból a passzív
(női) napszakba, és pl. egy könnyű esti sétával ünnepélyessé tenni, üdvözölni az
alkonyatot (jóéjt-szertartás, ima, naplóírás, mandalafestés, meditáció stb.); minden
napot úgy zárjunk le, mintha az életet zárnánk le (komolyan gondolkodjunk el azon
a mondáson, hogy az alvás a halál kistestvére); foglalkozni az elmúlással és a halállal;
allopátiásan az ellenpólussal: meditációval, a légzés megfigyelésével, a mantrával
átkapcsolni a jobb agyféltekéről a balra.
Elalvási trükkök: 1. elszámolni százig, majd vissza, esetleg bárányfelhőket számolni
a képzeletbeli égen, mígnem az unalomtól kikapcsol az értelem, és elalszunk; 2. koanmódszer: megpróbálni megoldani egy intellektuálisan megoldhatatlan feladatot, pl. az
egyik kéz tapsolására fülelni (a rinszai zen tradícióból); 3. fokozatosan emelkedő
hőmérsékletű lábfürdők vagy Kneipp-módszer (kicsalogatja a vért a fejből);
4. kielégítő és fizikailag fárasztó szeretkezés elalvás előtt; 5. elalvási rituálék, mint pl.
végigpörgetni fejben a nap eseményeit; vezetett meditáció - mindkettőhöz útmutató:
Dahlke: Reisen nach Innen (Utazás belsőnk felé).
Feloldás: megbékélés a nap sötét szakaszával és a valósággal; elfogadni, hogy vannak
megoldatlan dolgok; elengedni a tökéletességre törekvésünket; ráébredni
a „valóságra" és „lelki életünkre".
Ősprincípium: Neptunusz.
írod.: Út., Mkass. Schlajprobleme (Alvászavarok).

Alopecia areata
(lásd: Hajhullás)

Alopecia pityrodes
(lásd: Hajhullás, Korpásodás)

Álterhesség
(pszeudograviditás, a korai ultrahangvizsgálatok és terhességi tesztek miatt manapság
egyre ritkábban fordul elő)
Testi szint: méh (termékenység, oltalom); has (érzés, ösztön, élvezet, középpont);
nemi szervek (szexualitás, polaritás, szaporodás).
Tüneti szint: a gyermek utáni túlzott vágy és az attól való tudattalan félelem,
valamint a szexualitás és az anyaság közötti konfliktus; tartalom (ok) nélkül felfújni
magunkat; terhes anyaként viselkedni, anélkül hogy vállalni kellene
a következményeket; a terhesség mint a hatalom gyakorlásának lehetősége; megőrizni
a látszatot; látszat és valóság közötti konfliktus.
Feldolgozás: megtanulni a válaszokat a női lét kérdéseire, ráérezni a saját nemi
szerepünkkel járó felelősségre; megismerni, megérteni saját születési traumánkat,
feltéve ha a valódi terhesség azért nem jön létre, mert félünk a szüléstől; kibékülni
a szexualitással mint a terhesség alapvető feltételével; ha a „piszkos" szex és a „szent"
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anyaság közötti ellentét értelmezésével van probléma, ki kell alakítani az egészséges
felfogást, és fel kell dolgozni a témát; fejlettebb szinten gondolkodni a női hatalom
gyakorlásáról.
Feloldás: megbékélés a női lét összes mélységével.
Ősprincípium: Hold-Neptunusz.

Alultápláltság
(alacsony testsúly; lásd még: Anorexia nervosa)
Testi szint: gyomor (érzelem, befogadóképesség), testalkat (a személyiség
kifejeződése, megmutatkozása).
Tüneti szint: vágyódás a nem anyagi dolgok iránt; hadilábon állunk az élvezetekkel:
semmit sem engedélyezünk magunknak, illetve mindent azonnal felszámolunk
(elégetünk); tudattalan sóvárgás; nem merünk teljességgel kerek egészek és
egészségesek lenni; nem öltünk zsírpárnákat magunkra; tudattalanul aszketikus
ideálokat követünk; elvékonyodunk, elpárolgunk; túl könnyűnek találtatunk; nem
tulajdonítunk magunknak fontosságot, jelentőséget.
Feldolgozás: 1. homeopátiás módszerrel: hódítsuk meg a szellemi világot,
a súlytalanságot, hogy majd ismét bizalmunkba fogadhassuk az anyagi világot is
(étkezések, súlyerő stb.); találjunk élvezetet a kevésben („a kevesebb több");
2. allopátiás módszerrel: közelítsünk tudatosan az élvezetek felé; engedjük tudattalan
vágyainknak, hogy tudatosuljanak, és tartsunk ki mellettük, ismerjük meg és fogadjuk
el titkos, lelki mélységeinkben megbúvó testalkatunkat; tartsunk gyakori, rövid (2-4
nap) böjti időszakokat, hogy eléljük súlyunkat, és lelkileg is növekedhessünk; bízzunk
súlyunkban és önmagunkban, higgyük el, hogy képesek vagyunk élvezni az életet.
Feloldás: találjunk rá megfelelő súlyunkra és alkatunkra, majd törekedjünk
a megtartására.
Ősprincípium: Vénusz-Szaturnusz.
írod.: Súlypr.

Aluszékonyság
(somnolentia)
Tüneti szint: az alaphelyzet tisztázása és értelmezése (gyakran organikus agyi
folyamatoknál is); félelem a napi (teljesítmény-) elvárásoktól; menekülés az
álomvilágba, a korai gyermekkor tudattalan világába; kivonni magunkat a felelősség
alól; félelem a megszületéstől.
Feldolgozás: beleengedni magunkat a félelembe, amíg csak annak kapui teljes
szélességben kitárulnak előttünk; a másik oldal álomvilágát tudatosan feltárni
(álomjóga, tudatos álmodás stb.); (terápiásán) újra átélni a gyermekkor
tudattalanságát, hogy aztán végleg el lehessen engedni; megbarátkozni saját születési
traumánkkal (reinkarnációs terápia); még egyszer visszatérni az anyaméh
Paradicsomába, hogy aztán a „születéssel" tudatosan elbúcsúzzunk tőle; tekintsünk
a napokra, mint az élet szimbólumára, és kezdjük mindig valamilyen szertartással.

ALVAJÁRÁS
Feloldás: az életre adott válaszainkban találjuk meg a felelősségvállalás lényegét
(angolul: responsibility = the ability to respond = 'választ adni az életre'); válaszokat
keresni, még alvás közben is (a német „Den seinen gibt's der Herr ím Schlaf"
mondás szerint az Úr az övéinek még alvás közben is megadja az égi útmutatást),
„még egyet aludni" valamire.
Ősprincípium: Neptunusz.

Alvajárás
(lásd: Holdkórosság)

Alzheimer-kór
Testi szint: agy (kommunikáció, logisztika), idegek (hírszolgálat).
Tüneti szint: korai öregedés (korábban: öregkor előtti, presenilis dementia);
alkalmasint zajártalom vagy kémiai, illetve egyéb általános ingertúlterhelés
következménye (az agy egyfajta emésztőszervrendszerként az immateriális
tartományban túlterhelésnek van kitéve, és így lehetőségeit idejekorán kimeríti);
a fejlődés lehetőségének elvesztése; ahelyett hogy ismét gyermekké válna, az
Alzheimer-kóros páciens inkább gyermeteg vonásokat vesz fel; a hozzánk közel eső
dolgok iránti felelősség feladása (először a rövid távú memória esik ki); letérni az
útról, a tájékozódási készség elvesztése (az illető nem találja, merre van kelet): az elet
végén nem ért el célt, hanem elvesztette szem elől az utat: zűrzavar; az elengedés
stratégiája az árnyékba zuhan: „az istenek alkonya": a nagy feledés, a külső
nyugtalanság (-* Acathisia, azaz nyugodt ülési képtelenség) a belső feszültségről
árulkodik: nyüzsgő, nyugtalan, tipegő járás, amely csak körbe-körbe visz, nem előre
(„nem tud kiszabadulni a körből"); a beszédzavar is mutatja, hogy az illetőnek már
nincs mit mondania, illetve hogy kiesett a ritmusból; nem bír többé kapcsolatba
kerülni a világgal; a Felismerési képtelenség azt jelzi, hogy a megismerés már nem
lehetséges, a betegség végső stádiumában a páciens saját magát sem ismeri már fel: az
önmagunkra ismerés ellenpólusa: az Apraxia, vagyis a tárgyfelismerési, illetve
mozgás-végrehajtási képtelenség arról árulkodik, hogy a páciens képtelen az élet
alapvető szükségleteit véghezvinni; a Depresszió (felszólítás a halállal való
behatóbb foglalkozásra) és az eufória (a mennyország megvalósítása saját magunkban)
váltakozása; menekülés a gyermekkorba, minden felelősség átadása környezetünknek.
Feldolgozás: elszakadni a múlttól és annak összes kötöttségeitől, kötelezettségeitől;
útra kelni (inkább kis lépésekben haladni, mint egyáltalán nem tenni lépéseket);
lecsöndesedni, engedélyezni a lazítást; visszaemlékezni a lélek otthonára; a világot
ismét gyermeki rácsodálkozással szemlélni (beszéd nélkül); kibékülni a halállal
(depresszió); a boldogság karikatúráját (eufória) valódi lelki szárnyalássá változtatni.
Feloldás: felismerési képtelenség: a tudást bölcsességgé változtatni, majd ezt is
feladni: „csak azt tudom, hogy semmit sem tudok"; magunkat nem felismerni:
Odüsszeusz, aki önmagát senkiként ismeri fel; a gyermek egyszerűségét felszabadítani
magunkban: „ismét gyermekké válni"; az „itt és most"-ban élni, visszatérés az egység
állapotába.

AMINCOLPITIS
Ősprincípium: Neptunusz-Szaturnusz.
írod.: Léi.

Amalgámmérgezés
{lásd még: Nehézfémmérgezés)
Testi szint: mindenütt a kötőszövetben (kötelesség, tartás), különösen veszélyeztetett
területek: vese, idegek, izmok.
Tüneti szint: az idegrendszeren belüli lerakódások (agy, gerincvelő, idegek):
a központi szabályozás létének megkérdőjelezése; a rálátás képességének elvesztése:
az izmokban (izomfájdalommal járó kötőszövet-myalgia): a szellemi-lelki
mozgékonyság gondot okoz; az ízületekben (reumás panaszok): a páciens csak
fájdalmasan tud „artikulálni" (ízületeit mozgatni); a vesében: az embertársakhoz
fűződő harmonikus kapcsolatokat kommunikációs blokádok nehezítik.
Feldolgozás: az amalgámtömések eltávolítása fogorvos segítségével a megfelelő
óvintézkedések megtételével, az amalgám (homeopátiás úton való) eltávolítása
a szövetekből is; saját életünkben felismerni azt a tendenciát, hogy a problémák
eltávolítása az életünkből új problémaköröket von maga után; saját mozdulatlanságunk
elismerése valós problémaként (az idegrendszer, az izmok és az ízületek mind
a mozgással kapcsolatos témához kötődnek).
Feloldás: „tiszta vizet önteni a pohárba" minden téren.
Ősprincípium: Mars-Plútó/Neptunusz,
írod.: Wege der Reinigung (Tisztítókúrák).

Amastia
(emlőhiány; az emlőmirigyek veleszületett hiánya)
Testi szint: női mell (táplálás, érzékiség).
Tüneti szint: a kifejlett nőiség fontos „tartozéka" hiányzik, és ezáltal az a képesség is,
hogy a nő szoptathasson, illetve keblével az ellenkező nemet, társát szexuálisan
magához vonzza.
Feldolgozás: a természetes „amazoni" alaphelyzet elfogadása: a női és férfiúi
tulajdonságok, feladatok egy időben történő kiélése.
Feloldás: az „androgün" élethelyzet elfogadása (az angyaloknak sincs mellük).
Ősprincípium: Hold-Uránusz.
írod.: Frau. „Brust" (Mell című fejezet).

Amenorrhoea
{lásd: Menstruációhiány, -kimaradás)

Amincolpitis
(lásd még: Nemi betegségek)
Testi szint: hüvely (odaadás, szexuális öröm és örömszerzés).
Tüneti szint: az intim szféra halszagúvá válik a Gardnerella baktériumok hatására;
állandó Folyás; a saját nemiség megélése, az „alsó fertály" „büdös" mind
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a páciensnek, mind pedig partnerének; a szexualitás tudat alatti elutasítása: az illető
hölgy öntudatlanul gondoskodik arról, hogy szexuálisan ne legyen vonzó pátja
számára.
Feldolgozás: a problémát felvállalni; védekezni a kétes betolakodókkal szemben,
a „hívatlan vendégek" kiutasítása, az intim szféra védelme.
Feloldás: értelmes döntést hozni annak érdekében, hogy jobban megnyíljunk
a világnak.
Ősprincípium: Plútó-Vénusz,
írod.: Frau.

Amnézia
(emlékezetkiesés)
Testi szint: agy (kommunikáció, logisztika).
Tüneti szint: a páciens nem akar emlékezni, az emlékképek visszautasítása.
Feldolgozás: olyan gyakorlatok, amelyek az elengedésre vonatkoznak, megtanulni
bízni: tudatosan fejest ugrani a vízbe, hanyatt esési gyakorlatok, miközben az illetőt
felfogják hátulról: a baráti kör közepén állva, vakon elengedni magunkat, hogy mások
kaqai felfogjanak minket; megtalálni azt az élethelyzetet, amelyben benne foglaltatik
az újrakezdés lehetősége.
Feloldás: elszakadás a múlttól; a régi dolgok elengedése, megérkezés az „itt és most"ba, valódi önazonosság.
Ősprincípium: Neptunusz.

Amoeba dysenteria
(lásd: Vérhas)

Ámokfutás
Tüneti szint: a hosszú idő alatt felgyülemlett agresszió rohamszerű és kíméletlen
kiengedése, legtöbbször ártatlan, az előzményekben részt nem vevő személyeken: az
agressziógát átszakadása; érzelmi „gátszakadás"; a túlnyomás következtében eldugult
szelep hirtelen kirobbanása.
Feldolgozás: megtanulni kinyilvánítani a véleményünket, és elviselni ennek
következményeit; megtanulni időben hangot adni az agressziónak; agressziós
gyakorlatok, mint pl. dinamikus meditáció, küzdősportok, a sport és a mozgás mint
agressziós szelep integrálása a mindennapokba.
Feloldás: önuralom (amelynek alapfeltétele saját agressziónk felismerése); az
agressziót mint az életerő egészséges vonatkozását integrálni életünkbe; távolabbi cél
az ellenpólust is beleértve: a háború (Mars) és a béke (Venus) kibékítése egymással;
harmóniát találni az ellentétes pólusok között: barátságban lenni Harmóniával,
az egyensúly istennőjével, aki Mars és Venus közös leánygyermeke.
Ősprincípium: Mars-Plútó-Uránusz (az elnyomott agresszió hirtelen kitörése),
írod.: Vkass. Gesunder Egoismus - gesunde Aggression (Egészséges egoizmus egészséges agresszió).
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Anafilaxia
(lásd: Allergia, Keringés-összeesés, ájulás)

Analgesia
(lásd: Fájdalomérzéketlenség)

Anémia

(lásd: Vérszegénység, Vashiányos vérszegénység)

Anesztézia
(lásd: Fájdalomérzéketlenség)

Aneurizma
(körülírt értágulat; artéria- vagy szívfali értágulat)
Testi szint: érfalak (artériák = energiapályák).
Tüneti szint: kialakulása gyakran vezethető vissza érfali sérülésekre (infarktus) vagy
a szív artériáinak elzáródására; az elhalt érfali területek (-f Infarktus,
Nekrózis)
gyenge pontok maradnak, amelyek eltérítik a vért a szívburokba, és így a szívet
kívülről úgyszólván „megfojtják" (szívtamponád): központi felfújódás a gyenge
pontok miatt; az érfal elvékonyodása és megnyúlása gyenge pontokat hoz létre;
az artériák zsákszerű kitágulása az érfal struktúrájának megváltozása miatt, ami
szakadáshoz vezet: ha a „szív megszakad" (= a szívfal, illetve az aorta fala),
az azonnali halálhoz vezet.
Feldolgozás: saját életenergiánk útjait átvitt értelemben kiszélesítem és kitágítani;
új alapokra helyezni az életenergiát; az életerő folyását kifelé engedni; saját energiaháztartásunk gyengeségeivel tisztába jönni; az élet állandó, alapvető fenyegetését
tudatunkba engedni; a „szívszorító" és szívünkre nyomást gyakorló ügyeket
tudatosítani magunkban.
Feloldás: a szív kitágítása (kitárása) átvitt értelemben; meg kell engedni a szívnek,
hogy túlnőjön saját határain; időben engedni a szív nyomásának.
Ősprincípium: Szaturnusz-Neptunusz.
írod.: Herz.

Angina pectoris
(koszorúér-szűkület, koszorúér-elmeszesedés, szívtáji szorító fájdalom)
Testi szint: szív (a lélek lakhelye, szerelem, szeretet, érzelmek, energetikai
központunk); erek (az életerő útvonalai).
Tüneti szint: a Szívinfarktus első lépcsőfoka: a szív túl kevés táplálékot (energiát,
oxigént) kap, elszorul (strangulálódik) a koszorúér görcsbe rándulásának hatására, az
energiaellátást biztosító útvonalak „bebetonozódnak"; „szűkkeblűség" (Út.); szűkség =
félelem: angina (Út.); a szív megkeményedik, kővé válik: „kőszívű"; „hatalmas kő ül
a mellén"; az illető hatalmi törekvések és az én-erők áldozata; a megsemmisülés
érzése; szorongató, nyomasztó élethelyzet (Herz.); a bal, vagyis a női oldal
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segélykiáltása; belső harcok és görcsök a „szívügyekben"; a szív, mint egyfajta
„zsiványbarlang", megtelik gyűlölettel, haraggal és könnyekkel.
Feldolgozás: nyugalmat engedélyezni magunknak; életünket a szív ügyeire fordítani;
hallgatni a szív szavára: meghallani, amit mondani akar nekünk; bevallani magunknak
félelmeinket és a gyűlölet érzését, saját „szwfcösségünk" megismerése központi
kérdésekben, önmagunk elfogadása; megtanulni „szívet lágyítóan" sírni, nem csinálni
„zsiványtanyát" a szívünkből; saját középpontunkra és az élet lényeges momentumaira
koncentrálni; a szív finomabb rezdüléseire is odafigyelni; mandalameditációk és
-gyakorlatok, taj esi.
Feloldás: odafigyelni a szívre, és életünk középpontjává tenni azt; a középpont körül
forogni; „táncolni a tűz körül"; távolabbi cél az ellenpóluson: helyet csinálni a szív
számára; kitárni a szívünket mások felé, és igényeiket figyelembe venni: „szeresd
felebarátodat, mint tenmagadat", így a szívünk is új táplálékot kap, és képessé válik
önmagából táplálkozni; kinyílni a szív bensőséges és bátor rezdüléseire.
Ősprincípium: Nap-Szaturnusz.
írod.: Herz.

Angina tonsillaris
(lásd: Mandulagyulladás)

Angioma
(lásd: Érdaganat)

Angiospasmus
(lásd: Érgörcs)

Angolkór
(rachitis)
Testi szint: elsősorban a csontrendszert (stabilitás, szilárdság) érinti.
Tüneti szint: a D-vitamin és a napfény hiánya miatt kialakuló kórkép, amely az
elégtelen mészkőbeépülés miatt a csontok ellágyulásához és deformálódásához vezet:
a gyermek életéből hiányzó fény és szeretet megakadályozza a biztos struktúrák
(csontok) kialakulását; a lágy csontok arra utalnak, hogy az élet nem elég strukturált;
a csontok deformációja megmutatja, mennyire formálhatók a struktúrák az élet első
éveiben, különösen a szellem és a lélek, de a legkeményebb anyag: a csont is.
Feldolgozás: (a szülők részére, akiknek problémáit sokszor a gyermek tükrözi)
D-vitamin adása az első hónapokban, és a természetes fényben való tartózkodás
manapság nagy biztonsággal megakadályozza a betegség kialakulását; minden
területen fényt engedni az életünkbe; támogatást és gyengédséget nyújtani, védettséget
és biztonságot közvetíteni.
Feloldás: tudatosítani a gyermek lelkivilágának, szellemvilágának és
csontszerkezetének a lágyságát és deformálhatóságát, felelősségteljesen bánni vele;
a fejlődő életnek biztosítani a szeretetet és a biztos védelem bázisát.
Ősprincípium: Szaturnusz-Hold.

ANOREX1A NERVOSA

Ankylosis
(lásd: ízületmerevség)

Anomália
(lásd: Fejlődési rendellenesség)

Anorexia nervosa
(kóros soványság; lásd még: Bulimia, Szenvedélybetegségek)
Testi szint: az egész test, de különösen női részei; gyomor (érzelem,
befogadókészség); csaknem kizárólag lányokat érint.
Tüneti szint: a leányból nővé válás megtagadása; konfliktus a következő területeken:
a szellem és az anyag, a tisztaság és az ösztön, a vágyakozás és az aszkézis, az éhség
és a lemondás, valamint az egocentrizmus és az odaadás között; félelem az orgazmus
során szerzett tapasztalatoktól (az egység megtapasztalásától), ezzel egyidejűleg
azonban az egyesülés utáni vágy is megjelenik; a beteljesületlen vágyakozás küzd az
aszkézis utáni sóvárgással; félelem az elevenségtől, eközben mohó vágyakozás az
elevenre, az életszerűre; cél: a tisztaság és az átszellemülés, a szemérmesség és
a nemnélküliség, az anyagnélküliség; az aszkézis mint eszménykép: minden élvezetet
(szerelmet, étkezést) megvonunk magunktól; „nemet" mondunk a testiségre: úgy
elvékonyodunk, hogy szinte „elpárolgunk"; menekülés a tisztátalannak tartott polaritás
és a nőiességgel együtt járó gyötrelmek elől; félelem a testi szerelemtől, ellenállni
a szexualitásnak, a nőiességnek és az anyaságnak; undor a nőiességtől és annak
minden formájától (befogadás és elfogadás); gondoskodás utáni vágy; hatalomvágy,
tudattalan lázadás az uralkodó női modell ellen.
Feldolgozás: fogadjuk el magunkat nőnek: pubertáskori rituálék; kibékülés
a polaritással az erre vonatkozó gyakorlatok segítségével („legyen inkább forró vagy
hideg, a langyosat kiköpöm"): elkötelezett elfogadás és befogadás, lelkes odaadás és
ajándékozás; legyünk őszinték önmagunkkal és árnyoldalainkkal szemben; hagyjuk el
a testnélküli tisztaság „elefántcsonttornyát", ismeijük el a női, anyai princípiumot;
ismeijük meg és értékeljük a Vénusszal kapcsolatos témákat: tanuljuk meg élvezni
a beteljesülést nyújtó érzékiséget; éljünk az odaadás megváltott tisztító gyakorlataival,
mint a böjtölés, az izzadás, a kiválasztás (a hánytatás régi természetgyógyászati
módszer); a szigor és következetesség gyakorlatai, lelkigyakorlatai: próbaképpen
vonuljunk el egy kolostorba, hogy megélhessük az aszkézist; ne meneküljünk
a polaritás elől, hanem kíséreljük meg legyőzni a fejlődési utunknak megfelelően, az
egység segítségével; törekedjünk következetesen az egységérzés megtapasztalására és
a csúcsélményekre (peak experiences); gyakorlatok a pólusok közötti súlypont
megtalálására: taj csi-gyakoriatok, agyagozás forgó koronggal, mandalafestés és
-meditáció; pszichoterápia, hogy kibéküljünk saját kerekségünkkel és
termékenységünkkel.
Feloldás: megbékélés a női léttel: váljunk (érett) nőkké azáltal, hogy felfedezzük
önmagunkban a nőiesség erejét, és fogalmazzunk meg ehhez távlati terveket is
(pl. gyermeket foganni = életet adni); dolgozzuk fel (rituálisan) a pubertáskori
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változásokat; hagyjuk hátra a gyermekkort és a fiatalkorúságot: élvezetes, ugyanakkor
lelki és testi befogadással és odaadással járó szerelembe esni; értékeljük az eksztázist
(pl. szex), miáltal ízelítőt kapunk a egységből; béküljünk meg az egységgel,
a megjelenési formák mindent átfogó összességével, amely az árnyékterületeket is
magában foglalja.
Ősprincípium: Hold/Szaturnusz/Uránusz/Neptunusz.
írod.: Frau., Sors., Súlypr., Út., Mkass. Lebenskrisen als Entwicklungschancen
(Az életválság mint az újrakezdés lehetősége), Suchtprobleme (Függőségi problémák),
Vkass. Sucht und suche (Függőség és keresés), Lebenskrisen als Entwicklungschancen
(Az életválság mint az újrakezdés lehetősége).

Ánorgazmia
(lásd: Orgazmusproblémák)

Anovulációs ciklus
(lásd: Peteérés hiánya)

Anus praeternaturalis
(lásd: Mesterséges végbélnyílás)

Anyajegy
Testi szint: bőr (határ, kapcsolat, gyengédség).
Tüneti szint: az anyától (az ősöktől) kapott jel (ismertetőjegy, kitüntetés):
emlékeztető a származásunkra és a magunkkal hozott feladatokra; „káinbélyeg",
stigma: megkülönböztetettség, megbélyegzettség; értumor, éranyajegy:
a megbélyegzett gyermek (lásd: Michail Gorbacsov homlokán az anyajegyet).
Feldolgozás: viseljük méltóságteljesen a jelet; tegyünk eleget megjelöltségünknek.
Feloldás: fogadjuk el, és oldjuk meg magunkkal hozott feladatainkat.
Ősprincípium: Szaturnusz/Vénusz-Merkúr.

Aortabillentyű-szűkület
(stenosis aortae; veleszületett vagy szerzett aortaszűkület)
Testi szint: szív (a lélek lakhelye, szerelem, szeretet, érzelem, energetikai középpont),
aorta (az életáram legfőbb központi útvonala).
Tüneti szint: szűkület az aorta kivezetésénél, amely az egész szervezet ellátásának
hiányához vezet (-> Aortaszűkület, ami csak az alsó testre vonatkozik); a szív nagy
ellenállással szemben kénytelen működni, a kifolyásért felelős szelep zárva marad: ez
hatalmas nyomást idéz elő a szívben, és alacsony (vér)nyomást a testben; mindezeknek
a szívre gyakorolt következményei: bal kamrai hipertrófia, ami kiválthatja az
Angina pectorist, de akár a Szívinfarktust is; a testre gyakorolt hatásai lehetnek:
Alacsony vérnyomás, szédülés, terhelés következtében kialakuló ájulási rohamok;
általános következmények: a szervezet és a szív túl kevés tápanyaghoz jut; túl alacsony
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vérnyomás = „alacsony nyomás az életben"; érzelmi síkon mind a szív, mind az életenergia áramlása elapad; beszűkült, korlátok közé szorított élet.
Feldolgozás: egyoldalúságunk bevallása saját magunknak; saját szükségleteink
drasztikus csökkentése; meg kell tanulnunk megelégedni a lehető legkevesebbel.
Feloldás: az élet szellemi-lelki síkon történő vetületeinek előbbre valónak kell lenniük
a testi folyamatoknál; távolabbi cél az ellenpóluson: mind a szimbolikus értelemben
vett alsótesti síkon (női pólus), mind pedig a szó szoros értelmében vett testi szint
fölött, pl. szívsebészeti beavatkozással (aortaplasztika) visszanyerni az irányítást;
az életenergia áramoltatása.
Ősprincípium: Szaturnusz-Nap.
írod.: Herz.

Aortaelégtelenség
(lásd még: Szívbillentyű-elégtelenség)
Testi szint: szív (a lélek lakhelye, szerelem, szeretet, érzelem, energetikai középpont).
Tüneti szint: a szívkimeneten a szelepfunkció hiánya miatt a szív túlterhelődik
(balkamra-hipertrófia), ami kamramegnagyobbodással és hatalmas vérnyomásamplitúdókkal jár: túlterhelés (bal oldali szívelégtelenség); egy helyben „pedálozás",
hosszútávfutás egy helyben (Sziszüphosz mítosza); notorikus igent mondás; ez
a lelkiállapot hasonlít az
Angina pectoris (-• Szívinfarktus) későbbi veszélyes
következményeihez; minden egyes ajándékozás után azonnali, méltánytalan
visszakövetelés; teljes nyitottság a vérárammal szemben; az illető megijed saját
lendületes életerejétől; a központi életenergiára vonatkozó irányvesztési és
tájékozódási probléma; az életenergiát legnagyobb lendülete közepette hagyni
elszivárogni.
Feldolgozás: megtanulni időt hagyni magunkra; a regressziós tendenciák felismerése;
átvitt értelemben a „szív nyíltsága", ahelyett hogy testi szinten nyílna meg; megtanulni
adni, anélkül hogy ellenszolgáltatást várnánk cserébe.
Feloldás: az „adok-kapok" harmóniája; teljes harmónia a szív szintjén; az „igent" és
a „nemet" mondás közötti egyensúly (ha az ember tényleg nyitott akar maradni, néha
tudnia kell „nemet" mondani); az ellenpóluson: a már mozgásba hozott életenergiának
állandó növekedési, fejlődési lehetőséget adni.
Ősprincípium: Nap-Neptunusz.
írod.: Herz.

Aortaszűkület
(veleszületett szívbaj)
Testi szint: szív (a lélek lakhelye, szerelem, szeretet, érzelem, energetikai középpont).
Tüneti szint: az aorta szűkülete a felsőtestet ellátó erek leágazása után: a férfias
pólusú felsőtest drasztikus előnyben részesítése a női pólusú alsótesttel szemben;
messzemenően csak a felső testre korlátozott életmód; az illető szinte egyáltalán nem
nyitott az élet alsó, női pólusú területeire, mint a szexualitás, a gyermeknemzés, de
a haladás elhanyagolása is jellemző (problémák járás közben).

APLÁZIA
Feldolgozás: tudatosítani a női oldalunkkal szembeni elutasító magatartást; saját
egyoldalúságunk elismerése; teljes odaadás a felső, férfias pólusnak azzal a céllal,
hogy kimerítsük a lehetőségeinket; az energetikailag nem megfelelően „táplált"
területek: a termékenység, az erotika és a haladás elodázása, míg a fent említett
feladatok előttünk állnak; csak azután szenteljük magunkat a felső pólus segítségével
az alsóbb, női feladatoknak, amelyek közül súlypontozhatunk.
Feloldás: a felső, férfias pólusú régió lehetőségeinek kimentése; a szellemi-lelki
gondokat komolyabban venni, akárcsak a testi bajokat; cél az ellenpólus bevonásával:
mind a szimbolikus értelemben vett altesti síkon (női pólus), mind pedig a szó szoros
értelmében vett testi szinten, pl. szívsebészeti beavatkozással (aortaplasztika)
visszanyerni az irányítást.
Ősprincípium: Szaturnusz-Nap.
írod.: Herz.

Aplázia
(veleszületett szervhiány vagy testrészek hiánya, pl. a korábbi Contergan nevű altató
okozta károsodások következtében)
Testi szint: a szervezet egésze érintetté válhat.
Tüneti szint: a szerv által képviselt témakör hiánya.
Feldolgozás: olyan gyakorlatok végzése, amelyek arra irányulnak, hogy a pácienst
minél inkább felkészítsék, hogy az adott szerv által képviselt terület nélkül is tudjon
teljes életet élni, ezáltal pedig megtanulja értékelni aravak fontosságát; tudatos
kompenzálás.
Feloldás: a testből hiányzó szerv által képviselt problémakört szellemi-lelki síkon
integrálni az életünkbe, és feloldani azt.
Ősprincípium: az adott hiányzó szervhez tartozó bolygó.

Apnoe
(légzéskiesés)
Testi szint: tüdő (kapcsolat, kommunikáció, szabadság), az agy légzésközpontja
(kommunikáció, logisztika).
Tüneti szint: elszakadás a be- és kilégzés poláris világától; elszakadás a polaritástól;
a páciens közelebb kerül a transzcendens egységérzés megéléséhez; búcsú a polaritás
világától (a transzcendens élmények átélésekor szintén „eláll a lélegzetünk" annak
jeleként, hogy kapcsolatba léptünk az Egységgel).
Feldolgozás: (a pácienst körülvevő segítők számára - hiszen maga a páciens ekkor
már nincs a tudatos cselekvőképesség állapotában): újraélesztés, a beteget vissza kell
hozni a polaritás világába befújásos lélegeztetéssel és szívmasszázzsal; amennyiben ez
már nem lehetséges, szeretetteljes átsegítés az életből a halálba, az egység állapotába;
légzőgyakorlatok: megtanulni kapni és adni; kötött légzőgyakorlatok; a kicserélődés
gyakorlása szellemi-lelki szinten; polaritásgyakorlatok.
Feloldás: megtanulni kevesebb kommunikációval és kicserélődéssel élni, energetikai
szempontból a lényegre szorítkozni, spórolni saját energiáinkkal.
Ősprincípium: Szaturnusz-Merkúr.

ARANYÉR

Apoplexia
(lásd: Agyvérzés)

Appendicitis
(lásd: Vakbélgyulladás)

Apraxia
(bénulás nélküli mozgásképtelenség)
Testi szint: agy (kommunikáció, logisztika).
Tüneti szint: az illető már nem tud bánni a világgal, pl. 4 Alzheimer-kór,
*• Agyrázkódás (valamit meg akar ragadni az illető, de nem képes valóban megfogni).
Feldolgozás: saját hiányosságaink felismerése; elfordulás a gyakorlati világtól, hogy
életünk magasabb rendű értelmet kapjon; a lélek, a belső tartalmak előtérbe helyezése.
Feloldás: felkészülés az átmenetre a külső tartalmak élvezetétől az élet valódi,
mélyebb, lelki rétegeinek megélése felé.
Ősprincípium: Szaturnusz-Neptunusz.

Aranyér
(nodus haemorrhoidalis; a nyálkahártya szélén lévő, kívülről nem látható [belső]
aranyér és a külső, látható aranyér; lásd még: Trombózis)
Testi szint: végbél (Alvilág), végbélnyílás (az Alvilág kapuja), véredények (az életerő
útvonalai).
Tüneti szint: a németek 60-80 százaléka érintett; gyakori ok a
Kötőszöveti
gyengeség, de a tudatalatti terhei, illetve a tényleges terhesség is; továbbá tekinthetjük
a begubózó, megcsontosodott életmód, a Túlsúly, a krónikus
Székrekedés
megnyilvánulásának is; az életenergia hátul vész el (vérzés), a hátsó kapun keresztül;
az életvíz szépen, lassan elszivárog hátul; viszketési inger a „hátsó kijáratnál";
blokkolt vitalitás: az életerő (vér) megreked, megalvad, és gátolja vagy elzárja a hátsó
kijáratot; ülünk a problémán, ahelyett hogy inkább megoldanánk: „meglógunk"
a feladat elől azáltal, hogy ráülünk, tudomást sem véve annak létezéséről; elfecsérelt
energia; az odaadásért folytatott, véres harc; a hátsó kijárat elzárását célzó
mechanizmus: „hátrafelé sül el a puska"; az érvényesülés képtelensége;
„struccpolitika"; övön aluli ütés: mivel képtelenek vagyunk kezünkbe venni saját
életünk irányítását az érvényesülés harca közepette; vérző aranyérnél: „vért izzadni",
az élet nektárja elfolyik a „hátsó kijáraton" keresztül, az energia hátsó utakon, és nem
a megfelelő helyen szabadul fel.
Feldolgozás: felismerni az életenergia blokádjait, észrevenni, „hol a gubanc", amelyen
„ülünk", és amely nyomaszt; beismerni önmagunknak visszafogottságunkat, hogy
gyakran „visszahúzódunk az odúnkba", amikor kihívásokkal kellene szembenéznünk;
ismeijük fel rejtett agresszióinkat, értelmezzük és dolgozzuk fel őket tudatosan;
őrizzük meg energiáinkat, és használjuk fel a saját magunk javára; szálljunk harcba az
életerő megtartásáért; kérdőjelezzük meg a hátsó kijáratnál lévő akadályokat; hagyjuk,
hogy újra folyni kezdjen az energia (a régi orvoslás szerint a gyógyító kiszúrta az
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aranyeres csomót); húzzuk ki magunkat, és álljunk ki saját magunkért; vizsgáljuk
meg, hogy miért is történik ez az egész; eresszük ki a nyomást, oldjuk fel a gordiuszi
csomót.
Feloldás: a szükséges vitalitás megtartása, ahelyett hogy hagynánk szabadon elfolyni.
Ősprincípium: Plútó,
írod.: Ver.

Archasadékok
(ajak-, állkapocs-, szájpadhasadék)
Testi szint: arc (névjegy, egyéniség, érzékelés, külsőség).
Tüneti szint: a leggyakoribb a felső ajak egy- vagy kétoldali, veleszületett hasadéka
(nyúlajak), amely az ajakpírtól halad felfelé az orrlyukig, gyakran jár együtt a fogíny
hasadékával és/vagy a szájpadláséval is, de az arcra is teljes mértékben kiteijedő
hasadékokig váltakozhat; hiba = „defekt" az arc kellős közepén: megbélyegzettség, de
egyben kiválasztottság is; kívülállónak számítunk, mivel külsőnk eltér a normálistól;
veleszületett, sorsunktól kapott feladat, amely megoldásra vár; a nyílt ajakhasadék
megnehezíti az érett személyiség kifejlődését; nehéz felnőni, ha még a szánkat se
vagyunk képesek befogni, és minden alkalommal, amikor kinyitjuk, „bajt okozunk"
vele.
Feldolgozás: fogadjuk el különcségünket, tudatosuljon bennünk a sors ezen ajándéka
(pl. a sámánokat is hasonló rendellenességek alapján választották); az esetleges műtéti
beavatkozás után, lelki-érzelmi sebeinket is „be kell gyógyítanunk" (= bezárni
a lelkűnkön keletkezett „hasadékot"); gyakorlatok, amelyek a felnőtté válást segítik
elő: verbálisan is megtanulni „menteni az irhánkat"; vállalni a felelősséget tetteinkért.
Feloldás: kössünk békét sorsunk nagy feladatával: kiválasztottságunkkal; vállaljuk fel
különleges hivatásunkat: legyünk olyanok, amilyenek csak mi magunk lehetünk.
Ősprincípium: Szaturnusz-Uránusz.

Arcidegbénulás
(facialis paresis)
Testi szint: arc (névjegy, egyéniség, érzékelés, külsőség), nervus facialis (hangulat,
identitás).
Tüneti szint: mélyebb lelki törés, amely kiül az arcunkra: „lefagy a mosoly az
arcunkról", feltárul létünk kettőssége, belső világunk is nyilvánvalóvá válik; „lehull
az álarc"; nem tudjuk többé kontrollálni arckifejezésünket: fenntartani a látszatot
(grimaszt, „pofát" vágni); a lélek zaklatottsága; rohamos leromlás; az élet züllött
(árnyékos) oldala kerül előtérbe: sátáni kettősség; személyiségünk sötét oldala utáni
sóvárgás; a modoros mosolygás ellentéte, rezignáltság: beesett szem, sírásra görbülő
száj.
Feldolgozás: mutatkozzunk be egy másik (belső) oldalunkról is; nézzünk szembe
eddig rejtett oldalainkkal: vegyük észre életünk egyoldalúságát, és attól függően, hogy
épp melyik oldal érintett: a sötét nőies (bal) vagy a sötét férfias (jobb), gondolkozzunk
el rajta; engedjük el magunkat gyakrabban, és hagyjuk, hogy másik oldalunk is
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megmutatkozhasson; nyugodtan húzódjunk vissza, és adjuk át magunkat a semmittevés nyugalmának; ne kontrolláljuk és ne szedjük össze magunkat, fejezzük ki valós
érzelmeinket; vállaljuk fel kettősségünket, dobjuk el önkéntesen maszkunkat;
vállaljuk, hogy lényünk egyes részei rezignáltak, mert ha mindig visszafogjuk
magunkat, akkor annak előbb-utóbb rossz vége lesz; dőljünk hátra, és relaxáljunk
néha.
Feloldás: rántsuk le a leplet valódi személyiségünkről, egyik oldalunkat se
hanyagoljuk el; találjuk meg a megfeszítés és az elengedés közötti harmóniát;
nevessünk és sírjunk, vesszünk össze és béküljünk ki: a kacagó Harlekin, a polaritás
közepén álló kívülálló, aki nem követi a normákat, és akit nem érdekelnek a felületes,
megjátszott külsőségek.
Ősprincípium: Uránusz (hirtelen változás)-Plútó (árnyék),
írod.: Léi.

Arcüreggyulladás
(lásd: Melléküreg-gyulladás)

Aritmia
(lásd: Szívritmuszavar)

Árpa
(hoideolum)
Testi szint: szem (átlátás, belátás, a lélek tükre és ablaka).
Tüneti szint: fájdalommal jár, ha becsukjuk vagy nyitva tartjuk a szemünket: az
odanézés és az elnézés konfliktusa, pl. olyan helyre néztünk, ahova nem kellett volna,
illetve elkaptuk a tekintetünket arról, amit jobban meg kellett volna néznünk;
agresszív, gonosz tekintet; konfliktus a sírás és a gonoszság között; a szem hajlamos
bedagadni és (az éjszaka folyamán) összeragadni; a „szálka" helyett már a „gerenda"
válik láthatóvá mindenki számára a szemünkben; megalvadt könnyek: a lelkiek
„megkövülése".
Feldolgozás: (ön)kritikusan szemlélni a világot; hagyni „elragadtatni" magunkat
a látottaktól; offenzív szemléletet tanúsítani; megtanulni nyitott szemmel járni
a világban, de adott esetben tudatosan szemet hunyni bizonyos dolgok felett; a látható
konfliktusokat szemmel tartani.
Feloldás: megtanulni nézőpontot váltani, el- vagy odanézni a megfelelő pillanatban;
amellett hogy észrevesszük más szemében a szálkát, észre kell vegyük saját
szemünkben a gerendát.
Ősprincípium: Nap/Hold-Szatumusz.

Artériafal-gyulladás
(lásd: Panarteritis)

ARTERIOSZKLERÓZIS

122

Arterioszklerózis
(lásd: Érelmeszesedés)

Arteritis
(lásd: Verőérgyulladás)

Arthritis
(lásd: ízületi gyulladás)

Arthrosis
(ízületi betegség)
Testi szint: szinte minden ízület (mozgékonyság, artikuláció = ízesülés, ízületek)
érintett, de különösen a csípő, a térd, a sarok és az ujjak ízületei.
1. Csípőízület (kilépés, ellépés)
Tüneti szint: a páciens artikulációs, azaz kifejezőképessége csökken a „kilépés,
ellépés" megfelelő szellemi-lelki szintjén: nem tud kilépni, ellépni; az előrehaladás
és általában mindenfajta lépés fájdalmat okoz; megkérdőjeleződik a továbblépés
az életben; nagy lépések, ugrások nem nagyon válnak lehetségessé.
Feldolgozás: a mozgékonyság hiányának bevallása saját magunknak, úgy is, mint
a fájdalmaké, amelyek minden fejlődés alapjául szolgálnak; minden egyes lépés
hatalmas erőfeszítésbe kerül, önmagunk legyőzésébe, és ezt minden lépésnél
tudatosan át kell élnünk.
Feloldás: testi szinten nyugalomra lelni, nagy lépések megtétele befelé, önmagunk
felé; belső utakon járni.
Ősprincípium: Jupiter-Szaturnusz.
írod.: Léi.
2. Térdízület (alázat)
Tüneti szint: a páciens artikulációs, azaz kifejezőképessége csökken az alázat
megfelelő szellemi-lelki szintjén: nem tud „térdet hajtani"; az alázat ezen gesztusa
fizikai fájdalmat okoz; a burkolók szakmai ártalma ez, akik egész életükön keresztül
térden csúszkálva mások számára „egyengetik az utat"; a továbblépés az életben
kizárólag fájdalmak közepette lehetséges; a tünetek az „alázat-megalázás" témakörére
hívják fel a figyelmet.
Feldolgozás: a mozgékonyság hiányának beismerése önmagunk előtt, úgyis, mint
a fájdalomé, amelyet minden egyes térdhajlítás, illetve minden egyes lépés okoz;
a páciensnek tudatosítania kell magában azt a fájdalmat és erőpróbát, amelyet minden
egyes letérdelés, térdhajlítás okoz; az alázat tudatos gyakorlása szellemi-lelki szinten;
a fizikai síkot tehermentesítve „leereszkedni" egészen odáig, hogy saját helyzetünket
komolyan vegyük.
Feloldás: belső alázat.
Ősprincípium: Szaturnusz.
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3. Sarokízület (az elrugaszkodás alapja)
Tüneti szint: a páciens artikulációs, azaz kifejezőképessége csökken az „elugrás,
elrugaszkodás" szellemi-lelki szintjén; a kiszámított, megfelelő „ugrás" nehézségekbe
ütközik; az „ugrásra készség" hiánya, az illető nem képes már „nagy ugrásokra", mert
minden egyes ugrás hatalmas fájdalommal jár; a ruganyos járás hiánya; a továbblépés
az életben már csak fájdalmak közepette lehetséges; a sarokízületek fájdalma
a figyelmet az „elrugaszkodás" témakörére hívja fel.
Feldolgozás: a páciensnek be kell vallania önmagának, hogy „a szürke hétköznapok"
talajára lépett, és képtelen fájdalmak nélkül elrugaszkodni onnan; tudatos
leereszkedés; gyakorlatok, amelyek a „síkraszállás" képességét segítik elő; búcsú
a „magasröptű" álmoktól.
Feloldás: a testi szint helyett inkább lelkileg „elrugaszkodni"; belső rugalmasság és
dinamika, belső életteliség.
Ősprincípium: Uránusz,
írod.: Léi.
4. A kéz és az ujjak ízületei (megragadás, cselekvőképesség)
Tüneti szint: a páciens artikulációs, azaz kifejezőképessége csökken a „megragadás",
illetve a „megértés" szellemi-lelki szintjén; a páciens nem tudja az életét „kézben
tartani"; a manipulálás fájdalmas cselekedetté válik; a cselekvőlépesség fájdalmasan
korlátozott; a kéz és az ujjak ízületi fájdalmai a figyelmet az elengedés témakörére
irányítják, amely a tünetet létrehozza.
Feldolgozás: a páciensnek őszintén be kell vallania önmagának, hogy már nem tudja
a dolgokat kellőképpen megragadni, és ezért nyilvánvalóan „el kell engednie";
gyakorlatok, amelyek az elengedés képességét erősítik; búcsú bárminemű
manipulációtól.
Feloldás: a külsőségek elengedése, a belső lényeg megtartása; életünk belső
értékeinek „megragadása" és „kézben tartása"; belső kiegyensúlyozottság.
Ősprincípium: Merkúr,
írod.: Út., Wege der Reinigung (Tisztítókúrák).

Ascites
(hasvízkór; ödémás hajlam; szív- és érrendszeri, tüdő-, vese-, máj- vagy rákos
megbetegedéseknél)
Testi szint: hasüreg (védettség) és a hozzá tartozó szervek.
Tüneti szint: a víz szimbolizálja a lelki problémák felgyülemlését; a véráramból
(életerő) kiválik a lelki tényező: nehéz lelki terhek cipelése; az életenergia
felgyülemlése az érzelmi központ (szív) és az érzékelés központja (máj) előterében:
a lelki tényező elhagyja az életenergia áramát (véráram), és nem vesz részt többet az
élet körforgásában, hanem inkább akadályozza azt: pl. a központi szívműködést
folyadékfelgyülemléskor a szívburokban (hydropericardium), az emésztést
a klasszikus ascites (hasvízkór) fellépésekor a hasüregben, a légzést
folyadékfelgyülemlés esetén a mellüregben (hydrothorax).
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Feldolgozás: odafigyelés a lelki tényezőkre, a lelki dolgok komolyan vétele.
Gondoskodnunk kell arról, hogy a lelki összetevők megélése felvirágoztassa életünket;
időt hagyni a lélek finom rezdüléseire.
Feloldás: teret engedni a lelki tartalmaknak; a feltörő érzéseknek (amelyeket az ember
a „gyomrában" érez - hiszen a gyomor érzelmi központ) kibontakozási lehetőséget
biztosítani; távolabbi cél az ellenpóluson: a lélek erejének áramlását mozgásban
tartani.
Ősprincípium: Hold.

Aspirációs pneumónia
(lásd még: Tüdőgyulladás)
Testi szint: tüdő (kapcsolat, kommunikáció, szabadság).
Tüneti szint: „cigányútra ment" az étel, vagyis a tüdőbe jutott, az illető félrenyelt.
Feldolgozás: a helytelen táplálkozással kapcsolatos konfliktusnak a tudat szintjén kell
megoldódnia.
Feloldás: saját táplálkozási szokásaink bátor, nyílt tudatosítása, megvitatása.
Ősprincípium: Merkúr-Mars.

Astigmatismus
(a szaruhártya nem megfelelő boltosulása)
Testi szint: szem (belátás, áttekintés, a lélek tükre és ablaka).
Tüneti szint: „elferdült látásmód", torz, „ferde világkép", a fénysugarak nem egy
pontba fókuszálnak, így maga a gyújtópont se lesz éles (gör. stigma = pont).
Feldolgozás: észrevenni, hogy melyek azok a „görbe" nézőpontok, amelyekhez
makacsul ragaszkodunk; a világ sajátos látásmódjának tudatosan kell megtörténnie;
a túl erős koncentráció helyett inkább széles látókör, látómező kifejlesztése.
Feloldás: a világot kreatívan szemlélni: saját, egyéni látásmódunk elfogadása.
Ősprincípium: Nap/Hold-Uránusz.

Ásványi anyagok hiánya
(demineralizáció)
Testi szint: különböző szervek, testrészek, testtájak lehetnek érintettek a folyamatban.
Tüneti szint: só és ásványi anyag megfogyatkozása: hiányzik „az élet sója" vagy
„az élet sava-borsa" a mindennapjainkból; kalciumhiánynál Csontritkulás; kalciumés foszfáthiánynál
Angolkór; vashiánynál 4 Vérszegénység, ^ Vashiányos
vérszegénység; sóhiánynál Hányás; erős izzadás.
Feldolgozás: az alapproblémához testi és lelki szinten közelíteni; megállapítani, mi
az, amiben valóban hiányt szenvedünk.
Feloldás: saját magunk(nak) gondoskodni az élet „saváról-borsáról".
Ősprincípium: Szaturnusz.
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Asztma
(asthma bronchiale; lásd még: Allergia)
Testi szint: tüdő (kapcsolat, kommunikáció, szabadság), a szervezet védekező
rendszere (védelem).
Tüneti szint: 1. Pöffeszkedés, felvágás; megpróbál túl sokat venni és semmit sem
adni; az adás-kapás polaritásának zavara: a túl sok bekebelezett dolog megfojtással
fenyeget; mindent magának akar megtartani, ezáltal megmérgezi saját magát, elvágja
magát a valódi bőségtől: „telhetetlenség"; vágyódik a szeretetre, de önmaga nem tud
szeretetet adni.
2. Az (emberi) kapcsolattal szembeni ellenállás; félelem az első lépéstől (a szabadság
és az önállóság felé); belül: „szűkkeblűség", félelem, szűkség; külsőleg:
felfuvalkodottság, dominancia- és hatalomvágy („hordómellkas"); az életszerűvel
szembeni ellenállás, lezáqa magát, lekapcsolja magát az életről, az életszerűről;
menekülés az eszmeiségbe, formalitásba.
3. ,3üszkélkedik", „pöffeszkedik", „nagyra van magával",,/elfújja magát",
„megszívja, teleszívja magát" (levegővel), „mellre szív valamit"; az agresszió
bennreked a tüdőben: „ugatni valakire", „a dühtől levegőt se kapni", „levegőért
kapkodni".
4. A hatalomvágy és az áldozat szerepének kiélése zsarolás (életveszélyes rohamok)
által; nincs egyensúly a hatalom és annak elvesztése, vagyis az ájulás között 17:
„szóhoz sem jutok", „levegőt se kapok" - más személyek dominanciájával történő
szembekerüléskor; tiszta levegőre vágyik, hegycsúcsokra, hogy fölötte állhasson
a dolgoknak, illetve más embereknek: „utánam az özönvíz"; a könnyek befelé folynak.
5. Az élet sötét oldalaival szembeni merev ellenállás; a szexualitásnak a mellkasba
történő száműzése (nyáktermelődés).
6. Nem tud szabadon lélegezni: nem tudja kiélni a saját vágyait; az embertársak
(pl. szülők) nem adnak teret az önmegvalósításra.
A problémakörök röviden, pontokba foglalva: 1. adás-kapás kérdése; 2. elzárkózás
a külvilágtól; 3. agresszió; 4. dominanciaigény és kisebbrendűség; 5. szexualitás,
szerelem (szeretet) és piszok (tisztátalanság); 6. szabadság és élettér.
Feldolgozás: 1. légzésterápia: a kötött légzésben az „adok-kapok" feszültségének
kiegyensúlyozását átélni és elfogadni; 2. kíméletlen nyíltság és őszinteség; 3. az
egészséges agresszió megélése; az agresszió szavakba öntése: „levegőhöz jutni",
offenzívebben élni; 4. a kisebbrendűség érzését tudatosítani és elfogadni; megtanulni
elérni az akaratunkat a hatalomvágy kiélésének igénye nélkül; 5. megtanulni szeretetet
adni és elfogadni; a szexualitás átemelése a mellkasból a tudatba; a került dolgok
befogadása, saját „piszkunk, mocskunk" újrafelvétele, a velük történő konfrontálódás,
integrálásuk az életünkbe; vizeletterápia; 6. teret hagyni és szabad utat engedni az
önmegvalósításnak, és ezt másoknak is engedélyezni.

17 A németben a 'hatalmat' a Macht szó jelenti, míg az 'ájulást', azaz a fizikai valónk fölötti hatalmunk elvesztését az Ohnmacht - a Ford.
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Feloldás: a tudat kitágítása; „tért hódítani" átvitt értelemben; a polaritás fölé
emelkedni, de az érme mindkét oldalát felismerni; a be- és kilégzés folyamán a „halj
meg, és szüless újjá" elv felfedezése; a magasröptű álmok tudatos megvalósítása;
egységben lenni önmagunkkal a megelégedettség, a pozitív értelemben vett
„önelégültség" által.
Ősprincípium: Merkúr (-Uránusz).
írod.; Út., Mkass. Allergien (Allergiák), Vkass. Gesunder Egoismus - gesunde
Aggression (Egészséges egoizmus - egészséges agresszió).

Ataxia
(bizonytalan mozgás, mozgáskoordinációs zavarok)
Testi szint: agy (kommunikáció, logisztika), mozgatószerv (mozgékonyság, haladás).
Tüneti szint: lökésszerű, hirtelen, szaggatott mozgás: megszakítások a mozgás-,
illetve cselekvési folyamatokban.
Feldolgozás: a páciensnek meg kell tanulnia olyan, ugrásszerű impulzusokat
engedélyezni magának, amelyek néha túllőnek a célon; de meg kell tanulnia szünetet
is tartani, és elfogadni az időszakos megszakításokat.
Feloldás: (az ellenpóluson) megtalálni az arany középutat, és azon járni; benne lenni
a folyamatban: felfedezni az élet áramát a lelkünk mélyén, és megfelelni neki.
Ősprincípium: Uránusz.

Athetosis
(lásd: Vitustánc)

Atónia
(az izmok ernyedtsége, erőtlensége)
Testi szint: izomzat (motor, erő).
Tüneti szint: a dinamikus mozgás képességének elmaradása; az izmok
feszítőerejének elvesztése.
Feldolgozás: a test és a lélek ellazulását elősegítő gyakorlatok.
Feloldás: megadni magunkat saját gyengeségünknek: odaadás; szellemi-lelki
„lazaság" (a buddhista fogalom az uppekha = 'higgadtság' alapján); az ellenpóluson:
ahogy az íj is elveszti erejét, ha túlfeszítik, majd túlságosan elernyesztik: így nekünk
is meg kell tanulnunk megtalálni az arany középutat az ernyedtség és a túlfeszítettség
között.
Ősprincípium: Mars-Neptunusz.

Atresia
(a természetes testnyílások elzáródása, összetapadása)
Testi szint: a test felülete.
Tüneti szint: az adott testrészhez tartozó terület fontos szelepeinek hiánya.
Feldolgozás: sebészeti beavatkozás az adott terület határozott megnyitására; amit
később szellemi-lelki szinten is tudatosan meg kell nyitnunk magunkban.
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Feloldás: az adott testrészhez tartozó témakörnek tudatosan figyelmet szentelni, „utat
nyitni".
Ősprincípium: Szaturnusz-Plútó (ezenkívül magához a testnyíláshoz egyénileg is
hozzárendelhető bolygó).

Atrófia
(szervi vagy szöveti sorvadás; lásd még: Izomsorvadás)
Testi szint: a szervezet több területén, külsőleg és belsőleg is végbemehet.
Tüneti szint: az egyébként élő testben bizonyos struktúrák visszafejlődnek.
Feldolgozás: az elhaló területek vagy szervek által képviselt témakörök feladása,
elengedése.
Feloldás: bizonyos területekről vissza kell vonnunk életenergiánkat, és meg kell
válnunk ezektől a problémáktól.
Ősprincípium: Neptunusz.

Autizmus
Tüneti szint: a páciens teljesen elzárkózik a külvilág elől (lásd az Esőember című
filmet); néhány esetben előfordulnak agresszív kitörések; az illető kizárólag csak saját
szűk, belső világában él; belső „menedékhely": mint ahogyan a külső menhelyek is
egy tehetetlen társadalomról árulkodnak; az autista az „univerzum" helyett inkább
egyfajta „multiverzumban" él: nem érzi a külvilág rezgéseit, a világ általános
történéseit, azonban kiválóan érzékeli a konkrétumokat: pl. tökéletesen érti
a Pitagorasz-tételt, az univerzumot számokban és hangokban ismeri fel: szinte
hihetetlen, csodálatos képességekkel rendelkezik a számok terén; az élet nagy
részében kudarcot vall, de a valóság egy szűk ösvényén zseninek számít.
Mutismus: ún. körülírt autizmus, csak egyes személyeknél jelenik meg; pszichés
terhelés miatti némaság, gyermekeknél a beszéd időszakos megtagadása.
Feldolgozás: (az érintett szülők számára) meg kell próbálni a hagyományostól eltérő
kapcsolatfelvételt és kommunikációt kialakítani, hiszen az autisták alig
megközelíthetőek, és nem képesek a hagyományos kapcsolatteremtésre; a szülőknek
meg kell tanulniuk belehelyezkedni egy új, rendhagyó világ sajátos
normarendszerébe, és meg kell próbálniuk arra sarkallni gyermeküket, hogy a maga
sajátos, bátor, offenzív módján fejezze ki magát, vitalitását felszabadultabb módon
juttassa kifejezésre.
Feloldás: a „magába fordulás" tudatosabb megélése a „Minden Egy" elve alapján.
Ősprincípium: Szaturnusz/Uránusz-Merkúr.

Autoimmun/autoagresszív betegségek
(lásd még: Bőrfarkas, Allergia, Colitis ulcerosa)
Testi szint: védekező rendszer (védelem), ízületek (reumatoid arthritis esetén),
vastagbél (colitis ulcerosa esetén), pajzsmirigy, máj, bőr (lupus erythematosus), erek
(vasculitis), vér (hemolitikus anémia).
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Tüneti szint: a szervezet saját struktúráit belülről, erőszakosan megtámadja,
a védekező rendszert célzottan saját maga ellen hangolja, ahelyett hogy a külső
betolakodók ellen védené a szervezet egészét: így az saját maga ellenségévé válik;
a nem kiélt, kitörni készülő agresszió belülről szétmaqa a szervezetet; a legerősebb
elnyomás jut kifejezésre ebben a betegségben.
Feldolgozás: saját struktúráink önszántunkból történő megkérdőjelezése; sokkal
nagyobb mértékben, intenzívebben kell hagynunk magunkat elragadtatni: a harcot
magasabb szintre helyezni; inkább önmagunkkal kell harcos módon foglalkozni - és
ezáltal tehermentesíteni a szervezet védekező rendszerét; önuralom az elnyomás
helyett; olyan gyakorlatok, amelyek a fentiek bevésődését segítik, és valóban „a bőr
alá mennek"; eddigi életünk bejáratott struktúráiról végre „lekaparni a rászáradt
lakkot", és megkérdőjelezni azok létjogosultságát; a böjt lehetősége, visszatalálás
a számunkra valóban lényeges dolgokhoz.
Feloldás: saját nézőpontjaink, életvezetésünk bátor megkérdőjelezése és offenzív
átalakítása.
Ősprincípium: Plútó-Mars.
írod.: Vkass. Gesunder Egoismus - gesunde Aggression (Egészséges egoizmus
- egészséges agresszió).

Autointoxikáció
(lásd: Önmérgezés)

AV-blokk
(atrioventricularis vagy pitvar-kamrai blokk; lásd még: Szívritmuszavar)
Testi szint: a szív ingervezető szövete, amely átvezet a sinuscsomóból az
atrioventricularis csomóba (szív = a lélek lakhelye, szeretet, szerelem, érzelmek,
energetikai középpont; izmok = erő).
Tüneti szint: részleges vagy teljes blokk a felsőbb rendű pitvari ingerületképző
központ (sinuscsomó) és a hierarchiában az ingerületképzésben és vezetésben alsóbb
rendű kamrai ingerületképzés és -vezetés között: a szív „hírvivői" nem tudnak, vagy
csak részlegesen tudnak az első szintről a másodikra eljutni; első, második és
harmadik szintű blokk 18 , aszerint hogy mennyi impulzus vész el; információs blokk az
érzelmi élet központjában; a helyes út „le van zárva", a szívügyekben nincs rendezve
az egyenes útvonal (megvezetettség).
Feldolgozás: megtanulni nem minden véleményre reagálni; a szív bizonyos
impulzusait figyelmen kívül lehet hagyni (átvitt értelemben is); „nem kell minden
esküvőn táncolni"; bizonyos lehetőségeket ki is lehet hagyni, elég csak minden
második vagy harmadik impulzusra reagálni; tudatosítani magunkban a „központi
blokkot" szívügyekben.

18 Az ingerület útja: sinuscsomó (jobb pitvar) -* pitvar-kamrai csomó (Aschoff-Tawara)
wara-szárak (kamrák) Purkinje-rostok - a Szaki.
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Feloldás: „lenyugodni" a szív ügyeinek terén; időt hagyni magunk számára, nem
erőltetni semmit, megtanulni bizonyos ajánlatokat visszautasítani; lassítani az
életritmusunkon, nyugalomra lelni.
Ősprincípium: Uránusz-Nap.
írod.: Herz.

B
Balanitis
(bűzös folyással járó makkgyulladás)
Testi szint: makkfej (a férfiasság szimbóluma: „lándzsahegy"), fityma (a fegyver
hegyének védőburka).
Tüneti szint: „égő kanóc", égő hímtag: a férfiasság legmagasabb csúcsának
veszélyeztetettsége; fájdalmas irritáció a „lándzsahegyen" = a pénisz irritáltsága;
a forró lándzsa „vízért (hűtés után) kiált"; a pénisz túlterheltsége (= égő érzés,
túlságosan forró helyzetek); az illető saját magát bünteti a túl intenzív vagy rossz
irányú bevetés miatt (onánia), illetve a tisztátalanságért (testi és átvitt értelemben is);
„valami bűzlik neki" a férfiasságát illetően, amely kissé „lezüllött" állapotba került,
hiszen tisztátalan, rossz szagú, piros a gyulladástól, és „nincs igazán jó formában".
Feldolgozás: a felszíni, fallikus férfiasság területén létrejövő veszélyeket tudatosítani;
a férfiasság („lándzsahegy") körüli konfliktusokkal bátran szembenézni, és offenzív
módon felvállalni azokat; gondoskodni a segítségről: vagy jobban, vagy kevésbé, de
mindenféleképpen tudatosan bevetni a férfiasságot; ahelyett hogy a hímtagunkat
forrósítanánk fel túlságosan; inkább a férfiasság köriili problémákkal kellene
szembenéznünk, és ezek rendbetételével „megnyerni a harcot"; az ítélkezést és
a büntetést a magasabb hatalom kezébe tenni; kibékülni a szexuális örömmel
és örömszerzéssel; törődnünk kell saját „fegyverünkkel" (higiénés és mentálhigiénés
kezelés).
Feloldás: „a fegyver" minden szempontból bátor ápolása és óvása: nem szabad hagyni
tönkremenni; tudatos és hozzáértő bevetés a szexben és a szerelemben; férfiasság.
Ősprincípium: Mars-Mars.

Baleset
(lásd még: Munkahelyi, háztartási baleset, Sportbaleset, Közlekedési baleset)
Testi szint: a test egésze érintett lehet.
Tüneti szint: megoldatlan problémák kényszerű tanúsága; közvetlen módon és
hirtelen kérdőjelezi meg az ember cselekvésmódját, illetve útirányát; az életfolyam
fontos fordulópontja, megszokott útvonalak erőszakos megszakadása, váratlanul
felráznak bennünket, hogy ismét teljes odafigyeléssel vehessünk részt az életben; saját
problematikánk karikatúrája.
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Feldolgozás: rekonstruáljuk a baleset folyamatát, szerkezetét, majd értelmezzük saját
helyzetünkre vonatkozóan; vegyük észre, hogy a baleset betört az életünkbe, segítsük
ezt a hirtelen erőkifejtést felszabadultabb utakon kifejeződésre jutni: ahelyett hogy
a balesettel viszünk változatosságot az életünkbe, inkább jáijunk önszántunkból külön
utakon, bátran „rúgjunk ki a hámból", engedjünk teret életünkben az új, kreatív
fellobbanásoknak.
Feloldás: gondoskodjunk önként változatosságról, szakítsuk meg monoton
életmenetünket spontán, váratlanul felbukkanó ötletekkel; alakítsuk életpályánkat úgy,
hogy az izgalmasabbá, változatosabbá és „életveszélyesebbé" válhasson: tudatosítsuk,
hogy az élet alapvetően életveszélyes, és mindenképpen az ellenpóluson: a halálban
végződik.
Ősprincípium: Uránusz.
írod.: Út., Vkass. Krankheit als Symbol (A betegség mint szimbólum).

Bárányhimlő
(lásd még: Gyermekbetegségek)
Testi szint: bőr (határ, kapcsolat, gyengédség).
Tüneti szint: az általánosan jellemző tünetek száma kevés, a viszkető kiütések fokról
fokra, rohamokban jelennek meg, majd a bőr felszínén található papulák
kiemelkednek, és hólyagok, pustulák képződnek, amelyek végül varasodnak;
amennyiben a hólyagok nem fertőződnek tovább (a védekezés elfojtására irányuló
kortizonkezelés esetén áll fenn ennek a veszélye), gyógyuláskor az esetek többségében
sebhelyek se maradnak hátra: az új áttörése lökésszerű adagokban következik be, és
jellegzetesen ingerli a beteget.
Feldolgozás, feloldás: engedjük meg, hogy az élet új impulzusai viszkessenek és
felcsigázzanak; határainkat bátran és határozottan lépjük át; új fejlődési
irányvonalainkat kezeljük agresszíven, és segítsük a fejlődést minden erőnkkel.
Ősprincípium: Mars.

Barlangostest-gyulladás
Testi szint: pénisz (élvezet, hatalom).
Tüneti szint: a „kis ember" kitartásának megkérdőjelezése; a nemek háborúja helyett
polgárháború saját testünk házában.
Feldolgozás: bátran és nyíltan tudatosítani a fallikus erő problémáit önmagunkban,
önmagunkat a fallikus erő szolgálatába állítani, ahelyett hogy azt önmagunk ellen
fordítanánk.
Feloldás: izgalmas szexualitást és forró élvezetet vinni az élet játékába.
Ősprincípium: Plútó-Jupiter-Mars.

Bartholin-mirigy gyulladása
Testi szint: szeméremajkak (a nemiség, az Alvilág kapui), vulva (védősánc).
Tüneti szint: egy Tályog vagy Ciszta miatt a mirigy nem képes megnedvesíteni
a hüvelybemenetet; a gyulladás során kialakuló besűrűsödött folyadék is akadályozza
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a testi együttlétet; a vágy palotájának bemenete blokkolt, zárva van; ellenállás, semmi
> sem „csúszik"; a férfi „erőszakos", nemkívánatos vágyai szinte „felhorzsolják" a nő
intim részeit, forró vágy helyett forró düh.
Feldolgozás: merni „nemet" mondani, és tudatosan bezárni a nemi Alvilág kapuit
a fájdalmak elkerülése végett; saját szexuális igényeinket bátran és nyíltan kifejezni,
teret engedni saját érzéki vágyainknak és elképzeléseinknek.
Feloldás: szexuális önrendelkezés; felelősséget vállalni saját szexualitásunkért;
a nemek harcát a szexuális örömszerzés folyamán érvényre juttatni.
Ősprincípium: Mars.
írod.: Frau.

Basalioma
(karcinóma metasztázisok, áttétek nélkül, operáció után visszanőhet; lásd még: Rák,
Bőrrák)
Testi szint: csak a fej területén (fej = a test fővárosa), mindenekelőtt az arcon
(„névjegykártya", egyéniség, érzékelés, homlokzat).
Tüneti szint: a túl sok napsugárzás (UV-fény) szaruhártya-megvastagodáshoz
(-> Keratózis), majd (gyakori esetben) basalioma kialakulásához vezet: szétmarjaeltorzítja az arcot; a 4 Rák kialakulásához hasonló tendencia, de nem rosszindulatú,
hiszen nem hagy áttéteket a szervezetben; kizárólag az arc eltorzítására korlátozódik:
a beteg szétmarcangolja magát a ki nem élt érzelmek, érzések miatt, a torzulás
fekélyes, keléses elváltozásoktól egészen a horrormaszkig terjedhet.
Feldolgozás: az élet játékába több belső, mint külső fényt vinni; szembenézni saját
személyiségünkkel (^ Rák); saját (hamis) maszkunk felfedése, hogy észrevegyük
alatta valódi árnyoldalunk kifejeződését, és elfogadjuk azt; érzelmeink és pillanatnyi
hangulataink (főleg azok sötét megnyilvánulásainak) felvállalása arcmimika
formájában („az arcára van írva" - tartja a mondás, ám a basaliomás páciensnek
semmi sincs az arcára írva, mígnem aztán hirtelen minden egyszerre „íródik" rá).
Feloldás: szívünkben hordozni a napot; az árnyak feldolgozása mély, lelki szinten;
bátor, nyílt önkifejezés.
Ősprincípium: Plútó-Vénusz.
írod.: Léi, Vkass. Krankheitsbilder unserer Zeit (Korunk kórképei), Mkass. Krebs
(Rák).

Basedow-kór
(lásd még: Pajzsmirigytúltengés, Golyva)
Testi szint: pajzsmirigy (fejlődés, érés, érettség), nyak (bekebelezés, kapcsolat,
kommunikáció).
Tüneti szint: kidülledő szemgolyók (exophtalmus): a teljes írisz láthatóvá válik,
a szemnek sóvár, mohó kifejezést kölcsönöz, mintha ki akarna ugrani a szemüregből;
az ijedtségtől tágra nyílt szem, mint aki a legnagyobb borzalmat pillantja meg
egyszeriben; a strúma (megvastagodott nyak) is árulkodik: telhetetlenség = „nyakalás"
(jelen esetben nem feltétlenül az alkohol „nyakalását", mint inkább az általános
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telhetetlenséget jelenti); „rohanó" pulzus, heves szívdobogás: félelem, űzöttség,
menekülési kényszer; nyugtalanság és izgalom: cselekvési kényszer; súlycsökkenés;
önemésztés, remegés: általános félelem az élettől és annak dolgaitól; gyakori hajhullás
= áldozat a szabadság, az erő és a kisugárzás oltárán.
Feldolgozás: megtanulni valóban „odanézni" (és nem elfordítani a tekintetünket
a félelemtől), nyitás a világ dolgaira; meg kell tanulnunk elvenni azt, amire
szükségünk van; a cselekvési kényszert belső mozgékonyságra, mozgásra cserélni; az
izgalmas témák iránti érdeklődés felszítása; „fejest ugrani az életbe"; a dolgokat
intenzívebb módon megélni; feloldódni (pozitív értelemben) a saját feladatainkban;
határaink vállalása; az egzisztenciális félelmet konvertálni az aktuális problémák
koncentrált feldolgozásába; megtalálni belső mozgatórugóinkat; szembenézni a belső
borzalmakkal, félelmekkel; áldozatot hozni azért a feladatért, ami kedves
a szívünknek, és ami ösztönzőleg hat ránk.
Feloldás: „beengedni" magunkat azokba az élethelyzetekbe, amelyektől szívünk
a torkunkban ver, és amelyeknek hallatán tágra nyílik a szemünk a rémülettől,
ősprincípium: Merkúr-Mars.
írod.: Léi.

Bechterew-kór
Testi szint: gerincoszlop (dinamika, tartás, egyenesség).
Tüneti szint: a világtengelyünk (gerince) bambuszbottá merevedik: a női pólus
(porckorongok) és ezzel együtt a mozgékonyság, a rugalmasság tudat alatti feladása;
saját középpontja, tengelye kővé válik; az ego hatalmi igényeinek megtestesülése,
ahogy a merevség, hajlíthatatlanság testi megnyilvánulása is (Út.); ez a testtartás az
orrot és a fejet a föld felé fordítja, mintegy lenyomja a fejet, hogy képtelenek legyünk
felemelni, vagyis „emelt fővel járni".
Feldolgozás: több „gerincességet" mutatni, konzekvensebbé válni saját magunkkal
szemben; tudatosítani magunkban, mennyire háttérbe szorult a női pólusunk, és ebből
eredően mennyire merevvé, hajlíthatatlanná váltunk; férfias oldalunkat valóban
stabillá, megbízhatóvá alakítani; valódi, lelki egyenességre törekedni a testi merevség
helyett; saját világtengelyünket illetően valóban konzekvenssé, szilárddá válni: pl.
olyan helyet találni, ahol bátran eláshatjuk személyes „totemoszlopunkat", ami egyben
azt is jelenti: belül is megérkeztünk személyiségünk szilárd kiindulópontjához;
életünk középpontját, támaszt keresni: valódi stabilitást vinni saját mindennapjainkba;
belső szilárdság és egyenesség mind saját magunkkal, mind másokkal szemben; saját
magunk „hátvédjévé" válni: bevallani magunknak hatalmi igényeinket; mindig a
következő lépésre koncentrálni, „a lábunk elé nézni", senkinek nem megengedni, hogy
kilendítsen minket középpontunkból; tudatosan ráhangolódni Földanyánk rezgéseire,
önszántunkból feléje, valamint általánosan a nőiség, a női pólus felé fordulni.
Feloldás: egyenesség saját magunkkal szemben, „egyenesben lenni"; szerénység és
önkorlátozás; egyenes, tiszta állásfoglalás; a gerincoszlop aspektusait (dinamika és
örvénylés) érvényesíteni szellemi-lelki szinten, amint belső stabilitásunk
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megszilárdult, és saját magunkat belülről is kiegyenesítettük úgy, hogy közben
szemünket alázatosan Földanyánk felé fordítottuk.
Ősprincípium: Szaturnusz-Szaturnusz.
írod.: Mkass. Riickenprobleme (Hátfájás).

Befelé növő mellbimbó
Testi szint: női mell (anyaság, táplálék, gyengédség, érzékiség, vágy), mellbimbó
(táplálék, szexuális vágy).
Tüneti szint: befelé irányuló táplálás mások táplálása helyett; inkább saját magunk
szorulunk segítségre.
Feldolgozás: először gondoskodjunk saját igényeink kielégítéséről; ezt követően
ajánljuk fel mellbimbónkat kisbabánk vagy párunk számára, ami által képessé
válhatunk mind partnerünk szükségleteinek kielégítésére, mind pedig gyermekünk
táplálására.
Feloldás: kössünk békét az adok-kapok elv polaritásával, vagyis érezzük át az
egyensúlyt: magunkat és másokat táplálni, kielégíteni és kielégülni.
Ősprincípium: Hold-Vénusz.

Bélelzáródás
(ileus; lásd még: Crohn-betegség)
Testi szint: vékonybél (egyensúly, analízis, beépülés, asszimiláció), vastagbél
(tudatalatti, Alvilág).
Tüneti szint: sztrájk; lezárás: „bezár a bazár"; túlterhelés: az illető túl sokat kap
a rosszból, rossz időzítéssel - mindez felkészületlenül éri; az életerő áramlását izzó,
parázsló konfliktusok akadályozzák (pl. a 4 Crohn-betegség esetében): „túl keveset
kapok, és amit kapok, nem elég".
Feldolgozás: kiszállni a játékból; megtanulni időben visszahúzódni, és adott esetben
„nemet" mondani; felhasználni a temérdek problémás témakört, hogy egy kicsit
lelassítsuk a feldolgozás folyamatát, illetve hogy beiktassunk néhány szünetet;
a benyomások áradatát leállítani: több időt szánni magunkra, és jobban felkészülni;
megtanulni kivárni a cselekvéshez megfelelő időt (hiszen tudjuk: a jó dolgok mindig
időigényesek); feltenni magunknak a kérdést, hogy mi a saját világunk
megemésztésének legfőbb akadálya: pillanatfelvételt készíteni jelenlegi
élethelyzetünkről.
Feloldás: életünk teljes nyugalomban történő megemésztése.
Ősprincípium: Merkúr/Plútó-Szaturnusz (elzáródás),
írod.: Ver.

Bélfalelhalás
(lásd: Enteritis necrotisans)
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Bélférgesség
(lásd még: Galandféreg-fertőzés, Cérnagiliszta-fertőzés, fonalférgesség)
Testi szint: emésztőrendszer (ind. bogha = 'megenni és megemészteni a világot')
- elsősorban itt élnek a férgek, de más területekre (pl. máj) is elvándorolhatnak.
Tüneti szint: ha orvostudományi szempontból ártalmatlanok is
(mint pl. a gyermekeknél előforduló cérnagiliszták), szimbolikus szemszögből
vizsgálva mégis veszélyesek, mivel az Alvilág árnyékbirodalmából származnak
(a mesebeli sárkánygyíkok): egy adott testi szint megszállottja; valami nincs rendjén,
rossz helyen található (konkrét esetben: pl. galandféreg-fertőzésnél a tápanyagok rossz
csatornába kerülnek): „féreg rág"; tisztátalanság érzése: belülről szennyezett,
„szerencsétlen féreg"; „elférgesedett"; attól tartunk, hogy belülről felzabálnak: „férgek
mardosnak", „valami nem hagy nyugodni"; lakótársainkat tápláljuk, hívatlan
vendégeink, posztosaink" vannak, akiket kénytelenek vagyunk vendégül látni;
a kizsákmányolás áldozatává válunk; a (már majdnem halott) férgek lerohanják
a testet (és többnyire a belekben, a test halott birodalmában telepednek le); a féreg
ártalmatlan kis kígyóként tekereg a testünkben.
Feldolgozás: tisztasági feladat: a felső és alsó szinteket válasszuk szét; az árnyékbirodalom lakóit (témáit) elégítsük ki szellemi-lelki szinten, és tehermentesítsük
testünket; az érintett szerv tematikájának segítségével derítsük ki, hogy mi hibádzik,
hol rág a féreg; tápláljuk tudatosan a tőlünk független, gyengébb lényeket (állatokat);
hívjunk vendégeket; váljunk mecénássá; gyermekeknél: tanuljunk meg osztozkodni;
tisztázzuk a kihasználás és kiszolgáltatottság témakörét; figyeljük meg kis társainkat;
béküljünk ki a halállal és annak megnyilvánulási formáival; korlátozzuk magunkat
tudatosan: pl. böjtöljünk (ez fizikailag igénybe veszi a velünk együtt táplálkozókat is,
kiéhezteti őket); legyünk óvatosak és „ne nyeljünk félre", ne hagyjuk, hogy
„cigányútra menjenek" a dolgok; energiáinkat tereljük határozottan más irányba.
Feloldás: hagyjunk másokat is élni, gyakoroljuk a felebaráti szeretetet; önmagunk és
más élőlények igényeit is tartsuk szem előtt; engesztelődjünk ki árnyékvilágunkkal;
vívjuk meg a harcot a hétfejű sárkánnyal (mitológiai sárkányviadal).
Ősprincípium: Plútó.

Bélgyulladás
(lásd még: Colitis ulcerosa, amely a bélgyulladás egy különösen súlyos változata)
Testi szint: vékonybél (analízis, beépülés, asszimiláció), vastagbél (tudatalatti,
Alvilág).
Tüneti szint: konfliktusok az emésztés (a világ megemésztése) körül, különösen az
analízis (elemzés) és az asszimiláció (a dolgok közötti különbségtétel, illetve azok
befogadása között) = a vékonybél területén; alvilági utazás = vastagbél; agresszív
konfliktushelyzet a bélrendszerben, hogy mit fogadjon be, és mit vessen ki magából;
tudati szinten ez a konfliktus túlságosan is óvatos és félelemmel teli módon jelenik meg.
Feldolgozás: bátor, harcias fellépés olyan témakörökben, amelyek bebocsátást kérnek
az életünkbe; offenzív összeütközés saját árnyainkkal (pl. a 4 Colitis ulcerosa
esetében); bátorság ahhoz, hogy az adott életfeltételeinkhez megfelelően tudjunk
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alkalmazkodni; megtanulni nyíltan és bátran „igent" és „nemet" mondani (az emésztés
azt is jelenti, hogy különválasztjuk a salakanyagokat és az értékes táplálékot, vagyis
meg kell tanulnunk, hogy mi a jó számunkra, és mi nem az).
Feloldás: nyíltan befogadni a „betérőt", legyen az akár testi, akár lelki táplálék; bátor
utazás belsőnkbe, árnyaink birodalmába.
Ősprincípium: Plútó-Mars-Merkúr.
írod.: Vkass., Mkass. Verdauungsprobleme (Emésztési problémák).

Bélhurut
(lásd: Bélgyulladás)

Bélhűdés
(paralysis intestini, lásd még: Bélelzáródás)
Testi szint: vékonybél (egyensúly, analízis, beépülés, asszimiláció), vastagbél
(tudatalatti, Alvilág).
Tüneti szint: passzív ellenállás a bélben: a bélműködés teljes leállása; mérgező
anyagok hatására megszűnik a perisztaltika (kígyószerű bélmozgás); „bezár a bazár";
mintha a bélrendszer ezt akarná üzenni számunkra: „Ez így nem mehet tovább!";
sztrájkkísérlet beleink „munkafeltételeinek javítására"; az élet áramlását akadályozza
az árnyak birodalmában kialakult zavar: a különböző feldolgozatlan árnyékfeladatok
olyannyira felgyülemlenek, hogy már kihányni kényszerülünk azokat;
Széklethányás (miserere): képtelenek vagyunk feldolgozni saját árnyainkat,
amelyek a kijárat helyett a bejáraton keresztül távoznak; „hánynunk kell",,/elfordul
a gyomrunk" személyiségünk sötét oldalaitól.
Feldolgozás: a világ megemésztése, feldolgozása nehéz feladat, szüneteket kell
beiktatni ebbe a nagyszabású emésztési folyamatba; nem kell mindenben részt venni;
meg kell tanulni „nemet" mondani; pihenő beiktatása; időszakosan elzárkózni
a poláris világ kihívásai elől; néha szabadságot kivenni, ami elsősorban a külső
benyomások feldolgozására vonatkozik; a sötét oldal újabb befolyásait megfékezni:
időt szakítani arra, hogy elgondolkodhassunk a dolgokon; a problémák
feldolgozásának új útjait megtalálni, és elfogadni; az árnyakat szokatlan útvonalon
felszínre juttatni: inkább kiköpni, mint felhalmozni azokat.
Feloldás: az élet befogadása és feldolgozása ritmikus egységet alkot.
Ősprincípium: Merkúr (vékonybél)/Plútó (vastagbél)-Neptunusz (bénulás),
írod.: Ver., Mkass. Verdauungsprobleme (Emésztési problémák).

Bélparaziták
Testi szint: bél (anyagi benyomások feldolgozása).
Tüneti szint: „kosztost" tartani; súlycsökkenés pl. Bélférgesség esetén; undor és
félelem (pl. a kukacoktól; emlékezés a test halandóságára = „felzabálják a kukacok");
az az érzésünk, hogy belülről teljesen elszennyeződtünk; „megszállottság" az
Alvilágban (paraziták szállják meg beleinket, amelyek az Alvilághoz tartoznak);
hívatlan vendégek ellátása; úgy érezzük (tudat alatt), hogy kihasználtak minket.
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Feldolgozás: szellemi-lelki kinyílás sötét oldalunk témakörei (feladatai) előtt;
kideríteni, hogy mi az, ami nincs rendben az élet megemésztésének terén, hol „rág
a titkos féreg foga"; a kihasználni-kihasználva lenni kettősségének tudatos
feldolgozása; a környezetünkben lévő gyengébb, magatehetedenebb és másokra
szoruló élőlények (állatok) tudatos táplálása, hogy így belső világunkat
tehermentesítsük; önmagunk tudatos korlátozása (a böjt kiéhezteti a posztosokat" is).
Feloldás: az „élni és élni hagyni" elvének érvényesítése, felebaráti szeretet;
meghívások; mecénási szerep; beleérző képesség, figyelem mind saját magunk, mind
pedig más élőlények szükséglete iránt; kibékülés saját Alvilágunkkal.
Ősprincípium: Merkúr-Plútó.

Bélpolip
(polyposis intestinalis)
Testi szint: a bél (tudatalatti, Alvilág) nyálkahártyája (belső határ, sorompó).
Tüneti szint: (jóindulatú) kinövések az Alvilágban (a tudatalattiban); fennáll annak
a veszélye, hogy általuk életenergiát vesztünk az Alvilág javára (vérzések
formájában); a nagyobb méretű polipok akadályozhatják a szállítást az alvilági
régiókban (^ Bélelzáródás); a gonoszság elszabadulhat (elmérgesedik,
rosszindulatúvá válik, mint pl. a
Végbélrák esetében).
Feldolgozás: bevallani magunknak ezt a „kitüremkedési" hajlamot; tudatosítani
magunkban, hogy mi az, ami növekedni képes saját Alvilágunkban; felszínre engedni
az árnyak birodalmának teremtményeit; tudatosan keresni az elnyomott, sötét
oldalakat; az árnyak birodalmának hatásai egészen a gátlástalan egoizmusig
fajulhatnak, így a már tudatossá vált páciens feladata ezek időben történő észrevétele
akár külső, terápiás segítséggel; új utak keresése a tudatosság és a megvilágosodás
felé; az életenergiából (önszántunkból) „pazarolni" az Alvilág számára is oly módon,
hogy odafigyelünk rá (tudatossá válunk ezen a téren); az árnyak esetében a szállítási
akadályok figyelembevétele és feldolgozása.
Feloldás: kreatív bánásmód az árnyékkal; megengedni a növekedést az Alvilág
régióiban (szellemi-lelki szinten), ahelyett hogy fizikai szinten tapasztalnánk meg
ugyanezt: felismerni, hogy növekedés csak árnyoldalaink szerves bevonásával
történhet; a kivetítések visszafogása, felismerni, hogy nemcsak mások engedhetnek
meg maguknak kihágásokat (= kisiklásokat), illetve rosszindulatú kitöréseket
(a polipok olyan kitüremkedések, amelyek erre utalnak).
Ősprincípium: Plútó-Jupiter,
írod.: Ver.

Bélproblémák
Testi szint: vékonybél (analízis, beépülés, asszimiláció), vastagbél (tudatalatti,
Alvilág).
Tüneti szint: fő problémánk az élet megemésztése és feldolgozása.
Feldolgozás: a beépítés folyamatát tudatossá tenni = befogadni és magunkévá tenni az
idegenszerűt.
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Feloldás: megemészteni a világot; feldolgozni saját karmánkat (ind. bhoga =
'megenni a világot, és megemészteni', vagyis felülkerekedni azon), ahelyett hogy
megtagadnánk és visszautasítanánk.
Ősprincípium: Merkúr, Plútó.
írod.: Ver., Mkass. Verdauungsprobleme (Emésztési problémák).

Bélrák
(lásd: Végbélrák)

Bélsipoly
(a bél „illegális" összekapcsolódása a test felszínével vagy más üreges szervekkel)
Testi szint: bél (anyagi benyomások feldolgozása).
Tüneti szint: az árnyak birodalmának tudat alatti „lényei" rossz útra térnek, rossz
helyre kerülnek; ezek a témakörök látványos és különösen problémás utakon kerülnek
napvilágra, így háborús konfliktusok kitörését kockáztatják; veszélyes alvilági
kapcsolatba keveredni; olyan rövidített útvonalakat (menekülési utat) használni,
amelyek veszélyesek.
Feldolgozás: ahelyett hogy megpróbálnánk rövid úton elmenekülni, inkább be kellene
építenünk az árnyak birodalmának képviselőit az életünkbe: szokatlan, kreatív módon
napvilágra hozni az árnyakat; az árnytémák feldolgozásánál figyelembe venni, hogy
vannak kockázatos útvonalak is a feldolgozásnál; megpróbálni (nyíltan és
határozottan) rövidített útvonalakat találni a probléma megoldására (ahelyett hogy
kerülőutakat választanánk); életünk nem várt területein is megkeresni az
árnyoldalakat.
Feloldás: kibékülés létünk sötét oldalaival úgy, hogy közben odafigyelünk saját
egyéniségünk kidomborítására.
Ősprincípium: Plútó-Uránusz-Merkúr.
írod.: Ver.

Bénulás

(paralízis = petyhüdtség, paresis = tónusos bénulás)
Testi szint: izomzat (motor, erő).
Tüneti szint: 1. ernyedt bénulás: teljes erőtlenség; 2. spasztikus bénulás: nagy, feszült,
de nem kontrollálható és így értelmetlen erő; a testben gyengéden (ernyedt bénulás)
vagy erőszakosan (spasztikus bénulás) bebörtönözve lenni; nem tudjuk uralni a
külvilágot, „megfogni a dolgok végét".
Feldolgozás: 1. tanuljuk meg „elengedni", amit az érintett testrészünk képvisel;
2. a saját erőnket konkrét cél nélkül is vessük be; függetlenítsük magunkat
cselekedeteink eredményétől; ne akarjuk a világot a felügyeletünk alá vonni.
Feloldás: önátadás, az ellenőrzési és tevékenységi kényszerek feladása.
Ősprincípium: Mars (izomzat)-Neptunusz (bénulás)/Uránusz (spasztikus izomzat).
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Berepedések
(bőrrepedések, repedések; lásd még: Munkahelyi, háztartási baleset)
Testi szint: bőr (határ, kapcsolat, érintés, gyengédség).
Tüneti szint: repedések a bőrön a túlzott igénybevétel vagy a nem megfelelő
gondozás miatt (túl száraz, repedezett bőr): túl sok agressziónak tesszük ki külső
határainkat, és túl kevés gyengédséget, gondoskodást biztosítunk számukra; físsurák,
azaz repedések keletkeznek a végbélnyíláson: (valakiért vagy valamiért tudattalanul)
„megszakadni".
Feldolgozás, feloldás: szellemi-lelki szinten sebezhetővé válni; saját bőrünkkel
kíméletesen bánni: nyomás alá került külső határainkat önkéntesen megnyitni, és az
életerőt (vér) tudatosan kiengedni.
Ősprincípium: Vénusz/Szaturnusz-Mars.

Biermer-anémia
{lásd: Vérszegénység, súlyos)

Bilirubinuria
(az epenedv bekerülése a véráramba Májbetegségek, máj- és epeelzáródás esetén,
amikor az epe színezékanyaga visszakerül a vérbe, és a vesén keresztül a vizelettel
távozik)
Testi szint: máj (élet, értékelés, visszacsatolás).
Tüneti szint: harag és egyéb ki nem élt agresszió kerül az élet áramába, ami elszínezi
azt egészen a lelki szennyvíz szintjéig.
Feldolgozás: teret hagyni saját agressziónk kiélésére, haragunknak a megfelelő helyen
hangot adni.
Feloldás: vitalitásunk része az is, ha egyéni érzelmeinknek, az agresszív erőknek is
teret engedünk, mivel ez is hozzájárul életünk egyensúlyban tartásához.
Ősprincípium: Mars-Plútó/Jupiter.

Blepharitis
(lásd: Szemhéjgyulladás)

Boeck-kór
(lásd: Sarcoidosis)

Bokatörés
Testi szint: boka, ugróízület (az ugrás és a járás alapja).
Tüneti szint: általában félrelépés, kibicsaklás következtében a külső boka eltörik vagy
megreped: az (ízületi) tok elszakad; ugróízületi szakadás esetén kemény talajra esünk,
és további ugrásokra, lépésekre képtelenné válunk: földhöz (anyaföldhöz) ragadtunk:
már nem vagyunk ugrásra készek, inkább révbe jutottunk; a lágy, harmonikus fejlődés
megkérdőjeleződik.
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Feldolgozás: figyeljünk, hogy hova tesszük a lábunkat, érkezzünk meg a „helyünkre",
és merüljünk el benne; vetjünk gyökeret, tanuljunk meg helyben maradni.
Feloldás: csendesedjünk le, szakítsunk magunknak időt a gondolkodásra, hogy
a dolgaink ne a külső, hanem a belső útjainkon haladhassanak előre.
Ősprincípium: Uránusz-Szaturnusz.
írod.: Léi.

Bolhacsípés
Testi szint: bőr (határ, kapcsolat, gyengédség).
Tüneti szint: az erősen viszkető, csípéses terület a kínosnak tekintett diagnózisról
árulkodik; titkolt a tisztátalan körülmények miatt; be nem vallott konfliktus saját
határainkkal; magunknak se valljuk be, hogy problémáink vannak a tisztasággal
és a többi ember közelségével.
Feldolgozás: hagyni magunkat ingereim és elcsábítani, tudatosan keresni
a közelséget, kinyitni a határainkat.
Feloldás: saját energiánkból önkéntesen adni másoknak.
Ősprincípium: Plútó.

Bordatörés
Testi szint: mellkas (én-érzet, személyiség), borda (biztonság, védelem,
alkalmazkodás).
Tüneti szint: különösen korlátozó, beszűkült helyzetre adott reakció: a visszautasított
nyitottság erőszakkal történő kikényszerítésére tett kísérlet; a szívet kívülről,
erőszakkal „kinyitni", és kiszabadítani a tüdőlebenyeket; külső hatalmak törnek be
a központi szervek leggondosabban védett területére.
Feldolgozás: a mellkast önként kinyitni belülről, ahelyett hogy kívülről törnék fel azt;
a szívnek és a tüdőlebenyeknek annyi belső szabadságot biztosítani, amennyit valóban
hasznosítani tudnak; belsőleg nyitottá válni az extrém ötletekre és elképzelésekre.
Feloldás: szívből megkockáztatni a rugalmasságot és a párbeszédet, „repülni
a gondolat szárnyain", az érzelmeknek nagyobb rugalmasságot biztosítani.
Ősprincípium: Szaturnusz-Uránusz.
írod.: Léi.

Borreliosis
(kullancscsípés által teijedő, baktérium okozta fertőzés)
Testi szint: eleinte a bőr (határ a külvilág felé, kapcsolat, gyengédség) bármely része
érintett lehet, majd egy nyugalmi fázis után a fertőzés átteijed az egész szervezetre,
bizonyos szervekre és az idegekre.
Tüneti szint: egy alattomos és életveszélyesen mérgező kis „vámpír" harapása;
kezdeti harc a felszínen, amely később továbbteljed más területekre, és megtámadja
a szervezet információs rendszerét (idegrendszer) is.
Feldolgozás: el kell kezdenünk foglalkozni a plútói princípiummal, és engednünk kell
a „tarantellapók csípésének"; saját alattomosságunk tudatosítása; a látszólag felületes
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konfliktusok megvizsgálása: milyen mélyen rejlő problémák húzódnak meg mögöttük;
szembenézni azokkal a „mellékes" tényezőkkel, amelyek „az idegeinkre" mennek;
önszántunkból juttatni azoknak, akiknek szükségük van az (élet)energiánkra (kis
áldozathozatal formájában), ahelyett hogy mi magunk válnánk az energiát igénylők
áldozatává, és mellékhatásként még nagyobb konfliktusokba keverednénk (a buddhista
szerzetesek is áldozatot mutatnak be a segítőkész, de veszélyes, ártani is tudó
szellemeknek).
Feloldás: megbékélés a plútói „halj meg, és szüless újjá" elvvel, amely képes
a végsőkig harcolni, „az utolsó csepp vérig", anélkül hogy bárkire is tekintettel lenne;
önszántunkból nem kímélni magunkat, és abból az egyszerű és egyetemes
elgondolásból kiindulni, hogy úgysem „úszunk meg" semmit, mindenre fel kell
készülni.
Ősprincípium: Mars-Plútó.

Borvirágos orr
(lásd: Rhinophyma)

Botulizmus
(hús-, felvágott- és halmérgezés, elsősorban romlott konzervek fogyasztása miatt,
amelyeket a veszélyes idegmérget tartalmazó botulizmusbaktériumokkal 19
„dúsítottak"; a betegséget speciális szérummal kell kezelni)
Testi szint: idegbénulás (idegrendszer = hírszolgálat).
Tüneti szint: látászavar (nem látjuk tisztán a dolgokat); nyelési zavarok (a befogadási
képesség hiánya); megtanulunk adni magunkból (első lépésként a gyomor
kiszipolyozása); nem veszünk részt többé a kommunikációban (légzészavarok), ami
egészen a polaritás teljes visszautasításához vezet (légzésbénulás mint
a kommunikáció teljes megszűnése); a „távirati iroda" általános blokkolása
(idegméreg általi bénulás).
Feldolgozás: (a betegség túlélése utáni megfontolandók) tudatosítanunk kell, hogy mi
az, ami „mérgez", amit nem tudunk feldolgozni; belátás a rá- és átlátás helyett; nem
szabad mindent „lenyelni", mindent beengedni; az adás rítusának gyakorlása
önszántunkból, nem pedig nyomás hatására; az idegek kímélése (lélegzetvételnyi
szünethez juttatása).
Feloldás: kiürülni (a nagy üresség, a nirvána elérése); a polaritás céltudatos áthidalása
(az egység megtapasztalása közben szintén kimarad a légzés).
Ősprincípium: Merkúr-Neptunusz.

Böfögés, savas
Testi szint: gyomor (érzelem, befogadókészség), nyelőcső (táplálékszállítás).
Tüneti szint: a lenyelt étellel (vagy egyéb dologgal) szemben tanúsított, palástolt
ellenállás kifejeződése; a lenyelt, de meg nem emésztett érzések felszínre törnek;
19 Clostridium botulinum - a Szaki.
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a feltörő „savanyúság" kifejezésre akar jutni; elkendőzött agresszió: az illető
a böfögéssel riasztja el a többi embert, és így csinál helyet magának a világban;
„kiengedi a nyomást"; a harag kifejeződése: „felböfögi", ami a lelkét nyomja - nem
képes megfelelően kifejezni magát.
Feldolgozás: emberi mivoltunk, illetve testi valónk legmélyéről származó
kifejezőeszközeink használata: az ellenállás és a harag érzésének teret engedni; az
agresszió kifejezésre juttatása, az elnyomott érzelmek felszínre engedése; meg kell
tanulni teret engedni saját magunknak; az elnyomó érzelmektől megszabadulni,
tudatosítani magunkban a haragunkat.
Feloldás: érzéseinknek teret hagyni, „gyomorból beszélni", „gyomorból cselekedni".
Ősprincípium: Hold-Mars.
írod.: Ver.

Bőrfarkas
(lupus erythematodes disseminata; lásd még: Intertrigo, Autoimmun/autoagresszív
betegségek)
Testi szint: bőr (határ, kapcsolat, gyengédség) - különösen az arcbőr -, de érintett
még a mellkas és a hát felső része, a kéz és az ujjak felső része; sőt a belső szervek is
(•• Endocarditis: szív; «• Glomerulonephritis: vese).
Tüneti szint: arcunk meg van jelölve: a ki nem élt agresszió (haragos) púja;
erőszakosan támadjuk saját határbástyáinkat és kapcsolódási pontjainkat;
védekezőerőinket a külső ellenség helyett saját kapcsolatrendszerünk és határaink
ellen irányítjuk: önmagunk ellenségeivé válunk; a kifelé irányuló, nem megélt
agresszióval önmagunkat pusztítjuk; a zabolátlan agresszió átcsap más szervekre is,
pl. a vesére (egyensúly, párkapcsolat) és a szív belső burkára (érzések, emóciók):
a belülről gyulladásba jött szívburok mutatja, hogy zsiványtanyát csináltunk a
szívünkből: ahelyett hogy kifelé élnénk, védekező életerőink saját szívünket támadják;
a vese mint a (sav-bázis) egyensúly szerve szintén a polgárháború színterévé válik.
Feldolgozás: mutassuk meg őszintén igazi arcunkat; hozzuk energiáinkat felszínre; az
(öntudatlan) harag helyett inkább piruljunk ki a lelkesedéstől és a hőségtől, nyíljunk
ki; kérdőjelezzük meg önként saját határainkat; hagyjuk, hogy többet és jobban
izgassanak a dolgok (szellemi szinten); a harcot irányítsuk magasabb szint felé;
foglalkozzunk önmagunkkal rámenősen, így tehermentesítjük a védekező rendszert;
kérdőjelezzük meg saját határainkat és kommunikációs struktúráinkat egészen
önmagunk feláldozásáig; foglalkozzunk behatóan a párkapcsolat, az egyensúly és az
érzések témakörével, továbbá a szív ügyeivel; végezzünk olyan gyakorlatokat, amelyek
a bőr alá mennek, és ledörzsölik a külső lakkot; böjtöljünk, hogy visszataláljunk
a lényeghez.
Feloldás: kérdőjelezzük meg bátran saját megjelenésünket, viselkedésünket
párkapcsolatainkban és egyéb szívügyeinkben, rendezzük át határozottan ezt
a területet.
Ősprincípium: Plútó-Mars.
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írod.: Vkass. Krankheitsbilder unserer Zeit (Korunk kórképei), Gesunder Egoismus gesunde Aggression (Egészséges egoizmus - egészséges agresszió), Mkass. Allergien
(Allergiák).

Bőrfoltok
(lásd: Pigmentfoltok)

Bőrgombásodás
(dermatomycosis, gombás bőrbetegségek; lásd még: Szájpenész, Körömgomba,
Lábgomba)
Testi szint: bőr (határ, kapcsolat, gyengédség).
Tüneti szint: védett határainkat a savköpeny védőpajzsa ellenére is (erőszakosan
terjeszkedő) ellenséges csapatok szállják meg: túl gyengék vagyunk ahhoz, hogy
„mentsük az irhánkat" (pl. a védekező rendszer drasztikus legyengülése esetén, mint
az AIDS vagy hosszan tartó, antibiotikumos kezelés után); minden elhalt, élettelen
anyag a gombatámadás áldozatává válhat (a gombák ugyanis saprophyták, vagyis
korhadt, rothadt, elhalt szerves anyagokból táplálkoznak).
Feldolgozás: lelki-szellemi síkon kinyitni a határokat, ahelyett hogy védekeznénk;
ablakot nyitni az ismeretlen számára, és magunkévá tenni azt, mielőtt még „ő tesz
magáévá minket", ahogy ez a gombák esetében tapasztalható; odaadás
a kapcsolatainkban, de meg kell tanulnunk egyúttal elhatárolódni is; behatóbban
foglalkozni az élősködés témájával; lelkünk (már) használaton kívüli, vagyis élettelen,
elhalt tartományait kinyitni az új, ismeretlen impulzusok számára; bátran és nyíltan
szembenézni a „bőrünket érintő" problémákkal, témakörökkel, amikor is „a bőrünket
visszük a vásárra"; konkrét gyakorlatok: az idegent az idegenen keresztül megismerni;
beszédbe elegyedni idegenekkel, és kritikusan, nyíltan felvállalni az esetleges
konfliktusokat, nézetkülönbségeket; olyan élő ételeket magunkhoz venni, amelyeket
a gombák nem tudnak felhasználni, és amelyek a testet élő struktúrává változtatják;
a választás szabadságát naponta tudatosítani magunkban: vagy a gombákat tápláljuk
a halott táplálékkal, vagy saját magunkat az élővel.
Feloldás: idegen impulzusok és életformák „beengedése", közelebbi megismerése,
elfogadása és integrálása saját életünkbe; az életről alkotott más felfogások
bebocsátása saját hitrendszerünkbe; saját önálló (tudati) territórium kialakítása,
amelyben nem léteznek elhagyott, elhalt területek.
Ősprincípium: Vénusz/Szaturnusz (bőr)-Plútó (gomba).

Bőrgyulladás
(lásd: Dermatitis)

Bőrkeményedés
(lásd: Scleroderma)
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Bőrkérgesedés
Testi szint: a bőr igénybe vett részei (határ, kapcsolat, érintés, gyengédség).
Tüneti szint: jóindulatú szaruréteg-buijánzás, páncélképződés a túlterhelt területeken:
a szervezet megpróbál védekezni az elhasználódás okozta sérülések ellen.
Feldolgozás, feloldás: megfelelőbb védelmet teremteni (szellemi-lelki szinten)
a túlterheltség ellen.
Ősprincípium: Szaturnusz.

Bőrkiütés
(lásd még: Pubertáskori akne, Ekcéma, Viszketési inger)
Testi szint: bőr (határ, érintés, kapcsolat, érzékenység).
Tüneti szint: félelemmel teli védekezés az újjal szemben; lelkünk mélyéről jövő,
határokat robbantó kitörés; belső világunk a tudat szintjére törekszik; az elfojtott,
visszatartott dolgok át akaiják törni az elnyomás falát, hogy láthatóvá (tudatossá)
válhassanak; saját határaink belülről történő (erőszakos) kinyitása; határaink már nem
állják meg a helyüket; a kitörés gyakran tudatalattink tisztátalan, sötét, árnyékos
oldalainak megnyilvánulása; egyszerre ijesztjük el és vonzzuk magunkhoz
embertársainkat.
Feldolgozás: „pakoljunk ki", Játsszunk nyílt kártyákkal"; a határ menti tudatos és
tudattalan konfliktusokkal való szembenézés: „üssük ki a problémát a nyeregből",
mielőtt az ütne ki a bőrünkön; lazítsuk fel határainkat (belülről); hagyjuk a régóta
elfojtott dolgokat felszínre törni, és tudatosítsuk jelentőségüket; vizsgáljuk meg
a saját, illetve a felvett határok és normák létjogosultságát; fordítsunk figyelmet
„árnyékos oldalunkra": mi az, ami „feltör" és „kiüt".
Feloldás: tudatosítsuk agressziónkat, és vezessük le („üssük ki", és védjük meg
a bőrünket); nyissuk meg határainkat, korlátjainkat, szabadítsuk fel tudatalattinkat.
Ősprincípium: Vénusz/Szaturnusz (bőr)-Mars (kiütés).

Bőrrák
(lásd még: Rák)
Testi szint: bőr (határ, kapcsolat, gyengédség).
Tüneti szint: vadon buijánzó daganat határaink, normáink és közvetlen kapcsolataink
területén; annyira eltértünk eredeti fejlődésünk irányától (ami határainkat és
kapcsolatainkat illeti), hogy a testünk vette át a hatalmat ennek megvalósításában;
annyira sokáig volt blokkolt szellemi-lelki fejlődésünk, hogy az elfojtás következtében
keletkező agresszió a testben rák formájában tör ki; a rák azt testesíti meg a határ
és a kapcsolat területén belül, amire lelkileg (az ennek megfelelő tudati szinten) lenne
szükség.
Feldolgozás: tudatosan és bátran nyissuk meg határainkat a világ felé; fejezzük ki
környezetünk iránti szeretetünket (Mensch.); engedjünk teret fantáziánknak és vad
vágyainknak, hagyjuk őket bátran szárnyalni; emlékezzünk régi álmainkra, és élesszük
fel őket nyíltan és határozottan; a Rák címszónál említett minden utasítást követni:
mivel a rák az egész szervezet betegsége, így azzal teljes egészében kell foglalkozni.
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Feloldás: fedezzük fel az önmagunk és a világ iránti, mindent átható szeretetet,
hidaljuk át a magunk és mások által megszabott normákat és korlátokat; legyünk
nyitottak mások felé, de éljünk a saját törvényeink szerint; bízzunk magunkban, hogy
saját erőnkből is képesek vagyunk megvédeni határainkat az idegen támadásokkal
szemben; ismeijük fel annak a szükségszerűségét, hogy a testi (és ezáltal életveszélyes
szintről) fel kell emelkednünk a kihívást jelentő, de életmentő szellemi-lelki szintre,
ahol tovább kell fejlődnünk.
Ősprincípium: Vénusz/Szaturnusz-Plútó.
írod.: Léi, Mkass. Krebs (Rák), Vkass. Krankheit als Symbol (A betegség mint
szimbólum), Krankheitsbilder unserer Zeit (Korunk kórképei).

Bőr tüskés rétegének kóros megvastagodása
(lásd: Acanthosis)

Brachialgia
(karfájdalom)
Testi szint: kar (erő, hatalom).
Tüneti szint: a plexus brachialis ideg zúzódásának következtében fellépő karfájdalom;
gyakran gerincproblémák következményeként: a dolgok nem állnak megfelelően
a saját tengelyükben, a felsőtest szintjén nincsenek egyensúlyban, és ez cselekvésképtelenné tesz; nem bújuk felemelni (mozdítani sem) a karunkat.
Feldolgozás: a kart pihenni hagyni, és saját világtengelyünk lényeges problémáira
koncentrálni; ismét „helyrerántani" azt, ami kitért a tengelyéből.
Feloldás: megadni magunkat, és átvenni az irányítást magasabb szinten, ahol a valódi
probléma található.
Ősprincípium: Merkúr-Mars-Szaturnusz.

Bradycardia
(ritka szívverés; a szívverés lelassulása 55/perc alá)
Testi szint: szív (a lélek lakhelye, szeretet, szerelem, érzelem, energetikai központ),
sinuscsomó (legfelsőbb ritmusadó).
Tüneti szint: rendszeres sportolóknál teljesen normális, a kiváló vérkeringés, illetve
szívműködés jele; kóros bradycardia = a sinuscsomó feladatát (annak teljes
kiesésekor) a hierarchiában alacsonyabban lévő AV- (atrioventricularis) csomó veszi
át.
Feldolgozás: megnyugodni (a szó legmélyebb értelmében): életritmusunk lelassítása;
az élet lényeges dolgainak lépésről lépésre történő feldolgozása; „szívügyekben"
nyugodtabb megoldásokra törekedni; kisebb lépésekkel haladni, „visszafogni
a tempót".
Feloldás: lassabban és figyelmesebben élni.
Ősprincípium: Nap-Szaturnusz.
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Bronchitis
(lásd: Hörghurut)

Bruxismus
(lásd: Fogcsikorgatás, éjszakai)

Bulimia
(hányással kompenzált kóros evési kényszer; lásd még: Anorexia nervosa;
Szenvedélybetegségek)
Testi szint: az egész test érintett, különösen a női jegyek; gyomor (érzelem,
befogadókészség).
Tüneti szint: leggyakrabban a női páciens visszautasítja a nővé érés folyamatát, az
átmenetet a lányszerepből a nőszerepbe (elenyészően ritka esetben a férfiaknál is
előfordulhat, amikor a serdülő ifjú nem akar férfivá válni); nem bíija elfogadni saját
nőiességét és annak külső nemi jellegeit, harcol ellenük: „hánynia kell" saját magától,
saját kinézetétől; menekül a „tisztátalannak" megélt poláris nemi szereptől: a nőies
teltség, a gömbölyded vonalak elutasítása; a páciens a belső teljességet kívánja
megélni hirtelen evési rohamaival, ami azonban hiábavalónak bizonyul; a természetes
adok-kapok viszony mindkét irányban görcsössé válik; az élvezetek megtagadása
(szerelem, evés), amelyet az illető „hányással" büntet - ez egyben a tisztulás eszköze
is; a jogtalanul bekebelezett „élelem" erőszakos visszaadása; félelem az egység
orgiaszerű megélésétől, és egyben vágyakozás az egység elérésére
(= a csillapíthatatlan mohóság küzd az aszkézis vágyával): az aszkézis (a hányás általi
ürülés, tisztulás) és az orgiaszerű dőzsölés („a nagy zabálás") közötti gyors,
ésszerűtlen váltakozás; konfliktus az anyagi és a szellemi világ között: gondjai vannak
a polaritás megélésével, nem találja a középutat, az egyensúlyt (zabálás = orgia;
hányás = önsanyargatás, tisztítás); kizárólag az anyagi világra korlátozódott
megszerzési vágy, bekebelezési igény, ahelyett hogy az illető a tudatát akarná tágítani
szellemi élményekkel: „mindent magába töm" (= nem engedi napvilágra kerülni az
élményeket); az élet valódi megélésének éhségét „zabálással" csillapítja; „bezabál",
ahelyett hogy beengedné az élet jelzéseit, amelyekre érzéketlennek mutatkozik;
„bánatháj"; rossz helyen keresi a pozitív visszajelzéseket: az elismerést, a szeretetet;
ahelyett hogy önmaga nyílna meg a szeretet számára.
Feldolgozás: a kóros soványság fázisaiban: a szellemi világ meghódítása; az evési
kényszer időszakaiban: ajtót nyitni a fizikai világ számára; elfogadni magunkat, nemi
identitással rendelkező személyként (pubertáskori beavatási rítusok); vállalni a tényt,
hogy a polaritás világában élünk, és valóban meg is élni azt, feladni a gyermekkor
ártatlanságát, tisztaságát (gyermekivé válni a szó pozitív értelmében, nem pedig
megmaradni gyereknek); tudatosítani magunkban a tisztaság és a szűziesség utáni
vágyat; nem sajnálni magunktól az élet javait: beengedni a benyomásokat,
tapasztalatokat, érzéseket; az „adok-kapok" egyensúlyának helyreállítása: megtanulni
lelkesen adni és elfogadni az ajándékot; a Vénusz jegyhez kapcsolódó ideák
megismerése és megbecsülése: a megváltó érzékiség megélése; a tisztuláshoz
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megfelelőbb technikák alkalmazása, mint pl. böjt, izzadás, kiválasztás (a hányás a régi
természetgyógyászat módszere, persze bizonyos esetekben ma is alkalmazunk
beöntéseket); az önmagunkkal szembeni szigor és következetesség gyakorlása, ahelyett
hogy gyermeki lágysággal, puhánysággal elhagyjuk magunkat; a polaritásból való
menekülést átváltoztatni az egység megélésére irányuló szüntelen kísérletté; legyőzni
a mitológiai sárkányt (= a világot), és nem elmenekülni előle; a bulimia gyakran
egyfajta köztes állomás a kóros soványságtól az egészséghez vezető úton, amelynek
jelentőségét fel kell ismerni; felvenni a harcot a nőiesség követeléseivel, illetve a nemi
szerepünkkel, ahelyett hogy szembeszállnánk velük; kibékülni a ránk osztott nemi
szereppel (nőként vagy férfiként); a világ megtapasztalásának szellemi-lelki síkra
helyezése: inkább párunkat részesíteni „úgy szeretlek, majd' megeszlek"
kitöréseinkben, és inkább a szexuális vágyaink kiélésében megtalálni a kielégülést,
mint a mértéktelen evési kényszerben, pl.,falni a könyveket": ezen az átmeneti
állapoton keresztül megtalálni a helyes arányt az élvezetekben; az éhségrohamok
közepette felismerni, hogy valójában az élet megélésére éhezünk, éhségünket
szellemi-lelki síkra helyezni; a benyomásokat befogadni, feldolgozni, javunkra
fordítani; következetesen törekedni a csúcsélmények (peak experiences) megélésére;
kibékülni a polaritás világával (vagy legyen forró, vagy jéghideg, de semmiképpen se
langyos); felismerni, hogy életünk ingája hol erre, hol arra, de mindenképpen
túlságosan kilendül, felismerni az egyoldalúságot mind az élet visszautasításában
(hányás), mind pedig az eltúlzott, csillapíthatatlan életéhségben, megtalálni
a középutat; gyakorlatok a középút megtalálására: taj esi, korongozás (a korongasztalra helyezett agyagot csak akkor tudjuk edénnyé formálni, ha az pont középen
van), mandalafestés, -meditáció; lovaglás; az én-határok megnyitása, mások
beengedése.
Feloldás: felnőtt nővé érni (aki képes gyermeket foganni, és ezáltal is helyreállítani az
„adok-kapok" egyensúlyát: a gyermeket Istentől kapjuk, ugyanakkor mi adunk életet
számára); megbirkózni a pubertáskorral a megfelelő rítusok segítségével; hátrahagyni
a gyermekkort, a „gondtalan" ifjúságot; megbékélés az élet földi dolgaival; a szerelem
élvezetes megélése (az „adok-kapok" egyensúlyán alapuló mivoltában): inkább
párunkat szeremi annyira, hogy „szőröstül-bőröstül bekebelezzük" és „majd'
megzabáljuk"; a szexuális együttlét élvezete, ahelyett hogy a kóros éhség
csillapításában találnánk menedéket; a (szexuális) eksztázis átélése, amely az egység
élményét hordozza magában; a világot enni meg (ind. bhoga), ahelyett hogy
a hűtőszekrényt fosztogatnánk; kibékülés az egységgel, amely a létező világ minden
jelenségét magában foglalja, az árnyoldallal együtt.
Ősprincípium: Hold-Plútó/Uránusz.
írod.: Sors., Vkass. Sucht und Suche (Függőség és keresés), Mkass. Suchtprobleme
(Függőségi problémák).

Bursitis
(nyálkatömlő-gyulladás)
Testi szint: a térd környékén (alázat).
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BŰZÖS NÁTHA, ORRHURUT

Tüneti szint: a védelem és rugalmasság eszköze maga is nyomás alá kerül; gyakran
folyadékgyülem a következménye („vizes tömlő"); általában túlterhelésből adódik,
pl. valaki túl sokáig csúszott-mászott (térden) az emberek lába előtt, akiknek
a padlóját súrolta, vagy akiknek a járólapot rakta le; gondok a rugalmassággal az
alázat területén; konfliktus az elnyomott düh miatt, amelyet a lélekben az el nem
fogadott alázat vált ki.
Feldolgozás: annak tisztázása, hogy hol vállaljuk túl magunkat, hol vagyunk
kíméletlenek önmagunkkal szemben, illetve hol „ütközünk"; szükségszerűen
felvállalni az alázatos testtartást, vagy felülemelkedni rajta (foglalkozást váltani);
a kikényszerített alázat által átélni a valódi alázat érzését; felismerni, hogy mire kell
kényszerítenünk magunkat (a léleknek túl kevés befolyása van a belső tartás
kialakulására, túl nagy az akaraterő).
Feloldás: elfogadni és önként (huzamosabb időre) felvállalni a nyugalom és
a mozdulatlanság állapotát, amelyre a test kényszerít bennünket; a megalázottságból
igazi alázatot kovácsolni.
Ősprincípium: Szaturnusz/Hold-Mars.

Bütyök
(hallux valgus; a nagylábujj X állása)
Testi szint: lábujj (tartás), lábfej (kitartás, gyökeret verni).
Tüneti szint: a nagylábujj keresztben fekszik a többi lábujjon, hüvelykpárnaképződés: letérés az egyenes útról; járászavar, a legtöbbször a túl szoros vagy túl
hegyes orrú cipők hordása következtében: a gyökerek és emiatt a gyökeret verés
zavara; ferde koncepciók: az egyenes útról való letérés fájdalmas.
Feldolgozás: ismeijük fel a gyökéreresztéssel együtt járó problémákat; mondjunk le
a földhözragadtságról; természetes úton törekedjünk az elegáns járásra, ne kínozzuk
magunkat szoros, tűsarkú cipőkkel; vegyünk tudomást gyökereink korlátoltságáról;
„éljünk kisebb lábon", korlátaink tudatos felismerése, tanuljunk meg átlátni ferde
hajlamainkon; a normától való eltérés elfogadása: tudatosan ismeretlen utakon járni.
Feloldás: az ellentétes póluson: csináljunk helyet gyökereinknek; gondoskodjunk jobb
körülményekről, hogy képesek legyünk gyökeret ereszteni, és teljes mértékben élvezni
az életet, hogy „lombkoronánk" az egekbe törhessen.
Ősprincípium: Neptunusz-Uránusz.

Bűzös nátha, orrhurut
{lásd: Ozaena)

CACHEXIA

148

c

Cachexia
(legyengülés, elsorvadás)
Testi szint: az egész szervezet érintett.
Tüneti szint: lemondás a testről: elsorvadás, halálos kimenetelű kórképek esetén
teljes testi összeomlás; a szervek lassanként felmondják a szolgálatot: lassú halál;
gyakran a tudatos szellemi elengedés, ellazulás helyett a test adja fel a küzdelmet.
Feldolgozás: felkészülés földi porhüvelyünk elhagyására: lépjen előtérbe a lélek;
törődjünk inkább a lelkünkkel, és ne azzal foglalkozzunk, amit nemsokára
hátrahagyunk; a feladat most a lemondás: a testről lehetőleg tudatosan mondjunk le,
hogy a lélekutazásra, a lélekmadár szabad szárnyalására felkészítsük, felvértezzük
magunkat; gondoskodjunk halotti szentségekről, spirituális útravalóról: oratórium,
felolvasás halottas könyvekből, halotti szertartások.
Feloldás: önmagunk átadása: Jegyen meg a Te akaratod".
Ősprincípium: Szaturnusz (a test számára: kaszás ember, a lélek számára: kapuőr),
írod.: Léi, Ver., Sors. (Rituálék).

Candidamycosis
(lásd: Szájpenész)

Carcinoma in situ
(rákos sejtképződés a méhszáj felületén; lásd még: Méhszájrák, Nemi betegségek,
Rák)
Testi szint: méhszáj (alsó száj), nyálkahártya (belső határ, sorompó), anyaméh
(termékenység, védettség).
Tüneti színt: határ menti csatározások, nemek harca, amely tükrözi a belső lelki
konfliktusokat; képtelenek vagyunk megfelelő módon védekezni a szexuális
támadásokkal, illetve túlkapásokkal szemben.
Feldolgozás: a szexuális identitással összefüggő viták nyílt felvállalása; felismerni
saját sérüléseinket és a krónikus ingereket ezen a problémán belül; megtanulni
védekezni az idegen érdekekből származó támadásokkal, illetve túlkapásokkal
szemben: a Rákkal kapcsolatos valamennyi megjegyzés figyelembevétele, hiszen
a rákos megbetegedés az egész szervezetet érintő folyamat.
Feloldás: az intim jellegű kérdésekben saját érdekeink képviselete; felismerni annak
szükségességét, hogy a számunkra (élet)veszélyes testi síkról a szellemi-lelki síkra
helyezzük át a probléma megoldását, és így komoly lelki fejlődés részeseivé lehetünk;
a határtalan szeretet felfedezése, felülkerekedni a külvilág alkotta törvényszerűségeken,
a külső, illetve magunk által alkotott elvárásokon, és csak saját belső és legfontosabb
törvényeink szerint élni, illetve ezeknek eleget téve járni saját fejlődésünk útját.
Ősprincípium: Hold-Plútó,
írod.: Frau., Mkass. Frauenprobleme (Női gondok).
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Carcinoma mammae
(lásd: Mellrák)

Carcinoma ovarii
(lásd: Petefészekrák)

Carcinoma uteri
(lásd: Méhrák, Méhnyakrák)

Cardiastenosis
(gyomorszájszűkület; lásd: Gyomorszájgörcs)

Cardiomyopathia
(a szívizom degeneratív elváltozása, elfajulása; lásd még: Myocarditis,
Szívelégtelenség)
Testi szint: szív (a lélek, a szeretet, az érzelmek helye, energetikai központ).
Tüneti szint: különböző formái vannak, legtöbb esetben atoniás szívizomtágulatról
van szó, amelyhez a szívizom elvékonyodása is társul.
Feldolgozás, feloldás: táguljon ki (átvitt értelemben) a szívünk, hogy fizikailag
megőrizhesse eredeti formáját.
Ősprincípium: Nap-Jupiter-Szaturnusz.

Carditis
(lásd: Endocarditis, Szívbelhártya-gyulladás, Myocarditis, Szívburokgyulladás)

Carpalis alagút szindróma
Testi szint: tenyér (őszinteség, nyíltság), hüvelykujj (egység), mutatóujj (tájékozódás),
középső ujj (irányítás).
Tüneti szint: (leginkább a 40 és 50 év közötti nőknél) a medianus idegre gyakorolt
nyomás következtében a hüvelykujj ízületei gyengülnek, illetve károsodnak: ez
megakadályozza az ujj ellentartását, ami a fogáshoz elengedhetetlen; nem tudjuk
helyesen fel- és megfogni a dolgokat (•• Hüvelykujj); képtelenek vagyunk a dolgokért
nyúlni, nem tudunk semmit se kézben tartani: életünket sem uraljuk már; nehezen
kezeljük a polaritást; érzékenységi zavarok a tenyér belső felületén és az első három
ujjnál: érzéseinket nem tudjuk kézben tartani, nem érzünk semmit, amikor hozzáérünk
valamihez, nem hat ránk semmi, süketek és érzéketlenek vagyunk; a túl erős
csuklószorzíós miatt - különösen éjszaka - égető fájdalmak lépnek fel a kar inaiban;
kezünknél fogva oda vagyunk kötve (erőtlenné és érzéketlenné válik a szoros
kötelékek miatt); állandó tüneteknél fennáll az Izomsorvadás veszélye.
Feldolgozás: gyakoroljuk az elengedést, lazítsunk a kemény fogáson, hagyjuk békén
azt, ami elérhetetlen; ismerjük be, hogy az emberi (környezetünkkel való)
kapcsolataink terén érzéketlenné váltunk: hagyatkozzunk bátrabban önmagunkra és
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érzéseinkre, mondjunk le a külvilággal szemben felállított igényekről (ne megtartsuk,
hanem engedjük el magunkat); tudatosítsuk korlátozott helyzetünket.
Feloldás: érezzük meg a polaritás mögött húzódó egységet (hüvelykujj), és tűzzük ki
ennek elérését életünk utolsó és legfőbb céljaként.
Ősprincípium: Merkúr-Neptunusz.

Catarrhus
(hurut; lásd: Légúti megbetegedések, Nátha, influenza)

Cavernitis
(lásd: Barlangostest-gyulladás)

Cellulitisz

(nem megfelelő megnevezés, mivel ez nem gyulladás; lásd még: Kötőszöveti
gyengeség)
Testi szint: bőr (határ, kapcsolat, gyengédség); bőr alatti zsírszövet (fölösleg,
tartalék).
Tüneti szint: korunk divattünete - abban az értelemben, hogy egy olyan jelenségről
van szó, amely a századforduló környékén még nem számított betegségnek: épp
ellenkezőleg, a kor teltkarcsú szépségideáljához tartozott; korunk karcsú, sudár
termetű eszményképéhez azonban nem illik a combon, a fenéken stb. megjelenő
zsírszövetfelesleg; a bőr hasonlóvá válik a narancshéjhoz, a nyirokcsomók
megnagyobbodnak, és ödémák keletkeznek; az alak női jellemvonásai még inkább
kihangsúlyozódnak, ami ellen az érintettek mindenre elszántan küzdenek (általában
olyan szerekkel, amelyek csak az előállítók számára hajtanak hasznot, hosszan tartó
javulás azonban nem várható általuk); a nehézségi erő a kor előrehaladtával egyre
jobban érvényesül: az ernyedt kötőszövetekben belső tunyaság ölt testet; összefügg
a súlytöbblettel: a fölösleg nem a megfelelő szinten halmozódik fel.
Feldolgozás: homeopátiás módszerrel: az ősi, szelídebb (női) életformát fogadjuk el,
a gyengeség és lágyság itt nagyobb teret kap: ez az öregedés folyamán tovább
erősödik; az ősi női életcél szellemében valósítsuk meg az önátadás feladatát
(a kötőszövet-gyengeség és belső eltunyulás helyett); allopatikus módszerrel:
csökkentsük súlyunkat, és mozogjunk, eddzünk, hozzuk formába magunkat (az ideális
férfialakhoz hasonlóan); lendüljünk szellemi szinten is mozgásba, és aktivizáljuk
a rendelkezésre álló lelki energiákat is; az előrehaladó korral törekedjünk teljességre
a szellemiek, a bölcsesség és az anyagiak területén is.
Feloldás: bízzuk magunkat az élet női oldalának áramára, „ússzunk az árral", tartsuk
meg lendületünket, engesztelődjünk ki önmagunkkal és életünk feladataival.
Ősprincípium: Hold-Jupiter.
írod.: Frau., Saulén der Gesundheit (Az egészség tartópillérei).

Cerebroszklerózis
(agyi érelmeszesedés; lásd: Keringési zavarok)
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CHLAMYDIA-FERTŐZÉS

Cérnagiliszta-fertőzés, fonalférgesség
(oxyuriasis, kisgyermekeknél fordul elő)
Testi szint: emésztőrendszer (ind. bogha = 'megenni és megemészteni a világot')
- az emésztőrendszerben élnek a giliszták, de éjszakánként kimásznak a végbélnyílás
körüli területre, hogy lerakják petéiket; Viszketési inger lép fel, amely
a gyermekeket vakarásra készteti, a giliszták így a körmük alá jutnak, ahonnan ismét
a szájba kerülnek.
Tüneti szint: apró, orvosi szempontból igazából ártalmatlan „lakótársak", de
szimbolikusan nézve nagyon is veszedelmesek (az árnyékbirodalom Alvilágából
származnak), hisz újból és újból elérik, hogy a szájon keresztül bekebelezzék őket
(a giliszták petéivel így állandóan önmagunkat fertőzzük); valami nincs rendjén:
„titkos féreg foga rág".
Feldolgozás: (az érintett szülők számára, ugyanis a gyermekek gyakran a szülők
problémáit tükrözik) a tisztálkodás témakörét érintő konfliktusok: válasszuk szét
a felső és az alsó szintet; csökkentsük az árnyékbirodalom lakóinak számát szellemilelki szinten, a testi szintet tehermentesítsük (pl. mesék, mítoszok, mondák,
legendák); találjuk ki, hogy mi „hibádzik", hol „rág a féreg"
(= az emésztőrendszerben); legyünk igazságosak a velünk együtt táplálkozókkal,
posztosainkkal": tanuljunk meg osztozkodni.
Feloldás: béküljünk ki saját árnyékvilágunkkal, személyiségünk árnyoldalával,
amelyet ezek a „kis bestiák" személyesítenek meg.
Ősprincípium: Plútó.

Cervicitis
(lásd: Méhnyakgyulladás)

Cervixcarcinoma
(lásd: Méhnyakrák)

Chlamydia-fertőzés
(lásd még: Nemi betegségek)
Testi szint: nemi szervek (szexualitás, polaritás, szaporodás).
Tüneti szint: a baktériumok befészkelik magukat a sejtekbe, 20 és a betegség
előrehaladott állapotában a petevezetékek összetapadásához vagy -» Mellékheregyulladáshoz, -fr Prosztatagyulladáshoz és -* Terméketlenséghez vezetnek, a későbbi
gyermek utáni vágy meghiúsul; a szex versenysportként történő kezelése belső
elégedetlenséghez vezet.
Feldolgozás: párkapcsolatunkban odafigyelni a partner lényére, és nem csak
a szexuális élvezetre koncentrálni; a szexualitásban is annak mélységeit keresni; lelki
védekezőerő kialakítása.
20 A Chlamydiát azért soroljuk az atípusos baktériumok közé, mert sejten belül élősködik a többi baktériummal szemben, amelyek sejten kívüli kórokozók - a Szaki.
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Feloldás: a testiség (f)elismerése a szexualitásban; forma, amelyet a szerelem tölt meg
tartalommal; a dolgok mögött meghúzódó értelem keresése.
Ősprincípium: Plútó,
írod.: Frau.

Chloasma
(lásd: Pigmentfoltok)

Cholecystitis
(lásd: Epehólyag-gyulladás)

Chondrodystrophia
(lásd még: Gyulladás)
Testi szint: csont (stabilitás, szilárdság).
Tüneti szint: a veleszületett csontosodási rendellenesség törpenövéshez vezet,
normális fejmérettel, túl rövid karral és lábbal; a világ fizikai meghódításában
akadályoztatva vagyunk, ezért életünk súlypontját értelemszerűen a szellemi-lelki
fejlődés síkjára helyezzük.
Feldolgozás: elfogadni kicsinységünket a fizikai világban, megtanulni alázatosan
felfelé pillantani, a világot alulról szemlélni, és a gyermek szemszögéből
megtapasztalni.
Feloldás: elfogadni különcségünket, és különlegessé válni.
Ősprincípium: Szaturnusz-Uránusz.

Chorditis
(lásd: Rekedtség)

Chorea minor
(lásd: Vitustánc)

Cianózis
(szederjesség, a bőr kékes elszíneződése; lásd még: Mitralis stenosis, Tricuspidalis
stenosis)
Testi szint: vér (életerő), tüdő (kapcsolat, kommunikáció, szabadság).
Tüneti szint: a test végtagjai nem részesülnek megfelelő ellátásban: lényegünk
a legbelsőbb rétegeinkben rejtőzködik, külső határaink élettelenek és elhanyagoltak,
mivel azokról nem gondoskodunk; a kialakult helyzet támadások és határsértések
kitűnő táptalaja.
Feldolgozás: bánjunk takarékosabban életenergiáinkkal; keltsük életre lelki
világunkat, és szabadítsuk fel belső dolgainkat; az ellenpóluson: ha a lelkivilágunk
ismét szilárd alapokon nyugszik, bújjunk elő, törődjünk határainkkal és
kapcsolatainkkal.
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COLITIS ULCEROSA

Feloldás: hozzuk összhangba a külső és a belső valóságot; teremtsük meg
a harmóniát önmagunk és a kívülállók igényei között.
Ősprincípium: Mars/Merkúr-Szaturnusz.

Ciszta
(lásd még: Mellciszta, Petefészekciszta, Sárgatestciszta, Garatciszta)
Testi szint: különböző szerveket érinthet: pl. petefészek (termékenység), mell
(anyaság, táplálás, védelem, érzékiség, öröm), pajzsmirigy (fejlődés, éretté válás).
Tüneti szint: a világtól elzártan fejlődünk, általában a lelkiek (a lélek vize)
tokosodnak be; a rossz irányt mutató növekedés az érintett terület
szimbólumtartományában megy végbe; hasztalan titokzatosságok, amelyek bármely
pillanatban robbanhatnak.
Feldolgozás: az adott területen teremtsük meg a körülményeket az önmagunk által
kezdeményezett fejlődéshez; a fontos dolgokat tegyük félre magunknak; őrizzük (lelki)
titkainkat.
Feloldás: szemléljük türelemmel saját kezdeményezéseinket, és legyünk tekintettel az
ezen a vonalon végbemenő változásokra; gondoskodjunk lelki fejlődésről az adott
területen.
Ősprincípium: Hold.

Claudicatio intermittens
(érelmeszesedéses sántítás; lásd még: Érelmeszesedés)
Testi szint: vér (életerő), erek (az életáram útvonalai).
Tüneti szint: semmi se halad se előre, se hátra ebben az élethelyzetben; szűk keretek
között mozgunk, erőteljes ellenállásba ütközünk; a mozgásszabadság korlátozódik,
a cselekvőképesség a minimálisra szűkül: „nem jutunk messzire", „nem visszük sokra".
Feldolgozás: elengedni a becsvágyat, a törtető álmokat, ambíciókat, a kényszert, hogy
„valamire vigyük"; feladni a harcot: kis lépésekkel haladni előre; a határok betartása;
az ellenállást minket segítő jelzésként kell felfogni; új utakat építeni az életerő
számára, és jobban kiépítem a már meglévőket (az erek tornáztatása).
Feloldás: visszalépni az előzőleg kitűzött céloktól, a magasröptű álmoktól: átadni
magunkat a gyengülő életenergia-áramlásnak; vitetni magunkat az árral anélkül, hogy
harcolni akarnánk; leszállni az ego fellegvárából, kipihenni magunkat, belső
nyugalmat találni; visszafordulni, hazatérni, magunkba szállni, a hosszú, katonai
menetelések, a csúcsra törés helyett.
Ősprincípium: Mars-Szaturnusz-Neptunusz.
írod.: Herz., Doh.

Colitis ulcerosa
(vastagbélgyulladás; lásd még: Bélgyulladás)
Testi szint: vastagbél (tudatalatti, Alvilág), vér (életerő).
Tüneti szint: polgárháború az Alvilágban - átláthatatlan frontokkal: harc saját
magunkkal, ami súlyos veszteségekkel jár; „autoagresszió": „majd kiszakad a bele az
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erőfeszítéstől", „kinyalja a hátsóját valakinek", „benyalja magát"; ördögi rituálék az
Alvilágban: véráldozat (vérző vastagbél); áldozatszerep; véráldozat = tudat alatt saját
vitalitásunkat áldozzuk fel; az ellenpóluson: kétségbeesett próbálkozás
a megtisztulásra, még a saját vérünket is meg akaquk tisztítani; beöntések általi
ürítések sorozata: kényszeresen mosakodni akarunk az alsó fertályon; az életerő az
Alvilágban koncentrálódik; félelem saját életcéljaink megvalósításától, saját
személyiségünk kiteijesztésétől, miközben „vért izzadunk" az erőfeszítéstől,
a félelemtől; állandóan „tele van a nadrágunk", „be vagyunk szarva", és ez roppant
megalázó számunkra: kellemetlenül érezzük és szégyelljük magunkat; feladjuk saját
életünket egy másik élettel való szimbiotikus egységért; ha a függőségi kapcsolat
mozgásba jön, robbanásszerű reakciókat vált ki; életünk megrekedt egy korábbi
szakaszában, amire a kisebesedett „babapopsi" emlékeztet, nem vagyunk szobatiszták,
még pelenkára van szükségünk; az anyát ellenőrző, fenyegetőző személyként éltük
meg, aki teljes alárendeltséget követelt tőlünk; az anyába kapaszkodni; kényszerű
szimbiózis; félelem a magányosságtól azáltal, hogy önmagunkért kell felelősséget
vállalni; rezignáltság, önmagunk feladása, reménytelenség; az odaadás és megtartás
témakörében kötött helytelen kompromisszumok.
Feldolgozás: bűntudat helyett valódi bűnbánat megélése (metanoia: változtatni eredeti
felfogásunkon); bátran felvenni a harcot saját személyes Alvilágunk ellenszenves
árnyfiguráival; önmagunkkal szembeni keménység; harcos erőfeszítések saját lelki
árnytémáinkra vonatkozóan; az áldozatkészég messzemenőkig való kifejlesztése (saját
életerőnk odaadó feláldozása); kötelezettségvállalás másokkal szemben; az emberi
kapcsolatok mozgósítása; a függőség-függetlenség, illetve a „lelkierő és a lelkek fölött
gyakorolt hatalom" ellentétpár tárgykörének tudatosítása; felismerni a kapcsolatokban
kialakult szűk teret, és összefüggésbe hozni az élettől való félelemmel (esetleg
feldolgozatlan születési traumával); pszichoterápia: felismerni és feloldani az Alvilág
fortélyait, amelyek a lelket kereskedelmi árucikké változtatják, és az ördöggel kötött
„paktum" útján az Alvilághoz láncolják; felfedezni a felső világ napos oldalát,
napsütötte szépségét (vér = vitalitás, élet); saját magunkra koncentrálni, visszahúzódni
saját birodalmunkba: megtanulni válaszolni a sors kihívásaira; a vérségi köteléket
vérrokonsággá változtatni, oldani, és adott esetben szabad akaratunkból újrakötni.
Feloldás: az Alvilág, az árnyak bátor, nyílt megvilágítása; megbékélés mágikus
gyökereinkkel; kemény belső harcok vállalása a saját magunkhoz vezető úton;
a megfelelő helyen történő, végsőkig vállalt áldozatkészség; a más lelkek fölötti
hatalom tudatos feladása (hogy ezáltal szabaddá váljunk); önerőből vállalt, komoly
átalakulás: metanoia.
Ősprincípium: Plútó-Nap.
írod.: Léi, Mkass. Verdauungs-probleme (Emésztési problémák).

Colpitis
(lásd: Hüvelygyulladás)
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CONDYLOMA ACUMINATA

Combnyaktörés
Testi szint: csont (stabilitás, szilárdság).
Tüneti szint: gőg, önhittség: „az öregség nem biztosíték a bolondsággal szemben";
nem veszünk tudomást az öregségről, fáradtságról: áthágjuk saját természetes (korral
járó) határainkat; túl vad és merész ugrások; túl veszélyes és fiatalos utak: még
mindig a haladás megszállottjai vagyunk; a merev forma és tartás megszakítása.
Feldolgozás: óvatos léptekkel haladjunk, és éljünk nyugodtabban: a „lassan jáij,
tovább érsz" mottóját tartsuk szem előtt; a külső (fiatalos) élettől jobban határoljuk el
magunkat; fogadjuk el saját (élethelyzetünket; ne akaijunk túl sokat; életünk
„megrajzolt területén" igazodjunk el, és az életmandalának megfelelően fogadjuk el
feladatainkat: Nagy Anyaként és Nagy Apaként az öregség méltóságával és
nyugalmával játjuk utunkat; a vén bolond „csapongásait" szellemi-lelki téren merítsük
ki, és vegyük le a terhet a „motorikus területről" (lásd az életkorok archetípusait:
Sors.); a mély árkok felett meijünk lélekben nagy ugrásokkal előrehaladni, ahelyett
hogy túl sokat követelnénk önmagunktól.
Feloldás: a gőgről váltsunk át az alázatosságra: a nyugalom segítségével találjunk rá
a szerénységre, és figyeljünk saját utunkra, ahelyett hogy ide-oda bóklásznánk;
összpontosítsunk a lényegre.
Ősprincípium: Jupiter (comb)/Szaturnusz (csont)-Uránusz (törés)
írod.: Léi.

Commotio cerebri
(lásd: Agyrázkódás)

Compressio cerebri
(lásd: Agynyomás-fokozódás)

Condyioma acuminata
(a külső nemi szervek szemölcse; humán papilloma vírus (HPV) okozta fertőzés 21)
Testi szint: bőrfelszín (határ, kapcsolat, gyengédség), elsősorban a védett, nedves
helyeken: nemi szervek (szexualitás, polaritás, szaporodás), végbélnyílás (az Alvilág
ki- és bemenete).
Tüneti szint: ártalmatlan, kicsi, szétdarabolt, karfiol vagy kakastaréj alakú kinövések
(amelyek legfeljebb kozmetikailag lehetnek zavaróak).
Feldolgozás: bevallani magunknak a kis, ártalmatlan játékokat (a szóban forgó
területeken), „kis dolgokat" produkálni, amelyeknek nincs se értelmük, se céljuk, nem
ártanak, azonban egyedi jelleggel bírnak; haszontalan dolgokat is felvállalni;
ártalmatlan konfliktusok az érintett területeken.
Feloldás: a fejlődési lehetőségek játékos megnyilvánulása; kreativitás és ártalmatlan,
játékos összetűzések az intim területeken.
Ősprincípium: Vénusz-Mars-Plútó (szemölcs).
21 A condyioma acuminatát a humán papilloma vírus (HPV) hozza létre, amely a méhszájsebet,
a méhnyakrákot és a bőr felszínén keletkező szemölcsöt, a verruca vulgárist is okozza - a Szaki.

CONJUNCTIVIT1S
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Conjunctivitis
(lásd: Kötőhártya-gyulladás)

Contusio
(lásd: Agyzúzódás)

Coronariaelégtelenség
(lásd: Koszorúér-elmeszesedés, Szívinfarktus)

Cor pulmonale
(tüdőellenállás okozta szívbetegség)
Testi szint: a tüdőt behálózó erek (kapcsolat, kommunikáció).
Tüneti szint: észrevétlenül (mivel a betegség alig okoz tüneteket) nyomás alá kerülni
a kommunikáció terén (az alapprobléma a tüdőben rejtőzik; pl. az Asztma
értelmezése és témájának megfontolása segítség lehet); hosszú távon: tönkremenni
a szív kifáradása, kimerülése következtében (fennáll a jobb oldali szívfél
elégtelenségének a veszélye).
Feldolgozás: beismerni önmagunknak a kapcsolatainkra nehezedő nyomást, és
megfelelni a követeléseknek; időben kiönteni a szívünket; megosztani másokkal
„szívügyeinket".
Feloldás: jó értelemben vett „kiköltekezés" a „szívügyek" terén; teljes értékű
kapcsolat létrehozása a külső és a belső világ között.
Ősprincípium: Merkúr-Plútó.

Corpus luteum cysta
(lásd: Sárgatestciszta)

Creutzfeldt-Jakob-kór
(valószínűleg a kergemarhakór, vagyis a BSE = Bovine Spongiforme Enzephalopathie
emberben kialakuló változata)
Testi szint: agy (kommunikáció, logisztika), központi idegrendszer (hírszolgálat).
Tüneti szint: testazonos fehéijék (prionok) terjesztik, amelyek alig eltérő építkezési
stratégiájukkal megtelepszenek az agyi idegsejteken, és rákényszerítik ezekre saját
építkezési módjukat, amelynek folytán az idegsejtek elpusztulnak, és az agy porózussá
válik; a terjesztés agy és agy között jön létre transzplantáció, illetve operáció által;
a marháról emberre történő átteijedés módja még tisztázatlan, de valószínű (okozhatja
az is, ha a levágott állatokkal előtte fertőzött birkatetemet etettek); az agy lukacsos,
szivacsos szerkezetűvé, lepedékessé (plakk) válik, majd összezsugorodik; a halál
kómában következik be; álmatlanság: nem találunk nyugalmat, nem tudunk
„kikapcsolni"; fejfájás gyötör, zavar a fejben; a motorikus cselekvések sorra kiesnek:
minden további lépés és mozdulat megtételében akadályoztatva vagyunk;
az emlékezetkiesés a kezdeti feledékenységtől a végső stádiumig: a teljes emlékezetvesztésig terjedhet; kibújunk a felelősség alól; a végtagok zsibbadása: érzéketlenség;
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hangulatingadozás, agresszív kitörések egészen a depresszió kialakulásáig: saját
kezeletlen érzelmeink áldozatává válunk; paranoiás kényszerképzetek
(-• Hallucinálás): elmeháborodottság, képtelenek vagyunk az e világi összefüggések
felismerésére és megélésére, saját belső képeink rabjává válunk; a kórkép híven
tükrözi mai társadalmunkat, illetve hogy miként bánunk állatainkkal.
Feldolgozás: (a hozzátartozók, illetve a társadalom részéről, ugyanis az érintettek
esetében a kórkép eddigi tapasztalataink alapján kivétel nélkül halálhoz vezet): tudatos
felkészítés a halálra, és lelki segítség annak bekövetkezésekor; a társadalomnak
vállalnia kell a felelősséget ezért az általa okozta problémáért, és mindazokért az érző
lényekért, akikkel szemben ezt elkövette; megakadályozni az állatok további
embertelen kihasználását; felismerni a tehetetlen, ártatlan élőlényekkel szembeni
érzéketlenséget, „átlátni a szitán"; kiszállni ebből az őrületből", amelyet modern
korunk világszemlélete erőszakol ránk: mindent a megvalósíthatóságnak rendelünk
alá, illetve a kizárólagos profitnak (a vegetáriánus marhákat juhtetemekkel etetjük);
megérteni végre, hogy a vágóhídra szállított állatok húsával együtt azok félelmét,
idegességét, agresszióját is megesszük; elképzelni azoknak az élőlényeknek
a szenvedését, amelyeket az ember saját céljainak elérése érdekében kényére-kedvére
kínoz.
Feloldás: felelősségtudat a világgal és annak minden érző élőlényével szemben.
Ősprincípium: Plútó-Merkúr.

Crohn-betegség
(ileitis terminális; vékonybélgyulladás)
Testi szint: vékonybél (kiegyenlítés, egyensúly, analízis, asszimiláció).
Tüneti szint: izzó, alattomos konfliktus a vékonybél tartalékokat hasznosító területén;
tudat alatt kerülőutakat tenni, szoros és szűkös körülmények megteremtése; úgy
érezzük, „kutyába se vesznek"; nem jutunk előbbre; szimbiotikus kapcsolatminták;
elszigetelődés a külvilágtól; kevés öntudat.
Feldolgozás: foglalkozzunk tudatosan és elmélyülten a csendes tartalékok és
a szükségtartalékok megőrzésének problémájával; dolgozzuk ki (szellemi) kerülőútjainkat, engedjük meg a szükségállapotot: szorítkozzunk a lényegesre; szabjuk
szűkebbre és „kritikusabbra" a befogadás és a beengedés kiskapuját, válogassunk
alaposan; építsünk ki megbízható kapcsolatokat a külvilág felé, legyünk előzékenyek,
keressünk és használjunk új kommunikációs útvonalakat.
Feloldás: jájjuk a feldolgozás új útjait, éljük be a kerülőutakkal, éljük túl
a nélkülözéseket.
Ősprincípium: Merkúr-Mars.
írod.: Ver.

Cryptorchismus
(lásd: Rejtettheréjűség)
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Csalánkiütés
(urticaria; lásd még: Viszketési inger, Allergia)
Testi szint: bőr (határ, kapcsolat, érintés, gyengédség).
Tüneti szint: allergiás bőrreakciók, amelyeket a csalán (urtica urens) okozta
hólyagocskákról és kiütésekről neveztek el, égetően sürgős szükségletekről
árulkodnak; kihívás előtt állunk: „valami csiklandoz", „valami viszket"; sóvárgunk
valami után; felszínre törő szenvedély, belső tűz, harag: reakció az allergénekre, az
allergiát kiváltó anyagokra, amelyek stimulálnak, felizgatnak, vonzóan vagy éppen
izgatóan hatnak; az allergén anyagok (értelmezését lásd: -* Allergia) elleni küzdelem
szimbolikusan megtestesíti az ellenségeinkkel folytatott harcunkat; eltúlzott reakció,
felnagyított ellenségkép, erőteljes, tudat alatti agresszivitás; kerüljük az allergéneket,
az allergizáló anyagokat, ám így környezetünk felett zsarnokoskodunk, és
agresszióinkat embertársaink felé éljük ki: tudattalan hatalmi játékokat űzünk;
agressziónk felgyülemlik, és elfojtja az életerőt.
Feldolgozás: tudatosítsuk az „égető" szükségleteket; inkább a tudatunkban
„ k a p a r á s s z u n k " , amíg meg nem fejtjük, hogy mi nyomja a szívünket, és mi égeti,
szorongatja a lelkünket; keressük önként a kihívásokat: csiklandozzon bennünket
nyugodtan az élet összes ingerével és csábításával együtt; az ingerek sokaságát
engedjük tudatosan közel magunkhoz, és ezáltal csalogassuk elő valódi énünket;
nézzünk szembe a nehézségekkel azokon a területeken is, amelyektől eddig
óvakodtunk, illetve amelyeket eddig eltaszítottunk; vállaljuk fel készségesen
reakcióinkat; határaink (bőrünk) legyenek átjárhatóbbak, hogy ezáltal könnyebben
feltárhassuk és elérhetővé tegyük lényünket; vegyük át testünktől az agresszió
levezetésének feladatát, és legyünk agresszívek, kezdeményezzünk bátran: merjünk
élni; hősiesen szálljunk szembe a kihívásokkal; cselekedeteink legyenek egyértelműek
és határozottak; tanuljuk meg élvezni az erotikát.
Feloldás: ragadjuk meg életünk „forró vasát"; haladjunk homlokegyenest (lat.frons,
-tis = homlok) előre életünkben.
Ősprincípium: Vénusz-Mars.
írod.: Vkass. Gesunder Egoismus - gesunde Aggression (Egészséges egoizmus
- egészséges agresszió), Mkass. Allergien (Allergiák).

Császármetszés
(lásd még: Szülési komplikációk, általános)
Testi szint: anyaméh (termékenység, biztonság), hasfal (védelem).
Tüneti szint: 1. a gyermeknél: vágyik arra, hogy még elidőzhessen
„Csodaországban"; a leválás elodázása; így szeretne fontossá és jelentőségteljessé
válni; életmintája: „lássák csak, hogy belőlem még lesz valami"; 2. az anyánál: nem
szeretné a gyermeket ki- és elengedni, nem akar tőle idejében elválni; a terhességet
kevésbé élte át, élvezte tudatosan, önmagát túlságosan is fontosnak tartja; félelem
attól, hogy túl szűk lesz, hogy nem lesz vonzó; elmarad a tudatos beavatás az
anyaságba; önként választott császármetszésnél: félelem a fájdalomtól; a feladat
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nagyságának általános elutasítása, segélykiáltás a segítőknek: „nem tudom, nem
akarom, és nem bírom tovább".
Feldolgozás: 1. a gyermeknél, későbbi felnőttnél: tanuljunk meg bánni a határokkal,
szükség esetén lépjük át azokat; vállaljunk felelősséget önmagunk iránt, de engedjük
azt is, hogy nekünk segítsenek; tanuljunk meg bízni saját erőnkben, hogy a „szoros"
helyzetekben (szűkség közepette) is feltaláljuk magunkat; váljunk le teljesen;
vizsgáljuk kritikus szemmel életmintánkat; vegyük észre időben, hogy másokat csak
kezdetben „foglalkoztatja", hogy mi lesz belőlünk; 2. az anyánál: tanuljunk meg
elbúcsúzni, önmagunkat az anyává válás során a háttérbe állítani; fogadjuk el az
anyaság, az érettség szépségét; dolgozzuk fel saját születési traumánkat, létünk ősi
félelmét; álljunk készségesen az anyaság feladatai elé: beavatási szertartások.
Ősprincípium: Mars-Hold.
írod.: Sors.

Csecsemőkólika
(hascsikarás, bélgörcs csecsemőknél a megemészteüen táplálék miatt)
Testi szint: vékonybél (elemzés, beépítés, asszimiláció).
Tüneti szint: a csecsemő szervezete tiltakozik a vele szemben támasztott követelmény
ellen, miszerint túl gyorsan és nem a megfelelő időben kell bizonyos dolgokat
megemésztenie; a gyermek közelségre, szeretetre, melegségre vágyik, és az anya, ezt
az igényét félreértve, megeteti, így a gyomrában ott marad a megemésztetlen vagy
csak félig megemésztett, felgyülemlett anyatej, ami túlterheli a bélműködést,
és a belek „sztrájkjához" vezet: a kicsi még nem képes eleget tenni az élet támasztotta
elvárásoknak; saját karmája gyümölcseit csak fájdalmasan emészti meg és dolgozza
föl: először meg kell tanulnia rendesen emészteni (az első három hónapban), majd
a negyedik hónaptól már más lehetőségek is rendelkezésére állnak, hogy kapcsolatba
léphessen a világgal, és így képes legyen javítani saját helyzetén.
Feldolgozás: (a szülők számára) a szoptatások között néhány órás szüneteket beiktatni
(nem szigorú órarendet követni, de nem is a gyermek minden felsírására reagálni,
hiszen az ahhoz a téves beidegződéshez vezet, hogy a problémákat könnyen orvosolni
lehet evéssel); a szoptatástól függetlenül gondoskodni a „bőrkontaktusról":
a közelségről, az ölelésről; a gyermeket támogatni lelkileg, miközben kihívások elé is
állítjuk, ám ez nem mehet a lelkiek rovására (túlterhelés).
Feloldás: gyermekünkhöz nem előre gyártott koncepciókkal (pl. négyóránkénti
kötelező szoptatás), hanem saját érzésünk, intuíciónk szerint közeledni.
Ősprincípium: Hold/Merkúr-Plútó,
írod.: Sors.

Csigolyatörés
Testi szint: gerincoszlop (tartás és dinamika, őszinteség).
Tüneti szint: az élettengely eltörik, és már nem forog körülötte semmi; minden
kizökkent a helyéről, fennáll a Kétoldali végtagbénulás veszélye; megszűnik mind
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az oszlop statikus tartó szerepe, mind a csigolyák dinamikus forgó funkciója; hiányzik
a belső tartás, erről árulkodik külső megjelenési formánk is.
Feldolgozás: pihenjünk meg önszántunkból, és valljuk be, hogy az életünk fontos
részei, dolgai közötti kapcsolat nem az igazi; döntő jelentőségű problémáinkat
igazítsuk helyre, és életünket hozzuk újra egyenesbe.
Feloldás: engedjük ismét összeforrni életünk tengelyét, hisz minden ekörül forog;
erősítsük meg életünk oszlopának leggyengébb tagját.
Ősprincípium: Szaturnusz-Uránusz.

Csípőficam
(a combcsont feje kiugrik a vápából, és felfelé csúszik)
Testi szint: csípő, csípőízületek (kilépés, ellépés).
Tüneti szint: nehezünkre esik az előrehaladás (a csontrendszer fejlődésének visszamaradása miatt): bicegő járás, amely nagyon lelassítja lépteinket; az előrejutás csak
korlátozott mértékben lehetséges, éppen ezért a fizikai síkon való előrehaladás megkérdőjelezett; a nagy léptek, az ugrás lehetetlenné válik: lábunk csak nehezen búja el
testünket; az élet súlya nehezen viselhető el; az elegáns járás lehetetlen; a polaritás
kihangsúlyozása: a jobb és a bal pólus mélységeit vizsgáljuk (minden lépésnél).
Feldolgozás: hagyjunk időt a regenerálódás számára, ahogy az orvostudomány is
nyugalomra inti a csípőficamos beteget, hogy a vápa megfelelően tudjon
regenerálódni; foglalkozzunk az előrejutás alapvető problémájával; sajátos járásunkat
tekintsük szimbólumnak, és találjuk meg az ezzel párhuzamos lelki probléma
gyökereit; hagyjunk időt egyéni fejlődésünk számára, haladjunk a saját tempónk
szerint, még ha az szokatlan és az átlagostól eltérő is; fogadjuk el mozgásunk
korlátait; lássuk be, hogy hatáskörünk, életterünk kisebb a megszokottnál; lássuk be,
hogy a külső léptek nehezünkre esnek, és összpontosítsunk belső fejlődésünkre; éljük
meg tudatosan az élet magaslatait és mélységeit.
Feloldás: a hosszú és nehézkes külső utak helyett téijünk át a belső ösvényekre;
használjuk fel a külső nyugalmat arra, hogy belül, lelkileg fejlődhessünk.
Ősprincípium: Jupiter.

Csípőízületi megbetegedések
(lásd még: Arthrosis)
Testi szint: csípő, csípőízületek (kilépés, ellépés).
Tüneti szint: minden lépés fájdalmas: a kilépés, előrelépés akadályozott, az életben
való előrehaladás kérdésessé válik; a nagy lépések, ugrások igen nehezen válnak
lehetségessé; a „zátonyra futás" érzete: mintha testünk (és lelkünk) „be lenne
rozsdásodva".
Feldolgozás: lássuk be mozgékonyságunk korlátozottságát, illetve hogy minden lépés,
előrehaladás nagy fájdalmat okoz; érezzük át, hogy minden lépés nagy
önmegtartóztatást igényel; adjuk át magunkat a ránk kényszerített nyugalomnak;
fogadjuk el, hogy a mozgás és az előrehaladás nehezünkre esik; külső lépések
megtétele helyett inkább befelé, saját magunk felé tegyünk lépéseket.
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Feloldás: belső utazás a külső utak megtétele helyett: a külső nyugalom mellett nagy
léptekkel haladjunk befelé, jáijuk inkább a lélek útjait; fogadjuk el és értékeljük
korunkat.
Ősprincípium: Jupiter-Szaturnusz.
írod.: Léi.

Csonthártyagyulladás
(periostitis; lásd még: Csontvelőgyulladás, csontszú - persze jelen esetben
a konfliktusok csak a csonthártyáig terjednek)
Testi szint: csontfelszín (stabilitás, szilárdság).
Tüneti szint: a konfliktusok (•• Gyulladás) „csontig hatolnak"; küzdelem az élet
támaszáért és stabil szerkezetéért, harc a váz védőburkaiért; a szabályok és törvények
ütköztetése.
Feldolgozás: a konfliktusokat vigyük („csontig hatolóan") dűlőre; engedjük, hogy
a megszokott támasz és az ismerős szerkezetek megkérdőjeleződjenek, harcoljunk
elszántan és magabiztosan a szabályok és törvények területén.
Feloldás: kérdőjelezzük meg egész lényünket és stabilitásunkat egészen csontunk
velejéig.
Ősprincípium: Szaturnusz-Mars.

Csontkinövés
(lásd: Ganglion)

Csontrák
(lásd még: Rák)
Testi szint: csont (stabilitás, szilárdság).
Tüneti szint: a tartó- és támasztószerkezetek agresszív pusztulása, amelyhez a törés
veszélye is társul; elfajulás a szerkezetek területén: vadul és tapintatlanul buqánzó
növekedés; a folytonosság, forma és szerkezet területén oly mértékben eltértünk ősi,
eredeti fejlődésirányunktól, hogy a szervezet testi szinten segíti kifejezésre jutni
a (feledésbe merült, elfojtott) problémát; az önérzet erőszakos megsértése (gyakori
kiváltó ok) az idő múltával a testszerkezet összeomlásában mutatkozik meg
(értelmezzük a váz adott területét is: gerincoszlop = élettengely); a szellemi-lelki
gyarapodás ezen a területen addig volt elzárva, amíg az most a testben agresszív,
rendezetlen módon tör utat magának; a rák testileg valósítja meg a szerkezet területén
azt, amit lelkileg, tudati szinten kellene feldolgozni.
Feldolgozás: kérdőjelezzük meg kíméletlenül életünk régi, idejétmúlt, ránk hagyott,
ránk örökített szerkezeteit, tartást biztosító elemeit, és adott esetben kíméletlenül
pusztítsuk el azokat, még azzal együtt is, hogy sok (értékes) régi dologtól kell
megválnunk, sok mindennel kell teljesen szakítanunk; engedjünk teret a szerkezet és
a forma területén szokatlan elképzeléseinknek és merész fantáziánknak, engedjük,
hogy azok szabadon és kontrollálatlanul fejlődhessenek és gyarapodhassanak;
elevenítsük fel régebbi álmainkat, és emlékezzünk vissza kifejezésformáinkra, majd
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elszántan élesszük újjá és valósítsuk meg azokat; azzal a bizonyossággal, hogy már
nincs vesztenivalónk, merítsünk erőt önmagunk, utunk megvalósításához;
a továbbiakban ne a test legyen felelős a fejlődésért, hanem irányítsuk a feladatot
szabadabb területekre, szintekre; fontoljuk meg a Ráknál felsoroltakat: mivel a rák
az egész testet érinti, konfrontálódjunk vele minden területen.
Feloldás: szakítsunk az idejétmúlt, számunkra idegen szerkezetekkel, szakítsuk meg
a folytonosságot, harcoljunk elszántan saját (életformánkért és struktúránkért;
találjunk kifejezésmódot szerkezeti téren és a formák világában, ne testünk beszéljen
helyettünk; ismeijük fel annak szükségességét, hogy váltanunk kell, téijünk át a testi
és ezáltal (élet)veszélyes szintről a kihívásokkal teli, de életmentő szellemi-lelki
szintre, és induljunk ott fejlődésnek; fedezzük fel a határtalan szeretetet, szabaduljunk
meg az idegen döntésektől, saját és „szerzett" elveinktől, éljünk csak legfőbb
törvényünk szerint, és juttassuk kifejezésre önmagunkat lelki szinten is.
Ősprincípium: Szaturnusz-Plútó.
írod.: Léi, Mkass. Krebs (Rák), Vkass. Krankheit als Symbol (A betegség mint
szimbólum), Krankheitsbilder unserer Zeit (Korunk kórképei).

Csontritkulás
(osteoporosis, nőknél és férfiaknál egyaránt)
Testi szint: csont (stabilitás, szilárdság).
Tüneti szint: 1. a csontsűrűség fokozódó csökkenésének funkcionális okai mindkét
nemnél: az elégtelen (nem megfelelő) testmozgás következtében az izmok, az inak és
a csontok kevésbé vannak igénybe véve (amit keveset használunk, azt a szervezet
leépíti, pl. kar- vagy lábizmok a gipszkötésnél, pihentetés során); rossz táplálkozás;
2. tartalmi okok: a csökkenő testi mozgékonyság mögött megfigyelhető modern
korunk emberének mérséklődő szellemi-lelki igénybevétele; csontritkulás, hogy
a terhektől megszabaduljunk; a terhektől (amelyeket életünk delén nem vagyunk
képesek elengedni) a csontsűrűség csökkentésével próbál a szervezet megszabadulni;
a felesleget ledobja magáról, hogy az élet körforgásában a visszavezető útja könnyebb
legyen; a hazafelé vezető úthoz, a lélek hazatéréséhez már annyira nem szükséges
a stabil csontozat; a hormonokkal való mesterkedés csak addig hatásos, ameddig
a testtel el lehet hitetni, hogy még nem jött el a változás ideje (a mandala életirányvonala): ilyenkor a test nem szabadul meg a tehertől, az élet azonban pont középen
elakad, és a fejlődés kényszerűen félbemarad.
Feldolgozás: tegyük le a terhet konkrétan (súlyfelesleg formájában), és átvitt
értelemben is: lemondás azokról a dolgokról, amelyek a lélek hazatérését nem segítik
elő; belső ráhangolódás a változás után feltáruló új életfeladatokra: olyan
tevékenységek, amelyekhez a fiatalkorúak szilárd csontozata szükséges, nem férnek
bele az „időnkbe"; forduljunk életmodellünk felé, ahelyett hogy figyelmetlenül
elhaladnánk mellette, és hormonális beavatkozásokkal lecövekelnénk életünk közepén;
merítsünk tartást saját lelki irányultságunkból; éljünk a női, illetve férfias pólus
számára kielégítő, teljes életet (Léi).
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Feloldás: a külső aktivitásokat váltsuk belsőre (Léi): lehetőleg könnyítsünk
magunkon, hogy felkészülhessünk az elkövetkezendő időszak kihívásaira.
Ősprincípium: Szaturnusz,
írod.: Sors., Frau.

Csonttörés
0lásd még: Baleset, Munkahelyi, háztartási baleset, Sportbaleset, Közlekedési baleset)
Testi szint: csont (stabilitás, szilárdság).
Tüneti szint: kényszerű pihenés, a folytonosság megszakadása; egy fejlődési szakasz
végének figyelmen kívül hagyása, elszalasztása; felhagyás a régivel; egy olyan út
megszakítása, amely túl sok aktivitást és mozgást követelt; túlfeszítünk, túlzásba
viszünk valamit; egy megszilárdult, makacs dolog tör felszínre; lázadási kísérlet.
Feldolgozás: nyugodjunk meg; szakítsuk meg az életút egyformaságát, tudatosan
hangolódjunk rá minden fejlődési szakasz végére, szakítsunk a régivel, idejétmúlttal;
ügyeljünk arra, hogy a felhasznált energiákat kézben tudjuk tartani; tanuljunk meg
időben, önszántunkból, rugalmasan változtatni és a szükségszerűséghez
alkalmazkodni; adjuk meg életünknek a helyes irányt, segítsük az új áttörését;
lázadjunk a túl szorosra szabott normák ellen, és nyugodtan szegjük meg azokat.
Feloldás: meijünk élni, és tekintsük az életet kihívásnak, vigyünk változatosságot
szorosra fogott életünkbe.
Ősprincípium: Szaturnusz-Uránusz.
írod.: Út.

Csontvelőgyulladás, csontszú
(osteomyelitis)
Testi szint: csont (stabilitás, szilárdság).
Tüneti szint: a csontvelő gyulladása: konfliktus, amely a csontunk velejéig hatol;
a tartó- és támasztószerkezet felemésztődik; agresszív, felőrlő konfliktus a szabályok
és törvények területén; harc saját fegyvergyártó üregeinkben (védekező rendszerünk 22
a csontvelőben található).
Feldolgozás: kövessük a konfliktusokat bátran és elszántan egészen a mélybe;
engedjük, hogy megszokott támaszunk és ismerős szerkezeteink feloldódjanak, és így
újak képződhessenek; meijünk elszánt küzdelmet folytatni a szabályok és törvények
területén; segítsük szerkezeteink összetűzéseit, vizsgáljuk meg teherbíró
képességünket; ismerjük fel, hogy tartást biztosító szerkezeteink lágyak.
Feloldás: kérdőjelezzük meg egész lényünket és stabilitásunkat; merítsünk bátorságot
a csontjaink velejéig hatoló konfliktusokhoz.
Ősprincípium: Szaturnusz-Mars.

22 Védekező rendszerünk egy része - a Szaki.
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Csuklás
(singultus; különösen gyermekeknél, általában véve nem betegség, de nagyon zavaró)
Testi szint: rekeszizom (határ).
Tüneti szint: az élet természetes folyamatának megakadása; emlékezés a lélek
erőinek székhelyére (ősi elgondolások alapján ez a rekeszizom): a lélek feszültségeitől
és terheitől való görcsös szabadulni akarás; bevallatlan sírás vagy elnyomott nevetés;
a csuklás aktusára irányítja a figyelmet: „túl sokat nyeltünk", „folyton csak nyelnünk
kell", „félrenyeltünk"; a csuklás aktusának megfordítása: valami megakad, ütközik
a kommunikáció szintjén (lásd még: rontás elleni varázslatok - csak akkor marad
abba a csuklás, ha kitaláljuk, hogy ki gondol ránk); a kiszolgáltatottság érzése, a belső
folyamataink felett érzett tehetetlenség tudatosítása; másoknak lehetőséget adni
a viccelődésre: gúnyolódás tárgyává válni.
Feldolgozás: miközben haladunk életünk útján, gondoskodjunk néha tréfás
megtorpanásokról, bolondos kitérőkről; engedjük el, ami a lelkünket nyomja és
(ugrálásra) hergeli; készítsük fel magunkat a „nagy ugrásra" az életben: ne riadjunk
vissza a legszellemesebb ötletektől, legőrültebb gondolatoktól se; alkalmazzuk a népi
orvoslás rontás elleni varázslatát: valaki gondol ránk, találjuk ki, ki lehet az, és akkor
abbamarad a csuklás.
Feloldás: a monoton, hétköznapi taposómalom elleni küzdelem részeként álljunk elő
tréfás, bolondos ötletekkel.
Ősprincípium: Uránusz,
írod.: Ver.

Cukorbetegség
(diabetes mellitus)
Testi szint: hasnyálmirigy (agresszív elemzés, édes élvezet).
Tüneti szint: a szerelem „hasmenése": félünk a szerelemtől, „beszari alak"; szerelmi
téren nem állunk a helyzet magaslatán, képtelenek vagyunk a befogadásra (a sejtek
nem nyitottak a glükóz felvételére); egyfelől kívánjuk az édeset (szerelmet) és
szeretnénk élvezni az életet, ugyanakkor mégsem vagyunk hajlandóak elfogadni
a határtalan szeretetet tejes mélységeiben, nem merjük átadni magunkat az érzésnek;
meggátoljuk, hogy az élet édes oldala megérintsen, illetve meghiúsítjuk azon
törekvését, hogy sejtjeink mélyéig hatoljon; azonban titkon, tudattalanul a szerelem
általi beteljesülésre vágyakozunk; a szeretni tudás képességének hiánya miatt
hajlamosak vagyunk elkeseredni; a szerelmi életformát még nem sajátítottuk el,
és ezen a téren nem merünk aktívan kezdeményezni.
Feldolgozás: a szerelmi kérdések vonatkozásában ismeijük be félelmeinket és
szorongásainkat; ébredjünk rá, hogy hozzáállásunk miatt a szerelem érzése képtelen
megragadni legbensőbb lényegünket (a sejtek nem jutnak cukorhoz); kerüljük
a szerelem megváltatlan szintjeit, illetve zárjuk el ezeket a területeket előle; éljük meg
egyértelműen a közelség és távolság problematikáját; tartsuk távol magunkat
a számunkra kellemetlen dolgoktól, és engedjük közel magunkhoz az élvezetet;
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határolódjunk el lelki szinten, és tanuljunk meg „nemet" mondani; az ellenpóluson:
nyíljunk meg testi, lelki és szellemi vonatkozásban a szerelem számára.
Feloldás: találjuk meg a befogadás és a lemondás közötti helyes középutat; az ínzulinés dialízisfiiggőség helyett tutjük meg inkább az érzelmi függőséget; az elfogadásban
és önátadásban ismerjük fel a szeretet és a valóság két oldalát, éljük meg
lelkesedéssel; élvezzük az élet „csemegéit" szellemi-lelki szinten.
Ősprincípium: Vénusz,
írod.: Út.

Cushing-szindróma
(kortizonmérgezés)
Testi szint: az egész szervezetet érintő betegség.
Tüneti szint: a prioritások helytelen súlypontozása (felismerni az alapproblémát,
pl. kortizon-túladagolás, mellékvesekéreg-daganat); aránytalanság a mindennapi
cselekedetekben; elhízott törzs = túldimenzionált test vékony végtagokkal; színlelt
egészség: „holdvilág-ábrázat", pufók arc; tettetett testi erőnlét: bivalynyak;
elidegenedés az eredeti személyiségképtől, személyiségváltozás, -torzulás (a kortizon
hatására bekövetkező eufórikus állapot.)
Feldolgozás: saját középpontunkra koncentrálni; saját középpontunk erősítése;
önerőből törekedni a valódi egészség elérésére (belső orvosunk által); (önszántunkból)
gondoskodni hangulatunk javításáról, mégpedig olyan tevékenységekkel, amelyek
az alapproblémát célozzák meg.
Feloldás: erős, belső középpont: a nyugalom, amelyben az erő rejtőzik
(„nyugalomban az erő").
Ősprincípium: Hold-Jupiter-Neptunusz.

Cysta ovarii
(lásd: Petefészekciszta)

Cystitis
(lásd: Hólyaghurut)

Cystopyelitis
(lásd: Hólyaghurut, Vesemedence-gyulladás)

DACTYLOGRYPOSIS
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D
Dactylogryposis
(ujjgörbülés; lásd: Kézproblémák, Kéz- és lábujjak elgörbülése)

Dadogás
Testi szint: száj (felvétel, kifejezés, nagykorúság), nyak (bekebelezés, kapcsolat,
kommunikáció), nyelv (kifejezés, nyelv, fegyver).
Tüneti szint: sikertelen próbálkozás a nyelven keresztül kontrollálni a tudatalattiból
a tudatba feltörő dolgokat; az eredményesebb kontroll érdekében akadályozni, lassítani
a folyamatot; nem mondjuk ki szabadon, amit gondolunk; az öv alatti részt
„a nyakunkba vesszük", vagyis a szexualitás a fejünkbe vándorol; a gondolkodás
és a beszéd központja blokkolt, mert a nőies agyfélteke pl. transzállapotban van, az
„ének" szabadon szárnyal; öntudatlan próbálkozás arra, hogy felhívjuk magunkra
a figyelmet, a középpontba kerüljünk és hatalmat gyakoroljunk: a hallgatónak
„muszáj" odafigyelnie ránk - a hallgató dermedten áll, feszülten figyel, és gyakran
kínosan érzi magát; senki se mer a szavunkba vágni (a visszaütés képtelenségének
kihasználása); gyermekeknél: attól való félelem, hogy valami tolakodó csúszik ki
a száján; nyomás alatt állni; bizonytalanság; túl gyorsan túl sokat akar mondani.
Feldolgozás: foglalkozni és megbékélni a tudattalan tartalmakkal, feloldani a belülről
jövő félelmet; több bátorsággal nézni szembe a felmerülő gondolatokkal: megtanulni
kiállni a saját gondolataink mellett, és megbízni a jobb agyféltekéből származó
képekben; beismerni a mások feletti hatalom- és kontrollvágyat, és eredményesebb
utat keresni ezek megvalósítására; más utakat találni a gondolati és nyelvi kontroll
megvalósítására: pl. gyakrabban visszatartani gondolataink kimondását, kimondásuk
előtt magunkban megismételni és újra átgondolni őket, ahelyett hogy rögtön
átengednénk a beszéd eszközeinek; szándék, hogy megértsenek bennünket, önmagunk
kifejezésének szándéka: megértésre találni; magabiztossá válni: mintha transzban
élnénk, ahol a szavak csakúgy, mint az ének, szabadon szárnyalnak.
Feloldás: másokat szórakoztatni (a dadogó emberek gyakran mulatságosan hatnak);
a feszültségben örömöt lelni, hogy aztán elengedhessük azt, pl. a beszéd folyamán:
átadni magunkat az élet folyamának, és erőt nyerni belőle, hogy aztán a beszéd
folyamának is átadhassuk magunkat.
Ősprincípium: Merkúr-Szaturnusz/Uránusz.
írod.: Út., Mkass. Angstfrei leben (Félelem nélkül élni).

Debilitás, gyengeelméjűség

(oligofrénia; kismértékű szellemi fogyatékosság)
Testi szint: agy (kommunikáció, logisztika).
Tüneti szint: intellektuális, szellemi fogyatékosság, gyakran nagy lelki bánat
kompenzálásaképpen jön létre.
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Feldolgozás: (szülők, nevelők számára) elfogadni az érintett gyermek sorsszerű
intellektuális korlátait (sors = küldött szerencse, lat. salus = 'szerencse, gyógyulás,
üdvözülés'), és azt a tényt, hogy fejlődési útja másfajta súlypontokkal rendelkezik
(pl. az érzelmek megélése fontosabb, mint az intellektus, az érzelmi szükségletek
fedezése sokkal nagyobb hangsúlyt kap; kisebb, kevesebb felelősséggel járó munkák
elvégzése).
Feloldás: behatolás az emberi lét (és agyműködés) ősibb, eredeti területeire; érzelmi
beállítottságú lényként megélni az életet; az egyszerű, ám mégis alapvető, lényeges
dolgokat sokkal inkább a szeretet, mint az intellektus oldaláról megközelíteni.
Ősprincípium: Nap-Hold a Merkúr-Szaturnusz helyett.

Decubitus
{lásd: Felfekvés)

Delírium
Testi szint: agy (kommunikáció, logisztika) mint tudati bázis.
Tüneti szint: a mindennapi tudatosságunk és tudatalattink, illetve saját lelki
mélységeink közötti védfal áttörése pl. Mérgezés vagy drogok általi befolyás
hatására: a nem megélt dolgok az intellektuson keresztül felszínre törnek
a tudattalanból; a tudatalatti árnyai, legsötétebb oldalai (amelyek túl sokáig voltak
elnyomás alatt) ily módon törnek utat maguknak.
Feldolgozás: olyan gyakorlatok végzése, amelyek megkérdőjelezik a tudattalantól
elválasztó falat: önszántunkból kell új, ismeretlen tudati szintre bepillantást nyernünk;
megtalálni az utat az árnyékok birodalmába; észrevenni és jelentőséget tulajdonítani
a meg nem élt álmoknak és félelmeknek; kontrollálhatóan szembenézni velük; tudatos
árnyterápia, amely óvatosan áthatol a tudatos és a tudattalan határvonalán, hogy
hozzáfériiessen a mélyebb területekhez, és lassan felszabadítsa a tudatalatti sötétjét.
Feloldás: szabad be- és kijárást nyerni az árnyékok birodalmába; a sötét oldalak
beépítése az életünkbe a jungi individuációs folyamat, illetve a reinkarnációs terápia
értelmében: önmagunkra ismerés; valós világunk viszonylagosságának felismerése.
Ősprincípium: Neptunusz-Plútó.

Delirium tremens
(lásd: Delírium, Alkoholizmus)

Dementia
(szellemi szétesés, elbutulás; lásd még: Alzheimer-kór)
Testi szint: agy (kommunikáció, logisztika).
Tüneti szint: „a nagy felejtés": a közelmúlt eseményeit azonnal, a régmúlt eseményeit
lassabban felejtjük el; a központi „szerver" leépül; mialatt az intellektus egyre inkább
eltűnik, a lelki-emocionális folyamatok hosszabb ideig megmaradnak; a felelősség
teljes átadása (menekülés), a betegség bizonyos stádiumaiban már nem vagyunk
képesek felelősségteljesen gondolkodni és cselekedni.

DEMINERALIZÁCIÓ

168

Feldolgozás: feladni az arra irányuló kísérletet, hogy életünket ugyanúgy folytassuk,
ahogyan eddig tettük; a mindennapi dolgok háttérbe szorítása és a múlt eseményeinek
feldolgozása; az élet nagy összefüggéseinek észrevétele, az apró-cseprő ügyek
figyelmen kívül hagyása (elfeledése): hiszen minden lényegtelen (földi) dolog elvész,
feledésbe merül, míg a lényeg (a lelki fejlődés) megmarad; kérdés: „mi az, amivel
tartoztam az életemnek, és nem tettem meg?"; visszaszorítani az intellektust,
a „rációt", amely az életet csak a látható tartományon belül ismeri el; továbbadni
a felelősséget a generációs láncolat következő tagjának; menekülés helyett tudatos
visszahúzódás az öregkorba; magunkba szállás, hazatérés.
Feloldás: szellemi-lelki szinten megvalósítani, amit a dementia a tudattalan szintjén
tesz: „ha nem szálltok magatokba, és nem lesztek olyanná, mint a gyermekek, soha
nem éritek el a mennyek országát"; szellemi szegénység - lelki gazdagság.
Ősprincípium: Merkúr-Neptunusz.

Demineralizáció
(lásd: Ásványi anyagok hiánya)

Depresszió
(lásd még: Téli depresszió)
Testi szint: az összes testrész érintett lehet (pl. lárváit, rejtett depresszió esetében).
Tüneti szint: elnyomott agresszió, életenergia, amelyet önmagunk felé fordítunk, és
az Öngyilkossági kísérletben kulminálódik; elnyomott fájdalom, gyász; az
életenergia elnyomása az élet bizonyos fordulópontjain; menekülés a nyomás alól
(de-presszió = de-kompresszió); sem élni, sem meghalni nem vagyunk képesek; az
életúton való visszafordulásnak egy be nem teljesített formája; a gyász, fájdalom
és a düh közötti blokk; félelem a felelősségtől; a halállal való foglalkozás nem
megfelelő módja (öngyilkos gondolatok formájában); nem megfelelő (testi) síkon
történő kilazítás: az izomerő csökkenése, mivel az izmok elernyednek azáltal, hogy
nem kerülnek bevetésre; székrekedés, mert a gyomorperisztaltika nem működik
kellően; impotencia, mivel a szexualitás is csak feszültségkeltéssel képes működni;
elhaló légzés és lelassult szívműködés, mivel ezeken a központi területeken is elsikkad
a polaritás megélése.
Feldolgozás: határozottan (harciasan) és kitartóan támadni saját védőbástyáinkat
(az önmagunkhoz térés, eszmélés tüzét saját magunkkal szemben felhasználni);
visszahúzódni a hétköznapok nyomásától, hogy elegendő időnk legyen a lényeges
dolgok megtalálására (kontempláció, meditáció = tudatos visszatérés a középpontunkba); tudatos gyakorlatok arra vonatkozóan, hogy miként térhetünk vissza
ismét életünk mandalaközéppontjába (Sors.); belemenni a félelembe, egészen, amíg
a legnagyobb szükségben megtaláljuk a tőséget; megtanulni válaszolni a sors
kihívásaira; elgondolkodni a halálon, illetve azon a tényen, hogy a test halandóságával
szemben a lélek halhatatlan: „ha nem halsz meg, mielőtt meghalnál, örök életedre
halott maradsz" (Angelus Silesius, Tibeti és egyiptomi halottaskönyv); ars moriendi
('a halál művészete') a középkorban; tudatos foglalkozás az ókori klasszikus
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drámákkal (tragédiákkal); megérteni saját szükségletünket a vitalitás, életerő terén;
erre irányuló, következetes terápia: alvási böjt (egy éjszaka fennmaradni alvás nélkül,
és így rendbe hozni az alvás-ébrenlét ciklusának megfelelő ritmusát); tudatos
szembenézés mind az elnyomott fájdalommal, gyásszal, mind pedig az elnyomott
dühvel, haraggal.
Feloldás: megbékélés az élet ciklikusságával, ritmusával: egyfelől az elmúlással,
másfelől az életörömmel, az újjászületéssel; megtalálni a fényt a sötétségben.
Ősprincípium: Hold-Szaturnusz (Halál)/Neptunusz (menekülés)/Plútó (nyomás),
írod.: Sors., Út.

Derékfájás
(lásd: Lumbágó)

Dermatitis
(bőrgyulladás)
Testi szint: bőr (határ, kapcsolat, gyengédség).
Tüneti szint: „határ menti" konfliktusok; az érintkezéssel kapcsolatos
összeütközések.
Feldolgozás: határaink bátor és nyílt védelme (olyan betegségek esetében, amelyek
duzzanatokhoz vagy a bőr megvastagodásához vezetnek); nyíltan és határozottan
tágítani határainkat (olyan betegségek esetén, amelyek a bőr felhasadásához,
berepedezéséhez vagy más módon történő kinyílásához vezetnek).
Feloldás: nyílt harc a határok megvédéséért (lezárásáért) vagy azok felnyitásáért;
„mentem az irhánkat", de elsősorban lelki, nem pedig testi szinten.
Ősprincípium: Vénusz-Mars/Szaturnusz.

Dermatomyositis
Testi szint: bőr (határ, kapcsolat, gyengédség), izomzat (motor, erő).
Tüneti szint: súlyos (általános) megbetegedés, amely bőrpírral és duzzanattal,
valamint fokozódó izomfájdalommal és Izomsorvadással (atrófiával) jár együtt;
szemmel láthatóan „nem érezzük jól magunkat a bőrünkben", konfliktusaink vannak
a saját határainkat illetően, vágy az érintkezésre (érintésre); konfliktusok a (szellemilelki) mozgékonysággal kapcsolatban.
Feldolgozás: szembenézni az általunk megrajzolt határvonalainkkal (illetve azok
helyességével), az érintkezés utáni vágy őszinte kinyilvánítása vagy tudatos
visszafogása; saját életterünk tudatos kézben tartása, amelynek határvonalait mi
magunk húzzuk meg; a saját befolyásunk alá kerülő életteret kijelölni önmagunk
számára, és ha kell, harciasan meg is védeni azt.
Feloldás: bátor lépések megtétele önmagunk megismerése felé, hogy mind a saját
magunk által kialakított életterünkben, mind pedig „fó'rünkben" jól érezhessük
magunkat.
Ősprincípium: Szaturnusz-Mars/Neptunusz.
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Dermoid ciszta
{lásd: Teratoma)

Diabetes insipidus
Testi szint: vese (egyensúly, párkapcsolat), húgyivarszervek (szennyvízcsatornák).
Tüneti szint: a vese képtelen a vizelet összegyűjtésére, az alapprobléma: nagy
mennyiségű lelki energia = híg vizelet (szinte a víznek megfelelő minőségű) vész el;
elképesztő szomjúság a lelki dolgokra (az élet vizére).
Feldolgozás: az okok, illetve a mögöttes problémák feltárása és elemzése
(vese = egyensúly, párkapcsolat); lelki szinten történő kiengedés: az energiák
elengedése és áramoltatása; sokkal több lelki energia felvétele.
Feloldás: intenzív lelki kapcsolat, ami az adott gondok terhét leveszi a vállunkról
(testi szinten).
Ősprincípium: Hold-Merkúr.

Diabetes mellitus
(lásd: Cukorbetegség)

Diarrhoea
(lásd: Hasmenés)

Diathesis haemorrhagica
(lásd: Vérzékenységi hajlam)

Diftéria
(tipikus fertőző betegség, amely újabban ismét támad)
Testi szint: különösen a torok (bekebelezés, védőgyűrű) és a mandulák (rendőrőrsök)
érintettek a folyamatban; de a méreganyagok (toxinok) miatt a szív (*• Szívizomgyulladás), a vérkeringés (^ Keringés-összeesés, ájulás) és az idegrendszer
Bénulás) is károsodhat.
Tüneti szint: „ellenség a kapuknál" (a test belsejébe utat engedő kapuknál); fájdalmas
nyelés (nem is akarunk már nyelni), vastag, gyulladt lepedék a torokban és a garaton;
fennáll a veszélye, hogy a harc átterjed a szívre is: szívizomgyulladás = harc a szívért;
az idegekre: bénulás = általános sztrájk a távirati irodában; a vérnyomás
összeesésének veszélye: nem akarunk többé részt venni az élet körforgásában
(= vérnyomásában); fennáll annak a veszélye, hogy örökre elzárkózunk a polaritás
világa elől (a fulladásos halál veszélye).
Feldolgozás: harcolni a kapuknál, megmutatni harcos oldalunkat: „Mi az, amit
beengedhetek az életembe, és mit nem?"; tudatosítani magunkban, hogy mekkora
fájdalmat okoz a nyelés, hogy mennyit nyeltünk már eddig is, és már nem akarunk
többé „nyelni": „nem bírom tovább" (ezt mondják a gyerekek, amikor már elegük
van); a szívügyekért folytatott harc tudatos felvállalása; a kommunikáció
és a kapcsolat nyílt megvédése; szembenézni, vitába szállni a polaritás világával.
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Feloldás: bátran harcolni az életért, az életben; védeni a kapukat
Ősprincípium: Mars-Vénusz.

Diszbiózis
(a bélflóra egyensúlyának felborulása a kórokozó baktériumok javára)
Testi szint: vastagbél (tudatalatti, Alvilág).
Tüneti szint: a harmónia felbomlása a hasznos és a kórokozó baktériumok között,
elsősorban az antibiotikus kezelések hatására: -+ Emésztési problémák,
Felfúvódás,
Hasmenés.
Feldolgozás: a bél lakóinak antibiotikumokkal történő legyilkolása helyett inkább
a fény (tudat) segítségével legyőzni saját Alvilágunk sötét árnyait; az egymással
szembeszálló erők kibékítése az árnyékvilágban; pszichoterápia; tudatos táplálkozás,
a természetes bélműködés helyreállítása; a szimbiózis tudatos irányítása.
Ősprincípium: Plútó,
írod.: Ver.

Diszfázia
(beszédzavar, pl. Alzheimer-kórnál)
Testi szint: agy (kommunikáció, logisztika).
Tüneti szint: dezorientáltság, „elveszteni a fonalat"; „nincs mit mondani többé";
„nem vagyunk egy hullámhosszon" a környezettel.
Feldolgozás: elszakadni a szokásos struktúráktól és szabályoktól; önszántunkból
lemondani minden hatalomról; ráállni a saját hullámhosszunkra.
Feloldás: befelé figyelni, nem kifelé orientálódni.
Ősprincípium: Merkúr-Neptunusz.

Disztónia
(lásd: Vegetatív disztónia)

Diszúria
(a húgyhólyag ürítésével járó zavarok; lásd még: Vizeletelapadás)
Testi szint: húgyhólyag (szennyvíztartály, elviselni és kiengedni a nyomást).
Tüneti szint: a lelki szeméttől nehéz vagy fájdalmas a megválás; pl. 4 Prosztatamegnagyobbodáskor lép fel; összehúzzuk magunkat, ahelyett hogy kinyílnánk.
Feldolgozás: bátran szembenézni minden lelki problémával, hogy véglegesen fel
lehessen őket dolgozni; végül pedig megszabadulni, búcsút venni a lelki szeméttől.
Feloldás: lelkiekben csak a szükségeset megtartani, hogy fel tudjuk azt dolgozni.
Ősprincípium: Hold-Mars/Plútó.

Diverticulosis
(többszörös diverticulum)
Testi szint: vastagbél (tudatalatti, Alvilág).

DIVERTICULUMGYULLADÁS
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Tüneti szint: a felgyülemlett szemét hörcsögök módjára való elraktározása a hátsó,
sötét zugokban, ami egyben azt a (megnyugtató) érzést nyújtja, hogy a szűkség, ínség
idejére felhalmoztunk, „bespájzoltunk", félreraktunk valamit: a titkos tartalékok
raktározásának be nem vallott igénye; a tudat alatti lelki problémák visszatartása
következtében kialakuló konfliktusok a diverticulumokban, vagyis a bél kis
„tasakjaiban" halmozódnak fel (*• Diverticulumgyulladás).
Feldolgozás: félretenni, eleget tenni a raktározásra irányuló igényünknek, beleértve
akár a felesleges anyagok (pl. az élelemben található ballasztanyagok) raktározását is;
inkább saját házunkban, éléskamránkban vagy bankszámlánkon gyakoroljuk
raktározási képességünket és igényünket, mint a beleinkben; nyílt, bátor szembenézés
a tudatalattinkban „elraktározott" lelki konfliktusainkkal, elég bátornak lenni ahhoz,
hogy nyíltan bele meijünk pillantani tudatalattink titkos, rejtett bugyraiba:
„kitakarítani a pincét", vagyis rendet tenni a házunk táján mind lelki értelemben
(pl. pszichoterápia segítségével), mind pedig a való életben (takarítási rituálék,
amelyek segítik a belső megtisztulást).
Feloldás: eleget tenni spórolási, raktározási igényünknek a megfelelő síkon, nem
pedig testi szinten megvalósítani azt; más szinteken biztonságra lelni
(pl. az önbecsülés érzésének átélése által).
Ősprincípium: Plútó-Vénusz.
írod.: Ver.

Diverticulumgyulladás
(diverticulitis; a bélkitüremkedések gyulladása, amelyet 4 Diverticulosis, többszörös
diverticulum előz meg)
Testi szint: vastagbél (tudatalatti, Alvilág).
Tüneti szint: a tudat alatti lelki problémák visszatartása következtében kialakuló
konfliktusok a diverticulumokban, vagyis a bél kis „tasakjaiban" halmozódnak fel.
Feldolgozás: bátor és nyílt szembenézés tudat alatti konfliktusainkkal, illetve
konfliktuskészségünk bizonyítása árnyoldalaink legeldugottabb, legletagadottabb,
legmélyebb zugaiban is; felderítés: feltenni magunknak a kérdést, mit rejtegetünk
azokban az eldugott „béltasakokban".
Feloldás: konfliktuskészség, nyílt, harcias fellépés saját titkolt, sötét, rejtegetett
árnyainkkal szemben.
Ősprincípium: Plútó-Vénusz,
írod.: Ver.

Dizentéria
(lásd: Vérhas, Hasmenés)

Dobhártyagyulladás
(lásd: Középfülgyulladás; a kettő mindig összefügg)
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Dobverőujj
(digitus hippocraticus; lásd: Kézproblémák)

Dohányzás
(lásd még: Szenvedélybetegségek, Nikotinmérgezés, Tüdőrák, Rák)
Testi szint: tüdő (kapcsolat, kommunikáció, szabadság), véredények, erek (az életerő
csatornái).
Tüneti szint: gyakorlatilag megnöveli mindenfajta rákos megbetegedés
kialakulásának a veszélyét; a valódi kommunikáció és a valódi szabadság
helyettesítője; kalandvágy, vágyódás a nagyvilágba; a cigaretta egyensúlyozó
pálcaként szolgál a társas életben; támasz, elevenség, aktivitás keresése; probléma
a Vénusz princípium orális vonatkozásaival; kapcsolati zavarok („flört" a cigivel);
élvezet és mámor utáni vágy; menekülés a félelemkeltő társas helyzetek elől: „füstbe
burkolózás", „ködösítés", „füstté válás"; félelem, bizonytalanság, gátlások; legbelsőbb
énünk mélyére bújni; az idegesség és a belső feszültség szelepe (cigarettasodrás
a háború alatt); füstölgő vulkán, ami azonban nem tör ki; agresszió („kiengedi
a gőzt"); autoagresszió: állandó háborús állapot (•* Bronchitis); be nem vallott
hatalmi vágyaink (helyettesítő) felszabadítása: dohányszag, bűzbomba, undorkeltés;
az átalakulás idejének kísérő tünetei; serdülőkorban: önigazolás, mesterséges
felnőttimázs felépítése, hamis (megjátszott) nagykorúság, az önállósodási igények
a semmibe süllyednek; „füstbe megy", „sok hűhó semmiért", „nagyobb a füstje,
mint a lángja"; önjutalmazás, önkielégítés; őszintétlenség, önteltség: „valakit
elszédíteni", „elszáll, mint a füst".
Feldolgozás: beismerni a kommunikációval kapcsolatos problémáinkat, és foglalkozni
velük; más módokon keresni és találni támaszt; emberekhez ragaszkodni, nem pedig
égő pálcikákhoz; igazán beleengedni magunkat az életbe, és azokba a dolgokba,
amelyeket az általunk szívott cigarettamárka reklámjai sugallnak, és bátran megélni
azokat; helyet találni önmagunk számára Vénusz birodalmában: a cigarettán túli
élvezetek felfedezése; felismerni a cigarettát mint a menekülés eszközét, kevésbé
veszélyes menekülési útvonalakat találni; más (bátrabb) utakat keresni a gőz
kieresztésére; beismerni saját agressziónkat, és bevonni azt a környezetünkkel való
szükségszerű vitákba; felszabadultabb formában megélni a függetlenedés iránti
vágyat, és „cselesebben" megközelítem a küszöbönálló átalakulás témáját;
gondoskodni az igazságos jutalomról és az elégedettségről; a leszokást tudatos böjttel
kezdeni; „ködösítés" helyett a dolgok átlátása, keresztüllátni a „lila köd fátylán";
tudatosan teret hagyni az álmoknak és az álmodozásnak.
Feloldás: a dohányzás alatt átélt belső igények és azok fontosságának el- és
felismerése, jobb megvalósulási lehetőségek keresése számukra.
Ősprincípium: Vénusz-Merkúr-Mars.
írod.: Doh., Mkass. Rauchen (Dohányzás).

DOHÁNYZÁS OKOZTA...
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Dohányzás okozta érszűkületes láb
(endangitis obliterans, érelzáródás; lásd még; Keringési zavarok, Üszök, Claudicatio
intermittens, Dohányzás)
Testi szint: véredények, erek (az életerő csatornái), láb (mozgékonyság, haladás,
szilárdság), lábfej (állóképesség, gyökeret verni).
Tüneti szint: saját lábunkat hagyjuk elhalni: az életenergiát nem küldjük le egészen
a lábig, lábfejig; feladtuk a haladás, előrejutás és fejlődés iránti igényeinket; „inunkba
szállt a bátorságunk"; senkihez se tudunk közeledni; a láb nem visz tovább: nincs
többé remény.
Feldolgozás: bevallani önmagunk számára, hogy a jövő perspektívái bezárultak
előttünk: minden fáradozásunkat irányítsuk befelé; szembenézni az óriási (élettől való)
félelmünkkel; olyannyira belemenni a félelem szorításába, hogy mögötte
kinyílhassanak saját távlataink; beismerni önmagunknak, hogy kapcsolataink területén
feladtuk a jövőre irányuló minden reményünket: feltenni a kérdést, hogy hajlandóak
vagyunk-e megkockáztatni a belső előrejutást.
Feloldás: őszintén önmagunkra tekinteni, és feltenni a kérdést: „Tényleg elevenen
akarok-e meghalni?", szellemileg és lelkileg is lassúnak és tehetetlennek maradni egy
életen át, vagy lendületet veszek, és megpróbálom belül keresni a megoldásokat,
amelyeknek nem kívülről (külső segítségként) kell érkezniük.
Ősprincípium: Szaturnusz-Plútó.
írod.: Doh., Herz.

Dongaláb
(pes varus; lásd még: Örökletes betegségek)
Testi szint: lábfej (kitartás, gyökeret verni).
Tüneti szint: a lábfej erős befelé hajlása (lappangó öröklődés, kétszer annyi fiú
érintett, mint lány): a járásban akadályoztatottak vagyunk; testi fejlődésünk
megkérdőjeleződik; „fejlődési zavar": a dongaláb az 5. és a 12. terhességi hét között
megfigyelhető embrionális lábfejre emlékeztető visszamaradottság (gyakran konkrétan
a járáskorlátozottság miatt); akadályok gördülnek elénk, amelyek torzulást okoznak:
elegancia helyett esetlenség.
Feldolgozás: barátkozzunk meg a lassú (de folyamatos) előrejutással; haladjunk
inkább belső valónk felé, ne pedig kifelé (a dongaláb befelé mutat); pótoljuk a korábbi
fejlődési szakaszokat: a belső fejlődést helyezzük a külső elé.
Feloldás: engedjünk a kihívásoknak, hogy azok provokáljanak és segítsenek
bennünket.
Ősprincípium: Neptunusz-Szaturnusz.

Down-kór
(21-es triszómia; a népi nyelvben: „mongolizmus", a Down-kóros betegek ázsiai
szemformája miatt)
Testi szint: minden egyes sejtmag 21. kromoszómája dupla, és ezáltal egy teljesen
más ember születik (túl sok van a központból és az alapokból); az agy normális,
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megszokott fejlődésétől a páciensé számos eltérést mutat; «* Kötőszöveti gyengeség,
amely az ízületek szélsőséges nyújthatóságával párosul; egy sor eltérő k ülső jegy,
mint pl. vágott szem; majombarázda: mély barázda a tenyéren és a talpon, gyafai
szívrendellenesség.
Tüneti szint: „a kevesebb néha több" elv alapján: túl sok öröklött betegség; szellemi
fogyatékosság; ennek ellensúlyozásaként gyakran gazdag érzelemvilág, az ér/clmek
mély megélésének képessége, pl. a legnagyszerűbb érzés, a szeretet teljességének
intenzív megélése; a végtagok gyengesége akadályozza a Down-kóros pácienst a világ
általános megélésében: nehezen tudja „megragadni" a világot és annak dolgait,
nehezen és lassan tud csak közlekedni; munkaköri teendői ezáltal erősen
korlátozottak, inkább csak kisebb, kevésbé felelősségteljes munkák elvégzésére képes;
nem teljesítményorientált; a normális érési folyamat elmarad, az egységből egyre
inkább kiváló individualizáció csak részlegesen, kismértékben jön létre: éppen ezért
a személyiség kevésbé kiforrott, a páciens inkább a kollektív tartományban marad;
a Down-kóros esetében egy újfajta emberről van szó, hiszen külső megjelenésében
alig tér el a „normális" embertől: „ép keze-lába", tehát valójában nem is fogyatékos,
csupán egy életképes foeíusnak felel meg, amely még nem fejlődött ki teljesen, hanem
megmaradt az életképes egyed testet öltése előtti állapotban, még diffúz, kevésbé
strukturált, és még hiányzik belőle a pregnáns szellemi kifejlettség; veleszületett
acromicria = a test végpontjai, pl. az orr és az ujjak fejletlenebbek; ^ Alacsony
vérnyomás: az illető nem gyakorol nagy „nyomást"; hiányoznak a célirányos
cselekedetek; differenciálatlan nyelvezet: nem tiszta, nem következetes nyelvi
kifejezések; az absztrakt gondolkodási készség fejletlen éppúgy, ahogyan a test hegyes
részei is; a gondolkodás csúcsképessége szintén megrekedt a fejlődés egy korábbi
állomásán; a differenciált világ = az egymástól élesen megkülönböztethető dolgok
kívül rekednek a páciens látókörén, éppúgy, ahogy a gyermekek se képesek a saját
magukon kívül eső dolgokra reflektálni; a struktúra - minőség - lényeg hármasából
a struktúra maradt meg leginkább a regresszió állapotában; a regressziós tendenciák
az élet folyamán egyre inkább felerősödnek.
Feldolgozás: az érintettek számára: elfogadni a sors által rájuk mért szellemi
fogyatékosságot (mindazonáltal meg kell jegyezni, hogy a sors alapvetően nem más,
mint a gyógyulás küldötte, hiszen a németben a sors szó, a Schicksal a schicken,
'küldeni' ige tövéből, és a latin salusból, 'gyógyulás', 'egészség' származik), éppen
ezért a páciensnek egyéb fejlődési lehetőségeket kell találnia: az érzelmek intenzív
megélése, a saját emocionális szükségletek kiélése, egyszerű munkák elvégzése;
az illető abban a nagyszerű ajándékban részesülhet, hogy tovább maradhat gyermek,
és élvezheti a Hold őselvének előnyeit; a szülők, nevelők számára: a Down-kóros
gyermek, mint bármely más (egészséges) gyermek, ugyanúgy képes jelenlétével
egyensúlyt teremteni a családon belül; az intellektuális súlypontú családban érzelemgazdag lényével ő képviselheti az ellensúlyt: a Down-kóros gyerekek mágikus világképpel rendelkeznek; a szülők előre gyártott elképzeléseit és igényeit korrigálják:
hiszen nem felelnek meg azok elképzeléseinek, hanem valami teljesen újat hoznak
a családba; egyik szülőre se hasonlítanak, hiszen megvan a saját Down-családjuk,
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amelyre rasszoktól függetlenül hasonlítanak: még a Down-kóros majmok is
ugyanazokat a jegyeket viselik; ezek a gyermekek sokkal nagyobb és ráadásul addig
ismeretlen feladatok és kihívások elé állítják a szülőket; egy teljesen más
birodalomból („mongoloid" - Mongólia), és teljesen más korból (az emberiség korai
szakaszából, amikor még nem létezett az intellektus) származó lények, az ebből
következő feladatok: a teljesítményigényt a gyermekkel szemben relativizálni kell;
a szülőknek meg kell vizsgálniuk saját, egyéni sorsukba vetett bizalmukat; felismerni
és elfogadni a tényt, hogy az élet végső soron nem tervezhető; tisztelet és alázat az
élet minden formájával szemben: aki különleges gyermeket akart, meg is kapja
(néha ezen a szokatlan módon, ami kihívás elé állítja a szülőt); akit hajtott és sürgetett
a gyermek utáni vágy, az megkapja azt az igazán gyermeki lényt, aki a normálistól
eltérő ideig szorul a szülő gondoskodására.
Feloldás: elfogadni a szellemi fogyatékosságot, és egyfajta lehetőséggé átlényegíteni
azt: önszántából lemondani az intellektuális „játszmákról"; mélyebbre hatolni az agy
és az emberi lét (ősi, eredeti) területein; vállalni, hogy „kívül áll a normákon", vagyis
azon, amit a nagy többség „normálisnak" nevez, öntudatos kívülállóvá, érzelmi
beállítottságú emberré válni: naiv és természetes módon érzékeim a világ összetevőit;
az egyszerű, de lényeges dolgokat inkább szeretettel, mintsem értelemmel
megközelítem, megvalósítani a bencés szerzetesek vezérgondolatát: ora et labora
('imádkozzál és dolgozzál'); az egyszerűség megélése: az egységhez fűződő szoros
kapcsolat gyakran szívbaj formájában tanít (a Szívkamrai sövény rendellenességei);
Krisztus fontos példamondata: „Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek
országa!"; a triszómiás betegeket az aztékoknál szentként tisztelték teljesen jogosan,
mert „egyszerűségük" Istenhez közelivé tette őket; előfordul, hogy a Down-kóros
gyermekek szülei maguk is, túljutva az első sokkhatáson, gyermeküket később
„angyalkának", „napsugárnak" vagy „az ég ajándékának" tartják és nevezik.
Ősprincípium: Hold-Plútó, Merkúr-Neptunusz.

Drogfüggőség
(lásd még: Szenvedélybetegségek)
Testi szint: túlnyomórészt az agy (kommunikáció, logisztika), illetve a máj (élet,
értékelés, visszacsatolás).
Tüneti szint: függőség - menekülés - keresés: nem vagyunk képesek e hármas
csoport sorrendjét betartani: túl korán megállunk keresés közben, illetve megrekedünk
a menekülés köztes állapotában; az egység végső célját egy könnyebben elélhető
szintre vetítjük; veszélyes rövidítés; a könnyebb ellenállás felé elmenni; olyan
pótcselekvésekbe menekülni, amelyek hosszú távon nem elégítenek ki; a szó szoros
értelmében eltévedünk a haza vezető úton; sem a kudarcot, sem a visszautasítást nem
vagyunk képesek kezelni; félünk az új dolgok megtapasztalásától; kényelmesség
(restség); túl nagy elvárások az élettel szemben, sok esetben gyerekes hozzáállás az
élet dolgaihoz = túl alacsony igény a lelki gyógyulásra.
Feldolgozás: tudatosítanunk kell magunkban az arra való hajlamot, hogy szeretjük
lerövidíteni a problémák megoldásához vezető utat; olyan lelkitréningekben részt
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venni, amelyek a keresésre irányulnak: víziókeresés, meditációs gyakorlatok: zen stb.;
olyan gyakorlatok, amelyek segítenek abban, hogy képessé váljunk tisztábban
megfogalmazni életcélunkat, megtanuljuk elviselni a kudarcot, a pszichoterápia
keretén belül: felismerni, hogy csak az adhat igazi kielégülést, amiért az ember
tudatosan megdolgozott, vagyis ahogy a népnyelv is mondja: „aki nem dolgozik,
ne is egyék"; a terápia keretein belül olyan mélyen beleengedni magunkat a félelembe,
amíg az átváltozik bátorsággá és bőséggé; a „lapítás" helyett megtanulni szembenézni
a meneküléssel; felismerni, hogy a legnagyobb cél, vagyis az egység megélésének
eléréséhez a lehető legnagyobb erőfeszítések megtétele szükséges: felismerni, hogy
a drogok fogyasztásakor ugyanez a cél lebeg a szemünk előtt; lerombolni a drog használatra vonatkozó illúziókat: felismerni, hogy a drogok által elérhető állapot
csak (!) egy álomvilág; feltárni a regressziós tendenciákat: amikor valami olyasmit
akarunk, amiért nem „dolgoztunk meg"; felismerni a drogfogyasztás mögött rejlő
valódi motivációt, amely az egységgel való kapcsolatra irányul, és megtanulni más
módon elérni azt.
Feloldás: az életet utazásként felfogni, újra keresővé válni; felfedezni az egység
elérését, mint végső célt: elfogadni a meditációt és a vallást, mint az ehhez vezető
lehetséges utakat.
Ősprincípium: Neptunusz.
írod.: Vkass. Sucht und Suche (Függőség és keresés), Mkass. Suchtprobleme
(Függőségi problémák).
Az egyes drogok a kritika kereszttüzében:
(elgondolkodtató tény, hogy abban a társadalomban, amely már megszűnt kultúra
lenni, és elvesztette a keresés igényét is, minden droggá válhat, pl. a munka,
a tulajdon, a játék, a szex stb.; Szenvedélybetegségek)
1. Heroin
Tüneti szint: menekülés a világgal szembeni nyílt konfliktus elől; a legyőzhetetlenség
érzése; veszélyei: rendkívüli függőséget képes kialakítani, megszerzése érdekében
a drogfüggők nem egy esetben bűnözőkké válnak, a drog élősködővé (a családon
és/vagy a társadalmon) zülleszti őket; fertőzött tű okozta 4 AIDS, az agytevékenység
leépülése.
Feldolgozás: valódi győztessé válni, és nem a hero-in ('hős - belül') áldozatává;
a „nagyság" eléréséhez, vagyis a felnőtté váláshoz értelmesebb és célravezetőbb
utakat találni; visszafogni a kivetítést a szülői házra, a társadalomra, illetve saját
„nyomorúságos helyzetünkre" vonatkozóan.
Feloldás: olyan gyakorlatok végzése, amelyek segítségével sikerül az egységérzés
megtapasztalása, ahelyett hogy az „aranylövés" segítségével elmeneküljünk a polaritás
világából.
Ősprincípium: Neptunusz-Plútó.
2. Alkohol (-• Alkoholizmus)
Tüneti szint: dupla önbecsapás, mivel „legális" drognak minősül; „kiváló" eszköz
a menekülésre (az illető „teletölti magát"); tökéletességérzés: perek a világ"; lágyság:
az élet keménységének kirekesztése; gyermekkori regresszió: gügyögés, dadogás,
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elkent beszéd, az üveg a cumisüveg szerepét tölti be; ennek testi veszélyei:
Májbetegségek, Delírium.
Feldolgozás: az odaadás jogos szükségletét, a lágyságot, a „kerekséget", a nyíltságot,
a bátorságot és a vidámságot, illetve az eksztázist más, mindenféleképpen csak
„keményebb munkával" elérhető szinteken keresni.
Feloldás: megmártózni az egység tengerében, ahelyett hogy az alkoholba merülnénk,
spiritualitás a spiritusz fogyasztása helyett (lat. spiritus = 'szellem').
Ősprincípium: Neptunusz-Hold.
3. Kokain:
Tüneti szint: kiéhezettség a szeretetre és a sikerre; összekeverjük a sikert
a szeretettel; emelkedett hangulatba kerülve természetfeletti teljesítményre vagyunk
képesek olyan helyeken is, ahol a saját energiánk (már) nem lenne elég; a teljesíteni
vágyók, teljesítményorientált emberek drogja; művészkörökben is használatos:
kreativitásnövelő; veszélyei: idegösszeomlás, a test és a lélek energiáinak
„kiszipolyozása".
Feldolgozás: ahelyett hogy egyik „csíkot" a másik után szívjuk fel az orrunkon
keresztül, inkább vigyünk folytonosságot az életünkbe; természetes úton növelni
a teljesítményt; inkább a fárasztó, de egészséges testmozgást tegyük életünk
„drogjává"; megtalálni annak az útját, hogy miként lehet saját erőnkből növelni
teljesítőképességünket; megtanulni, hogy a kreativitásért meg is kell dolgozni, és más
utak is rendelkezésünkre állnak annak fejlesztésére; átlátni azon a félreértésen,
miszerint a tapsnak és a sikernek bármi köze lenne a szeretethez.
Feloldás: megbirkózni a kibontakozás útjában álló belső akadályokkal; eggyé válni
önmagunkkal (egy szeretett emberrel) a különféle külső szerek segítsége nélkül.
Ősprincípium: Neptunusz-Nap/Mars.
4. Amfetamin, „speed" és más ajzószerek:
Tüneti szint: az élet tempójának növelése (a drogok által egyre több és egymást egyre
gyorsabb ütemben váltogató benyomások részesei lehetünk); többet akarunk kihozni
saját magunkból és az időnkből (mesterséges teljesítménynövelés); veszélyek:
idegösszeomlás, a test és a lélek energiáinak „kiszipolyozása".
Feldolgozás: inkább arra törekedni, hogy jellemünk fejlődjön, mintsem hogy
gyorsabb tempóban éljünk; több mindent átélhetünk azáltal, ha elmerülünk a dolgok
mélységében; teljesítménynövelés természetes úton, saját erőből.
Feloldás: megtapasztalni azt a fajta létezést, ahol a sebesség és a tökéletes nyugalom
eggyé válik.
Ősprincípium: Neptunusz/Uránusz-Mars.
5. MDMA (ecstasy, adam és egyéb diszkódrogok):
Tüneti szint: megnyitni a szívcsakrát, hogy ily módon élhessük át a szeretetet,
szerelmet (a célba érés érzése); a lelki „onánia" egyik formája; veszélyei:
a vérkeringés összeesése, amely akár halálos kimenetelű is lehet, ez akkor következik
be, ha fizikailag túlterheljük magunkat, mozgunk, és közben nem iszunk eleget
(gyakori jelenség ez a diszkókban, ahol szinte olcsóbb az ecstasy, mint az ital).
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Feldolgozás: természetes utat találni a szív kinyitására; valódi kapcsolatokat
teremteni; közösségben és szolidaritásban élni.
Feloldás: megtapasztalni „a mindenséggel való eggyé válás" érzését, egy másik
ember, illetve a világ iránt érzett szereteten keresztül; megtapasztalni az egységet,
Ősprincípium: Neptunusz-Vénusz/Nap.
6. Válium és más (eredetileg) receptre kapható drogok (az ún. „mother's litúe
helper", altatók, illetve teljesítménynövelő szerek):
Tüneti szint: a drogtól függően: elmenekülés a mindennapi valóság elől (Fluctin),
hangulatserkentő (Lexotanil), teljesítménynövelő (Kaptagon); félelmek leküzdése
(Válium); veszélyek: részben magas függőségi potenciál; álbiztonságba ringatjuk
magunkat, miután orvosoktól kapjuk a függőségünk kielégítésére a szereket.
Feldolgozás: megtanulni igényesebb módon, saját erőből kezelni a problémáinkat.
Feloldás: saját erőből megtapasztalni a szerencsét és a boldogságot az életünkben;
az élet nehézségeit saját erőből és kötelezettségeinket vállalva megoldani;
a nehézségekkel való küszködés és az azonnali segélykiáltás helyett az életút
akadályait természetes feladatoknak és kihívásoknak tekinteni; a segítséget elsősorban
önmagunktól várni, és csak azután másoktól, de semmi esetre se kémiai úton ható
drogoktól.
Ősprincípium: Neptunusz-Merkúr.
7. Cannabisszármazékok (hasis, marihuána):
Tüneti szinten: álomba ringató védettségérzés; menekülés a rideg valóság elől;
a zene és az érzelmek érzékelésének növelése; hangulatjavítás; mesterséges öröm
megélése (lásd: idétlen röhögőgörcsök kialakulása a drogfogyasztás
következményeként); oldja a nyelvi gátlásokat; veszélyek: kevésbé okoz függőséget,
de szociális széthulláshoz vezethet, amelyet azonban szeretnek fordítva értelmezni;
az egyébként szilárd, belső lelki mag „felpuhul": a személyiség egyre hervadtabbá,
motiválatlanabbá és akaratgyengébbé válik (a létet már csak mint puszta szenvedést
érzékeli).
Feldolgozás: megtalálni a védelmet az emberek között; felszabadult közösségi rituálék
kialakítása (a „füves cigi", „spangli" körbeadása hasonlít az indiánok békepiparituáléjára); éber tudatossággal fejleszteni érzékenységünket; gyakorlatok a valósággal
való konfrontációra; az élet intenzitását természetes módon növelni (pl. érdekes
munkával).
Feloldás: megtapasztalni a valódi biztonságot; a világ csodáit józanul is meglátni, és
örömet lelni bennük.
Ősprincípium: Neptunusz-Neptunusz-Hold.
8. Pszichedelikus drogok (LSD, meszkalin, „hippidrogok"):
Tüneti szint: megpróbálni betörni a transzcendentálisba; más tudatállapotokba kerülni
(„képbódulat"); keresni az igazi, belső valóságot; a végső igazságba való beavatás
vágya; a hirtelen, váratlan át-, illetve betörés az ismeretlenbe pszichotikus
(árny)tapasztalatokat okozhat (horrortrip); kalandkeresés a felnőtté válásban;
veszélyek: nagyon csekély esély a függőségre, mindazonáltal pszichotikus képek
megélését válthatja ki, amelyek elválasztanak a saját árnyékunktól, és elzárják az utat
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egy őszintébb és (hosszú távon) hatékonyabb, ám jóval nagyon erőbedobást követelő
élet elől.
Feldolgozás: meditációs gyakorlatok a saját akarattal és odaadással elért, és ezért
őszintébb eredmények elérése érdekében; megtanulni türelmesnek lenni, amíg el nem
jutunk arra a szintre, hogy a várva várt tapasztalatokat ajándékként kapjuk; pszichoterápia az árnnyal való megbarátkozás érdekében, mielőtt még az sújtana le ránk
váratlanul különböző pszichedelikus-horrorszerű élmények képében; meditáció és
lelkigyakorlatok annak érdekében, hogy a saját archetípusos lelki képeinket őszintébb
és megfelelőbb módon élhessük át; a későn érő hippitípusnak: keresni a felnőtté
válásba való beavatást.
Feloldás: az igazi beavatási élmény megtapasztalása.
Ősprincípium: Neptunusz-Uránusz-Jupiter.

Ductus Botalli, nyílt
(lásd még: Szívrendellenesség, veleszületett)
Testi szint: szív (a lélek trónusa, szerelem, érzelem, energetikai központ).
Tüneti szint: belekapaszkodás egy korábbi életfázisba (az illető megtartja
az anyaölben felvett embrionális pózt): rosszul használni fel az életerőt; megtagadni
a (vészjósló) polaritásba való belépést.
Feldolgozás: alávetni magunkat az ellentétek játékának; a kommunikációt,
az eszmecserét kidolgozottabb módon gyakorolni.
Feloldás: első lépésként elhagyni az (energiaáramlás) gyermeki státusát, hogy később
egy emelkedettebb lelki-szellemi szinten hódíthassuk vissza azt („hogy ne váljatok
ismét gyermekké").
Ősprincípium: Nap-Hold.
írod.: Szívpr.

Dupuytren-szindróma
(lásd még: Kézproblémák)
Testi szint: tenyér (őszinteség, nyíltság), ritkán a talp, az inak területe (állóképesség,
„gyökeret verni"), izomzat (motor, erő).
Tüneti szint: attól függően, hogy melyik kéz vagy láb érintett, lehet a női, bal vagy
a férfias, jobb agyféltekének megfelelő módon értelmezi az életet; bezárt kéz: nem
tudjuk (akaijuk) már „megragadni", „el akarjuk tolni" magunktól a boldogságot; nem
tudunk megbirkózni az életünkkel (a kéz mutatja a görcsös próbálkozást);
összeszorított ököl: tudat alatti agresszió, ellenségeskedés; zárkózottság,
őszintétlenség; nyitott kéz = őszinteség; mohó kéz („nyereségvágy"): nem nyitott
az életre többé; már nem vagyunk képesek „megragadni" azt; félelem, titkolózás; nem
tudunk gyökeret verni.
Feldolgozás: tudatosítani az agressziót, és megpróbálni „megragadni" az életet,
a lehetőségeket; gyökeret verni; beismerni őszintétlenségünket (magunkkal vagy
másokkal szemben); konfrontálódni saját mohóságunkkal („kapzsiság"): tudatosan
megtanulni adni és kapni; belemenni a félelembe, amíg az végül távlattá válik.
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Feloldás: letenni a voksot a minőségi munka mellett (a mindennapokban); „életbe
lépni"; a harmónia (a szép kéz) a háborúból (Mars) és a békéből (Vénusz) születik
(Harmónia istennő Mars és Venus gyermeke); békét kötni a világgal.
Ősprincípium: Merkúr-Plútó,
írod.: Léi.

Duzzadt szem
Testi szint: szem (belátás, rálátás, a lélek tükre és ablaka).
Tüneti szint: a páciens képtelen kinyitni a szemét, nem akar „odanézni", meglátni
a dolgokat; nem akaija látni a világot, illetve saját helyzetét a világban; nem bír
valamit „végignézni"; a duzzadt, táskás szem által öregebbnek néz ki, kialvatlannak,
túlhajszoltnak tűnik; „szemhéja ólmosan nehezedik fáradt szemére"; azt kívánja,
bárcsak többé ki se kellene nyitnia; az illető „belefáradt az élet küzdelmeibe", már
nem is akaija észrevenni a jót az életben; fél „előretekinteni", „szembenézni
a jövővel" = a jövőtől való félelem.
Feldolgozás: be kell hunynunk a szemünket egy időre, és ki kell pihennünk
magunkat; meg kell tanulnunk „behunyni az egyik szemünket", elne'zőnek lenni
bizonyos dolgokkal szemben; felismerni és tudatosítani saját túlterheltségünket; meg
kell vitatnunk további életterveinket.
Feloldás: időt kell szakítanunk arra, hogy nyugodtan kipihenhessük magunkat; és
észre kell vennünk, melyek azok a tényezők, amelyek (akik) megnehezítik élettervünk
kialakítását.
Ősprincípium: Nap/Hold, Szaturnusz.

Dührohamok
Tüneti szint: a felgyülemlett agresszió a legkisebb ellenállást kifejtő területen,
a gyenge oldalon áttör, és düh formájában, illetve tombolások kíséretében levezetődik
(vö. makrokozmoszi vonatkozásban a vulkánkitöréssel, a földrengéssel); hiányzik
a bátorságunk ahhoz, hogy agresszióinkat ott juttassuk kifejezésre, ahol azok
kialakulnak; elveszítjük az irányítást önmagunk, illetve energiáink felett: a (lelki)
biztosítékok kiégnek.
Feldolgozás: barátkozzunk meg agresszív erőinkkel, és becsüljük meg azokat, építő
jellegüket használjuk ki; engedjük kiégni a biztosítékokat ott, ahol ez szükséges:
pl. orgazmusnál, de az eksztatikus élmények más területein is (tánc, sport, zene); csak
mindezeket követően térjünk át az ellenpólusra, és tanuljunk meg megfelelően bánni
ezekkel az erőkkel (a szexuális energiák feletti tantrikus kontrollnak is csak akkor van
értelme, ha már megéltük ezt az erőt ősi formájában is).
Feloldás: legyünk tisztában energiáink minőségével és mennyiségével, játsszunk
velük tudatosan (Hérakleitosz: panta rhei, 'minden áramlik', „a háború mindennek
az atyja"); véleményünknek nyíltan adjunk hangot, juttassuk bátran kifejezésre
önmagunkat.
Ősprincípium: Mars-Uránusz.

DYSMENORRHOEA

182

Dysmenorrhoea
(lásd: Menstruáció, fájdalmas)

Dyspareunia
(lásd: Fájdalmas közösülés)

E
Edampsia
(terhességi görcsre való hajlam, késői terhesség; lásd még: Terhességi panaszok,
Magas vérnyomás, Görcs)
Testi szint: izomzat (motor, erő), vese (egyensúly, párkapcsolat).
Tüneti szint: („nagy harci") (görcs)rohamok a terhesség vége felé („tónusosklónusos" görcsök a vázizomzatban); nagy nyomás hárul az anyára (-> Magas
vérnyomás); elveszik valami lényeges a párkapcsolatból (fehéijevizelés); saját
fontosságunk helyett a testsúlyunkat növeljük; kivonjuk magunkat a felelősség alól
(eszméletlenség); fennáll annak a veszélye, hogy eltávozunk a gyermekkel együtt
(életveszély az anya és a gyermek számára).
Feldolgozás: felvállalni a gyermek megszüléséért folytatott harcot; határozottan
vállalni életünk új szakaszát, ezért minden szükséges erőfeszítést megtenni; felfogni
a ránk nehezedő nyomást; beismerni, hogy párkapcsolatunk „gallyra ment";
tudatosítani a saját fontosságunkat a gyermek életében; visszavonulni, hogy csak
magunkkal és a gyermekkel tudjunk foglalkozni, hiszen a terhességet illeti meg
az első hely (egészségesen élni és táplálkozni).
Feloldás: minden erőnkkel a lényegre koncentrálni; megtapasztalni az egységet anya
és gyermek között.
Ősprincípium: Hold-Plútó.

Ectopia
(a méhszáj nyálkahártyáján lévő szövetnyugtalanság miatt a laphámszövet enyhe
burjánzása)
Testi szint: méhszáj (alsó száj).
Tüneti szint: két nyálkahártyatípus harca (hüvely és méhszáj); a méhnyálkahártya
előreeshet, szeretkezés közben vérzést, folyást eredményezve; harc az érzékeny belső
és a durva külső világ között; problémát jelent megnyílni a külvilág felé; konfliktust
jelent a gyermekvállalás területén; belső konfliktusok.
Feldolgozás: bátran „kibújni a bőrünkből", nyíltan kifejezni gyermek utáni vágyunkat;
engedni a (tudat alatti) igénynek a partnerrel való kapcsolatteremtésre; több figyelmet
szentelni az altestnek és a hozzá tartozó témaköröknek; inkább lelkileg, szexuális
igényeket támasztva venni fel a harcot a partnerrel, mintsem elutasítani őt testi
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szinten; nyíltan „nemet" mondani, amikor nincs kedvünk az együttléthez
(pl. fogamzásgátlóval).
Feloldás: az ősi női vágyakat kimutatni és beteljesíteni.
Ősprincípium: Hold-Uránusz.
írod.: Frau.

Égési hólyag
(lásd: Égési sérülés)

Égési sérülés
(lásd még: Baleset, Munkahelyi, háztartási baleset, Közlekedési baleset)
Testi szint: bőr (határ, kapcsolat, érintés, gyengédség).
Tüneti szint: a tűz (= férfias elem) és a férfienergia kifejezőeszköze; a belülről nem
megélt tözenergia támadása, amely „nyakon csíp", és külső veszélyként leselkedik
ránk; testünk a tüzet oly módon próbálja eloltani, hogy bevonja vízzel (lelki elem)
az égési felületet (az oltóvíz az égési hólyagokban gyűlik össze): aki nem ragadja meg
kényes témáit, és nem mer közelíteni élete égető kérdéseihez, arra a nehézségek
gyakran kívülről törnek; játszunk a tűzzel, túl közel férkőztünk hozzá; kockázatos
játék ez, ha a veszélyek mértékét nem becsüljük fel helyesen: aki egyszer megégeti
magát, félni fog a tűztől; tévesen ítéljük meg a helyzetet: „megütöttük a bokánkat";
a harag („forr bennünk a düh") gyakori oka az égési sérüléseknek: megvalósítatlan
lelki témáink kívülről próbálnak hozzánk férkőzni; konfliktusokban dúskáló
összetűzések a szerelem, szexualitás területén: „tűzbe jövünk", „lángra lobbanunk",
könnyen „megégetjük az ujjunkat", ha túlfűtött férfiaknál, illetve nőknél
kezdeményezünk; megsértjük a határokat, önmagunk megkérdőjelezése.
Feldolgozás: gyújtsuk fel a határokat; lobbanjunk lángra, kezdeményezzünk nyugodt
szívvel; de ne égessük porrá kapcsolatainkat; „a lelkesedés tüze hozzon lázba"
bennünket; lelkesedjünk egész valónkkal belső lángunk iránt; nyissuk meg
határainkat; rajongjunk embertársainkért: kövessük Erósz nyomdokait, aki tüzes
nyilaival és fáklyáival emberi szívekre célzott, és meghódította őket; a félrevezetéseket
és szemfényvesztéseket leplezzük le: pl. ismerjük fel, hogy égési hólyagocskákkal
nem tudjuk megoldani „égető" problémáinkat; a kívülről fenyegető, a veszélyeket
magukban hordozó, férfias erőkkel belső, lelki energiáink mozgósításával szálljunk
szembe.
Feloldás: leljük örömünket a szeretet, szerelem tüzében; engedjük lángolni szívünket;
fedezzük fel belső tüzünket, és valósítsuk meg önmagunkat: lobbantsuk lángra
lelkünket.
Ősprincípium: Vénusz/Szaturnus-Mars.

Egyensúlyzavarok
(lásd még: Kinetózis, Utazási betegség)
Testi szint: a fülben lévő egyensúlyi szerv (egyensúlyjelentés).

Tüneti szint: túl sok különböző és egymásnak ellentmondó információ találkozik
a központban; (pl. tengeribetegségnél és a vele együtt járó szédülésnél) a szem
nyugalmas képet lát maga előtt, de az egyensúlyi szerv imbolygó mozdulatokat jelez;
mozog a lábunk alatt a talaj; nem vagyunk tisztában saját helyzetünkkel; csal a
beilleszkedési képességünk; nem érezzük jól magunkat a bőrünkben; a mozdulatok
(tudatunk számára) túl gyorsnak tűnnek; nem hiszünk a szemünknek; elveszítjük
az egyensúlyt, nem vagyunk döntésképesek; a szédülés megelőzi a zuhanási, amely az
emberiség ősi traumája (bűnbeesés); szédületesnek lenni, megszédíteni valakit: az első
bűnbeesés után magunkra öltöttük a fügefalevelet, és (szexuálisan) vonzódni kezdtünk
egymáshoz: a keringő és az ünnepi kiruccanások is mind a szédület (szédülés) és
szédítés tetthelyei; megszédítem valakit vagy saját magunkat.
Feldolgozás: az érzékszerveinkkel felfogott információk közös nevezőre hozása,
pl. a tengeribetegségnél: menjünk fel a hajó fedélzetére, és figyeljük tudatosan a víz
hullámzását, vagy csukjuk be a szemünket, nehogy megtévesszen a szédülés;
próbáljunk hozzászokni a lábunk alatt ingó talajhoz, és imbolyogjunk vele együtt;
fogadjuk bizalommal az újat, teljesen adjuk át magunkat a pörgésnek;
alkalmazkodjunk a sebességhez: találjuk meg saját sebességünket; engedjük magunkat
kibillenni a látszólagos egyensúlyból, és a körülményekhez képest (a realitás talaján
állva) találjuk meg „saját" egyensúlyunkat, hozzunk kiegyensúlyozott döntéseket;
fejlesszük belső látásunkat.
Feloldás: adjuk meg magunkat az új helyzeteknek.
Ősprincípium: Vénusz-Neptunusz.
írod.: Léi

Ejaculatio praecox
(lásd: Korai magömlés)

Éjjeli szorongás
(pavor nocturnus, éjszakai félelem; lásd még: Félelem)
Tüneti szint: a félelem már az alkonyat idején kezdetét veszi, mivel ez jelzi a (sötét)
éjszaka közeledtét, és egyben szimbolizálja, hogy a fény nyugovóra tér; az éjszaka
szimbolikusan a női oldalt, a világos nappal árnyékát jeleníti meg, ami félelemmel tölt
el minket; az árnyékbirodalom sötétségében kiszolgáltatottnak érezzük magunkat;
a tehetetlenség érzése önmagunk árnyoldalaival szemben, amelyek most - mivel az
éjszaka képzetéhez társulnak - felszínre törnek.
Feldolgozás: ismeijük be, hogy a sötét napszakok - és a valóság maga is - problémát
jelent, ne áltassuk magunkat, és ismeijük el, hogy az árnyékbirodalom az éjszakához
tartozik; alkalmazzunk árnyékterápiát önmagunkon: tanuljuk meg meglátni és
elfogadni önmagunk sötét oldalait.
Feloldás: merítsünk bátorságot sötét oldalaink leleplezéséhez, ismeijük fel ennek
jelentőségét, értékeljük és fogadjuk el gyengeségeinket.
Ősprincípium: Hold-Szaturnusz-Plútó.
írod.: Mkass. Angstfrei Leben (Félelem nélkül élni).
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Ekcéma
(lásd még: Bőrkiütés)
Testi szint: bőr (határ, kapcsolat, gyengédség).
Tüneti szint: valamely belső dolog a határokat áttörve felszínre jut; az eddig
elnyomott, elfojtott dolgok ellenállnak a további elnyomásnak, hogy a felszínre
(a tudatba) tudjanak jutni: kitörni készülő konfliktus, azon újdonságok félelemmel teli
elutasítása, amelyek „határainkat" sértik; az integritás belülről sérül; a tiszta, sima bőr
elcsúfítása tisztátalansággal.
Feldolgozás: engedni a belsőt kifelé, az alsót felfelé törni; a belső határ eddig
visszafojtott dolgait önszántunkból átengedni; az elfojtottságból a nyitottság felé törni;
felkészülni, felfegyverkezni a belülről jövő támadások ellen, pl. fontos felismerések
segítségével; az érzékenység szempontjából sebezhetővé válni.
Feloldás: tisztátalan, sötét belső témáink feldolgozása és megvilágítása a tudat
fényével.
Ősprincípium: Szaturnusz/Vénusz-Mars.
írod.: Út.

Elcsontosodás
Testi szint: elsősorban a porcos szövetek (rugalmasság, kötelezettség) elcsontosodása
az élet folyamán.
Tüneti szint: a lágy részek megkeményednek: szigorúan, keményen viseltetünk
önmagunkkal szemben; rugalmasságunkat egy mértéken felüli állandóságért
áldozzuk fel.
Feldolgozás: ne falazzuk be tüdőnket egy elcsontosodott, megkeményedett,
rugalmatlan mellkasba, és ne engedjük megkövülni az ereket, az életenergia
csatornáit, hanem bánjunk inkább tudatosan, szigorúbban önmagunkkal, viselkedjünk
(bátran) fegyelmezettebben, és tegyük magasabbra a mércét.
Feloldás: váljunk az élet diákjává (angolul: disciplé), becsüljük az (ön)fegyelmet
(diszciplína), a felállított, kötött szerkezeteket, a szabályokat fogadjuk el, és az
életmandala értelmében váltsuk valóra.
Ősprincípium: Szaturnusz.

Elefántkór
(a végtagok megvastagodása a nyirokpangás miatt; ellenpólusú vonatkozás: a kortizon
túladagolása következtében elhájasodik a törzs, a végtagok pedig elvékonyodnak)
Testi szint: bőr alatti kötőszövet 23 (védelem, izoláció), végtagok.
Tüneti szint: úgy nézünk ki, mint egy elefánt: otromba, esetlen fellépés, lusta
mozdulatok, nehézkes előrehaladás; nem meijük (gátlások nélkül) megmutatni
magunkat; kényszeresen eltakaijuk magunkat.

23 Nemcsak a bőr alatti kötőszövetben, hanem ab ovo nyirokpangás keletkezik az adott végtagban - a Szaki.

Feldolgozás: erős védfalat építeni, vastag bőrt növeszteni; nem engedni olyan közel
magunkhoz a dolgokat; megtanulni leválni; csökkenteni az érzékenységet; nem
hagyni, hogy minden a bőrünk alá hatoljon; megtanulni verbálisan védekezni;
határozottabb fellépésre szert tenni; megtanulni kifejezésre juttatni az erőt és
a hatalmat; távlatokat nyitni; begyűjteni, a testsúlyt növelni; az erős kar közelebb
akaija hozni a világot, az erős láb pedig meghódítani azt: átvitt értelemben foglalkozni
ezekkel a témákkal; meghódítani a világot saját magunk számára (pl. a klimax
korában lévő nők esetében).
Feloldás: kitölteni a minket megillető teret (pl. betölteni a nagymama szerepét); súlyt
helyezni a saját személyiségre; nyugalomra és elengedettségre szert tenni.
Ősprincípium: Hold-Jupiter,
írod.: Súlypr.

Elhájasodott nyak
(lásd még: Túlsúly)
Testi szint: nyak (erő, sérülékenység).
Tüneti szint: nyakasságot színlelünk: a zsírhegyek mögött ernyedtség, erőtlenség
lappang; alkalmatlanok vagyunk arra, hogy „kihúzzuk a kocsit a kátyúból"; puhaság,
nehézkesség és mozdulatlanság a csekély terhelhetőség miatt (Súlypr.), viszont az erő
benyomását keltjük.
Feldolgozás: beismerni, hogy segítségre szorulunk; igazi erőnlét látszaterő helyett;
a jupiteri bőség helyett marsi erőket bevetni, bikává válni (átvitt értelemben), és
„kihúzni a kocsit a kátyúból" (= saját magunkat „kihúzni a csávából").
Feloldás: igazi súly, erős magabiztosság.
Ősprincípium: Vénusz-Jupiter.

Elhízás
(adipositas; lásd még: Túlsúly)
Testi szint: az egész test érintett lehet, különösen a has (érzés, ösztön, élvezet,
középpont), a fenék (kitartás, önérvényesítés), a comb (haladás, állóképesség), a nyak
(bekebelezés, kapcsolódás, kommunikáció) stb.
Tüneti szint: külső teltség, mint a belső teljesség, bőség hiánya; külső védősánc
a belső biztonság helyett.
Feldolgozás: terjeszkedés átvitt értelemben, saját befolyásosságunk növelése; valóban
fontossá válni, ahelyett hogy csak „túlsúlyosak" vagyunk.
Feloldás: beteljesülés; a minket illető hely elfoglalása és kitöltése; tudattágítás.
Ősprincípium: Jupiter.
írod.: Súlypr., Vkass. Fasten - gesund durch Verzicht (Böjt - egészségesen a lemondás
által), Mkass. Gewichtsprobleme (Súlyproblémák).

Elsavasodás
(lásd: Acidózis)
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Embólia
(lásd még: Tüdőembólia, Véralvadás, Keringési zavarok)
Testi szint: vér (életerő), véredények (az életerő közlekedési útvonalai).
Tüneti szint: a folyékony megkeményedése, megszilárdulása; az elakadt vitalitás
megszilárdult, blokkolt: az életenergia csatornájának „eldugulása"; az életáram
feltartóztatása; vérkeringési zavarok az érintett területen.
Feldolgozás: szilárd alapokra helyezni az életünket; maradandót alkotni; gondoskodni
a dolgok testet öltéséről; mindenre több időt szánni; lelassítani az élettempót;
az (embólia által érintett) szervek, élettémák elavult módon történő energiaellátását
megszakítani; új módszerrel és több figyelemmel fordulni e területek felé
(pl. agyvérzés, agyembólia után a lebénult testrészt újonnan felfedezni - ahogyan
pl. agyvérzés után testünk ellentétes oldalának is újra kell tanulnia a mozgást).
Feloldás: az élet áramlása; tervek és ötletek megvalósítása.
Ősprincípium: Mars-Szaturnusz.

Emésztési problémák
(lásd még: Puffadás)
Testi szint: emésztőszervek (ind. bogha = 'a világot megenni és megemészteni').
Tüneti szint: zavarok lépnek fel a következő területeken: 1. külső benyomások
befogadásakor; 2. egészséges, hasznos és káros benyomások megkülönböztetésénél
(elemzés); 3. a benyomások feldolgozásánál; 4. a megemészthetetlen dolgok
kiválasztásánál.
Feldolgozás: 1. a külső benyomásokat fogadjuk őszintén, szélesre tárt karral, így nem
kényszerítjük testünket, hogy helyettünk cselekedjen; 2. éles látással és kritikus
szemmel elemezzük és válasszuk külön a minket ért benyomásokat; 3. az énünket
érintő benyomásokat és a számunkra fontos információkat használjuk fel okosan
(különítsük el az anyagi és az anyagtalan dolgokat), rágjuk meg alaposan
(feldolgozás) a dolgokat, emésszük meg gondosan, és problémázás nélkül engedjünk
el azokat; 4. az emésztetlen maradékokat válasszuk ki gyorsan és hiánytalanul.
Feloldás: tudatosan szerezzük meg, amire fejlődésünk során szükségünk van, kerüljük
a feleslegeset és a károsat, a fennmaradót ne tartogassuk, hanem bocsássuk jó szívvel
útnak.
Ősprincípium: Merkúr-Plútó.
írod.: Ver., Út., Mkass. Verdauungsprobleme (Emésztési problémák).

Emlékezetvesztés
(lásd: Amnézia)

Emlőgyulladás
(mastitis; gyakran az elválasztás utáni egy-két hétben jelentkezik)
Testi szint: női mell (anyaság, táplálás, védettség, érzékiség, szexuális vágy).
Tüneti szint: az anyasággal, szoptatással, táplálással, az anyatej kínálásával
kapcsolatos konfliktus („harc a tejcsarnokért"); túlzott gondoskodás; a mell
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kisebesedik, szoptatás közben elviselhetetlen fájdalmak az érzékeny „forrás" miatt;
a kórokozók bejutnak a mellbimbó felhorzsolt hasadékain a kötőszövetbe; a vita
elmérgesedésének veszélye (-> Tályog kialakulása); egyéb okok: fertőző rovarcsípés,
a közösülés folyamán a partner túl erőteljesen szívja vagy harapja a mellet; a mell túl
sok terhet visel, ami „megtépázásához" vezet: mind a gyermek, mind a félj: mind
a táplálás, ellátás (anyagiakkal, pénzzel kapcsolatos gondok), mind a szexualitás.
Feldolgozás: a szoptatással kapcsolatos konfliktus (f)elismerése és annak belső
„megvívása": kinek milyen jogai vannak a mellel kapcsolatban - a gyermeknek
(tejcsarnok), az apának (szexuális vágy), a mamának (saját alak); a szoptatással
kapcsolatos (felkavaró) gondok felismerése és jóváhagyása (pl. félelem attól, hogy
a mell elveszti eredeti, szép formáját); a konfliktus feldolgozása a kapcsolatok teljes
mélységében (a gyermekkel, a partnerrel és saját magunkkal): pl. mi az, amit nem
vagyunk képesek az anyatejjel együtt adni; megtanulni kezelni a gyermeknek
az anyától való függőségét, ugyanakkor megtanulni átlátni a gyermek hatalmi
törekvésein; az anyaság igényének csökkentése, ehelyett inkább saját magunk felett
anyáskodni; stresszlevezetés; meg kell tanulnunk igénybe venni más segítségét.
Feloldás: belső késztetés a táplálásra; a nőiesség fenntartás nélküli elfogadása
és élvezete; az emberi kapcsolatok hierarchikus rangsorolása az újszülött javára
a partnerrel szemben: a gyermek szoptatása egy időre előtérbe kerül, míg a partner
ez idő alatt kissé háttérbe szorul.
Ősprincípium: Hold/Vénusz-Mars.
írod.: Mkass. Frauenprobleme (Női problémák).

Encephalitis
(lásd: Agyveíőgyulladás)

Endangitiselzáródás
(obliterans; lásd: Claudicatio intermittens)

Endocarditis
(lásd: Szívbelhártya-gyulladás)

Endometriosis
(amikor a méhnyálkahártya a méhen kívül: a hüvelyben, a petevezetékben, a húgyhólyagban vagy a hasüregben fejlődik ki, illetve telepedik meg, de orvosi
beavatkozások, mint pl. a méhkaparás is létrehozhatják)
Testi szint: méhnyálkahártya (méh = termékenység, védelem; nyálkahártya = belső
határ, korlát).
Tüneti szint: a nőiesség nem a megfelelő helyen van; saját ritmusunk problematikus
területekre kényszerül (ciklikus történések nem a megfelelő helyen); a nőiesség
mellékzöngéi bizonyos szinten kezelhetetlenek (a ciklikus nyálkahártyaváltás
eltávolítása csak sebészetileg lehetséges); az „őrült nőiesség" (tipikus női
megnyilvánulások a nem megfelelő helyen) férfias reakciót kényszent ki (a sebészeti
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beavatkozás tipikusan férfias reakció); az érintkezés folytán bekövetkezett fájdalom
ennek a területnek a konfliktusára mutat rá; gyakori következménye a terméketlenség;
nem megfelelő szinten kiélt nőiesség, a női termékenység blokkolásához vezet.
Feldolgozás: a nőiességet más, szokatlan szinten kibontakoztatni; saját rianásunk
kiteijesztése életünk más területeire; feltárni a nőiesség negatív oldalainak problémáit,
és elgondolkodni rajtuk; tisztában lenni azzal a ténnyel, hogy az egyik pólus a másik.
ellentétes pólust is mozgásba hozza.
Feloldás: teret engedni a nőiesség kibontakozásának.
Ősprincípium: Hold-Uránusz.
írod.: Frau., Mkass. Frauenprobleme (Női problémák).

Endometritis
(lásd: Méhnyálkahártya-gyulladás)

Enteritis
(lásd: Bélgyulladás)

Enteritis necrotisans
Testi szint: bél (anyagi benyomások feldolgozása).
Tüneti szint: a bélfal bizonyos részeinek elhalása a vérellátás megszűnése
következtében: pl. sérvkizáródás, -beszorulás, -becsípődés esetén (a sérvtömlőben,
összenövéseknél), Trombózis kialakulása: az élet vitális megemésztése részben
akadályoztatva van, vagy teljesen kiesik; az elhalt részek rothadása = valami rothad
azon a területen, ahol az életet kellene feldolgozni.
Feldolgozás: azokat a területeket, amelyekre nincs szükségünk, egyszerűen kihagyni
a számításból; a feldolgozás során bizonyos dolgokat kihagyni a folyamatból; és csak
azzal törődni, hogy mi az, amit valóban meg kell emésztenünk.
Feloldás: saját karmánk gyümölcseinek megemésztése, saját életünk eseményeinek
feldolgozása.
Ősprincípium: Merkúr/Mars-Plútó.

Enuresis nocturna
(lásd: Ágybavizelés)

Epegörcs
(lásd még: Görcs, Epekő)
Testi szint: epehólyag (agresszió, méreg, epe).
Tüneti szint: vajúdásszerű szülési fájdalmak, amelyeknek az a céljuk, hogy szó
szerint kilökjék az (útban lévő) követ az újabb és újabb fájások közben: erős szülési
fájdalmak kíséretében, „nehéz szüléssel" vagyunk kénytelenek megbirkózni, amely
az új kezdetet is jelenti; az elnyomott, rejtett zugokban tárolt és időközben
„megkeményedett", mérgező agressziót mégiscsak világra kell hoznunk; a beszorult
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dolgokat - nyomás segítségével - kibillenteni a helyükről; az energiablokádok
feloldása.
Feldolgozás: dinamikus erővel görgetni el az utunkban akadályként álló köveket,
amelyeknek „elhelyezéséről" mi magunk gondoskodtunk; legyőzni a bennünk
(mélyen) rejlő lustaságot (szimbóluma: a kő); kitartással megszabadulni a „fogva
tartott" és „beragadt, beszorult" dolgoktól; a megoldást nem folytonos bevetéssel,
riadókészültséggel, hanem ritmikusan ismétlődő, hol erőteljesebb, hol gyengébb,
szelídebb próbálkozásokkal elérni; megszabadulni a magunkban hordozott mérgektől;
inkább nyíltan „epét köpni", dühünket kifejezésre juttatni, mint epekövet termelni;
agresszív energiáink nyílt felvállalása és „kiengedése"; bátran megtenni az első
lépéseket; még ha fájdalmas is; fontos megszabadulni mindazon negatív hatásoktól,
amelyek nyugodt, kiegyensúlyozott életünk kiteljesedésének útjában állnak;
megbirkózni a nehézségekkel, ahelyett hogy kikerülnénk őket; alternatívák
(az operáció után is): vagy kímélő étrend, vagy offenzívebb, nyíltabb, őszintébb,
határozottabb életvitel.
Feloldás: kideríteni, hogy az epekő milyen vonatkozásban szimbolizálja
akadályozottságunkat (méreg - (epe)sav - epésség?), és az ehhez kapcsolódó lelki
témaköröket a jövőben tudatosabban és kíméletesebben felszínre hozni: a meglévő
akadályok leküzdése és elengedése.
Ősprincípium: Plútó-Mars.
írod.: Ver.

Epehólyag-gyuiladás
(cholecystitis; lásd még: Epeútgyulladás)
Testi szint: epehólyag (agresszió, méreg, epe).
Tüneti szint: az agresszió rejtett,/aktáraiban" folyó nyílt harcok; az elnyomott, ki
nem élt agresszió az Alvilágban keserűvé, mérgezővé és a hosszú visszatartás folytán
alattomossá válik; az agressziónak ez a formája kitörésekor fájdalmat okoz; az „epés"
hozzáállás testi szinten ide vezet.
Feldolgozás: bátran szembesülni a régi, lenyelt agresszióval; feleleveníteni az eredeti
helyzetet, amely az agresszív reakciót kiváltotta, és szembenézni vele.
Feloldás: megtanulni kezeim a felhalmozott agressziót, mielőtt az ellenünk fordulna,
vagyis autoagresszióba csapna át.
Ősprincípium: Plútó-Mars.

Epehólyagrák
(lásd még: Rák)
Testi szint: epehólyag (agresszió, méreg, epe).
Tüneti szint: elnyomott, megvalósítatlan agressziókitörés lelkünk Alvilági régióiban,
amely keserűvé, mérgezővé és a hosszú lappangás által veszélyesen alattomossá,
öntörvényűvé vált, és a testet marcangolja, hogy ily módon valósítsa meg önmagát;
mivel az agresszió „fészke" (epehólyag) az eredeti rendeltetésétől igencsak eltér,
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szerkezetében elfajul, így a sokáig elnyomott negatív erők végül elszabadulnak, és
(élet)veszélyessé válnak.
Feldolgozás: tudatosítani saját „epésségünket"; sokáig elnyomott szellemi-lelki
erőinket felszabadítani és érvényre juttatni, ezzel is tehermentesítve a testet; ami
a tudat színpadán lejátszódik, az a test színpadán lényegtelenné, ártalmatlanná válik;
az agresszió rejtett „raktáraiban" gondoskodni a tehermentesítésről; beengedni
tudatunkba az elnyomott, mérgező hatású, agresszív kitöréseinket; nyíltan kifejezésre
juttatni saját „epésségünket" (a „megélés" azonban nem egyenlő azzal, hogy
„kierőszakoljuk" egy bizonyos élmény „átélését"); a Rákkal kapcsolatos minden
értelmezést megfontolni, hiszen a rák az egész szervezetet érinti - szembenézni vele
minden szinten.
Feloldás: visszatérni eredeti utunkra; nem hagyni, hogy agresszív kitöréseink
akadályozzanak minket az önmegvalósításban; felismerni annak szükségességét, hogy
a testi, (életveszélyes szintről a kihívásokkal teli, ám életmentő szellemi-lelki szintre
váltsunk, és ezáltal fejlődjünk; felfedezni a feltétel nélküli szeretetet; az előre gyártott,
mások által megszabott normákat figyelmen kívül hagyni, és kizárólag saját belső
törvényeinknek megfelelően élni és fejlődni.
Ősprincípium: Plútó-Plútó.
írod.: Léi, Mkass. Krebs (Rák), Vkass. Krankheit als Symbol (A betegség mint
szimbólum), Krankheitsbilder unserer Zeit (Korunk kórképei).

Epekő
(lásd még: Kőképződés, Epegörcs)
Testi szint: epeutak és epehólyag (agresszió, méreg, epe).
Tüneti szint: „beszáradt", „megkötött" energia, „megkövesedett" agresszió,
a betegség gyakran családi problémák következtében alakul ki (gyakori a féijes,
gyermekes anyák körében); mérgező, alattomos agresszió (Ver.), amely energiaelzáródást okoz; a ki nem élt „epésség", az agresszió akar ezen a módon, epekő
formájában megszületni, testet ölteni; azon konfliktusok felgyülemlése, amelyek elől
régóta kitérünk.
Feldolgozás: kiélni, levezetni az agressziót: pl. verbálisan vagy konkrét cselekedetek
által; élvezni az élet teljességét, zamatát, bőségét; az erőteljes mozdulatok, a kiabálás
mint az agresszió levezetésének egyik módja megkönnyítik az epekövek megszülését
(a tőlük való megszabadulást); ha időben élünk ezekkel a gyakorlatokkal, akár meg is
előzhetjük a kövek kialakulását; a megelőzést szolgálhatja minden olyan gyakorlat,
amellyel a fent említett lelki témaköröket mozgásban tudjuk tartani (az agresszió
kiélését elősegítjük stb.).
Feloldás: lásd: Epegörcs.
Ősprincípium: Plútó/Szaturnusz-Mars.
írod.: Ver.
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Epeútgyulladás
(cholangitis; a bélből, illetve az epéből kiinduló epeúti gyulladás; lásd még:
Epehólyag-gyulladás)
Testi szint: epehólyag (agresszió, harag, méreg = „zöld, mint az epe").
Tüneti szint: a ki nem élt erőszak nyílt harccá erősödik.
Feldolgozás: bátran és nyíltan felvállalni a régi, mára már elavult, agresszív
kitöréseinket.
Feloldás: a felgyülemlett agresszió levezetése által tiszta vizet önteni a pohárba.
Ősprincípium: Plútó-Mars.

Epeút-karcinóma
(lásd: Epehólyagrák)

Epicondylitis
(lásd: Teniszkönyök)

Epididymitis
(lásd: Mellékhere-gyulladás)

Epilepszia
Testi szint: agy (kommunikáció, logika), idegek (hírvivő szolgálat).
Tüneti szint: nagyfokú belső, elektromos feszültség kitörése; a nagy rohamnál
minden vezeték kiég, hasonló a földrengéshez, vagy egy orvosi elektrosokkkezeléshez; a felgyülemlett belső feszültség görcsszerű hullámokban tör fel; teljesen
magunkon kívül vagyunk; felrobbanni; a roham harci kirohanáshoz hasonló (támadó
magatartást mutat); a túl erős energia görcsös hullámokban kerül elégetésre, amit
mély álom követ (a test kipiheni az erős sokkot); a túlterhelés hosszú távon károkat
okoz az áram-, illetve idegpályák vezetékeiben; elharapja a nyelvét: makacsság; hab
a szája szélén: „tajtékzik" a belső dühtől; (kiegyenlítetlen) harc két világ között;
gátszakadás, amely mozgásba hozza a visszafogott árnyakat; a túlvilági, természetfölötti erők támadása: földön túli erőszakot tesz valami rajtunk; korábban morbus
sacemek ('szent betegségnek') is nevezték, mivel az érintettek nyilvánvalóan egy
magasabb ető befolyása alatt állnak, és ezt megszállottságként értelmezték; eksztázis
a mindennapokban egy aura közvetítésével (így úja le Dosztojevszkij saját rohamait,
amelyekről a világ minden kincséért se mondott volna le); túl hatalmas a léleknek,
amely saját megmentése érdekében elmenekül (a Bibliában Isten látványa, ami
túlságosan hatalmas az ember számára); meg nem valósított próbálkozás, elengedni és
elejtem magunkat (nyavalyatörés).
Feldolgozás: kiengedni és kiélni a feszültségeket; elengedni magunkat; mindent
szabadjára engedni; intenzív légzésterápia a teljes kiürülésig; egy mindent elsöprő
orgazmussal csúcsélményre törekedni (peak experiences); a különböző tudati szintek
közötti „fehér foltokat", a „senki földjét" tudatosítani; átadni magunkat a világok
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közötti harcnak; önszántunkból felvenni a kapcsolatot a másik oldallal, a túlvilággal
(médiumi képességek fejlesztése); elfogadni a küldetést: két világ között ingázni.
Feloldás: megőrizni a tudatosságot a transzcendens terület átlépésekor is;
biztonságosan közlekedni a másik világban
Ősprincípium: Uránusz,
írod.: Léi.

Epistaxis
(lásd: Orrvérzés)

Érdaganat
(haemangioma; jóindulatú érdaganat, leginkább kisgyermekkorban jelentkezik; sok
esetben spontán visszafejlődik, de egy életen keresztül is fennmaradhat)
Testi szint: az egész szervezetet érintheti.
Tüneti szint: testi szinten a felhalmozódott életenergia megreked; a vitalitás torlódik;
túláradó életerő, amely a tudat szintjén nem kap teret; ha a haemangioma exponált
helyen keletkezik, megbélyegzettséget jelent (Káin-bélyeg).
Feldolgozás: (mind a szülők, mind a gyermekek részéről) gyakorlatok, amelyek
az életenergiát a felszínre csalják; a vitalitást szokatlan, újszerű mederbe terelni:
a megbélyegzést kitüntetésnek tekinteni, és elfogadni az azzal járó feladatot.
Feloldás: a vitalitástól kicsattanó életmód; saját életerőnk felvállalása; a kitüntetésmegbélyegzés ellentétpár (a németben ugyanaz a szó: Ausgezeichnet sein jelöli)
kettősségének láthatóvá tétele.
Ősprincípium: Mars-Nap.

Érelmeszesedés
(arterioszklerózis; lásd még: Angina pectoris, Claudicatio intermittens, Agyi
vérellátási zavarok)
Testi szint: artériák (energiapályák), erek (az életerő útvonalai).
Tüneti szint: a szív- és az agyi infarktus leggyakoribb kiindulópontja: életünk
folyamának részleges vagy általános „bebetonozódása"; az életfolyam
megkeményedése, megmerevedése; a hajlékonyság és a rugalmasság csökkenése a kor
előrehaladtával; növekvő belső nyomás (Út.); lelki szűkség (Herz-), a női pólus
elhanyagolása (Herz.).
Feldolgozás: energetikai szempontból a lényegre szorítkozni; saját energiánk szigorú
beosztása; az energiapazarlás leállítása; az energiapazarláshoz felhasznált „helyettesítő
eszközök" felismerése és leállítása: ehelyett a személyiség szempontjából a lényegre
koncentrálni; valódi célok önmagunk felaprózása és a fontoskodás helyett; példa
a makrokozmoszból: a folyók medrének lezárása csak rövid ideig hasznos, hosszú
távon azonban inkább károkat okoz.
Feloldás: energiatakarékos megoldások megvalósítása; „a legnagyobbat először"
elvének átvitele a gyakorlatba (az autoritás körüli konfliktusokat a legfelső szinten kell
megoldani).
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Ősprincípium: Szaturnusz,
írod.: Herz.

Érelzáródás
(lásd még: Trombózis)
Testi szint: vér (életerő), erek (az életerő közlekedési útvonalai).
Tüneti szint: az életenergia egyik csatornájának elzáródása; az életáram
akadályozása. 1. arteriális elzáródás esetén: zsákutcába került az életenergia;
kilátástalan élethelyzet; a vitalitás blokkolt; az érintett területen az elhalás veszélye
fenyeget; 2. vénás elzáródás esetén: visszerek elzáródása, az elvesztegetett életerő már
nem tér vissza; többet adni, mint kapni; a „lélek vizének" elakadása az egész
területen: «• Ödéma; a környező területeket elönti a „lélek vize".
Feldolgozás: több időt szakítani a dolgokra; lelassítani az élettempót; nagyobb
figyelmet szentelni az adott területre; az életenergiát új utakra terelni, áthidalás
= hidakat építem, kis lépésekkel haladni előre; időnként meg-megállni, és felmérni
a helyzetünket, energiánkat; újrakezdés; 1. az (embólia által érintett) szervek,
életterületek eddigi energiaellátásával takarékoskodni; 2. tudatosan és önszántunkból
többet adni, mint amennyit vissza akarunk kapni; beosztani életenergiánkat életünk
egész területén (pl. a láb esetében az előrelépésre koncentrálni).
Feloldás: hagyni, hogy az élet nyugodtabban folyjon.
Ősprincípium: Mars-Szaturnusz.
írod.: Herz.

Érgörcs
(angiospasmus)
Testi szint: minden véredény érintett lehet; különösen veszélyes a szívnél
(^ Szívinfarktus veszélye).
Tüneti szint: az életerőért, vitalitásért folyó harc; az életenergia görcsös
akadályoztatása.
Feldolgozás: tudatosan harcolni az életünkért; tudatosan belemerülni az életbe;
megkeresni saját életünk görcsös területeit.
Feloldás: áramlani az élettel, és rábízni magunkat; kiélvezni a puszta létezést; érzelmi
életünkben kellő ,izgalomról" gondoskodni.
Ősprincípium: Merkúr-Uránusz.

Erjedéses diszpepszia
(lásd még: Hasmenés, Puffadás)
Testi szint: vastagbél (tudatalatti, Alvilág), végbél (Alvilág).
Tüneti szint: a szénhidrát emésztésének a zavarai eijedéshez vezetnek a vastagbélben;
az agresszió megtagadása, elnyomása gyakran vegetáriánus táplálkozáshoz vezet
(„nem akarunk a légynek sem ártani"), ám a teljes értékű vegetáriánus táplálkozáshoz
fogaink (testünk fegyverarzenáljának) kivételesen hatásos, agresszív bevetésére van
szükség, máskülönben megemészthetetlen falatok kerülnek a vastagbélbe, amely
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ezáltal milliónyi kis „pokolfajzat" (= megemészthetetlen falat)
„boszorkánykonyhájává" válik, ahol azok szabadon „sütögethetik pecsenyéjüket",
s ez erjedéshez és ennek megfelelően gázképződéshez vezet („bűzölgünk" = agresszió
kiélése); „mások orra alá büdösítünk"; habos, erjedt hasmenés: az elnyomott
agressziótól „mérget fröcsögni"; „tele van a nadrágunk", „be vagyunk tojva"; nem
tudjuk megemészteni az édes ételeket (szénhidrát = cukor), inkább az Alvilág
gyújtósának pazaroljuk el azokat; le kell tolnunk a nadrágunkat (ti. hasmenés)
= megalázott helyzet.
Feldolgozás: az agresszió problémájának közelebbi vizsgálata; döntést hozni: rágni
vagy „büdösíteni"; félelmeink mélyére ásni, hogy aztán távlatokká tudjuk alakítani
azokat; kinyílni és befogadni az élet édességét.
Feloldás: felismerni az agressziót mint életünk egyik alapvető hajtóerejét, és
tudatosan beengedni Vénuszt (élvezet), az ellenpólust; őszinteség saját magunkkal
szemben a bennünk lakozó agresszív erők elfogadásával.
Ősprincípium: Mars-Plútó.

Erysipelas
{lásd: Orbánc)

Erytrodermia
(lásd még: Kipirulás)
Testi szint: bőr (határ, kapcsolat, gyengédség).
Tüneti szint: egy nagyobb bőrfelület erős kipirulása (alapja lehet a Leukémiának
vagy másodlagos
Pikkelysömörnek, illetve az Ekcémának); a bőr „vörös
posztóvá" válik: forrón vágyni az érintésre; az intenzív viszkető érzés váltja ki
az ingert a vakarózásra (vakarózás = a bőrfelszín erőszakos megnyitása); korpaképződés az érintett területeken: a lehámló bőrfelszín fellazítja a határokat.
Feldolgozás: engedni, hogy megérintsék, simogassák; kinyitni saját határainkat;
messziről jelezni: ez lehet figyelmeztetés (a szemafor piros lámpája) vagy hívogatás
(a piros lámpás ház piros lámpája).
Feloldás: figyelmet szentelni saját határainknak, amelyeik a világtól elválasztanak:
élettel telíteni azokat, megnyitni és érzékenyebbé tenni őket.
Ősprincípium: Vénusz-Mars.

Érzékcsalódás
(lásd: Hallucinálás)

Eszméletvesztés
(hirtelen, rohamszerű eszméletvesztés; lásd még: Epilepszia)
Testi színt: agy (kommunikáció, logisztika).
Tüneti szint: elfordulás a világtól, menekülés a realitás elől.
Feldolgozás: megértem, hogy a test csak itt, a lélek viszont mind itt, mind pedig
odaát él egyszerre; világok közti vándorrá válni.
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Feloldás: bizalmas kapcsolatba lépni a másik, láthatatlan világgal, de mégis az itt és
mostbsai maradni: határátlépővé válni.
Ősprincípium: Neptunusz,
írod.: Léi.

Ételmérgezés
(lásd: Botulizmus)

Étvágytalanság
(pl. Májbetegség esetén)
Tüneti szint: az életben való aktív részvétel megtagadása; elfordulás az energiabeviteltől; a páciens energetikailag kiéhezteti magát; másodlagosan: az élet
„megemésztésének" megtagadása.
Feldolgozás: felismerni, hogy mi „nem ízlik" az életben; tudatos, önszántunkból
történő lemondás; tudatos böjtölés; a legszükségesebbre, a lényegre szorítkozni;
az aszkézis mint életművészet gyakorlása.
Feloldás: szerénység, mértékletesség, elégedettség.
Ősprincípium: Szaturnusz.
írod.: Ver.

Eunuchoidizmus
(a hereműködés hiánya vagy funkciózavara)
Testi szint: ivarmirigy (termékenység), másodlagos nemi szervek (termékenység,
élvezet, szexuális örömök).
Tüneti szint: hiányzó másodlagos nemi szervek az ivarmirigyek hiánya miatt, amely
óriásnövéshez vagy elhízáshoz is vezethet: megtagadni a férfivá válást (tudat alatt és
túl későn).
Feldolgozás: allopatikusan: még időben hormonterápiának vetni alá magunkat;
visszavenni a férfias igényekből, a női (anima) oldalt fejlesztem, a bennünk lakozó
gyermeket segíteni.
Feloldás: megvalósítani a lágy, nőies jellemvonásainkat; a férfias vonásokat
visszaszorítani, a gyermekit lelki szinten megélni (nyitottnak és spontánnak lenni,
mint egy gyermek).
Ősprincípium: Uránusz.

Evési kényszer
(lásd: Bulimia, Túlsúly)

Ewing-szarkóma
(lásd még: Rák)
Testi szint: csontok (stabilitás, szilárdság).
Tüneti szint: a csontszövet elfajulása és rosszindulatú kötőszöveti daganatos
elváltozása.
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Feldolgozás: megtalálni saját utunkat, és végigjárni azt.
Feloldás: önmegvalósítás azon a területen, amelyet a daganat elhelyezkedésével
szimbolizál; saját struktúra kialakítása (amely megfelel saját jellemünknek).
Ősprincípium: Szaturnusz-Plútó.
írod.: Léi, Mkass. Krebs (Rák).

Exostosis
(csontkinövés; lásd: Ganglion)

Extraszisztolék
(a szívizomzat extra összehúzódásának következtében létrejövő ritmuszavar)
Testi szint: szív (a lélek, a szeretet, szerelem, az érzelmek székhelye, energetikai
központ).
Tüneti szint: saját központunk kiesett a ritmusából; különcködési hajlam; képtelenek
vagyunk elviselni az alárendeltséget; önfejűség központi kérdésekben.
Feldolgozás: essünk ki tudatosan a megszokott szerepből; tegyünk eleget központi
igényünknek, hogy bizonyíthassuk különlegességünket; mondjunk le a megszokottról,
és találjunk ki valami újat; éljük ki egyéniségünket; „rúgjunk ki a hámból", „lógjunk
ki a sorból", éljük ki őrült és kreatív ötleteinket.
Feloldás: találjuk meg saját ritmusunkat; álljunk ki sajátosságaink, furcsaságaink
mellett.
Ősprincípium: Nap-Uránusz.
írod.: Herz.

F
Facialis paresis
(lásd: Arcidegbénulás)

Fagyás
Testi szint: leginkább a testvégződések (ujjak, lábujjak, fülkagyló, orrhegy) érintettek.
Tüneti szint: a gondoskodás szélsőséges hiánya (lehűlés) a testvégződések
elhalásához vezet; hagyjuk elhalni bizonyos részeinket a mozgás és a belső meleg
hiánya miatt; (a reakciókban) megmerevedni.
Feldolgozás: allopatikusan: melegség és mozgás (dörzsölni, gyúrni);
homeopatikusan: hidegterápia (hóval történő bedörzsölés); tudatosan magunk ellen
irányítani a hideget: túlságosan lehűlt típus; érzelmileg hidegebbé (fegyelmezettebbé,
átgondoltabbá) válni, átgondolni a konzekvenciákat; megfagyás = megmerevedés;
a tél csöndet és nyugalmat szeretne tőlünk, nem pedig fejvesztett rohangálást
„a hótakaró alatt"; figyelni saját határainkra.

FAGYDAGANAT
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Feloldás: cselekvés előtt átgondolni a következményeket; tisztába jönni az idő
múlásával; hűvösebben és fegyelmezettebben adni meg az időnek, amit megkövetel;
megvalósítani magunkban a gyémánt abszolút tisztaságát és szerkezetét (belső csönd
a külső merevség helyett).
Ősprincípium: Szaturnusz.

Fagydaganat
(perniones)
Testi szint: bőr (határ, kapcsolat, gyengédség).
Tüneti szint: lokális krónikus gyulladás, amely a nagyfokú hideghatás következtében
degeneratív elváltozást eredményez: az érintett terület és szerv megfagy; hosszan tartó
konfliktus, amely elhalást eredményez; krónikus elváltozás keletkezése.
Feldolgozás: jól érezni magunkat a bőrünkben; élvezni a védelmet abban a tudatban,
hogy a bőrünk is védelemre szorul; önfeláldozóan foglalkozni a kültakarónk által
képviselt határainkkal; ellátni élettel, energiával, ösztönözni vérellátását.
Feloldás: melegen felöltözni, védekezni a hideggel szemben; idejében felkészülni
az érzelmi támadásokra.
Ősprincípium: Szaturnusz.

Fájdalmas közösülés
(fájdalmak közösülés közben; lásd még: Közösülés utáni vérzés)
Testi szint: hüvely (odaadás, élvezet, szexuális öröm).
Testi szint: forró, száraz hüvely, általában a ciklus második szakaszában lép fel
(amikor nem várható megtermékenyülés) a durva, ügyetlen vagy önző partner elleni
lázadás jeleként: „fájdalmat okoz nekem"; lemondunk a szexről, ha az nem
a gyermeknemzés céljából történik; a kismedence sérülése szülés vagy nemi erőszak
(megbecstelenítés) következtében; ily módon akaijuk távol tartani a nem megfelelő
partnert; alibi a szeretkezés elkerülésére; félelem az állítólagosán túl nagy pénisztől.
Feldolgozás: tudatos szembesülés az odaadástól és az intimitástól való félelemmel;
megtanulni kinyílni a férfiasság felé; gondoskodni a szerelmi együttlétek
változatosságáról; megtanulni „nemet" mondani.
Feloldás: az orgazmusban legyőzni a polaritást.
Ősprincípium: Vénusz-Mars.
írod.: Frau., Mkass. Frauenprobleme (Női problémák).

Fájdalom
(lásd még: Fantomfájdalom)
Testi szint: a test bármely részén megjelenhet fájdalomérzés, ahol idegek (hírszerzés)
találhatók.
Tüneti szint: annak kényszere, hogy érezzünk és érzékeljünk; a test jelzőrendszere;
a szövetek segélykiáltása a tehermentesítés vagy a vérellátás után: gyulladás okozta
fájdalom a test agresszív konfliktusai következtében; külső sérülés okozta
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sebfájdalom; az elnyomott, beszűkült idegpályák következtében keletkező idegi
fájdalom; a megkínzott lélek fájdalma.
Feldolgozás, feloldás: a test figyelmeztetéseire lehetőleg időben reagáljunk,
válaszoljunk segélykiáltásaira; a szövetekben keletkező agresszív konfliktusokat
tekintsük a lelki-szellemi szinten megvalósítandó küzdelem lehetőségének, mivel
a fájdalom csupán eltolódik, azonban lelki síkon több esélyünk van a feldolgozására;
a sebfájdalmakat arra használjuk, hogy rátekintsünk a lélek sebeire; idegfájdalmak
esetén vizsgáljuk meg az elnyomott impulzusokat és a figyelmen kívül hagyott
információkat; a lelki fájdalmakkal a lélek szintjén kell megbirkózni, pl. odafordulással az elhanyagolt lelki területek felé, az elnyomott és túlságosan megterhelt
lélekrészek felszabadításával, a sérült lélekrészek gondozásával, a küszködő, harcban
álló lelki területek támogatásával; szenvedély a szenvedés helyett.
Ősprincípium: Mars-Hold.

Fájdalomérzéketlenség
(hypaesthesia = érzéskiesés, hypalgesia = csökkent fájdalomérzés, analgesia
= fájdalomérzés hiánya, anesztézia = a fájdalomérzés kiiktatása, érzéstelenítés)
Testi szint: bőr (határ, kapcsolat, érintés, gyengédség).
Tüneti szint: csökkenő fájdalomérzet, amely egészen a fájdalom teljes hiányához is
vezethet (érzéstelenítés = anesztézia); érzéketlenség, teljes tompaság: semmi sem érint
meg minket; érzéketlen reakciók, akár a teljes merevségig; elbújunk saját belső
világunkban, elsáncoljuk magunkat: a külső antennákat teljesen bevonjuk,
visszahúzódunk a csigaházunkba, teljesen elrejtőzünk teknőspáncélunk mögé.
Feldolgozás: ne hagyjuk magunkat kizökkenteni belső egyensúlyunkból,
nyugalmunkból; tudatosan vonuljunk vissza belső világunkba: elégedjünk meg
önmagunkkal.
Feloldás: önmagunkban nyugodni, önmagunk „közepén" maradni, a külvilágot külső
tanúként megfigyelni; a cselekvés nélküli cselekvés gyakorlása a keleti vallások
értelmében.
Ősprincípium: Szaturnusz/Vénusz-Neptunusz.

Fantomfájdalom
Tüneti szint: az elveszített végtagok vagy fogak továbbra is fájdalmat okoznak, pedig
fizikailag már rég nem kapcsolódnak a testhez; a tudatban egészen addig léteznek az
egykori struktúrák leképeződései, amíg asztrális síkon nem sikerül kitörölni azokat:
feldolgozatlan sokk vagy a veszteség segélykiáltása.
Feldolgozás, feloldás: újra tudatosan át kell gondolni a veszteség élményét (teljes
narkózis alatt végzett operációk esetén is alkalmazható a reinkarnációs terápia,
amellyel tudatossá tehető az élmény), hogy az adott végtagot valóban el tudjuk
engedni.
Ősprincípium: Neptunusz/Mars.

FÁRADT KÉZ
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Fáradt kéz
{lásd: Kézproblémák)

Farkastorok
(lásd: Archasadékok)

Farkasvakság
(hemeralopia)
Testi szint: szem (bepillantás, belátás, a lélek tükre és ablaka), a retina fényérzékelő
pálcikái (a szem „fényképe", fényérzékelője).
Tüneti szint: nem tudunk tájékozódni a sötétben; már szürkületben sem látjuk (át)
a dolgokat; különösen veszélyes az este, amikor eljön a kalandozások ideje; tehetetlenek vagyunk az árnyékbirodalomban; kevésbé tudunk alkalmazkodni a női napszakhoz; nem vagyunk tisztában azzal, hogy a valóságnak ezt a részét nem észleljük.
Feldolgozás: vállaljuk fel, hogy nehézségeink vannak a nap sötét oldalával (a valóság
női felével); forduljunk a világos oldal (a fény) felé, élvezzük és éljük meg intenzíven;
engedjük, hogy az éjszaka önmaga maradhasson, és térjünk mi is nyugovóra (ilyenkor
semmit se látunk, ezért veszélyes a mozgás, a közlekedés); az ellenpóluson:
árnyterápia (allopatikus módszert alkalmazva): tanuljunk meg látni a sötétben,
világítsuk be az árnyékbirodalmat.
Feloldás: érzékeljük bátran, és tartsuk fontosnak a sötét oldalt, sötét oldalainkat.
Ősprincípium: Hold/Nap-Szaturnusz/Plútó.

Febris puerperalis
(lásd: Gyermekágyi láz)

Fehérfolyás
(lásd: Folyás)

Fehérjevizelés
(albuminuria; fehérjekiválasztás a vizeletben veseproblémák vagy túlhajszoltság
következtében)
Testi szint: vese (egyensúly, párkapcsolat).
Tüneti szint: az élet építőelemei elvesznek a vese szűrőjén keresztül; az egyensúlyért
felelős vese lényeges tápanyagokat veszít; az elengedés testi síkon történik meg,
ahelyett hogy átvitt értelemben zajlana.
Feldolgozás: fontos problémák elengedése a párkapcsolaton belül; elengedés és
megbocsátás, de eközben annak tudatosítása, hogy fontos, párkapcsolaton belüli
elemek „lépnek olajra" anélkül, hogy ez bármelyik félnek feltűnne.
Feloldás: meg kell tanulnunk hagyni, hogy megtörténjenek a dolgok; akár az életfontosságú dolgokat is meg kell tanulnunk elengedni; távolabbi cél az ellenpóluson:
egyensúly a megőrzés és az elengedés között.
Ősprincípium: Vénusz.
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Fehérvérsejthiány
(agranulocytosis)
Testi szint: védekező rendszer (védelem).
Tüneti szint: a kívülről jövő támadásokkal szembeni, halálos kimeneteli védekezési
képtelenség (a hiányzó fehérvérsejtek következtében a szervezetnek nincs védekezőereje a baktériumok támadásaival szemben).
Feldolgozás: az átvitt értelemben történő „beengedés" gyakorlása, ahelyett hogy
testileg lemondanánk mindennemű védekezésről.
Feloldás: szellemi befogadókészség; nyíltság, sorsunk határain belül felismerni
határtalanságunkat; egyensúly az elhatárolódás és a nyíltság között.
Ősprincípium: Szaturnusz-Mars.

Fejbőr korpásodása
(lásd: Korpásodás)

Fejfájás, tenziós fejfájás
(lásd még: Migrén)
Testi szint: fej (a test fővárosa).
Tüneti szint: az első benyomásokat a fej szintjén blokkoljuk, a fejben éljük meg azt
is, ami máshová tartozik; 1. magas vérnyomás, illetve túl nagy nyomás esetén: a felső,
férfias pólus túlhangsúlyozása; különösen érintettek a szellemi munkát végzők,
az értelmiségiek: a „kockafejűek", ami a négyes tagoltság világára utal, ahonnan
a probléma is származik; a súly a fejre nehezedik, és másodlagos központunkat,
a szívünket elhanyagoljuk; az alsó pólus háttérbe szorul; hiányzik a visszacsatolás
saját gyökereinkhez (vallás); az ego bebiztosítása, „zúg a fejünk" (az ötletektől
és a gondolatoktól); már az első gondolat megvalósítása is fejtörést okoz; fejjel
a falnak: „minden megy, csak akarni kell", a fej mint faltörő kos; túl sok mindent
akarunk kézben, fejben tartani, hogy minden a saját belátásunk szerint történjen, saját
gondolatainkat akaijuk érvényesíteni, erős akaraterő; hatalomigény: „fejjel megyünk
a falnak"; önmagunk túlértékelése: „fejünkbe veszünk valamit", és attól nem tágítunk,
„fejünkbe száll a dicsőség"; a fájdalom felhívja a figyelmet a hibás gondolkodásra:
„töijük a fejünket", „másnapos fejfájás": az erős teljesítmény nyomása, túl magas
követelmények: becsvágy, a tökéletesség igénye; kritikus felemelkedési helyzet;
2. alacsony vérnyomás, illetve túl csekély nyomás esetén: homályos gondolkodás, nem
látjuk át a helyzetet: „szemellenzőt viselünk"; becsapjuk magunkat: szédülünk,
szédelgünk, szédítjük a környezetünket.
Feldolgozás: bízzunk az első benyomásban; ami nem a fejhez tartozik, azt éljük át
a szív, a has vagy az izmok szintjén; 1. találjuk meg a megoldásokat, ahelyett hogy
csak keresgélnénk; tudatosítsuk, hogy a férfias pólust túlértékeltük; érezzük
a nyomást, ami alatt állunk, és ami foglalkoztat minket; realizáljuk egónk szűk határait
és igényeit; ismeijük fel, hogy kilátástalan a helyzetünk, ha mindig csak a saját
gondolkodásmódunk érvényesül; önmagunk túlértékelése és kihangsúlyozása helyett
becsüljük meg saját személyünket, életünket; a női pólus bevonásával előzzük meg

az egyoldalúságot; leplezzük le és szakítsunk akaratunk szűklátókörűségével,
szabaduljunk meg a becsvágytól, a konokságtól és a csökönyösségtől; mélyítsük el
gyökereinket (alsó pólus, láb); tehermentesítsük fejünket: fejlesszük képzeletünket,
ábrándozzunk és gondolkodjunk játékosan; fedezzünk fel új területeket, és lépjünk
bátran „szűz földre"; hozzunk döntéseket (rántsuk elő a kardot hüvelyéből),
és valósítsuk meg azokat, illetve magunkat; 2. találjunk intuitív megoldásokat;
legyünk tudatosan balkezesek.
Feloldás: hozzuk harmóniába a fej, a szív és a has igényeit; álljuk meg helyünket
kevésbé intellektuális területeken is.
Ősprincípium: Mars.
írod.: Út., Mkass. Kopfschmerzen (Fejfájás).

Fejlődési rendellenesség
(fogyatékosság; lásd még: Aplázia)
Testi szint: majdnem az összes szervet és testtartományt érintheti.
Tüneti szint: öröklött vagy szerzett torz képződmények, illetve szervek vagy szervrészek hiánya; magunkkal hozott vagy a sorstól kapott kihívások, meg kell tanulni
bánni a hibákkal, illetve a hiányzó részek nélkül boldogulni.
Feldolgozás: fogadjuk el a kihívásokat, és mérkőzzünk meg velük; a hibát tekintsük
hiánynak, és fedezzük fel benne a lehetőséget, hogy a hiányzót más szinten
megszerezzük; viseljük bátran különbözőségünket (hiányunkat); áldozzuk fel esetleges
tökélesedési törekvéseinket; legyünk mértékletesek olyan értelemben, hogy a sors
hatalma előtt szerényen és alázatosan meghajlunk.
Feloldás: ismeqük fel sorsunkban azt a kapott kegyelmet, amely továbbsegíti fejlődésünket.
Ősprincípium: Szaturnusz/Plútó.

Fekélybetegségek
(ulceratio; lásd még: Gyomorfekély)
Testi szint: bőr (határ, kapcsolat, gyengédség) vagy nyálkahártya (belső határ, korlát).
Tüneti szint: fekély keletkezik a bőrön; sötét erő tör fel a mélyből a saját határunkon
(a bőrön) keresztül; a mélyben „titkos féreg foga rág"; lerombolja a felszínt, és
láthatóvá teszi a mélységet; önmarcangolás; az agresszió saját határunk ellen fordul.
Feldolgozás: tudatosan megszabadulni a sötét, visszataszító lelki problémáktól;
kímélő méregtelem'tési eljárásokat alkalmazni; következetessé válni saját magunkkal
szemben; mélyebbre engedni a konfliktusokat, és feldolgozni azokat; megtapasztalni
saját mélységeinket; átlépni a saját magunk építette korlátokon bátran, energikusan.
Feloldás: szellemi-lelki szinten felfedezni árnyainkat; konfrontálódni az árnysebekkel,
és kezeim azokat; saját határaink kiterjesztése, bátor szembenézés életünk nehéz
területeivel.
Ősprincípium: Mars-Plútó.
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Fekélyes szájnyálkahártya-gyulladás
(lásd még: Afta)
Testi szint: a nyelv és a szájnyálkahártya területe (nyálkahártya = belső határ, korlát;
száj = befogadás, kifejezés, nagykorúság).
Tüneti szint: apró, gyulladt fekélyek, amelyek fehér
Nekrózisokhoz (elhalt szövetrészekhez) vezetnek, és később elgennyesednek; erőteljes, fájdalmas konfliktusok
az ízlelés területén; rossz kompromisszumok, ami az ételek minőségét és tisztaságát
illeti; nyálfolyás: „összefut a nyál a szánkban", ami jelzi a tomboló konfliktus utáni
(tudattalan) vágyat; láz: megmutatja, hogy a test kész mozgósítani erejét a szájéit és
témaköreiért folytatott harcban.
Feldolgozás: nyíltan és bátran nézzünk szembe az ételeink kiválasztása és az ízlés
területén kialakuló konfliktusainkkal (pl. böjtölés után); kérdezzük meg magunktól,
mi esik jól, mi jó, hasznos számunkra; egyértelműen utasítsuk el azt, ami nem esik
jól; minőség, mennyiség és tudatosság dolgában harcoljunk a rossz kompromisszumok
ellen; odaadással és jókedvvel vegyük fel a harcot; mozgósítsuk minden erőnket és
akaratunkat a szájunkért (nagykorúságunkért) vívott nyílt harcokban.
Feloldás: tudatosan és kritikusan válogassuk meg azokat a dolgokat, amelyeket be
akarunk fogadni.
Ősprincípium: Hold-Mars.

Feledékenység
Tüneti szint: könnyen szem elől tévesztjük a lábunk előtt heverő részleteket.
Feldolgozás: tegyünk eleget tudatosan vágyainknak, és engedjük el a feledésbe merült
tényeket; rövid távú emlékezetünk zavaránál: tartsuk meg életünk irányvonalát,
teremtsünk összefüggéseket, és szakítsunk a hétköznapival; hosszú távú emlékezet
zavaránál: érkezzünk meg a jelenbe, tudatosítsuk a pillanatot; foglalkozzunk mélyrehatóan tudat alatti igényeinkkel; ismeijük fel a tökéletességre irányuló elvárásainkat,
és lazítsunk ezen a köteléken.
Feloldás: ne legyünk többé haragtartók, bocsássunk meg és engesztelődjünk ki,
az adott pillanatban éljük el célunkat; ismeijük meg a felejtés kegyelmét (Léthé,
a feledés folyója az Alvilágban, ahol megbocsátást gyakorlunk és megtisztulunk);
feledkezzünk meg önmagunkról, irányítsuk figyelmünket ösztönös megérzéseinkre,
és hagyatkozzunk rájuk.
Ősprincípium: Merkúr-Neptunusz.

Félelem
(lásd még: Fóbiák)
Testi szint: elsősorban a torok tájékán (bekebelezés, kapcsolat, kommunikáció)
és a lélegzetvételen (kicserélődés, a polaritás törvénye) észlelhető.
Tüneti szint: szűkség (lat. angustus- szűk, a németben azAngst = félelem),
a félelem torokszorító érzés, azaz akadályozza az embert a szabad légvételben;
menekülési kényszer; gyakran feldolgozatlan születési traumára vezethető vissza
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(a szülőcsatorna mint az első és legősibb szűk „folyosó", amelyen a születő
gyermeknek keresztül kell „verekednie magát").
Feldolgozás: amennyire csak lehetséges, beleengedni magunkat félelmeinkbe, amíg
azok már elvesztik félelmetes erejüket, bátran nevükön kell nevezni őket („Kimondva
megszűnik a rettenet!" - Babits Mihály), azok a szűk érzetet nyílttá, tágassá
varázsolják; önszántunkból teret adni félelmeinknek; a szűkség érzésével szembenézni:
kötött légzés (hasonló a rebirthing technikájához); arccal a félelem felé fordulni
(Mkass. Angstfrei leben [Élni - félelmek nélkül]); újból átélni a születés pillanatát,
és tudatosan beépíteni azt az életünkbe (reinkarnációs terápia); támaszt találni: az
anyaméh nyújtotta védettség helyettesítése: ősbizalom kialakítása (csúcsélményeken,
az egység megtapasztalásán keresztül); önkéntes „szűkség" = koncentráció (sok
szempontból); tudatosan megkapaszkodni (amit aztán tudatos elengedéssé lehet
alakítani): kapaszkodásterápia.
Feloldás: a lényegesre, a pillanatra koncentrálni; a pillanatnak élni, mivel a félelem
a múltból vagy a jövőből táplálkozik; távolabbi cél az ellenpóluson: a szűkség
állapotában egyre inkább kinyílni, teret hagyni, és szabaddá válni; tágasság.
Ősprincípium: Szaturnusz-Plútó.
írod.: Mkass. Angstfrei leben (Élni - félelmek nélkül).

Félelem a ráktól
(karcinofóbia; lásd még: Félelem, Rák, Hipochondria)
Tüneti szint: szorongó és nyomasztó gondolatok (gyakori a családban történt rákos
megbetegedések következtében), az élettől való félelem = halálfélelem; félelem
az élettől és a szenvedéstől; még fel nem szabadult szinteken nagy elvárásokat
támasztunk saját életünkkel szemben; öntudatlanul arra vágyunk, hogy életünk
zátonyra fusson.
Feldolgozás: vizsgáljuk meg saját rákmodellünket (szociális alkalmazkodási modell,
normopáüás szerkezetek), és jáijuk a saját utunkat; valósítsuk meg a saját
(élet)utunkkal szemben támasztott követelményeket; ismeijük fel, hogy minden élet
szenvedés (Buddha).
Feloldás: békéljünk meg saját mulandóságunkkal, ismeijük fel, hogy az élet és a halál
összetartozik: mint a fény és az árnyék (Tibeti és egyiptomi halottaskönyv); éljünk
saját alkatunk és meggyőződésünk szerint.
Ősprincípium: Plútó/Szaturnusz.
írod.: Léi, Mkass. Krebs (Rák), Vkass. Krankheit als Symbol (A betegség mint
szimbólum), Krankheitsbilder unserer Zeit (Korunk kórképei).

Félelem a repüléstől
Tüneti szint: félelem a lezuhanástól; félni az (anya)föld elhagyásától és a földhöz
való ragaszkodás elvesztésétől; félni a levegőbe emelkedéstől; félelem a magas
repüléstől; félelem a szűk helyektől (a repülő belseje fel tudja idézni a megszületés
előtti pillanat szűkösségét).
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Feldolgozás: határozottan, két lábbal állni a földön; erről a biztonságos helyről
barátságot kötni a levegő elemmel; elhagyni a bizalom és a megszokottság
biztonságos talaját; „magasröptű" és fantáziadús gondolatok; újra átélni a születési
traumát (pszichoterápiás segítséggel), és megbékélni vele.
Feloldás: felismerni az esést, a zuhanást, mint ősi, emberi tulajdonságot (angyalok
zuhanása, Lucifer bukása), és elfogadni folytonosan fenyegető veszélyként, amellyel
együtt kell tudni élni.
Ősprincípium: Szaturnusz-Uránusz.
írod.; Mkass. Angstfrei leben (Félelem nélkül élni).

Félelem a szívbetegségtől
(lásd: Szívneurózis)

Felfekvés
(decubitus; hosszú, ágyban töltött betegségnél az állandó fekvés okozta kisebesedés)
Testi szint: bőr (határ, kapcsolat, gyengédség); kereszt- és farkcsont; sarok,
és mindazon részek, ahol a bőr közvetlenül érintkezik a csontokkal.
Tüneti szint: a mozdulatlanság keringési és (ezáltal) energiaellátási
rendellenességekhez vezet; a kültakaró kisebesedik, felfeslik, és a bőr alatti hús
felszínre kerül a hosszú fekvés során.
Feldolgozás: elfogadni a kényszerű nyugalmat, és belső mozgékonysággá változtatni:
használni a fantáziánkat, gondolatbeli utazások, álmodozások: belső utazás, ahelyett
hogy külsőleg tevékenykednénk; inkább belső védőpajzsok kialakítása, mintsem testi
megnyílás a bőr felfeslése, illetve a sebek által: inkább belső világunknak megfelelni;
érzékennyé válni az érzékekre ható minden ingerre (az érzékeny, vékony bőr helyett
belső érzékenységet kialakítani); megtanulni elfogadni saját gyenge pontjainkat.
Feloldás: belső világunkat megtölteni élettel; a külső és belső világ közti határok
tudatos felszámolása (eggyé válni mindennel); szellemi-lelki felkészülés a belső
életre, majd később a túlvilági életre: összemosni a határokat: felkészülni a következő
lépésre.
Ősprincípium: Neptunusz (kinyílás)-Szaturnusz (határok).

Felfúvódás
(lásd még: Puffadás)
Testi szint: vastagbél (tudatalatti, Alvilág), végbél (Alvilág).
Tüneti szint: gyakori esetben a tönkrement bélflóra miatt alakul ki (amelynek oka
az antibiotikumok = életellenesség, valamint a gyorséttermi élelmiszerek fogyasztása):
az agresszió helytelen módon történő kiélése: „valami bűzlik" számunkra,
„bűzbombákat eregetünk" a külvilág felé, „kiengedjük a gőzt" (jelen esetben: gázt);
a távozó gázokkal értékes energia is távozik a „hátsó kijáraton"; a lelki integráció
hiánya; olyan dolgokat kebeleztünk be, amelyeket szemmel láthatóan nem bírunk
megemészteni, ami „bűzlik".
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Feldolgozás: időben kiengedni a nyomást; megtanulni agresszív módon
(= határozottan, nyíltan) kifejezni, ha valami „büdös" számukra, és nyíltan szembeszállni a környezetünkkel, ahelyett hogy „bűzbombákat" dobálnánk a külvilág felé.
Feloldás: megtanulni „megenni a világot, és megemészteni azt" (a bhoga gyakorlása);
mindent a maga helyén és idejében feldolgozni.
Ősprincípium: Plútó,
írod.: Ver.

Felismerési képtelenség
(agnózia; a különböző érzékszervek által nyújtott benyomások felismerési
képtelensége az agyban)
Testi szint: agy (kommunikáció, logisztika).
Tüneti szint: önmagunk felismerésének hiánya (Léi.), pl. Alzheimer-kór vagy
Agyzúzódás esetén.
Feldolgozás/feloldás: megtanulni beérni a legegyszerűbb benyomásokkal,
és megelégedni azokkal; eredeti és átvitt értelemben: az egyszerűség megvalósítása
(„Boldogok a lelki szegények, mert övék a Mennyek Országa..,").
Ősprincípium: Szaturnusz.

Féloldali bénulás
(lásd: Agyvérzés)

Féloldali vakság
(lásd: Hemianopsia)

Félrenyelés
Testi szint: nyak (bekebelezés, kapcsolat, kommunikáció), légcső (párbeszéd).
Tüneti szint: balszerencse; a világ értelmezése félreértésekkel és tévedésekkel van
tele: „valamit rossz útra terelni"; tévedni, valamit félreérteni; a szinteket felcserélni:
naiv próbálkozás az anyag szellemmel való megtöltésére; vágy, hogy a matériát
szellem jáija át, és az egyre jobban a levegő alkotóelemévé váljon; önmagunkat újra
tiszta szellemmé varázsolni: meghalni.
Feldolgozás: szokatlan, eredeti utakat kipróbálni, új utakon járni; megtanulni
a világot szellemmel és szellemességgel feldolgozni; szellemmel megtölteni mindazt,
amit magunkba fogadunk és feldolgozunk.
Feloldás: a szintek közötti játékot kreatív módon megélni; egyik szinttől a másikra
váltani, és közben tudatában lenni annak, ami történik.
Ősprincípium: Uránusz,
írod.: Ver.

Félszem űség
(monophthalmia; lásd: Kancsalság)
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Fényérzékenység
(photodermatosis, fény okozta bőrelváltozás)
Testi szint: bőr (határ, kapcsolat, érintés, gyengédség).
Tüneti szint: ragyogó napsütésre vagy magaslati napfényre irritációval és hőlyagképződéssel reagálunk: a fényt, a valóság fényes oldalát, a férfias pólust
(önkéntelenül) veszélyesnek érzékeljük, és a saját határ-, kapcsolódási területeinken
küzdünk vele (ellenpólus: archetípusos, nőies hold); láz és betegségérzet: általános
mozgósítás a fény és szimbólumai ellen; félelem saját belső fényünktől: hajlamosak
vagyunk a legrosszabbat feltételezni önmagunkról („fényes árnyék"); saját árnyékunk
védekezik a fény szimbóluma ellen.
Feldolgozás: kritikusan megvizsgálni fényes oldalunkat; szembesülni belső
ragyogásunkkal, és megállapítani, hogy valóban „minden arany-e, ami fénylik";
kibékülni lelkünk mindkét oldalával: az árnyék elfogadása lehetővé teszi, hogy jobban
el tudjuk viselni a fényt.
Feloldás: tudomásul venni fényes oldalunkat, hogy ezáltal könnyebben el tudjuk
fogadni lelkünk sötét részeit.
Ősprincípium: Szaturnusz/Vénusz (bőr)-Nap.

Ferde nyak
(torticollis spastica)
Testi szint: nyak (bekebelezés, összeköttetés, kapcsolat, kommunikáció).
Tüneti szint: figyelmen kívül hagyni a világ egyik (bal vagy jobb) oldalát; ferde,
egyoldalú (világ)nézet; biztonság, bizonytalanság: a külsőleg demonstrált
magabiztosság lelepleződése; kellemetlen helyzetek elkerülése, konfliktusok
figyelmen kívül hagyása.
Feldolgozás: a kényszeres testtartást tanulási lehetőségként felfogni; a mellőzött oldalt
először figyelmen kívül hagyni, és a figyelmet teljes egészében a testtartás által
„kikényszerített" látómezőnek szentelni mindaddig, amíg az itt található problémát
sikerül (homeopátiásán) megoldani; az elsődleges feladat megoldása után
(allopátiásan) szemügyre venni a másik oldalt is; megtanulni, mikor kell figyelmet
fordítani a bal (női), és mikor a jobb (férfias) oldalnak; bátran konfrontálódni, mélyen
a világ szemébe nézni.
Feloldás: megtalálni szemléletünk kiindulópontját: a pohár se nem félig üres, se nem
félig teli, hanem egyszerre: félig üres és félig teli.
Ősprincípium: Vénusz (nyak)-Uránusz.
írod.: Út.

Feszülés, túlfeszítés
{lásd még: Görcs)
Testi szint: izomzat (motor, erő), ízületek (mozgékonyság, artikuláció).
Tüneti szint: túlfeszítés = hibás feszítés (disztónia); túlzott erőfeszítések: túl szűkre
szabjuk a határokat; merevségünk pontosan bemutatja azt a szoros lelki „fűzőt",
amelyben élünk.

FETISIZMUS
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Feldolgozás, feloldás: cselekedjünk a megfelelő helyen és időben; vizsgáljuk meg
a polaritásban rejlő feszítés és lazítás játékát, és ismeijük fel kölcsönhatásukat.
Ősprincípium: Mars-Plútó.

Fetisizmus
(lásd még: Perverziók, szexuális)
Tüneti szint: szexuális izgalom tárgyak (illetve kevésbé intim testrészek) érintésére
(pl. piros cipő, alsónemű); a szexuális izgalom kiváltásának beszűkülése; a nem
tipikus kiváltó ingerek rögzülése; a formától (szexualitás) és a tartalomtól (szerelem)
való elszakadás; félelem az emberektől: a tárgyak kevésbé tűnnek veszélyesnek.
Feldolgozás: tudatos (pszihoterápiás) visszatérés a kiindulási ponthoz, illetve oda,
ahol a szexuális izgalom beszűkült, majd újra átélni a bevésődött eseményeket; ennek
szimbolikáját tisztázni, megérteni és megbékélni vele; meditálni a fétis jelentéséről
spirituális értelemben; a szexuális izgathatóság képességét a másodlagos nemi
szerveken keresztül kibővíteni.
Feloldás: Isten minden teremtményében felismerni az élet célját, szem előtt tartani és
követni azt.
Ősprincípium: Uránusz-Vénusz.

Fibromyalgia
Testi szint: izomzat (motor, erő), kötőszövet (kötelezettség, tartás).
Tüneti szint: gyakran tipikus tünete az Amalgámmérgezésnek; izomfájdalmak, ha
higany rakódik le az izompólyában és az ellátó idegeken; ízületi fájdalmak az ízületi
kapszulákban szintén higanylerakódás esetén: a lelki-szellemi mozgékonyság
megkérdőjelezése, lassan fog az eszünk, „homok került a gépezetbe"; a belső
impulzusok külső aktivitássá alakítása nem működik már olyan jól, vagy fájdalmakkal
jár; könnyű vagy közepes mértékű depresszió, álmatlanság.
Feldolgozás: felismerni a szellemi és lelki értelemben vett mozgékonyság és
kommunikáció blokádját (a mindent összekötő kötőszövet blokádjainak megfelelően).
Feloldás: a külvilágból inkább visszavonulni, a kifelé irányuló mozdulatokat
redukálni; a belső erőket mozgósítani; új keretet adni a külső és belső élet
mozdulatainak.
Ősprincípium: Merkúr/Mars-Plútó.

Ficam
(lásd még: Baleset, Munkahelyi, háztartási baleset, Sportbaleset, Közlekedési baleset)
Testi szint: ízületek (mozgékonyság, artikuláció), izomzat (motor, erő).
Tüneti szint: kificamodunk, hogy az elérhetetlent mégis eléljük: „túlfeszítjük az íjat,
a húrt", „beletörik a derekunk".
Feldolgozás, feloldás: érdeklődjünk, „nyújtózkodjunk" szellemi-lelki értékek után, ily
módon nem terheljük túl a testünket.
Ősprincípium: Mars-Uránusz.
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Fitymaszűkület
(phymosis)
Testi szint: fityma (a fegyver hegyét védő tok).
Tüneti szint: az esetek nagy részében veleszületett vagy krónikus gyulladás
következtében kialakult fitymaszűkület, a fityma nem húzódik vissza a makkról: nem
hajlandó feladni a gyermekkor védőpajzsát; nem akarja, tudja megmutatni
férfiasságát: nem áll ki saját férfiassága mellett; szégyelli a nemiségét és nemi
vágyait; nem képes kiállni önmagáért és feltárni a „férfiasság ékszerét": nehezen tud
„kardot rántani" és döntéseket hozni.
Feldolgozás: néhány kultúrában a makk körülmetélése pubertáskori szertartás, amely
során a makk, mint a kifejlődött férfiasság szimbóluma, mindörökre felszabadul;
a nyugati kultúrában mechanikus tágítással, szükség esetén operációval történik
(a jóval a serdülőkor előtt és szertartásos keretek nélkül végrehajtott körülmetélés nem
elegendő a férfivé váláshoz, de legalább egy lépés annak irányába); a férfi nemi szerv
tájékán lévő szűkület tudatosítása és minden síkon történő megszüntetése, mielőtt még
sokkal zavaróbbá válik (mint pl. amennyire a testrész tisztán tartásánál az); bátorságot
kell venni a férfiasság kimutatására és demonstrálására; jó (kitartó) szeretővé kell
válni, mivel a makk érzékenysége a körülmetélés következtében, a fennálló állandó
inger hatására csökken (előnyös a nő, de adott esetben hátrányos a férfi számára);
a korrektúra elmulasztása esetén fennáll a későbbi péniszrák veszélye az elégtelen
higiéniai körülmények miatt (a péniszrák ismeretlen a körülmetélteknél).
Feloldás: tudatosítani a veleszületett vagy a konfliktusok nyomán kialakult
beszűkülést a férfiasság területén, ezen a területen nyitottá válni, és annyi teret
engedni önmagunk számára, hogy érett férfivá válhassunk (hogy a hímvessző a férfiúi
nagyság és őszinteség jelképe lehessen).
Ősprincípium: Mars/Hold-Szaturnusz.

Fluor genitalis
(lásd: Folyás)

Fóbiák
(lásd még: Félelem, Tériszony, Klausztrofóbia, Szívneurózis, Félelem a ráktól,
Félelem a repüléstől, Éjjeli szorongás)
Tüneti szint: gyakran teljesen más (korábbi) időből származó tapasztalatok és az
azokhoz tartozó viselkedési minták veszélyeztetik a jelent: az időérzék elvesztése,
mint a Neurózisnál; krónikus szorongásos állapot, amelynek irreális eredetével
általában tisztában vagyunk, de a számunkra átláthatatlan szimbolikus összetevők
miatt nem tudjuk irányítani; többek között:
1. karcinofóbia (a rákos megbetegedéstől való félelem;
Rák): felismerni és
elismerni a bennünk lévő pusztító erőket; megismerkedni a sötétség két istennőjével:
Hekatéval és Kálival;
2. magasságiszony (félelem a zuhanástól, Tériszony): megtalálni és elfogadni
önmagunkban a (Paradicsomból való kiűzetésből származó) archetípusos, ősi félelmet.

FOETOPATHIA
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3. állatfóbiák és a bennük rejlő feladatok felismerése: a kígyóban saját kígyóleikünket
(csábítás a polaritásba, kísértés); a pókban saját póklelkünket (alattomos csapdák
állítása, a nyílt harc elkerülése, mások erejének kiszívása); a kutyában (farkas) a tudat
alatti agressziónkat (dühös ugatás, vicsorgás), a patkányban (a mocsok, a szenny
szimbóluma) piszkos tendenciákat (pestissel való megfertőződés); az egerekben
a villámgyors mozgást, a kontrollálhatatlanságot, az erotikus puhaságot, a mindenhova
behatoló, kéregető tolvajt (mások asztaláról és tartalékaiból élősködő).
4. eritrofóbia (elpirulástól való félelem): elsősorban a szemérem, valamint a szexuális
vágy elfogadása; felismerni saját kisebbségi érzésünket és függésünket mások
véleményétől.
Feldolgozás: (általánosan): megtalálni és elfogadni a tudattalanul bennünk rejlő
félelmetest és borzongatót; időtévesztés esetén tisztázni önmagunkban, hogy a rossz
tapasztalat melyik idősíkból származik, reinkarnációs terápia alkalmazása.
Feloldás: megbarátkozni ezzel a lélekrésszel, és az ide kötődő energiát más területek
számára felszabadítani.
Ősprincípium: Szaturnusz (félelem szorítása általában)-Plútó.
írod.: Mkass. Angstfrei leben (Félelmek nélkül élni).

Foetopathia
Testi szint: veleszületett fejlődési rendellenesség lehetősége szinte minden testrészen.
Tüneti szint: 1. az érintettek számára: a sorsszerű (sors = küldött gyógyulás, lat. salus
= 'gyógyulás') szellemi és testi fogyatékosságot elfogadni, és más súlypontot találni
a fejlődésben; a hangsúlyozott és gyakran érzelmi vágyakhoz méltónak lenni;
lehetőség szerint könnyebb munkákat és feladatokat vállalni; a lehetőség, hogy
a fogyatékos gyermek tovább gyermek maradhasson, és élvezhesse a Hold
princípiumát; 2. az érintett szülők és nevelők számára: egy fogyatékos gyermek
ugyanúgy képes egyensúlyt teremteni a családban mint önálló mikrokozmoszban: így
bármilyen természetű egyoldalúság kompenzálható; saját elvárások és elképzelések
korrigálása: a gyerek gyakran nem a szülő képmása, hanem valami teljesen egyedit és
váratlant képvisel; továbbá egy nem várt, nagy feladatra mutat rá.
Feldolgozás: felülbírálni az elvárásokat a gyerekkel és önmagunkkal szemben;
megvizsgálni a saját sorsunkba vetett bizalmunkat; az életet mint előre el nem
tervezhetőt felismerni és elfogadni; megpillantani saját sorsunkban a fejlődési és
gyógyulási lehetőségeket; tisztelet az élet minden formája előtt: aki egy különleges
gyermekre vágyott, (néha) meg is kapja; aki sürgősen szeretett volna gyermeket,
az (néha) valami rendkívül gyermekit kap, aki a megszokotthoz képest tovább marad
gyermek, és ennek megfelelő törődést is igényel.
Feloldás: elfogadni a fogyatékosságot és felismerni a benne rejlő lehetőséget;
megtanulni egyszerű dolgokat (ügyesség és ész helyett) szeretettel csinálni: a bencés
szerzetesi szabályt: ora et labora ('imádkozzál és dolgozzál') mint lehetőséget
értelmezni.
Ősprincípium: Hold-Plútó.
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Foetor (ex ore)
(lásd: Szájszag)

Fogatlanság, időskori
Testi szint: fogak (agresszió, életerő).
Tüneti szint: az agresszió kerülése; az életerő hiánya, tehetetlenség; visszaesés a korai
gyermekkor (fogatlan) szintjére: a „téljetek meg, és váljatok hasonlóvá
a gyermekekhez" mottót testi szinten éljük meg.
Feldolgozás: nem megváltott formája (átmeneti megoldások): híd, protézis
= kölcsönvett életerővel rendelkezünk, amely biztosítja a harapást és a rágást, vásárolt
fegyver; megváltott formája: „kimutatjuk a fogunk fehéijét", fogcsikorgatva
átvergődjük magunkat az életen; a lényeges előtérbe kerül.
Feloldás: induljunk meg a visszafelé vezető úton (átvitt, spirituális értelemben),
és váljunk ily módon ismét gyermekké.
Ősprincípium: Mars.

Fogatlanság, veleszületett
(adontia)
Testi szint: száj (felvétel, kifejezés, nagykorúság), felső és alsó állkapocs
(fegyverraktár).
Tüneti szint: az illető képtelen harapni, illetve „átrágni magát" valamin, a vitalitás
hiánya: a páciens képtelen „kiharapni" az életből a neki járó részt.
Feldolgozás, feloldás: olyan gyakorlatok végzése, amelyek során megtanulhatjuk
agressziómentesen keresztülvinni az akaratunkat (Mahátmá Gandhi mint példakép.)
Ősprincípium: Szaturnusz-Hold.

Fogcsikorgatás, éjszakai
(bruxismus)
Testi szint: fogak (agresszió, életerő).
Tüneti szint: a mindennapi igénybevételt, a túlfeszített tempó következtében kialakult
feszültséget napról napra éjszakai fogcsikorgató orgiákkal vezetjük le („összetört
állapot"): tehetetlen agresszió; be nem vallott vágyak rohannak meg és „Toppantanak
össze"; saját fegyvereinket hatástalanítjuk (a fogak a támadás eszközei); „összeszorítjuk a fogunkat", nehezen vergődünk át az adott helyzeten, átmeneti szükségállapotot vészelünk át.
Feldolgozás: tudatosítsuk tulajdon agresszióinkat, és béküljünk meg velük; tanuljunk
meg védekezni: mutassuk meg fogainkat, vágjunk határozottan a dolgok közepébe,
csapjunk oda, ha szükséges; a fegyvereinkben rejlő veszélyeket ismeijük fel,
és a megismerés által vegyük élét; engedjük, hogy használat közben elkopjanak;
akadályozzuk meg, hogy a nehézségek eluralkodjanak felettünk, küzdjünk létünkért;
szorítsuk össze tudatosan a fogunkat, a csalódásokat és a kudarcélményeket viseljük
méltóan.
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Feloldás: ébredjünk tudatára, hogy az agresszió életünk alapvető erőinek egyike,
és illesszük be életünkbe, tegyük a megfelelő helyre.
Ősprincípium: Mars-Szaturnusz.
írod.: Vkass. Gesunder Egoismus - gesunde Aggression (Egészséges egoizmus
- egészséges agresszió).

Foggyökér-granuloma
(a fog tövénél gennygóc alakul ki; lásd még: Gyulladás)
Testi szint: fogak (agresszió, életerő), állkapocs (fegyverraktár).
Tüneti szint: „puskaporos hordóhoz" hasonlító konfliktus: robbanásveszély.
Feldolgozás: érezzük át fogunk jelentőségét; nem felszabadító formája: gyökérkezelés, korona felhelyezése, foghúzás = az agresszió kasztrálása, szemfényvesztés.
Feloldás: engedjük napvilágra mélységeink vitális erejét.
Ősprincípium: Mars-Mars.

Fogínygyulladás
(gingivitis; lásd még: Fogínyvérzés, Gyulladás)
Testi szint: fogak (agresszió, életerő), fogíny (ősbizalom).
Tüneti szint: a gyulladás és kivörösödés a fogíny egész felületén gyakran jelentkezik
pubertáskorban és a terhesség idején; ^ Mérgezés következtében is kialakulhat;
a hiányzó ősbizalom következtében kifejlődő konfliktusok a felszínen öltenek testet:
az élet átmeneti szakaszában a mérlegelés egyfajta tüneteként léphet fel; hiányzik
az elszántság ahhoz, hogy a számunkra kemény „diót" is feltöljük, vagy egyszerűen
képtelenek vagyunk védekezni; a felszíni életerő konfliktusa.
Feldolgozás: segítsük elő elvesztett (ön)bizalmunk helyreállítását, pótoljuk
mulasztásainkat az ősbizalomra vonatkozóan (lásd ehhez: Sors. - az intaruterin, azaz
a méhen belüli időről szóló fejezet); teremtsük meg elszántan az életerőnk
regenerálódásához szükséges feltételeket; vitalitásunkat helyezzük biztos alapokra.
Feloldás: fejlesszük (ős)bizalmunkat; végezzünk az egység megtapasztalására
irányuló gyakorlatokat (meditáció, lelkigyakorlat).
Ősprincípium: Hold-Mars.

Fogínysorvadás
(lásd: Paradontosis)

Fogínyvérzés
(lásd még: Fogínygyulladás)
Testi szint: fogíny (ősbizalom), vér (életerő).
Tüneti szint: ősbizalmunk, önbizalmunk sérülést szenvedett, agyonhajszoltak,
kimerültek vagyunk: „már a fogínyünk is felőrlődik".
Feldolgozás: tereljük magunkat olyan irányba, ahol ősbizalmunkat visszaszerezhetjük,
keressünk területeket, ahol ismét önbizalomra tehetünk szert; pótoljuk mulasztásainkat
a bizalom témakörében (lásd ehhez: Sors. - az intaruterin, azaz a méhen belüli időről
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szóló fejezet); teremtsük meg az életerőnk regenerálódásához szükséges feltételeket;
készítsünk megfelelő fészket a szánk fegyverei számára; ne csak a fogakat ápoljuk és
gondozzuk, hanem az alapokat is; teremtsük meg a vitalitás táptalaját.
Feloldás: az ősbizalom helyreállítása; az egység megtapasztalása (meditáció és lelkigyakorlatok segítségével).
Ősprincípium: Hold-Mars.

Fogkő
Testi szint: fogak (agresszió, életerő), fogíny (ősbizalom).
Tüneti szint: a fogak önállósága, egyedülállósága fokozatosan megszűnik, mivel
a megkeményedett lepedékkel falanxszá olvadnak össze; Parodontitis, majd később
Paradontosis kialakulása fenyeget; a szájban található baktériumok közreműködésével a nyálból sók csapódnak ki, amelyek lerakódnak a fogakon; a fogak fallá
nőnek össze, megalapozva ezzel a Fogínygyulladást, illetve a fogágy begyulladását:
a büszke harcosok (a fogak) még egy külön páncéllal is felfegyverzik magukat,
eközben azonban elmeszesednek: a fegyvereket marni kezdi a rozsda; a fogak önálló
létezése akadályokba ütközik, pedig ez a szervezet energetikai szempontjából igencsak
szükséges lenne; blokk-képződés, hogy valamit ezáltal kivédjünk; a természetgyógyászat területén is tájékozott fogorvosok szerint ez a koponya lélegzését is gátolja.
Feldolgozás: valljuk be, hogy saját vitalitásunk alapját célzatosan fenyegető
konfliktusról van szó; harapási képességünket helyezzük tudatosan biztosabb
alapokra; ahelyett hogy szánk fegyvereit egymáshoz toljuk, fejlesszünk ki (átvitt
értelemben) egy kötöttebb védelmi stratégiaformát; kezeljük a problémát már
a kezdetek kezdetén (megfelelő fogtisztítás a fogkő kezdeti stádiumában); a védelmi
erőket fogjuk össze szellemi-lelki szinten; az egyénileg kezdeményezett küzdelmeket
vizsgáljuk kritikus szemmel.
Feloldás: ismeijük fel a száj egységének energetikai dimenzióját, helyezzük el ebben
a rendszerben a fogkő támadását, és próbáljuk ily módon megakadályozni
kialakulását; józan hozzáállásunk elengedhetetlen az egészséges harapáshoz.
Ősprincípium: Mars-Szaturnusz.

Foglalkozási ártalom
(lásd még; Mérgezés)
Testi szint: a szervezet bármely része érintett lehet.
Tüneti szint: a legkülönbözőbb tünetek alakulhatnak ki, amelyek foglalkozásonként
változnak.
Feldolgozás: fel kell tennünk magunknak a kérdést, mi az, amit foglalkozásunk
gyakorlása nyújt nekünk, és milyen árat fizetünk ezért; illetve mi az, ami hiányzik
a munkánkból, pedig alapvetően szükségünk volna rá.
Feloldás: befelé hallgatni, arra a hangra figyelni, amely elárulja igazi küldetésünket,
és eleget tenni ennek a belső hangnak, vagyis a nekünk való szakmát választani.
Ősprincípium: testrészenként változik, aszerint hogy mely testrész érintett
a folyamatban.

Fokozott fájdalomérzés
(hyperalgesia)
Testi szint: bőr (határ, kapcsolat, érintés, gyengédség).
Tüneti szint: a bőr túlzott érzékenysége: felhívja magára a figyelmet; nagyfokú
érzékenység, a páciens könnyen ingerelhető.
Feldolgozás: a túlérzékeny területeket a hozzá tartozó belső szerv területeinek
megfelelően kell kezelni (reflexzóna-jelenség); az érzékenységet magasabb szintre kell
emelni, így válni „érzékennyé"; az ingerelhetőséget fogékonysággá kell átalakítani.
Feloldás: éberen figyeljünk a belső jelzésekre: hallgassunk belső hangunkra, és
üzeneteit közvetítsük a külvilág felé.
Ősprincípium: Szaturnusz/Vénusz-Hold.

Folyás
(fluor genitalis; fehérfolyás; lásd még: Hüvelygyulladás)
Testi szint: hüvely (odaadás, vágy, szexuális örömszerzés).
Tüneti szint: gyakran a helytelen, illetve a túlzott higiénia eredménye (intímspray
használata, hüvelyöblítés, tampon); leginkább a hüvely és a méh területén létrejövő
konfliktushelyzet (^ Gyulladás) kifejeződése; mint a helyi harcok mellékterméke;
véres folyás: a felszínes, idegen életforma gyanúja (elfajulás,
Rák) az ehhez tartozó
témakörben; a nemi „Alvilág" kitaszításának kísérlete, viszolygás a partner
tisztátalanságától; „alsó nátha" (hüvelygyulladás); a folyás esetleges kellemetlen szaga
is „nemtetszésről" árulkodik, ezzel is jelezve a partner számára, hogy a helyzet „az
egekig bűzlik"; a páciens öntudatlanul taszítja el magától páiját; meg akar szabadulni
a „fölösleges" terhektől.
Feldolgozás: a nemiség és a szexualitás körüli konfliktusok, harcok
„maradványainak" eltakarítását tudatosan elvégezni; ha a folyással az életenergia egy
kis része is elfolyik, a lehető leggyorsabban ki kell nyomozni, melyek azok
az „idegen" életformák, amelyek ebben a témakörben a páciens életét birtokolják
(ebben az esetben is elengedhetetlen az orvossal konzultálni); a nemi szervek
és a nemi területek tisztán tartása (szellemi-lelki tisztaság, átláthatóság); bátorságot
meríteni, és szexuális együttlét előtt megkérni a partnert saját nemi szervének
megtisztítására; nemi téren újra gondoskodni arról, hogy a dolgok a megfelelő
mederben „folyjanak" tovább; kilépni saját megszokott én-mintáinkból.
Feloldás: tudatos elengedés (hagyni elfolyni a fölösleges, zavaró tényezőket,
amelyekre már nincs szükség); a nemiség érzékeny témakörén belül gondoskodni
a rend megteremtéséről.
Ősprincípium: Vénusz/Hold-Plútó.
írod.: Frau.

Fractura
(lásd: Csonttörés)
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Frigiditás
(szó szerint: hidegség; lásd még: Orgazmusproblémák)
Testi szint: nemi szervek (szexualitás, polaritás, szaporodás).
Tüneti szint: az örömök fő forrását hidegre tenni vagy egyszerűen befagyasztani
(lásd Hófehérke, aki arra vár, hogy a herceg felébressze csókjával); „hidegen hagyja"
a szex, inkább csak feszültséget kelt benne; szűkösség = félelem a nemiségtől (negatív
tapasztalatok miatt, pl. nemi erőszak vagy téves elképzelések a szexualitásról);
a termékenység és az élvezet „nedves klímájának" hiánya; élvezeti szinten kiszáradni;
magunknak és a párunknak semmiféle élvezetet nem engedélyezni; félelem
a szenvedélytől és a (női) kontroll elvesztésétől; buja „sikamlósság" helyett éber
szárazság; „semmi sem csúszik" ezen a téren, helyette ragad és fáj; a női anyaország
kellős közepén férfipolitikát folytatni (a sivatag és a mocsár, a Szaturnusz és a Hold
helyett); haláltól való félelem = orgazmus (ami az én halálát is jelenti, elmosódott
határok az „én" és „te" között); kontrollvesztés; félelem a saját nőiességtől, az
élvezetektől és az elszabadult vadságtól, félelem a fenyegetően agresszív férfiasságtól;
félelem az elengedéstől, az odaadástól és az eksztázistól; az egóba való kapaszkodás;
dominanciavágyak; a teljesítéstől való félelem; a teljesítménykényszer alatt csődöt
mondani; aggódás amiatt, hogy nem vagyunk jó szeretők (az előző partnerekhez
viszonyítva); az intellektusba kapaszkodni annak rabjaként; menekülni a női
szerepvállalás elől; a szexualitást mint „ocsmányságot" értékelni; elzárni „alsó
barlangjaink forrását"; ödipuszi problémák: a saját apjához hűségesnek maradni;
kompenzáció: felvenni a sikeres (karrierista) nő szerepét a nőies nővé válás helyett;
mind önmagunkat, mind párunkat büntetni a fájdalmasan száraz helyzet teremtésével
(pl. tapintatlan vagy túlzó, a helyzetnek nem megfelelő kívánságok; gyakran olyan
nők esetében, akik túl hosszú ideig játszottak szerepet saját maguk vagy a partnerük
előtt, esetleg kényszerítve voltak a szexualitásra, illetve saját magukat kellett
kényszeríteniük rá); még nem állunk készen az érett szexualitásra (túl fiatal lányok,
öreglányok, akik nem tették meg a nővé válás első lépéseit).
Feldolgozás: megértem és elfogadni saját nőiességünket; az éber gondolkodást,
a száraz humort, a tárgyilagos érveléseket, anélkül hogy leértékelnénk, elismerni
a férfias pólus jegyeit; a puha, nedves, érzelmes atmoszférát a saját női pólushoz
tartozónak tekinteni; elegendő biztonságról és védettségről gondoskodni, hogy
ténylegesen át tudjuk adni magunkat az élvezetnek; tudatosan, nyomatékosan
megtagadni azt, ami nem nyújt élvezetet; megtalálni önmagunkat, és felfedezni saját
vágyainkat; tudatosan hidegnek és megfontoltnak lenni azon a téren, ahol arra
nagyobb szükség van (mint a szexualitásban); ébernek és „száraznak" maradni
bizonyos élethelyzetekben; az ellenpóluson: meditációs gyakorlatok az elengedésről;
olyan gyakorlatokat végezni, amelyek során hagyjuk magunkat „vízbe esni" (a víz
mint a női lelki energiák hordozója, amelyekre a testi szerelem során is szükség van);
ahelyett hogy „elzárnánk a csapot", megtanulni elfogadni az élvezeteket; rendet tenni
a pólusokon: a (női) jin és (férfi) jang helyretétele, és a megfelelő helyen való
érvényesítése; a féktelenséget erénynek tekinteni; bevallani saját magunknak buja
gondolatainkat; elismerni az eksztázist mint jogot, amely megillet bennünket
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az életben, az anyaméh eksztatikus óceánérzésétől kezdve a zene, a sport vagy
a szexualitás orgazmusszerű megéléséig; megbarátkozni saját férfias erőnkkel, hogy
ezáltal újra megtaláljuk a puha, nőies oldalt; a férfias érvényesülési képességet
felismerni és alkalmazni az életünkben: tudtára adni a világnak, hogy a nőnek nem
kell mindig rendelkezésre állnia; felfedezni a „nemet" a szexualitásban, hogy
a megfelelő szituációban teljes szívvel és lélekkel igent tudjunk mondani; az eltusoltat
láthatóvá tenni; kikapcsolni a hatalmaskodó intellektust, vagy átverni azt; olyan jól
megjátszani az orgazmust (saját érdekünkben), hogy az végül bekövetkezik;
az ellenkező póluson: kiengedni, „felolvadni" = feloldódni egyfajta tudatos rítus
részeként (Milton Ericson).
Feloldás: lemondani az „én"-ről az orgazmusban az egység elérésének érdekében,
előgyakorlat a „nagy lemondásra" = végső feloldódásra, vagyis a mindenséggel
(= kozmikus tudattal) való egyesülésre; foglalkozni a halállal, amely az odaadás utolsó
formája, és az „én" feladása is egyben.
Ősprincípium: Vénusz-Szaturnusz/Plútó
írod.: Frau., Út., Mkass. Frauenprobleme (Női problémák).

Frontérzékenység
(lásd még: Időjárás-érzékenység)
Testi szint: az egész szervezet érintett lehet.
Tüneti szint: a légköri frontok, illetve nyomáskülönbségek sokféle tünetet
produkálhatnak, mint pl. fejfájást: a fejben végbement változások leküzdésének
igénye; túlzott ingerlékenység, rosszullét: hányinger, kelletlenül reagálni a
változásokra; fáradtság, levertség: a változásokra rezignáltság a válasz; általános
kedvtelenség: a változások passzivitást váltanak ki; a Depressziótól egészen az
^ Öngyilkosságig.
Feldolgozás: az időjárási frontokkal való harcot meggondolandó kihívásnak tekinteni;
engedni a külső ingerek ösztönzésének; a változásokra nyitottan reagálni az ellenállás
helyett; offenzíven, nyíltan élni, és beengedni az újat, de nem engedni az
elnyomásnak; önbizalmat és belső erőt kifejleszteni, hogy ebből a helyzetből a külső
és belső időjárási viszonyok változását aktívan és nyitottan tudjuk kezelni, azzal
a mottóval, hogy: „nincs rossz idő, csak nem célszerű ruházat és helytelen
hozzáállás"; kifinomulni a kollektív hangulatváltozásokra.
Feloldás: nyíltan szembenézni az időjárás változékonyságával; az időjárás szeszélyeit
a folytonosan változó életáram szimbólumaként felfogni; a hérakleitoszi „minden
áramlik" elvét megérteni és elfogadni a kozmosz fontos alaptörvényeként; alapvetően
passzív hozzáállásunkat (miszerint: „remélhetőleg nem történik semmi") átalakítani
egy alapvetően aktív életfelfogásra: „remélhetőleg történik valami, és a fejlődés
továbbhalad".
Ősprincípium: Uránusz-Neptunusz, Plútó.

Fuldoklás
(lásd még: Hányás)
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FÜLGYULLADÁS, FÜLFÁJÁS

Testi szint: torok (bekebelezés, kapcsolat, kommunikáció), garat (bekebelezés,
védelem).
Tüneti szint: „valami a torkunkon akad", „valamit nem akarunk lenyelni"; bezáijuk
torkunkat a felszínre törekvő dolgok előtt; inkább megfulladunk, minthogy még
valamit befogadjunk; a helyüket tévesztett dolgaink ismét kifelé törekednek.
Feldolgozás, feloldás: tanuljunk meg önhatalmúan lezárulni a külső benyomások
előtt, nagy erőbedobással korrigáljuk hibáinkat.
Ősprincípium: Vénusz-Plútó,
írod.: Ver.

Fulladás
(lásd: Krupp, pszeudokrupp)

Furunkulus
(szőrtüsző a bőr mélyén; karbunkulus = több, egymással összeköttetésben levő
furunkulus; lásd még: Szőrtüszőgyulladás)
Testi szint: bőr (határ, kapcsolat, gyengédség).
Tüneti szint: egy feldolgozatlan konfliktus, amely a felszín alá került, vagyis
„egészen a bőr alá hatolt", időzített bombaként robbanással fenyeget (karbunkulus
esetén a kérdés még összetettebb); a mélyen rejlő konfliktus (pl. feldolgozatlan düh)
feltör a tudatba, a felszínre kerül; vulkánképződés: a mélyben lévő feszültség
felgyülemlik, és a bőr felszínére tör, szimbolikus üzenetet közvetítve.
Feldolgozás: hagyni, hogy a mélyen rejlő problémák elragadjanak bennünket;
a feldolgozatlan, szőnyeg alá sepert kérdéseknek aktív figyelmet szentelni; szabad utat
engedni az elnyomott, megoldatlan problémáknak; a mélyen rejlő feszültségek
kitörését bátran előidézni, elősegíteni; tudati korlátainkat kinyitni; felülbírálni
a megrögzött normákat; biztosítani a kapcsolatteremtés lehetőségét; bátor eszmecserét
folytatni.
Feloldás: áttörni, kinyílni; bátran túlnőni saját határainkon.
Ősprincípium: Mars-Uránusz, Neptunusz, Plútó.

Fülgyulladás, fülfájás

(lásd még: Középfülgyulladás)
Testi szint: fül (engedelmesség).
Tüneti szint: agresszív konfliktus, amely a hallás, a (meg)hallgatás és az
engedelmesség témáiban kulminál; leginkább gyermekeknél fordul elő abban az
életkorban, amikor engedelmességet tanulnak: „aki nem akar hallani, annak meg kell
tanulnia érezni"; hirtelen kezdődő fülfájás: a hallószerv segélykiáltása; láz: a test
védekezőerőinek általános mozgósítása; nagyothallás: nem akarunk haliam, nem
akarunk engedelmeskedni: „nem bírom tovább hallgatni"; dobhártyaszakadás
gennyfolyással: a dobüregben lévő túlnyomás felszabadítása; hiányzik a készség, hogy
valakit meghallgassunk, hogy kinyissuk a fülünket; az én-központúság és az alázat
pólusa nincs egyensúlyban.

FÜLTŐMIRIGY-GYULLADÁS

218

Feldolgozás: (az érintett szülőknek is, hiszen a gyermekek problémái gyakran
a szülők problémáját tükrözik) jáijuk körül tüzetesen a hallás, meghallgatás,
engedelmesség témakörét; minden lelkierőnket vessük be annak érdekében, hogy
engedelmessé váljunk; tanuljunk meg engedelmeskedni a belső hangoknak,
de a külsőknek is; a fület zárjuk be kifelé, és nyissuk meg a belső hangok számára;
fedezzük fel tudatunk új rétegeit; találjuk meg az öntudat és az alkalmazkodás közötti
középpontot.
Feloldás: halljuk meg a külső és a belső hangokat, és engedelmeskedjünk nekik.
Ősprincípium: Szaturnusz-Mars.

Fültőmirigy-gyulladás
(parotitis epidemica; lásd: Mumpsz)

Fülzúgás
(tinnitus)
Testi szint: fúl (engedelmesség).
Tüneti szint: megoldatlan belső problémák, stresszes állapotok: a zajokat belülre
visszük, túl sok a gond, a munka; vészcsengők, szirénák; nem védekezünk, mindent
egyedül (magunkban) oldunk meg; a csend utáni vágy ezen a tüneten keresztül végre
tudatossá válik.
Feldolgozás: legyünk hangosak, képviseljük saját álláspontunkat, mutassuk ki
agressziónkat; tanuljunk meg befelé figyelni; engedjünk a kényszernek, és hallgassunk
(saját) belső hangunkra (a fülünkben lévő „kis manóra"), és béküljünk ki vele; ne
foglalkozzunk a nagyothallással, és kevésbé figyeljünk kívülre; keressük a külső
csendet, hogy el tudjuk viselni a belső lármát; meditáljunk, hogy elérjük a belső és
külső békét.
Feloldás: hallgassunk a belső hangra is, és engedelmeskedjünk neki; hagyjuk, hogy
magunkra hagyjanak; legyünk összhangban belső zenénkkel, amely szferikus zene,
tehát isteni dallam; a belső nyugalom égető szükségét megfelelő lelkigyakorlatokkal
elégítsük ki; váljunk önmagunkká.
Ősprincípium: Szaturnusz-Merkúr/Neptunusz.
írod.: Léi.

G
Galactostasis
(lásd: Tejpangás)

Galandféreg-fertőzés
Testi szint: bél (az anyagi benyomások feldolgozása).
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Tüneti szint: hívatlan vendég, posztos" táplálása; hagyjuk magunkat kihasználni;
saját magunktól vonjuk meg az ételt (vagy más egyebet), nem akarunk teijeszkedni,
hízni (a galandférgek bélbe ültetését ma már „terápiaként" is alkalmazzák elhízás
ellen, persze ebben az esetben nem „hívatlan vendégekről" van szó); esetleg az az
érzésünk, hogy valami nincs rendjén (a táplálék rossz helyre kerül); tisztátalanság
érzése; félelem, hogy belülről Jelfalnak" minket.
Feldolgozás: nálunk kisebb, magatehetetlenebb lények etetése tudatos szinten;
tisztázni magunkban a „kihasználás és kihasználtság" problémakörét: megfigyelni
a rászorulókat, valamint saját esetleges parazitaságunk felismerése; önmagunk tudatos
korlátozása (pl. a böjt a bennünk élő parazitákat is kiéhezteti és elpusztítja);
a mesterséges galandféreg-implantátum helyett inkább oda kell figyelnünk, hogy „mit
nyelünk mi félre", azaz miért nem kerül a helyére a tápanyag; az energiák tudatos
átcsoportosítása, más irányba fordítása; az illetőnek fontos megtapasztalnia, hogy
milyen érzés, ha valóban bepiszkolódik pl. a keze (szó szerinti és átvitt értelemben);
saját éhségünkre koncentrálni.
Feloldás: az „élni és élni hagyni" elv érvényesítése; testvéri, felebaráti szeretet;
vendégszeretet; mecénásság; a lényegre szorítkozni, korlátozás, aszkézis mint életút;
ráérezni saját és más élőlények szükségleteire; együttélés és együttműködés.
Ősprincípium: Jupiter-Plútó.

Ganglion
Testi szint: az ízületek (= mozgékonyság, artikuláció) tokján vagy az inakon (mindent
tartó kötelek) lévő kocsonyás nyák.
Tüneti szint: kötőszöveti daganat (kocsonyás ciszta), amely a kötőszövet nyálkás
degenerációjával keletkezik; ugyan nem sorolható a komoly betegségek közé,
ártalmatlan kinövések, amelyek azonban esztétikailag zavaróak lehetnek.
Feldolgozás, feloldás: régen a sebészek a ganglionra mért ütéssel oldották meg
a problémát, amely kifakasztotta a cisztát: ez az eljárás most is ajánlható: öklünkkel jó
erősen az asztalra csapni, hogy ne engedjünk teret életünkben a zavaró
„kinövéseknek"; kihozni magunkból a különleges, markáns tulajdonságainkat.
Ősprincípium: Jupiter.

Gangraena senilis
(aggkori üszök; lásd: Üszök)

Garatciszta
(lásd még: Ciszta)
Testi színt: torok (bekebelezés, kapcsolat, kommunikáció).
Tüneti szint: embrionális fejlődésünk maradványa, amely normális körülmények közt
teljesen leépül és felszívódik, mint pl. a kopoltyú abból az időből, amikor még életünk
nagy részét „vízben" töltöttük; megrekedni a fejlődésben; elakadni a múltban; valami
nincs lezárva, valami még befejezetlen; az emberi faj befejezetlensége személyes
feladatunkká válik; örökségünk fokozottabb figyelmet követel.

GASTRITIS

220

Feldolgozás: ellenőrizzük, hogy vannak-e még az életünkben végig nem gondolt,
fejlődésben lévő dolgok, nyitott kérdések és kapuk; tudomásul kell venni ezeket, és
fokozott figyelmet fordítani rájuk; találjuk meg azokat a dolgokat, amelyekhez még
ragaszkodunk, de akadályoznak a fejlődésben; tartsuk szem előtt személyiségünk
befejezetlen oldalait.
Feloldás: béküljünk meg saját történetünkkel; lendítsünk rajta tudatosan, hogy ezáltal
is tovább fejlődhessünk.
Ősprincípium: Vénusz/Szaturnusz-Hold.

Gastritis
(lásd: Gyomorbetegségek)

Gastrocardialis szindróma
(lásd: Roemheld-szindróma)

Gastroenteritis
(lásd: Gyomor-bél hurut)

Gastroptosis
(lásd: Gyomorsüllyedés)

Gátlásosság
(lásd: Félelem)

Gátszakadás
(a hüvelyből kiinduló gátrész elszakadása a szülés során)
Testi szint: hüvely (odaadás).
Tüneti szint: ha az anya szüléskor nem megfelelő testhelyzetben van (pl. a hátán
fekszik), akkor a csecsemő feje nem a nyíláshoz közelít, hanem odébb, a gáthoz
nyomódik, és felszakíthatja azt.
Feldolgozás: (a szülésben segédkező számára) ne fektessük hanyatt a szülő anyát
(a gátmetszés helyességét a későbbi gátszakadás elkerülése végett, már maga
a hagyományos nyugati medicina is cáfolja; a kisebb gátrepedések kockázatát vállalni
kell, hiszen azok éppolyan gyorsan gyógyulnak, mint a varratok); a kismamának már
a szülésre való felkészítéskor meg kell mutatni a megfelelő szülőhelyzeteket, mint
pl. amelyikben a saját lábán állva vagy guggolva képes megőrizni önállóságát.
Feloldás: (az anya részéről) olyan testhelyzetben segítem világra a gyermeket,
amelyben erőt tud kifejteni - ilyen pl. a guggoló testhelyzet.
Ősprincípium: Mars-Hold.
írod.: Sors.

Gaucher-szindróma
(lipidtárolási betegség)
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Testi színt: máj (élet, értékelés, visszacsatolás), lép (az életerő szűrője), ritkábban
csontvelő (védekezés, vitalitás, egyedülállóság), bőr (határ, kapcsolat, gyengédség).
Tüneti szint: a beteg testrészek megnagyobbodása a lipid(-kerazin) felhalmozódása
miatt: a zsírokat elraktározzuk, ahelyett hogy elégetnénk; neurológiai meghibásodás:
az információ továbbadásának zavara.
Feldolgozás: (előírások a szülők részére, mivel a páciensek ez esetben gyerekek)
őrizzük meg az élet értékes oldalait; a fölösleges dolgokat is tudjuk élvezni; adjunk
nagyobb teret az élet értelmének és az élvezeteknek, szabályozzuk a vitalitást;
fedezzük fel a központi értékeket, és tanuljuk meg értékesíteni azokat.
Feloldás: fogadjuk el az élet értelmét, és tanuljuk meg megbecsülni és megőrizni
a felesleget.
ősprincípium: Jupiter-Szaturnusz.

Gázödéma
Testi szint: bőr, bőr alatti kötőszövet (határ, kapcsolat, gyengédség).
Tüneti szint: másodlagos háború: súlyos, végzetes, agresszív kitörés a már meglévő
csatamezőn (nyílt sebek); „a harc alatt" keletkező mérgező gázok megsemmisítő
csapást mérnek a betegre; szepszis: az egész szervezetet „elönti" a baktérium toxinja
(= méreg); a központi ellátásért felelős szervek összeomlással fenyegetnek: a keringés
összeomlása; a betegséghez kapcsolódó lelki témakör élet-halál kérdése, ezt mutatja
a magas halálozási ráta is.
Feldolgozás: óvatosság életünk még fel nem számolt, feldolgozatlan, tisztázatlan
„csataterein"; figyelembe venni, hogy a harcias összeütközések mérgező
végtermékeket produkálhatnak; bátran és nyíltan feldolgozni a még be nem gyógyult
sebeket, ápolni, begyógyítani azokat; megtanulni kezelni az összeütközések mérgező
mellékhatásait; szembeszállni az efféle elmérgesedő és könnyen fő ellenséggé váló
konfliktusokkal.
Feloldás: bátran felvállalni a minden eszközt igénybe vevő, életfontosságú harcot.
Ősprincípium: Mars/Neptunusz.

Gégefedő-gyulladás
(epiglottitis)
Testi szint: gégefedő (a légzés és a táplálék útja közötti lágy rész).
Tüneti szint: félelmetes gyermekkori betegség a levegő és az étel útjának
elágazásánál; a külvilággal való összeütközés megtagadása, amely a materiális
és a verbális kommunikációt is érinti („lenyeljek-e mindent vagy ellenkezzek?");
félelem attól, hogy valamit félrenyelünk, hogy „cigányútra megy a falat".
Feldolgozás: tisztázzuk a gondolatvilág és a materiális bekebelezés közti ellentétet:
bátorítsuk a gyermekeket, hogy mondják meg, valójában mit szeretnének enni
(lenyelni); figyeljünk, nehogy valamit félrenyeljenek, és hogy ne nyeljenek le olyasmit,
amit még nem képesek megemészteni.

GÉGEHURUT
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Feloldás: tanuljunk meg bátran „nemet" mondani, ha már túl sokat kaptunk (nyeltünk);
húzzuk le a rolót, ha elegünk van; használjuk offenzívén megkülönböztetési
képességünket; tegyünk bátran különbséget az égi és a földi birodalom között.
Ősprincípium: Merkúr-Mars.

Gégehurut
(lásd: Rekedtség)

Gégerák
(hangszalagrák; lásd még: Rák)
Testi szint: gége (kifejezés, hangulat), hangszalag (kifejezés, nyelv).
Tüneti szint: a félelem összeszorítja a torkunkat: baljós félelem, amely erősen
megterheli az életet; ijedtünkben még a hangunk is elakad; elváltozások
a kommunikáció területén; vad és kíméletlen burjánzás a hang területén; a beszéd és
önmagunk kifejezésének oly mértékű eltérése az eredeti fejlődési iránytól, hogy a test
segíti kifejezésre juttatni a (feledésbe merült, elfojtott) problémát; a szellemi-lelki
fejlődés ezen a területen annyira blokkolt, hogy az most a testben agresszív,
rendezetlen módon tör utat magának; a rák testileg valósítja meg a „nyelvművelés"
területén azt, amit lelkileg, a megfelelő tudatrészben kellene feldolgozni.
Feldolgozás: engedjünk teret a nyelv területén szokatlan elképzeléseinknek és merész
fantáziánknak, engedjük, hogy azok szabadon növekedjenek és fejlődjenek;
emlékezzünk vissza ezzel kapcsolatos korábbi álmainkra és megnyilvánulásainkra,
majd elszántan elevenítsük fel és valósítsuk meg azokat; azzal a bizonyossággal, hogy
már nincs vesztenivalónk, merítsünk erőt önmagunk megvalósításához, utunk
folytatásához; fontoljuk meg a ^ Ráknál felsoroltakat: mivel a rák az egész testet
érinti, konfrontálódjunk vele minden területen.
Feloldás: fejezzük ki önmagunkat nyelvileg (és tartalmilag), ne a testünk beszéljen
helyettünk; ismerjük fel annak szükségességét, hogy váltanunk kell: térjünk át a testi
és ezáltal (életveszélyes szintről a kihívásokkal teli, de életmentő szellemi-lelki
szintre, és induljunk nagyfokú fejlődésnek; fedezzük fel a határtalan szeretetet,
szabaduljunk meg az idegen döntésektől, önmagunk és mások elveitől, éljünk csak
legfőbb törvényeink szerint, és juttassuk kifejezésre saját akaratunkat, fejezzük ki
szabadon magunkat.
Ősprincípium: Merkúr-Plútó.
írod.: Léi, Mkass. Krebs (Rák), Vkass. Krankheit als Symbol (A betegség mint
szimbólum), Krankheitsbilder unserer Zeit (Korunk kórképei).

Gerincferdülés
(scoliosis; lásd még: Hátfájás)
Testi szint: gerincoszlop (tartás és dinamika, őszinteség).
Tüneti szint: életünk egyik legfontosabb területén távolodunk el a középponttól; kitérünk
a női (bal), illetve a férfias (jobb) pólus elől; a valóság egyik részét eltaszítjuk magunktól;
életünk tengelyén görbe utakra tévedünk, cselekedeteink nem tisztességesek; csűrve-
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csavarva, hímezve-hámozva szeretnénk átvergődni az életen, nyomaszt az őszinteség
(hiánya), az összes nehézséget el akaijuk kerülni; valamiért összehúzzuk magunkat.
Feldolgozás: álljunk ki őszintén az előnyben részesített oldalunk mellett, teljesítsük
a kiszabott követelményeket, és próbáljuk ily módon felszabadítani ezt az oldalt;
vegyük észre és tartsuk mindig szem előtt, hogy hajlamosak vagyunk görbe utakon
járni; kevésbé tisztességes módszereinket alkalmazzuk (testi szinten) tudatosan,
és keressük meg a megfelelő kerülőutakat; tanuljuk meg elkerülni az akadályokat:
simulékonyan közelítsünk középpontunk felé; tudatosítsuk, hogy általában véve
hajlamosak vagyunk a túlkompenzálásra.
Feloldás: alkalmazkodjunk hajlékonyan életünk szükségszerűségeihez; járjunk
biztonsággal az egyenes és kerülőutakon; elkötelezett módon tartsuk egyensúlyban
életünk tengelyét.
Ősprincípium: Szaturnusz-Uránusz.
írod.: Léi, Mkass. Rückenprobleme (Hátproblémák).

Gestosis
(terhességi toxikózis; a terhesség alatt a hormonális átállásból fakadó mérgezési
jelenség; lásd: Ödéma, Magas vérnyomás, Glomerulonephritis)
Testi szint: az egész szervezetre vonatkozik.
Tüneti szint: a terhesség tudattalan elutasítása; terhesség elleni harc a test és a lélek
különböző szintjein (-* Görcsök vagy rángógörcs előtti időszak: praeeclampsia,
Májbetegségek); a kismama nem képes alkalmazkodni az új élethelyzethez.
Feldolgozás: fogadjuk el a terhességet és az anyaság szerepét: a nővé válás rítusainak
megélése (Sors.); tanuljunk meg két ember helyett gondolkodni, tervezni, de ne
együnk dupla adagokat: kontrolláljuk súlyunkat (+12 kg még normális); csak átvitt
értelemben „növeljük meg súlyunkat" (kapcsolatainkban és társadalmi
helyzetünkben); beszéljünk a kisbabához (a minket vezető belső hangról); próbáljunk
meg családanyává válni, családot alapítani, megalapozni a szociális biztonságot.
Feloldás: békéljünk meg az új élethelyzettel, női szerepünkkel, az anyasággal.
Ősprincípium: Hold-Uránusz.

Gigantizmus
(óriásnövés; a hagyományos orvostudomány szerint a nőknél 180 cm, a férfiaknál
190 cm felett, de a Koraérettség óta már rég idejét múlta ez a definíció;
ellenpólusként lásd: Törpenövés)
Testi szint: a test teljes egészében érintett.
Tüneti szint: egy, a hipofízis elülső lebenyében lévő daganat okozza, a növekedési
hormon túltermelési reakciója, amely abnormális növekedést eredményez (bár sok
olyan 190 cm fölötti ember van, akinek „túlméretezettségét" egyértelműen nem
daganat okozta); magasságunkkal tűnünk ki, lógunk ki a sorból, mindig és mindenütt
mi vagyunk a legmagasabbak; azt az érzést indikálhatja, hogy túl kicsi számunkra ez
a világ (nehezen találunk megfelelő nagyságú ruhát és cipőt).
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Feldolgozás: belső méreteinket, külső nagyságunknak megfelelően növesszük;
ne csak testileg tűnjünk fel (hozzuk összhangba a formát a tartalommal); tudatos
felkészülés az elkövetkező, nagy, transzcendens világra (= túlvilágra).
Feloldás: legyünk büszkék (belső) nagyságunkra; szellemileg és lelkileg is töltsük ki
méreteinket.
Ősprincípium: Jupiter.

Gingivitis
(lásd: Fogínygyulladás)

Glaukóma
(lásd: Zöld hályog)

Glóbus hystericus
(lásd: Gombócérzés a torokban)

Glomerulonephritis
(vesegyulladás)
Testi szint: vese (egyensúly, párkapcsolat).
Tüneti szint: gyakran a húgyhólyagból (= nyomás kiengedése) kiinduló konfliktusok,
amelyek (a vese belsejében) a vesemedencéből átteijednek a specifikus veseszövetre
(glomerulusok); életünk izgató problémái (pl. streptococcusok formájában) törnek fel
az árnyak birodalmából a párkapcsolat felső régióiba, valamint arra a területre, ahol
amúgy az ellentétek kiegyensúlyozása történik; akut vesegyulladásnál (a veserészecskék konfliktusa a szűrőknél) a kórokozók vagy a torok területéről jönnek
(konfliktusok a mandula területén: a nyelésért folytatott harc), vagy a melléküregekből
(amikor krónikusan tele van az orrunk = „tele van a hócipőnk"), és vagy tályogos fog
(agressziós konfliktus), vagy skarlát (egy fejlődési krízis teltette heves harcok)
következtében alakul ki a betegség; a test harci gépezetének általános mozgósítása
(magas láz), és mindent megrengető harcok (hidegrázás) a belső ellentétek, a párkapcsolat kiegyensúlyozása érdekében; a lelki oldal elengedéséből fakadó nehézségek
(akadályozott, fájdalmas vizelés); a (lelki) szennyvízcsatornán keresztül sok fontos
(a párkapcsolatok kialakításához is szükséges) anyag vész oda (fehérjevizelés);
a szűrőrendszerben lévő kiválasztás és megkülönböztetés felmondja a szolgálatot:
fontos problémákat nem ismerünk fel sajátunkként, amelyek így elvesznek (a vesecsatornácskákban, glomerulusokban folyó harcban a szűrő rendszerek károsodnak);
fennáll a veszélye annak, hogy a külső (látszólagos) harmónia lelepleződik
(„diszharmóniaként"): felszólítás, hogy külsőleg is bevalljuk a diszharmóniát
(összeszólalkozást, konfliktust) azzal a céllal, hogy elérjük a valós egyensúlyt; fennáll
a betegség krónikussá válásának és a
Veseelégtelenség kialakulásának a veszélye.
Feldolgozás: az ellentétek kiegyensúlyozásának problémáit, valamint a párkapcsolatokban felmerülő kellemetlenségeket önkéntesen felszínre hozni, hogy
közösen, nyíltan és őszintén vitatkozva oldhassuk meg őket; tudatosítani, hogy más
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területeken (mélyen rejlő agressziók = foggyökérgyulladás), krónikus frusztráció
(sinusitis) vagy fejlődési krízisben lévő, megoldatlan konfliktusok esetén nagyon
könnyen betolakodhatnak a párkapcsolat területeire, és itt problémákat okozhatnak;
minden figyelmünket fektessük a vitába, még akkor is, ha fennáll annak a veszélye,
hogy komoly megrázkódtatást okozhat; megtanulni a fontos dolgokat és témákat
elengedni, hogy felmentsük testünket a teher alól, és megtarthassuk a túléléshez
szükséges fehéijét (ahelyett hogy az a vizelettel távozna); tágítsuk ki tudatunk
szűrőjét, ne fojtsunk mindent magunkba: tanuljunk meg adni és ajándékozni; valljuk
be magunknak, hogy életfontosságú dolgok vesznek el egy ilyen konfliktus
alkalmával, amelyeket meg kell tanulni elengedni; felismerni az ellentétek
kiegyensúlyozásának furcsa természetét és annak szükségességét, hogy megmaradjunk
az arany középúton, tudomásul venni, hogy mindezek hiányában életünk veszélybe
kerül.
Feloldás: valóságos harmónia (az ellentétek kiegyensúlyozása); nyíltan foglalkozni
azokkal a problémákkal, amelyek egy párkapcsolatban fontosak, a többit pedig
ideiglenesen félrerakni: adni és ajándékozni, offenzíven és bátran foglalkozni ezekkel
a dolgokkal, az ellentétek megoldásán dolgozni, és tudatában lenni annak,
hogy a konfliktus és a kiegyensúlyozatlanság átmenetileg elkerülhetetlenek;
abbahagyni a kivetítéseket.
Ősprincípium: Vénusz-Mars.

Glossitis
(lásd: Nyelvgyulladás)

Góc
(krónikus ^ Gyulladás)
Testi szint: az egész szervezetben előfordulhat.
Tüneti szint: krónikussá vált, forrongó konfliktus; ellentétes erők, energiák
egymásnak feszülése, nem tisztázott helyzetek, tartós konfliktusok; se háború, se
béke: patthelyzet; (langyos) megalkuvás; az energiahiány miatt nincs igazi megoldás;
félelem cselekedeteink következményeitől, a felelősségvállalástól; hiányzik az erő és
a bátorság a döntés meghozásához; stagnálás, állóháború; félelem a döntés
következményeitől; a már régen feladott lecke megtanulásának elutasítása.
Feldolgozás: megtalálni a konfliktus színhelyét és okát; erre a helyre, okra
összpontosítani az energiánkat; hosszadalmas homeopátiás megoldás: kereszttűzben
élni, tűrni, türelmesen, de aktívan kivárni, időt hagyni saját magunknak a megoldás
számára: zazen ülőgyakorlatok; megtalálni azt a kompromisszumot, amely mindkét
félnek kedvező; elviselni a sarokba szorítottság érzését mindaddig, amíg a konfliktus
eléri tetőfokát, amely megoldást eredményez; allopátiás (gyors) megoldás: döntést
hozni (= kihúzni a kardot a hüvelyéből); az elfojtott (potenciális) energiát mozgásba
hozni, életre kelteni (szunnyadó helyzetek felelevenítése, felkorbácsolása, a hektikus
helyzetek lenyugtatása): játszani az energiákkal; meijünk átlépni saját korlátainkon,
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vagy legyen merszünk teljesen visszahúzódni; vállaljuk nyíltan és őszintén
a konfliktusokat, és hozzunk következetes döntéseket.
Feloldás: a homeopátiás út: a felelősség vállalása, megoldást találni; együtt érezni
a másik féllel, mert neki is lehet igaza (a saját szemszögéből nézve); a középút
megtalálása: a harmónia, a háború és a béke közötti sikeres megegyezés (Harmónia
istennő Venusnak, a szerelem istennőjének és Marsnak, a háború istenének
a gyermeke); a kompromisszum, a középút következetes és kitartó keresése;
„cselekvés nélkül cselekedni": cselekedetünkben mondjunk le a cselekvés
eredményeiről, folyamatosan mozgásban maradni anélkül, hogy túlfeszítenénk a húrt;
megérteni, hogy a nagy győzelmek után nagy háborúk következnek,
a mozdulatlanságot belső nyugalom követi; mindkét pólust beépíteni a mindennapok
gyakorlatába; teljessé válni; tudatosság, kompromisszumkészség („ha megdobnak
kővel, dobj vissza kenyérrel"); allopátiás út: heves vitákat és eszmecseréket folytatni.
Ősprincípium: Szaturnusz-Mars.

Golyva
(strúma, általában jódhiányos alapon; normálisan funkcionáló pajzsmirigyműködésnél;
lásd még: Pajzsmirigytúltengés, Pajzsmirigy-alulműködés)
Testi szint: torok (bekebelezés, kapcsolat, kommunikáció).
Tüneti szint: megtartásra, birtoklásra törekvés; mohóság, fukarság; felhalmozásra,
gyűjtögetésre, rejtegetésre való hajlam: „semmivel sem éljük be"; nem bevallott
tulajdoni és hatalmi igény, ami tudattalanul, mohó vággyal akar kicsikarni dolgokat
az élettől; lelki szorongattatás; földhözragadtság (zsebre teszünk valamit); konzervatív
kérlelhetetlenség; sóvárgás az energia, az aktivitás és a változás után.
Feldolgozás: ismeijük el és vállaljuk fel a biztonság és hatalom utáni vágyunkat;
biztosítsuk be magunkat, hogy fejünk megszabadulhasson ettől a problémától,
és nyakunkat ismét szabadon mozgathassuk; keressünk más helyeket a tulajdon
tárolására (malacpersely, bankszámla), az agy, a szellemi birtokállomány, a szív
és az érzelmi tapasztalatok számára; érezzük át, mennyire gátol minket a tulajdon
és azok a dolgok, amelyek a nyakunkra nőttek, rakjuk le a terhet, és lélegezzünk fel.
Feloldás: szabaduljunk meg a fölösleges tulajdontól.
Ősprincípium: Vénusz/Plútó,
írod.: Léi.

Gombás megbetegedések
{lásd: Szájpenész, Bőrgombásodás, Körömgomba, Lábgomba, Hüvelygomba)

Gombócérzés a torokban
(globusérzés, tipikus félelmi tünet, lásd még: Félelem)
Testi szint: torok (beilleszkedés, kapcsolat, kommunikáció).
Tüneti szint: az impulzus és a védekezés között kialakuló (szerencsétlen)
megalkuvás; „teletömjük a szánkat" anélkül, hogy a következményekkel számolnánk;
belsőleg nem vagyunk elkötelezettek: a nagyobb, zamatosabb falatok hidegen
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hagynak; „béka van a torkunkban": szexuális gátak; a vágy helyett haragtól dagad
a torkunk; a félelemtől „elszorul a torkunk".
Feldolgozás: tudatosítsuk, hogy a fejet a testtel összekötő kapu, illetve ennek
csatornája elzáródott; töltsük meg a csatornát valódi tartalommal, tudatosítsak
megalkuvásainkat.
Feloldás: szembesüljünk a félelemmel (vegyük fel a harcot), amíg az ellenpóluson
tágabb valójában fel nem oldódik; tegyük szabaddá a kifejezés útját; lépjünk túl saját
kilátástalanságunkon, illetve engedjünk a szorításon.
Ősprincípium: Szaturnusz.
írod.: Ver., Mkass. Angsfrei leben (Félelem nélkül élni).

Gonarthritis
(lásd: Térdízületi gyulladás)

Gonorrhoea
(kankó: a második leggyakoribb és legrégibb nemi betegség, lásd még: Nemi
betegségek)
Testi szint: a genitális régióból (szexualitás, polaritás, szaporodás) kiindulva, a ki nem
kezelt kankó sok más testrészt is megtámadhat.
Tüneti szint: masszív konfliktus a nemiség terén: a (gennyes) folyás (a húgycsőből és
a hüvelyből) háborús maradványokat szállít a felszínre; a lélek hulladékaitól való
megválást égető kihívásként éljük meg: irritáló és égő érzés vizelés közben (főleg
a férfiaknál, a nőknél gyakran nincsenek tünetek); a lángoló konfliktus kiterjed a teljes
genitális régióra: megtámadhatja a hüvelyt, a méhet, a petefészket, illetve a prosztatát;
később az ízületekre (mozgékonyság, artikuláció), a szívburokra (védősánc) és a mellhártyára (mellkasi páncél) is kihathat; a konfliktus gyakran későbbi terhességek
rovására is mehet (nőknél: a petevezeték összenövése miatt meddőséghez is vezethet).
Feldolgozás, feloldás: lásd: Nemi betegségek.
Ősprincípium: Vénusz-Plútó,
írod.: Frau.

Görcs

(akaratlagosan nem kontrollálható izom-összehúzódások gyors egymásutánja, értelmes
cél nélkül)
Testi szint: izomzat (motor, erő).
Tüneti szint: 1. tartós görcsök (tónusos) = tartós erőfeszítések (külső) értelem nélkül;
2. a görcsök felbukkannak, és ismét eltűnnek (klonikus) = tartósan improduktív
feszültségváltozás; erőfeszítések (felismerhető) jelentés és cél nélkül; a túlzásba vitt
erőfeszítések miatt izomkeményedések lépnek fel: pl. görcs az alsó lábszár területén
olyan embereknél, akik mindig „ugrásra készek", miközben (gyakran) elrugaszkodni
se képesek.
Feldolgozás: fejtsünk ki erőfeszítést anélkül, hogy eredményt várnánk; engedjük,
hogy a feszültségek feloldódjanak, akkor is, ha nincs közvetlen értelmük
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(pl. orgazmusnál vagy bizonyos légzésterápiánál); alakítsuk át a tartós erőfeszítéseket
éberséggé és figyelemmé; a feszültségeket tudatosítsuk, majd vezessük le őket;
váltakozó feszültségek: a pólusváltás gyakorlatai (pl. 10 percig érveljünk határozottan
egy dolog mellett, majd 10 percig ellene); cselekedjünk a rituális cselekvés kedvéért
(az indiai filozófiában: nem cselekvő cselekvés), miközben gyakoroljuk
a (pl. termésről) való lemondást (a buddhisták nyelvén: fala varja), fúggetienítsük
magunkat a munka várható gyümölcseitől, és az eredménytől függetlenül is teljes
odaadással és tudatossággal végezzük feladatunkat.
Feloldás: a feszültség és annak levezetése váljanak az energiaáramlás természetes
ellenpólusaivá.
Ősprincípium: Mars-Uránusz/Plútó.

Görcsroham
{lásd: Epilepszia)

Graviditas extrauterina
(lásd: Méhen kívüli terhesség)

Gyermekágyi depresszió
Tüneti szint: tehetetlenül állunk szemben a valósággal; hátat fordítunk életünk
új feladatainak, menekülni szeretnénk; szoptatás esetén a gyermek igényeinek
függvényében akár óránként, kétóránként is megszakadhat az alvási ritmus, ezért
az álmodás szakaszáig nem jutunk el: így a fel nem dolgozott képek és hangok
felgyülemlenek, elhatalmasodnak rajtunk, és a felszínre kívánkoznak: optikai és
akusztikus
Hallucinálás jelentkezik.
Feldolgozás: teremtsünk (tudati szinten) helyet önmagunk számára is, hogy kedvünk
szerint bármikor visszavonulhassunk; éljük meg békében anyaszerepünket, és vállaljuk
az ezzel járó felelősséget; adjuk fel régi szokásainkat tudatosan; nyíljunk meg egyéb
realitások határterületei számára; gondoskodjunk hosszabb alvási szakaszokról
(^ Csecsemőkólika), vagy adjuk át magunkat tudatosan a hosszú ébrenlétnek, fogjuk
fel úgy, mintha lelkigyakorlaton vennénk részt.
Feloldás: engesztelődjünk ki új korszakunkkal, és béküljünk meg feladataival: éljük
meg új helyzetünket önátadás formájában; legyünk készek belsőleg fejlődni; váljunk
nőből anyává.
Ősprincípium: Neptunusz-Hold.
írod.: Sors.

Gyermekágyi láz
(febris puerperalis)
Testi szint: az egész szervezetre kihat.
Tüneti szint: a szülés (vetélés) után fellépő vérmérgezés, fertőzés (régebben
legtöbbször orvosok okozták, akik nem steril körülmények között dolgoztak):
életveszélyes konfliktus a gyermekágyban.
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Feldolgozás: az életünk új helyzetéhez alkalmazkodva, bocsátkozzunk élethalál
harcba; hordozzuk szellemi-lelki szinten bátran és mindenre elszántan új szerepünk
veszélyes konfliktusait, hogy testünket felszabadíthassuk a nyomás terhe alól.
Feloldás: nézzünk szembe és foglalkozzunk mélyrehatóan a szülés után is
egzisztenciális kérdésekkel (amikor mindenki csak óvni akar minket), mielőtt
a testünk venné kézbe ezt a feladatot.
Ősprincípium: Hold-Mars.

Gyermekbénulás, spinalis
(poliomyelitis)
Testi szint: gyomor (érzelem, befogadóképesség), belek (anyagi benyomások
feldolgozása), légzés (kicserélődés, kapcsolat, a polaritás törvénye), izomrendszer
(motor, erő).
Tüneti szint: a betegség (védőoltások óta ritkán fordul elő) az elutasítás minden
elképzelhető formáját kifejezheti, az enyhe náthától kezdve egészen a poláris világból
való eltávozásig (légzésbénulás); izomgörcsök a nyak és a hát területén: a nyak
behajlítása szembetűnő ellenállást okoz; belső ellenkezés azzal szemben, hogy
önmagunkat mások akaratának alárendeljük, és alázatosak legyünk; a bénulások
hirtelen és rendszerint éjszaka lépnek fel; remegés és izomgyengeség keríti hatalmába
a beteget; rágóizom-gyengeség, a hang elváltozása, nyelési nehézségek, légzésbénulás:
a remegés félelemről árulkodik, a rágóizom-bénulás azt jelzi, hogy irtózunk
a rágástól; a nyelés megbénulása pedig azt világítja meg, hogy már „eleget nyeltünk";
kései következmények: a vázizomrendszer csonkulással,
Izomsorvadással járó
deformálódása; a deformálódások az elváltozás helyétől függően hívják fel a figyelmet
egy (a kórképben kifejeződő) életfeladatra: a járásukban akadályoztatottak arra
kényszerülnek, hogy lassabban és tudatosabban, lépésről lépésre fejlődjenek;
ha a gerincoszlop területén találhatók a sérülések, akkor az őszinteség és az
egyenesség problémakörei kerülnek inkább a középpontba.
Feldolgozás, feloldás: a sors minden (látszólagos) megaláztatása alázat formájában
szeretne megnyilvánulni; minél nagyobb a feladat, annál csodálatosabb és
megnyugtatóbb a megváltás.
Ősprincípium: Szaturnusz-Neptunusz.

Gyermekbetegségek
(lásd még: Gyulladás, Bőrkiütés)
Testi szint: különböző testi vonatkozások, mindenekelőtt azonban a bőr (határ,
kapcsolat, gyengédség).
Tüneti szint: sok gyermekbetegség, mint pl. a kanyaró, a skarlát, a rubeóla a bőrön
keresztül nyilvánul meg, mivel szimbolikusan valami új tör a felszínre, ami a test
és a lélek következő fejlődési szintjét jeleníti meg; a gyermekbetegségek fertőző
betegségek, vagyis konfliktusok, amelyek az érettség és a fejlődés vonatkozásában
a gyermek előrehaladását sejtetik; a saját határok belülről kérdőjeleződnek meg, majd
a lappangási idő után áttörnek; néha a gyermekek szeretnék, ha erre az időre békén
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hagynák őket, ilyenkor előnyben részesítik a sötétséget egészen addig, amíg
a probléma maga is a sötétségben rejtőzik; ha majd a kór áttör, és a kiütések kívül,
a bőrön csapódnak ki, akkor a nehezét már átvészelték; feszültség, bizonytalanság
uralkodik el a gyermekeken a soron következő fejlődési szint előtt; Rudolf Steiner
szerint a gyermekbetegségek leginkább a gyermek öröklött anyagának és en-erőinek
(szellemének) harcából fakadnak: abból indul ki, hogy az én az első hét évben
megalkotja azt a testet, amely számára megfelelő, és ehhez valószínűleg át kell
alakítania a kevésbé hozzáillő, öröklött anyagot; emiatt a gyermekbetegségeket nem
kell csírájukban elfojtani, hanem inkább kell felkarolni a gyermeket, és küzdelmét
hatékonyan támogatni.
Feldolgozás: (a szülők és a gyermekek számára) fogadjuk el, hogy az életben az
újrakezdések majdnem mindig válságos helyzetet (= veszélyek, esélyek) idéznek elő,
amelyekkel meg kell birkózni; nézzünk bátran szembe az újjal, a fejlődéssel;
kérdőjelezzük meg önként határainkat; az új tapasztalat- és élményszintek
felfedezéséhez fogjunk hozzá örömmel; fogadjuk nyitottan és tettre készen
a konfliktusokat, számoljunk az összeütközésekkel a határterületeken, mivel ezek
elengedhetetlenek a növekedéshez.
Feloldás: bátor és magabiztos léptekkel haladjunk az újonnan felfedezett területeken
(konfliktusok és fájdalmak árán is), viselkedjünk önmagunk belső fejlettségének
megfelelő módon, fogadjuk mindig nyitott szívvel az újat.
Ősprincípium: Hold-Mars.
írod.: Sors., Mkass. Lebenskrisen (Életválságok).

Gynaecomastia
(mellek kifejlődése - leggyakrabban középkorú - férfiaknál)
Testi szint: mell (én-érzet, személyiség); emlőmirigyek (anyaság, nőiesség).
Tüneti szint: 1. nem valódi: csupán zsírlerakódás; 2. igazi: az emlőmirigyszövet
növekedése; a nőiesség kifejlődése testi szinten az anima felé irányuló szellemi-lelki
fejlődés helyett; nőies magatartás megnyilvánulása; a tudat helyett a test szintjén
történő „kifinomulás".
Feldolgozás: engedjük, hogy tudatunkban (szellemi-lelki szinten) nőjön a nőies pólus;
szenteljük magunkat olyan életfeladatoknak, amelyek a táplálást szolgálják;
gondoskodjuk a bennünk élő gyermekről.
Feloldás: a lélek nőies oldalának kivirágzása.
Ősprincípium: Hold.

Gyógyszerérzékenység
(lásd még: Allergia)
Testi szint: bőr (hatás, kapcsolat, gyengédség).
Tüneti szint: a gyógyszerben lévő hatóanyag tudat alatti, offenzív elutasítása.
Feldolgozás: „kiütéssel győzni", azaz tudatos védekezés az ilyen típusú gyógykezelés
ellen.
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Feloldás: bátor védekezés verbálisan, ahelyett hogy testi szinten és öntudadanul
tennénk ezt (pl, „nemet" mondani a „gyógyszerezésre", még akkor is, ha az utasítás
az autoritás képviselőjétől, tehát egy orvostól származik).
Ősprincípium: Szaturnusz-Mars.
írod.: Út., Mkass. Allergien (Allergiák), Vkass. Gesunder Egoismus - gesunde
Aggression (Egészséges egoizmus - egészséges agresszió).

Gyógyszerfüggőség
(bizonyos gyógyszerek okozta kellemes állapot utáni csillapíthatatlan vágy, könnyen
átcsaphat kábítószer-élvezetbe, 4 Drogfüggőségbe)
Tüneti szint: leggyakoribb a pszichére ható gyógyszerek (pl. a Lexotanil) használata,
de a fájdalomcsillapítótól kezdve a nyugtatókon át a narkotikumokig bármi szóba
jöhet a „lebegés" állapotának elérésére; növekvő tendencia a gyógyszerekkel való
visszaélésben, főleg az új, ún. „designer drogokkal" 24 kapcsolatban.
Feldolgozás: a bezártság állapotának és a függőségnek a beismerése a szabadulás
feltételeként; igyekezni oldottabb síkon elérni a vágyott tudatállapotot: nyugalom,
kiegyensúlyozottság, eksztázis, boldogság stb.
Feloldás: saját bezártságunk elismerése által megtalálni a szabadság felé vezető utat
- külső segítség igénybevételével: „csak te egyedül oldhatod meg, de egyedül nem
tudod megoldani" (az AA-csoport 25 egyik jelmondata).
Ősprincípium: Neptunusz.

Gyomorátfúródás
(perforaüo ventriculi; lásd még: Gyomorfekély)
Testi szint: gyomor (érzelem, befogadókészség).
Tüneti szint: az alapprobléma tisztázása és értelmezése; életveszélyes vérzés
(életenergia-veszteség) és Hashártyagyulladás léphet fel: kitörés a biztonságos
kalitkából, a gyermekkor fészkéből; offenzív áttörés a hasüreg nagy, tágas
birodalmába; a hasfal megfeszül az ellenállástól; „lyukat beszélünk a hasunkba".
Feldolgozás: töijünk ki tudatosan és határozottan a gyermekkor fészkének melegéből;
engedjük, hogy érzelmeink szabadon előtörhessenek és kifejezésre jussanak;
ne engedjük, hogy az agresszió belénk „rágja magát", hanem tanuljunk meg
agresszíven érvényesülni; hozzunk létre „szelepeket", és találjuk meg a megfelelő utat
érzéseink levezetésére; vállaljuk fel a túlkapásokat is.
Feloldás: nyissunk (életmentő) kaput „széles e világra"; vállaljunk felelősséget, és
alakítsuk a dolgokat saját belátásunk szerint.
Ősprincípium: Hold-Mars.
írod.: Ver.

24 Ismert drogokból minimális kémiai változtatással nyert, és ezért hivatalosan nem jegyzett és
tiltott kábítószerek - a Szaki
25 Anonim alkoholisták önsegítő csoportja - a Ford.
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Gyomor-bél hurut
(gastroenteritis; lásd még: Hasmenés)
Testi szint: gyomor (érzelem, befogadókészség), belek (anyagi benyomások
feldolgozása).
Tüneti szint: elrontjuk a gyomrunkat; valami romlottat fogyasztunk (ami baktériumot
vagy szalmonellát tartalmaz); a félelem tipikus tünete: hasmenés („beszari", „tele van
a nadrágja", „becsinált").
Feldolgozás, feloldás: a veszélyes kórokozók elfogyasztása helyett inkább a kényes
témák feldolgozásával és megemésztésével foglalkozzunk.
Ősprincípium: Hold-Merkúr-Mars.

Gyomorbetegségek
(gyomornyomás, émelygés, a gyomoridegesség és -gyulladás összes előzménye
egészen a fekélyig)
Testi szint: gyomor (érzelmek, befogadókészség).
Tüneti szint: a haragot lenyeli: „valami belénk rágja magát"; nem éljük ki
agressziónkat: „megsavanyodunk"; próbáljuk megemészteni a lenyelt érzelmeket:
az agresszió (sav) elpárolog; hiányzik a képességünk ahhoz, hogy az agresszióval
tudatosan bánjunk, és a konfliktusokat felelősségteljesen megoldjuk; a túl sok
gyomorsavtól nyomás keletkezik a gyomorban, és ez megakadályozza az új
benyomások befogadását; nincs étvágyunk; vágyódás a konfliktusoktól mentes,
gyermekkori, paradicsomi állapotra: a pépes bébiételeket és kásákat kívánjuk
(gyomorkímélő étrend), nem akarunk kemény falatokat lenyelni, a „nyerskoszt"
visszautasítása; „otthon ülő", „fészeklakó" fióka, „leragadt" a gyermeki
magatartásformáknál, orális-agresszív fixáitság, viszonzás nélküli kényeztetés és
gondoskodás igénye; az élet és az étel legyen mentes a kihívásoktól és ingerektől.
Feldolgozás: tudatosítsuk érzéseinket és vágyainkat, legyünk tisztában a ténnyel, hogy
az anyai védettséget, illetve gyermekkori paradicsomi állapotot síijuk vissza, vegyük
észre, hogy még mindig gondoskodásra és nem viszonozandó szeretetre vágyunk;
dolgozzuk fel tudatosan konfliktusainkat, a benyomásokat emésszük meg;
a függetlenség, becsvágy és érvényesülési képesség látszatát szüntessük meg;
agresszív becsvágyunkat éljük ki; semmisítsük meg saját fészkünket; az út a szerelem
felé ne a hasunkon keresztül vezessen, hanem elsősorban a szívünkön (és a nemi
szerveinken) keresztül.
Feloldás: romboljuk szét a régi fészket, hogy megépíthessük annak helyén
a sajátunkat.
Ősprincípium: Hold-Szaturnusz-Mars.
írod.: Ver.

Gyomorégés
(lásd még: Böfögés, savas)
Testi szint: gyomor (érzelem, befogadóképesség).
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Tüneti szint: agresszív érzéseink elfojtása, „savanyúvá válni"; képtelenek vagyunk
a harag tudatos kezelésére: „lenyeljük a mérgünket" \ az élet utáni égető vágy.
Feldolgozás, feloldás: tudatosabban kell kezelni az agresszió megnyilvánulásait.
Ősprincípium: Mars.
írod.: Ver.

Gyomorfekély
{lásd még: Gyomorbetegségek, Fekélybetegségek)
Testi szint: gyomor (érzelmek, befogadókészség).
Tüneti szint: a megemésztetlen, kifejezésre nem juttatott érzéseket testi szinten
emésztjük meg; táplálék és materiális alternatívák hiányában a kibocsátott emésztőenzimek (mindenekelőtt a sósav) szétmaiják a gyomorfalat; önmarcangolás; sót
(sósavat) önt a nyílt sebbe; az elutasítás következtében a has területén feszültség
alakul ki; otthon ülő típus (-> Gyomorbetegségek).
Feldolgozás: tudatosítsuk érzéseinket, tisztázzuk, hogy a betegség által az anyai
védettséget, a gyermekkor paradicsomi állapotát siratjuk, és még mindig
gondoskodásra és feltétel nélküli szeretetre vágyunk; dolgozzuk fel tudatosan
konfliktusainkat, a benyomásokat emésszük meg; a függetlenség, becsvágy és
érvényesülési képesség látszatát szüntessük meg; védjük ki azt, ami eddig minden
ellenállás nélkül belénk, „szerencsétlen éhenkórászokba" beette magát; legyünk
keményebbek, bátrabbak; robbantsuk szét börtönné vált gyermekkori fészkünket.
Feloldás: hagyjuk el a gyermekkor fészkét, hogy ezáltal végre felnőhessünk.
Ősprincípium: Hold-Mars.
írod.: Ver.

Gyomorhurut
(gastritis, a gyomornyálkahártya irritációja és gyulladása; lásd még:
Gyomorbetegségek)
Testi szint: gyomor (érzelem, befogadókészség), nyálkahártya (belső határ, korlát).
Tüneti szint: 1. irritáció: sebzett lélek, regresszív, biztonság utáni vágy; könnyen
megsértődünk; orális fixáitság: fantáziálás a mesebeli „Csodaországról"; állandó
sértődéseink, görcsös ragaszkodásunk és védelemigényünk miatt másoknak már
puszta jelenlétünktől is felfordul a gyomruk; homok (bánat) került a gépezetbe;
2. gyulladás: vérre menő harc és háború egy olyan területen, ahol biztonságnak és
harmóniának kellene lennie; a jóindulatú befogadókészség és az agresszív hárítás
összetűzése (egy olyan dolog miatt, amitől hányingerünk van); önmagunk ellen
fordítjuk saját agresszív erőinket, savainkat; savanyúak, mérgesek leszünk, valami
nagyon felidegesít; lenyeljük az érzéseinket, ahelyett hogy kiengednénk őket
(lat. emovere = 'kifelé halad'); saját gyöngeségünket nem becsüljük, és túl sokat
követelünk magunktól (túl fűszeres ételek, túl sok stressz stb.).
Feldolgozás: haragunkat a megfelelő helyen éljük ki, használjuk tudatosabban
agressziónkat, engedjük, hogy érzéseink felszínre törjenek, juttassuk kifejezésre
azokat; csökkentsük túlzásba vitt biztonság utáni vágyunkat, ne engedjük és ne
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igényeljük, hogy kényeztessenek és kiszolgáljanak bennünket, a dolgokat a megfelelő
szinten engedjük szabadjára; egyrészről tanuljuk meg, hogyan védekezzünk a már
lenyelt, hányingert keltő dolgokkal szemben; másrészről pedig keressünk megfelelő
helyen biztonságot és odafigyelést (a szülői fészket váltsa fel saját fészkünk); ismeijük
fel önpusztító hajlamunkat; tanuljunk meg bánni és együtt élni érzéseinkkel.
Feloldás: tegyük meg a megfelelő lépéseket egy érettebb („felnőtt") szint felé.
Ősprincípium: Hold-Mars.
írod.: Ver.

Gyomorneurózis
(gyomoridegesség)
Testi szint: gyomor (érzések, befogadóképesség).
Tüneti szint: fájdalmak (nyomás, csikarás, égés, szúrás a gyomorban):
segélykiáltások; hányás: „hányingerünk van tőle", egy, a saját magunk számára nem
megemészthető dolgot újra „visszaadunk"; „lenyeltünk" valamit, ami nyomaszt; ez
ingerel és nem hagy nyugodni minket, de a gyomorban rossz helyen van; valami csípi
a nyelvünket, majd maija a gyomrunkat, de ezt elsősorban szellemileg és lelkileg
kellene feldolgozni, nem pedig fizikailag; a gyomor szúró fájdalma egy másik szinten,
átvitt értelemben vett sebesülésre utal.
Feldolgozás: adjuk vissza azt, amire nincs szükségünk; engedjük szabadjára
gondolatainkat, ahelyett hogy a táplálékot engednénk ki magunkból; „fogyasszuk el",
ami ingerel és nem hagy nyugodni bennünket; beszéljük ki magunkból, ami csípi
a nyelvünket és marja a gyomrunkat: az égető szükségleteinket és érzéseinket
aktivitásunk fokozásával „emésszük meg"; a sérüléseket dolgozzuk fel, és ha kell,
reagáljunk rájuk.
Feloldás: ismerjük meg és becsüljük gyomrunkat, hisz lelkiállapotunk jelzőműszere;
üzenetei igazak és fontosak, figyeljünk rájuk; adjuk át magunkat az élet sodrásának.
Ősprincípium: Hold-Merkúr.

Gyomorrák
(lásd még: Gyomorbetegségek, Rák)
Testi szint: gyomor (érzelem, befogadókészség).
Tüneti szint: az általában hosszú kór(elő)történetben megfigyelhető, hogy a gyomor
krónikusan ingerült állapotban van, agresszív (tudattalan) rosszkedv, az elkényeztetett
gyermekre emlékeztető viselkedésforma, rezignáció; életünk valamely része
„megfekszi" a gyomrunkat, és ezt képtelenek vagyunk megemészteni: látszólag
megoldhatatlan konfliktussá növi ki magát; saját fészkünk létjogosultsága tudattalan
szinten kérdésessé válik, és az a veszély fenyeget, hogy belülről összeomlunk; mindez
destruktív-agresszív módon szétrágja és felemészti a gyomorfalat, a gyermekkor régi
kis fészkének szimbólumát, és a szétmaródott maradék önmaga rendje és módja
szerint buijánzásnak és teijeszkedésnek indul; az érzelmi és befogadási területek
elfajulása olyan dolgoktól és érzelmektől, amelyeket ugyan befogadunk, de
legmélyebb lényegünkhöz egyáltalán nem illenek (viszont sok energiát emésztenek
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fel); tudattalanul, vadul és tapintatlanul burjánzó növekedés érzelmi világunk és
befogadási képességünk területén; oly mértékben eltávolodtunk saját fejlődési
vonalunktól, érzelmi világunktól és befogadási képességünktől, hogy a test segít
kifejezésre juttatni az elfelejtett, elfojtott témát; a szellemi-lelki fejlődés ezen a téren
annyira el volt fojtva, hogy az most agresszív, rendezetlen módon tör magának utat;
a rák testileg valósítja meg azt, amire a megfelelő tudatrészben lelkileg lenne szükség;
a nem megélt, lebilincselő, határokat átlépő, szeretetteljes érzelmek és a széles körű
eszmecsere testi szintre süllyedt; a lélek halhatatlansága és mindenhatósága tudatunk
helyett a test rákos sejtjeiben éli ki magát; az ősi lényeg, a vallás a test rákos sejtjeinek
regresszív szintjére süllyedt.
Feldolgozás: szabadítsuk ki magunkat a gyermekkor „aranykalitkájából", legyünk
önállóak, tanuljunk meg megállni a saját lábunkon; ostromoljuk erőteljesen és
agresszíven származásunk régi ketrecét, a fennmaradt energiákat fordítsuk valami
egészen új, egészen egyedi létrehozására; nyissuk meg az érzelmi és befogadási
területeket szokatlan elképzeléseink és merész fantáziánk számára, engedjük, hogy
ezek bátran és (külső) ellenőrzés nélkül, szabadon gyarapodhassanak és
fejlődhessenek; emlékezzünk vissza korábbi álmainkra, a saját otthonunkról, az
érzelmek birodalmáról és a világ befogadásáról szóló elképzeléseinkre, és határozzuk
el szentül, hogy újraélesztjük és megvalósítjuk azokat; azzal a bizonyossággal, hogy
vesztenivalónk már nincs, merítsünk erőt önmagunk megvalósításához, saját utunk
folytatásához, otthonunk megteremtéséhez; ismeijük meg a lebilincselő, határokat
átlépő, szeretetteljes érzelmeket; élvezzük ki azokat bátran és nyíltan, akkor is, ha ez
felrúgja légi, gyermekkori struktúráinkat; gondoljuk végig az egész értelmét,
a kezdetekre vonatkozó kérdéseket; fontoljuk meg a Rák címszó alatt felsoroltakat:
mivel a rák az egész szervezetet érinti, konfrontálódjunk vele minden területen.
Feloldás: fejezzük ki önmagunkat, hogy ne a testünk beszéljen helyettünk; ismerjük
fel annak szükségességét, hogy a testi, és ezáltal (életveszélyes szintről át kell térni
a kihívásokkal teli, de életmentő szellemi-lelki szintre, hogy ott fejlődésnek induljunk;
fedezzük fel a határtalan szeretetet, szabaduljunk meg az idegen döntésektől, az
általunk és mások által felállított normáktól, éljünk és fejlődjünk saját legfőbb
törvényeink szerint.
Ősprincípium: Hold-Plútó.
írod.: Léi, Ver., Mkass. Krebs (Rák), Vkass. Krankheit als Symbol (A betegség mint
szimbólum), Krankheitsbilder unserer Zeit (Korunk kórképei).

Gyomorrontás
(lásd még: Gyomorneurózis)
Testi szint: gyomor (érzések, befogadókészség).
Tüneti szint: a gyomor egyáltalán nem, vagy csak részben kedveli az
elfogyasztottakat: valami elrontja a kedvét; nem tudjuk megemészteni azt, amit
magunktól, illetve a gyomrunktól elvártunk: óriási lakomát, tivornyázást követő
nyomasztó érzés; a feldolgozás területe túl nagy kihívás előtt áll: mértéktelenül
eszünk-iszunk, túl sokat szeretnénk befogadni, túl sokat képzelünk magunkról;
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gyomorrontás gyakran fordul elő gyermekeknél, ők ugyanis még nem képesek
maguknak határt szabni, és túlértékelik, vagy egyáltalán nem is ismerik még emésztőés feldolgozórendszerük lehetőségeit - a probléma felismerése azonban rögtön
elrontja a kedvüket.
Feldolgozás: mielőtt gyomrunkat elrontjuk, illetve elkedvetlenítjük, figyeljünk
a minőségre és a mennyiségre; tanuljunk meg élvezettel fogyasztani, uralkodjanak
asztalunknál Venus istennő tulajdonságai (harmónia, szépség); a mennyiség helyett
a minőségre fektessük a hangsúlyt.
Feloldás: teltségérzet és dőzsölés helyett beteljesülés.
Ősprincípium: Hold-Jupiter.

Gyomorsüllyedés
Testi szint: has (érzés, ösztön, oltalom), gyomor (érzés, befogadóképesség).
Tüneti szint: a gyomor lesüllyed rögzítő szalagjainak gyengülése következtében;
bizalmatlanság, veszteségek a fészek melegében, a biztonságban, a lélek otthonában;
az állandó telítettség okozta kitágult, nagy gyomor mélyen a hasüregbe süllyed;
kielégíthetetlenség.
Feldolgozás: könnyedebben kezelni a saját fészkünk körüli területet; tudatosan
ellazulni és megfeledkezni önmagunkról; a gyomor helyett a lelket „ringatni"
(himbálni); elegendő ellátást biztosítani átvitt értelemben, hogy ezzel tehermentesítsük a gyomrot; jóllakni, anélkül hogy a gyomrot a telítettség érzésével megterhelnénk.
Feloldás: több lazaságot, lelki nyugalmat kialakítani saját biztonságunkkal,
családunkkal és otthonunkkal kapcsolatban.
Ősprincípium: Hold-Neptunusz.
írod.: Ver., Bewufit Fasten (Tudatos böjtölés).

Gyomorszájgörcs
(cardiospasmus/achalasia, gyomorszájszűkület; lásd még: Hányás)
Testi szint: nyelőcső (táplálékszállítás).
Tüneti szint: a lenyelt falattal szembeni ellenérzés (Ver.); krónikus követelőzés (Ver.);
mély félelem mindenfajta újdonság befogadásától; elzárkózás mindenfajta
„betolakodótól";,hányok tőle" vagy „felfordul tőle a gyomrom"; hatalmas éhség és
hasonlóan hatalmas félelem tartják fenn az „egyensúlyt"; mohóság és aszkézis.
Feldolgozás: az önmegtagadás őszinte bevallása magunknak; a páciensnek el kell
ismernie, hogy nem képes az őt körülvevő világ és saját élete történéseit feldolgozni;
fel kel hagynia azzal a magatartással, hogy mindent öntudatlanul „lenyeljen"; meg kell
tanulnia „kiköpni" bizonyos dolgokat, amelyek nem előnyösek számára; határozott
program kidolgozása a tudatos étkezés és élvezet elsajátítására: meg kell tanulnia
lassan, kis falatonként magához venni az ételt.
Feloldás: kiválasztás; védelem a káros hatásokkal szemben; kis lépésekkel haladni;
bhoga mint ellenpólus (= 'a világot megenni és megemészteni').
Ősprincípium: Hold-Szaturnusz.
írod.: Ver.
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Gyorsult képzettársítás
Tüneti szint: a gondolatok nem a megszokott, szigorú, racionális logika szerint
következnek, hanem szabad asszociációk zavaros sorrendje követi egymást összefüggéstelenül, majd rendkívül gyorsan tovaszállnak; a tudatalattiból gondolatok laza
szerkezetű, teljesen kontrollálatlan láncolata kerül felszínre; a gyorsult képzettársítás
az úgynevezett „normális embernek" az idegeire megy, mivel túl gyorsan és összefüggéstelenül, egyszerűen csak magunk elé hányjuk gondolatfoszlányainkat, ugyanolyan formában, ahogyan azok a tudat mélyéből felszínre törnek: a tünet rámutat ipari
társadalmunk nagyfokú ellenőrzési törekvéseire; a pszichoanalízis szabad asszociációjának közelsége bizonyítja a tudattalan közelségét; az ellenpólust a képzettársításra
való képtelenség jellemzi, amely a túlzottan alkalmazkodó embereknél jelenhet meg,
ennek azonban teljesítményorientált társadalmunkban nincs betegségértéke.
Feldolgozás: tudatelemző gyakorlatok, amelyeknek az a céljuk, hogy a legtöbbször
irracionális belső monológok tudatosuljanak és távlati célként lecsillapodjanak; bátran
fogadjuk el saját, logikátlan mélységeinket, az élet és a gondolatok sűrűjének lázas
kapkodását; hangolódjunk rá gondolataink áradatára: tanuljuk meg szemlélni azokat;
kontrolláljuk önmagunkat és saját mélységeinket, forduljunk tudatosan a tudatalatti
felé; gondolataink özönéből halásszunk ki egy-egy ötletet, és valósítsuk meg;
középpontgyakorlatok: mandalafestés és -meditáció, taj esi stb.
Feloldás: találjuk meg a középutat az ötletek hiánya és azok túláradása között,
az életünket veszélyeztető totális kontroll és teljes káosz között.
Ősprincípium: Merkúr-Uránusz.

Gyulladás
(fertőzés, inflammatio; lásd még: Góc)
Testi szint: az egész szervezet érintett lehet.
Tüneti szint: gyulladás (-itis) = anyagivá vált konfliktus, agresszió, harc: „mérgében
főni"; „szikra a puskaporos hordóban", a konfliktus fellángolása, lángra lobbanása;
„tűzbe tartani a kanócot", „felgyújtani a házat", valami lángra lobban, „egy szikra elég
ahhoz, hogy robbanjon"; új, felkavaró kihívások és impulzusok törnek fel („a háború
minden dolgok atyja", „mi forrósít fel engem ennyire?"); aki nem ébred fel,
az megnyitja a kórokozók előtt a kapuit, illetve minél erősebb a lelki ellenállás, annál
gyengébb a testi: egy megfertőzött ember lelkileg nem képes védekezni; „modern
életellenesség": az életet antibiotikumokkal legyőzni (anti = 'ellen', bios = 'élet').
Feldolgozás: a felgyűlt dolgot hagyni kiürülni; egy izgalmas kérdés felé nyitni,
ahelyett hogy a testet csatatérré változtatnánk; felvállalni a harcot, elrendezni a
konfliktusokat; döntéseket hozni, az elnyomott energiákat felszabadítani; beengedni az
új impulzusokat; tudatossá válni; merni változtatni, felhagyni a régi szemlélettel,
szokásokkal; fokozatosan fejlődni és érni.
Feloldás: együtt élni a konfliktusokkal, elfogadni az emberiség konfrontációra való
hajlamát.
Ősprincípium: Mars.
írod.: Út.
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H
Haemangioma
(lásd: Érdaganat)

Haematemesis
(lásd: Vérhányás)

Haematocolpos
(lásd: Hüvelyi vérgyülem)

Haematoma
(lásd: Véraláfutás)

Haematuria
(lásd: Vérvizelés)

Hajhullás
(kopaszság)
Testi szint: haj (szabadság, vitalitás).
Tüneti szint: vedlés; fizetni a múltért: „kihull a haja tőle"; áldozatot hozni; túl kevés
a friss hajtás; az „oroszlánsörény" elvesztése: a hatalom és a befolyás elvesztése;
védtelennek, meztelennek és kiszolgáltatottnak érezzük magunkat: „csupaszak
vagyunk, mint a meztelencsiga"; megbüntetjük saját magunkat; menekülés
a csecsemőkorba, amikor még nem volt hajunk: „csupasz, mint a baba popsija";
megritkult hajdísz: tudatalattink őserdeje megritkult; katonáknál: jelképesen
megfosztották őket a szabadságuktól és a hatalmuktól, és egy idegen uralomnak kell
engedelmeskedniük; apácáknál és apátoknál: önkéntesen alárendelték magukat egy
magasabb hatalomnak, feladják saját szabadságukat és büszkeségüket; a naivitás jele.
Feldolgozás: a régi szabályok megkérdőjelezése, engedjük el a régi és idejétmúlt
dolgokat, csináljunk helyet az újnak; vegyünk búcsút bizonyos gondolkodási
mintáktól; fizessük vissza régi tartozásainkat (saját magunknak is); kérdés: „Mivel
tartozom (magamnak)?"; lássuk be, hogy nem történik semmi új az életünkben, hogy
ez így nem megy tovább, kérdőjelezzük meg lelki fejlődésünket; áldozzuk fel önként
időközben akadállyá vált szabadságunkat; ismeijük el, fogadjuk el szabadságunk
elvesztését; ismeijük fel az önbüntetést, és tegyünk eleget a belülről jövő
elvárásainknak, ahelyett hogy (a hajhullás által) „leüljük a büntetést"; kopaszság: saját
gyerekességünk magasabb szintre hozása; a tudatalatti őserdejében világosságot és
öntudatosságot teremteni.
Feloldás: tisztázni a múlt dolgait, hogy teret adhassunk az új erőknek és
impulzusoknak; tudatos áldozathozatal: lemondás külső szabadságunkról és
hatalmunkról (kolostori élet).
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Ősprincípium: Uránusz-Nap.
írod.: Léi, Sors.

A hajhullás speciális változatai
(tünetileg és a feldolgozás szintjén)
1. foltos hajhullás (alopecia ariata): szembenézni a mély, tudat alatti bánattal,
gondokkal (pl. testvér halála), „fájdalmunkban kitépjük az összes hajunkat", tudatos
gyász, a gyászszertartás bepótolása; vegyünk búcsút az elavulttól, a régitől; lássuk be,
hogy szabadságunkkal és hatalmunkkal fizetünk az elmulasztott dolgokért;
2. tonzúraszerű hajritkulás férfiaknál: magasabb szférák iránti nyíltság;
3. kopaszodó halánték: több nyíltsággal közelíteni a filozófiai aspektusokhoz és a
szellemi dolgokhoz;
4. magas homlok: teret engedni a szellemi világnak, előtérbe helyezni életünk
szellemi aspektusát.

Hajlott hát
(kyphosis)
Testi szint: gerincoszlop (dinamika és tartás, őszinteség), hát (erőfeszítés, fáradozás,
őszinteség).
Tüneti szint: túlnyújtott hátizmok az elülső oldalunk védelmére (amelyet elrejtünk);
nem megélt alázat; görnyedt, megtört gyermek vagy felnőtt;, Jelfelé nyal, lefelé tapos"
(„stréber" és „talpnyaló" mentalitás); „meghúzzuk magunkat", nem vagyunk
egyenesek; elnyomott erő, halovány, hatástalan önkifejezés; jellemgyengeség; inkább
meghajlunk, minthogy bárkit is megbotránkoztassunk; hiányzó támasz.
Feldolgozás: ellenállni, mielőtt még kettétörik a hátunk; tudatosan átérezni az elvtelen
alkalmazkodást (opportunizmust), felismerni összeegyeztethetetlenségét a belső,
és hosszú távon külső őszinteséggel és egyenességgel; támaszt keresni saját életünk
tengelyében; önmagunk támaszává válni; a szív és a kommunikáció területét (tüdő)
kinyitni.
Feloldás: megaláztatásainkat a tudatosság segítségével valódi alázattá alakítani.
Ősprincípium: Szaturnusz.
írod.: Léi, Mkass. Rückenprobleme (Hátproblémák).

Hajszálértágulat
Testi szint: erek (az életerő áramlásának útvonalai), kötőszövet (kapcsolat, tartás,
kötelezettség).
Tüneti szint: érzékenység, sebezhetőség; könnyű elkápráztatni vagy megsérteni
minket; igény a tisztaságra; stabilitás, a szilárd személyiséget csak pár „ártatlan kis
szépséghiba" csúfítja el.
Feldolgozás: a szellemi-lelki benyomások befogadásának fokozása: a figyelem
fokozása meditatív gyakorlatok által; tisztázni, hogy saját vitalitásunkat életünk mely
területén tudnánk a legteljesebb mértékben hasznosítani: hagynunk kell, hogy
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életerőnk minél inkább felszínre töijön; a tisztaságra, feddhetetlenségre törekvő
igényünket a tudat szintjén kamatoztatni.
Feloldás: a kisebb hibák elfogadása poláris világunk részeként.
Ősprincípium: Merkúr/Vénusz-Uránusz.
írod.: Herz-

Halláskiesés, féloldali
(lásd. még: Nagyothallás, Fülzúgás)
Testi szint: fúl (engedelmesség).
Tüneti szint: túlterhelés vagy stresszhelyzet következtében hirtelen, váratlanul
elveszítjük hallásunkat, gyakran csak az egyik fülünkre; a nagyothallás az
engedelmesség megtagadásáról árulkodik: „nem hallod, amit mondani akarok?";
,hallani sem akarok róla", „egyik füle bal, a másik nem hall", „vaj van a füle
mögött"; a visszahúzódás, a világ elől való elzárkózás meg nem oldott „változata":
a tünet „segít abban", hogy az érintett valóban elzárkózzon a külvilágtól; a hallás
belülről történő kikapcsolása (nagyothallás a belső fülben); gyakori a fülzörej: a külső
hangokat felváltja a belső hangok „filharmóniája".
Feldolgozás: fogadjuk el, hogy néha szükségét érezzük a hirtelen, minden előzmény
nélküli elrejtőzésnek a világ szeme elől; ahelyett hogy másokra, azaz a külvilág
hangjaira figyelnénk, inkább megérzéseink, vagyis a belső hangok szerint
cselekedjünk; tartsunk távolságot a külvilágtól (a káros anyagok befolyásától), még
mielőtt a sors venné ki kezünkből a cselekvés lehetőségét.
Feloldás: tanuljunk meg újra befelé hallgatni, és megbízni abban, amit hallunk, bízni
belsőnk üzenetében, lelkünk hangjában.
Ősprincípium: Szaturnusz,
írod.: Léi.

Hallóideg-neurinoma
(acusticus neurinoma; a hallóideg jóindulatú daganata)
Testi szint: agy (kommunikáció, logisztika), hallóideg (nervus statoacusticus,
telefonkábel).
Tüneti szint: növekedési impulzusok az egyensúlyozó és hallószerv területén.
Feldolgozás: a belső egyensúly és a befelé figyelés képességének kiépítése (a kórkép
maga végső lefolyását tekintve megsüketüléshez és az egyensúly elvesztéséhez
vezethet); saját középpontunkról szóló meditációk, taj esi, korongozás (a forgó
korongasztal szimbolikus erejének használata), mandalafestés.
Feloldás: hallgatni, meghallgatni, odafigyelni (belülre és kívülre is); belső
egyensúlyunk megtalálása; odafigyelés a belső hangra.
Ősprincípium: Szaturnusz-Jupiter-Vénusz.

Hallójárat-ekcéma
(lásd még: Ekcéma, Bőrkiütés)
Testi szint: külső hallójárat (hangtölcsér, hallócső).
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Tüneti szint: viszkető kiütés a külső hallószerv bejáratánál: „viszket" meghallani
valamit; valami sötét, kellemetlen, de ugyanakkor izgató kerül felszínre, „hallat
magáról"; agresszív megnyilvánulások (kiütések) a szófogadás, meghallás területén.
Feldolgozás: nem a fülben turkálni, kapirgálni, hanem leásni a tudattalan mélyébe;
a belső dolgokra fülelni: mi akar onnan, a sötétségből előbújni, mi ennyire
„viszketően" sürgős; ápolni a hallójáratot, és fejleszteni a hallást (a hallójárat
borogatása saját vizeletünkkel).
Feloldás: nyitottá válni a mélyből jövő, kellemetlennek tartott üzenetekre.
Ősprincípium: Vénusz-Szaturnusz.

Hallucinálás
(érzéki csalódás, külső hatások nélküli érzékelés)
Tüneti szint: olyan észlelések, érzékelések, belső képek, amelyek nem objektívek
(nem oszthatók meg másokkal): optikailag = képek látása; akusztikusán = hangok
hallása; szaglás területén = szagok érzése; tapintás területén = érintések érzékelése;
ízlelés területén = ízek érzékelése.
Feldolgozás: minden érzékelést valósnak tartani, főleg a belsőkre fordítsunk nagyobb
figyelmet: aki időben hallgat a belső hangokra, és időben elhiszi beíső látomásait,
annak nincs szüksége pszichiáterre; foglalkozzunk belsőnk érzékelésével; ismeijük fel
a belső hangok és látomások életfontosságú funkcióját (ha az alváskutató intézetben
1 hétig elfojtják az álmokat, az mindenkinél hallucinációkat okoz); tudnunk kell, hogy
minden látomás elmentett képeken alapul (a zenei hallucináció elmentett
hangsorozatokon); meg kell tanulni, hogy miként kell ezekkel az információkkal
bánni, még mielőtt a feszültség túl nagyra nő bennünk; vegyük komolyan lelki
realitásunkat; belső valóságunkat könyveljük el igazságnak; tanuljunk meg tudatosan
képzelődni: pl. a tibeti buddhizmusnál a belső világ nyitott szemmel való látása
a képzés egyik feladata.
Feloldás: ismeijük fel, hogy minden érzékelés legelőször belül alakul ki; időben
figyeljünk fel belső érzékelésünkre.
Ősprincípium: Neptunusz.

Halpikkelybőrűség
(lásd: Ichthyosis)

Hangképzési problémák
(lásd még: Rekedtség, Köpködő beszéd)
Testi szint: gége (önkifejezés, hangulat), hangszálak (kifejezés, beszéd).
Tüneti szint: a rezonancia problémája, a hang megmutatja, hogy mennyire vagyunk
összhangban testünkkel és belső hangunkkal; fejhang: csak a fejjel vagyunk
összhangban; sípoló hang, remegő hang: nem merünk élni a lehetőségeinkkel; félelem
a saját erőnktől; rekedt hang: ingerültség, nem állunk ki saját kijelentéseink mellett;
halk, elmosódott hang: nem akaijuk elkötelezni magunkat, differenciálatlan
gondolatok; fojtott hang: elfojtott könnyek, elfojtott harag; érdes hang: megfeszült
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küzdelem a belső ellentmondásokkal, nem engedjük bele magunkat a dolgokba;
dübörgő, öblös hang: bár kívülről mókamesterek, belülről azonban lehangoltak
vagyunk, nincs beleérző képességünk az új, változást hozó helyzetekbe; sziszegő
hang: el akarunk csábítani, és valami titkosat, tiltottat akarunk mondani, elfojtott
agresszió; éles, metsző hang: a figyelemért, elismerésért folytatott harc; krákogás,
torokköszörülés: elakadunk mondanivalónk elején, hiába igyekszünk meghallgattatni
magunkat; a kritikát nem fejezzük ki nyíltan.
Feldolgozás: a hang és a hangulat korlátozásairól tudomást kell venni: azokat
a területeket, amelyek nem rezonálnak, életre kell kelteni, és szólásjogot kell
biztosítani számukra, meg kell adni nekik a szavazati jogot.
Feloldás: az „élettelen" testrészeinket jobban kell integrálni életünkbe, és teljes
emberként kell megszólalni.
Ősprincípium: Merkúr.
írod.: Léi.

Hangszalaggyulladás
(lásd: Rekedtség)

Hányás
(lásd még: Hányás-hasmenés, Széklethányás, Terhességi panaszok, Utazási
betegségek)
Testi szint: torok (bekebelezés, védelem), gyomor (érzés, befogadóképesség).
Tüneti szint: valami előtör; túl sok oda nem illőt, megemészthetetlent „tömtünk
magunkba"; megszabadulni azoktól a dolgoktól és hatásoktól, amelyekre nincs
szükségünk, amelyeket nem tudunk megemészteni; védelem, lemondás, el nem
fogadás: „felfordul a gyomrunk", „valami megint feljön"; akut követelőzés: „hányingert keltő a helyzet"; egy probléma, mint egy kő, ül a gyomorban, és elveszi
az étvágyat; tombolni a dühtől és mérget köpni: „epét köpni"; keresni
a megkönnyebbülés, felszabadulás lehetőségét, valami nyomasztótól megszabadulni.
Feldolgozás: tudatosan beismerni az ellenállást; megtanulni fellázadni, hogy ne
csinálhassanak meg velünk bármit; beismerni a dühünket; gyakorlatok a bennrekedt,
„elnyomott" agresszió kiengedésére; elfogadni, hogy nem lehet mindent, bármilyen
körülmények között megemészteni; tudatosan megkönnyebbülni (a hánytatás mint régi
természetgyógyászati módszer).
Feloldás: megszabadulni azoktól a dolgoktól, amelyekben csalódtunk, amelyekkel
nem jöttünk tisztába, amelyeket nem tudunk (és akarunk) megemészteni; kiköpni azt,
ami nyomaszt bennünket.
Ősprincípium: Hold-Mars/Uránusz,
írod.: Ver., Út.

Hányás-hasmenés
(cholera nostras; lásd még: Hányás, Hasmenés)
Testi szint: gyomor (érzelem, befogadókészség), belek (anyagi benyomások feldolgozása).
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Tüneti szint: képtelenek vagyunk az akut élethelyzetet feldolgozni, megemészteni;
mindentől gyorsan meg akarunk szabadulni, semmit nem akarunk befogadni; minden
zsilip kinyitása, hogy a feldolgozatlan, megemésztetlen dolgok az összes lehetséges
útvonalon távozni tudjanak.
Feldolgozás: mindazon dolgok átfogó értelemben vett elengedése, amelyeket nem
vagyunk képesek, illetve nem akarunk feldolgozni.
Feloldás: mindent átengedni, hagyni „keresztülfolyni" magunkon anélkül, hogy
belebonyolódnánk bizonyos dolgokba: az indiai bhoga is ezt a jelentést hordozza:
'megenni, megemészteni a világot', anélkül hogy elvesznénk benne.
Ősprincípium: Hold-Merkúr-Plútó.

Harántfekvés
(lásd: Szülési komplikációk: harántfekvés)

Harapás
(lásd még: Baleset)
Testi szint: a test felületén bárhol előfordulhat.
Tüneti szint: nyitottság a visszaélésekkel, támadásokkal szemben.
Feldolgozás: beengedni a kívülről jövő energetikai impulzusokat (pl. aikidó vagy
egyéb küzdősportok gyakorlása); külső, idegen energiák általi ösztönzés befogadása
(esetleges támadások kieszközölése pl. vita során); belül kitárulkozni, kívülről pedig
megerősödni, pl. magunkban nyíltan és bátran a kutya elé lépni, ami gyakran
megakadályozza a támadásban; a valóságban megjelent állatról alkotott kép belső
feldolgozása: a kutya agressziója; a kígyó alattomos, veszélyes csábítása stb.;
szembenézni saját „harapósságunkkal".
Feloldás: veszélyes helyzetek nyílt felvállalása: éberség és reakciókészség az
elfordulás helyett (nyíltan a kutya szemébe nézni); szembenézni az erőszakkal;
vállalni a kihívásokat.
Ősprincípium: Mars.

Hasgörcs
Testi szint: has (érzelem, ösztön, élvezet, középpont).
Tüneti szint: a tapasztalatok és a benyomások, valamint a világ görcsös
„megemészteni akarása".
Feldolgozás: a benyomások megemésztését (tudatosan) bátrabban, energikusabban,
harciasabban megközelíteni; a nehezebben emészthető „falatokat" kihívásnak
tekinteni, amelyek elősegítik fejlődésünket; felismerni hasunk valódi szerepét: egyfajta
közvetítő a tiszta (szívű) érzések és az állatias, ösztönös érdekek között alsótestünk
szintjén.
Feloldás: megemészteni a világot (ind. bhoga = 'megenni a világot, és megemészteni
azt'), vagyis a karma összes gyümölcsét megemészteni (= tudatos felkészültség, hogy
learassuk, amit vetettünk); „gyomorból élni".
Ősprincípium: Merkúr-Plútó.
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Hashártyagyulladás
(peritonitis)
Testi szint: hasüreg, mindenekelőtt a gyomorból (érzelem, befogadókészség)
és a bélből (az anyagi benyomások feldolgozása) kiindulva.
Tüneti szint: háború, küzdelem a túlélésért, ami a test középpontjáért, a hasüregért
folyik; azaz minden e körül a pont körül forog: köldöknézés; tetszhalottreflex.
Feldolgozás: harc a saját középpontunkért; a „köldöknézésnek" lelki szempontból
időben kell megtörténnie; olyan nyugalmi időszakokat kialakítani, amikor a has
egyáltalán nincs leterhelve az emésztési munkával (pl. böjt segítségével; éjszakánként
legalább 12 órát, évente legalább egy hétig böjtölni).
Feloldás: nyíltan és bátran, „gyomorból" cselekedni; megbízni a „gyomorból jövő"
érzésekben: a világ köldökét (saját világunkét) komolyan venni, figyelni jelzéseire.
Ősprincípium: Merkúr/Hold-Mars.
írod.: Ver.

Hasmenés
(diarrhoea; lásd még: Hányás, Vérhas, Utazási betegségek)
Testi szint: vékonybél (analízis, asszimiláció), vastagbél (tudatalatti, Alvilág).
Tüneti szint: hajlam a túlzott elemzésre és kritikára, mindenben kifogásolnivalót
találni és semmit nem elfogadni (erős, vékonybélből származó hasmenés);
megemésztetlenül átengedjük magunkon az eseményeket; félelemből hagyjuk
„elfolyni a dolgokat"; közben feláldozzuk az élet sóját, illetve lelkét (= víz), hogy ne
kelljen „bevállalnunk" azt, amit eredetileg terveztünk (Ver.); egzisztenciális félelmek,
„be vagyunk szarva", „becsináltunk a félelemtől", félelem az élettől; a rugalmasság
hiánya (folyadékvesztés); ragaszkodás a hiábavalóhoz (tenesmus = improduktív bélgörcs); gyermeki viselkedésmintát felvenni: „kis szaros", egy az egyben olyannak
lenni, mint egy gyerek; tisztulás, a ballasztanyagoktól való megszabadulás
(beöntések).
Feldolgozás: saját kritikusságunkat is kritizálni; böjtölni; önszántunkból (tudatosan)
nem vinni semmi szilárdat a szervezetbe; megtanulni elfogulatlanul látni a dolgokat,
és egyeseket ellenőrzés nélkül is a közelünkbe engedni; fejleszteni az
áldozatkészséget, megtanulni adni és kapni; elmerülni az egzisztenciális félelemben,
illetve távlatokat és nyitottságot nyerni általa; teret engedni a belső gyermeknek
(tudati szinten); megszabadulni a túl magas elvárásoktól és a bátorságpróbáktól
(a világjáró utazásai közben szerzett hasmenése); kinyújtózni, rugalmassá válni,
hagyni megtörténni a dolgokat; őszintének lenni („letolni a nadrágot"), és felismerni,
mekkora nyomás alatt állunk.
Feloldás: engedni megtörténni azt, aminek meg kell történnie; uppekhát
(higgadtságot) gyakorolni: „leszarni" az eredményt; a tisztánlátás kifejlesztése,
felfedezni lényünk magját.
Ősprincípium: Merkúr (vékonybél)-Plútó (vastagbél)-Uránusz (hasmenés),
írod.: Ver., Mkass. Verdauungs-probleme (Emésztési problémák).
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Hasnyálmirigy-elégtelenség
Testi szint: hasnyálmirigy (agresszív elemzés, édes élvezet), vékonybél (elemzés,
asszimiláció, beolvasztás).
Tüneti szint: a kritikai képesség gyengülése; legbelül lemondtunk arról
a képességről, amelynek segítségével a dolgok mélyére tudnánk hatolni (alaposság);
a részletességre, a pozitív értelemben vett „szőrszálhasogatásra" való hajlam eltűnése.
Feldolgozás: mind önmagunk, mind mások kritikus szemléletének korlátozása;
élvezni a jótékony felületesség örömét; nagyvonalúan gondolkodni.
Feloldás: bizalommal fordulni az élet felé.
Ősprincípium: Szaturnusz-Merkúr/Mars.

Hasnyálmirigy-gyulladás
(pancreatitis)
Testi szint: hasnyálmirigy (agresszív elemzés, édes élvezet).
Tüneti szint: „harc a lőszerraktárban", ami duplán veszélyes; gyakori előzmények:
menekülés az alkoholba és hatalmas evészeti orgiákba = a lelkiismeretünket akaquk
megkímélni hasunk romboló erejű túlterhelésével; a konfliktuskerülés egyik módja,
azaz az önelemzés, illetve a belső konfliktusok elkerülése (ha iszunk, addig se kell
szembenéznünk önmagunkkal).
Feldolgozás: bátor és nyílt, illetve agresszívebb önelemzés; a robbanásig feszülő
területek figyelmesebb vizsgálata és részletes elemzése; az önpusztító erőknek
az alkotó munkába való „bevetése".
Feloldás: szembenézni velük, és megérteni az élet három legfőbb működtető erejét:
az alkotót (a Napot), a megtartót (a Szaturnuszt) és a pusztítót (a Plútót).
Ősprincípium: Mars, Merkúr,
írod.: Ver.

Hasnyálmirigyrák
(lásd még: Rák)
Testi szint: hasnyálmirigy (agresszív elemzés, édes élvezet).
Tüneti szint: a hasnyálmirigysejtek agresszív elpusztítása, ami az emésztési funkciók
leállásának veszélyével is jár; az élelmiszerek agresszív elemzése, lebontása közepette
létrejött cselekvésminta torzulása; az elfajzott mirigysejtek burjánzó elteijedése, szinte
mindig a pancreasfejtől kiindulva; a férfiaknál háromszor gyakoribb, mint a nőknél;
oly mértékben letértünk eredeti fejlődési útvonalunkról, valamint annyira
eltávolodtunk attól, hogy képesek legyünk az életet teljességében elemezni, átlátni, és
megemészteni, hogy a test kénytelen az elfelejtett, illetve elnyomott lelki problémákat
ilyen drasztikus módon felszínre hozni; gyakori konfliktusok az ellátás körül: nem
kapjuk meg, amiről azt hittük, hogy jár nekünk, illetve amit titkon már saját
tulajdonunknak véltünk; a szellemi-lelki fejlődés ezen a téren oly mértékben blokkolt,
hogy a testben ilyen agresszív és rendhagyó módon tör utat magának; a rák testi
szinten valósítja meg azt, amire a tudat szintjén lenne szükség; a rosszindulatú
burjánzás igen hamar átterjed az olyan területekre, mint pl. a párkapcsolat vagy
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az ellentétek kiegyensúlyozása (vese), kicserélődés és kommunikáció (tüdő)
vagy az élet értelmének kérdése (máj).
Feldolgozás: kérdőre vonni az élet értelméről és megemésztéséről szóló régi, elavult
beidegződések és meggyőződések létjogosultságát, és adott esetben kíméletlenül
kiirtani azokat; az értelmezés és emésztés témakörében végre teret engedni a saját, új,
szokatlan és esetleg akár merész elképzelések számára, bátran hagyni kibontakozni
azokat; emlékezni korábbi álmainkra, céljainkra, terveinkre, amelyeket az életben meg
akartunk valósítani, és most nekilátni határozottan és „vakmerően" átültetni azokat
mostani élethelyzetünkbe; a mostani lehetőségeinkkel megvalósítani azokat, annak
tudatában, hogy már úgysincs mit vesztenünk; bátorság az egyéni, sajátos
megvalósításhoz, ahhoz, hogy végre a magunk útját jáijuk; a testet tehermentesíteni
azzal, hogy a növekedési impulzusokat a tudat szintjére emeljük (ahelyett hogy
a rákos sejtek kapnák ezt a feladatot); minden, a Rákkal kapcsolatos biztonsági
intézkedést figyelembe venni, mivel a rák a szervezet egészét érinti.
Feloldás: feladni a régi, saját természetünktől idegen értelmezéseket, értékeléseket,
ítéleteket, elképzeléseket a feldolgozást és a megemésztést illetően, és „erőszakosan"
és nyíltan harcolni saját életutunkért, az élet számunkra tartogatott lehetőségeiért;
értelmet találni a spiritualitásban, az érzékek világában, ahelyett hogy „testbeszéddel"
oldanánk meg a dolgot; felismerni annak szükségességét, hogy a testi és egyben
életveszélyes szintről az embert próbáló, de életmentő szellemi-lelki szintre jussunk,
és itt érjünk el növekedést az adott ősprincípium hatáskörén belül; a minden határt
túlszárnyaló szeretet újrafelfedezése életünkben; félretenni a mások által felállított,
idegen normákat, idetartoznak a saját magunk által elfogadott és saját életünk részeivé
tett idegen normák is, ezen túl pedig csak a saját legfőbb törvényszerűségeinknek
elkötelezetten élni és alkotni, kifejezni magunkat.
Ősprincípium: Merkúr-Plútó.
írod.: Léi, Vkass. Krankheits bilder unserer Zeit (Korunk kórtünetei), Mkass. Krebs
(Rák).

HaspufTadás
(lásd: Puffadás)

Hastífusz
Testi szint: emésztőrendszer (indiai bhoga = 'világevés és -emésztés').
Tüneti szint: fej- és nyakfájás, amely magas, akár 40 fokos lázzal jár, hasfájás,
amelyet váltakozva kísér hasmenés és székrekedés; olyan mértékben legyengül
a szervezet, hogy gyakran nem lehet hozzánk szólni; komplikációként megjelenhet
bélvérzés, bélperforáció, agyhártyagyulladás és pszichózis: a belekért, a táplálék
megemésztésért és az életért folytatott harc az Alvilágban; a láz a védekező rendszer
általános mozgósítására utal, a hasmenés és a székrekedés váltakozása a mélyben
megbúvó félelmek váltakozását szimbolizálja; a bélvérzés és bélperforáció mutatja,
hogy vérre menő harc folyik, és az emésztőtraktus „szakítópróbának" van kitéve.
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Feldolgozás: kitartó, minden erőnket igénybe vevő küzdelem az élet feldolgozásáért
és megemésztéséért; önként nézzünk szembe saját félelmeinkkel; bátran vessük be
életenergiánkat a harcba, és ne riadjunk vissza a „szakítópróbáktól" sem.
Feloldás: vállaljuk fel a harcot az Alvilágban és környékén, az árnyékvilágban;
béküljünk ki sötét oldalunkkal, nehogy véletlenül hátba támadjon bennünket.
Ősprincípium: Plútó-Mars.

Hátfájás
(lásd még: Tartáshiba)
Testi szint: hát (erőfeszítés, őszinteség), gerincoszlop (dinamika, tartás, őszinteség).
Tüneti szint: diszkrepancia a belső és külső tartás között; lázadás, mert belső
tartásunkat, árnyékterületeinket nem élhetjük ki szabadon; az őszinte, de nem kedvelt
viselkedések kompenzálása tartós fájdalmat okoz, mert csak folytonos energiakifejtés
eredményeként maradhatnak fenn: őszintétlenség,,ferde szándék"; összehúzni
magunkat; nem tudunk kiállni önmagunkért; problémákkal küzdeni; a „bánattól
sújtva" élni: a feldolgozatlan bánat testtartásunkban jelenik meg; egzisztenciális
terhek nyomása alá kerültünk (porckorongsérv); a nőies pólust (a puha porckorong)
a gerincoszlopon, az élet tengelyén két kemény (férfias) csigolyatest nyomja össze;
nyak- és hátcsigolya-fájdalmak: érzelmi támasz, támogatás utáni segélykiáltás; ágyéki
csigolya fájdalmai: az egzisztenciális (anyagi) támasz, támogatás utáni segélykiáltás;
merev hát; korlátozott a szabad önkifejezés; saját erőnk nem talál megfelelő támaszra.
Feldolgozás: felfedezni és bevallani a tudattalan őszintétlenséget (önmagunkkal
szemben is); eljutni az eredetileg őszinte, de hibás tartáshoz, és abból kiindulva,
a valódi őszinteségen dolgozni; megvizsgálni az erőfeszítések (amelyeket a hátunkon
cipelünk) helyességét; levenni hátunkról a fölösleges terheket, a tudattalanul
magunkkal cipelt nyűgöket legalább tudatosítani magunkban; a hátfájást, feszülést
tudatos cselekedetekké átalakítani; a taj esi gyakorlatok végzése hasznos lehet a jobb
mozgáskultúra kialakításához.
Feloldás: kiállni magunkért és tudatos magatartásunkért.
Ősprincípium: Szaturnusz.
írod.: Léi, Út., Mkass. Riickenprobleme (Hátproblémák).

Hebefrénia
(serdülőkori skizofrénia; lásd még: Skizofrénia)
Tüneti szint: a skizofrénia leggyakrabban serdülőkorban kezdődő, legrosszabb fajtája;
üldözési mánia és érzéki csalódások nélkül is előfordulhat, és a személyiség teljes
széteséséhez vezet; gyerekes, komolytalan magatartásforma: a bohóc, a „minden lében
kanál" mókamester, aki képes félelmetesen jő, már-már őrületes hangulatot kelteni;
hozzátartozói számára „a lét elviselhetetlen könnyűségének" élő képviselője;
nagyképűnek is tűnhet; viccelődési mánia, a gyerekes viselkedés csillapíthatatlan
vágya, véget nem érő hülyéskedés, bohóckodási kényszer; gyakran őrült ötletek,
olykor kiborítóan hektikus, olykor zseniális, hirtelen kipattanó, vakmerő ötletáradat;
az élet gyermeteg elvesztegetése; az arany középút és saját középpontunk elvesztése:
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a viccelődő és gúnyos megjegyzések ideiglenesen elterelik a figyelmet saját életünk
tönkremenéséről; túl sokáig tartó (néha örökkévaló) gyerekes szerepminták.
Feldolgozás: tudatosan (és időben) magunk mögött hagyni a nevelés során kapott
normákat; saját identitásunk fejlesztése; megtalálni a felnőtté válás útjait (pubertáskori
beavatási rítusok); felismerni a szívünkben zajló hatalmi harc összes lelki elemét
(„két lélek lakozik, ó, lelkemben"); vállaljuk másságunkat, legyünk akár lazábbak,
beképzeltebbek vagy könnyelműbbek; kövessük saját, zseniális ötleteinket, vállaljuk
fel gyors életvitelünket és rugalmasságunkat; végezzünk olyan gyakorlatokat, amelyek
elősegítik középpontunk megtalálását (taj esi mint életfilozófia: minden mozgás
kiindulópontja a középpont); keressük (tudatosan) a kapcsolatot saját középpontunkkal: pl. végezzünk dervistáncot (a körbeforgás által a hívő zarándokok
közvetlen kapcsolatot alakítanak ki Istennel) vagy keringőzzünk, korongozzunk,
agyagozzunk: a korongasztal középpontjának megtalálása által vegyük fel
a kapcsolatot saját középpontunkkal; ezzel ellentétes földelési gyakorlatok: bőséges
táplálkozás, földhözkötött életmód, fizikai munka.
Feloldás: viseljük el saját létünk könnyedségét, és legyen bennünk annyi kitartás,
hogy zseniális ötleteinket megvalósítsuk.
Ősprincípium: Hold-Uránusz.

Hegdaganat
(kelőid)
Testi szint: a testfelszín hegesedései, bőr (határ, kapcsolat, gyengédség).
Tüneti szint: a műtétek és súlyos égési sérülések következtében fellépő hegdaganatok
azt jelzik, hogy az események nem múltak el nyomtalanul, és igazából nem sikerült
feldolgozni azokat; a heg kötőszövete elkezd buijánzani, és csúnya dudorodások
alakulnak ki rajta, mintha nem szeretnénk, hogy a heghez kapcsolódó esemény
feledésbe merüljön; sokszor épp akkor alakul ki, ha nagyon fontos volna számunkra,
hogy heg vagy hegesedés egyáltalán ne maradjon hátra (bikini-vakbél-heg): a traumás
eseményből csak keveset vagy semmit sem tanultunk, ezért erre a lehetőségre
állandóan emlékeztetni kell minket; az atomrobbanás okozta égési sérülések
következtében mindig kialakulnak hegdaganatok, ez azt mutatja, hogy ezekkel
az erőhatásokkal szervezetünk általában véve nem képes megbirkózni.
Feldolgozás: idézzük fel tudatunkban azt az eseményt, amely a heg kialakulásához
vezetett, és dolgozzuk fel lelkileg; ismeijük fel a heg, a sérülés értelmét, göngyölítsük
fel keletkezéstörténetét; tehermentesítsük a szervezetet: ne a szervezet tartsa életben
a történtek emlékét, hanem mi magunk, azáltal hogy önként felelevenítjük azt.
Feloldás: béküljünk meg az eredeti eseménnyel; őrizzük szenvedések nélkül
a tudatunkban.
Ősprincípium: Szaturnusz (heg)-Jupiter (buijánzás).

Heg területén keletkező sérv
(lásd még: Sérv, Köldöksérv)
Testi szint: mindenütt, ahol a sérülések miatt heg marad hátra.
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Tüneti szint: egy régi seb (ismételten) felszakad; ha a seb záródása aeoi megfelelő,
a hegszövet elenged; ilyen esetekben a heg mögött még mindig akkora nyomás feszül,
amely a vele szemben támasztott követelményeknek nem felel meg; régi problémák
nyomasztanak, amelyekkel a seb kialakulása környékén vettük fel a harcot.
Feldolgozás: tisztázzuk, hogy mennyire (milyen kevéssé) gyógyult a seb (lehet, hogy
még mindig haragszunk); vizsgáljuk meg újból a régi sebet, és új módszerekkel
segítsük eló a gyógyulást; nyúljunk vissza tudatosan korábbi tapasztalatainkhoz, hogy
azok segítségével feldolgozzuk, ami még nyitott; tudatosítsuk a heg mögött
meghúzódó (lelki) nyomást, és engedjük előtörni azt; tudatosítsuk korábbi sebeinket,
amelyeknek a gyógyulása még nem kielégítő; vegyük észre azokat a belső sebeinket,
amelyek soha nem gyógyultak be egészen.
Feloldás: járjunk új utakat, hogy régebbi témaköreink is végérvényesen
felszabadulhassanak.
Ősprincípium: Szaturnusz-Uránusz.

Hegyibetegség
Testi szint: tüdő (kapcsolat, kommunikáció, szabadság), agy (kommunikáció,
logisztika).
Tüneti szint: a növekvő magassággal egyidejűleg csökken a levegő oxigéntartalma,
így a szövetek energiaellátása is: koncentrációzavar, eufória, gyengeség léphet fel,
a mozgás és a gondolkodás lelassul, elalszunk, és ha nem találnak ránk idejében, meg
is halhatunk; nem felkészült, saját teljesítményeiket túlértékelő hegymászók különösen
veszélyeztetettek (3000 méter felett).
Feldolgozás: tisztázzuk, hogy hol húzódnak saját határaink; ismeijük be önteltségre
való hajlamunkat; másszunk meg más jellegű csúcsokat: pl. lelki-szellemi szinten,
az emberi kapcsolatok terén.
Feloldás: ismeijük meg magunkat, és legyünk alázatosak: a hegycsúcsokon az istenek
„lakoznak", hozzájuk csak az alázat útján juthatunk fel (veszélytelenül).
Ősprincípium: Merkúr-Uránusz.

Heliosis
(lásd: Napszúrás)

Hemeralopia
(lásd: Farkasvakság)

Hemianopsia
(féloldali látótérkiesés)
Testi szint: szem (belátás, átlátás, a lélek tükre és ablaka), látóidegek
(„fényvezetékek") kereszteződése.
Tüneti szint: 1. homonim hemianopsia (a látóidegek kereszteződésének sérülése
következtében mindkét szem bal vagy jobb fele egyidejűleg megvakul): a valóság női
vagy férfias oldala többé nem érzékelhető, mialatt a másik oldal érintetlen marad;
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2. heteronim hemianopsia (a chiasmában, azaz a látóidegek kereszteződésében történő
sérülések, folyamatok következtében a külső látótér kiesik): „szemellenzősség";
3. a heteronim hemianopsia ritka formája (olyan folyamatoknál keletkezik, amikor
egyidejűleg érintett a töröknyereg, a sellaturcica mindkét oldala, és mindkét oldalról
nyomás éri a látóidegeket, amelyek a központi látótér működéséért felelősek):
a dolgok közepe nem látható tisztán, a középpont elvesztése, a központi dolgokra való
koncentráció képtelensége.
Feldolgozás, feloldás: 1. felszabadítani a valóságnak azt a felét, amely megmaradt
számunkra, hogy ily módon visszanyeljük az ellenpóluson a teljes, kétoldali
látásunkat; 2. azáltal, hogy a lényegre összpontosítunk, szélesíthetjük látókörünket;
3. kevésbé céltudatosan, lazábban szemléljük az életet, tudatosítsuk, hogy a cél maga
az út.
Ősprincípium: Nap/Hold-Szaturnusz.

Hemicrania
(lásd: Migrén)

Hemiplegia

(lásd: Agyvérzés)

Hemofília
(lásd: Vérzékenység)

Hepatitis
(lásd: Májbetegségek)

Herecsavarodás
Testi szint: here (termékenység, kreativitás).
Tüneti szint: a here (leginkább kisfiúknál) több mint 180 fokban elcsavarodik
(manipuláció), ez megakadályozza a vér természetes áramlását, és hatalmas
fájdalmakkal jár; a here feldagad, kékesfekete színt ölt, elhal («• Nekrózis):
„kicsavart", ferde elképzelések a termékenységet és férfiasságot illetően.
Feldolgozás: (az érintett szülők számára, hiszen gyermekeik tünetei saját
problémáikat tükrözik) 24 órán belüli műtét, különben visszafordíthatatlan károk
keletkezhetnek; tegyük a helyére a férfiasságról alkotott, „kicsavart" elképzeléseinket;
tudatosítsuk magunkban a kreativitás és a termékenység „elhalásának" veszélyét.
Feloldás: beszéljünk bátran és nyíltan a férfiasságról és a termékenységről, valamint
próbáljuk megérteni annak természetét.
Ősprincípium: Mars-Uránusz.

Heregyulladás
(orchitis)
Testi szint: here (termékenység, kreativitás).
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Tüneti szint: harc a termékenység és a kreativitás területén: pl. ha nem akaijuk
bevallani saját magunknak, hogy gyermeket szeretnénk (vagy nem szeretnénk);
a termékenység tudat alatti elutasítása (kétoldalú orchitis által); egy különlegesen
fájdalmas konfliktus bontakozik ki a férfiasság színpadán.
Feldolgozás: bátran nézzünk szembe férfiasságunkkal; éljük ki agresszív
kreativitásunkat termékeny ötletek kidolgozásában, megvalósításában.
Feloldás: kössünk békét férfiúi mivoltunkkal, és vállaljuk az ezzel járó
kötelezettséget.
Ősprincípium: Plútó-Mars.

Hererák
(lásd még: Rák)
Testi szint: here (termékenység, kreativitás).
Tüneti szint: vad burjánzás a termékenység, a kreativitás területén, amely struktúra
nélküli és rendezetlen; a folyamat annyira eltér a termékenység ősi irányától, hogy
a testet teljesen kizökkenti normális állapotából: ily módon mutat rá a megoldatlan
problémára; a témakör szellemi és lelki fejlődése olyan sokáig volt elfojtva, hogy most
agresszív és kíméletlen módon a testen keresztül tör utat magának; a rák testileg a
kreativitás terén valósítja meg azt, aminek tudatos szinten kellett volna megtörténnie.
Feldolgozás: tudatosan, bátran nyissuk ki saját határainkat (a világ felé); szenteljük
életünket (szeretetteljesen) környezetünk javára (Med.); éljük ki vad vágyainkat
a termékenység és a kreativitás terén, hagyjuk azokat bátran nőni és buijánzani;
emlékezzünk korábbi, kreativitással teli álmainkra, és tegyük őket újra életünk
részévé; a Rák címszó alatt található minden tanácsot megfontolni: a rák az egész
szervezetet érinti, így összességében kell vele foglalkozni.
Feloldás: fedezzük fel a minden határt ledöntő szeretet, szerelem hatalmát magunk és
a világ számára, lépjük át a saját magunk és a külvilág által megszabott normákat,
éljünk szabad, mások felé forduló életet; bízzunk saját ötleteink és fantáziáink
erejében; ismeijük fel annak szükségszerűségét, hogy a testi és ezáltal (élet)veszélyes
szintről a számunkra kihívásokat tartogató lelki szintre emelkedjünk, és ott tovább
fejlődjünk.
Ősprincípium: Mars-Plútó.
írod.: Léi, Vkass. Krankheit als Symbol (A betegség mint szimbólum),
Krankheitsbilder unserer Zeit (Korunk kórképei), Mkass. Krebs (Rák).

Heresérv
(lásd: Hydrokele)

Hermafroditizmus
(hímnőség; ritka az igazi hermafrodita, gyakoribb a Pszeudohermafroditizmus,
amikor a másodlagos nemi jegyek eltérnek az elsődleges nemi jegyektől)
Testi szint: a szervezet teljes egésze, de főleg a nemi szervek érintettek (szexualitás,
polaritás, szaporodás).
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Tüneti szint: az adott nem elsődleges nemi jegyei (ivarmirigyek, ivarszervek) és azzal
szemben álló másodlagos nemi jegyei összezavarják identitásunkat; a természet(ünk)
eljátssza az alapvetően nem létező nem szerepét; az idő folyamán egyre inkább belső
nemiségünk nyilvánul meg (a másodlagos nemi jelleg).
Feldolgozás: éljük át magunkban az emberi lét mindkét oldalát, és hagyjuk mindkettőt érvényesülni; a jin és a jang, a női és a férfias energiák kibékítése egymással:
egy életen át dolgozni fel a feladatot, amely a nemek közti váltást előidézte.
Feloldás: képzeletben rendezzük meg a nőiesség és a férfiasság közötti alkímiai
menyegzőt.
Ősprincípium: Uránusz.

Hernia
(lásd: Sérv)

Hernia inguinaiis
(lásd: Lágyéksérv)

Herpes genitalis
Testi szint: nemi szervek (szexualitás), szeméremajak (a kincseskamra „függönye",
„védőleple").
Tüneti szint: a tudat alatti nyomás, konfliktus gyulladást okoz szexuális téren;
a beszennyeződéstől való félelem, undorérzet; bűntudat és szégyenérzet félrelépés
esetén; önbüntetés, önostorozás a félrelépés miatt; a bevallás kényszerének „stigmája"
(pecsétje); a szexualitáshoz való megrögzött hozzáállás; a büntető felsőbb én; a vágy
és a bűntudat közti ambivalencia jele: a visszafojtott vágy tüze égési sebeket okoz;
a vágy és a szexuális együttlét megakadályozása (fájdalom, fertőzés); a szeméremajkak a „tisztátalan", be nem vallott vágyakról árulkodnak.
Feldolgozás: kinyílni az újra (szexuális téren) ott, ahol árnyoldalunk is átlépheti a
tudat határait, és megnyilvánulhat; eleget tenni égő szükségleteinknek: gyújtsuk lángra
vágyainkat; fedezzük fel árnyékos oldalainkat; ismeijük meg a tiltott gyümölcsöt;
bíráljuk felül a tisztasággal kapcsolatos elképzeléseinket; fogadjuk el a megbocsátás
szükségességét; inkább szeretkezzünk lázasan, mint hogy a láz pirítsa bőrünket.
Feloldás: lépjük át nemi életünk határait, hogy újabb gyönyöröket tapasztalhassunk
meg; lépjük át saját korlátainkat, és töijünk be az árnyvilágba.
Ősprincípium: Vénusz-Szaturnusz/Plútó,
írod.: Léi., Frau.

Herpes iabialis
(ajakherpesz)
Testi szint: száj (befogadás, kifejezés, nagykorúság), ajak (érzékiség).
Tüneti szint: konfliktusok az érzékiség körül: az ajak felduzzad a túláradó
érzékiségtől (be nem vallott vágy); undorérzet, védekezés a csók és az intimitás ellen:
a potenciális partner elijesztése, távol tartása; ambivalens üzenet: „nézd, hogy duzzad
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az ajkam, de nehogy hozzám éij"; a saját hátsó gondolatainktól való undor;
a kimondhatatlan kódoltan jelenik meg az ajkunkon: herpeszes hólyag, ahelyett hogy
„hólyagosra beszélnénk a szánkat"; a termékenységtől, a szexualitástól való félelem:
valami, amitől irtózunk, ki akar törni; a tisztátalan gondolatok, miután szasakban nem
tudnak, fizikailag jelennek meg (ajkunkon); az eltorzulás mögé rejtőzünk; fertőzésiéi
való félelem: bűnhődés a tisztátlannak érzett gondolatok miatt; lázban égni, stresszeim
(habzik a szája); a védekezőerő hiánya: nem tudjuk megvédeni saját magunkat; „nem
teszünk lakatot a szánka": szemtelen, kihívó dolgokat mondunk; a ki nem fejezett düh
vagy undor felhólyagosítja az ajkat.
Feldolgozás: a belsőnkben rejlő, félelmetes dolgokat hagyni fokozatosan előtörni;
tudatosítsuk árnyoldalunkat; ismeijük meg sötét vágyainkat; tiszteljük érzékiségünket,
ahelyett hogy eltorzítanánk; mondjuk ki a kimondhatatlan dolgokat, „tépjük le
a lakatot a szánkról": beszéljünk a kényes témákról, nyugodtan tegyük vicc tárgyává
azokat; ne nyomjuk el tisztátalan vágyainkat; inkább testileg, mint lelkileg
védekezzünk, vagyis hagyjuk lelki téren előtörni mindazt, ami kikívánkozik, de testi
szinten ne engedjünk a herpeszvírusnak.
Feloldás: beszéljünk forró és merész témákról is; hagyjuk kivirágozni érzékiségünket.
Ősprincípium: Vénusz/Szaturnusz-Merkúr-Plútó.
írod.: Léi.

Herpes zoster
(lásd: Övsömör)

Hideg haemoglobinuria
(a hidegallergia egyik fajtája)
Testi szint: véredényrendszer (az életerő közlekedési útvonala).
Tüneti szint: alacsony hőmérsékleten ún. hideg agglutininek (antitestek) támadják
meg a vörösvérsejteket, feloldják őket, és szabaddá teszik azok festékanyagát
(hemoglobinját) = hemolízis: az életnedv feloldódik; ennek következményei az
embóliától a veseelégtelenségig vagy akár a halálig teijedhetnek, az „őszinte bőr"
árulkodik a betegségről: kékes elszíneződése jelzi, hogy az élet lassan elhagyja
a testet; a hidegtől a vér szétesik: félelem a hidegtől.
Feldolgozás: kerüljük a fizikai és lelki hidegséget, gondoskodjunk arról, hogy kívülről
és belülről is melegünk legyen; hidegfront betörésekor és lelki jégkorszakok idején az
utolsó csepp vérünkig küzdjünk az életünkért; állandóan legyünk tudatában annak,
hogy hideg esetén az élet árama megállhat, a szervek működése megszűnhet.
Feloldás: éljünk lelkesen; életfeladataink hozzanak tűzbe; lobbanjunk lángra a jó
ötletektől, éljünk és szeressünk forró szívvel és szenvedélyesen, ragyogjunk az
életkedvtől.
Ősprincípium: Mars-Szaturnusz.
írod.: Mkass. AUergien (Allergiák), Vkass. Gesunder Egoismus - gesunde Aggression
(Egészséges egoizmus - egészséges agresszió).
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Hidegrázás
Testi szint: az egész szervezetet érinti.
Tüneti szint: akarattól független és befolyásolhatatlan görcsök rázzák az egész testet;
nem tudunk uralkodni magunkon; muszáj alaposan „átrázódnunk"; a sors igyekszik
felrázni minket, hogy szembe tudjunk nézni a várható (általában harci) feladatokkal;
lázas forróság ellenére jéghideg érzet.
Feldolgozás: hagyjuk felrázni magunkat, és ébredjünk fel, hogy eleget tehessünk
korunk követelményeinek; hagyjuk összezavarni magunkat, hogy ezáltal új
felismerésekhez juthassunk (keveijük össze a kirakójáték darabjait, és rakjunk össze
új képet belőlük); többé ne fékezzük magunkat, hanem engedjük szabadon életenergiáinkat; fedezzük fel és szertartásszerűen gyakoroljuk a kundalinimeditációt
(Osho), hogy az élet folyója újra sodrásba kezdhessen; legyünk forrók vagy hidegek,
mindenképpen bocsátkozzunk szélsőségekbe.
Feloldás: hagyni munkálkodni magunkban az Ardzsúna-mítoszt a Bhagavad-gítábóY.
Krisna addig rázza (gondolatban) Ardzsúnát, amíg az végül képessé válik felvenni
a harcot.
Ősprincípium: Mars-Uránusz.

Higany mérgezés
(lásd: Amalgámmérgezés, Nehézfémmérgezés)

Himlő

(variola major)
Testi szint: bőr (határ, kapcsolat, érintés, gyengédség).
Tüneti szint: piros, foltos, gyulladásos csomócskák a bőrön, amelyek 6 nap alatt
felhólyagosodnak, majd gennyesednek, és a 12. nap körül varasodnak: sok apró,
gyúlékony konfliktus, amelyek egymással szövetkezve egyetlen hatalmas tűzvésszé
alakulnak át, és nyílt háborúba sodornak; amennyiben a nyálkahártyákat is kezdettől
fogva ellepik, és vérzést okoznak, halálos kimenetelűvé válik a betegség; az oltás
(korábban kötelező volt) megakadályozhatja, vagy legalább enyhítheti, azonban
fennáll az oltással járó halálos kimenetelű fertőzések veszélye; ha túléljük, legtöbbször
csak a tipikus himlőhelyek maradnak hátra, mintegy emlékeztetőül az élet-halál
harcra; rosszulléttel járó, általános gyengeség, fejfájás, és akár 41 fokos láz jellemzi:
általános mozgósítás a harcra, amelynél a „lét a tét"; hányás: a beteg szeretne
megszabadulni attól, amit (levegő vagy közvetlen érintkezés útján) megkapott,
a fenyegetés alatt álló központ fájdalmat okoz = fejfájás; a gyengélkedés a (halálos)
veszélyről árulkodik.
Feldolgozás: készen állni a kíméletlen élethalálharcra; minden erőt mozgósítani,
az „egészért" küzdeni; a megmaradt himlőhelyeket mint emlékeztetőt az életveszélyre
(a tudatban) megtartani.
Feloldás: mindig szem előtt tartani az élet polaritásából fakadó veszélyeket,
és megbékülni velük; az élet küzdelmes oldalának elismerése.
Ősprincípium: Mars.
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Hiperaktivitás
Testi szint: idegek (hírszolgálat).
. Tüneti szint: az aktivitás nem megfelelő helyen történő levezetése.
;
Feldolgozás: sportolás, művészi tevékenységek; sok mozgás, olyan területetat is* ahol
eddig még nem éltük ki mozgásigényünket, hogy ott is nyugalomra lelhessünk;
! felismerni, hogy a belső nyugtalanság csupán a ki nem élt, mozgásra késztető
impulzusok eredménye (akárcsak az óra állandó ketyegése).
Feloldás: találjuk meg küldetésünket, és teljesen oldódjunk fel benne.
Ősprincípium: Mars-Uránusz.

Hiperaciditás
(fokozott gyomorsav-kiválasztás; lásd: Acidózis)

Hiperaktivitás, gyermekeknél
(lásd: Hiperkinézis)

Hiperkinézis
(fokozott mozgáskényszer; lásd még: Hiperaktivitás)
Testi szint: izomzat (gép, erő).
Tüneti szint: a fokozott mozgáskényszerben a lélek nyugtalansága látszik
megtestesülni; az „ifjúkori hév" a szellemi-lelki szint helyett testi szinten valósul meg.
Feldolgozás: fárasszuk ki magunkat testi szinten (sport, fizikai munka); tudatosítsuk
magunkban a lelki nyugtalanságot.
Feloldás: gondoskodjunk „belső mozgásról", hogy levegyük a súlyt testünkről.
Ősprincípium: Mars-Uránusz.

Hiperkoleszterinémia
(családilag örökölhető hajlam az emelkedett vérkoleszterinszintre; lásd még: Magas
koleszterinszint)
Testi szint: artériák (energiaellátás), koleszterin (a test szigetelő- és kötőanyaga).
Tüneti szint: túlzott védekezés; kezdettől fogva túl sok szigetelőanyagot használunk
„az építkezésnél", hogy védve legyünk a szigetelésre váró helyek ellen; a kötőanyag,
amit nagyrészt az életenergia szállít, akadályozó tényezővé válik; minden kis
„építkezés" az erekben hatalmas „építkezéssé" duzzad, mivel van elegendő építőanyag, ám az energia-útvonalak, vagyis az erek túlterheltté, telítetté válnak
a töménytelen mennyiségű építőanyagtól, illetve az útépítésektől; fennáll a forgalmi
dugó (az erek elzáródhatnak), a torlódás (az artéria átmérője csökken) és a forgalom
leállásának (az ellátási rendszer összeomlásának) veszélye.
Feldolgozás: lássuk be, hogy testi szinten túlzottan elővigyázatosak vagyunk,
és inkább a lelki szinttel kellene többet törődnünk; legyünk óvatosak, és védekezzünk
továbbra is, de átvitt értelemben; találjuk meg gyenge pontjainkat, és gondoskodjunk
ezek megerősítéséről; ne terheljük túl idegeinket; tudatosítsuk magunkban mindennapi
stresszhelyzeteinket, és dolgozzunk ki tudatos stratégiákat ezek kiküszöbölésére;

HIPERTÓNIA

256

hagyjuk, hogy a sebek begyógyuljanak; erősítsük idegeinket, hadd váljanak
drótkötéllé.
Feloldás: az eltúlzott mértékű szigetelőanyag-termelést és -szállítást inkább átvitt
értelemben vett óvintézkedésekkel helyettesítsük: lassítsuk le életritmusunkat, „vonjuk
ki magunkat egy időre a forgalomból", gondoskodjunk (átvitt értelemben)
az útszűkületekről ott, ahol szükségesnek látjuk.
Ősprincípium: Szaturnusz.

Hipertónia
(lásd: Magas vérnyomás)

Hiperventiláció
(a szervezet öngyógyítása; a hagyományos orvostudomány helytelenül betegségnek
nyilvánítja; terápiákon: a tudat tágításának eszköze)
Testi szint: tüdő (kapcsolat, kommunikáció, szabadság).
Tüneti szint: a szervezetet elárasztja az életenergia (oxigén, práná), miközben túl sok
salakanyag (szén-dioxid) vész el: ebben a túlzottan tiszta helyzetben minden
tisztátalan dolog felszínre kerül, és távozik; ami gátolja saját fejlődésünket
megnyilvánulhat mint születési minta, de szexuális problémák vagy túlzott
ragaszkodás is megmutatkozhat általa; felszínre törhet a ridegség, a ki nem élt gyász
vagy öröm; a fokozott ki- és belégzés (prána = az életenergia túladagolása) által
görcsök alakulhatnak ki: szűkség = félelem; ha a születés traumáját még nem
dolgoztuk fel kellőképpen: az embrionális póz felvételében megnyilvánul; a szervezet
ki akarja szabadítani magát ebből a szűk, „lélegzetelállítóan" félelmetes helyzetből;
„túl nagy szelet kavarunk", „sok hűhó semmiért".
Feldolgozás: lélegezzünk tovább, mélyüljünk el a folyamatban a félelem legmélyebb
pontjáig (itt nyilvánul meg ugyanis a leginkább a szűkség, a bezártság érzése), csak
így szabadíthatjuk fel önmagunkat; vegyük fel a harcot az ősi félelmekkel (gyakran
a születés traumájából adódóan, hiszen a szülőcsatorna az egyik legszűkebb terep,
amelyen a csecsemőnek át kell küzdenie magát); hagyjuk, hogy elárasszon minket
a légzésből fakadó energia, az energiaáramlás gátjai felszakadjanak; ássunk le egészen
problémáink gyökeiéhez, hogy utána, amikor a szűkösség kellőképpen tudatossá vált,
észrevehessük a mögötte rejlő bőséget, tágasságot.
Feloldás: a külvilággal való mély és tudatos eszmecsere által (mély légzés)
szabadítsuk ki magunkat félelmeink bilincséből; engedjük, hogy „új szelek fújjanak"
az életünkben; hagyjuk, hogy mámoros bűvöletbe ejtsen a prána (életenergia) ereje:
érezzük át korlátlanságunkat és a határtalan életörömöt, amely minden egyes
levegővételkor elönti testünket-lelkünket.
Ősprincípium: Merkúr-Mars.

Hipochondria
(betegségtől való félelem; lásd még: Szívneurózis)
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Testi szint: tudati zavar (hypochondrium: a bordák alatti porcos rész, ahol a rosszullét
állítólag manifesztálódik).
Tüneti szint: a moliére-i „képzelt beteg", akinek testi hogylétét minden apróság
befolyásolhatja; a saját egészségéért folytatott állandó aggodalmaskodás közepett;
folytonos megfigyelés alatt tartja a testét: „az egész világ körülötte forog", de sajnos
csak testi szinten, hiszen a spirituális oldal elhanyagolódik; a haláltól való félelmét
a testére vetíti, attól fél, hogy a legkülönbözőbb szindrómák halálos áldozatává válhat.
Feldolgozás: összpontosítsunk az éppen „kiszemelt" szerv lelki szimbólumaira, és
fordítsunk rá fokozott figyelmet; inkább szellemi-lelki egészségünkért aggódjunk;
békéljünk meg saját halandóságunk elkerülhetetlenségével: olvassuk a halottas
könyveket, üssük fel a Biblia megfelelő passzusait; az élet veszélyes mivoltát
szélesebb értelemben valóban komolyan venni: mi, emberek tökéletlenek és halandók
vagyunk, ezáltal szükségünk van egy magasabb rendű létezőre, aki majd elvezet
bennünket a halál birodalmába, és a túlvilági életben is méltó kísérőnk marad;
a hipochondria sok orvosnál foglalkozási ártalomként jelenik meg a testre
összpontosuló, egyoldalú tanulmányok következtében, a páciensek problémáinak
megoldását azonban terápiásán is felhasználhatják saját problémáik feldolgozásához.
Feloldás: be kell látnunk, hogy igenis betegek vagyunk, de teljesen más értelemben:
hiányzik lelkünk másik, árnyékos oldala; foglalkozzunk árnyékunkkal és az összes
vele járó félelemmel: építsük be azokat az életünkbe; kössünk békét a halállal.
Ősprincípium: Merkúr-Szaturnusz.
írod.: Mkass. Angstfrei leben (Félelem nélkül élni).

Hipotónia
(lásd: Alacsony vérnyomás)

Hirsutismus
(fokozott szőrösödés a női arcon és testen, női szakáll)
Testi szint: haj (szabadság, vitalitás).
Tüneti szint: külsődleges torzulás, elférfiasodás (szőrös, állati külső): elhanyagolt,
sarokba szorított férfias oldalunk akaija átvenni az uralmat a nőies oldal felett; a lélek
férfias része (animus) teijeszkedik; tesztoszteron- (férfi nemi hormon) túltermelés:
konfliktusok a teherbe esés, terhesség körül; ha a változókorban, a menopauza idején
az animus lelkileg háttérbe szorul, akkor ily módon próbál felszínre törni; férfias
fanszőrzet: rejtett, be nem vallott fallikus agresszió a szexualitás terén; női szakáll:
akaraterő és érvényesülési vágy; a boszorkányokhoz hasonló külső saját sötét
oldalunkra irányítja a figyelmet.
Feldolgozás: fedezzük fel és fejlesszük ki férfias pólusunkat; ne testi, hanem inkább
lelki szinten integráljuk az ellenpólust; fogadjuk el és éljük ki lelkünk animális (szőrös
állat) oldalát; szerezzünk érvényt saját akaratunknak, tegyünk szert elismerésre,
legyünk „akadékoskodók", kövessük a „makrancos hölgy" példáját.
Feloldás: tegyünk eleget saját életmintánknak, és hozzuk összhangba az univerzális
életminta mandalájával, amely legkésőbb életünk közepe táján lelkünk ellenpólusos
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részének felismeréséhez vezet: ami a tudatunkban már egyszer lejátszódik, annak nem
kell feltétlenül a test színpadán is megjelennie; egyesülés a lelki ellenpólussal.
Ősprincípium: Mars-Uránusz, Plútó,
írod.: Frau., Léi, Mkass. Frauenprobleme (Női bajok).

Hirtelen csecsemőhalál
Testi szint: tüdő (kapcsolat, kommunikáció, szabadság), légzés (párbeszéd, a polaritás
törvénye).
Tüneti szint: a légzés mint a polaritás megnyilvánulása leáll: a kommunikáció
beszüntetése az életre (látszólag) nem méltó világgal; azonnal „lelépni": félelem
az élettől, nem felvállalni azt.
Feldolgozás: (az érintett szülőknek, akiknek a problémáját sokszor a gyermekek
tükrözik vissza) elmélkedni a szülői szerepről Kahlil Gibran gondolatait követve:
„A ti gyermekeitek nem a ti gyermekeitek. Ők az önmaga után vágyódó Élet fiai és
leányai..."26; szembenézni önmagunk és mások halandóságával: halottaskönyvek
olvasása, az ezoterikus filozófia tanulmányozása; annak belátása, hogy észlelésünk
behatárolt, ezért nem tudhatjuk, ennek a léleknek milyen feladatot kellett volna
elvégeznie; megtanulni elfogadni, hogy a halál az élethez tartozik, annak természetes
ellenpólusa, amely végül minden élőt magához vonz, és utolér; felismerni, hogy
csupán az idő választ el minket a haláltól és a megváltástól: megérteni az idő szerepét.
Megelőzés: az elsődleges rizikófaktorok (dohányzás, a szoptatás hiánya vagy rövid
ideig tartó szoptatás, a magzat fekvése az anyaméhben) és a másodlagos rizikófaktorok (mérgező anyagok, drogfogyasztás, koraszülés, elektroszmog, alacsony
születési súly, túl rövid idő a terhességek között, alkoholfogyasztás) megismerése és
megfontolása.
Feloldás: (az érintett szülőknek) megbékülni önmagunk, a gyermek és minden ember
halandóságával; a születendő csecsemőnek tudatosan fészket építeni, ami fizikailag,
lelkileg és kapcsolati szempontból is ideális számára.
Ősprincípium: Hold-Uránusz/Plútó,
írod.: Léi.

Hodgkin-kór
(lymphogranulomatosis; lásd még: Rák)
Testi szint: nyirokrendszer (ellenálló képesség).
Tüneti szint: vadul és kíméletlenül buijánzó daganat az ellenálló képesség
központjában; a védekezés és ellenállás terén annyira letértünk a fejlődés
hagyományos útvonaláról, hogy a test ily módon, testi szinten képes csak jelezni
a problémát; a szellemi és lelki fejlődés annyira blokkolt ezen a téren, hogy mindez
most agresszív, rendezetlen és kíméletlen formában éli ki magát a test színpadán; a rák
az ellenállás és a védekezés terén azt valósítja meg testileg, aminek a tudat szintjén
már régen meg kellett volna történnie.
26 Kahlil Gibran: A próféta. Ford. Révbíró Tamás. Édesvíz, 2003.
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Feldolgozás: éljük ki vad elképzeléseinket a termékenység és a kreativitás terén, és
hagyjuk őket bátran fejlődni és buijánzani; tanuljuk meg kreatívabban és nagyobb
odafigyeléssel védeni határainkat; emlékezzünk korábbi álmainkra, amelyekben
támadásra készen álltunk, és tegyük őket újra életünk részévé; nincs vesztenivalónk,
tehát éljük az életünket, ahogy nekünk tetszik; összpontosítsuk összes energiánkat új
életcéljainkra, és gondoskodjunk általános mozgósításról (lázkitörés); nézzünk szembe
a kihívással, ingereljük (viszketegségi inger) és támadjuk meg saját határainkat,
korlátainkat; legyünk életvidámak; változtassunk életfilozófiánkon, és hagyjuk, hogy
a hit növekedni kezdjen bennünk; adjunk nagyobb jelentőséget ezeknek a dolgoknak
az életünkben (lépduzzanat, lépmegnagyobbodás); a Rák címszó alatt található
minden tanácsot megfontolni: a rák az egész szervezetet érinti, így összességében kell
vele foglalkozni.
Feloldás: fedezzük fel a határtalan szeretet hatalmát, lépjük át a saját magunk
és a külvilág által szabott normákat, és önmagunk törvényeit követve „támadjunk és
védekezzünk"; ismeijük fel annak szükségszerűségét, hogy a testi és ezáltal
(életveszélyes szintről a számunkra kihívásokat rejtő, de életmentő, szellemi-lelki
szintre emelkedjünk, ahol életenergiánk raktárát újra fel kell töltenünk bátorsággal és
vállalkozó szellemmel.
Ősprincípium: Mars-Plútó.
írod.: Léi, Vkass. Krankheit als Symbol (A betegség mint szimbólum),
Krankheitsbilder unserer Zeit (Korunk kórképei), Mkass. Krebs (Rák).

Holdkórosság
(lunatismus, alvajárás)
Tüneti szint: legenyhébb formája: teliholdkor nyugtalanul alszunk, és az árnyékvilágból vad álmok törnek fel; teliholdkor nem tudunk aludni: kényszerből őrizzük
a Holdat; a belső képek irányítása alatt felkelünk anélkül, hogy felébrednénk, és
nappali (józan) tudatunk intellektuális világába érkeznénk: különös, az ébrenléti
állapotunk számára érthetetlen dolgokat művelünk, a holdkóros biztonságával olyan
dolgokat teszünk, amelyek éber állapotunkban bajosnak, sőt veszélyesnek tűnnek;
az angol nyelv tudatosan ki is fejezi, hogy a bolondok (lunatics) a Hold erőivel állnak
kapcsolatban; a francia nyelvben a Hold és a kedv, hangulat (luné) áll kapcsolatban
egymással; a Hold közmondásos változásai inkább az érzékeny, a Hold erőire reagáló
emberekre érvényesek.
Feldolgozás: a Hold segítségével adjuk vissza az éjszakának a jogait (dolgozzuk fel
a nappalt és az életünket belső álom- és képi világunkban); tiszteljük a Holdat és
energiáit, hiszen ebből fakadnak eleve elrendelt bolygókapcsolataink és a női
archetípus; a Hold erőinek hatása alatt fejtsük meg az éjszaka tudati állapotait mint
a nappal árnyékvilágát, és mozogjunk tudatosan ebben az állapotban; tanuljuk meg
értékelni valóságunknak ezt a másik oldalát, és bánjunk vele egyre tudatosabban,
a holdkórosság biztonságát vezessük át lassanként nappali tevékenységeinkbe; a nyelv
is kifejezi a Hold és a ritmus közötti, a szeszélyesség és a (férfidominanciával
rendelkező) nappali tudatunk számára „hihetetlennek" tűnő jelenség közötti
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kapcsolatot, e kapcsolat alapján rádöbbenhetünk, hogy mindez bennünket is érint,
és megtanulhatjuk értékelni is ezt.
Feloldás: a holdérzékenység és a holdkórosság tüneteit tekintsük lehetőségnek, ami
által lényünk másik oldalát is megismerhetjük; hagyjuk, hogy más belső erők
vezessenek; ismeijük fel, hogy valaki vezet bennünket.
Ősprincípium: Hold (-Neptunusz).

Hólyaghurut
(cystitis)
Testi szint: húgyhólyag (a nyomás visszatartása és elengedése).
Tüneti szint: az elengedésért folyó harc (vizelés = megválás a lelki szeméttől); az égő
érzés a vizelés ingerét kelti: a lelki szennyvíztől való megkönnyebbülés égő
szükséglete, a teher elengedése nem megfelelő, fájdalmat okoz; fájdalmas „alsó sírás";
állandó, fájdalmas feszültségérzés; tudattalanul nyomás alatt állni; nyomás, hatalom
fájdalmas gyakorlása; a visszatartás („kibírni a következő vécéig") és az elengedés
közötti konfliktus; gyakran egy lelkileg fontos dolog túl korai feláldozásától való
félelem (téves áldozathozatal).
Feldolgozás: tudomásul venni a lelki nyomást, amely alatt állunk; felismerni a lelki
szemét elengedésének „szükségletét"; észrevenni az égető vágyat, hogy végre magunk
mögött hagyhassuk a szemetet; megtanulni a nyomást szellemi-lelki szempontból
értelmezni, és védekezni ellene; gyakorolni a lelki nyomás fájdalmas feloldását;
felfedezni az égető szükségleteket, és eleget tenni nekik; lehetővé tenni a lélek szabad
mozgását, és nem visszafojtani azt.
Feloldás: konfliktuskészség a lelki nyomás feloldásának érdekében; lelkünk követeléseinek eleget tenni, még akkor is, ha az fájdalommal jár; a lelki szeméttől való megválás
vágya: az elavult dolgok elengedését a létfenntartás részévé tenni; egyrészt: megtartani
lelki sajátosságainkat, másrészt: feláldozni lelki hulladékainkat (nem magát a lelket).
Ősprincípium: Hold/Plútó-Mars.
írod.: Út.

Hólyagkő
(lásd még: Kólika)
Testi szint: húgyhólyag (a nyomás visszatartása és elengedése).
Tüneti szint: lelkileg fölösleges dolgok tárolása; ahelyett hogy kiválasztanánk őket,
megkövülnek és lerakódnak a szennyvíztartályban.
Feldolgozás: továbbra is tartsuk szem előtt régi ügyeinket, tartsuk őket
„evidenciában"; tudatosan figyeljünk a belső hangokra és a felmerülő problémákra;
koncentráljunk a megoldásra; gondoskodjunk a megfelelő lelki táplálékról; végezzünk
vizeletterápiát (homeopátia), hogy ezáltal fizikailag is újra konfrontálódjunk
a fölösleg kérdéskörével.
Feloldás: hagyjuk lelki dolgainkat leülepedni, ahelyett hogy azonnal meg akarnánk
oldani azokat, illetve meg akarnánk szabadulni tőlük (a gyöngyök a kagylóba került
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koszrészecskéből alakulnak ki); konkretizáljuk a lelki problémáinkat, még mielőtt
megkövesednének.
Ősprincípium: Szaturnusz-Hold.

Hólyagneurózis
(lásd: Hólyaghurut)

Homloküreg-gyulladás
(lásd: Melléküreg-gyulladás)

Hordeolum
(lásd: Árpa)

Horkolás
Testi szint: légzés (párbeszéd, a polaritás törvénye).
Tüneti szint: azok az emberek, akik szándékosan keveset foglalkoznak
a tudattalannal, különösen hajlamosak arra, hogy éjszaka alaposan „kipakoljanak":
túlzott ellazulás a túlzott megfeszítést követően; minden éjszaka keményen dolgoznak
a belső ellenállásokkal szemben; a horkoló embernek nagyobb az alvásigénye, mert
alvása kevéssé pihentető, sőt: megerőltető a számára; nem sikerül elérni a harmóniát,
az egyensúlyt az adok-kapok, a belégzés-kilégzés között: a pólusok kiegyenlítetlen
összjátéka, kiesés a ritmusból; problémás kapcsolat a környezettel: éjszaka szeretnénk
egyedül maradni, mindenkit (a partnert is) távol tartani; képtelenek vagyunk
napközben teret és tiszteletet kivívni, hangadóvá válni; a kemény, csiszolatlan
kommunikációs stílus éjszaka mutatkozik meg; a kimondatlan dolgokat durván
kimondani; nem tudunk harmonikus párbeszédet folytatni a világgal, ami csökkenti az
életérzést és az életidőt (erősen horkoló személyeknél lerövidül a várható élethossz);
kibillenteni másokat az (éjszakai) nyugalmukból: tudattalanul működő, (önmagán
kívül) másokat zavaró dominanciára való törekvés; másokat agresszívvá tenni a saját
tudattalan agressziónkon keresztül („idegfűrész").
Feldolgozás: lássuk be a nap (és az élet) női oldalával kapcsolatban felmerülő
nehézségeinket; fordítsunk több figyelmet az árnyéknak, a sötét, női oldalunknak; napi
tevékenységünk során ismeijük fel a harmóniát nélkülöző kommunikációt; keressünk
más módszereket arra, hogy legalább éjszaka megtaláljuk a nyugalmat: ismeijük fel,
hogy mi magunk vagyunk azok, akik leginkább zavaijuk és akadályozzuk
önmagunkat; nyeljünk teret és megbecsülést, inkább a nap világos szakaszában adjunk
hangot kívánságainknak; tudatosítsuk a dominanciára való hajlamunkat: találjunk
oldottabb szinteket és formákat a hatalom gyakorlására.
Feloldás: tudatosítsuk, hogy a harmónia a valóság mindkét oldalán megtalálható,
és a pólusok kiegyenlítésétől függ.
Ősprincípium: Merkúr-Szaturnusz, Neptunusz-Mars.
írod.: Léi.
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Hormonzavar, női
(lásd még: Petefészek-elégtelenség)
Testi szint: petefészek (termékenység), hipofízis (központi vezérlés).
Tüneti szint: nem találjuk saját ritmusunkat, kiesünk a ritmusból, nem tudjuk
elvégezni feladatainkat, a nőiesség terén külön utakon járunk.
Feldolgozás: fogadjuk el a nőiesség szokatlan útjait, éljük ki kreativitásunkat;
mentesítsük magunkat a külső (társadalmi) elvárásoktól és kényszerektől.
Feloldás: találjuk meg és éljük egyéni életstílusunkat; szánjunk időt önmagunkra.
Ősprincípium: Hold/Merkúr-Uránusz.

Hospitalismus
(kórházszindróma)
1. lelki és testi zavarok gyerekeknél, akik hosszabb ideig kénytelenek kórházban
tartózkodni
Testi szint: a legkülönbözőbb testrészek válhatnak érintetté.
Tüneti szint: érzelmi hiánytünetek, pl. szeretethiány: a gyermek úgy érzi, nem kapja
meg azt a szeretetet és odafigyelést, amelyet igényelne; jellemző pl. a hintázó mozgás,
a gyerekek szó szerint „elringatják" magukat, hogy érezzék a bölcső ringását, és így
megnyugtassák magukat; gyakori a transzba esés (a realitás elől való menekülés);
részben súlyosan meg is sebezhetik magukat, vannak olyan gyerekek, akik a falba
verik a fejüket, ezzel is bizonyítva, hogy képesek érzelmeket kifejezni (érzékelni saját
magukat); figyelemért, odafigyelésért könyörögnek: bármilyen reakció jobb
a semminél.
Feldolgozás: bármilyenek is legyenek a körülmények, rendszeres kapcsolatot kell
fenntartani a gyermekekkel: kisebbek esetében jobb, ha az anya is bennmarad
a kórházban; gondoskodjunk arról, hogy az ápolók és a gyerek között, valamint
maguk a gyerekek közt is megfelelő kapcsolat alakuljon ki.
Feloldás: gondoskodjunk családias hangulatról és a gyermekekkel való gyengéd és
szerető bánásmódról (a kicsi klinikai tartózkodása alatt is).
Ősprincípium: Hold-Szaturnusz.
2. az antibiotikum nem megfelelő használata során „kitenyésztett", különösképpen
rezisztens kórokozók általi klinikai fertőzések
Testi szint: gyulladások (konfliktusok) a test különböző részein.
Tüneti szint: amikor a kórház „megbetegít": a klinikán kialakuló, az ott uralkodó
helyzet által „elősegített" konfliktusok gyulladásokat okoznak a gyenge
testrészeinken; a pórházi léi" körüli konfliktusok a tudat szintjéről lecsúsznak a test
szintjére.
Feldolgozás: kritikusan megvizsgálni a kórházi tartózkodás szükségességét; nyíltan
harcolni saját egészségünk érdekében, szükség esetén akár a kórházi dolgozókkal és
az intézmény képviselőivel is szembeszállni.
Feloldás: harcolni azért, hogy minél hamarabb kikerülhessünk abból a környezetből,
amely beteggé tesz bennünket.
Ősprincípium: Mars-Plútó.

263

HÖRGHURUT

Hőguta
Testi szint: vérkeringés (az életenergia körforgása, táplálás és megtisztítás, megtisztulás).
Tüneti szint: a keringési rendszer a túl erős, tartós forróság miatt összeomlik: a bőr
alatti erek kitágulnak, így a vér nagy része ide tolul, holott az agyközpontba kellene
kerülnie; az izzadás következtében túl sok víz (= a lélek szimbóluma) távozik
a testből; a férfias elem, a tűz masszív hatására háttérbe szorul a lélek nőies eleme,
a víz (túl sok tűz - túl kevés víz); a férfias tűz elem hatására a test túl sok vizet (nőies
elemet) ad le, és az egyensúly felborulása miatt a szervezet húzza a rövidebbet.
Feldolgozás: akut allopátiás beavatkozás: az egyensúly helyreállítása: hűvös árnyék,
megfelelő vízellátás; homeopátiás lelki gyógymód: foglalkozzunk a tűz elemmel,
fedezzük fel lelki szinten: tanuljunk meg lelkesedni, szítsuk fel belső tüzünket;
foglaljuk szavakba lelki problémáinkat, mielőtt azok víz formájában távoznának
a testünkből.
Feloldás: találjuk meg az egyensúlyt a nőies (víz) és a férfias (tűz) pólus között;
a négy elem kiegyensúlyozása életünkben.
Ősprincípium: Nap-Hold.

Hőhullám
(lásd még: Klimaxos panaszok)
Testi szint: vérkeringés (az életenergia körforgása, táplálás és elengedés).
Tüneti szint: a szervezet a le nem zárt témakörökben folytatja a munkáját: ki nem élt
nőiesség („tüzes nő"); a még meg nem tapasztalt és tiltott dolgok „feltüzelik"
a fantáziánkat, szexuális „lázroham"; félünk, hogy lemaradunk valamiről: túl kevés
jutott számunkra valamiből, és most minden elszalasztott lehetőséget be akarunk
pótolni; pánikhelyzet: valamit elpasszoltunk, és nem vagyunk képesek elviselni ennek
tudatát.
Feldolgozás: nyíltan vállaljuk, hogy bizonyos dolgokat elmulasztottunk; pótoljuk be,
ami bepótolható; álljunk ki saját „tüzességünk" mellett; oldjuk meg életfeladatainkat,
és ne hagyjuk, hogy azok „oldjanak fel" teljesen bennünket: záljuk le azt, ami véget
ért; kreatív termékenységünket éljük ki teljes odaadással: lobbantsuk fel a lelkesedés
lángját céljaink iránt, és tegyünk is értük valamit; hő = tűz: változtassuk át a tüzet,
amely izzadásra késztet (ki nem élt ösztönök = Mars), azzá a tűzzé (Nap), amely
melengeti szívünket, és lelkesedéssel tölti el testünket-lelkünket.
Feloldás: lépjünk át a Hold birodalmából a Nap országába; hőhullámok helyett
árasszuk magunkra és környezetünkre „szívünk minden melegségét"; adjuk át
magunkat a most következő mély élmények új korszakának.
Ősprincípium: Hold-Mars-Vénusz-Nap.
írod.: Frau., Sors., Mkass. Frauenprobleme (Női problémák), Lebenskrisen
(Életválságok).

Hörghurut
(bronchitis)
Testi szint: hörgők (a külvilág és a belső világ közötti összekötő csatornák).
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Tüneti szint: a kommunikációs útvonalakkal kapcsolatos konfliktus; verbális
kifejezést igénylő konfliktusok „beszorulása", elnyomása; a kritikus vélemények,
gondolatok visszatartása, csak a köhögéssel (= „megugatással") jelezzük a másik fél
számára, hogy nem tetszik valami; a lelki bajokat (köpet, „slejm") megjelenítő
kommunikációs lehetőségek megrekedése; a kétszínűség, képmutatás kompenzálása.
Feldolgozás: a nyílt viták keresése, és azok őszinte „megvívása" verbális szinten;
mernünk kell „ráugatni" másokra; a lelki feladatok megoldása közben meg kell
engednünk magunknak, hogy szünetet tartsunk vagy felhagyjunk egy már elavult,
megoldott konfliktussal.
Feloldás: konfliktuskészség: a kihívások bátor elfogadása; az illetőnek lehetőséget
kell adnia saját maga számára, hogy új és szokatlan történések „villanyozhassák fel"
a jövőben.
Ősprincípium: Merkúr-Mars.
írod.: Doh., Mkass. Rauchen (A dohányzás).

Hörgőrák
(lásd: Tüdőrák, Dohányzás)

Hörgőtágulat
Testi szint: hörgők (a külvilág és a belső világ közötti összekötő csatornák), tüdő
(kapcsolat, kommunikáció, szabadság).
Tüneti szint: a hörgőcskék elágazásának (csak ritkán visszafejlődő) tágulata, amely
nagy üregek képződéséhez vezet a tüdőben, és mivel általában nagy kiteijedésűek,
gátolják az oxigéncserét; negyedrészt öröklődő, háromnegyed részt szerzett betegség
(gyermekkori fertőző betegségek által: Tuberkulózis, Tüdőtályog,
Mucoviscidosis); nagy mennyiségű köpet; a korábbi (megoldatlan) konfliktusok
nyomot hagynak, és továbbra is figyelmet követelnek.
Feldolgozás: kiteljesedés a kommunikáció terén: meg kell tanulnunk kinyitni
a szánkat, és kiengedni azt, aminek ki kell jönnie; az agresszió megfelelő formában
történő kiengedése, ahelyett hogy már korán reggel „köpködni" kelljen; a köpés,
köpködés („köpköd valakire/valamire") az agresszió egyik megnyilvánulási formája
(„leköp", „szembe köp valakit").
Feloldás: teret engedni a verbális kommunikációnak; nagykorúvá válni azáltal,
hogy a megfelelő helyen ki meijük nyitni a szánkat (pl. merünk hangot adni
nemtetszésünknek); verbális kifejezőkészség.
Ősprincípium: Merkúr-Jupiter/Mais.

Húgycsőgyulladás
(urethritis; lásd még: Húgyhólyaggyulladás)
Testi szint: húgycső (a „lelki" szennyvíz kivezető csatornája).
Tüneti szint: a szennyvíz elvezetésében, elbocsátásában felmerülő konfliktus: a már
fölöslegessé vált lelki „szennyvíz" elengedése fájdalmas és nehézkés; „égünk"
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a megkönnyebbülés (izzó) vágyától, de az eredmény fájdalmas és elégtelen;
a megtartás és az elengedés közötti konfliktus (sürgős, de fájdalmas szökségiel).
Feldolgozás: agresszív ellenállás az elavult lelki problémák el- és kiengedésénél;
vizsgáljuk meg, mi az, aminek az elengedése ekkora fájdalommal jár.
Feloldás: időben elengedni az égetően szűkségszerűt.
,», ' ,/
Ősprincípium: Plútó.

H úgycsőpapi lloma
Testi szint: húgyvezeték (szennyvízcsatorna, amely összeköti a vesét a húgyhólyaggal).
Tüneti szint: jóindulatú nyeles daganat, 27 amely akár 15 cm-re is megnőhet: mint egy
„kolonc", úszkál a szennyvízben, de nem gátolja a folyamot, és teljesen veszélytelen;
(nem valódi) metasztázisokat hozhat létre, 28 de csak a húgyvezetékben
és a húgyhólyag területén belül: kizárólag az idejét múlt lelki problémákat jelzi;
a (mindenkori) lelkieket szimbolizáló testbeli folyadék (jelen esetben a lelki
szennyvíz) különös „virágokat hajt".
Feldolgozás: lelki tapasztalatainkból valami sajátosat, különlegeset létrehozni.
Feloldás: népi hagyományaink szerint: „a szarból is aranyat csinálni".
Ősprincípium: Merkúr-Jupiter.

Húgyhólyag-diverticulum
(a húgyhólyag zsákszerű kiöblösödése)
Testi szint: húgyhólyag (nyomás-ellentartás és -elengedés).
Tüneti szint: a szennyvíztartály kibővülése, amely a lelki salakanyagokat raktározza,
és „fogva tartja", ami gyakran gyulladással járó konfliktusokhoz vezet.
Feldolgozás: az eldugott lelki „bugyrok" és titkos rejtekhelyek felderítése, és nyílt
szembenézés azok tartalmával: a rég visszatartott lelki salakanyagok őszinte elemzése
és feldolgozása.
Feloldás: új terek nyitása a lélek számára; a lélek vizének megtisztítása a gyűjtőmedencében.
Ősprincípium: Plútó-Hold.

H úgy hólyaggyengeség
(lásd: Inkontinencia)

Húgyhólyaggyulladás
(lásd: Húgyhólyagsipoly)

Húgyhólyagkő
(lásd: Hólyagkő)
27 A polip a nyeles, jóindulatú daganat, míg a papilloma lapos, szemölcsszerű - a Szaki.
28 A papillomát ált. a humán papilloma vírus (HPV) okozza, amely mint fertőzés eredményezheti a nem valódi metasztázisokat - a Szaki.
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Húgyhólyagsipoly
Testi szint: húgyhólyag (a nyomás visszatartása és elengedése), belek (anyagi
benyomások feldolgozása), hüvely (odaadás, élvezet).
Tüneti szint: 1. belső sipoly: a húgyhólyag és a bél vagy a húgyhólyag és a hüvely
közötti kapcsolat; 2. külső sipoly: a „szennyvíz" más, egyenes kijáratot keres; ingerlő
lelki konfliktusok (= kórokozók) átadása a nemiség vagy az emésztés területeire;
a „szennyvízcsatorna", a „szeméttároló", illetve a hüvely közötti kapcsolat: lelki
szemét kerülő, illetve téves úton történő elszállítása, vészkijárat rossz helyen.
Feldolgozás: megoldást találni lelki problémáinkra, hogy megszabadulhassunk
idejétmúlt dolgainktól; bátran szembenézni az elengedéssel kapcsolatos személyes
konfliktusainkkal; a megadott útról letérni a lelki szennyvíz lecsapolásához, más
módszert találni megoldásként.
Feloldás: kapcsolatokat teremteni; használni az elengedés új, szokásostól eltérő
módszereit; engedélyezni és támogatni kell a korábban egymástól különválasztott lelki
problémák keveredését.
Ősprincípium: Uránusz/Neptunusz-Merkúr.
írod.: Út.

Húgyhólyagrák
(lásd. még: Rák)
Testi szint: húgyhólyag (a nyomás visszatartása és elengedése).
Tüneti szint: vadon buijánzó daganat a szennyvíz, illetve „lelki szemét" tárolójában;
megoldatlan, háttérbe (tudatalattink sötétjébe) szorított konfliktus a lelki folyamatoknak a mindennapjainkban betöltött szerepével kapcsolatosan; annyira letértünk eredeti
utunkról a lelki szenny feldolgozása terén, hogy annak megvalósításában a test vette át
az irányítást; a lelki-szellemi fejlődés ezen a téren annyira akadályoztatott, hogy most
ezen az agresszív módon „mutat utat"; a rák a szennyvíz területein azt testesíti meg,
amire lelkileg (az ennek megfelelő tudati szinten) volna szükség.
Feldolgozás: fordítsuk bátran figyelmünket lelki „szemetünk" feldolgozására; adjunk
utat vad elképzeléseinknek, dús fantáziánknak, és hagyjuk bátran kifejlődni: terjesszük
ki és védjük meg saját hatáskörünket; emlékezzünk régi álmainkra, és támasszuk fel
azokat; a Rák címszó alatt szereplő összes tanácsot figyelembe venni, mivel a rák
az egész szervezetre kihat.
Feloldás: fedezzük fel a mindent átható, magunk és a világ iránt érzett szeretetet;
hidaljuk át a magunk és a mások által megszabott normákat, és csak a saját
törvényeink szerint éljünk; játsszunk nyílt kártyákkal, és szortírozzuk lelki
problémáinkra, mielőtt még azok „szortíroznak ki" bennünket; ismeijük fel annak
a szükségszerűségét, hogy a testi és ezáltal (élet)veszélyes szintről fel kell
emelkednünk a kihívásnak minősülő, de életmentő szellemi-lelki szintre, és ott kell
„buqánoznunk", azaz fejlődnünk.
Ősprincípium: Hold-Plútó.
írod.: Léi, Mkass. Krebs (Rák), Vkass. Krankheit als Symbol (A betegség mint
szimbólum), Krankheitsbilder unserer Z£it (Korunk kórképei).
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Húgyvérűség
{lásd: Veseelégtelenség)

Húgyvezeték-szűkület
(ureterszűkület)
Testi szint: húgyvezeték (szennyvízcsatorna).
Tüneti szint: a szennyvízelvezető rendszer eldugul (megnevezni és értelmezni
az alapvető problémát), a lélek „szemete" felhalmozódik a vesében; akadály az egyensúly és a párkapcsolat terén; akadály keletkezik a lélek végtermékének el- és
kibocsátásánál.
Feldolgozás: a lelki problémák el- és kibocsátásával defenzívebben bánni, meg kell
vizsgálni, hogy valóban szükséges-e a kiválasztás, az elengedés (pl. a párkapcsolat
terén); lassítani a lomtalanítás és az elengedés folyamatát.
Feloldás: időt szentelni belső dolgainkra, számolni a következményekkel.
Ősprincípium: Hold-Szaturnusz.

Húzódás
(lásd még: Baleset, Munkahelyi, háztartási baleset, Sportbaleset, Közlekedési baleset)
Testi szint: ízületek (mozgékonyság, artikuláció), izomzat (motor, erő).
Tüneti szint: túllépjük, túlnyújtjuk lehetőségeink határait; a teherbíró képességünket
felülmúló dolgot követelünk a testünktől; idegeink „pattanásig" feszülnek: „már az
idegeinket tépjük".
Feldolgozás, feloldás: tágítsuk ki tudatunkat, és teijeszkedjünk szellemi-lelki szinten,
ne a testünket terheljük ezzel a feladattal, „ne feszítsük túl a húrt"; őszintén és szabad
elhatározással vessük latba lelki rugalmasságunkat.
Ősprincípium: Mars-Jupiter-Uránusz.

Hüvelyei őesés
(prolapsus vaginae; lásd még: Méhelőesés)
Testi szint: hüvely (odaadás, élvezet).
Tüneti szint: a hüvely kifelé türemkedik (-* Kötőszöveti gyengeség a test szintjén,
gyenge szexuális kötődés a lélek szintjén); az élvezet és az odaadás kérdése a test
szintjén előtérbe, és így az érdeklődés középpontjába kerül.
Feldolgozás: tudatosan szabadítsuk meg testünket ettől a tematikától, adjunk újra teret
a szexualitásnak és az erotikának, foglalkozzunk (újból) a genitáliákkal.
Feloldás: helyezzük a polaritást az élet középpontjába, és békéljünk meg vele.
Ősprincípium: Vénusz-Plűtó-Uránusz.

Hüvelygomba
(lásd még: Folyás, Hüvelygyulladás)
Testi szint: hüvely (odaadás, élvezet).
Tüneti szint: a szexuális partner kiválasztása körüli konfliktus; harc a partnerrel az
intimitás területén; a legintimebb terület hiányt szenved életerőben, nem vigyázunk rá
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elég éberen; az altest (a tudattalan) kapuinak lezárása; szerelem nélküli szexualitás;
autoagresszió.
Feldolgozás: az Alvilág újbóli életre keltése élvezettel teli szex segítségével; fedezzük
fel altestünket, mint az életöröm játékterét; gondoskodjunk „tiszta" viszonyokról;
esetleges párcsere.
Feloldás: törekedjünk harmonikus, beteljesülést hozó kapcsolatra; vegyük fel saját,
női ritmusunkat; aktívan védelmezzük nőiességünket.
Ősprincípium: Plútó,
írod.: Frau.

Hüvelygörcs
(lásd: Vaginizmus)

Hüvely gyulladás
(colpitis; lásd még: Gyulladás, Folyás, Hüvelygomba)
Testi szint: a betegség alapja a trichomonásszal, gombákkal (stb.) és/vagy a nőiesség
(ösztrogén) hiányával kapcsolatos konfliktus; harc az élvezetek és a szerelem
„ k a p u j á b a n " ; nyílt küzdelem az oltalmat, befogadást és odaadást nyújtó helyért;
lehetőség arra, hogy „kivonjuk magunkat a (nemi) életből".
Feldolgozás: vállaljuk fel az élvezetek és a szerelem konfliktusait, a befogadás és
az odaadás képességéért folytatott harcot; az égető konfliktust inkább a „nemek
harcában" lobbantsuk lángra, semmint égető fertőzésekben hagyjuk kibontakozni;
nyíltan védekezzünk a férfias túlkapásokkal szemben, ahelyett hogy ezt az energiát
önmagunk ellen fordítanánk; tudatosítsuk a nőiesség hiányát; tudatosabb módon
keressünk lehetőséget arra, hogy miként tartsuk távol az (al)testünktől párunkat.
Feloldás: váljunk saját Alvilágunk urává (úrnőjévé).
Ősprincípium: Vénusz-Mars.
írod.: Frau.

Hüvelyi vérgyülem
(haematocolpos)
Testi szint: hüvely (odaadás, szexuális vágy), vulva (védősánc).
Tüneti szint: a mensesből származó vér felgyülemlik a szűzhártyán belül, és nem tud
távozni a hüvelyen keresztül; ilyen esetben fennáll a 4 Gyulladás veszélye; a női
energia kitörése körüli konfliktus; a nőiesség egyéni felismerésekor annak
„megkerülése"; a női szexualitás tabuként kezelése; félelem a férfias behatolástól;
tudat alatti vágy a gyermekkor megőrzésére (gyermeknek maradni, feltartóztatni
a menses havi ciklikusságát, ami az idő múlását is jelenti).
Feldolgozás: külső, operatív támogatás (a szüzesség elvétele) annak érdekében, hogy
a havivérzés szabad utat kapjon; a nőiességgel, a nővé éréssel és a szexualitással
kapcsolatos félelmek, továbbá a szégyenérzet, valamint a mindezekkel kapcsolatos
sokkhatások tudatosítása.
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Feloldás: a női vitalitás és életöröm élvezete; a kiteljesítő szexualitás megélése.
Ősprincípium: Hold/Vénusz-Szaturnusz.
írod.: Frau.

H ü velyszárazság
(a nyálkahártya szárazsága; lásd még: Frigiditás, Klimaxos panaszok, Bartholinimirigy gyulladása)
Testi szint: nyálka (odaadás, élvezet).
Tüneti szint: égető érzések, forróság, (tudattalan) „égető" élvezetek és kívánalmak,
amelyek elé a szárazság gördít akadályt; a libidó nem a szexualitás területén, hanem
máshol igyekszik megnyilvánulni; égető kíváncsiság egy téma iránt; a szárazság korral
járó, általános probléma.
Feldolgozás: váljunk „tűzzé és lánggá" életfeladatunk megvalósításában; fedezzük fel
a tartalmas kommunikáció és a spirituális fejlődés utáni „égető vágyat";
gondoskodjunk szellemi „gyermekekről".
Feloldás: koncentráljunk a lényegre; folytassunk komoly párbeszédet.
Ősprincípium: Plútó-Szaturnusz.

Hydrocephalus
(lásd: Vízfejűség)

Hydrokele
(folyadékgyülem a herezacskóban vagy az ondóvezetékben)
Testi szint: here (termékenység, kreativitás).
Tüneti szint: a szaporodással és a kreativitással kapcsolatos lelki problémák ezen az
erőszakos módon törnek utat maguknak; a lelkieket szimbolizáló folyadék
beáramlásától a here felduzzad, és a víz elönti a férfiasság területét; túlzott alkotási és
önkifejezési vágy.
Feldolgozás: töltsük fel lelki energiával a kreativitás és a szexualitás területét;
hagyjunk több teret a férfiasság, a szaporodás és a kreativitás témakörének
életünkben.
Feloldás: kössük össze a lelket a férfiassággal, a szexualitást pedig a szeretetteljes,
mély érzelmekkel.
Ősprincípium: Hold-Mars.

Hydrops
(lásd: Ödéma)

Hypacusis
(lásd: Nagyothallás)

Hypaesthesia
(lásd: Fájdalomérzéketlenség)
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Hypalgesia
(lásd: Fájdalomérzéketlenség)

Hyperaesthesia acustica
(hallási túlérzékenység, fájdalmas hallás)
Testi szint: fúl (engedelmesség).
Tüneti szint: normális hangerejű hangokra hirtelen, túlérzékenyen reagálunk;
a legkisebb zaj is zavarólag hat.
Feldolgozás: tanuljunk meg bízni érzéki észleléseinkben; a probléma felhívás arra,
hogy jobban figyeljünk oda a körülöttünk történő dolgokra, jobban hallgassunk
másokra, figyeljük őket visszafojtott lélegzettel, legyünk engedelmesek; ezzel
ellentétben, az ellenpóluson: hangoskodjunk, és ordítsuk ki bátran a minket terhelő
problémákat.
Feloldás: figyeljünk (saját belső hangjainkra vagy külső tanácsokra) és
engedelmeskedjünk; terhesség ideje alatt: már szülés előtt beszélgessünk a babával
a belső hangunkon keresztül.
Ősprincípium: Neptunusz-Hold.

Hyperalgesia
(lásd: Fokozott fájdalomérzés)

Hypergalactemia
(lásd: Tejelválasztás, túlzott)

Hyperhidrosis
(kóros izzadás; lásd még: Lábizzadás, Kézizzadás)
Testi szint: bőr (határ, kapcsolat, érintés, gyengédség, tapintat).
Tüneti szint: folyamatos, hideg verejtékezés a félelemtől, „izzasztó helyzetek",
állandó jelleggel csurog rólunk a veríték; verejtékező, hideg kéz, amely mintha arról
árulkodna, hogy nem kívánunk senkivel kezet rázni, kapcsolatot teremteni, de ha
mégis, az nem szívből szóló, meleg fogadtatás; hideg (verejtékes) láb: a legalapvetőbb
félelmek, a gyökeret verés hiánya; izzadni = vérezni = elvérezni, életenergiát veszíteni;
„vért izzadunk": mind fizikailag, mind testileg állandó jelleggel, tudattalanul is
túlterheljük magunkat; a hőségtől izzadni: állandóan „lázban égni", a test folytonos
tisztulási igénye; a lelket szimbolizáló folyadék elvesztése.
Feldolgozás: hideg verejtéknél: tudatosítsuk félelmünket; forró verejtéknél: vegyük
tudomásul belső forrongásainkat és szexuális vágyaink kiélésének szükségszerűségét;
megvizsgálni, mi okozza önmagunk állandó túlterhelésének kényszerét, s ehelyett
inkább tudatos (és nem eltúlzott) terhelésnek tegyük ki magunkat.
Feloldás: gondolkozzunk el ősi félelmeinkről, hogy ezek felismerésével tágíthassuk
majd láthatárunkat.
Ősprincípium: Szaturnusz (szűkség, törekvés)-Mars (forróság),
írod.: Mkass. Angstfrei leben (Félelem nélkül élni).
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Hyperkeratosis
(lásd: Keratózis, Acanthosis)

Hypermastia
(túlfejlett mell)
Testi szint: női mell (anyaság, táplálás, gyengédség, érzékiség, vágy).
Tüneti szint: a mell által megnyilvánuló, eltúlzott mértékű nőiesség; a test női,
tápláló aspektusának túlzott kihangsúlyozása; valószínűleg csupán kompenzálása
a tudati szinten hiányosan megjelenő nőiességnek; gyakran nem érezzük annak
szükségét, hogy gyermeket szoptassunk vagy a férfi partner erotikus vágyait
kielégítsük; gyakran szégyelljük magunkat nagy mellünk miatt: nem tudunk kiállni
„terebélyes" nőiességünk mellett, fennáll a Tartáshiba kialakulásának veszélye,
miután rejtegetni próbáljuk nagy mellünket; az anyakomplexussal küszködő férfiakra
pont mellünkkel teszünk nagy benyomást: a nagy mell a gondoskodásra, a gyengédségre és a dédelgetettségre vonatkozó nagy elvárásaikat látszik „kielégíteni"; a nagy
„tejcsarnok" egyben melegszívű, azaz szívélyes jellemre enged következtetni.
Feldolgozás: békéljünk meg a hatással, amit keltünk, és legyünk büszkék rá: fogadjuk
el a helyzetet, a természet eme nagylelkű ajándékát; tegyük feladatunkká a nőiesség
képviseletét; saját „vehemens" természetünk elfogadása és kiélése.
Feloldás: legyünk a helyzet „úrnői", és használjuk tudatosan azon tulajdonságainkat,
amelyekkel nagy hatást váltunk ki másokban; vegyük észre testi adottságaink ajándék
mivoltát, és váljunk mi is nagylelkű ajándékozóvá.
Ősprincípium: Jupiter-Hold.
írod.: Frau., Mkass. Frauenprobleme (Női problémák).

Hypermenorrhoea
(lásd: Menstruáció, túl erős)

Hyperosmia
(túl érzékeny szaglás)
Testi szint: orr (hatalom, büszkeség, szexualitás).
Tüneti szint: az archaikus időkből visszamaradt tulajdonság; a dolgokat szaguk által
ítéljük meg (biztos út a jó táplálkozás felé); terhesség vagy más, fokozott odafigyelést
igénylő helyzetek alatt léphet fel: jó adottságaink által jobban meg tudjuk védeni
magunkat és a segítségre szorulókat; jobban érezzük, ha „valami bűzlik".
Feldolgozás: tudatosabban érzékeljünk, hallgassunk az ösztöneinkre; használjuk az
ősi tájékozódás adta lehetőségeket, emlékezzünk az emberiség örökségére; próbáljuk
meg érezni valakinek vagy valaminek a szagát (ami sokkal többet mond, mint a külső
megjelenés, külalak).
Feloldás: a jó szimattal rendelkező emberben meg lehet bízni, komolyan lehet venni,
jó az emberismerete, ítélőképessége minden téren kitűnő; terhesség ideje alatt: az
esetleges veszély jelzése mind saját magunk, mind a gyermek számára.
Ősprincípium: Plútó (ősrégi ösztönökhöz fűződő kapcsolat).
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Hyperthyreosis
(lásd: Pajzsmirigytúltengés)

Hypertrichosis
(túl erős szőrnövés, az ellenpóluson; lásd: Hajhullás, Szőrhullás)
Testi szint: bőr (határ, kapcsolat, érintés, gyengédség), szőrzet (állati erő).
Tüneti szint: a teljes testet beborító szőrzet: Jement kutyába", egyfajta
törzsfejlődésbeli visszaesés; virilizmusszindrőma: túlzott férfiasság, amely veszélyes,
állatias külsőt kölcsönöz; az emberi faj származására emlékeztető jelenség, amely
a többi emberben mély elutasítást vált ki, de közben hű tükre is környezetének.
Feldolgozás: kössünk békét saját állati származásunkkal, ismeijük fel magunkban az
animális lényt, és adjunk neki kellő helyet az életünkben; fedezzük fel hajlamainkat és
mély ösztöneinket, tanuljuk meg értékelni azokat; nézzünk szembe tudatosan
a külsőnkhöz kapcsolódó, nyugtalanító, félelmet keltő tényezőkkel, váljunk tudati
szinten is (teljesen) érett férfivá.
Feloldás: a férfiasság témakörének tudatos felvállalása.
Ősprincípium: Mars.

Hypogalactia
(lásd: Tejpangás)

Hypoglykaemia
(alacsony vércukorszint)
Testi szint: anyagcsere (keringés, egyensúly).
Tüneti színt: a vércukorszint lesüllyed: életünk nektárja túl kevéssé édes, túl kevés
tápláló életelemet tartalmaz; az élet vitalitását az édes elemek táplálják (glükóz),
ha ezek hiányoznak, pánikállapot tör ki; remegés, heves verejtékezés: a hiánytól való
félelem, hiánytünetek; kiéhezettség életünk ki nem élt oldalaira: élet- és szeretetéhség:
„szalad a pulzusunk", „majd' kiugrik a szívünk", amely tulajdonképpen a nekünk járó
szeretetért (glükóz) lázad.
Feldolgozás: tudatosítsuk a bennünk lévő életéhséget és szeretethiányt; lássuk be,
hogy „nem éltünk eléggé"; ássunk le egészen félelmeink gyökeréhez, hogy ott
ráleljünk a bőségre, kiéhezettségünket összpontosítsuk nemes céljaink elérésére,
tápláljuk szívünket szeretettel és odaadással, mindennel, amire szüksége van.
Feloldás: tapasztaljuk meg vitalitásunk oldott állapotát: élvezzük a szeretet, szerelem
és az élet édességét.
Ősprincípium: Szaturnusz-Vénusz/Hold.

Hypomenorrhoea
(lásd: Menstruáció, túl gyenge)

Hypothyreosis

(lásd: Pajzsmirigy-alulműködés)
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Hypotrichosis
(gyenge szőr-, illetve hajnövekedés)
Testi szint: haj (szabadság, vitalitás); a teljes test érintett, de legfőképpen a fej.
Tüneti szint: oka lehet a hajlam vagy bizonyos gyógyszerek szedése
(pl. citosztatikumok); a hiányzó hajjal határaink védtelenné válnak; gyenge kisugárzás
(haj = antenna); az erő és a hatalom hiánya; nem tudatosuló nyíltság az emberi
kapcsolatteremtésre és az érintkezésre.
Feldolgozás: találjunk más eszközöket saját védelmünkhöz, illetve kisugárzásunk
megerősítéséhez, erőnk és hatalmunk visszaszerzéséhez; ismeijük fel és fogadjuk el
személyiségünk gyermeki, ártatlan oldalát.
Feloldás: váljunk nyíltabbá és védtelenebbé; merészkedjünk közelebb a világhoz és az
emberekhez.
Ősprincípium: Mars-Szaturnusz.
írod.: Léi.

I
Ichthyosis
(halpikkelybőrűség)
Testi szint: bőr (határ, kapcsolat, gyengédség).
Tüneti szint: a bőr mértéktelen pikkelyesedése, amelyhez egyidejűleg a faggyú- és
izzadságelválasztás hiánya is társul: menekülés a külvilágtól, elzárkózás,
elszigetelődés, páncél mögé rejtőzés; gyakran korai gyermekkorban kezdődik,
ritkábban azonnal a születés után alakul ki: magunkkal hozott feladat.
Feldolgozás: a határokat biztosítsuk más módon, vértezzük fel magunkat tudatosan
a világ veszélyeivel szemben.
Feloldás: érezzük magunkat biztonságban a saját bőrünkben, otthonunkban,
hazánkban és a világon, nyújtson Isten léte biztonságot számunkra, és találjunk rá
Istenre önmagunkban.
Ősprincípium: Szaturnusz-Neptunusz.

Icterus
(lásd: Sárgaság, Májbetegségek)

Idegesség
(nervositas; lásd még: Ideg-összeroppanás, ideges kimerültség)
Testi szint: idegek (hírszolgálat).
Tüneti szint: a test nem váltja valóra az életünk sebességével, a változatossággal
és a tervezett teljesítményünkkel kapcsolatos vágyainkat; túl sokat szeretnénk túl
gyorsan megvalósítani, az ingerek túláradása; a sok „inputhoz" képest túl gyenge

a teljesítmény, a túlterheltség megzavarja a kapcsolatot; a hálózat összeomlása
fenyeget.
Feldolgozás: ismeijük fel kommunikációs útjaink túlterhelt állapotát; átmenetileg
csökkentsük az .inputot"; ideiglenesen szüneteltessük a kommunikációt, amíg nem
sikerül új irányvonalat kialakítani; pihenjünk, hagyjunk fel egyelőre a külső harccal.
Feloldás: tehermentesítsük a fejet, helyette fokozottan vonjuk be a szívet (érzés,
ösztön) és a hasat (ösztön, hasi érzés) az élet játékába; füleljünk a szívünkkel;
tanuljunk meg gyomorból cselekedni; éljük meg a vibráló életenergiát; engedjük
magunkat felingerelni, elcsábítani, és bocsátkozzunk életerőtől pezsgő helyzetekbe,
ahelyett hogy reszketnénk a belső nyugtalanságtól.
Ősprincípium: Uránusz-Merkúr.
írod.: Léi.

Idegfájdalom
(neuralgia, neuropátia, polyneuropathia; lásd még: Ideggyulladás)
Testi szint: idegek (hírszolgálat).
Tüneti szint: egy ideg beidegzési tartományának felbukkanó és eltűnő fájdalmai
(segélykiáltások); megoldatlan, égető konfliktusok az ideggel összefüggő
testtartomány témakörében.
Feldolgozás: tanuljunk meg segítséget kérni és elfogadni; engedjük ki agressziónkat,
és keressünk merész utakat, ahol értelmesen hasznosíthatjuk azt.
Feloldás: halljuk meg a segélykiáltásokat, csökkentsük a terhelést bátran és
radikálisan.
Ősprincípium: Merkúr/Uránusz-Mars.

Ideggyulladás
(neuritis; lásd még: Trigeminus neuralgia)
Testi szint: idegek (hírszolgálat), testünk majdnem minden területe érintett lehet.
Tüneti szint: a szaggató idegfájdalommal ellentétben ezek állandó fájdalmak:
segélykiáltások; az ideg működési területeinek (érzékelés, motorikusság) kiesése;
konfliktus egy idegnek a területén, illetve az azzal összefüggő témákban; az érzelmi
és aktivitási terület kiesése.
Feldolgozás: mélyüljünk el tudatosan és mindenre elszántan az idegekhez kapcsolódó
szimbolikus, lelki kérdésekben; folyamatos és kitartó konfrontáció a témával - ettől ne
tágítsunk; frissítsük fel és hozzuk újra működésbe hírszerző rendszerünket, és
kövessük nyomon az aktuális beszédtémákat.
Feloldás: bocsátkozzunk harcba, és harcoljunk megszállottan, amíg megoldásra
jutunk.
Ősprincípium: Merkúr-Mars/Szaturnusz.
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Ideg-összeroppanás, ideges kimerültség
Testi szint: idegek (hírszolgálat).
Tüneti szint: a központi biztosítékok kiégnek; a túlterheltség miatt zavaros
a kommunikáció: az idegrendszer forgalmának összeesése: dugók, akadályok;
túlságosan középpontba állítjuk önmagunkat, majd a túlterheltségtől mélyponttá
süllyedünk; túl sok „input" és kevés „output" (esetleg nincs is output): rohanunk az
élet után, és hajszoljuk magunkat; nem bízunk abban, hogy képesek vagyunk
meggyőzni környezetünket és önmagunkat saját értékeinkről; ide-oda ráncigálnak
bennünket, halmozott feszültségek közepette élünk; semmibe vesszük
a kommunikációra és az információ továbbítására vonatkozó szabályokat.
Feldolgozás: ismeijük fel, hogy központunk teljesen túlterhelt: örüljünk, hogy
a biztosítékok kimentek, és így nem történt nagyobb baj; átmenetileg szüneteltessük
a kommunikációt, amíg képesek nem leszünk új rendszert és új irányvonalat
kialakítani: idegeink változzanak „kötélidegekké"; csökkentsük átmenetileg az
„inputot" és növeljük az „outputot"; védjük magunkat a külső behatásoktól, egy ideig
ne fogadjunk be semmit, viszont lehetőleg minél több dolgot engedjünk ki- és
elfolyni; tanuljunk meg elengedni, mielőtt ismét befogadókká válunk, és a
tapasztalatokat, élményeket stb. a memóriában elraktározzuk; pihenjünk, külső
harcainkat adjuk fel; ahelyett hogy a benyomások és a követelések sokasága
túlterhelne, még időben és tudatosan határolódjunk el; törekedjünk arra, hogy
megfelelő időben átfogó betekintést nyeljünk; szemléljük madárperspektívából az
életet, és válogassunk nyugodtan; az ellenpólus (allopatikusan) robusztus típusainál objektív túlterheltség mellett - sokkal ritkábban fordul elő, mint a túlérzékenyeknél:
tehermentesítsük „fejünket", az intézkedés és döntéshozatal központját; tehermentesítsük a területet a szív (érzés, ösztön) és a has (ösztön, hasi érzés) bevonásával.
Feloldás: kössünk szövetséget szívünkkel; szívből fakadó kapcsolatteremtés;
gyomorból kiinduló cselekedetek.
Ősprincípium: Merkúr-Uránusz.
írod.: Léi

Időjárás-érzékenység
(lásd még: Frontérzékenység)
Tüneti szint: ellenállunk az időjárás égi szférához tartozó erejének; a test védekezik
az „atmoszferikus" változásokkal szemben.
Feldolgozás: alakítsuk át fokozott érzékenységünket: fedezzük fel benne az előrelátás
pozitív lehetőségét; fogjuk fel az érzékenységünkben rejlő lehetőségeket:
ne zavartassuk magunkat, hanem kísérjük tudatos figyelemmel a változásokat;
az ellenpóluson: szálljunk le, vissza a földre, hogy az ég és föld erőivel összhangba
kerülhessünk: lábainkkal verjünk gyökeret az anyaföldbe, és fejünket emeljük az ég
felé, az Atyához (indiai bölcsesség).
Feloldás: legyünk nyitottak az ég üzeneteire; higgyünk tudatosan a felsőbb
világokban: bízzunk Istenben.
Ősprincípium: Uránusz, Neptunusz.

IDŐSKORI HALLÁSCSÖKKENÉS
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Időskori halláscsökkenés
(presbyacusis; lásd még: Öregkori tünetek)
Testi szint: fül (hallgatni valakire = szófogadás).
Tüneti szint: a külvilág hangjai szép lassan visszahúzódnak az idős emberek életéből.
Feldolgozás: felismerni a felhívást, hogy az ember forduljon el a külvilágtól, és
befelé, a lelkére összpontosítson.
Feloldás: saját belső hangjára kell hallgatnia, és ennek kell eleget tennie.
Ősprincípium: Szaturnusz,
írod.: Sors.

Időskori távollátás
(presbyopia; lásd még: Öregkori tünetek)
Testi szint: szem (belátás, átlátás, a lélek tükre és ablaka).
Tüneti szint: a közeli dolgok, a közeledő halál egyre homályosabbnak és
elmosódottabbnak tűnik; míg a távoliak élesebbnek látszanak, maga az élet is
hosszabbnak tetszik.
Feldolgozás: eleget tenni annak a felszólításnak, hogy megszabaduljunk a közeli, napi
szintű, jelentéktelen dolgoktól, hogy az életet a maga teljességében, egészében tudjuk
szemlélni: az élet nagy összefüggéseinek felismerése.
Feloldás: kiegyezés a távolsággal és az élet dolgainak áttekinthetőségével;
visszapillantani és megtalálni életünk „fonalát"; a távoli cél felismerése.
Ősprincípium: Jupiter-Nap/Hold.
írod.: Sors.

Időszakos sántítás
(lásd: Claudicatio intermittens, Dohányzás okozta érszűkületes láb)

Időzónazavar
(rosszullét időzónák átlépése után, interkontinentális járatoknál)
Tüneti szint: tudat alatti ellenállás a (helyzet)változtatásokkal szemben; nagyobb
rugalmasság bizonygatása, mint amit lényünk elbír, nehezen érkezünk meg, és nem
vagyunk képesek ráhangolódni az új környezetre.
Feldolgozás: leszállás (magas) repülések után; tanuljunk meg talajt érni;
a rugalmasság területén felállított nagy igényeinket hozzuk összhangba testi valónkkal.
Feloldás: éljünk az „itt és most"-ban.
Ősprincípium: Uránusz-Szaturnusz.

Ileus
(lásd: Bélelzáródás)

Ileus paralyticus
(lásd: Bélelzáródás, Bélhűdés)
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IMPOTENCIA

Immungyengeség
(lásd még: Gyulladás, Allergia)
Testi szint: védekező rendszer (immunrendszer), védelem.
Tüneti szint: túlzott védekezés a tudat szintjén (Léi); a test megnyitása különböző
kórokozók számára, ahelyett hogy az illető a tudat szintjén engedné be a zavaró
impulzusokat; túlzott bezárkózás; az illető mindenre nemet mond; képtelen kinyílni
lelkileg; túlzott hadakozás valami ellen.
Feldolgozás: meg kell tanulni testi szinten védekezni az életellenes behatások elleti;
immunerősítő, a testet edző módszerek alkalmazása (a Kneipp-kúrától kezdve
a ,3első mosoly"-meditációkig); szeretni tanúim: befogadás, ajtót nyitni mások
számára; saját én-határaink megnyitása a te, vagyis a másik személy előtt.
Feloldás: egyetemes szeretet; lelki nyitottság, amely a lelkierő talaján növekszik
(Léi); általános nyíltság (tudatos szinten), ahol csak lehetséges; és védekezés csak,
ahol szükséges.
Ősprincípium: Mars-Neptunusz-(Szaturnusz).
írod.: Út., Vkass. Gesunder Egoismus - gesunde Aggression (Egészséges egoizmus
- egészséges agresszió).

Impetigo
(lásd: Ótvar)

Impotencia
Testi szint: nemi szervek (szexualitás, polaritás, utódnemzés).
Tüiieti szint: haláltól való félelem = orgazmus, kontrollvesztés; félelem a férfiasságtól
és az agressziótól; képtelenek vagyunk „helytállni"; a teljesítménytől való félelem;
a teljesítmény nyomása akkora, hogy „csődöt mondunk"; félelem attól, hogy majd
„nem áll fel", hogy „töketlenné" válunk, és alkalmatlanok leszünk a szexuális aktusra;
félünk, hogy a nőiesség elnyel és felemészt (freudi kasztrációs félelem); félünk, hogy
fogva tartanak (lásd 4 Hüvelygörcs: a félelem itt is inkább szociális szinten
értelmezendő); ragaszkodás az intellektushoz (az értelem fogsága); lapítunk,
„behúzzuk fülünket-farkunkat" és „eliszkolunk"; engedni és ellágyulni (a nemek
közötti harcban); bosszúállás a partneren: „nem vagyok megfelelő férfi a számára,
ezért nem elégítem ki"; irracionálisán magasra helyezzük a párunkat: nem szeretnénk
őt, az istennőt beszennyezni; a szexualitás számunkra értéktelen: büszke pálcánkat
nem dugjuk egy ismeretlen, sötét barlangba; ödipuszi problémák: nem akarunk
hűtlenek lenni saját anyánkhoz; a kreativitás hiánya: nem tudunk bizonyítani; az
önmagunkba és a világba vetett bizalom hiánya; gyakran külső kompenzálási
kísérletek: „nagy emberré válok", mert az a „kicsi" nem működik.
Feldolgozás: ismeijük fel, hogy a férfiúi erő alapja a nőiesség, amelyre ezért
szükségünk van (a belső nyugalom és lazítás elősegíti a nemi szervek vérellátását);
az elengedés gyakorlatai: meditáció, vízbe merülés (női, lelki tényezők); barátkozzunk
meg saját szelíd, nőies oldalainkkal, erősítvén ezáltal férfierőnket is; idősebb
férfiaknál: a túl sok lágyság azt jelzi, hogy embertársaink megértése és kapcsolataink
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szellemi-lelki szinten kapnak nagyobb szerepet; ismeijük és szeressük saját fallikus
erőinket: fogadjuk el, hogy a férfi se „tud mindig", neki se „muszáj mindig"
(ti. bizonyítania férfiasságát); tanuljuk meg átadni magunkat a nőies oldalnak:
gyakorlatok a vízben; az ellenpóluson: adjuk át magunkat fallikus erőinknek:
foglalkozzunk saját testünkkel (sport, jóga stb.); elfojtott dolgainkat is juttassuk
kifejezésre; iktassuk ki az intellektust, próbáljunk meg „túljárni az eszünkön";
vigyázzunk a túlzott kompenzációval: feltűnően sok „potens" férfi küzd az ágyban
potenciazavarokkal: megmutatják az egész világnak, hogy mit tudnak, mivel
a páquknak nem képesek; ne ámítsuk magunkat, hanem inkább mutassuk meg;
társadalmi helyzetünkkel nem kompenzálhatjuk fizikai tehetetlenségünket (az ily
módon kialakult hatalom éppoly veszélyes az érintettek, mint a társadalom számára,
mivel állandóan demonstratív módon bizonyítani kell).
Feloldás: találjunk örömet nőiességünkben és férfias erőinkben, élvezzük mindkettőt.
Ősprincípium: Mars-Szaturnusz.
írod.: Út.

Inappetentia
(lásd: Étvágytalanság)

Infantilizmus
(a fejlődés szellemi és testi visszamaradottsága)
Testi szint: nemi szervek (szexualitás, polaritás, utódnemzés).
Tüneti szint: megrekedés a gyermek fejlődési szintjén (fontos tisztázni és kiértékelni
az alapproblémát): a fejlődés megtagadása; ahelyett hogy később újra gyermekké
válnánk, inkább már most megmaradunk gyermeknek; nem meijük végérvényesen
vállalni a polaritást: az agy és a nemi szervek differenciálódása elmarad.
Feldolgozás, feloldás: (az érintett szülők és gondozók számára) fogadjuk el
sorsunkat: éljünk az utasítás szerint, foglalkozzunk elmélyülten és intenzíven
gyermekünk egyes fejlődési szintjeivel; tegyük szabaddá a gyermekkor birodalmát:
élvezzük az életet a jelenben (itt és most).
Ősprincípium: Hold.

Infarktus
(a szövetelhalás általános fogalma; lásd: Nekrózis, Szívinfarktus)

Infekció
(fertőzés; lásd: Gyulladás)

Inflammatio
(lásd: Gyulladás)

Influenza
(lásd: Nátha, influenza)
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INKONTINENCIA

ínhüvelygyulladás
(tendovaginitis)
Testi szint: kar (erő, hatalom).
Tüneti szint: görcs, ellenállás, súrlódás és konokság a kéz és a kar mozgatásában;
hiányzik a lazaság, a könnyedség és az űihüvely „kenőanyaga"; a bejáratott
mozdulatok fokozódó görcsösödése egy állandó, az ésszerűség leple mögé bújtatott
konfliktus következtében; valami halálosan unalmas, kevéssé értékesnek tartott dbígot
összekapcsolni magasabb igényekkel: pl. ölebeknek pulóvert kötni, egy szeretett
embert „behálózni"; a be nem vallott lelki tartalmakat átvinni a kéz, a kar
mozdulataiba, pl. az imádott vagy gyűlölt főnök levelének gépelése.
Feldolgozás: a sors által elrendelt gondolkodási szünetet elfogadni és kihasználni:
koncentráltan és nagy hévvel nekifogni a (kétkezi) munkáknak; felfedezni belső
konokságunkat, és elválasztani a végzett tevékenységtől, hogy azt újra játszi
könnyedséggel végezhessük.
Feloldás: a kétkezi munkákat odaadással végezni, ahogyan a kézművesek teszik, és
felismerni, hogy nem a cselekvésben, hanem a belső tartásban mutatkozik meg
a valódi probléma.
Ősprincípium: Merkúr-Mars.
írod.: Léi.

Inkontinencia
(a kontroll elvesztése a test záróizmai felett)
Testi szint: a húgyhólyag záróizmai (húgyhólyag = nyomást elviselni és elengedni),
végbélzáró izom (végbél = az Alvilág be- és kijárata).
Tüneti szint: semmiféle nyomást nem bírunk elviselni, és nem vagyunk képesek
uralkodni magunkon, minden spontán távozik; a vizelet (a lélek elhasznált vize)
„kicsordul", nem lehet visszatartani a hólyag záróizmának gyengesége miatt; a lélek
telítettségét a test oldja meg; a háttérbe szorított lelki dolgok túlcsordulnak;
menekülés a nyomasztó dolgok elől: elillan; az elengedés túl gyors és
ellenőrizhetetlen; a széklet a végbélzáróizmok gyengesége miatt akaratlanul távozik:
az árnyalakokat nem átvitt értelemben eresztjük útjukra, hanem testünkön keresztül;
visszaesés a gyermekkor szintjére (a kör nem a megfelelő szinten zárul be):
a pelenkák visszatérnek; visszatérés a szobatisztaság előtti állapotba; „tartás nélküli"
élet; nem uraljuk a helyzetet; elveszítjük tartásunkat; a változókor után: nincs az
életünkben visszatartó erő, az új (élet)perspektíva még nem nyújt elég támaszt;
ragaszkodás a már idejétmúlt „anyaméhszerephez"; terhesség után: még nem fogadtuk
el egyedüllétünket (testünkben); lelki támasz után kutatunk, amelyre még nem leltünk
rá (az új anyaszerepben); ragaszkodás a már idejétmúlt „anyaméhszerephez".
Feldolgozás: ne próbáljunk mindent az ellenőrzésünk alá vonni, tanuljunk meg
elengedni; vizelet: hagyjuk szabadon folyni az élet vizét; engedjük, hogy a lélek árja
medréből kilépjen és túlcsorduljon; haladjunk az élet folyamával, ússzunk ösztönösen
az élet áljával; széklet: anyagiak elengedése, vigyünk mozgást és folyást az
árnyékvilágba.
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Feloldás: legyünk ismét olyanok, mint a gyermekek, akik kontroll nélkül mindennek
szabad folyást engednek, és (aggodalom nélkül) csak a pillanatnak élnek.
Ősprincípium: Hold-Plútó.

Insufficientia mitralis
(lásd még: Szívbillentyű-elégtelenség, Szívrendellenesség, veleszületett)
Testi szint: szív (a lélek, a szerelem, az érzelem helye, energetikai központ),
szívbillentyű (az élet- és energiaáramlás szelepe).
Tüneti szint: szűkület és visszafolyás egyidejűleg; az életáram motoija sziszifuszi
munkát végez: az életáram előrehaladása jelentős visszalépéseket eredményez; hajlam
a regresszióra; a visszavonulás kérdésköre; hiányzik a támasz az élethez;
„ami a szívén, az a száján": nehezen tudunk „nemet" mondani.
Feldolgozás: tudatos előrehaladás és visszalépés az életben: minden „előmenetelre"
megfelelő figyelemmel reagáljunk; tudatosan tartsuk vissza életenergiánkat; vonuljunk
vissza magunkba; tudatos regresszió; vállaljuk őszintén visszalépéseinket.
Feloldás: a sziszifuszi helyzetet tekintsük életfeladatunknak; béküljünk ki azzal, hogy
az életet újra és újra visszakérik tőlünk.
Ősprincípium: Nap-Szaturnusz.
írod.; Herz.

Insufficientia renalis
(lásd: Veseelégtelenség)

Insufficientia tricuspidalis
(lásd: Szívbillentyű-elégtelenség)

ínszalagszakadás
Testi szint: szalagok, inak (mindent tartó kötelek), ízületek (mozgékonyság,
artikuláció).
Tüneti szint: túlfeszítettség: „túlfeszíti a húrt", „Hé, Öregharcos, ne feszítsd túl az
íjadat!", „ha minden kötél szakad..."; „túlspirázza a dolgot".
Feldolgozás: határaink feszegetése átvitt értelemben; tudatos erőink tesztelése; inkább
a fantáziánkat terheljük túl, mintsem az ínszalagjainkat: messzebbre kihajolni az
ablakból; a németben a 'vágyik' (sich sehnen) ige és az 'ín' (Sehne) hasonló tőről is
fakadhatnának. Mi magunk is azt kívánjuk, hogy jelenlegi helyzetünkből
„kinyúlhassunk", továbbléphessünk; vágyaink kiélése.
Feloldás: a helyzetet inkább szellemi téren „túlfeszíteni"; szellemileg túlnőni saját
határainkon (közben gondoskodni a test ellazulásáról).
Ősprincípium: Uránusz-Szaturnusz.
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Intercostalis neuralgia
(bordaközi neuralgia)
Testi szint: mellkas (én-érzet, öntudat, személyiség), bordák (biztonság, védelem,
alkalmazkodás).
Tüneti szint: a mellkas fáj, idegfájdalmak a bordaközben: a szív (érzelem) és a tüdő
(kommunikáció) védelemi területei inger alatt állnak, azonosítás: a terület, ahová
mutat, elárulja, hogy az „ént" veszély fenyegeti; a szív és a tüdő figyelemért kiáit.
Feldolgozás: engedjük, hogy érzelmeink és kapcsolataink meginogjanak; érzelmi
páncélzatunk létjogosultságának megkérdőjelezése; tegyük önmagunkat próbára;
lássuk be, hogy emberi kapcsolataink, az alkalmazkodás önmagunkhoz és
környezetünkhöz fájdalmat okozhat, figyelmesen és óvatosan közelítsünk ezekhez
a területekhez, engedjük, hogy a nyugalom elárasszon bennünket.
Feloldás: ajándékozzuk meg bensőnket és érzelmeinket csendes odafigyeléssel és
tudatos nyugalommal.
Ősprincípium: Nap-Szaturnusz.

Intertrigo
(kipállás)
Testi szint: szorosan egymás mellett fekvő bőrterületek között (bőr = határ, kapcsolat,
gyengédség, tapintat): a herezacskó és a comb között, a hónaljban, a végbélredőnél,
a combok között és a mell alatt.
Tüneti szint: nemi határterületeinket sebesre kapaquk és dörzsöljük;
az önmagunkhoz fűződő túl szoros (lelki) kapcsolat sebeket okozhat; a sérült területet
idegen behatolók népesítik be; a sebek nedvedznek: a lélekvíz csordogál a nemi
szervekből.
Feldolgozás: párkapcsolatunk területén legyünk nyitottabbak és bátrabbak,
érzékenyebbek és fogékonyabbak; bizalmas emberi kapcsolatainkba vonjuk be
a lelkieket is; legyünk nyitottak mások új ötleteire; ellenpólus: jusson mindkét fél
levegőhöz, őrizzük meg a távolságot.
Feloldás: közelség és távolság tekintetében találjuk meg a középutat saját lényünk
különböző területei között.
Ősprincípium: Vénusz-Szaturnusz.

Intoxikáció
(lásd: Mérgezés)

Involúciós depresszió
(lásd még: Depresszió, Klimaxos panaszok)
Tüneti szint: szellemi stagnálás az emberi élet delét követően; a vissza- és hazatérésre
se szellemileg, se lelkileg nem készültünk fel életünknek ebben a szakaszában, így
a testünk teszi ezt meg helyettünk: erőteljesen visszafejlődik; önként visszafordulhatnánk és magunkba szállhatnánk, de nem ragadjuk meg az alkalmat;
túl keveset foglalkozunk az élet céljával és a halál megváltásával.
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Feldolgozás: álljunk meg ezen a ponton, gondoljuk át újra életutunkat és annak
irányát; helyezzük most középpontba a vissza- és hazatérés aspektusát, foglalkozzunk
és békéljünk meg az élet megoldásával, a halálban történő elengedéssel; ismeijük el
az anyag és ezáltal a test múlandóságát.
Feloldás: alkalmazkodjunk életmintánkhoz, az élet körforgásához vagy az életmandalához, és következetesen jáijuk végig utunkat.
Ősprincípium: Szaturnusz.
írod.: Frau., Sors., Mkass. Lebenskrísen (Életválságok),

írási görcs
Testi szint: kéz (megfogni, megragadni, cselekvőképesség, kifejezés).
Tüneti szint: a biztonság-bizonytalanság problematikája: extrém törekvés, túlzó
igények; a szociális felemelkedés iránti vágy a kifelé demonstrált szerénység mellett;
görcsös fáradozás, valójában nincs mit mondanunk (írnunk).
Feldolgozás: tudatosítani mindazt az igényt, amely az írásban ölt testet; a vágyakat és
a kívánságokat összhangba hozni a viselkedéssel: minden, szándékosan „közszemlére
tett" viselkedésmód görcsössé válik idővel; őszintén elgondolkodni azon, hogy
a leírtakat valóban le kell-e írni, és valóban érdemes-e szót („írást") ejteni róluk.
Feloldás: ragaszkodjunk az írott szóhoz, béküljünk ki saját szavainkkal; engedjük
szabadjára a gondolatainkat: tudatosítsuk magunkban, hogy mindig kénytelenek
vagyunk kompromisszumot kötni, és hogy a teljes igazságot nem könnyű papírra
vetni.
Ősprincípium: Merkúr-Plútó.

Iritis
(lásd: Szivárványhártya-gyulladás)

Isémia
(vér- és oxigénellátási zavar; lásd: Szívinfarktus, Érelmeszesedés)

Isiász
(ülőidegzsába, ülőideg-fájdalom, lumbágó; lásd még: Porckorong-előrecsúszás)
Testi szint: gerincoszlop (dinamika és tartás, őszinteség), porckorong (a gerincoszlop
női pólusa), idegek (hírszolgálat).
Tüneti szint: az ülőideg, illetve általában a gerincvelő-csatornából kilépő idegek
irritációja, amely a nyomás miatt óriási fájdalommal jár (elcsúszott porckorongok):
életünk tengelyének vagy az ellentétek kificamodása (^ Gyulladás); porckorongproblémák: egzisztenciális szorongás; a lágyat, a nőieset két kemény, férfias elem
fogja közre, és szétzúzza, szétnyomja, lenyomja azt; „túlterheltség"
(pl. határozatlanság és kisebbrendűségi érzés kompenzálásaként): túl sok terhet
veszünk a vállunkra, a „nyakunkba", túlterheljük, túlerőltetjük magunkat, hogy ezáltal
jó benyomást keltsünk, és igazi valónkat elfedjük; agyonhajtjuk, szétszakítjuk
magunkat, mert valamit tudatosan nem akarunk „előrántani"; kényszeresen elismerés
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után vágyódunk, és ez az „idegeinkre megy"; a belső nyomás utat tör magának, de mi
kitérünk előle; így fájdalmas kiutat talál; ficamnál: életünk tengelye félrecsúszott;
csigolyák eltolódása esetén: szorult helyzetbe kerültünk; őszintétlenségnél fellépő
megaláztatás: „sánta kutya"; akaratoskodás formájában fellépő, túlzott őszinteség;
„csökönyös alak".
Feldolgozás: a minden fejlődésért és felemelkedésért felelős irányító központunkat
állítsuk kihívások elé; tudatosítsuk magunkban az egzisztenciális szorongásunkat
és a női pólus szerepét; a lágyat, a nőieset helyezzük még inkább a középpontba;
hordozzuk tudatosan életünk terhét; ismeijük fel, hogy a bizonytalanság
kompenzálásaként terheltük túl magunkat, és szabaduljunk meg a tehertől:
a vállunkon hordott terheket vizsgáljuk meg kritikus szemmel; kísérletezés az életünk
tengelyével és középpontjával; keressünk magunk számára megfelelőbb irányvonalat;
tegyük helyre azt, ami kizökkent a rendes kerékvágásból; összegabalyodott
történeteinket bogozzuk ki; igazítsuk ki a dolgokat (akkor is, ha fáj); használjuk
gondolkodásra a magunkra erőltetett nyugalmat.
Feloldás: korlátozzuk magunkat a lényegre, a megaláztatásokat alakítsuk át alázattá;
legyünk mértékletesek; legyünk őszinték önmagunkhoz és a világhoz; találjunk belső
utakat.
Ősprincípium: Jupiter/Mars-Szaturnusz.
írod.: Léi., Mkass. Rückenprobleme (Hátproblémák).

Izomatrófia
(lásd: Izomsorvadás)

Izomelernyedés
(lásd: Atónia)

Izomgörcs
Testi szint: vázizomzat (motor, erő).
Tüneti szint: a feszültség megnövekedése a mozgatóapparátusban (izomzat);
ügyetlen, nehezen kontrollálható mozdulatok: folytonos feszültség alatt állni; a túlzott
feszültség túlfeszített akaratra utal: túl sokat akarunk, ezáltal az ellenkezőjét éljük el:
vagyis semmit („sokat akar a szarka, de nem bíija a farka").
Feldolgozás, feloldás: a megfeszülést és a koncentrációt tudati szinten kell felismerni,
hogy ezzel tehermentesítsük a testet; tudatosítani az állandó cselekvési és harci
készenlétet, és átvitt értelemben valósítani meg azt; a test megfeszülését belső
igyekezetté alakítani.
Ősprincípium: Mars-Plútó.

Izomgyengeség
(lásd: Myasthenia)

IZOMKEMÉNYEDÉS
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Izomkeményedés
(myogelosis)
Testi szint: a mozgásszerv izomzata (motor, erő).
Tüneti szint: körülhatárolt, mozgásra fokozódó izomkeményedés; túlerőltetés
következtében vagy gyulladásos alapon alakulhat ki.
Feldolgozás: fejlesszük ki konfliktuskezelési készségünket a belső rugalmasságunkra
vonatkozóan; korlátozódjunk külsőleg csak a leglényegesebb mozgások elvégzésére,
és tegyünk lépéseket belső valónk felé.
Feloldás: motorikus mozgékonyságunk bevetésével tartsuk fenn külvilági
kapcsolatainkat.
Ősprincípium: Mars-Szaturnusz.

Izomláz
Testi szint: a mozgásszerv izomzata (motor, erő).
Tüneti szint: az anyagcsere során felgyülemlett salakanyag miatt a motorikus
területen a fáradtság fájdalmas jelei mutatkoznak: a (feladat mértékéhez viszonyítva)
kevésbé edzett motorikus területek túlerőltetésének megnyilvánulása ez; hajlamosak
vagyunk a túlzásokra.
Feldolgozás: vegyük figyelembe az igényeink és képességeink, lehetőségeink közötti
szakadékot; mozogjunk továbbra is, hogy elősegítsük a vérellátást és a salakanyag
elszállítását: könnyű edzések; foglalkozzunk a törődésért kiáltó izomszöveteinkkel,
kétségbeesett kéréseikre válaszoljunk pozitívan; izmaink számára a törődést a mozgás
jelenti; passzív törődés: masszázs, forró fürdő és melegítőpalack, aktív törődés: újabb
kihívások, sport.
Feloldás: lendüljünk mozgásba, beleértve a szellemieket-lelkieket és az izomzatot is.
Ősprincípium: Mars.

Izomreumatizmus
(lásd még: ízületi gyulladás)
Testi szint: izomzat (motor, erő).
Tüneti szint: motorikus területen az aktivitás blokkolása: pl. reggeli berozsdásodás;
gátolt az agresszió kiengedése a külvilágba; kénytelenek vagyunk szünetet tartam és
megnyugodni, hogy véget vessünk a túlzásba vitt aktivitásnak: ezzel kompenzáltuk
belső merevségünket és önfejűségünket; agressziónk azonban gyulladás formájában ott
marad az izmainkban: nem állunk ki agressziónk mellett; bűntudattal küszködünk, ha
az ellenséges impulzusokat áldozathozatallal és szolgálattal nem tudjuk kompenzálni;
a megemészteüen problémák lerakódnak az izmainkban.
Feldolgozás: a motorikus terület tudatos korlátozása; tanuljuk meg kifelé visszafogni
magunkat, befelé pedig bátrabbá válni; tisztázzuk önmagunk helyzetét (autoagresszió)
és belső mozgékonyságunkhoz fűződő viszonyunkat; vegyük górcső alá
emberszeretetünket és alkalmazkodóképességünket; böjtölés: visszatérés a lényeges
dolgokhoz, a feldolgozatlan problémák utólagos megemésztése és feloldása (a salakanyagok lebontása).
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Feloldás: nyugodjunk le; helyezzük előtérbe lelki életünket; engedjük, hogy az
egoizmus, a merevség, az alkalmazkodóképesség, a hatalomvágy, az agresszió
előtörjön az árnyékvilágból.
Ősprincípium: Mars-Szaturnusz.
írod.: Út., Wege der Reinigung (Tisztítókúrák).

Izomsorvadás
(izomatrófia; lásd még: Atrófia)
Testi szint: az izomzat (motor, erő) egész területén előfordulhat.
Tüneti szint: a igénybe nem vett izmok visszafejlődnek (sorvadás, tétlenség
következtében: gipszkötés, mozgásszegény életmód); degeneratív
Izomsorvadás az
izmot ellátó motoros idegek zavarának következtében; nem vagyunk erőnk teljes
birtokában: annak függvényében, hogy az izom hol helyezkedik el és mi a funkciója,
egy speciális probléma húzódik meg a háttérben.
Feldolgozás: tehermentesítsük az érintett (szellemi-lelki) területet.
Feloldás: fogjuk vissza magunkat (igényeinket).
Ősprincípium: Mars-Neptunusz.

Izomszakadás
(ruptura musculi; lásd még: Baleset, Munkahelyi, háztartási baleset, Sportbaleset,
Közlekedési baleset).
Testi szint: a mozgásszerv izomzata (motor, erő).
Tüneti szint: az izom túlnyújtása szakadáshoz vezet: mozgékonyságunk megszakad;
túlzott követelmények elé állítottuk rugalmasságunkat, fájdalmas módon túlléptük
saját lehetőségeink határait.
Feldolgozás: tágítsuk inkább tudatunkat, testünkről vegyük le a terhet; a dolgok
a tudatban szakadjanak fel; belsőleg készüljünk fel cselekedeteinkre, amennyire csak
rugalmasságunk engedi; mielőtt minden kötél szakadna, tartsunk szünetet, és
gondolkodjunk.
Feloldás: nyújtózkodjunk és tevékenykedjünk szellemileg; viszonyuljunk megfelelően
a dolgokhoz; testünket tudatosan vezessük és irányítsuk.
Ősprincípium: Mars-Uránusz.

ízületi gyulladás
(polyarthritis)
Testi szint: ízület (mozgékonyság, önkifejezés), izomzat (motor, erő).
Tüneti szint: berozsdásodott, blokkolt ízületek (elhasználódott az ízületi nedv, amely
a motorolaj megfelelője): megrekedt helyzet, amely hasonló ahhoz, mint amikor
a dugattyú beragad a motorban (aki nem mozog, berozsdásodik: az ízületeknek
valóban mozgásra van szükségük ahhoz, hogy jó állapotban maradhassanak, és éppígy
belső mozgásra is szükség van ahhoz, hogy a dolgok olajozottan működjenek az
életben); azok a dolgok, problémák, amelyeket korábban már túléltünk (salak,
reumacsomók) megakadályozzák a további fejlődést és annak lehetőségét, hogy
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(belső) életünket a kezünkbe vegyük; „homok kerül a gépezetbe": a szegényes belső
mozgás következtében artikulációs képességünk zátonyra fut; a reggeli merevség,
amelynek célja, hogy külső nyugalomra kényszerítsen, arra a merev hozzáállásra utal,
amelyet az előttünk lévő nappal és az élettel szemben kialakítottunk; tudatunkban
megakadályozzuk az agressziót, ezért agresszív támadásokat indítunk az ízületeink
ellen; az autoagresszió, fájdalom gyulladásként megreked az ízületekben: nem tudunk
kiállni saját agresszivitásunk mellett; az izmokban blokkolt az aktivitás:
nyugalomkényszer, amely azt célozza, hogy véget vessünk a belső merevség,
makacsság túlzott aktivitással való kompenzálásának; bűntudat, „jó szándékú
zsarnokság", a betegség megjelenése olyankor, amikor az ellenséges impulzusokat
nem tudjuk áldozattal és szolgálattal kompenzálni; megemésztetlen problémák
felhalmozódása.
Feldolgozás: bátrabban, nyíltabban élni; harcolni saját mozgékonyságunkért és
önkifejezésünkért; felismerni az önmagunk ellen fordított életenergiákat, és szellemilelki területekre irányítani azokat; elfogadni a ránk kényszerített nyugalmat, és belső
harcaink megvívására használni; áthelyezni a súlypontot a külső aktivitásról a belsőre;
felismerni és megfigyelni a mások életére irányuló, harcias támadásokat (gyakran
a reumával is visszaélnek hasonló célból), megtanulni átlátni az „áldozathozatalra"
való beteges hajlamot; az altruizmus őszinte megkérdőjelezése; elkezdeni feldolgozni
a megemésztetlen problémákat, amelyek a (reumás) gócokban nyilvánulnak meg;
tudatos böjtölés a gócok feloldásáért és a kötőszövetek megtisztításáért
a felhalmozódott lerakódásoktól.
Feloldás: az egoizmust, merevséget, alkalmazkodási képtelenséget, uralkodni vágyást,
valamint az agressziót kiemelni az árnyékvilágból; szellemi-lelki mozgékonyság.
Ősprincípium: Merkúr (ízületek)/Mars (izmok)-Plútó (autoagresszió)-Szaturnusz
(gátlás),
írod.: Út.

ízületi megbetegedések
Testi szint: ízületek (mozgékonyság, artikuláció).
Tüneti szint: makacsul ragaszkodni valamihez, túlzásokba esni, túl messzire menni;
valakit elijesztem, eltaszítani, rendre utasítani; túlfeszített, „kifacsart" állapot.
Feldolgozás: egyenesbe hozni egy ügyet, kiállni valamiért; túllépni saját határainkon;
valakit erélyesen elhárítani; valakinek határozottan megmondani a véleményünket;
helyre tenni, kiigazítani, egyenesbe hozni a dolgokat; lazító-feszítő gyakorlatokat
végezni (Jacobson-tréning).
Feloldás: a megfelelő oldalra állni (a megfelelő hozzáállással); megismerni saját
határainkat, és átlépni rajtuk; a saját lehetőségekhez képest cselekedni.
Ősprincípium: Merkúr/Jupiter (túlnyújtás)/Szaturnusz (megmerevedés)/Uránusz
(taszítás)/Plútó (ütközés).

287

JÁRVÁNY

ízületmerevség
(ankylosis)
Testi szint: ízületek (mozgékonyság, artikuláció = tagoltság, ízeltség + nyelv:
hangképzés, artikulálás).
Tüneti szint: az ízületek merevsége az ízületi tok zsugorodása, porczsugorodás és
gyulladások következtében; a mozgékonyság és a tagoltság visszafejlődése ezen
a területen; az egész test mozgékonyágának korlátozódása.
Feldolgozás: nyelvi kifejezőeszközeinket tekintve sokkal pontosabbá, lényegre
törőbbé kell válnunk; a különböző területekhez fűzött megjegyzéseink (az egyes
ízületekhez kapcsolódó téma) besorolása.
Feloldás: a testi artikulációs szint kiegészítése a verbálisan megjelenő szellemi-lelki
artikulációval (= véleménynyilvánítással); a mozgás korlátozása és összpontosítása a
leglényegesebb mozdulatokra.
Ősprincípium: Szaturnusz-Merkúr.

J

Jactatio
(lásd: Végtagrángás)

Járvány
Testi szint: az egyén esetében minden testrész érintett lehet; a kollektív tudat tükre.
Tüneti szint: az epidémia időben és térben korlátozott, egy vagy több kontinensre
kiterjedt járvány, pándémia: tömegsorsok, amelyek sok embert ugyanazzal a feladatmintával szembesítenek, emellett az egyéni reakciók messzemenően eltérhetnek;
a Föld különböző részein bekövetkező radioaktív sugárzásokat modern járványnak
lehet tekinteni, amelyeknél persze nem klasszikus értelemben vett fertőzésről van szó,
de ezek is a tömegsorssal függnek össze.
Feldolgozás: a hasonló sorsmintákban rejlő „közös" a korra jellemző feladatokról
árulkodik: ahogy megvolt a Tuberkulózis korszaka is, előtte pedig a Koleráé
és a pestisé, úgy most az AIDS és a Sugárszennyezés áll a középpontban.
Feloldás: a betegségben megnyilvánuló feladatoknak az őselvek szintjén kell
megfelelni; nagy megváltást jelentene a megoldatlan női pólus (-» Rák, AIDS,
Sugárszennyezés, sugárbaleset) kórképeivel kapcsolatos radikális szemléletbeli váltás
a metamorfózis, a metanoia (megbánás), illetve a bibliai „pálfordulat" értelmében.
Ősprincípium: Plútó.

KÁBÍTÓSZER-ÉLVEZET
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K
Kábítószer-élvezet
(lásd.: Drogfüggőség)

Kamrai remegés
Testi szint: (a lélek, a szeretet, szerelem, az érzelmek székhelye, az energetikai
központ).
Tüneti szint: toxikus szívkárosodások (pl. glikozidok) következménye,
Szívinfarktus,
Tüdőembólia vagy áramütés stb. esetén: a szív „összezavarodik",
a szívügyek teljesen felkavarodnak; az élet központjában az impulzusok egy helyben
kavarognak eredmény nélkül; teljes információs káosz az élet középpontjában: az
élettel (túléléssel) csak nagyon rövid ideig összeegyeztethető állapot; a szív feldúlt,
megtört, és nem találja az útját (ritmusát): a közép lázad (haláltusát vív); minden
egyes izgalom szívdobogást okoz, amely magához térítheti a szívet; félelem
a szerelemmel kapcsolatos, illetve az életbe vágó témák felvetésétől.
Feldolgozás: idejében felfigyelni szívünk heves küzdelmeire; hagyjuk, hogy
szívügyeink felkavaiják életünket, és kövessük érzelmeink logikátlan útjait; vessük
magunkat az érzelmek káoszába; derítsük ki érzelmeink hátterét; allopátiás
(életmentő) megoldás lelki téren: fel kell ébredni; az élettől való félelem helyett az élet
szeretetét és hatalmát válasszuk; tegyük rendbe a szívünkben lévő káoszt, illetve
biztosítsuk a szív hierarchiáját (az orvosi defibrilláció a centrumtól megvonja
a hatalmat, hogy majd megint a legfőbbnek, a sinuscsomónak adhassa át
a kormányzást); a hierarchia visszaállítása lelkileg: megtalálni először a legnemesebb,
tehát legfőbb rendet, amely a látható mögött rejlik; találjuk meg életünk fő célját,
döntsünk az élet mellett.
Feloldás: ismeijük el és akceptáljuk a szív hierarchiáját, mint a szentek hatalmát:
döntsünk a legnemesebb cél mellett.
Ősprincípium: Nap-Neptunusz (káosz),
írod.: Herz-

Kancsalság
(funkcionális egyszeműség: az eltérő tengelyű szem alkotta kép elnyomása)
Testi szint: szem (belátás, átlátás, a lélek tükre és ablaka).
Tüneti szint: nehézséget okoz irányt adni az életünknek; kusza, rendezetlen tekintet;
az egyik pólus kizárása: az agy kiszűri a kancsal szem alkotta képet (a kettős képet
elkerülendő), így az nem vesz részt a képalkotásban; csak egy szemmel látjuk
a valóságot; általában a gyermekkor érzékeny korszakaiban alakul ki (súlyos
kórképek); a gyermekek nem tudják feldolgozni a világban érzékelt dolgokat
(a látottakat), ezért visszahúzódnak az egyik pólusra; egyoldalú látásmód;
kibírhatatlanná válik a valóság két oldala (a polaritás), elviselhetetlenné válnak az
ellentmondások; az arc egyik fele „hiányzik"; nem akaijuk, nem tudjuk a valóságot
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érzékelni; lapossá válik a világ; kétdimenziós világlátás; a megoldatlan szint
(be)látása; képtelenek vagyunk felmérni a távolságot, felfedezni a dolgok mélységét,
meglátni a perspektívákat; sekély, unalmas világ mélymerülés nélkül; a nagyon enyhe,
kacér kancsalság a nőknél vonzónak számít: egyfajta gyengeségről árulkodik a világ
észlelését illetően, s ettől gyámoltalanságot sugall (ami a férfiak számára gyakran
vonzó).
Feldolgozás: tudatosítani saját lényünk szerteágazó tendenciáit; belátni, hogy gondot
okoz számunkra a helyes irány megtalálása; mindaddig behatóan foglalkozni a látható
(férfias vagy női) oldallal, amíg megoldódik az ahhoz tartozó konfliktus; az adott
dimenzió korlátozottságát elismerni, és átformálni „mélyebb dimenziók" megértésévé;
a hiányzó szemet, a hiányzó dimenziót tudatos cselekvéssel kompenzálni annak
érdekében, hogy a valóság mélységei mégiscsak átláthatók legyenek számunkra,
perspektívák kialakítása; a kiszolgáltatottság, gyámoltalanság felvállalása; nyíltan
felvállalni és megmutatni, hogy hiányzik (még) valami a tökéletességhez, teljességhez;
az önkorlátozás megtanulása (a valóság egyik oldalán).
Feloldás: megtanulni átlátni mája fátylán (buddhista filozófia), ami a valósághoz
képest a szemfényvesztést, az illúziót képviseli; megtalálni az egységet a kétpólusú
világban; az egyoldalú látásmódból kialakítani az igazi belátást; az egységben keresni
az egyszerűséget.
Ősprincípium: Nap/Hold-Uránusz

Kanyaró
(lásd még: Bőrkiütés, Gyermekbetegségek)
Testi szint: bőr (határ, kapcsolat, gyengédség), szem (belátás, átlátás, a lélek tükre és
ablaka).
Tüneti szint: agresszív és offenzív harc saját határainknál; fájdalomtól kísérve
átdolgozzuk és megújítjuk a határokat; influenzára emlékeztető kísérő tünetek: torkig
vagyunk vele stb. (-* Nátha, influenza); a fény kerülése: a lappangási, előkészületi
időt az új áttöréséig sötétben szeretnénk tölteni.
Feldolgozás: tudatos nyitás a következő fejlődési szakasz felé, határaink felnyitása és
újraértelmezése - még akkor is, ha ez fájdalmat okoz; a régivel már torkig vagyunk.
Feloldás: engedjük, hogy bensőnkben az új áttörhessen, tegyük meg a soron
következő fejlődési lépést.
Ősprincípium: Vénusz/Szaturnusz (bőr) és Nap/Hold (szem)-Mars (áttörés az új
felé).

Kaposi-szarkóma
(bőrrák, illetve a bőr alatti kötőszövetből kiinduló rák; lásd még: Rák, Bőrrák, AIDS)
Testi szint: bőr (határ, kapcsolat, gyengédség, tapintat), bőr alatti kötőszövet
(védelem, szigetelés).
Tüneti szint: a határ- és érintkezési felület elfajulása, illetve elfajulás a kapcsolatok,
támasz és kötelezettségek területén: pl. olyan kötelékek, kapcsolatok, amelyek
legbensőbb lényünknek nem sajátjai, de mégis energiát emésztenek fel; vadon
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és kíméletlenül burjánzó növekedés ezen a területen; az eredeti lelki fejlődésiránytól
oly mértékben eltértünk, hogy a test segíti kifejezésre jutni a feledésbe merült,
elfojtott problémát; a szellemi-lelki gyarapodás ezen a területen annyira gátolva volt,
hogy az most a testben agresszív, rendezetlen módon tör magának utat; a rák testileg
valósítja meg azt, amit lelkileg kellene feldolgozni; a tartás hiánya a szövetekben
mutatkozik meg.
Feldolgozás: engedjük, hogy kapcsolataink terén szokatlan elképzeléseink és merész
ötleteink is kifejezésre jussanak, engedjük, hogy azok szabadon, mások ellenőrzése
nélkül gyarapodjanak és fejlődjenek; vállaljuk át az ellenőrzést és a felelősséget,
emlékezzünk vissza az ezzel kapcsolatos korábbi álmainkra és megnyilvánulásainkra,
és bőszen, elszántan elevenítsük fel és valósítsuk meg azokat; azzal a bizonyossággal,
hogy nincs már vesztenivalónk, merítsünk erőt önmagunk megvalósításához, utunk
folytatásához; fontoljuk meg a Ráknál felsoroltakat: mivel a rák az egész testet
érinti, konfrontálódjunk vele minden szinten, tekintsük a rákot a perverz szerelem
egyik formájának (győzzük le a határokat, ne riadjunk vissza semmitől, ne féljünk
a haláltól): bánjunk méltó módon a szerelemmel, mivel ez a szexualitást mint formát
kitöltő igazi tartalom.
Feloldás: fejezzük ki önmagunkat, ne testünk beszéljen (helyettünk); ismeijük fel
annak szükségességét, hogy váltanunk kell, téijünk át a testi és ezáltal (élet)veszélyes
szintről a kihívásokkal teli, de életmentő szellemi-lelki szintre, és induljunk ott nagy
fejlődésnek; fedezzük fel a határokat átlépő szeretetet, szabaduljunk meg az idegen
döntésektől, önmagunk és mások elveitől, éljünk csak legfőbb törvényeink szerint,
és fejlődjünk.
Ősprincípium: Vénusz/Szaturnusz-Plútó.
írod.: Léi, Mkass. Krebs (Rák), Vkass. Krankheit als Symbol (A betegség mint
szimbólum), Krankheitsbilder unserer Zeit (Korunk kórképei).

Karbunkulus
(lásd: Furunkulus, Tályog)

Karcínofóbia
(lásd: Félelem a ráktól)

Káriesz
(fogszuvasodás)
Testi szint: fog (agresszió, vitalitás).
Tüneti szint: rothadásnak indult életerő; saját fogainkat felfalják előlünk; az
agresszió, védekezőképesség és cselekedeteink elfojtása; kitérünk a dolgok elől,
tehetetlenné válunk, mindenünket odaadjuk, a harapás is akadályokba ütközik;
hiányzó érvényesülési képesség („fogcsikorgatva átvergődni valamin"), hamis
megalkuvások; vitalitás-, energia- és potenciaveszteség; nehézségekbe ütközünk,
amikor az agresszivitásunkat kifejezésre szeretnénk juttatni (harapás) és a lényegeset
ki akarjuk fejteni (őrlés); a fogak egészségének elvesztésével együtt jár az önértékelés
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'képességének elvesztése is („ajándék lónak ne nézd a fogát"); „rágási" és „harapási"
problémák; tartalmatlan, puha ételek fogyasztása, amihez nem kell igénybe venni
a fogakat és a marsi erőt sem, így azok elcsökevényesednek.
: Feldolgozás: tanuljunk meg küzdeni saját fegyvereinkért (fogak = fegyverarzenál,
ielki szinten: védekezés); ápoljuk fegyvereinket: mossunk fogat, és éljük ki
S agressziónkat (vitális erők); becsüljük fel helyesen a fogak értékét, értsük meg azok
szimbolikáját, ápoljuk, segítsük azokat, hogy ők is segíthessenek minket; becsüljük és
értékeljük önmagunkat azáltal is, hogy fogainkat ápoljuk, gyógyítjuk és életünk
létfontosságú elemeit újra életre keltjük; az „édességeket" (nassolás helyett) hódítsuk
meg: szerezzünk egy „édes" partnert; lazítsuk fel az élet kemény dolgait, oldjuk fel
megkövült részeinket; ne sajnáljuk magunktól a teljes értékű táplálékot: ez fogaink
méltó „ellenfele".
Feloldás: ismeijük fel, hogy veszélyes dolog hadilábon állni a Marssal, mert ezen
a területen nagyon elemében van: inkább béküljünk meg vele, és élvezzük ki létét és
energiáit; ne váljunk szellemi szinten „fogatlanná".
Ősprincípium: Mars-Mars.

Karomszerű kéz
(lásd: Kézproblémák)

Kartörés
Testi szint: kar (erő, erősség, hatalom).
Tüneti szint: a tünet üzenete aszerint változik, hogy melyik kar szenvedte el a törést,
és hogyan történt a baleset: a világhoz fűződő kapcsolat „megtört"; az illető nem tudja
„kézben tartani" a saját életét; cselekvésképtelenné válik; kénytelen másokra
támaszkodni.
Feldolgozás: változtatni a „bejáratott" életminta menetén: az életet kihívásnak
tekinteni, és merni megélni; változatosságot vinni az életünkbe; kreativitásunkat
szellemi, nem pedig testi szinten kiélni: ahelyett hogy a testünket kényszerítenénk
arra, hogy olyan ízületeket hozzon létre, amelyek eredetileg nem is léteznek, inkább
azokon a területeken kell a mozgékonyságot megvalósítani, ahol ezt a képességet
eddig nem használtuk.
Feloldás: mozgékonyság, kifejezőkészség.
Ősprincípium: Uránusz-Mars, Merkúr,
írod.: Léi.

Katarakta
(lásd: Szürke hályog)

Kék-zöld foltok
(lásd: Véraláfiitás)

KÉNYSZERES EVÉS, HÁNYÁS
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Kényszeres evés, hányás
(lásd: Bulimia)

Keratitis
(lásd: Szaruhártya-gyulladás)

Keratózis
(lásd még: Pikkelysömör, Tyúkszem)
Testi szint: bőr (határ, kapcsolat, gyengédség, tapintat).
Tüneti szint: a bőr kóros elszarusodása (pl. bőrkeményedésnél, a -* Basalioma
kezdeti stádiuma): a külső határ megkövülése; megpróbáljuk a külvilág elől
biztonságba helyezni, lezárni magunkat; ezért lovagi páncélt öltünk, saját várat
építünk.
Feldolgozás: védjük magunkat a túlzott igénybevételtől (a test egészét és egyes részeit
illetően); teremtsünk biztonságot átvitt értelemben; védjük meg, és érezzük jól
magunkat a bőrünkben.
Feloldás: védjük bőrünket külső páncélzat nélkül is, például szellemi fegyverek
segítségével.
Ősprincípium: Vénusz/Szaturnusz-Szaturnusz.

Keresztcsonti fájdalom
(lásd: Hátfájás)

Kergemarhakór
(lásd: Creutzfeld-Jakob-kór)

Keringési zavarok
(lásd még: Érelmeszesedés, Szívinfarktus, Claudicatio intermittens)
Testi szint: artériák (az életerő közlekedési útvonalai).
Tüneti szint: a szövetek vérellátásának részleges vagy általános hiánya
érelmeszesedés vagy más érbetegségek következtében; az alárendelt régiók vagy
szervek elzáródása: a fájdalom a nem megfelelően ellátott területeken = a szövetek
segélykiáltása; érelmeszesedésnél: az energiaáramlás „bebetonozódása", az életáradat
megkeményedése.
Feldolgozás: az energiafelhasználás csökkentése, saját energiáink szigorúbb
beosztása, az energiapazarlás leállítása; a lényegre koncentrálni, megtanulni
segítségért kiáltani, ha az életünkről van szó; elfogadni, hogy bizonyos területeken
elvész a lényeg.
Feloldás: energetikai szempontból takarékosabban és szerényebben élni; valódi
hatékonyság, a lényegre koncentrálni; a segítséget elfogadni.
Ősprincípium: Mars-Szaturnusz.
írod.: Szívpr.
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Keringés-összeesés, ájulás
(kollapszus, elmosódó átmenet a sokkba; lásd még: Hőguta)
Testi szint: a szív keringési rendszere (szív = a lélek, a szeretet, az érzelem helye,
energiaközpont; vérkeringés = az életenergia pályája, ellátás és tisztítás).
Tüneti szint: kevés életenergia áramlik a központba: az agy hiányos vérellátása akut
keringési összeomláshoz vezet; sápadtság, izzadás, szapora szívverés, gyenge légzés;
pániktünetek; az életenergia elakad az alsó (láb) és belső (máj, belek) testtájakon, és
ezért az irányító központ hiányt szenved; a központ vérellátásában megcsappan a „női
életvíz": hiányosságok keletkeznek az agyban és a szívben.
Feldolgozás: szükségintézkedésképpen helyezzük fejünket alacsony szintre,
a lábunkat pedig emeljük magasra, gondoskodjunk friss levegőről (oxigén), vérpótló
szerekről (plazmaexpander); rövid időre, az életmentés céljából fektessünk nagyobb
hangsúlyt a központi területekre, vagyis a fej és a szív területére (allopátiás módszer);
hosszú távon juttassunk valamivel kevesebb energiát és fordítsunk kevesebb figyelmet
a fej problémáira (homeopátiás módszer); az élet súlypontja tolódjon el hosszú távon
az alsó, női pólus felé, és dolgozzuk fel tapasztalatainkat (emésztés); siessünk az ősi,
természeti istenség, Pán elébe, találkozzunk vele; ne hordjuk fenn az orrunkat,
fejünket; pihenjünk (lábunkat emeljük magasra); gondoskodjunk friss impulzusokról,
friss levegőről.
Feloldás: ahelyett hogy összeesnénk vagy összeomlanánk, engedjük el magunkat
(a megfelelő helyen és időben); találjunk rá saját életritmusunkra; keressük meg
a követelmények sokasága és hiánya közötti egyensúlyt, és biztosítsuk a női pólushoz
tartozó „életvízáramlást", valamint a férfias pólusú tűzenergiát: hozzuk összhangba
a kettőt.
Ősprincípium: Nap/Hold-Uránusz/Szaturnusz.

Kétneműség
(lásd: Hermaftoditizmus)

Kétoldali végtagbénulás
(mind a négy végtagot érinti)
Testi szint: a gerincoszlopban (dinamika és tartás, egyenesség, őszinteség) futó
gerinc velő-csatoma (adatközvetítő pálya).
Tüneti szint: a hátgerinc, hát törése: akaratunk megtörése, önjogosultságunktól való
megfosztottság, nem tudjuk „egyenesbe hozni" a dolgokat; szó szerint „kitörjük
a nyakunkat": meghalunk; eleven kapcsolat hiánya a fej és az altest között; teljes zár
alá helyezés: tehetetlenség saját alsó pólusunkkal szemben; női oldalunkat idegen
testnek érzékeljük; nincs érzékünk ahhoz, hogy mikor jön el a megfelelő pillanat
az anyagi és lelki tartalmak továbbadására (tudni a megfelelő pillanatban adni);
visszaesés a korai gyermekkorba.
Feldolgozás: megtanulni tisztelni mások akaratát („legyen meg a Te akaratod");
a halál érintésének tudatos feldolgozása; a felső- és az alsótest összjátékának példáján
megérteni a polaritás lényegét; megtanulni szabadon és feltétel nélkül adni és
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ajándékozni; a regressziót a gyermekkori szintre lehetőségként felfogni, újra
gyereknek lenni (minden pozitív vonatkozásával együtt); a (tanuló) szobába való
bezártságot, valamint a(z) (el)bukást lehetőségként elfogadni, és az elmulasztott
dolgok bepótlására használni; az élet központi kérdését befelé irányítani és
megismerni, értékelni saját nőies oldalunkat; a szex helyett felfedezni a gyengédséget;
visszaszállni a földre („magasröptű" gondolatok vagy magas hőfokú életvitel helyett);
megtanulni érvényesülni, és nyugalmi állapotból cselekedni; az állást, helytállást és
kiállást önmagunkért tudatosan elengedni, és más utat találni az élettel való
„párbajra".
Feloldás: az élet értékeit önmagukban (feltételek nélkül) felismerni; alázat; a világot
lentről felfelé szemlélni; odaadás: a világ lábai előtt heverni.
Ősprincípium: Uránusz (baleset)-Szaturnusz (akadály)ZNeptunusz (bénulás),
írod.: Léi.

Kettős látás
(diplopia)
Testi szint: szem (belátás, rálátás, a lélek tükre és ablaka), retina (a szem
fényképezőgépe); pl. 4 Sclerosis multiplex esetén, agy (kommunikáció, logisztika).
Tüneti szint: a világ kettős érzékelése; nem vagyunk képesek a polaritás világának
két oldalát összekapcsolni, egésszé formálni; a poláris világ ellentétekre szakadása
számunkra már optikailag is nyilvánvalóvá válik; a valóság két, egymással szemben
álló vetülete között hánykolódunk, nem tudjuk eldönteni, melyik a valódi, holott
mindkettő egyszerre az.
Feldolgozás: tudatosítanunk kell magunkban a dolgok kettős természetét és azt
a tényt, hogy mindennek megvan az ellenpólusa; meg kell tanulnunk észrevenni saját
életünk ellentmondásait, és elfogadni azokat.
Feloldás: a lehetőségeknek mindig mindkét oldalát észrevenni (az árnyoldalait is);
minden létező dolog poláris mivoltát tudatosítani, és elfogadni azt, de közben
tisztában lenni a minden dolog mögött húzódó egységgel.
Ősprincípium: Nap/Hold-Merkúr,
írod.: Léi.

Kéz- és lábujjak elgörbülése
(dactylogryposis)
Testi szint: kézujjak (uralja a helyzetet, megragadja az életet), lábujjak (tartás).
Tüneti szint: a kéz és a láb karomszerűen, hajlított helyzetben rögzül: szűkölködés
esetén mohóság és birtoklási vágy megnyilvánulása, (jellem)gyengeség esetében
a támasz keresését fejezi ki.
Feldolgozás, feloldás: ismeijük fel az alaphelyzetet, és elégítsük ki az igényeket;
gondoskodjunk belső és külső támaszról, teremtsük meg a (vissza)tartó erő feltételeit.
Ősprincípium: Merkúr-Plútó.
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Kézizzadás
Testi szint: kéz (megfog, megragad, felfog, kifog, cselekvőképesség).
Tüneti szint: félelemtől izzadó kéz; a nedves, hideg kéz őszinte, mivel félelmet fejez
ki, be nem vallott félelmünket; az érintéstől való félelem és az ezzel szembeni
ellenállás; Georg Groddeck szerint a nedves kéz eltolódást jelent az alsó, szexuális
területről a felső, „tiszta" terület irányába, ugyanúgy, mint a kipirult arcnál,
a vértolulás a felső régióban történik meg az alsó régiók helyett; nemhiába kíséri
szégyenérzet ezeket a tüneteket, hiszen az (elnyomott) szexualitás megnyilvánulásai.
Feldolgozás: ismeijük meg saját félelmeinket, valljuk be és fogadjuk el őket; találjunk
lehetőséget a visszahúzódásra, hogy védelemben érezhessük magunkat; próbáljuk meg
félelmeinket tudatosan kifejezni, szálljunk szembe korlátainkkal.
Feloldás: szembenézés korlátainkkal, fedezzük fel határaink közepette
határtalanságunkat, a távlatokat, létesítsünk kapcsolatokat és kommunikáljunk.
Ősprincípium: Merkúr-Szaturnusz.

Kézproblémák
(lásd még; Dupuytren-szindróma, Kéz- és lábujjak elgörbülése)
Testi szint: kéz (megfog, megragad, felfog, kifog, cselekvőképesség).
Tüneti szint: 1. „majomkéz" (a hüvelykujj hajlítóizmának bénulása, a hüvelykujj egy
síkba kerül a többivel): fel/ogási nehézségek; 2. fáradt, lógó és „bénult kéz" (a nervus
radiális bénulása miatt nem tudjuk kinyitni a kezünket): a nyitott kéz az őszinteség és
a békés szándék jele; 3. karmokká görbült ujjak, karvalyszerö kéz (a nervus ulnaris
bénulása miatt az alapízületek túlfeszülnek, a középső és a körömpercízületek
görbülete: mancs, ragadozószerű kéz: amely ugyan funkció nélküli, de fenyegetőnek
és veszélyesnek tűnik; eldurvult hozzáállás az élethez; 4. „gacsos" kéz: a nervus
radiális beidegzésének hiánya miatt a kéz nem emberszerűnek, hanem démoninak,
becstelennek és gyanúsnak hat, és semmiképpen se kelt jó benyomást; 5. dobverőujjak: a körömperc megnő a krónikus szív- és tüdőbetegség következtében fellépő
hiányos oxigénellátás miatt (a köröm óraüvegszerűvé válik); mint az eidőirtástól
veszélyeztetett fák kétségbeesett hajtásai: a vérrel nem elegendően ellátott végtagok
megpróbálják ily módon pótolni a hiányt: az ujjak vége megnő és eldurvul.
Feldolgozás, feloldás: be kell látnunk, hogy így nem tudjuk kézbe venni életünk
irányítását; fogadjuk el és vegyük komolyan a kézen megjelenő külső jelzést és a vele
járó életfeladatokat, amelyek az ellenpólus megértését segítik elő: a majomkezű
inkább kapaszkodik, mintsem (fel)fog: tehát a megértést kellene gyakorolnia; a lógó
kezűnek be kell látnia becstelenségét és békeszeretete hiányát: meg kell próbálnia
őszintébbnek és nyíltabbnak lenni; a karvalykezű túl durván nyúl a dolgokhoz:
érzékenyebbé kell válnia.
Ősprincípium: Merkúr.

KILÖKŐDÉS
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Kilökődés
(szervátültetés esetén)
Testi szint: védekező rendszer (védelem); minden olyan régió a testben, ahol a szervátültetés lehetősége felmerül.
Tüneti szint: a szervezet természetes reakciója arra vonatkozóan, hogy megőrizze
saját integritását, és védekezzen az idegen szövettel szemben; a védekező rendszer
önvédelmi funkciója; az adott szerv mint adomány nem elfogadása; a „nem
megérdemelt" ajándék visszautasítása (az adás-kapás közötti aránytalanság).
Feldolgozás: tudatosítani a visszautasítást, illetve azt a mélyen rejlő lelki problémát,
amely az eredeti kórképet létrehozta, hiszen a lelki probléma nem oldódik meg
pusztán magával a szervátültetéssel; tudatosítani azt a problémát, amelyet eredetileg
maga a tönkrement szerv és most a csereszerv ismét jelképez.
Feloldás: lelkileg megbarátkozni az átültetett szervvel; a védelmet más területen
alkalmazni saját integritásunk megőrzése érdekében; szellemi-lelki önvédelem,
nyitottság az újra; hála; az új élet ajándékát elfogadni; az idegen dolgok tudatos és
alázatos magunkévá tétele.
Ősprincípium: Mars-Szaturnusz.

Kinetózis
(utazási és mozgásbetegség; lásd még: Egyensúlyzavarok)
Tüneti szint: az utazási betegség azon alapul, hogy nem hangolódunk rá a helyváltoztatásra: ezzel kapcsolatosan kifogásokat sorakoztatunk fel (pl. szédülés,
szédelgés); a betegség tipikus lefutása: az érzékszervek különböző, egymásnak
ellentmondó, egymást akár ki is záró információkat juttatnak a központba (agy);
tengeribetegség példáján szemléltetve: a szem nyugalmat érzékel, miközben az
egyensúlyi szerv imbolygó-dülöngélő mozdulatokat; a szédülés itt önámításra vall:
nem vagyunk hajlandóak észlelni a tengeri állapotokat; a légibetegségnél:
lehetőségeinkkel ellentétben nem hangolódunk rá sem a levegőre, sem a repülésre;
rosszullét és szédülés az autóban: nem az útra figyelünk, nem kifelé tekintünk;
általánosságban: úgy érezzük, hogy „inog a lábunk alatt a talaj"; nem vagyunk
elemünkben; sem itt, sem ott nem vagyunk jelen, hanem lebegünk a világok között;
tudatunk számára óriási léptékkel változtatjuk meg helyzetünket, ezért már
a szemünknek se merünk hinni; hányinger „fojtogat".
Feldolgozás: hozzuk összhangba az információkat, pl. tengeribetegségnél: menjünk
a hajófedélzetre, és tudatosítsuk a víz mozgását, vagy csukjuk be a szemünket,
iktassuk ki mint hibaforrást; bízzuk magunkat az ingó talajra, idegen elemre,
merüljünk bele, és adjuk át önmagunkat ennek az új helyzetnek, alkalmazkodjunk
a sebességhez, a megváltozott viszonyokhoz, és csillapítsuk vagy fokozzuk saját
feldolgozási sebességünket: pl. vidámparkok körhintáin; alakítsuk ki saját
hozzáállásunkat; legyünk nyitottak szemünk hibás érzékeléseire.
Feloldás: adjuk meg magunkat a helyzetnek, és alkalmazkodjunk a mindenkori elemhez.
Ősprincípium: Neptunusz,
írod.: Léi.
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KIÜTÉS

Kipállás
(lásd: Intertrigo)

Kipirulás
Testi szint: arc (névjegy, individualitás, észlelés, külsőség).
Tüneti szint: jelzés; utalás egy figyelmen kívül hagyott, félelemmel és zavartsággal
teli témára; „vörös a szégyentől"; sugározza az igazságot (Szívpr.), az arcpír hordozója
akarata ellenére is őszinte; elnyomott, nárcisztikus vágy arra, hogy felfigyeljenek rá;
a középpontban akar állni (nagyzási mánia: „én vagyok a legjobb").
Feldolgozás: tudatosítani a szemérmességet és megtanulni kiállni mellette; tudatos
kirándulás saját „piroslámpás negyedünkbe" tapasztalatszerzés okán; felismerni, hogy
az orca, a nyak vagy a mell púja nem aggasztó vagy kínos, hanem teljesen
természetes; ezt megélni és fokozatosan tudatossá tenni, hogy egyre ritkábban
kerüljön előtérbe „alkalmatlan" helyzetekben; erősíteni az öntudatot (előfeltétel:
ősbizalom, amely a korai terhesség alatt alakul ki).
Feloldás: őszintén kiállni magunkért (és a saját, titkos vágyunk mellett, miszerint
figyelmet és elismerést szeretnénk kapni a külvilágtól); kielégítő szexualitás, ami a
vért inkább az alsó testrészek felé tereli, és csak mellékesen gondoskodik „arcpírról".
Ősprincípium: Vénusz/Mars-Neptunusz/Nap.
írod.: Léi.

Kis vérköri nyomásfokozódás
(lásd: Cor pulmonale)

Kiszáradás
(ennek veszélye elsősorban gyermekeknél áll fenn)
Testi szint: az egész szervezet érintett lehet, minden sejt veszíthet vizet.
Tüneti szint: víz (lélek)-veszteség minden sejtben; nehézkesebb lesz az életenergia
(a vér besűrűsödik); a szívbéli erők alábbhagynak; a felszín (bőr) ráncos lesz, a kicsi
öregnek néz ki: tudat alatti vágy a távozásra (?).
Feldolgozás: akut esetben, allopatikusan: tudatára ébredni a ki- és elszáradás
állapotának; több vizet (lelket) venni magunkhoz (a víz a lélek szimbóluma): inni;
hosszú távon, homeopatikusan: a lelkieket kicsit visszaszorítani a szárazabb és
józanabb megfontolás érdekében; nyugodtabban szemlélni az élet folyását; visszafogni
az érzelmeket; lényeglátóbb (szárazabb) személyiség kifejlesztése.
Feloldás: csak akkor lehet felismerni az okot, ha kiöntöttük már a vizet, vagyis
„amikor a hajó beáll a szárazdokkba javítás céljából"; a lényeglátás képességének
kifejlesztése, józanság.
Ősprincípium: Szaturnusz.

Kiütés
(lásd: Bőrkiütés)

KLAUSZTROFÍLIA
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Klausztrofília
(kényszer, hogy bezárjuk magunkat)
Tüneti szint: neurotikus vonzódás a szűk helyekhez, szorító helyzetekhez, túlzott
kedv a bezárkózáshoz, visszavágyódás az anyaméhbe: az idó, a születés előtti ősi,
szoros és védett állapotba; paradox félelem.
Feldolgozás: tudatosítsuk még egyszer az anyaméh védettségét és a születés előtti
és alatti legelső, ősi, szoros állapotot, töltekezzünk fel vele bőségesen, hogy aztán
végérvényesen magunk mögött hagyhassuk; teremtsünk elegendő védettséget
és biztonságot az életünkben.
Feloldás: az egység megtapasztalásával tegyünk szert az ősbizalomra. (Reisen nach
Innen [Utazás a belsőnk felé]).
Ősprincípium: Hold-Plútó.

Klausztrofóbia
(bezártságtól való iszony; lásd még: Fóbiák)
Tüneti szint: szélsőséges félelem a zárt, szűk terektől: a kilátástalanság tudatosulása;
a még fel nem dogozott születési helyzet újból megelevenedik.
Feldolgozás: születési trauma feldolgozása (pl. reinkarnációs terápia, légzésterápia
segítségével); a szoros állapot mellett ismeijük meg az anyaméhet tágabb
vonatkozásaiban is; foglalkozzunk a félelem és a szorultság mélységeivel, amíg az
tágassá nem válik; a védettség és fogvatartottság állapotaiban ismeijük fel a közelség
pozitív vonatkozását.
Feloldás: tekintsük az életet születések láncolatának, amelyet „egyiket a másik után"
alapon kell megélnünk; minden szorult helyzetet követően nyíljunk meg a tágasabb
megoldások felé, amelyek új kilátásokkal gazdagíthatják életünket.
Ősprincípium: Plútó.
írod.: Mkass. Angstfrei leben (Félelem nélkül élni).

Kleptománia
(lopási kényszer)
Tüneti szint: kényszeres lopás, amelynél az eltulajdonítás aktusa a lényeges, nem
pedig a tulajdon megszerzése (nem a szükség csábít lopásra).
Feldolgozás: késztetés, hogy a tulajdonjogi szabályokat felrúgjuk, és ily módon
megértsük, mi van mögöttük; izgalmasabb, kockázatot vállaló életvitel; keressünk
a múltunkban olyan helyzeteket, ahol tulajdoni problémák léptek fel (gyakran
magunkkal hozott téma); pl. áruházi detektívként a lopás örömét a rend szolgálatába
állítjuk („rablóból lesz a legjobb pandúr"), és képességeinket más detektívek
betanításával is kamatoztathatjuk.
Feloldás: lépjük át a határokat, és rúgjuk fel a szabályokat szellemi-lelki szinten,
vegyük ki az életből a részünket, azokat a dolgokat, amelyekről azt hisszük (és mások
is úgy vélik), hogy nem bennünket illet meg; allopátiás megközelítés: béküljünk meg
a renddel, és a rendetlenségben bukkanjunk rá saját összeszedettségünkre.
Ősprincípium: Merkúr-Neptunusz.

299

KLIMAXOS PANASZOK

Klimax, korai
(climax praecox, változókor a 30, korai 40 éveseknél)
Testi szint: nemi szervek (szexualitás, polaritás, utódnemzés), mirigyek, hormonok
(irányítás, információ).
Tüneti szint: a hipofízis és a hipotalamusz között szabályozási zavarok lépnek fel;
kiégtünk, elegünk van; az érintettek (intelligens) erejüket vesztett nők, akik
önmagukat a végletekig kihasználták, és úgy legyengültek, hogy már „semmi sem
működik" náluk; túl elbizakodott életforma, túl sok aktivitás, ritmus nélkül; rövid időn
belül túl nagy mennyiségben pazaroltuk el életenergiáinkat; túl gyorsan értük el
a fordulópontot, és ezt most nem szeretnénk tudomásul venni; túlterheltek vagyunk,
gyakran nagyon erős vérzésünk volt; a testi érésre korán került sor, mivel a lelki
fejlődés ínséget szenvedett; belül még lányok maradtunk; közvetlen átalakulás lányból
idős asszonnyá.
Feldolgozás: hangolódjunk rá a visszatérésre; ünnepeljük meg a hazatérést,
az elmélyülést; tanuljuk meg, hogy az intenzitás nem a mennyiségből, hanem
a minőségből fakad (nem a sok kaland a mérvadó, hanem a mély tapasztalat).
Feloldás: éljük meg éretten a változókort.
Ősprincípium: Hold-Uránusz.
írod.: Frau., Sors., Mkass. Lebenskrisen (Életválságok), Frauenprobleme
(Női problémák).

Klimaxos panaszok
(változókori tünetek; lásd még: Hőhullám, Hüvelyszárazság, Hirsutismus, Mióma,
Involúciós depresszió)
Testi szint: nemi szervek (szexualitás, polaritás, utódnemzés), mirigyek, hormonok
(irányítás, információ).
Tüneti szint: rámutatnak a le nem zárt ügyekre, amelyeken a szervezet még tovább
dolgozik: nem megélt nőiesség, félelmek, hogy elmulasztottunk valamit,
pánikhangulat, pótlásszükséglet; 1.
Hőhullámok, hirtelen hőemelkedés, lázroham:
a nem megélt dolgok „lázba hoznak", és félelmet keltenek bennünk; 2. verejtékezés:
a „tüzes nő" képe; 3. száraz, forró nyálkahártya (^ Hüvelyszárazság): testünk ég
a forróságtól; 4. felhevülés: rohamokban ránk törő (el)pirulás, mint szexuális
izgalomnál; 5. ingerelhetőség: állítsuk magunkat kihívások elé, engedjük, hogy
bizonyos ingerek magukkal ragadjanak; 6. bizsergés: belső nyugtalanságot érzékelünk
a változás előtt; 7. álmatlanság: a várakozástól és az izgalomtól nem tudjuk álomra
hajtani a fejünket; 8. félelemérzet: szorító érzések az új területek és a szűz föld
érintésével kapcsolatban; az első négy tünet a szervezethez tartozik: zavaróak
lehetnek, bár csak akkor jelentkeznek, ha eddig kevésbé kaptak teret, és ha túlzottán
aggódunk az életszakasz lezárulása miatt; a másik négy tünet a tinédzserek
viselkedéséhez is tartozhatna: a gyakori vérzések a termékenység látszatát keltik;
a burjánzások, miómák terhességgel kapcsolatos tudattalan vágyainkat fejezik ki;
depresszió alakulhat ki, s akár az öngyilkosság veszélye is fennállhat.

KLIMAX VIRILE
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Feldolgozás: helyezzük még egyszer előtérbe a tüzes nőt, engedjük, hogy feléledjen,
és kiélje magát, hogy aztán lezáruljon ez az életszakasz; bolonduljanak még egyszer
a fiatal lányért, mielőtt végleg „lehúzza a rolót", lelkesedjünk és lobbanjunk lángra;
örüljünk a soron következő dolgoknak; a termékenységet más szinten valósítsuk meg:
szüljünk „gyermekeket" szellemi téren; foglalkozzunk utunk és életünk céljával:
a megváltással és a halállal; olvassunk halottas könyveket; meditációs témánk lehet:
„honnan hová tartunk".
Feloldás: a hőség helyett törekedjünk a melegszívűségre, és keressünk más forró
témákat, amelyek mostantól elsődlegessé válhatnak számunkra; foglalkozzunk a lelki
hazatérés új feladataival: a menstruáció kezdetével váltunk nővé, kimaradásával
anyává és végleges megszűnésével (spirituális) Nagy Anyává fejlődünk; a nő- és
anyaszerepet adjuk le, és öltsük magunkra a „nagy" mama, a bölcs asszony szerepkörét; a kifizetetlen számlákat („Mennyivel tartozom életem első felének?")
egyenlítsük ki, és szenteljük magunkat a hazavezető út új és fontosabb témáinak.
Ősprincípium: Vénusz/Hold (nőiesség)-Uránusz (változás) /Szaturnusz (érettség),
írod.: Frau., Sors., Mkass. Lebenskrisen (Életválságok), Frauenprobleme
(Női problémák).

Klimax virile
(„kapuzárási pánik", változókor férfiaknál)
Testi szint: nemi szervek (szexualitás, polaritás, utódnemzés), mirigyek, hormonok
(irányítás, információ).
Tüneti szint: a külső magatartásforma szembetűnő különösségei: hirtelen a fiatalok
divatja szerint öltözködünk, fiatalos életstílus, fiatal barátnő; félreértés: ahelyett hogy
szellemi-lelki szinten válnánk ismét gyermekké, tárgyi szinten próbálkozunk vele;
eredmény: gyermeki viselkedésformák; ellágyulás: nőies arckifejezés, mellnövekedés
= félreértés: ahelyett hogy a tudatban a női ellenpólust, a női lelket (anima)
valósítanánk meg; prosztatanagyobbodás; a víz átfolyásának megakadályozása
(vizelet): a büszke sugár, a férfias kisugárzás jelképe szánalomra méltó csepegéssé
válik, az illemhelyre kényszerítvén minket, hogy ott állandó jelleggel gyakorolhassuk
az elengedést; a teljesítőképesség megroppan, jelezvén az életút megtörését és
a változás idejét, hiszen most a vissza- és hazatérésnek jött el az ideje; depresszió,
akár öngyilkossági hajlam is; a soron következő feladat, miszerint az élet
megoldásával és megváltásával (a halállal) mint az élet céljával foglalkozzunk: mindez
a szellemi-lelki szintről egy banális testi szintre tolódik.
Feldolgozás: tudatosítsuk szellemi-lelki szinten, hogy eredeti feladatunk, hogy
„a gyermekekhez hasonlóvá váljunk"; keltsük életre az animát, a férfi lelkének női
pólusát; gyakoroljuk az elengedést (pl. a munka, a sport, a család területén); ismeijük
fel, hogy elérkezett a visszafordulás ideje, és használjuk fel ezt a hazatérésre; apából
éljünk nagyapává: (bölcs) „Nagy Apává", „Atyává"; foglalkozzunk elmélyülten
a halállal.
Feloldás: a visszakapcsolódás vallási vonatkozásban is jöjjön létre; alkalmazkodjunk
a mandala életmintájához.
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KÓLIKA

Ősprincípium: Nap/Mars-Uránusz/Szaturnusz.
írod.: Sors.

Kolera
(lásd még: Hasmenés)
Testi szint: bél (az anyagi benyomások feldolgozása).
Tüneti szint: az emésztéshez kapcsolódó konfliktusok, amelyeket leginkább a koleravírussal fertőzött élelmiszer okoz; félelem, amely súlyos hasmenést vált ki („fosik
valamitől", „tele van a nadrágja"); a lelki „elszegényedés" (a hasmenéssel nagy
mennyiségö víz távozik a szervezetből, ami a lelkieket szimbolizálja) életveszélyessé
válhat (a vérkeringés összeesése miatt).
Feldolgozás: felvenni a harcot, hogy képessé váljuk feldolgozni, megemésztem
életünk történéseit: tudatosítani, hogy hol csapjuk be magunkat ezen a téren;
szembenézni a sötét oldallal (a kosszal, tisztátalansággal), azzal, amit képtelenek
vagyunk megemészteni, pedig fontos lenne; az eddig elhallgatott lelki traumák
felszínre hozása és elengedése; a félelem és a szűkség érzésének tudatosítása; teljesen
átadni magunkat a félelemnek, amíg az végül átalakul a bőség, teljesség érzésévé;
átvitt értelemben az árnyak birodalmának, az árnyoldal teljes megtisztításának kell
szentelnünk magunkat, önszántunkból, tudatosan.
Feloldás: az árnyoldalon keletkező konfliktusok tudatos felvállalása; saját befogadó-,
illetve megemésztőképességeink határainak elfogadása; a pozitív áramlás lehetővé
tétele életünkben.
Ősprincípium: Merkúr-Neptunusz-Mars.

Kólika
Testi szint: különböző szerveket érinthet, leggyakrabban a vese (egyensúly,
párkapcsolat), az epeút (agresszió), a belek (anyagi benyomások feldolgozása)
és a húgyhólyag (nyomás elviselése és elengedése) területén fordul elő; lásd minden
esetben az érintett területet.
Tüneti szint: egy adott akadállyal újabb és újabb támadási hullámban kell
megküzdenünk; ritmikus erőfeszítésekkel gyürkőzünk neki az újabb és újabb
támadásoknak (kiűzési kísérlet), szorítsuk sarokba a betegséget; szülésre emlékeztető
fájdalmak, amelyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy a bensőnkben rekedt, megkövült
probléma megszülethessen, felszínre törhessen; az adott területen természetes módon
lefolyó perisztaltika (bélmozgás) extrém módon felerősödik.
Feldolgozás: erőteljes izom-összehúzódások segítségével hozzuk mozgásba azt, amit
eddig fogva tartottunk, és ami beszorult; szabaduljunk meg tőle; az oldásokat állandó
harc helyett ritmikus, áradás- és apadásszerű támadásokkal éijük el: a gáthoz, az
akadályhoz mindig visszatérő erőfeszítéssel és elengedéssel közelítsünk; fájdalomtól
kísérve ugyan, de engedjük el azt, ami az életet, az életünket hátráltatja.
Feloldás: engedjük el és hagyjuk hátra azokat az akadályokat, amelyek önmagunk
útjában állnak.
Ősprincípium: Mars-Uránusz (Szaturnusz = kövek).

KÓMA
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Kóma
Testi szint: agy (kommunikáció, logisztika).
Tüneti szint: az agy anyagcseréjének károsodása következtében fellépő mély és tartós
eszméletvesztés; gyakran ez a kórtörténet vége; a kómás stádium sok esetben
megelőzi a halált - ilyenkor az élet és halál köztes állapotának felel meg; a köztes lét
állapotában a lélek hosszabb időn keresztül készül fel túlvilági útjára; néha a lélek
közbenső állomása (a lélek magába száll), mielőtt még egyszer visszatérne ősi
lakhelyére.
Feldolgozás: (az érintettek számára már nem lehetséges; ezért a tanácsok a hozzátartozókhoz szólnak) segítsük és kíséijük a lelket olyan eszközökkel, amelyeket (még)
teljesen érzékel: pl. misék, oratóriumok, rekviemek hallgatása, olvassunk fel halottas
könyvekből; végezzük el az átmenet, átlépés szertartásait (Sors.); gondoskodjunk
a megfelelő eszközökről, olyan dolgokról, amelyek energiával látják el a lelket
(friss virág, égő gyertya), hiszen az odafordulás minden formáját átéli az illető, legyen
az gondoskodás vagy fizikai jelenlét.
Feloldás: mélyről fakadó hajlandóság a lélekutazásra.
Ősprincípium: Szaturnusz (a küszöb kaszása és őre)/Neptunusz (a határokat átlépő).

Koncentrációs zavarok
Tünet szint: célt tévesztünk, elveszítjük saját középpontunkat; az összpontosítás
és a fegyelem hiánya; úgy érezzük, eltaposnak, szilánkokra törnek bennünket, ide-oda
ráncigálnak, és mi csak lényegtelen dolgokkal foglalkozunk.
Feldolgozás: ne fogjuk vissza magunkat, engedjünk ki mindent, hogy visszanyeljük
nyugalmunkat és higgadtságunkat; foglaljuk le a figyelmünket más, értelmes
tevékenységekkel; allopátiás módszer: mandalagyakorlatok központunk visszaszerzése
érdekében, középpontból kiinduló taj esi gyakorlatok, za-zen, hogy megtaláljuk
a harát, az ember világközepét (Dürckheim szerint).
Feloldás: keressük meg középpontunkat, célunkat; összpontosítsunk a lényegesre
(= szüntessük meg elszigeteltségünket).
Ősprincípium: Szaturnusz-Merkúr-Neptunusz.

Koncentrációs zavarok gyermekelalél
Tüneti szint: unalomból vagy érdektelenségből kifolyólag mindig máson jár az esze;
ez a természetes reakció (érdektelenség) lesüllyed a tudattalanba, hogy majd egy
kórkép kapcsán újra felszínre töijön; ellenállás a teljesítménykényszerrel szemben,
a gyermek nem képes alkalmazkodni a normákhoz.
Feldolgozás: testreszabott segítség szükséges, keltsük fel érdeklődését a dolgok iránt,
hogy azokban kiélhesse magát; válasszunk más iskolatípust.
Feloldás: hallgassunk a belső hívásra, találjuk meg hivatásunkat (segítsünk ebben
gyermekeinknek).
Ősprincípium: Szaturnusz-Uránusz/Neptunusz.
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KORAI MAGÖMLÉS

Kopaszodás
(lásd: Hajhullás)

Koponya(alapi) törés:
(lásd még: Baleset, Munkahelyi, háztartási baleset, Sportbaleset, Közlekedési baleset)
Testi szint: fej (a test fővárosa).
Tüneti szint: durva, külső erő folytán bekövetkező koponyacsonttörés; behatolás a test
fővárosába; a belső sérülések és a behatolás következtében a koponyában keletkező
nyomás növekedése életveszélyes állapotot hoz létre; a koponyaalapról indul ki sok
agyideg és véredény: veszélyeztetett a kommunikáció és a vérellátás.
Feldolgozás: teret engedni minden külső, ismeretlen impulzusnak a legfelsőbb
(kormány)szinten; szembesülni a „kőkemény" valósággal; készséggel lerombolni
a gondolkodás és a cselekvés elavult struktúráit.
Feloldás: inkább a számunkra veszélyt jelentő problémák megoldásán törjük (össze)
a fejünket.
Ősprincípium: Mars/Szaturnusz-Uránusz.

Koraérettség
(akceleráció)
Testi szint: az egész szervezet érintett a növekedésben és a fejlődésben.
Tüneti szint: korai pubertás; felgyorsult testi fejlődés gyakran lelassult pszichés érési
folyamattal.
Feldolgozás: a lelki fejlődést ösztönözni kell, és ezzel egyidejűleg le kell faragni
a teljesítménykényszert és a becsvágyat.
Feloldás: hamar túljutni a szellemi-lelki fejlődés folyamatain; biztosítani
az egyensúlyt a test és a lélek között; korábban és bátrabban tenni kirándulásokat
a szexualitás és az erotika berkeibe.
Ősprincípium: Vénusz-Uránusz.
írod.: Sors., Frau.

Korai magömlés
(ejaculatio praecox, még mielőtt a hímvessző a hüvelybe hatolna; gyakran a gyermekkori 4 Ágybavizelésre vezethető vissza)
Testi szint: pénisz (szexuális élvezet, hatalom).
Tüneti szint: a türelmetlenség kérdését veti fel: túl gyorsan túl sokat akarni;
szexuálisan túlságosan izgatottak, felpörgött állapotban vagyunk, ugyanakkor túl
hamar lelohad a lelkesedésünk; az elhamarkodottság akadályozza a partnert az
élvezetben; sem saját magunkat, sem a párunkat nem tudjuk orgazmushoz (az egység
megéléséhez) juttatni; rejtett agresszió és tudat alatti bosszúvágy a partnerrel
szemben; félelem a felsüléstől, amely „elsüléshez" vezet.
Feldolgozás: kreatív törekvéseinket időben érvényre juttatni; inkább máshol pazarolni;
jutalom- és sikerorientáltság nélkül megtanulni adni és kapni: a nagyvonalúság és
bőkezűség kifejlesztése; kreatívvá válni az előjátékban: charme-ot vinni az aktusba;

KORAI ÖREGEDÉS.

304

beleengedni magunkat a félelembe és a szűkösségérzésbe, mint a türelmetlenségről és
az agressziótól való fantáziálásokba, tudatosan átélni a türelmetlenséget és az
agressziót; hallgatni a szívünkre; az ellenpóluson: tantrikus gyakorlatok segítségével
megtanulni kontrollálni magunkat, de csak a felszabadult együttlét átélése után.
Feloldás: saját kreatív ötleteinket „ajzószerként" használni, és megfelelő alkalommal
„beverni"; életünk más területei iránt is lelkesedni, és „izgalmat" találni bennük.
Ősprincípium: Mars-Uránusz.

Korai öregedés gyermekeknél
(lásd: Progeria)

Koraszülés
(lásd még: Szülési komplikációk, általános)
Testi szint: anyaméh (termékenység, védelem).
Tüneti szint: 1. az anya esetében: fokozódó szülési fájdalommal járó immungyengeség következtében fellépő
Hüvelygyulladás; nem vagyunk képesek
hatékonyan megvédeni Alvilágunk bejáratát; a kijárat konfliktusa, amely a hasüreg
központjában lévő gyermek fészkét veszélyezteti; tudat alatt - amilyen gyorsan csak
lehet - meg szeretnénk válni a gyermektől, illetve a terhességgel járó felelősségtől;
titkolt vágy, hogy minél hamarabb életet adjunk a gyermeknek; minél előbb
leválasztani a csecsemőt önmagunkról; 2. a gyermek esetében: menekülés (^ Szülési
komplikációk: idő előtti magzatburok-repedés): „el innen, minél gyorsabban";
elmenekülni a nyomás alól, a szűkösségből-, bátor kitörés; kíváncsiság.
Feldolgozás: 1. az anya oldaláról: nyíltan szembenézni elhamarkodott leválasztási
igényünkkel, az elsietett döntésekkel; az egyszer már felvállalt kötelességnek eleget
tenni; megtanulni elfogadni a korai ajándékokat; 2. a felnőtté váló gyermek oldaláról:
megtanulni kivárni a megfelelő pillanatot; felismerni és elejét venni a menekülési
igénynek, észrevenni, hogy bizonyos esetekben túl korán akarunk megérkezni
a „helyszínre"; a kíváncsiságot mint pozitív tulajdonságot továbbra is ápolni, és
megtanulni megfelelően alkalmazni; megkérdőjelezni saját bátorságunkat, hogy
valójában nem csak a fantázia hiánya-e; megtanulni addig érlelni szellemi
gyümölcseinket, amíg azok maguktól hullanak le a fáról.
Feloldás: megtanulni kivárni a megfelelő pillanatot, hiszen „mindennek megvan
a maga ideje".
Ősprincípium: Mars-Hold-Uránusz.
írod.: Sors., Mkass. Frauenprobleme (Női problémák).

Kóros étvágytalanság
(lásd: Anorexia nervosa)

Kóros verejtékezés
(lásd: Hyperhidrosis)
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KOSZORÚÉR-ELMESZESEDÉS

Korpásodás
Testi szint: fejbőr (bőr = határ, kapcsolat; fej = a test fővárosa).
Tüneti szint: hámlás; bőrünk „ledobja magát", „majd kibújunk a bőrünkből",
„kereket akarunk oldani".
Feldolgozás: szabaduljunk meg önként régi burkainktól; a hámlás váljon megújulássá.
Feloldás: bújjunk ki a (régi) bőrünkből, és járjunk új utakon.
Ősprincípium: Szaturnusz,
írod.: Léi.

Korzakov-szindróma
(lásd még: Alkoholizmus, Alkoholpszichózis, Szenvedélybetegségek)
Testi szint: központi idegrendszer (hírközlés).
Tüneti szint: az 4 Alkoholizmus kései stádiuma, ezért már kis alkoholmennyiség is
kiválthatja; konfabulálási kedv: az Alvilág legvadabb történetei kerülnek felszínre,
összefüggéstelenül, szerteágazóan követik egymást, újabb és újabb fonalakat fonván
bele, miáltal egyre mélyebben behálózzuk magunkat saját világunkba (gyakran
tébolyító, eszeveszett történeteinkbe); semmi sem fontos már, minden jelentéktelenné
és közömbössé válik: az emlékezet lassú és teljes pusztulása miatt elveszik önmagunk
története.
Feldolgozás: nyissuk fel önként és még időben fantáziánk belső birodalmát, és
engedjünk szabad folyást szabadon áramló képeinknek; de ne veszítsük el a fonalat
lelki látomásaink labirintusában; ismeijük meg és világítsuk be az árnyékvilágot;
a belső birodalmak történeteiből alkossunk valami építő jellegűt, hasznosat: újuk vagy
beszéljük ki magunkból; mondjunk le önmagunk történetéről a fölöttünk álló,
kollektív összefüggések javára: fedezzük fel mélységeinkben a példaértékűt.
Feloldás: legyünk inkább megbecsült udvari bolondok, mintsem fajankók.
Ősprincípium: Uránusz-Neptunusz.
írod.: Mkass. Suchtprobleme (Függőségi problémák), Vkass. Sucht und Suche
(Függőség és keresés).

Koszorúér-elmeszesedés
(coronariasclerosis; lásd még: Angina pectoris, Szívinfarktus - mint lehetséges
következmények)
Testi szint: szív (a lélek, a szeretet és az érzelem helye, energetikai központ).
Tüneti szint: a szív kevés táplálékot (energia, oxigén) kap, az energiaellátást szolgáló
„csatornát" görcsös összehúzódások fojtogatják, úgy érezzük, betonpáncéllá kövült;
szűkség, szorongás, szorítás és félelem (angina) érzése: „szorult helyzetbe kerülni";
a bal (női) oldal segélykiáltása; megkeményedés, a női oldal kevesebb figyelmet
kapott; a mellkas megkövesedik, „kővé dermedt" szívünk éhezik; kicsinyesség,
megmerevedés; a „szívből fakadó" érzések áramlása megreked, fennakad és
felgyülemlik; túlértékeljük az én és az akarat erőit; dominanciára és teljesítményre
törekszünk; félünk a kritikától és a sikertelenségtől: az én-erők és a hatalomvágy
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áldozatává válunk; szívügyeink görcse és harca: egy megfojtott szív (vég)vonaglásai
(infarktusnál vagy annak közelében).
Feldolgozás: vegyük észre, hogy szívünk szenved az (élet)energia-, idő- és
figyelemhiánytól; nyugodjunk meg, hozzuk életünket és szívünket összhangba, halljuk
meg szívünk hangját, és hallgassunk rá, engedelmeskedjünk szívünk halk
rezdüléseinek, halljuk meg szívünk segélykiáltásait a figyelemért (= táplálékért)
kiáltó, éhező szövetek mélyéről; sítjunk megindítóan, engedjük ki az érzelmi dugót,
ne csináljunk szívünkből zsiványtanyát, eresszük ki és engedjük el az érzelmeinket,
foglalkozzunk énünk félelmeivel és szorongásaival, és lássuk be, hogy énünk áll az
első helyen, és fontosabb számunkra, mint szívügyeink; vállaljuk, hogy félünk és
gyűlölünk; legyünk következetesek és kemények önmagunkkal, egónkkal és
igényeinkkel szemben; alakítsuk ki saját álláspontunkat; koncentráljunk középpontunkra és az élet lényeges dolgaira, még a síri nyugalom előtt jussunk belső
nyugalomra; ismeijük fel és fogadjuk el gyengeségeinket és sebezhetőségünket.
Feloldás: összpontosítsunk szívünkre: állítsuk szívünket az élet (vagy a halál)
középpontjába, körözzünk és táncoljunk önfeledten középpontunk körül, ismeijük fel
alapfélelmünket, vagyis hogy elveszíthetjük önmagunkat, és jegyezzük meg jól, hogy
„csak" egónk elvesztése szükséges ahhoz, hogy önmagunkra rátaláljunk; legyünk
nyitottak a szív igényeire; gyakoroljuk az alázatot, és összpontosítsunk a lényegre.
Ősprincípium: Nap-Szaturnusz.
írod.: Herz.

Koszorúéiiszűkület
(lásd: Angina pectoris)

Köhögés
(lásd még: Légúti megbetegedések, Nátha, influenza)
Testi szint: tüdő (kapcsolat, kommunikáció, szabadság).
Tüneti szint: a felgyülemlett, ki nem fejezett agresszió hirtelen testileg tör elő;
csúnya, hangos, spasztikus köhögés, agresszív köhögési rohamok, „sortűz": a köhögés
távol tartja az embereket; agresszív védekezés; „ugatni" a másikra; szamárköhögés:
súlyos teher alatt görnyedni, jajveszékelni, fulladozni; köhentés, torokköszörülés:
mondani akarunk valamit, de nem meijük őszintén kimondani.
Feldolgozás: tanuljunk meg hangot adni saját véleményünknek; vegyük tudomásul,
hogy valami agresszív teher nyomasztja a lelkünket; tudatosan vezessük le
agressziónkat: vitázzunk, veszekedjünk, kiáltsuk ki az egész világnak, ami a lelkünket
nyomja; szálljunk bátran vitába; inkább vitatkozzunk, mint hogy lenyeljük a dühünket;
emelt fővel, bátran jáijuk utunkat, és oldjuk meg problémáinkat abban a szent
pillanatban, amikor azok felmerülnek, semmit se halogassunk.
Feloldás: bátor, nyílt viták vállalása.
Ősprincípium: Mars-Uránusz (teihek letétele), Mars-Merkúr (agresszív önkifejezés).
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KÖLDÖKSÉRV

Kőképződés
(lithiasis; lásd még: Epekő, Hólyagkő, Vesekő)
Testi szint: a test különböző területeit érintheti; leggyakoribb a vesetájék (egyensúly,
párkapcsolat), az epeút (agresszió, harag), a bél (anyagi benyomások feldolgozása) és
a húgyhólyag (nyomás elviselése és elengedése).
Tüneti szint: az energiák megkövesedése; bizonyos dolgokkal nem tudunk
megbirkózni; megmerevedve, megkövülve reagálunk valamire: bizonyos problémák
láttán kővé dermedünk; sóbálvánnyá merevedünk (mint a bibliai Lót felesége, aki
visszafordul): nem előretekintve haladunk az élet folyamában; a sók (amelyek általában a kőképződés alapanyagai) a bázikus (nőies) és savas (férfias) erők közti egyesülés szimbólumaként teljesen új, semleges, a szélsőségeket egyesítő erőként mutatkoznak meg; Görcsök, amelyek fájdalmas hullámokban támadnak, és veszik fel
a harcot a kő ellen, illetve igyekeznek azt „szülési fájdalmak kíséretében megszülni".
Feldolgozás: következetesen és higgadtan bánjunk az ide kapcsolódó energiákkal;
amire már nincs megoldás, azt el kell engedni (ki kell választani); azokat a témákat,
amelyekkel már torkig vagyunk („elteltünk velük"), tudatosan fel kell dolgozni; pont
azért nem szabad őket elfojtani, mert elegünk van belőlük - ellenkező esetben
„megtestesülnek", és továbbra is problémát okoznak; inkább támadó magatartást
felvenni, mint „megkövesedni"; a saját életünkben jelen lévő nőies és férfias erőket
feloldani és egyensúlyban tartani, ebből valami újat, minőségében semlegeset
teremteni, ami mindkét oldalt magában foglalja; nyílt (fájdalmas) izom-összehúzódás
segítségével a fogva tartott, beszorult és megkövesedett dolgokat mozgásba lendíteni,
és megszabadulni tőlük.
Feloldás: a megoldásról alkotott konkrét elképzelések segítségével előzzük meg
a szervekben létrejövő kőképződmények kialakulását.
Ősprincípium: Szaturnusz-Plútó.

Köldöksérv
(lásd még: Sérv)
Testi szint: has (érzés, ösztön, élvezet, középpont).
Tüneti szint: az ember első sebének felszakadása; 1. újszülötteknél: ordításával saját
határait szeretné átlépni; azt & kaput döngeti, amely nemrég még a világ felé vezetett;
regresszióra való hajlam; 2. felnőtteknél: az archaikus érzések hatása alá kerültünk;
nem tudjuk kielégíteni alapszükségleteinket; megpróbálunk visszatérni a régi szép
időkbe.
Feldolgozás: visszacsatolás a kezdetekhez; vizsgáljuk meg régi útjainkat
új szemszögből; tudatos visszatérés a korábban szerzett élményeinkhez,
tapasztalatainkhoz és a még függőben lévő dolgok feldolgozása; tudatosítsuk
az archaikus érzésvilág hatását, és engedjünk ennek a nyomásnak.
Feloldás: jáijunk új utakon, miközben régi tapasztalatainkra támaszkodunk, keressünk
új dolgokat önmagunk számára, hallgassunk az ösztöneinkre.
Ősprincípium: Hold-Uránusz.
írod.: Léi.

KÖNNYEZÉS
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Könnyezés
(epiphora)
Testi szint: könnymirigy (érzelmek kifejezése), szem (belátás, átlátás, a lélek tükre
és ablaka).
Tüneti szint: a könnycsatornában megjelenő akadály vagy túlzott könnytermelés
miatt állandó, kisebb mennyiségű könnyképződés, könnyezés lép fel: tudattalan sírás;
a lélek vize kicsordul.
Feldolgozás: törődni a lelkünkkel; tudatosan sírni, „lemosni a lélek ablakát", hogy
tisztábban átláthassunk rajta; rálelni a könny belső forrására, és megmerülni benne.
Feloldás: a túláradó lélekenergiát a lélek szintjén, könny formájában átélni
(hozzáférés az adott érzelmi szinthez; érzelmeink szabadjára engedése).
Ősprincípium: Hold.

Könnymirigygyulladás
Testi szint: könnymirigy (érzelmek kifejezése).
Tüneti szint: a szaruhártya aktiválása és tisztítása; a fájdalom és a boldogság
szimbólumának termeléséért folytatott, agresszív küzdelem: tudattalan konfliktus
a sírással kapcsolatban.
Feldolgozás: bátran beengedni a fájdalmat és a boldogságot.
Feloldás: a túláradó lélekenergia számára megengedni, hogy könnyek segítségével
tisztára mossa lelkünk ablakát.
Ősprincípium: Hold-Mars.

Köpködő beszéd
(„folyékony" beszéd)
Testi szint: száj (felvétel, kifejezés, nagykorúság).
Tüneti szint: köpködni, másokat leköpni beszéd közben: tudat alatti megvetést és
agressziót fejez ki; nedves beszéd = lelki beszéd; a hiányzó lelki tartalmak jutnak
kifejeződésre; „rongyosra beszéli a száját"; a száraz száj a nyálcseppecskék
kilökődéséhez vezet: be nem vallott félelmek; visszatérés a kisgyermek
nyáladzásához.
Feldolgozás: felismerni a nem tudatos, beszéddel kapcsolatos lelki problémákat;
tudatosabb módszert találni az agresszió és a megvetés kifejezésére;
megnyilvánulásainkban működőképesebb szelepekre szert tenni; beismerni
a beszédtől való félelmet; lelkiekben újra gyermekké válni.
Feloldás: teret engedni a beszéd folyamán háttérbe szoruló lelki tartalmaknak.
Ősprincípium: Merkúr (beszéd)-Mars (agresszió)-Hold (lélek, gyermek).

Körömágygyulladás
(paronychia)
Testi szint: kéz- és lábujjköröm (karmolás, agresszió).
Tüneti szint: a vitalitás és az ősbizalom konfliktusa, az izgalmasabb témák túl kevés
teret kapnak.
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Feldolgozás: teremtsük meg a vitalitás és az agresszió alapjait; éljük meg
tudatosabban életünk azon területeinek konfliktusait, ahol „körmünkszakadtáig"
kellene harcolnunk; tanuljuk meg megmutatni karmainkat, „kapaijuk ki a gesztenyét",
amire az életben szükségünk van.
Feloldás: teremtsük meg először a belső biztonságot (ősbizalom), hogy nyugalommal,
erőnk teljében és bátran tudjunk szembenézni a kihívásokkal.
Ősprincípium: Mars (karmolás)/Hold (körömágy, ősbizalom)-Mars (gyulladás),
írod.: Léi., Vkass. Gesunder Egoismus - gesunde Aggression (Egészséges egoizmus
- egészséges agresszió).

Körömgomba
(lásd még: Lábgomba, Bőrgombásodás, Candidamycosis)
Testi szint: kéz- és lábujjköröm (karmolás, agresszió).
Tüneti szint: túl gyengék vagyunk ahhoz, hogy megmutassuk karmainkat, és
megvédjük az életünket (gyenge védelmi állapot); saját fegyvereinket (karmok) idegen
megszálló csapatok sajátítják ki, megakadályozzák, hogy bevetésre kerüljenek;
a gombáknak elsősorban élettelen dolgok esnek áldozatul (a gombák saprophyták:
szerves anyagok maradványaival táplálkoznak).
Feldolgozás: kössünk kompromisszumokat, csökkentsük a szellemi-lelki védekezést,
így a testet tehermentesítjük, és az képes lesz növelni védelmi erejét; pezsdítsük fel
idegen impulzusokkal a kapcsolatainkat, engedjük közel magunkhoz az idegeneket,
kapjanak teret; ahelyett hogy a számunkra idegen dolgok elhatalmasodnának rajtunk,
integráljuk életünkbe; nyissuk meg használaton kívüli, élettelen, elhalt területeinket
az idegen életimpulzusok előtt; vegyünk magunkhoz élő táplálékot, amelyen nem kell
osztozkodni a gombákkal; tudatosan állítsuk magunkat naponta választás elé:
a gombát tápláljuk élettelen táplálékkal, vagy magunkat élő eledellel.
Feloldás: az idegen impulzusokat és életformákat engedjünk közel határainkhoz,
ismeijük meg és fogadjuk el azokat, majd vonjuk be saját életünkbe; hosszú távon
népesítsük be (tudásterületeinket, a halott területeket pedig élesszük újjá.
Ősprincípium: Mars-Plútó,
írod.: Léi.

Körömrágás
Testi szint: köröm (karmolás, agresszió).
Tüneti szint: félelem az agressziótól (saját agressziónktól); kicsorbítjuk fegyvereinket
(karmunkat); az agresszió elfojtása, a karmok „amputálása"; gyermekeknél: bűntudata
van, fél levezetni agresszióját; visszatükrözi a szülőknek az agressziótól való félelmét;
nem meri kezébe venni élete irányítását; az életerő áramlásához kevés szelep áll
rendelkezésére; agresszióéhség; dacolás a szülői korlátokkal.
Feldolgozás: (az érintett szülők számára is, hiszen a gyermekek problémái gyakran
tükrözik a szülők problémáit) tartsuk tiszteletben vitális erőinket; fogjuk vissza
a kifelé irányuló fizikai agresszióinkat; ismeijük el, hogy visszariadtunk az élettől;
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alakítsunk ki szelepeket életerönk számára: mind külső (sport) mind belső (bátorság
az élethez) szelepeket; érezzük át és elégítsük ki az élet és energia utáni vágyunkat.
Feloldás: kifelé legyünk védekezőbbek, befelé bátrabbak; álljuk meg helyünket
az életben, mutogassuk belső karmainkat.
Ősprincípium: Mars-Mars.
írod.: Léi, Út., Vkass. Gesunder Egoismus - gesunde Aggression (Egészséges
egoizmus - egészséges agresszió).

Köszvény
Testi szint: eleinte a kisebb, majd a nagyobb ízületek (mozgékonyság, artikuláció)
válnak érintetté.
Tüneti szint: a (húgy)sav felszaporodik a vérben; életünk „agresszív területein"
komoly lomtalanításra volna szükség, ez azonban nem történik meg a megfelelő
módon; túl sok húgysav marad a testben (hyperurikaemia = túl sok húgysav, azaz
agresszív energia az életáramban); fájdalmas konfliktusok a mozgás terén, ami később
a mozgékonyságot teljes egészében béníthatja; az erőszakos, savas, harci energia
lerakódik a mozgásszervekben, ami az ízületek gyulladásához vezet; a meg nem oldott
problémák ezeken a helyeken telepednek le, és fájdalmasan akadályoznak
a mozgásban (tophus = köszvénycsomó); a feszültség okozta csomók fájdalmasan
betolakodnak tudatunkba, míg végül gondolkodásunk is „savassá", „savanyúvá",
valamint agresszívvé és dühössé válik; az energiaellátási rendszerben a húgysav
megtámadja a gyenge pontokat, és így beférkőzik tudatunkba; az izomtevékenység
leáll: az előrehaladás akadályozott; tehetetlenség; képtelenek vagyunk a férfias pólust
(= sav) a megfelelő szellemi-lelki szinten integrálni az életünkbe: gyakran uralkodóak
vagyunk („basáskodó"), de valójában nem férfiasak, dühösek, de nem erősek.
Feldolgozás: az agresszív, férfias melléktermékek tudatos megtartása, hogy
megfelelően feldolgozhassuk azokat: feltétlenül megoldani azokat a problémákat,
amelyek oly sokáig idegesítettek minket; az agresszív energia tudatos felhasználása:
legyünk talpraesettek, harcra készek, kijelentéseink legyenek vitálisak, céltudatosak;
szabadítsuk fel magunkban a férfias pólust; meijük személyes konfliktusainkat
kerekasztal-beszélgetés témájává tenni (ahelyett hogy magányos esti borozgatásokba
fojtanánk őket); vegyünk tudomást az életünk szabad folyását gátoló konfliktusokról,
hogy végül megoldhassuk azokat; fedezzük fel, hogy melyek azok a problémák,
amelyek agressziót váltanak ki belőlünk, és nyíltan oldjuk meg őket; a betegség által
ránk erőltetett nyugalmat használjuk ki a belső aktivitásra, harcoljunk a meg nem élt,
ki nem mondott, fel nem oldott problémák megoldásáért; szálljunk magunkba,
ahelyett hogy minden második kocsmába „térnénk be" gondjaink orvosolása céljából.
Feloldás: belső fejlődés, előrelépés; nézzünk szembe bátran belső konfliktusainkkal,
és juttassuk azokat kifejezésre nyíltan és harciasan (vívjuk meg a szent és gyógyító
háborút saját egónkkal).
Ősprincípium: Jupiter-Mars/Szaturnusz.
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Kötőhártya-gyulladás
(conjunctivitis)
Testi szint: szem (belátás, rálátás, a lélek tükre és ablaka).
Tüneti szint: konfliktus a szembenézés és az elfordulás között; becsukjuk
a szemünket, nem nézünk szembe a konfliktussal, struccpolitikát folytatunk: bedugjuk
fejünket a homokba.
Feldolgozás: a gyermeteg konfliktuskerülési módszerek felderítése („ha én nem
látlak, te se látsz engem"), és ezzel egy időben nyugalmi időszakok biztosítása
szemünk pihentetésére; bátran „odanézni", tekintetünket nem elfordítani; vállalni
a nyílt konfliktushelyzeteket; vagy tudatos, szándékos elfordulás; meg kell tanulnunk
összekapcsolni a belső és a külső valóságot.
Feloldás: szembenézni az élettel és annak konfliktusaival; átlátni saját
cselekvésmintáinkon; szembenézni az igazsággal, akár „csúfnak", akár „szépnek"
találjuk.
Ősprincípium: Mars-Nap/Hold.

Kötőszöveti daganat
(a különböző szervek kötőszöveteinek buijánzása)
Testi szint: az egész szervezet érintett lehet.
Tüneti szint: jelentéktelen dolgokkal elfojtani a jelentőseket (a kötőszövet
felszaporodása a szervek speciális szöveteinek, a parenchimáaak a rovására);
a cselédek átveszik a hatalmat (a szakemberek kárára), mivel az összekötő,
támasztósejtek buijánzanak (hivatalnoki állam): a megfelelő szaktudás hiányának
veszélye.
Feldolgozás: a szervi kérdéseknél nagyobb jelentőséget tulajdonítani a mellékes
dolgoknak; figyelni a közbenső hangokra, felismerni a „körítés" értékét; fontosnak
tartam a kötelezettségeket, megtanulni azokat a teljesítés fölé helyezni.
Feloldás: felismerni, hogy a testi és a lelki lényeg a részletekben rejlik, amelyeket
éppen ezért értékeim kell: „a cél maga az út".
Ősprincípium: Merkúr-Jupiter-Szaturnusz.

Kötőszöveti gyengeség
(lásd még: Véraláfutás, Alacsony vérnyomás, Visszértágulat, az alsó végtagon,
Trombózis, Könnyezés)
Testi szint: kötőszövet (kapcsolat, tartás, kötelezettség).
Tüneti szint: a tartás hiánya, túlzott engedékenységre való hajlam, a belső
rugalmasság hiánya; a páciens „takaréklángon" éli az életét; sebezhető, „haragtartó"
(= kék foltok maradnak a sérülés nyomaiként, a legkisebb ütközés után is) (Út.);
hiányosságok a kötődési készség és az elkötelezettség terén; kötetlenség,
megbízhatatlanság; nehezen tudjuk formába önteni a szellemi-lelki feladatokat;
áldozatszerep; azt szeretnénk, ha mások kaparnák ki a gesztenyét helyettünk.
Feldolgozás: megtanulni tudatosan együtt úszni az élet sodrásával, tudatos
engedékenység: taj esi; a fizikai síkon megspórolt életenergia átterelése a belső,
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szellemi-lelki folyamatokra; az érzékenység konstruktív módon történő felhasználása
(pl. intuitív, empatikus képességgel rendelkező nevelőként, terapeutaként stb.);
a panta rhei (minden áramlik) filozófiájának tudatos átültetése a gyakorlatba,
mozgásban maradni, részt venni a fejlődés folyamatában; a belső feladatokhoz
érzéssel és odaadással megközelíteni; önszántunkból feláldozni magunkat (egy szent
ügyért), ahelyett hogy áldozattá válnánk.
Feloldás: odaadás, bizalom; meg kell találnunk a saját utunkat; érzelmi lágyság
a kötőszöveti gyengeség helyett; az ellenpóluson: elkötelezettség és belső tartás;
mindennek tartást adni, ami/aki hozzánk ragaszkodik, tőlünk függ.
Ősprincípium: Hold/Vénusz-Neptunusz.
írod.: Herz.

Középfülgyulladás
(otitis média)
Testi szint: fül (engedelmesség).
Tüneti szint: agresszív konfliktus a középfül nyálkahártyáján; hirtelen fellépő fülfájás: a hallószerv „segélykiáltása"; hidegrázás, láz: a védekező rendszer riadóztatása;
nagyothallás: nem akarunk hallani, engedelmeskedni (a középfülgyulladás gyakoribb a
gyermekeknél abban az életkorban, amikor engedelmességet tanulnak); gennyfolyással
járó dobhártya-átszakadás: a dobüregben lévő túlnyomás ily módon kerül levezetésre.
Feldolgozás: (az érintett szülők számára, a gyermekek problémái ugyanis gyakran
tükrözik a szülők problémáit) jáijuk körül alaposan a hallás, meghallgatás és
engedelmeskedés témakörét; táljuk fel a témát összes lehetőségével együtt: valakire
hallgatni vagy a fülünket teljesen bezárni; tanuljunk meg kifelé hallgatni, de befelé is
füleljünk; engedelmeskedjünk másoknak és saját belső hangunknak; engedjük, hogy
alaposan helyrerázzanak, és harcoljunk minden erőnkkel az engedelmességért;
tanuljunk meg bölcsen elhatárolódni (pl. a szülőktől és nevelőktől); a fülünket záijuk
be a külvilág előtt, és nyissuk meg a belső hangok számára; segítsük az áttörést az új
tudati szintekre, és fedezzük fel tudatunk új rétegeit.
Feloldás: halljuk meg a külső és belső hangokat, és engedelmeskedjünk nekik.
Ősprincípium: Szaturnusz.

Közlekedési baleset
(lásd még: Baleset, Munkahelyi, háztartási baleset)
Testi szint: a test egészét érintheti.
Tüneti szint: agresszívebb összetűzések keresése: „valakivel összecsapunk,
összeütközünk"; a körülmények függvényében offenzívabb közeledési kísérletet
teszünk, vagy engedjük megtörténni az eseményeket: „elütünk" vagy „elgázolunk"
valakit; erotikus közeledésre szánjuk el magunkat: „valakit megdöngetünk",
„ráhajtunk valakire"; életünk irányvonalát szeretnénk megváltoztatni: „kirepülünk
a pályáról", „kizökkenünk a megszokott kerékvágásból", „megcsúszunk, kifarolunk",
„nem tudjuk bevenni a kanyart"; könnyelműnek és felszabadultabbnak szeretnénk
látszani: „elveszítjük tartásunkat, uralmunkat", „nem tartjuk kézben a dolgokat".
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Feldolgozás, feloldás: általánosságban: a baleset eseményeinek értelmezésekor
vegyük figyelembe aktuális élethelyzetünket; pl. „már nem tudtunk lefékezni"
= csökkentsük életünk tempóját; ahelyett hogy idegen kapukat, autókat „döngetünk",
gondoskodjunk erotikus kapcsolatról; kirepülés, kisiklás helyett jáxjunk szabad
akaratunkból új utakon.
Ősprincípium: Uránusz,
írod.: Út.

Közöny
(apátia)
Tüneti szint: az életért folytatott küzdelemhez szükséges késztetés hiánya:
„végigalussza az életét"; visszautasítja az életben való részvételt, illetve az azzal
kapcsolatos szenvedések megélését (gör. apathos = nem szenvedni); elfordulás
az élettől, az értelmetlenség érzése; a páciens mindenkinek a kedvére akar tenni,
de ez a valódi, belülről, mélyről jövő részvétel igénye nélkül történik (Léi.);
a szenvedély teljes hiánya.
Feldolgozás: tudatosan elmélkedni saját magunkon; a túlságosan magával ragadó
vagy az egyént elnyomó érzésekkel szembeni elhatárolódás; olyan helyzetek
teremtése, amelyekben a páciensnek lehetősége nyílik az egyszerűség, a figyelem,
a gondosság és a lemondás gyakorlására: pl. zen buddhizmus, zen meditációk; tudatos
visszahúzódás, a magány megélése: erőt meríteni a nyugalomból; a szenvedés
elkerülése helyett inkább elszakadni a ragaszkodástól: bölcsen a lényegre szorítkozni
(Buddha: „minden szenvedés alapja a ragaszkodás").
Feloldás: aszkézis mint életművészet, megelégedni önmagunkkal, az egyedüllét mint
a teljességben való részvétel, a „minden egy" megélése.
Ősprincípium: Szaturnusz.

Közösülés utáni vérzés
(lásd még: Fájdalmas közösülés)
Testi szint: hüvely (odaadás, szexuális vágy).
Tüneti szint: legtöbbször *• Hormonzavarral (a női pólust képviselő ösztrogén
hiányával) együtt lép fel, és csak ritkábban sérülés következtében; ellenállás a kihívó
férfiassággal szemben, nem tud kinyílni; magunkat büntetjük be nem vallott szexuális
vágyainkért; az örök szüzesség és tisztaság utáni tudattalan vágy.
Feldolgozás: megélni a nőiességet annak minden következményével együtt; teljes
vitalitásunkat a nőiesség megélésének szentelni, ahelyett hogy véráldozatot hoznánk
minden egyes alkalommal, amikor erre sor kerülhetne; Szűz Mária női archetípusának
kritikus elemzése.
Feloldás: megbékélni az ellentétek világával, saját női szerepünkkel és azokkal
az áldozatokkal, amelyeket ez a szerep természetes módon maga után von.
Ősprincípium: Plútó/Vénusz-Mars.
írod.: Frau.
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Köztes vérzés
(metrorrhagia)
Testi szint: méhnyálkahártya (a termékenység védőburka), nemi szervek (szexualitás,
polaritás, utódnemzés).
Tüneti szint: az alacsony hormonszint (ösztrogén) miatt a méh nyálkahártyájának
felépülése félbeszakad, a nyálkahártya leválik, és ez megakadályozza a megtermékenyült pete beágyazódását, vagy akár az ovulációt is; nem megfelelő helyen
pazaroljuk életenergiáinkat, veszélybe sodorjuk magunkat, ^ Vérszegénység fenyeget.
Feldolgozás: gondoskodjunk önmagunkról; rendezzük be saját, kényelmes fészkünket;
tudatosítsuk, hogy hajlamosak vagyunk elhamarkodottan védekezni (türelmetlenség).
Feloldás: ne kötelezzük el magunkat teljesen a külső dolgok iránt, és ne vesztegessük
minden erőnket tőlünk távol álló feladatokra, juttassunk több energiát életünk
körforgásának középpontjába; mozgalmas hétköznapjainkat szakítsuk meg
szünetekkel.
Ősprincípium: Hold-Uránusz.
írod.: Frau.

Krákogási inger, torokköszörülési kényszer
Testi szint: gégefő (kifejezés), hang (hangulat).
Tüneti szint: bejelenteni valamit, ami aztán nem érkezik meg; elakad a hangunk
(lélegzetünk), pedig szívesen mondanánk mi is végre valamit; nem jutunk szóhoz;
figyelmet kérünk, keressük a szavakat; bejelentjük a kritikát, anélkül hogy valóban el
is mondanánk.
Feldolgozás: bevallani az ego problémáját: azt hiszi az ember, hogy mondani szeretne
valamit, de nem meri megtenni - leginkább attól tart, hogy nem tudja jól
(megfelelően) kifejezni magát; meghallgatni önmagunkat, figyelmességet és tiszteletet
tanúsítani saját magunk, illetve szavaink iránt; nyílt, építő kritikát mondani.
Feloldás: önkifejezésünkben megteremteni a nekünk járó teret (szert tenni erre).
Ősprincípium: Merkúr-Szaturnusz.

Krónikus betegségek
(lásd még: Gyulladás)
Testi szint: az egész szervezet érintetté válhat.
Tüneti szint: visszafogott, gúzsba kötött energia, nem tisztázott helyzetek; állandó
konfliktus, patthelyzet: se igazi háború, se igazi béke (•+ Gyulladás); hamis,
„langyos" kompromisszumok; hidegháború; gyávaság; félelem tetteink
következményeitől és a felelősségtől; félelem a döntéstől: hiányzik a bátorságunk,
erőnk a döntéshozatalhoz: stagnálás, állóháború; félelem a döntéshozatal
következményeként létrejövő áldozatoktól; folyton visszautasítjuk a tanulást; gyakori
időskori jelenség, amikor a saját árnyak sokáig feldolgozatlanul maradnak:
reménytelenség (a gyógyulást illetően, ami gyakran megkeseredettséggel, egészen
extrém esetekben gonoszsággal, gyűlölködéssel, az élet gyűlöletével párosul, s ezek
mind az árnyoldal energiáinak feldolgozatlan, zavaró jelenlétére utalnak).
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Feldolgozás: az energia megőrzése és elraktározása a szó átvitt értelmében:
megtanulni gazdálkodni saját energiáinkkal; tűzben égni, kitartani, végigülni valamit
a zazen (zen buddhista ülőgyakorlatok) értelmében; konszenzusra törekedni:
megtalálni azt az arany középutat, amely mindkét fél számára elfogadható; letérni az
élet túlságosan bejáratott, illetve vakvágányairól; megtanulni kibírni, elviselni
a nehézségeket; kerülni a megszokott reakciókat, mivel azok a konfliktus örökké tartó
konzerválásához vezetnek (lat. acto = reactio)-, merni megtenni az első lépést a
szokások ördögi köréből kifelé vezető úton; elviselni a helyzet szűkösségét, amíg az
eléri saját csúcspontját; az ellenpólus bevonásával, amelyet később fel kell oldani:
döntéshozatal (kivonni a kardot a hüvelyéből); a potenciális energiákat kinetikussá
változtatni, és fordítva (a megrekedt, zátonyra futott élethelyzeteket mozgásba hozni,
a túlságosan hektikus problémánál nyugalomról gondoskodni): játék az energiával;
a felelősség vállalása; megtalálni a válaszokat; kifejleszteni magunkban az együttérzés
képességét, mivel a másik oldalnak is igaza van; a pangó élethelyzetek felfedezése,
valamint azok megfelelő, energikus módszerekkel történő felélesztése.
Feloldás: viselni saját döntéseink felelősségét; megtalálni a középutat: a harmóniát
mint sikeres kompromisszumot háború és béke között (Harmónia Vénásnak,
a szerelem istennőjének és Marsnak, a háború istenének a gyermeke); a középút,
illetve saját utunk konzekvens, kitartó keresése; cselekvés nélküli cselekvés: úgy
cselekedni, hogy közben lemondunk cselekedeteink gyümölcséről (eredményéről),
hogy véget vessünk a pangó tétlenség időszakának anélkül, hogy „átesnénk a ló túlsó
oldalára"; felismerni, hogy a nagy győzelmek nagy háborúkhoz vezetnek, és a
pillanatnyi lélegzetvételnyi szünet, megállás a belső nyugalom kialakulását segíti elő;
mindkét pólus integrálása egymást követően; meggyógyulni, tudatossá válni; a testi
sík helyett inkább a szellemi-lelki síkon való kitartás.
Ősprincípium: Szaturnusz-Mars.
írod.: Út.

Krónikus kiégettség
(burnout-szindróma)
Testi szint: az egész szervezet érintetté válhat.
Tüneti szint: rosszul, azaz „két'oldalán égetni a gyertyát"; elsorvadni, kiégni;
krónikus fáradtságérzet, amely alvással se csökkenthető; levertség; az energiatartalékok kiürülése; az akkumulátor lemerülése.
Feldolgozás: gondoskodni a belső nyugalom megtalálásáról; visszavonulni az élet
mindennapos harcaiból; rálátást nyerni az élet dolgaira; lelkileg is kiadni minden
erőnket egészen addig, amíg ide is üresség költözik; „ a gyertyát a megfelelő oldalán
égetni": valódi lelkesedést megélni (égő szívvel, lánglélekkel, odaadással művelni
valamit), pl. olyan munkát találni, amely örömöt okoz.
Feloldás: az ürességet a legmagasabb, legfelsőbb szinten megvalósítani, a buddhista
felfogás szerinti nirvánában, meditációk segítségével.
Ősprincípium: Neptunusz.
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Krupp, pszeudokrupp
Testi szint: gége (kifejezés, hangulat), torok (bekebelezés, kapcsolat, kommunikáció).
Tüneti szint: a gége nyálkahártyájának erős megduzzadása diftéria (krupp) és más
gyulladások esetén (pszeudokrupp), gyakoribb (városi) gyermekeknél, akik jellegzetes
környezeti ártalomnak vannak kitéve (és ezáltal bizonyára nem tudnak eleget tenni
testük igényeinek): háború a nyak körül (a nyakban), „ez vérre megy"; agresszív
összetűzések a hang és a nyelés területén; nem éijük be semmivel, teletömjük
a torkunkat mindennel: óriási csatározás formájában kapjuk meg most azt, ami
a lokalizációtól életveszélyessé vált; fulladásveszély: a torok teljesen megduzzad,
belső önfojtás; a duzzadástól és rekedtségtől már kiabálni, a megduzzadt terület
fájdalmai miatt pedig nyelni se tudunk; agresszív levezetés: tipikus rekedt (kruppos)
köhögés; szorongat a torkunk, képtelenek vagyunk lélegezni; az a veszély fenyeget,
hogy a fej és test közötti kapcsolat megszakad.
Feldolgozás: (tanácsok az érintett szülők számára) határozott összetűzések keretében
harcoljunk a túlélésért, védekezzünk, vívjuk meg a harcot a hangok és a nyelés
területén, véleményünket fogalmazzuk meg nyíltan, és érvényesítsük is; hangoljuk
össze a fej és a test (többi részének) igényeit.
Feloldás: szabaduljunk meg az agressziótól azáltal, hogy utat engedünk neki.
Ősprincípium: Vénusz/Mars-Plútó.

Kullancscsípés
(lásd: Agyhártyagyulladás, Borreliosis)

Kyphosis
(a hátgerinc hátrahajlása, ami enyhe esetben még normális; lásd: Púposság)

L

Lábgomba
(lásd még: Bőrgombásodás)
Testi szint: bőr (határ, kapcsolat, gyengédség), láb (állóképesség, gyökeret verni),
lábköröm (alsó karom, agresszió).
Tüneti szint: nem tisztázott (= nem tiszta, tisztátalan) kapcsolat fűz minket az
anyaföldhöz, a világhoz és a női princípiumhoz; az ellenálló képesség elfelejtett
konfliktusa ily módon akar visszatérni a tudatba, megoldásra vár; túl gyengék
vagyunk ahhoz, hogy védekezzünk (gyenge védelmi erő); a határterületeket (= bőr) és
a fegyverarzenált (= karmok) idegen csapatok (gombák) kerítik hatalmukba, amelyek
elsősorban az energiavesztett állapotú, csökkent rezgésű szerves anyagon élősködnek
(a gombák mint saprophyták elhalt szerves anyagokkal táplálkoznak).
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Feldolgozás: csökkenteni saját á/táspontjaink kényszeres védelmét;
a kompromisszum- és az együttműködési készség fejlesztése; szembenézni az idegen
impulzusokkal; teret engedni az ismeretlennek, és magunkévá tenni azt, ahelyett hogy
mi magunk válnánk az idegenek (gombák) prédájává; életünk használaton kívüli,
élettelen, elhalt területeit megnyitni az idegen impulzusok előtt; agresszíven
szembeszállni a tisztátalan és tisztázatlan nézőpontokkal, és adott esetben
újragondolni azokat; élő táplálékot venni magunkhoz, amely nem táplálja a gombát;
tudatos döntést hozni: vagy a gombát tápláljuk halott táplálékkal, vagy saját magunkat
élő é/elmiszerekkel; tisztázni saját parazita mivoltunkat; „Melyek azok a területek,
ahol koldulással, élősködéssel tartom fenn magam?"
Feloldás: idegen impulzusok, életmódok beépítése saját életünkbe az „élni és élni
hagyni" elve alapján; saját szellemi-lelki életterünk tudatos kiépítése.
Ősprincípium: Vénusz/Mars-Neptunusz/Plútó,
írod.: Léi.

Lábikragörcs
Testi szint: lábszár (ugróerő, rugalmasság), lábikra (emóció).
Tüneti szint: az ásványi sók hiánya: hiányzik a só az élet levéből; emocionális
feszültségek felhalmozódása; túlfeszítjük magunkat és görcsösek vagyunk; nem
merünk nagyot ugrani, összeroskadunk, és képtelenek vagyunk bármit is véghezvinni;
belülről fakadó, be nem vallott rezignáció és feladás: nincs bátorságunk
elrugaszkodni; bárhogy erőlködünk, nem merünk fejest ugrani az életbe; gyakori tünet
terhesség idején, amikor a nagy és hirtelen ugrások nem megengedettek.
Feldolgozás: kapjuk össze és kicsit erőltessük meg magunkat, de ne a testi színtéren,
hanem magatartás- és viselkedési formánkban mutatkozzon ez meg, ellen kell
szegülnünk a fenyegető dolgoknak; nézzünk szembe a félelmekkel; éjszakai
ikragörcsök esetén: csípjük nyakon tudattalan aggodalmainkat.
Feloldás: erőfeszítést és fáradságot nem kímélve igyekezzünk megvalósítani a nagy
célt.
Ősprincípium: Uránusz,
írod.: Léi.

Labirintitis
(a fülben lévő labirintusrendszer gyulladása, lásd pl. Középfülgyulladás)
Testi szint: fül (engedelmesség).
Tüneti szint: agresszív törekvés a helyes világszemlélet kialakítására és a lelki
egyensúlyra;
Egyensúlyzavarok: a belső egyensúly elvesztése; szédüléses állapotok,
önmagunk becsapása, önáltatás,
Hányás; hányingere van, mindent „kiad magából",
mindentől meg akar szabadulni; erősödő nagyothallás; már nem hall semmit, nem
hallgat a másik szavára, nem akar engedelmeskedni.
Feldolgozás: a világgal való problémák nyílt kimondása; engedjük magunkat
elragadtatni a minket izgató témakörök által; saját egyensúlyunk érdekében harcoljunk
bátran; valljuk be, hogy elvesztettük a középpontot, és ne áltassuk magunkat;
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ne ragaszkodjunk régi, idejétmúlt rögeszméinkhez; a régit dobjuk el tudatosan, hogy
az új teret nyerhessen.
Feloldás: figyeljünk befelé, saját belső hangunkra; bátran és lelkesen nézzünk szembe
az új helyzetek izgalmas kihívásaival, hogy megtaláljuk a megfelelő ráhangolódást az
életre.
Ősprincípium: Vénusz/Szaturnusz-Mars.

Lábizzadás
{lásd még: Hyperhidrosis)
Testi szint: láb (állóképesség, gyökeret verni).
Tüneti szint: bűzös verejtékezés a gyökereken keresztül: így akarjuk leadni
a felgyülemlett felesleget; a „belső bűz" előtör a test mélyéről; a modern tornacipők,
amelyeket viselőik tartósan használnak, még inkább elősegítik a lábizzadást; viselőik
mindig sportosan, fiatalosan szeretnének megjelenni, de közben nem veszik észre,
hogy „pocsolyában" állnak; méregtelenítés a gyökereken keresztül; a szag által
jelöljük ki saját territóriumunkat, mintegy eltávolítva másokat a környezetünkből,
hiszen a büdös láb elijeszti a közeledőket; továbbítjuk az üzenetet, hogy valami
„bűzlik" a saját gyökereinknél; mélyen elnyomott (elfojtott) félelem: az (ős)bizalom
hiánya, félelem attól, hogy egyáltalán képesek leszünk-e „átvészelni" az életet.
Feldolgozás: fokozott méregtelenítés: más utakon, pl. a beleken, a vesén (böjt)
és a bőrön keresztül (szauna, izzadás sportolás után); saját területeinket kellemesebb
módon kijelölni: mesterséges illatokkal, az egész teret betöltő kisugárzással stb.;
inkább kinyitni a szánkat, és keményen kiállni, mint alattomosan (tudattalanul)
bűzölögni; egyéb, tudatosabb módszerekkel (pl. verbálisan) távol tartani
a nemkívánatos személyeket saját territóriumunktól; a mezítláb járás szellőzteti
a lábat, és eltünteti a kellemetlen szagokat: egészségesebb és őszintébb kapcsolatot
kialakítani Földanyánkkal.
Feloldás: belső tisztaság és világosság; méregtelenítés minden szinten, „az egészséges
emberen az utoljára elfogyasztott gyümölcs illata érződik" (indiai bölcselet); erős
kisugárzás; kibékülés Földanyánkkal.
Ősprincípium: Neptunusz.

Lábödéma
(lásd még: Ödéma)
Testi szinten: láb (állóképesség, gyökeret verni).
Tüneti szinten: a felgyülemlett (lélek)víz megnehezíti a szilárd talajon állást,
„álláspontunk" megvédését; a víz, amely egyben a lelki tartalmak szimbóluma,
figyelmünket az alsó régiókra irányítja; a (horgonyhoz hasonlatos) láb inkább
korlátozza a mozgást és az előrehaladást, mintsem elősegíti.
Feldolgozás: a lelki aspektusokat beengedni saját nézőpontunkba; önkéntesen
foglalkozni az alsó, női régióval; belső nyugalomra lelni; megtalálni saját
nézőpontunkat, helyünket a világban; elolvasni Oidipusz mítoszát (vö. dagadt láb).
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Feloldás: megtalálni a saját feladatunkat a világban, és gyökeret verni; elgondolkodni
női mivoltunkon.
Ősprincípium: Neptunusz.

Lábrándulás
{lásd még: Rándulás, bicsaklás)
Testi szint: láb (állóképesség, gyökeret verni).
Tüneti szint: keményen landolni; túl nagyokat ugrani, félrelépni, melléfogni;
a szellemi világ és a valóság közötti kapcsolat nem harmonikus, veszélyes utakon
járunk.
Feldolgozás: bevallani magunknak „melléfogásainkat", „félrelépéseinket";
tudatosítani az elhibázott lépéseket, hogy lehessen belőlük tanulni; jobban
bebiztosítani magunkat szellemi „ugrásaink" és „magasröptű" gondolataink terén;
nagyobb külső nyugalomra lelni a belső mozgékonyság által.
Feloldás: a nagy ugrások az állóképesség mértékéhez igazodnak (nagyobb
= nagyvonalúbb módon élni, és nagyobb biztonságot nyerni ezáltal); a „magasröptű"
gondolatok ellenére a földön járni: „lábunkkal az anyaföldben gyökerezni, fejünket
égatyánkhoz emelni" (indián életbölcselet).
Ősprincípium: Neptunusz-Uránusz.
írod.: Léi.

Lábszárfekély
(lásd még: Lábikragörcs, Kötőszöveti gyengeség)
Testi szint: bőr (határ, kapcsolat, gyengédség), kötőszövet (kapcsolódás, tartás,
kötődés).
Tüneti szint: lopakodó, végeláthatatlanul elhúzódó folyamat a test
„vékonybőrűségének" talaján; nyitottságra törekvés: az egyeden nyitott rész a lábszárfekély; méregtelenítés.
Feldolgozás: nyissuk meg a határokat és a zsilipeket lelki-szellemi szinten, és
hagyjuk, hogy távozzon, aminek távoznia kell - még akkor is, ha nem nézzük
szívesen, hogy mi tör föl a mélyből; nyissuk meg a belső ablakokat, nyissuk ki
önmagunkat, szellőztessünk, hagyjuk, hogy átjáijon a levegő (az oxigén- és ózonterápia sokszor javít a helyzeten - de veszélyessé is válhat, ha az egyetlen ablakot is
bezárjuk, és nem nyitunk helyette másikat); óvjuk a bőr határát, ápoljuk az egyetlen
nyitott helyet; mérgünket eresszük ki máshol: segítsük elő a méregtelenítés más
módjait; a természetgyógyászati sebkötözés veszélyes, ha a lelki dimenziót nem
vesszük figyelembe: önmagunk megmérgezése következik be, ha a mérgek nem
tudnak szabadon távozni.
Feloldás: nyissuk ki a lelkünket, és ezzel adjunk lehetőséget a testünknek, hogy
bezáija a bőrünket.
Ősprincípium: Mars-Plútó.

LÁGYÉKSÉRV
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Lágyéksérv
(hernia inguinalis; lásd még: Sérv)
Testi szint: has (érzések, ösztön, élvezet, középpont), lágyék (sebezhetőség).
Tüneti szint: gőgösség; túl nagy feladatokra vállalkozunk, túl sokat teljesítünk, túl
nagy követelményeket állítunk magunk elé; nem bírunk annyit, mint amennyit
gondolunk; törékenyebbek vagyunk, mint gondolnánk; nem veszünk tudomást saját
gyengeségeinkről; rossz útra tévedtünk; az érzések archaikus hatalmai a szexuális
zónába törnek; két terület konkurenciája alakul ki: határ- és birtokviszonyok
figyelmen kívül hagyása, miközben egyik fél se győz; a lágyékcsatornába kerülő, oda
nem illő szerveket a sérv elnyomhatja; agresszív konfliktus keletkezhet, hirtelen
kizáródás esetén pedig háború alakul ki.
Feldolgozás: foglalkozzunk azokkal a témákkal, amelyeknek súlyuk van; a szellemilelki oldalt erősítsük; tanuljuk meg reálisan látni saját tűréshatárunkat; számoljunk
saját gyengeségeinkkel (határainkkal); vizsgáljuk meg az ősi érzéseket és nemi
vágyakat saját életünkben; lépjük át a határokat; az eddig szétválasztott részeket a két
rész összebékítésével kapcsoljuk össze; tekintsünk el a külső határvonalaktól, tegyük
átjárhatóvá a határokat; az újonnan felmerülő témákat intenzíven és nyíltan dolgozzuk
fel; meijünk szembenézni a lelki problémákkal; váljunk adakozóbbá és nyitottabbá.
Feloldás: ápoljuk az intenzív, határokat átlépő lelki kapcsolatokat; az ehhez
kapcsolódó témákat gondolati síkon kössük össze; merész kapcsolatoktól se rettenjünk
vissza; szellemileg és lelkileg is merjük vállalni a barátság és a befogadás légkörét.
Ősprincípium: Vénusz-Mars.
írod.: Léi.

Lapostetű/Morsneff-kór
(lásd még: Nemi betegségek, Viszketési inger)
Testi szint: másodlagos nemi jegyek (termékenység, élvezet).
Tüneti szint: viszketés a fanszőrzetben, néha a hónaljban és nagyon ritkán
a szemöldökön; nemi aktus során szerzett betegég; rossz irányú megtermékenyítés
(spermiumok helyett lapostetfí); konfliktusok a nemi Alvilág előterében; a partner
tisztátalannak, perverznek érzett nemiségének, szexuális praktikáinak (nem tudatos)
elhárítása; saját magunk büntetése.
Feldolgozás: bevallani a tisztátalannak érzett élvezeteket; az intim területeket tisztán
tartani; a megfelelő élvezetek számára tiszta megoldást és játékszabályt találni; inkább
hagyni a fantáziát „piszkos mélységekben" kalandozni; inkább a belső
merészségeknek engedni (megnyitni a belsőt), és a határokat átlépni, mint
megengedni a külső fékevesztettséget; lelkileg megalapozott szexuális életet folytatni,
mintsem kis, kellemetlen élősködőket befogadni.
Feloldás: nyitottabbá válni lelki szinten, ezért felismerni és védeni külső határainkat;
lelki és szellemi szinten izgató erotikus élményeket keresni és átélni; a kommunikációt
és a megtermékenyítést valódi kihívásnak tekinteni.
Ősprincípium: Plútó.
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Lappangási idő
(nem tünet, de fontos pl. Gyulladás kapcsán)
Testi szint: védekező rendszer (védekezés, védelem).
Tüneti szint: az időtartam, ami eltelik - a védekező rendszer mechanizmusainak
köszönhetően - a kórokozók behatolása és a betegség felismerhető megjelenése
között: reakcióktól mentes intervallum az „összetűzések" elején, amelynek során
a védekező rendszer felméri a helyzetet, a csontvelő fegyvergyártó műhelyeiben és
hadi üzemeiben előállítja fegyvereit (az antitesteket) az esetleges baktériumok ellen.
Feldolgozás: előkészületek a küzdelemre, a háborúra, az összetűzésre; készüljünk fel
az összeütközésre lelkileg is: „köszörüljük a kést", mozgósítsuk erőinket; a test
pihenjen, hogy ereje teljében legyen, amikor elérkezik a harc ideje.
Feloldás: ismeijük fel, hogy egy sikeres hadjárat alapja az erők mozgósítása, amit
megfelelő tudatossággal kell támogatni.
Ősprincípium: Mars.

Laryngitis
(gégegyulladás; lásd: Rekedtség, Krupp, pszeudokrupp)

Láz
(lásd még: Gyulladás)
Testi szint: az egész szervezetet érinti.
Tüneti szint: a tudati helyett testi szinten „égni és lobogni" (a szenvedély tüze);
a (had)testnek általános mozgósításra adni parancsot az idegen betolakodók
(baktériumok, vírusok) inváziója ellen; generált konfliktus, amely az egész szervezetre
kiteljed; a láz minden egyes fokával duplájára nő a harci készség (az anyagcsere
megfelelő növekedése); a megoldás ellen hadakozni; lázas várakozásban,
feszültségben égni; ahelyett hogy „főne a fejünk" mérgünkben, inkább belső tűzben
égünk; (bosszantó) problémákat elégetni; az egészséges védekezőképesség jele;
súlyosabb tünet a lázra való alkalmatlanság; a gyermekkori magas láz (a megfelelő
Gyermekbetegségekkel összefüggésben) a kezdetben még jelen lévő konfliktuskészségre mutat rá testi szinten (lelki szinten: dackorszak, dühkitörések, kalandvágy,
merészség és gyermeki kíváncsiság).
Feldolgozás: nyíltan vitába szállni a szellemi konfliktusokkal; tudati szinten edzeni
a harci készséget (verbális talpraesettség, éles nyelv, hathatós érvek, ütőképesség stb.);
a lelkesedés tüzét szítani; lázban égve szeremi, dolgozni és cselekedni.
Feloldás: döntéseket hozni: kihúzni a kardot hüvelyből, és nekivágni; nyíltan vállalni
az összeütközéseket; felvenni a harcot az életért.
Ősprincípium: Mars.

Lázgörcs
(eclampsia, elsősorban gyermekeknél; lásd még: Láz)
Testi szint: vázizomzat (motor, erő).
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Tüneti szint: begörcsölni az idegen invázió elleni általános mozgósításban; túl
harciasan küzdeni egy cél érdekében; a lázas, megfeszített várakozás közepette
elveszíteni a dolgokra való rálátást; szemellenzősen harcolni az életért.
Feldolgozás: a döntésért (krízisért) folytatott harcban minden erőt mozgósítani;
feszült harci készenlétben közelíteni meg a dolgokat; visszaszorítani az intellektust, és
minden erőt harcba vetni.
Feloldás: bátran és derekasan helytállni, megküzdeni a túlélésért.
Ősprincípium: Mars-Uránusz.

Láz okozta herpesz
(lásd: Herpes labialis)

Leégés
Testi szint: bőr (határ, kapcsolat, érintés, gyengédség).
Tüneti szint: a bőr károsodása; „felégetni" saját határainkat; darabokra tépni
a határokat (hámló bőr); túlforrósítani a testet; hagyni magunkat kényeztetni
(és megbetegíteni) a Nap „forró csókjaitól"; a Bőrrák kialakulásának biztos
eszköze; a bőrnek a szükséges ápolást és gyöngédséget csak a Nap tudja megadni: ez
megnyilvánul a határ- és érintkezési felületek elváltozásában, és megmutatja
számunkra, hogy tulajdonképpen hogyan is állunk ehhez a kérdéshez; folyadékvesztés: kockára tenni a lelket a kisugárzás (barnaság, vitalitás) érdekében; feláldozni
az élet vizét, hogy elevenebbnek érezhessük magunkat, és , jól nézzünk ki";
irracionális napéhség; a Nap princípiuma utáni vágy (= vitalitás, erő, kisugárzás,
egység); összekeverni a Napot a Nap princípiummal; a napimádat gyakorlatilag
életveszélyes (•• Bőrrák), átvitt értelemben pedig, mint az egység elve felé való
fordulás, létfontosságú; a napimádók „leégnek", és csalódnak a vitalitásban, mert
hosszú távon csupán a Rák kialakulását segítik elő; az érzés, hogy a barnaság
növeli a kisugárzásukat: az egészség és a rugalmasság, a feszesség látszatát kelti,
manapság csupán annak a jele, hogy nem tudják másképp kifejezésre juttatni
vitalitásukat, és nem képesek felmérni a veszélyeket.
Feldolgozás: feltépni külső határainkat, lélekmelegítő, sőt „forró" kapcsolatok
teremtése; elősegíteni, hogy érintkezésigényünk megkapja, ami jár neki, vagyis hogy
elég gyengédségben és törődésben legyen részünk; törődni a belső fénnyel; lelki
dolgok bevonása, hagyni áramlani a lelki energiát, a lélek által létezni; beengedni
a Nap princípiumát, ahelyett hogy feláldoznánk bőrünk egészségét a nap oltárán;
tudatosítani a napsugárzás fizikai veszélyeit.
Feloldás: rátalálni a lélek ablakára; a Napot a tulajdon szívünkben keresni, és hagyni
ott tündökölni.
Ősprincípium: Nap.
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Legasthenia
(írási és olvasási nehézség)
Tüneti szint: problémák a renddel kapcsolatban, és a helyes sorrendet illetően;
bizonyos fejlődési fokokat átugrottunk, vagy az egyes szintek nem helyes sorrendben
következtek egymás után.
Feldolgozás: pl. a kisgyermekkori mászási fázist is pótolhatjuk egy terápia keretén
belül; legyen a káosznak meghatározott tere; végezzük a rendrakás rituális gyakorlatait
(pl. mandalafestés).
Feloldás: juttassuk kifejezésre a női, intuitív oldalt (főleg az átnevelt balkezesek);
a rendet és a szabályokat más szinteken hágjuk át; allopátiás módszerrel: odafigyelve,
lépésről lépésre, anélkül hogy a tanulás útján egy-egy lépcsőfokot átugranánk,
illeszkedjünk bele a megtalált életmintába (mandala).
Ősprincípium: Merkúr-Uránusz.

Légmell
Testi szint: tüdő (kapcsolat, kommunikáció, szabadság), mellhártya (a tüdő külső
takarója; „feszítőkeret", amely a tüdő működését segíti), mellüreg (vákuumrendszer,
amely a tüdő elasztikus működését szolgálja).
Tüneti szint: a legtöbbször a tüdőben lévő tbc-s kaverna beszakadása vagy külső
sérülés okozza (fontos az alaphelyzet tisztázása és értelmezése); a mellüregbe
behatoló levegő csökkenti az ott lévő szükséges alulnyomást (megnövekszik a
mellüregben a nyomás, és ezért a tüdőszárny összeesik): a párbeszéd (lélegzés)
megszűnése az adott oldalon; a nem megfelelő helyen lévő levegő megszünteti
a légcserét; a belső tüdőszárnyak összenyomódnak.
Feldolgozás: tudatosan megvizsgálni a párbeszéd és a kommunikáció készségét
önmagunkban; a levegő mint alapelem megismerése és integrálása; megvizsgálni,
hogy vajon melyik magatartási minta támadja meg a mellkast, a személyes hatalom és
a befogadás szimbólumát; felismerni és elfogadni a „szárnyaszegett" helyzetet, újra
szárnyakat növeszteni, és kitárni azokat.
Feloldás: megbékülni a kommunikációval, a párbeszéddel - ahogyan azt a tüdőszárny
biztosítja számunkra -, hogy segítségükkel „szárnyalni tudjunk" az életben.
Ősprincípium: Merkúr-Uránusz.

Légszomj
(pl. bronchitis vagy tüdőgyulladás esetén)
Testi szint: légutak (kicserélődés), tüdő (kapcsolat, kommunikáció, szabadság).
Tüneti szint: elhatárolódás a polaritás világától; „levegő után kapkodni".
Feldolgozás: felismerni, mi az, ami gondoskodik arról, hogy „elálljon a lélegzetünk",
mi az, ami „elszívja előlünk a levegőt"; fel kell tennünk a kérdést, hogy hol terheltük
túl saját magunkat; légzőgyakorlatok; az adok-kapok viszony egészséges egyensúlyának fenntartása; légzőgyakorlatok a kötött légzés automatizmusának alkalmazására; a szellemi-lelki kicserélődés egyensúlyának fenntartása; gyakorlatok a polaritás
újra megélésére: a saját kereteink között lehetséges mozgás tudatos elfogadása.

LÉGÚTI MEGBETEGEDÉSEK

324

Feloldás: meg kell tanulni kevesebb kicserélődéssel és kommunikációval beérni;
energetikailag a lényegre koncentrálni, spórolni saját energiakészletünkkel,
értelmesebben felhasználni azt; ha leáll a légzés, a transzcendens jelenlét közelségét
érezni.
Ősprincípium: Merkúr-Szatumusz.

Légúti megbetegedések
(lásd még: Asztma, Nátha, influenza)
Testi szint: orr (hatalom, büszkeség, szexualitás), torok, garat (bekebelezés, védelem),
gége (elosztás), légcső (kicserélődés), tüdő (kapcsolat, kommunikáció, szabadság).
Tüneti szint: lezárulni a külvilág felé (a páciensnek tele van az orra, a torka
úgyszintén, hang nem jön ki a torkán, hallása korlátozott, szeme vörös, a hörgők
általában véve bezáródnak); az agresszió kifelé irányul (köhögés, prüszkölés, orrfújás); az életszerűség, a ritmus, a megfeszítés, az elengedés, a kicserélődés zavarai.
Feldolgozás: meg kell tanulnunk kifelé elhatárolódni; teret engedni saját magunk
számára; a környezetünket (szükség esetén) tudatosan távol tartani („ne gyere túl
közel"); életterünk offenzív védelme („ugatni valakire" = a köhögés az ugatáshoz
hasonló, vagy „fújni valakire" = fújtatás, prüszkölés).
Feloldás: kiállni saját szükségleteinkért; a határok időben való meghúzása; életterünk
biztosítása a hatalom segítségével.
Ősprincípium: Merkúr-Szaturnusz, Mars (köhögés), Uránusz (tüsszögés).

Légzésbénulás
Testi szint: tüdő (kapcsolat, kommunikáció, szabadság), légzőközpont (a kicserélődés
szabályozása).
Tüneti szint: elhatárolódás az oxigéntől, a pránátói; a kommunikáció megbénítása; az
energiaellátás leállása (Léi); az adok-kapok viszony feladása; a polaritástól való
elhatárolódás miatt közelebb kerülni a transzcendens egység megéléséhez.
Feldolgozás: légzőgyakorlatok; gyakorlatok a polaritás újra megélésére; tisztázni
magunkban a kérdést, hogy van-e még számunkra valami lényeges, amit meg akarunk
kapni az élettől; a külső kommunikáció csökkentése a belső, lelki kommunikáció
javára.
Feloldás: tudatosan felkészülni a transzcendens világgal való találkozásra (a mély
meditáció állapotában is kimarad a légvétel, amikor a meditáló megtapasztalja
a polaritás határait).
Ősprincípium: Merkúr-Neptunusz.

Légzéskiesés
(lásd: Apnoe)

Lépfene
Testi szint: bőr - a lépfene leggyakoribb formája - (határ, kapcsolat, gyengédség),
tüdő (kommunikáció, szabadság), bél (anyagi benyomások feldolgozása).
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Tüneti szint: a kórokozó belépési helyén található pattanásból (pustula) gennyesedő
kelés alakul, ha még tovább teijed a betegség, majdnem mindig halálos kimenetelű;
lázzal jár; a nyirokcsomók megdagadnak: általános riadóztatás és a helyi védekezőerők mozgósítása jellemzi; a vért feloldó gyulladási folyamatok; életerőnket
felemésztő küzdelmek, agresszív, a külső határokon folyó élethalálharc.
Feldolgozás: teljes erővel küzdjünk saját életünkért; védjük (bőr)határainkat minden
eszközünkkel; adott esetben készüljünk fel arra, hogy átlépjük a túlvilág küszöbét.
Feloldás: védjük bátran és elszántan bőrünket (= „mentsük az irhánkat"); békéljünk
meg saját halandóságunkkal.
Ősprincípium: Mars-Szaturnusz/Vénusz (bőr), Mars-Merkúr (tüdő, bél).

Lépmegnagyobbodás
Testi szint: lép (az életerő szűrője).
Tüneti szint: sokféle fertőző betegség következtében megdagadhat a lép,
de vérbetegségeknél, májpangásnál vagy szívhibák (epepangás) esetén is felléphet;
a vértisztítás területe felduzzad, erősíteni kell az életenergia szfirőtevékenységeit.
Feldolgozás: tisztítsuk erőteljesebben életenergiánk folyamát: szűrjük át és
ellenőrizzük; segítsük elő a terület expanzióját.
Feloldás: növekedés a Hekaté és Káli istennők fennhatósága alá tartozó területeken,
foglalkozzunk a lét alapvető kérdéseivel: életet adni és elvenni, tökéletesedjünk a téma
elmélyítése során.
Ősprincípium: Szaturnusz-Mars-Jupiter.

Lepra
(bélpoklosság)
Testi szint: bőr (határ, kapcsolat, gyengédség), idegrendszer (hírközlés, hírszolgálat).
Tüneti szint: bibliai betegség, a betegeket elkülönítették és diszkriminálták:
a bélpoklosok a társadalom kivetettjei voltak, a pokolba száműzöttek; ma már „csak"
Ázsiában, Közép-Afrikában és Latin-Amerikában teijed, mivel kezelése pénz és
szervezés kérdése; évtizedek során magunkban hordozott konfliktust jelent (krónikus
fertőzés): évekig, évtizedekig tartó lappangási idő (szunnyadó, bevezető szakasz) után
lázas állapot kezdődik (a test „riadót fúj"), és fekélyek alakulnak ki (a saját húsunkba
maró, önmagunkat felemésztő konfliktusok); az érzőidegek működésének kiesése
miatt a végtagok elhalnak, ami (nem szándékos) öncsonkításhoz vezet; kezelés híján
a fekélyekből csonkulások alakulnak ki (a végtagok és testvégek elsorvadása
a megfelelő funkciók és témakörök visszafejlődéséhez vezet); eltorzulások,
pl. oroszlánarc (facies leontina): megbélyegzettnek lenni; a betegség (kezelés híján)
a sorvadáson keresztül halálhoz vezet: „ha mindenki kivetett, én is kivetem magam
az életből".
Feldolgozás: akut és hosszan tartó (allopatiás): antibiotikumos terápia
a Mycobacterium leprae (a lepra kórokozója) megszüntetése érdekében; hosszan tartó
lelki terápia („homeopátiás"): a gyűrűző problémát tudatosítjuk, és egészen mélyrehatóan foglalkozunk vele; szellemi-lelki téren vessük be minden erőnket; a betegséget
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jelképező bizonyos témaköröket önként adjuk fel, és a külső fejlődési lehetőségeket
áldozzuk fel a belsőkért.
Feloldás: fogadjuk el a kívülállóságot, önként vonuljunk el (pl. kolostorba); a sors
által megrendezett kihívásokat tekintsük kitüntetésnek, és ennek tudatában harcoljunk
életünkért.
Ősprincípium: Neptunusz-Plútó.

Leukémia
(vérrák; lásd még: Rák)
Testi szint: vér (életerő), védekező rendszer (védekezés).
Tüneti szint: a védekező rendszer elkorcsosulása: ez leginkább az éretlen
védekezősejtek (fehérvértestek) abnormális mértékű elszaporodását jelenti; olyan,
mintha túlerőben lévő ellenség ellen harcolnánk, akikkel szemben túl fiatal, képzetlen
és ezért használhatatlan csapatokat vonultatunk fel, akik többet ártanak, mint
használnak; a nyirokcsomók megduzzadása: a védelemnek ezen a területén is lázasan
folyik a munka; később a védelem összeomlik: képtelenek vagyunk megvédeni
magunkat a lezajlott csata után, amely minden védelmünket felemésztette; az eredeti
fejlődési vonaltól, illetve a védelemtől és a hárítástól olyan messze kerültünk, hogy
(az elfelejtett, elfojtott) probléma a testben keres kifejeződést; a védelem területén
a növekedést oly mértékben gátoltuk, hogy az most a testben agresszíven és
rendezetlen módon éli ki magát; a rák a védelem testi területén valósítja meg
önmagát, amire pedig lelkileg volna szükség; nagyfokú gyengeség: mint aki most tért
vissza a harcmezőről; csont- és ízületi fájdalmak: a szerkezeti elemek és a kifejezés
fáj; étvágytalanság és kedvetlenség: elvész az életkedv; a máj és a lép, az „életfilozófia" szerve megdagad, az élet értelmét kereső szervbe és a vérszűrőbe
életenergia tolul; bőr alatti vérzések: az életerő elfolyik; vérszegénység (anémia):
az életenergia szétesése, elvesztése.
Feldolgozás: meg kell kérdőjeleznünk saját védekező mechanizmusunk módszerét, és
adott esetben mélyrehatóan és tapintatlanul túl kell lépni azon, ami nem működik
- még akkor is, ha utána egy darabig teljesen védtelenek leszünk; a védelem és
a támadás területén nyissunk utat szabad elképzeléseinknek és merész ötleteinknek,
bátran engedelmeskedjünk gondolatainknak, és hagyjuk őket érvényesülni;
emlékezzünk korábbi, támadással és védekezéssel kapcsolatos álmainkra, és
határozzuk el, hogy felélesztjük és megvalósítjuk azokat; azzal a bizonyossággal, hogy
nincs vesztenivalónk, merítsünk bátorságot saját magunk megvalósításához, életünk
megvédéséhez; használjuk ki gyengeségünket arra, hogy jól kipihenjük és összeszedjük magunkat; mondjunk le a külső tartásról, a külső mozgásról és egyéb
impulzusokról, akkor is, ha ez fájdalmat okoz: a most szükséges erőt elsősorban
belülről nyerjük; kövessük életutunkat, és forduljunk a máj adta gondolatiság (az élet
értelme, vallás) felé; minden fölöslegeset szüljünk ki az élet áramából; az összes
életenergiánkat ebbe a harcba fektessük; energiánknak a bőr alá és a csontok mélyére
(az alapokba) kell hutolniu, ezzel egyidejűleg a legmélyebb szinten is adjuk fel az
ellenállást saját rendeltetésünkkel szemben; fogadjuk el életünk értelmét és elrendelt

327

LEVEGŐNYELÉS

feladatunkat; harcoljunk nyíltan és bátran a túlélésért belső, lelki szinten (lásd: Mkass.
Krebs [Rák]); a Rák címszó alatt felsoroltakat fontoljuk meg: mivei a rák az egész
szervezetet érinti, minden területen konfrontálódjunk vele.
Feloldás: szakítsunk a régi, saját lényünktől idegen hárítási mechanizmusokkal;
harcoljunk nyíltan és agresszíven saját életformánkért; ismeijük fel annak
szükségességét, hogy a testi és egyúttal életveszélyes szintet a kihívásokkal teli, ám
életmentő lelki-szellemi szintre cseréljük, és ott létfontosságú védekezési harcra
fordítsuk energiáinkat; fedezzük fel a határtalan szeretetet, ne hagyjuk, hogy mások
határozzák meg életünket, tekintsünk el a mások és magunk által felállított normáktól,
csak a saját, legmagasabb törvényünknek elkötelezve éljünk, és ezt fejezzük ki egész
életünkkel.
Ősprincípium: Mars-Plútó.
írod.: Léi., Mkass. Krebs (Rák), Vkass. Krankheit als Symbol (A betegség mint

szimbólum), Krankheitsbilder unserer Zeit (Korunk kórképei).

Leukodermia
(lásd: Albinizmus, Vitiligo)

Leukoplakia
(fehér foltos nyálkahártya-szarusodás; lásd: Pikkelysömör)

Leválasztást diszpepszia
(szoptatásnál: emésztési problémákhoz vezető túl gyors leválasztás)
Testi szint: gyomor-bél traktus ('megenni a világot, és megemészteni azt'), has
(érzelem, ösztön, élvezet, középpont).
Tüneti szint: a csecsemő nem tudja megemészteni, feldolgozni és elfogadni a túl
gyors leválasztást az anyamellről; lázadás a gyomron keresztül.
Feldolgozás: (az anya számára) a baba gyomorgörcsei mögött észrevenni az anya saját
görcsösségét és a küzdelemre való hajlamot; (f)elismerni, hogy a gyermek vállalása
szabadságvesztéssel járt számára; nem ragaszkodni az előírt normákhoz,
programokhoz; alkalmazkodni az egyéni helyzethez; az óvás (anyaság) és a szülés
(elengedés) összehangolása.
Feloldás: a csecsemőt elővigyázatosan elkísérni a függetlenség következő
állomásához; hiszen ez az anya és gyermek közötti nagyobb függetlenséghez vezet.
Ősprincípium: Hold-Uránusz.

Levegőnyelés
(aerofágia)
Testi szint: gyomor (érzelem, befogadókészség), garat (bekebelezés, védekezés),
emésztőszervek (ind. bhoga = 'megenni a világot, és megemészteni azt').
Tüneti szint: megjátszó.i készség lenyelni és bekebelezi' valamit, a levegő eiem
lenyelése anélkül, hog megtörténne annak gondolati itültetése; félreértés, amely
agressziót vált ki; az ili -tő csak .nyeli ? dolgokat, mir kacsa a nokedlit": 3 verbális
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ellenállás hiánya; szó nélkül teljesíteni a parancsot: „lenyelni a főnök szeszélyeit";
magas intellektuális igények: „felfújja magát", „felfuvalkodottá válik" (ti. levegővel),
a fontosság érzetének keltése mint reakció; nyomás alatt állni, „kinyögni" végre
valamit = kifejezni; nem tud szóhoz jutni (a gyerekek sokszor elkezdik
a mondókájukat, majd hirtelen elvesztik a fonalat, és lenyelik a mondat végét).
Feldolgozás: helyet csinálni magunknak, „levegőhöz jutni"; a levegő elemet inkább
gondolatok, fantázia, ötletek, könyvek formájában „lenyelni", magunkba szívni,
megemészteni, és offenzív, innovatív ötletek formájában ismét „kiengedni";
megtanulni konkrétan kifejezni magunkat, ahelyett hogy „légvárakat építenénk",
illetve felforrósítanánk a levegőt: felismerni, hol „fújjuk fel túlságosan magunkat";
a gondolkodást és a tudatot lelki síkra terelni.
Feloldás: tisztában lenni saját értékeinkkel nyeléskor és beszéd közben; feldolgozni
gondolatainkat, és tudatosan érezni, érzékelni; elvenni azt, amire eszmei téren
szükségünk van.
Ősprincípium: Hold-Merkúr,
írod.: Ver.

Lichen
(sömör)
Testi szint: bőr (határ, kapcsolat, gyengédség).
Tüneti szint: lichen ruber planus: lapos sömör; lichen nitidus: csillogó, sárgásbarna
gümős, sömörös elváltozás különösen a péniszen és a karhajlatokban; lichen pilaris:
sömör a szőrtüszőknél, különösen lányoknál 20 éves kor körül a felső karon,
a combon és a fenéken; lichen simplex chronicus (más néven: neurodermatitis): tenyér
nagyságúra nőhet, pigmentmentes, erősen viszkető részek különösen a végtaghajlatokban és a nemi szerveknél; Lichen scleroticans et atrophicans: a nemi
szerveknél; kapcsolati és/vagy elhatárolódási problémák, a csomó mint (a problémára
utaló) szimbólum, sok kicsi csomó = sok kicsi, alárendelt probléma, amelyek
tömegesen egy nagy problémává nőhetnek, és a kapcsolatot ördögi körbe zárják; olyan
visszataszítóvá tesszük magunkat, hogy senki se merészkedik az érintett érzékeny
nemi területek és a végtagok védtelen hajlatainak közelébe (belső védelem); a külső
vagy nyújtó oldalaknál inkább a védő, a kívülről védelmet biztosító szempont
érvényesül.
Feldolgozás: tanuljuk meg nyíltabban védeni saját bőrünket („menteni az irhánkat"),
és a számunkra kellemetlen érintéseket már eleve próbáljuk megakadályozni;
tudatosítsuk magunkban helyzetünket; bújjunk ki a saját bőrünkből, ha olyan
a helyzet; nyissuk meg határainkat, ha úgy gondoljuk, és már „viszket a tenyerünk";
ismeijük fel azon törekvésünket, miszerint el akaijuk csúfítani magunkat, hogy ily
módon megszabaduljunk bizonyos gondoktól és feladatoktól.
Feloldás: érezzük jól magunkat a saját bőrünkben, fogadjuk el testünket, és béküljünk
ki vele: teljék örömünk határaink felismerésében, és elégítsük ki bátran az (emberi)
kapcsolatok kialakítására vonatkozó igényünket.
Ősprincípium: Szaturnusz-Vénusz.
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Lichen scleroticans et atrophicans
(a nagy szeméremajkak bőrbaja; lásd még: Pruritus vulvae)
Testi szint: külső női nemi szerv (védősánc), nyálkahártya (belső határ, korlát).
Tüneti szint: a betegség a 60 év fölötti nőket érinti; a külső határként szolgáló bőr
elveszti rugalmasságát; a szexualitás területén nincs élet, miközben még mindig
a konfliktusok puskaporos hordója.
Tüneti szint: szexuális téren nyissuk meg határainkat; mutassuk meg
sebezhetőségünket, és ne legyünk szégyenlősek; ne csak a mértéktelen evésben
keressük az érzéki kielégülést; kapcsoljuk össze saját lényünkben az ellentétes
pólusokat.
Feloldás: fedezzük fel (újra) a nyitottságot és a befogadási készséget; közelítsünk
az egység felé.
Ősprincípium: Vénusz-Plútó-Szaturnusz.
írod.: Frau.

Limfosztázis
(nyirokpangás; lásd: Elefántkór)

Lipoma
(lásd: Zsírdaganat)

Lipomatosis cordis
(lásd: Szívizom zsíros elfajulása)

Lipophilia
(szó szerint: zsírszeretet; bizonyos testrészeken, főként az alsóbbakon zsírpárnák
alakulnak ki)
Testi szint: medence (nemiség, az élet alapja, rezonancia), láb (mozgás, előrehaladás,
állóképesség), lábfej (kitartás, gyökeret verni)
Tüneti szint: pl. lovaglónadrág-jelenség (nőknél) = az öv vonalától lefelé
elzsírosodás, mintha lovaglónadrágba bújtunk volna: az alsó, női testrész
kihangsúlyozása, ugyanakkor a nőiség öntudatlan elutasítása; ezt a hájat természetesen
az érintett nők nem szeretik, mint azt a rendellenesség neve sugallná, mégis ez
a jelenség hívja fel a figyelmet erre a pozitív érzésre.
Feldolgozás: helyezzük a hangsúlyt tudatosan a női terület el nem végzett feladataira:
nemi örömök, haladás, gyökeret verni (találjuk meg helyünket az életben), helyezzük
a hangsúlyt tudatosan a nőiségünkre.
Feloldás: béküljünk ki női sorsunkkal; fogadjuk el tudatosan életünk „pórul járt", alsó
pólusát, az altestet (a makrokozmoszban: a déli féltekén élő szegényeket).
Ősprincípium: Vénusz/Hold-Jupiter,
írod.: Súlypr., Mkass. Gewichtsprobleme (Súlyproblémák).
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Liposarcoma
(a zsírszövetek elrákosodása; lásd még: Rák)
Testi szint: zsírszövet (fölösleg, tartalék).
Tüneti szint: a tartalékoló- és raktározószövet agresszív pusztulása; a bőség
túlkapásai, vad és tapintatlan burjánzás; nem tudjuk élvezni a fölösleget; az eleve
elrendelt életpályától, illetve tartalékképző rendszertől oly mértékben eltávolodtunk,
hogy a test kénytelen az elfelejtett, elfojtott dolgot kifejezésre juttatni; ezen a területen
annyira elnyomjuk a szellemi-lelki növekedést, hogy az a testben agresszíven és
rendezetlenül tör utat magának; a rák testi szinten valósítja meg azt, amire a megfelelő
tudati régióban lenne szükség.
Feldolgozás: kérdőjelezzük meg a régi, ránk hagyományozott tartalékolási és
raktározási politikát, s adott esetben adjuk fel; a bőség és a luxus területén nyissunk
utat saját elképzeléseinknek és merész ötleteinknek, és bátran valósítsuk meg ezeket;
emlékezzünk korábbi álmainkra a luxust, a bőséget és a tartalékokat illetően,
határozzuk el, hogy újra megvalósítjuk őket; azzal a bizonyossággal, hogy nincs
vesztenivalónk, merítsünk bátorságot önmagunk megvalósításához és saját utunk
folytatásához; ismerjük meg és élvezzük a bőség és a luxus „területét", ne a test
beszéljen erről: legyen inkább jól megrakva a házunk, mint a pocakunk (testünk) - de
ez még nem jelenti a megoldást; harcoljunk a lelki javakért, ahelyett hogy anyagi
javakat halmozunk föl; fontoljuk meg a Rák címszó alatt található utasításokat:
mivel a rák az egész szervezetet érinti, minden területen konfrontálódjunk vele.
Feloldás: szakítsunk a régi, saját életünktől idegen léttel, és felejtsük el a bőség és
luxus régi szokásait, hogy saját (élet)formánkért keményen kiállhassunk; harcoljunk
(átvitt értelemben) a biztonságért, amelyet csak lelki szinten érhetünk el: „Isten kezén
kívül" nincs biztonság; ismerjük fel annak szükségességét, hogy a testi és így
életveszélyes szintről a kihívásokkal teli, ám életmentő szintre kerüljünk, és ott
kiteljesedjünk; fedezzük fel a határtalan szeretetet; tekintsünk el a mások és magunk
által felállított normáktól, csak a saját, legfőbb törvényünk szerint éljünk, és eszerint
fejezzük ki magunkat; vegyük saját kezünkbe a lélek halhatatlanságának és mindenhatóságának keresését.
Ősprincípium: Jupiter-Plútó.
írod.: Léi., Mkass. Krebs (Rák), Vkass. Krankheit als Symbol (A betegség mint

szimbólum), Krankheitsbilder unserer Zeit (Korunk kórképei).

Lisztérzékenység
(cöliákia, sprue; lásd még: Emésztési problémák, Allergia)
Testi szint: vékonybél (elemzés, asszimiláció).
Tüneti szint: allergia a gluténre, a gabonák ragasztóanyagára, amely összetartja
a kenyeret: nem merjük felvállalni a felnőttkorhoz tartozó feladatokat, inkább
agresszíven küzdünk ellenük; lázadunk a csúszós, tapadós, nyálkás dolgok ellen,
csatát vívunk az élet női pólusával; a testiséget ellenségként kezeljük, életellenesek
vagyunk, a test és a lélek szétválik.
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Feldolgozás: (az érintett szülők számára, mivel problémáikat a gyermekek gyakran
tükrözik) engesztelődjünk ki az agresszió gondolatával és a valóság női pólusával,
amely most csúszós-nyálkás ősmocsár alakjában jelenik meg előttünk - hisz minden
élet ebből származik; fogadjuk el testiségünket, és leljünk örömöt testünkben.
Feloldás: legyen életünk számunkra is létfontosságú, élvezzük szívvel-lélekkel
a valóság női, életet adó oldalát.
Ősprincípium: Merkúr-Plútó/Mars.
írod.: Ver., Vkass. Krankheitsbilder unserer Zeit (Korunk kórképei), Mkass. Allergien

(Allergiák).

Lógó has
(venter pendulus; a nőgyógyászaiban is használt kifejezés, amikor az anya medencéje
túl kicsi, és a gyermek a medencén kívül nő úgy, hogy a has lelóg; lásd még: Túlsúly)
Testi szint: has (érzelem, ösztön, élvezet, középpont).
Tüneti szint: önmagunk elfogadásával kapcsolatos problémák; egyszerre a hatalom
(nagy has) és a tehetetlenség (nagy súly, amelyet hordani kell) jelzése; büszkének
lenni saját súlyosságunkra, fontosságunkra.
Feldolgozás: a felszedett kilók helyett szellemi-lelki „súlyosságra" szert tenni;
szorongás helyett lazítani, elengedni magunkat; evés helyett ötletekkel „teherbe esni";
fontosságunkat kevésbé megterhelő szinten kifejezni.
Feloldás: a hatalom, a jelentőség és a fontosság lelki szinten történő megvalósítása.
Ősprincípium: Jupiter,
írod.: Súlypr.

Lordosis
(előredőlt gerinc)
Testi szint: gerincoszlop (dinamika, tartás, egyenesség, őszinteség).
Tüneti szint: a komoly lelki törésnek kitett személy, legyen az gyermek vagy felnőtt,
ily módon, görbe háttal kompenzálja sérüléseit (H Hajlott hát); üresség minden téren;
ezzel a rossz tartással élünk egy életen keresztül; mindenkinek eleget akarunk tenni
(kivéve saját magát): képmutató egyenesség, őszinteség; gerinctelenség.
Feldolgozás: váljunk lelkileg valóban egyenessé, elégítsük ki szükségleteinket; ne
húzódjunk vissza; vegyük észre a sérült gyermeket az álőszinteség mögött, akinek
ugyanúgy, mint másoknak is, figyelemre van szüksége; tegyünk valamit saját
magunkért is.
Feloldás: a belső hozzáállás, vagyis az egyenesség az alapja külső, fizikai
tartásunknak.
Ősprincípium: Szaturnusz (gerincoszlop, egyenesség, őszinteség)-Neptunusz
(látszat).
írod.: Léi, Mkass. Rückenprobleme (Hátfájás).

Lovaglónadrág-jelenség
(lásd: Túlsúly)

LÚDTALP
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Lúdtalp
Testi szint: láb (állhatatosság, gyökeret ereszteni).
Tüneti szint: a (tipikusan emberi) hosszanti boltozat összeomlása: terhelés és
teherbírás közötti aránytalanság (túlterhelés); nem vagyunk ugrásra készek
(rugalmasak) az életben; a tartás elgyengülése: ide-oda csúszkálunk a földön; ál
földelés, amely nem tud valódi tartást adni; esetlen szánkózás a föld felszínén, mivel
az igazi földelés hiányzik, ugyanakkor, erős tudattalan vágy a biztonság után;
különböző álláspontok elvesztése; szabadon mozgó álláspontok: nem akaijuk
elkötelezni magunkat; „megalapozatlan" életmód, a tartás hiánya.
Feldolgozás: a túl merev álláspontok feladása; határozott álláspont és tartás
kialakítása, tudatosítása; mozgásba jönni, tudatosan sodródni az élet áramával;
lábuszonyaink segítségével haladni az élet folyamában; minden oldalról nyitottá válni,
és együtt haladni; rugalmas álláspontok kialakítása; felemelkedni annak érdekében,
hogy rálátásunk legyen a dolgokra, és különböző álláspontokat alakíthassunk ki;
a lábboltozat megemelése (lúdtalpbetét segítségével) a földhöz kötött életmód
feloldását célozza.
Feloldás: szabadon átadni magunkat az energiaáramlásnak: a világban az élet játékát
játszani („legyen meg a Te akaratod"); az ellenpóluson: valódi gyökereket ereszteni.
Ősprincípium: Neptunusz,
írod.: Léi.

Lues
(lásd: Szifilisz)

Lumbágó
(lásd még: Isiász)
Testi szint: gerincoszlop (dinamika és tartás, egyenesség, őszinteség).
Tüneti szint: az „alsó" impulzus és a „felső" igény közötti konfliktus: a fölöttes én és
az ösztön harcai felőrölnek minket, s csak erőnek erejével, fájdalmak közepette tudjuk
összeszedni magunkat, és folytatni fájdalmas mindennapjainkat; azzal kompenzáljuk
bizonytalanságunkat és kisebbrendűségi érzésünket, hogy túlterheljük magunkat
fizikailag; ellenállhatatlan vonzalom valami olyan iránt, amit képtelenek vagyunk
elfogadni; belegörnyedünk, „behúzzuk a farkunkat", nem tudunk kiállni a dolgok
mellett, inkább túlterheljük a gerincünket; valaki mást próbálunk hibáztatni
nyomorúságunk miatt, aki vagy ami miatt „kitekeredett a nyakunk" vagy „bedurrant
a derekunk", vagy aki éppen „elcsavarja a fejünket".
Feldolgozás: fizikai túlterhelés helyett tudatos, lelki terhelés, felnőni a feladathoz,
megfelelni kihívásainknak, és önbizalmat, biztonságot nyerni ezáltal; engedjük, hogy
gyakrabban magukkal ragadjanak a dolgok, és mondjunk igent belső impulzusainkra
és szükségleteinkre; erőltessük meg magunkat, és tudatosan törekedjünk arra, hogy
saját követelményeinknek eleget tegyünk; ne vetítsük ki másokra frusztrációinkat, és
vegyük ki részünket az úgynevezett buta, értelmetlen cselekedetekből is (csábítás,
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kiruccanás, félrelépés és más problematikus ügyek), amelyekért egyébként nem
akarunk, tudunk kiállni.
Feloldás: szükségleteink és kívánságaink pozitív megközelítése, megfelelő hozzáállás
az élet dolgaihoz.
Ősprincípium: Szaturnusz-Mars.
írod.: Léi, Mkass. Rückenprobleme (Hátfájás).

Lunatismus
(lásd: Holdkórosság)

Lupus erythematodes disseminata
(lásd: Bőrfarkas)

Luxatio mandibulae
(állkapocsficam)
Testi szint: állkapocs (fegyverraktár), áll (akarat, érvényesülés).
Tüneti szint: akkor alakul ki, amikor túlságosan nagyra tátjuk a szánkat: pl. ásításnál
vagy óriási falatok bekebelezése során; „akkora a szája, mint a Bécsi kapu":
„nagypofájú".
Feldolgozás: tudatosítsuk saját igényeinket a bekebelezés és a kifejezés szintjén;
tanuljuk meg „kinyitni" a szánkat, ha a helyzet megkívánja: váljunk nagykorú, felnőtt
emberré, vegyük ki részünket az életből; harapjuk ki a minket megillető darabot az
élet tortájából; bizonyosodjunk meg arról, hogy felnőttünk a feladathoz: ne csak
elfogyasztani legyünk képesek, hanem megemészteni is.
Feloldás: viselkedjünk a nagykorúság szellemének megfelelően; legyünk szerények,
de ne álszerények, ne tömjük túlzottan tele a szánkat, de azért éhen se haljunk;
„nyissuk ki a szánkat", de ne „tépjük a szánkat".
Ősprincípium: Mars/Szaturnusz-Uránusz.

Lymphogranulomatosis
(lásd: Hodgkin-kór)

Lyssa
(lásd: Veszettség)

M
Macromastia
(lásd: Hypermastia)
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Magas koleszterinszint
(az alapprobléma a magas stressz-szint, amely a vérnyomás-ingadozáson keresztül az
erek belső falának károsodásához vezet)
Testi szint: artériák (az energiaáramlás útvonalai), koleszterin (a test tömörítő- és
kötőanyaga).
Tüneti szint: eszeveszett védekezés: minden hasadékot, repedést elbarikádozni,
elszigetelni és betömni; a túlterhelt energia-útvonalakon egymást érik az építkezések
és az „útjavítást" szolgáló akadályok: az élet energiaáradata nagy mennyiségű tömítőés kötőanyagot szállít; így fennáll a „közlekedési dugók" kialakulásának veszélye (az
artériák belső keresztmetszetének csökkenése), érelzáródás, torlódások és közlekedési
blokkok (infarktus = az ellátás megállása).
Feldolgozás: megkeresni azokat a helyeket a lelki struktúránkon belül, ahol elszivárog
a minket tápláló életerő, majd lezárni, eltömíteni ezeket; meg kell tanulnunk
megvédeni idegeinket a túlterheléstől és lelkünket a sző szoros értelmében vett „lelki
alultápláltságtól"; a mindennapi túlélésért folytatott küzdelemben a konfliktusokat
a testi szintről a szellemi-lelki szintre helyezni (pl. megtanulni verbálisan kifejezni
magunkat, ahelyett hogy az artériákban „gondoskodnánk" nyomásról és feszültségről);
megkeresni azokat a pontokat, ahol „szándékosan", újra és újra beszűkítjük életterünket; ellenállóvá válni a balesetekkel, illetve az élet váratlan eseményeivel
szemben; észrevenni, hol alakul ki átvitt értelemben „útszűkület" az energiaellátás
útvonalain (a megnőtt forgalomért és az elképesztő sebességért valahol fizetni kell, és
ezt legtöbbször a „szívügyek" terén szoktuk megtenni); felismerni saját gyenge
pontjainkat és régi sebeinket: időt hagyni a sebek begyógyulására; gondoskodni
idegeink megerősödéséről (acélhuzalhoz hasonló idegek kialakítása); a megelőző
módszerek feleslegessé tehetik a kötőanyag (koleszterin) szállítását: a felgyorsult
életvitel - ami a felgyorsult vérnyomáson is lemérhető - csökkenthető a forgalom
csökkentésével (mesterséges útszűkületek kialakításával).
Feloldás: az energia a megfelelő időben, a legnagyobb nyugalomban a lényeges
területekre áramlik (pl. a „szívügyek", a belső előrehaladás = láb vagy a mindent
magában foglaló belátás = agy területére).
Ősprincípium: Mars-Szaturnusz.
írod.: Ver.

Magas vérnyomás
(hipertónia)
Testi szint: vér (életerő), erek (az életerő útvonalai).
Tüneti szint: vérnyomás = energia, véráram-ellenállás; állandó nyomás és feszültség
alatt állni: „nyomás alá helyezni magunkat"; állandó konfliktusban élni anélkül, hogy
megoldást találnánk a problémákra; nem szembenézni a konfliktusokkal; állandó
vizsgadrukk és „ugrásra készség"; feszült alaphelyzet és belső nyugtalanság; meg nem
oldott hatalmi konfliktusok; elnyomott ellenségesség; külső aktivitásba menekülés,
hárítás; elfojtott agresszió; testi önuralom; a testi funkciók aktivitásának blokkja;
megpróbálunk mindent a saját ellenőrzésünk alá vonni; kommunikációs problémák:
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„kiosztás" a „megosztás" (közlés) helyett; a szavak „puskaporossá" válnak;
ellenkezési hajlam.
1. kicsattanó (elvörösödést okozó) magas vérnyomás: a páciens nélkülözhetetlennek
érzi magát, „minden lében két kanál", mottó: „mindenütt rám van szükség, csak én
tudom megoldani a helyzetet".
2. sápadt magas vérnyomás: emberfeletti önuralom, állandó harc az életért
a kalitkában (az ereken belül); a színfal mögött egy túlfeszített és elcsigázott ember
található.
3. időskori magas vérnyomás: befagyott kommunikáció.
Feldolgozás: ahelyett hogy ellentartanánk a nyomásnak, inkább meg kell keresnünk
a döntő konfliktus gyökerét, és minden erőnket annak offenzív megoldásába fektetni;
a hatalmi konfliktust felderíteni és megragadni; az ellenség „előállítása";
a túlbuzgóságot egy „mindent eldöntő csatára" váltani; az élet bátor, offenzív
megélése; valódi, belső önuralom; érzelmi kontroll, az érzelmek céltudatos bevetése
(ne csináljunk „zsiványtanyát" a szívünkből); az összeütközés utáni lazítás;
a kommunikáció ápolása: gyors, ütőképes válaszok a megfelelő helyen, vagy csak
figyelni, hallgatni; felismerni a szólás bölcsességét: „beszélni ezüst, hallgatni arany";
tudatosan „nagy levegőt venni" és a kilégzéssel elengedni a dolgokat; az elismerés
utáni vágy őszinte beismerése.
1. annak felismerése, hogy erőszakos kitöréseink valójában menekülési kísérletek;
a nyomást a megfelelő helyen kiengedni;
2. saját magunk elnyomását átlátni, a nyomást a megfelelő ponton kiengedni;
3. a szívünkre hallgatni.
Feloldás: saját hatalmunk felismerése; szembenézni a meglévő konfliktussal,
a megoldatlan helyzetet nyomás hatására mozgásba hozni; életünk lényeges pontjaira
(gyakran „szívügyeinkre") koncentrálni; inkább magunkba nézni, megoldatlan
„szívügyeinkre", ahelyett hogy kivetítenénk a külvilágra azokat; lelkileg túlnőni
magunkon.
Ősprincípium: Mars-Szaturnusz.
írod.: Herz.,Út., Mkass. Hochdruck (Magas vérnyomás).

Májbetegségek
(a hepatitis példáján keresztül értelmezzük; lásd még: Sárgaság, Zsírmáj, Májcirrózis)
Testi szint: máj (élet, értékelés, visszacsatolás).
Tüneti szint: a világnézet, a vallás és az értékelés tudat alatti konfliktusai:
a mögöttük megbújó problémák tényleges elhanyagolása; agresszív, erőt próbáló harc
a helyes mértékért; a hasznos és a káros, mérgező megítélésének problémái;
mértéktelen befogadás; túlzott terjeszkedés, túl magas ideálok, megalomániás
gondolatok; a túlzások kiegyenlítése energia- és potenciavesztéssel; melankólia és
depresszió.
Feldolgozás: foglalkozzunk részletesen a filozófiával, a lelkiséggel és az élet
értelmével; vizsgáljuk meg, mit tartunk helyes mértéknek; a hasznos és káros anyagok
tudatosabb szétválasztása; annak felismerése, hogy a méreg a mennyiség függvénye
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(Paracelsus); a filozófia és a vallás területén terjeszkedjünk, ne a máj területén;
foglalkozzunk világnézeti kérdésekkel, ahelyett hogy italba fojtjuk lelkünket (az in
vino veritas nem elég); meijünk szellemi-lelki szinten többet vállalni, hogy ezáltal is
tehermentesítsük a gyomrot és a májat; szorítkozzunk a (szexuális és egyéb) energiák
kiadására; tanuljuk meg a helyes megszorításokat; nyugodjunk meg, és találjuk meg
belső békénket; adjuk meg életünknek a helyes irányt, találjunk (igazi) célt, értelmet;
harcoljunk az igazságért (a magunk és mások igazáért).
Feloldás: éljük életünket helyes mértékkel; fontos az alapvető bizalom.
Ősprincípium: Jupiter-Mars.
írod.: Út., Mkass. Leben (Máj).

Májcirrózis
Testi szint: máj (élet, értékelés, visszacsatolás).
Tüneti színt: az értékelésre és az élet értelmére vonatkozó, megkövesedett
álláspontok: a máj megkeményedik, mert a májszövetet képző sejtek (nem
megfelelően működő) hegszövetté alakulnak át (alapbetegségek: ^ Alkoholizmus,
nem kezelt Sárgaság, Mérgezés): a máj nem látja el feladatát, kevés energia jut
témaköreire; ragaszkodunk az élet értelmetlenségének gondolatához; a kezdeti
növekedés és nagyobbodás ellenpólusaként jelenik meg a zsugorodás (az első stádium
a zsírmáj); saját magunk mérgezése: a sejtek előállításáért felelős rész összeomlik;
minél előrehaladottabb a betegség, annál kevésbé dolgozik a sejtgyár; életkedvünk
minden területen eltűnik: apátiába süllyedünk; az életnedvek elfolyása (az alvadásgátló faktorok hiánya miatt Vérzékenység alakul ki); visszérképződés a nyelőcsőben
(^ Nyelőcsővarix) és a hasban (ún. medúzafej), továbbá az életenergia fennakadása,
feltorlódása miatt a májban, illetve a máj előtt; a férfiak elnőiesedése, mintha
kasztrálták volna őket, mivel a női hormonokat nem tudják többé leépíteni: mell
fejlődése, női fanszőrzet kialakulása, herék visszafejlődése; hasvízkór
Ascites):
a lelki dolgok a központban felhalmozódnak, és nem tudnak továbbfolyni;
májcsillagok képződnek a bőrön: ahelyett hogy az égen fürkésznénk a csillagokat,
a bőrön keletkeznek csillagok (szétrepedt erecskék), nem fogadjuk el azt a magasabb
rendet, ahol mindenkinek (értelmes) helye van.
Feldolgozás: tudatosítsuk magunkban saját, megkövesedett nézeteinket, amelyek az
élet értelmére és értékeire vonatkoznak; ahelyett hogy a májunkat építjük át, próbáljuk
meg önmagunkat átalakítani; csökkentsük mértéktelenségeinket; gyakoroljunk kritikát
az önmagunkat mérgező életmód felett; ne akaijunk állandóan teljesíteni, forduljunk
a minket foglalkoztató kérdések felé; a fojtogató világot tartsuk távol magunktól, kicsit
fogjuk vissza magunkat; az élet energiáit tudatosan és fontos dolgokra pazaroljuk;
ismeijük fel saját energiaáramlásunk akadályait, amelyek a hasunk vonalát
megrajzolják; fogadjuk el női pólusunkat, szakadjunk el a férfiasságtól (egyes
alkoholbetegekre jellemző egyfajta „macsó" őrület); a lelket (női víz a hasban) vegyük
komolyan, és gyűjtsük össze (a középpontba); böjtöljünk, hogy visszanyerjük
egészségünket, és helyreálljon a helyes mérték.
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Feloldás: idejében kezdjünk megszorító intézkedéseket egészségünk érdekében,
találjuk meg azt, ami fontos (életünk értelmét), tudjunk különbséget tenni káros és
hasznos között; ismeijük fel a májcirrózisban (Németországban a negyedik helyen áll
a halált okozó betegségek listáján), hogy mennyibe kerül, mennyit ér nekünk
a fejlődés (Mensch.).
Ősprincípium: Jupiter-Szaturnusz.
írod.: Mkass. Leben (Máj).

Májgyulladás
(lásd: Májbetegségek)

Majomkéztartás
(lásd: Kézproblémák)

Májpangás
(lásd még: Portalis pangás)
Testi szint: máj (élet, értékek, visszacsatolás).
Tüneti szint: a máj megnagyobbodása és kékes-vöröses elszíneződése: a máj
az életenergia gyűjtőhelye; a májjal kapcsolatos témák egyre halmozódnak; a májban
előforduló szöveti nyomás a sejtek zsugorodásához és elzsírosodáshoz vezet: a máj
álmegoldással válaszol az egyre jobban betörő valóságra (zsírbeépülés által
megnagyobbodott méret); a tönkrement májszövetek kötőszövettel való helyettesítése
még inkább elmélyíti az adott problémát.
Feldolgozás: minden energiát a májra és a májjal kapcsolatos legfontosabb lelki
kérdéskörökre irányítani: „Mi az élet értelme?"; „Honnan jövök, merre tartok?";
„Mik az értékeim?"; „Mi a helyes mérték számomra?"; ügyelni kell az
álmegoldásokra, amelyek csupán port kavarnak, de nem hoznak valódi
megkönnyebbülést; megkeményedés helyett inkább a dolgok lényegére koncentrálni.
Feloldás: foglalkozni az élettel és annak perspektíváival; átgondolni a megmaradt
energia felhasználását.
Ősprincípium: Jupiter-Szaturnusz.
írod.: Mkass. Leber (Máj).

Máj rák
(lásd még: Rák)

Testi szint: máj (élet, értékelés, visszacsatolás).
Tüneti szint: elhajlások az életfilozófia, a vallás, az élet értelmét kereső kérdések,
illetve az értékelés területén; a test szintjén vadul burjánzó növekedés; az élet értelmét
érintő problémák olyan mélyrehatóak, hogy már nem tudunk megbirkózni velük
(mivel részben tudat alattiak, részben pedig megoldhatatlannak tűnnek); oly
mértékben eltávolodtunk saját fejlődési irányunktól, illetve világnézetünktől,
lelkiségünktől, életünk céljától és értelmétől, hogy a test ezen a drasztikus módon
segíti kifejezésre jutni az (elfelejtett, elfojtott) témát; a szellemi-lelki növekedés ezen
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a téren annyira el van fojtva, hogy a testben tör magának utat agresszív és szabálytalan
módon; a rák a test tematikailag érintett területén valósítja meg azt, amit a megfelelő
tudati területen kellene feldolgozni; a rák a máj sejtjeit agresszíven rombolni kezdi:
fennáll annak a veszélye, hogy a máj funkciói leállnak (hasonló prognózis, mint
a Májcirrózisnál).
Feldolgozás: kérdőjelezzük meg a vallás, az életfilozófia és a saját életünk értékeit
érintő régi, ránk hagyományozott szokásokat és tradíciókat; ha kell, pusztítsuk el
azokat, még ha sok régi (értékes) dolgot is meg kell semmisítsünk ezáltal, nyeljünk
szellemi autonómiát; az életfilozófia és a vallás területén legyünk nyitottak különös
elképzeléseinkre és merész ötleteinkre, engedjük azokat bátran és szabadon fejlődni
és teijeszkedni; emlékezzünk vissza korábbi, vallási célokat megfogalmazó álmainkra,
kívánságainkra és elképzeléseinkre, amelyek az élet (saját életünk) értelmére
vonatkoznak, határozzuk el, hogy felelevenítjük és megvalósítjuk őket; azzal
a bizonyossággal, hogy nincs vesztenivalónk, merítsünk erőt önmagunk
megvalósításához, utunk folytatásához; a testből vonjuk el a növekedést ösztönző
impulzusokat, és irányítsuk a lelki terület felé; ahelyett hogy a testünk beszélne
helyettünk, találjunk kifejezési módot lelki területen; fontoljuk meg a Rák címszó
alatt felsoroltakat: mivel a rák az egész szervezetet érinti, konfrontálódjunk vele
minden területen.
Feloldás: keressük az élet eredeti értelmét; ismeijük fel annak szükségességét, hogy
váltanunk kell az életveszélyes, testi szintről a kihívásokkal teli, ám életmentő
szellemi-lelki szintre, induljunk komoly fejlődésnek az érintett területen; fedezzük fel
a határtalan szeretetet, tekintsünk el a saját magunk és mások által felállított
normáktól, éljünk csak saját, legmagasabb törvényeink szerint, és fejezzük is ki
azokat.
Ősprincípium: Jupiter-Plútó.
írod.: Léi, Mkass. Krebs (Rák), Leber (Máj), Vkass. Krankheit als Symbol

(A betegség mint szimbólum), Krankheitsbilder unserer Zeit (Korunk kórképei).

Májtályog
(abscessus hepatis)
Testi szint: máj (élet, értékelés, visszacsatolás).
Tüneti szint: a világnézet, a vallás és az értékelés jól elhatárolt, áttekinthető
konfliktusa.
Feldolgozás: foglalkozzunk határozottan a minket izgató témával; harcoljunk az élet
értelméért; foglalkozzunk saját életünk értelmével, illetve értelmetlenségével.
Feloldás: próbáljuk meg elfogadni azt az újdonságot, amely megragadta
a képzeletünket, és oldjuk meg a konfliktust; alakítsuk ki saját világnézetünket, illetve
lelki önállóságunkat.
Ősprincípium: Jupiter-Mars.
írod.: Mkass. Leber (Máj).
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Makkgyulladás
(lásd: Balanitis)

Malária
(váltó- vagy mocsárláz; ez a kórkép követeli a Földön a legtöbb emberéletet)
Testi szint: vér (életerő).
Tüneti szint: periodikusan visszatérő lázrohamok, amelyeket a plazmódiumokkal
(élősködő egysejtűek) teli vörösvértestek felbomlása miatti hidegrázások kísérnek;
a plazmódiumok azonnal új vörösvértesteket keresnek maguknak, és azok
szétesésekor, 48 vagy 72 óra múlva (másod-, harmadnapos láz, a malária fajtától
függően) jön a következő lázroham: az energiahordozók reakciójaként a test
periodikusan általános mozgósításba kezd; a rohamokat gyakran kíséri hányás:
hányingerünk van, szabadulni szeretnénk az emészthetetlentől; ktonikus hatalmak,
marsi erők betörése (szúnyogcsípés): a sötét árnyékterületek hullámai a lázrohamok
során gyakran vad fantáziákat sodornak felszínre.
Feldolgozás: tanuljunk meg elszántan, agresszíven védekezni; fogadjuk el és küzdjük
le a külső és belső ellenségeket; életünk létfontosságú elemeiért újra és újra vonuljunk
hadba; megelőzés: hatoljunk be önként fantáziánk sötét birodalmába (a „külső" utak
helyett, amelyeken a turisták minden bizonnyal megfertőződnek, jáijunk inkább
„belső" utakon).
Feloldás: álljunk védekezésre készen: fogadjuk el és győzzük le belső ellenfeleinket;
becsüljük fel jól saját harci erőnket és bátorságunkat, mielőtt maláriával fertőzött
országba utazunk (régebben ezek „kalandtúrák" voltak, ma „luxusutaknak" hívják
őket - a kaland sokszor kerülőutakat használ, és hátulról támad).
Ősprincípium: Plútó-Neptunusz.

Mandulagyulladás
(angina tonsillaris, tonsillitis)
Testi szint: torok (beilleszkedés, kapcsolat, kommunikáció), a torokban levő
Waldeyer-féle nyirokgyflrű (védekező gyűrű).
Tüneti szint: agresszív harc a testi világ bejáratánál; a test szűk kapujánál
a kórokozók felingerlik a védekező csapatokat; szűkség, bezárkózás a félelem hatására;
nem akarunk, tudunk már semmit se „lenyelni"; megpróbáljuk lezárni magunkat
a külső benyomások előtt.
Feldolgozás: juttassuk kifejezésre az agressziót, „mentsük az irhánkat", de ne
meneküléssel, hanem szembeszállással, jelentsen az új számunkra kihívást, engedjük,
hogy felcsigázza érdeklődésünket; eltökélten határoljuk el magunkat, zárkózzunk be,
ha elegünk van.
Feloldás: határozottan és bátran mondjunk „nemet".
Ősprincípium: Vénusz (torok)-Mars (harc)-Szaturnusz (szűkség).

Mániák, téveszmék
(lásd: Hallucinálás, Pszichózis)

MÁNIÁS-DEPRESSZIÓ
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Mániás-depresszió
(psychosis maniaco-depressiva)
Tüneti szint: hangulatváltozások: egyik percben kacagunk, örömünkben „az egekig
szállunk", a másikban zokogunk, halálosan elszomorodunk; motorikus ingadozások az
erősen felfokozott és az abnormálisan lelassult állapotok között; 1. mánia:
álmatlanság, eltúlzott éberség, felfokozott szellemi éberség; (a kívülállók számára)
alaptalan jókedv;
Gyorsult képzettársítás és beszédkényszer egészen a hittérítési
törekvésekig; mértéktelen elbizakodottság: a legnagyobbnak és a legjobbnak tartjuk
magunkat; 2. 4 Depresszió: képtelenek vagyunk reagálni a külső ingerekre;
halálvágy, kisebbségi érzések.
Feldolgozás: ismerjük el a végletek, illetve a polaritás létjogosultságát, és annak
(megtapasztalása) segítségével keressük meg a középpontot; a kitörő, hangos jókedvet
alakítsuk át a lélek higgadt derűjévé; a gyorsult képzettársításból és beszédkényszerből tartsuk meg magasröptű ötleteinkhez a bátorságot és a lelkes beszédkészséget; a mértéktelen elbizakodottságban (ami tulajdonképpen önmagunk
túlértékelése) érezzük meg az egység, a középpont és önmagunk elérésének
lehetőségét; örömünkben „az egekig szálljunk", az eget, vagyis Isten mennyországát
valósítsuk meg önmagunkban; a depresszióból csak azt az „ajándékot" vigyük
magunkkal, ami által képesek vagyunk elfogadni a halált, illetve (még mielőtt értünk
jön) megérezni és elmélyülten foglalkozni vele; a mániás fázisban végezzünk földelési
gyakorlatokat (éljünk földet, landoljunk sikeresen): egyszerű házimunkák
elvégzésével: pl. kerti munka, „földet túrni" a kertben, izzadjunk naponta saját
erőnkből stb.; lelkigyakorlatok, amelyeknek a célja a középpont elérése: mandalafestés
és -meditáció, taj esi, esi kung, agyagozás a forgó korongon, hatha-jóga.
Feloldás: a homeopátiás elgondolás: engedjük meg az ingadozást, a kilengéseket,
pl. intenzívebb életritmus megtalálása, amely lehetővé teszi a két (extrém) pólus
összekapcsolását; békítsük ki egymással kedélyállapotunk végleteit, egyesüljön a két
lélek az egy mellkasban úgy, hogy közben mindkettő érvényesülhessen; az ellenpólus
allopátiás kezelése: találjuk meg középpontunkat: önmagunkra támaszkodva,
lábunkkal szilárdan az anyaföldbe gyökerezve, fejünket az ég felé fordítva, az Atyához
emelve (indiai életszabály); a szélsőségektől (Jegyen inkább forró vagy hideg,
a langyosat még az Isten is kiköpi") jussunk el a középpontig („ha valaki megüti a bal
orcádat, tartsd oda a jobbat is"): az első krisztusi idézetről téijünk át a másodikra,
amely egy olyan emberről szól, aki annyira biztosan áll saját középpontjában, hogy
külső támadások sem ingathatják meg.
Ősprincípium: Plútó (a szélsőséges).
írod.: Podvoll: Verlockungen des Wahnsinns (Az őrület csábítása).

Marie-betegség
(acromegalia; a hipofízisen belüli rendellenesség következtében történő, túlzott
növekedésihormon-termelődés, ami a végtagok korai [teljes] kifejlődéséhez vezet)
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Testi szint: kéz (fogás, megragadás, cselekvőképesség, kifejezőkészség), láb
(állóképesség, legyökerezés), fül (hallgatás, figyelem, szófogadás), orr (hatalom,
büszkeség, szexualitás), áll (akaraterő, érvényesülési képesség).
Tüneti szint: testi növekedés a szellemi-lelki növekedés, fejlődés helyett.
Feldolgozás: nagyobb lépések megtétele (átvitt értelemben); megtanulni megragadni
a lehetőségeket, belevágni a dolgokba, befelé figyelni (meditáció a belső hang
felfedezésére).
Feloldás: megtanulni szellemileg „nagyobb lábon élni", kézbe venni az életünket;
érvényesülési képesség; odafigyelés, szófogadás és meghallgatás;, jó szimattal
rendelkezni" (intuíció).
Ősprincípium: Jupiter.

Mastitis
(lásd: Emlőgyulladás)

Mastodynia
(emlőfájdalom)
Testi szint: női mell (anyaság, táplálék, védettség, érzékiség, vágy).
Tüneti szint: a mell segélykiáltásai felismerhetők testi tünet nélkül; odafordulás- és
figyelemhiány miatt; „pszichoszomatikusabb", mint a Mastopathia; minden érintést
hárít, a mell már nem szeretné, hogy testileg „használják".
Feldolgozás: foglalkozzunk mellünkkel és témáival; irányítsuk figyelmünket
az (anyai) táplálás és az erotikus vágy területére; a kellemetlen érintéseket
és megrázkódtatásokat tartsuk távol magunktól; a visszaélésektől és az erőszaktól
védjük meg magunkat.
Feloldás: béküljünk ki mellünkkel, és élvezzük témáit: szoptatás és táplálás, érzékiség
és gyengédség.
Ősprincípium: Hold-Vénusz.
írod.: Frau., Mkass. Frauenprobleme (Női problémák).

Mastopathia
(a leggyakoribb mellbetegség, jóindulatú szövetképződmények,
Mellciszta
képződésével párosulhat)
Testi szint: női mell (anyaság, táplálék, védettség, érzékiség, vágy).
Tüneti szint: a tejcsatornák csomóképződéssel járó buijánzása; a csomók
megoldatlan problémákat, konfliktusokat jelentenek: a mell feszül a konfliktusoktól,
megduzzad, mint szoptatáskor: táplálással, tejleadással, anyasággal kapcsolatos
problémák; ráktól való félelem: ám a mastopathiánál - bár gyakran fájnak a csomók
- kevésbé durvák és kemények (az elfajulás veszélye azonban nem kizárható):
a fájdalom segítségért, figyelemért és odafordulásért kiált.
Feldolgozás: foglalkozzunk a mellel kapcsolatos szimbolikus területek (táplálás,
csábítás) megoldatlan problémáival, ismeijük be a táplálással, szoptatással összefüggő
gondjainkat; tegyük fel a ^ Rákkal kapcsolatos fontos kérdéseket, és válaszoljuk meg
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ezeket: előzzük meg a betegség kialakulását, ami jóval többet jelent a korai
felismerésnél; szenteljünk figyelmet a mellünknek.
Feloldás: tápláljunk készségesen (bármilyen szintről legyen szó); fogadjuk el és
szeressük mellünket.
Ősprincípium: Hold-Jupiter/Szaturnusz.
írod.: Frau., Mkass. Frauenprobleme (Női problémák).

Mastopathia fibrosa cystica
{lásd: Mellciszta)

Medencevéna-trombózis
(lásd még: Trombózis, Ödémás láb)
Testi szint: medence (az élet alapja és kiindulópontja, az „egyetemes hang"), láb
(mozgékonyság, haladás, állóképesség).
Tüneti szint: az életenergia megmerevedése és becsomósodása: az élet áramlása
akadályoztatva van (ami fájdalommal jár); a ^ Tüdőembólia (az életfontosságú
kommunikáció letiltása) veszélye; az életenergia visszaáramlása a központ (a fiatalság
forrása) felé blokkolt; az energia visszaszállításának valami az útjában áll:
szolgálataink nem, vagy nem megfelelő arányban térülnek meg: amit adtunk, nem
kapjuk vissza egyáltalán, vagy csak részben: vagy a bal oldali, nőies, vagy a jobb
oldali, férfias póluson; akadályozott energiaáramlás a medencetájékon (gyakran
hosszan tartó mozgáskiesés vagy hormontabletták következményeként); vértolulás
a lábban, az alsó végtagok és az alsó, női pólus jelentősége kiemelkedő
a folyamatban; fájdalmas, eseüen, ólmos nehézségű láb a felgyülemlett (lelki)
folyadék miatt; az érintett láb segélykiáltása a felhalmozódott salak eltávolítására;
a mozgás és haladás akadályoztatottsága (Herz.): nyugalmi állapotba kényszerülünk.
Feldolgozás: saját életerőnk növelésére összpontosítani; az életerő áramlását
önszántunkból lelassítani, életünk hajóját nyugodtabb vizekre kormányozni; az „adokkapok" viszonyban az adást, a szolgálat jelentőségét hangsúlyozni; az alsó, női
pólusnak több figyelmet szentelni, nagyobb hangíw/yt fektetni annak kiélésére; saját
súlypontunk megtalálása, a dolgokhoz egyfajta belső nyugalommal közelíteni;
érzelmileg elengedni magunkat, és megérkezni oda, ahová el akarunk jutni.
Feloldás: az „adok-kapok" viszony pólusainak kibékítése és egyensúlyba hozása;
az életenergia nyugodtabb áramoltatása, hogy megtalálhassuk valódi feladatunkat lelki
síkon (Léi); határtalan élvezet lelkiismeret-furdalás nélkül; az ellenpóluson: fontolóra
venni az eredethez való visszatérés fontosságát.
Ősprincípium: Hold-Szaturnusz.
írod.: Herz.

Medianusbénulás
(majomkéz, esküre emelt kéz; lásd még: Kézproblémák)
Testi szint: idegek (hírszolgálat), kéz (megfogás, felfogás, cselekvőképesség,
kifejezés).
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Tüneti szint: a medianusideg kiesése akadályozza a csukló és az első három ujj
hajlítását (esküre emelt kéz); a hüvelykujjpárna fokozatos leépülése miatt „majomkéz"
alakul ki; kezünket képtelenek vagyunk összezárni, ami megakadályozza, hogy
megragadjuk az életet, kivegyük belőle a részünket; az őszinteség témája: kezünket
mindig nyitva tartjuk, sugalmazván ezzel az ártatlanságot (mint az angyali
üdvözletkor); az eskütartás természetellenes bizonygatás benyomását kelti.
Feldolgozás: fogadjuk el elengedési kényszerünket, oldjuk az erős fogást (a tulajdon
területén).
Feloldás: esküdjünk fel egy nyitott, ártalmatlan magatartásra, alapjában véve legyünk
őszinték.
Ősprincípium: Merkúr-Neptunusz.

Meghűlés, megfázás
(lásd még: Nátha, influenza, Gyulladás)
Testi szint: orr (hatalom, büszkeség, szexualitás), nyak (bekebelezés, kapcsolat,
kommunikáció), tüdő (kapcsolat, kommunikáció, szabadság).
Tüneti szint: hidegen hagy minket az élethelyzet, semmi se képes már felmelegíteni:
megfázás; nem a hideg okozza a betegséget, hanem az ember „fázik meg"; elkapjuk
a kórokozókat, amelyeket felhasználhatunk a drámához: „már megint összeszedtünk
valamit"; a konfliktus feldolgozása: „tele van mindenünk", „elegünk van belőle",
„ráfáztunk erre a dologra"; kivonulás a mindennapok krízishelyzeteiből; védelmi falat
építeni papír zsebkendőből; távol tartani az embereket és a helyzeteket: „ne gyere túl
közel, meg vagyok fázva"; túlterheltség, menekülési vágy: „semmit sem látunk vagy
hallunk, csak be az ágyba, és fejünkre a takarót"; kiélni az érzékenységet:
másnaposság; a kommunikáció berekesztése: „orrunkat betömjük, légcsövünket
lezárjuk, torkunkat telítjük"; megtagadás: „nem akarunk többet nyelni"; védekező
álláspont: „valakire ráköhögni"; verekedés és ordibálás utáni érzés: levertség és
rekedtség; szipogás, hogy ne kelljen többet szagolni; mandulagyulladás, hogy ne
kelljen többet nyelni; köhögés, hogy ki tudjuk kiabálni a véleményünket; a megfázás
lehetőséget ad a lehűlésre is, miután már egészen felforrósodtunk (láz); nem megfelelő
áramlás (nátha, orrfolyás).
Feldolgozás: valamit mozgásba lendíteni, tisztázni a problémát; újra együtt áramlani
az élettel; felkészülés a változásra az életben (évszakok váltakozása: tavasz és ősz),
ahelyett hogy az évszakok váltásakor a lelki terheinket testi szintre helyeznénk; inkább
méregteleníteni és böjtölni, mint náthával és köhögéssel tisztulni meg; tisztulási
rituálék; elhatárolódni a többiektől, és újra visszatalálni saját magunkhoz (befelé
figyelni); tudatosítani, hogy mi hagy minket ennyire hidegen: izgalmat találni az élet
érdekes területein, ahelyett hogy a kórokozók martalékává válnánk; teret biztosítani
magunknak (tudatos módon), akár agresszív eszközökkel is („valakire köhögni");
megnyílni a környezet számára: tűzzel-vassal a fennálló problémák ellen küzdeni;
forró lelkesedéssel várni az előttünk álló feladatokra.
Feloldás: az élet folyamában úszni: az életet árasztani el, ahelyett hogy az orrunkat
áztatnánk el.
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Ősprincípium: Hold (visszavonulás, nyáktermelés)-Mars (gyulladás),
írod.: Út.

Méhelőesés
(prolapsus uteri; lásd még: Kötőszöveti gyengeség)
Testi szint: a méh (termékenység, védelem), a húgyhólyag (felfogni a nyomást, és
kiengedni azt), a végbél (Alvilág), valamint a hüvely (odaadás, szexuális élvezet)
lesüllyedése.
Tüneti szint: a környezet (kötőszövet) petyhüdtségétől lesüllyed a méh
(termékenység), és ránehezedik a hüvelyre, a húgyhólyagra és a végbélre; ez a nyomás
a húgyhólyag kiürüléséhez vezet: a termékenység kérdése „nyomasztó" számunkra,
csak akkor tudunk ellazulni, ha csökken a központi idegrendszer kontrollja, vagy ha
megnő a nyomás (nevetés, futás, emelés közben); minél jobban el akarjuk „nyomni"
magunkban a nőiességhez rendelhető összes szervet (a homeopátiás Sepia-alkat is
mindent elnyom magában, igyekszik alulra, az alvilági régiókba nyomni az összes
problémáját).
Feldolgozás: a termékenységgel kapcsolatos igényeinket alább adni, elengedni,
ideiglenesen felfüggeszteni; nem testi, hanem lelki-szellemi szinten „engedni el"
magunkat; ellazulni, és egyszer úgy Isten igazából elernyedni; kipihenni magunkat;
tudatosítani a termékenység problémája okozta nyomást, tudatos döntéseket hozni;
nyíltan szembenézni a tudat alatti és immáron testet öltött vággyal, miszerint
legszívesebben az egész anya(méh) kérdését elnyomnánk, és a legrövidebb úton
megszabadulnánk tőle.
Feloldás: tudatosan és nyíltan befogadni az anyaság kérdését; engedni az anyaméh,
vagyis az anyaság nyomásának; lelkileg kipihenni magunkat, hogy testünk újra erőre
kapjon.
Ősprincípium: Hold-Plútó.
írod.: Frau., Mkass. Frauenprobleme (Női problémák).

Méhen kívüli terhesség
(extrauterin terhesség)
Testi szint: legtöbbször a méhkürt (termékenység, „csúszda" az életbe), ritkábban
a petefészek (termékenység), legritkábban a szabad hasüreg (védettség).
Tüneti szint: gyakran a fiatalkori összeragadt méhkürt (^ Adnexitis) következménye:
az anyaság időszakát fiatalkori, feldolgozatlan problémák árnyékolják be; a petesejt túl
korán fészkeli be magát: türelmetlenség a terhesség körül, se magunknak,
se a petesejtnek nem hagyunk elég időt a kifejlődésre; a termékenység rossz helyen
történik meg (a méhen kívül): félrevezetett kreativitás; kettős kötés: egyik részről az
anya akarja a terhességet, másfelől azonban nem hagy életteret a születendő gyermek
számára; sem a gyermeknek (az új életnek), sem saját magunknak nem adjuk meg
a lehetőséget az élethez; az elvérzés veszélye a terhesség közepette (nem megfelelő
szinten); a méhkürti terhesség esetén azonban a belső szétszakadás veszélye fenyeget
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(a méhkürt szakadása), külső segítségre szorulunk (amennyiben nincs spontán vetélés,
elengedhetetlen az operatív beavatkozás).
Feldolgozás: saját magunknak kell a gyermek utáni vágyunkat kifejezésre juttatnunk;
az ellenpóluson: türelmesnek lenni a gyermekvállalást illetően; kivárni a megfelelő
pillanatot, a megfelelő helyet (esetleg a megfelelő párt); a terhességgel szembeni tudat
alatti ellenállást tisztázni magunkban; „valódi gyümölcsöt érlelni":
termékenységünknek különleges oldalait máshol, az élet szokatlan területein is
kamatoztatni: szellemi termékenység; az életerőt különleges módon áramoltatni; meg
kell tanulnunk segíteni magunkon; a kívülről jövő segítség elfogadása.
Feloldás: kivárni a megfelelő pillanatot; önálló, szokatlan, sajátos kreatív utakat
bejárni; szívünk összes szeretetét (energiáját) beletenni egy „gyermekbe", legyen
az valódi gyermek vagy a kreativitás más megnyilvánulása = „szellemi gyermek";
gyermekáldás más szinteken.
Ősprincípium: Uránusz-Hold.

Méhlepény, elöl fekvő
(placenta praevia; méhszájat elzáró méhlepény; lásd még: Szülési komplikációk,
általános)
Testi szint: méh (termékenység, védettség).
Tüneti szint: (az anyánál) képtelen elengedni a gyermeket; (a gyermeknél)
kilátástalan életperspektíva; mindkettőnél: külső segítségre van szükségük.
Feldolgozás: elmélkedni az anyaszerepről Kahlil Gibran gondolatait követve:
„A ti gyermekeitek nem a ti gyermekeitek. Ők az önmaga után vágyódó Élet fiai és
leányai..."29; anyáknak és jövendőbeli felnőtteknek: blokkok és (élet)útelzáródások
kialakulásakor mások segítségére támaszkodni; megtanulni készségesen elfogadni
a segítséget.
Feloldás: megtanulni bánni az akadályokkal, és eltávolítani azokat; kilátástalan
helyzetekkel is bátran szembenézni.
Ősprincípium: Hold-Szaturnusz.
írod.: Sors.

Méhlepényleválás, korai
(lásd még: Szülési komplikációk,'általános)
Testi szint: méh (termékenység, védettség).
Tüneti szint: (az anyánál) szeretne minél hamarabb „megszabadulni" a gyermektől,
és ezzel veszélyezteti mind a gyermek, mind a saját életét; (a gyermeknél) életet
fenyegető, idő előtti kilökődés; (mindkettőnél) külső (operatív) segítségre szorulnak.
Feldolgozás: megbarátkozni az anyaszereppel, és végig kitartani; megvizsgálni, hogy
belső késztetésünk, hogy gyermeket hozzunk a világra, nem tartalmaz-e ambivalens,
ellentétes tendenciákat; (anyáknak és jövendőbeli felnőtteknek) a külső segítség
készséges elfogadása és annak belátása, hogy ez mennyire szükségszerű.
29 Kahlil Gibran: A próféta. Ford. Révbíró Tamás. Édesvíz, 2003.
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Feloldás: türelem és alázatos várakozás a megfelelő pillanatra; önként azt tenni, amit
tenni kell (= felelősség = válasz a sors kihívásaira).
Ősprincípium: Hold-Uránusz.
írod.: Sors.

Méhnyakgyulladás
(cervicitis)
Testi szint: méhnyak (minden kezdetek ősbarlangjának bejárata), nyálkahártya (belső
határ, korlát, sorompó).
Tüneti szint: a női Alvilág kapujáért folytatott harc, konfliktus a termékenység
és a kreativitás körül.
Feldolgozás: beismerni a partnerrel szemben érzett dühöt; harcra késznek lenni
a legbelsőbb kapuért folytatott küzdelemben; meg kell tanulnunk ellenállni a hamis
kompromisszumoknak a termékenységet illetően, az „álmegoldások" feltárása és
lecserélése olyan, valódi megoldásokra, amelyek közelebb visznek életcélunkhoz.
Feloldás: a legszentebb kincs (= a nőiesség és annak attribútumai) bátor védelmezése;
egyértelműen választ adni a kérdésre: „kit/mit engedek be", és ezt a döntésünket
a környezetünkkel szemben akár erőszakkal is megvédelmezni.
Ősprincípium: Hold-Szaturnusz-Mars.
írod.: Frau.

Méhnyakpolip
(lásd még: Méhpolip)
Testi szint: méhnyak (minden kezdetek ősbarlangjának bejárata), nyálkahártya (belső
határ, korlát).
Tüneti szint: nyálkahártya-képződmények, amelyek a méhszájból is kilóghatnak;
a polipok mint az intim terület kapuját védelmező rendőrök a szexuális együttlét alatt
gyakran
Vérzést is okozhatnak; a nemek harcában a „husáng" váija a „kardot",
de az összeütközésnél hagyja magát legyőzni és megsebesíteni: a mártír szerepének
felöltése.
Feldolgozás: minden szexuális együttíétnél tudatosítani a belső sérülékenységet;
értelemszerű felfegyverkezés tudati szinten; az őrült ötleteket átültetni a szexualitásba
és az erotikába.
Feloldás: kreatívan kiélt intimitás.
Ősprincípium: Hold-Szaturnusz-Jupiter,
írod.: Frau.

Méhnyakrák
(carcinoma cervicis; lásd még: Méhrák, Rák)
Testi szint: nyálkahártya (belső határ, korlát) a méhnyak területén.
Tüneti szint: vírusfertőzés, gyakran a menopauza előtt álló, fiatalabb nőknél,
-+ Hüvelygyulladás esetén, illetve a szexuális partner gyakori váltogatásánál fordulhat
elő; meg nem oldott konfliktusok a szexualitás terén, amelyek rosszindulatúvá
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fajulhatnak, illetve megkérdőjelezhetik létjogosultságunkat; szinte Nemi
betegségként kezelendő (pl. soha nem fordul elő szüzeknél vagy apácáknál), mindig
a szexuális együttlét következtében kialakuló fertőzés eredménye, gyakran olyan nők
esetében is, akiknek a féjjük prostituáltakhoz jár, és otthon továbbadja a fertőzést;
sokszor érintettek azok a nők is, akiket „mocskosnak" tartott férjük megerőszakol;
képtelenek vagyunk megfelelően védekezni a túlkapások és támadások ellen; nem
tudunk elzárkózni a hidegség, az aggodalom és a kórokozók elől; abban
reménykedünk, hogy a szexuális partner váltogatásával megtaláljuk a szerelmet; a méh
állandó bevetése az igazi megtermékenyülés esélye nélkül; az orgazmusban ugyan
ráérzünk a szerelem ízére, de a végeredmény a tisztátalanság érzése.
Feldolgozás: nyíltan megtárgyalni a szexualitás kérdéseit; beismerni, hogy túlságosan
is felizgat minket a téma; megtanulni az idegen támadásokkal és túlkapásokkal
szemben megvédeni nemiségünket; a saját utunkon haladni, a szerelmet nem másban,
hanem magunkban keresni; a 4 Rák esetében adódó minden óvintézkedést megtenni,
mivel ez az egész szervezetet érinti, minden téren szembeszállni vele.
Feloldás: konfliktusokba bocsátkozni az intim terület megvédése érdekében; felismerni annak szükségességét, hogy a testi és ezáltal (élet)veszélyes szintről a kihívásokkal
teli, de életmentő szellemi-lelki szintre váltsunk, és ezáltal fejlődjünk; felfedezni a határtalan szerelmet és szeretetet, nem a mások által meghatározott, idegen normák szerint élni, csak saját, legszentebb törvényeinknek engedelmeskedni, és általuk fejlődni.
Ősprincípium: Vénusz-Mars.
írod.: Frau., Léi., Mkass. Frauenprobleme (Női problémák), Krebs (Rák), Vkass.
Krankheit als Symbol (A betegség mint szimbólum), Krankheitsbilder unserer Zeit
(Korunk kórképei).

Méhnyálkahártya-gyulladás
(endometritis)
Testi szint: méhnyálkahártya (méh = termékenység, védelem; nyálkahártya = belső
határ, korlát).
Tüneti szint: sok esetben idegen testek (pl. a spirál) következménye; a leendő
gyermek fészkének „megzavarása"; agresszív fellépés a termékenység ellen.
Feldolgozás: nyílt vitába bocsátkozni a kreativitás és a gyermeknemzés kérdésével
kapcsolatban; egyezségre jutni az-önmegvalósítás és a gyermekvállalás (poláris
helyzet) kérdésében.
Feloldás: termékenység.
Ősprincípium: Hold- Mars.
írod.: Frau.

Méhpolip
(lásd még: Méhnyakpolip)
Testi szint: méh (termékenység, védelem), nyálkahártya (belső határ, korlát).
Tüneti szint: a méh belsejében lévő nyálkahártya túlburjánzása, amely
Terméketlenséghez is vezethet; kis polipok = a méh könnyeinek materializálódása;
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nagy polip = a nagy fájdalom jelképe, de a gyermek utáni vágy testet öltése is lehet;
a védelem és a teremtési impulzus hiánya.
Feldolgozás: kreatív módon gondoskodni magunkról, fészket rakni, elkényeztetni
magunkat, saját gyermekről álmodozni.
Ősprincípium: Hold-Jupiter,
írod.: Frau.

Méhrák
(carcinoma uteri; lásd még: Rák)
Testi szint: nyálkahártya (belső határ, korlát), méh (termékenység, védelem).
Tüneti szint: idősebb hölgyeknél, gyakran Magas vérnyomásnál,
Cukorbetegségnél és Elhízásnál fordul elő; krónikussá vált, a tudatalatti árnyékvilágába
száműzött, frusztrációkkal teli szexuális konfliktusok; vad és strukturálatlan buijánzás
a termékenység és a kreativitás terén; a nőiesség és az anyaság szerepétől oly
mértékben eltávolodni, hogy már a test veszi át (kontrollálatlanul) az uralmat; a lelkiszellemi fejlődés oly sokáig került blokád alá ezen a téren, hogy az testi szinten tört
utat magának agresszió formájában; a rák megvalósítja a méh területén azt, aminek
tudati szinten kellene megtörténnie; gyakran a menopauza utáni, nagymértékű
ösztrogéntermelés a kiváltó ok, ez a beágyazódásra való felkészítés helyett buijánzó
nyálkahártya-elfajulást eredményez; ki nem élt (elfajult) anyaság (gyakran
gyermektelen anyáknál, apácáknál, prostituáltaknál); be nem teljesült gyermek utáni
vágy; nagy nyomás alatt állni, nőként férfiszerepet vállalni.
Feldolgozás: kinyílni a termékenységre és a kreativitásra, észrevenni (vad) ötleteinket,
vágyainkat; utat nyitni a fejlődést eredményező impulzusoknak; a gyermekvállalással,
termékenységgel kapcsolatos álmokat újra felelevenítem és feléleszteni; saját utunkat
járni, hanyagolni az ösztrogéntartalmú fiatalító kúrákat; a Rák címszó alatt
található minden óvintézkedést megtenni: mivel a rák az egész szervezet betegsége,
ezért minden területen szembe kell nézni vele.
Feloldás: felfedezni saját kreativitásunkat és egyéniségünket; felismerni annak
szükségességét, hogy a testi, (élet)veszélyes szintről a lelki-szellemi, kihívásokkal teli,
de életmentő szintre váltsunk; tudatosan meg- és kiélni az anyaságot: a menopauza
előtt anyaként, azt követően pedig Nagy Anyaként (= nagymamaként).
Ősprincípium: Hold-Plútó.
írod.: Frau., Léi, Mkass. Frauenprobleme (Női problémák), Krebs (Rák), Vkass.
Krankheit als Symbol (A betegség mint szimbólum), Krankheitsbilder unserer Zeit
(Korunk kórképei).

Méhrepedés a terhesség alatt
(ruptura uteri; szinte csak császármetszés és pl. miómák miatti méhműtét után
következik be, illetve szülés alatti komolyabb beavatkozás során)
Testi szint: méh (termékenység, védelem).
Tüneti szint: a gyermek túl sok energiát szív el az anyától; túlterheltség a kreativitás
területén, mivel a kreativitásra helyeztük a hangsúlyt a gyermekvállalással szemben:
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„elszakadt a húr" (ha „minden kötél szakad", már késő gyermeket vállalni - ha egy
ilyen erős izom szakad el, akkor legfőbb ideje változtatni); az anya életét az elvérzés,
a gyermekét a fulladás veszélyezteti, túl sok (élet)energiát veszít; a gyermek esetében
fennáll annak veszélye, hogy megszűnik a kapcsolata a világgal, mielőtt még
létrejöhetett volna.
Feldolgozás: allopatikusan (azonnali beavatkozással): a gyermeket műtéttel kiemelni;
beismerni, hogy többet akartunk annál, mint amennyit teljesíteni tudunk; elfogadni
a külső segítséget.
Feloldás: megtalálni az arany középutat a túl- és az alulvállalás között.
Ősprincípium: Hold-Uránusz.

Méhszájrák
{lásd még: Carcinoma in situ, amely a méhszájrák elő stádiuma)
Testi szint: méhszáj (alsó száj), nyálkahártya (belső határ, korlát), méh
(termékenység, védelem).
Tüneti szint: határ menti harcok; túl sok túlkapást engedtünk meg magunknak;
képtelenek vagyunk megfelelő módon védekezni a támadások és túlkapások ellen.
Feldolgozás: szexuális önmeghatározásunkkal kapcsolatos nyílt viták; felismerni az
ezen a téren szerzett sebeket és az ebből fakadó krónikus feszültséget; megtanulni
a nőiségünkben ért támadásokkal és túlkapásokkal szemben védekezni; a Rák
címszó alatt található minden óvintézkedést megtenni: mivel a rák az egész testre
kiterjedhet, minden területen szembe kell szállni vele.
Feloldás: óvakodni az intim szférát ért támadásoktól; a testi, (élet)veszélyes szintről
a kihívásokkal teli, de életmentő szellemi-lelki szintre váltani, és ezáltal fejlődni;
felfedezni a határtalan szerelmet, szeretetet; nem a mások által meghatározott, idegen
normák szerint élni, hanem a saját, legszentebb törvényeinknek engedelmeskedni, és
általuk fejlődni.
Ősprincípium: Hold-Plútó.
írod.: Frau., Mkass. Krebs (Rák), Frauenprobleme (Női problémák).

Melankólia
(lásd: Depresszió)

Melanoma
(lásd még: Bőrrák, Rák)
Testi szint: bőr (határ, kapcsolat, gyengédség).
Tüneti szint: a világgal való érintkezési terület eltorzulása, visszataszító, fekete
növekedés kültakarónkon: sötét, meg nem élt „árnyéktémák" kerülnek a tudat
felszínére, és veszélyeztetik az eddigi életet; határaink, normáink és közvetlen
kapcsolataink területén burjánzó, formátlan és rendezetlen növekedés; a visszataszító
(tudattalan) témák belülről pusztítják a tökéleteset, és ijesztően tapintatlan módon
feltépik a határt; megjelenésünk eltorzulása: őszinteségi kényszer; a beszennyezés és
elcsúfítás (fekete rák) konfliktusa vagy a tökéletesség megsértése váltja ki; a határ- és
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kapcsolódó területeket érintő, az eredeti fejlődési iránytól való oly mértékű eltérés,
hogy a test saját rendezésében adja elő a témát, hogy az valamilyen módon kifejezésre
kerüljön; a szellemi-lelki fejlődés ezen a területen annyira gátolt, hogy végül a testben
tör magának utat, és agresszív, rendezetlen módon támadást indít; a rák testileg
valósítja meg a határok és kapcsolatok területén azt, amit lelkileg a megfelelő
tudatterületen kellene; a legsötétebb árnyak törnek fel a mélyről, és fenyegetik
létünket.
Feldolgozás: tanuljunk meg elhatárolódni, és ennek segítségével meijünk kinyílni:
bátran és lelkesen nyissuk ki határainkat a világ felé; a határok és kapcsolatok
vonatkozásában engedjünk teret vad elképzeléseinknek és merész fantáziáinknak,
hagyjuk azokat bátran növekedni és buijánzani; emlékezzünk vissza a világról szőtt
korábbi álmainkra és határtalan látomásainkra, majd elszántan elevenítsük fel azokat;
nyíljunk meg a legfeketébb árnyékbirodalomnak is; mérlegeljük a Ráknál
felsoroltakat: mivel az egész szervezetet érinti, konfrontálódjunk vele minden
területen.
Feloldás: fedezzük fel az összes határt átlépő szeretetet önmagunk és a világ számára,
szabaduljunk meg önmagunk és mások szabályaitól, és éljünk bátran és közvetlenül
csak a saját törvényünk szerint; ismeijük fel annak szükségességét, hogy áttéijünk a
testi, és ezáltal (élet)veszélyes szintről a kihívásokkal teli, de életmentő lelki-szellemi
szintre, és kezdjünk ott fejlődni.
Ősprincípium: Szaturnusz/Vénusz (bőr)-Plútó/Jupiter (rák).
írod.: Léi, Vkass. Krankheit als Symbol (A betegség mint szimbólum),
Krankheitsbilder unserer Zeit (Korunk kórképei), Mkass. Krebs (Rák).

Melasma
(lásd: Pigmentfoltok)

Mellciszta
(mastopathia cystica fibrosa; lásd még: Mastopathia, Hormonzavar, női, Ciszta)
Testi szint: női mell (anyaság, táplálás, védettség, érzékiség, szexuális vágy).
Tüneti szint: a fejlett iparral rendelkező országokban a nők háromnegyede érintett,
aminek oka a felborult hormonháztartásban rejlik; gyakran a Premenstruációs
szindrómával vagy a Petefészekcisztával együtt lép fel; a menopauza
megjelenésével leggyakrabban eltűnik; nem vagyunk egyensúlyban önmagunkkal;
leánykori önmagunkkal azonosulunk, és nem vagyunk képesek az anya szerepbe való
átlépést könnyedén (természetesen) megélni; a ciszták mint „betokosodott" könnyek
jelenhetnek meg a lelki sérülések jeleként (a terhesség és a szoptatás idején), de
esetleges sokkos élmények vagy csalódások következtében is; az érzések
„megkeményednek", „beszáradnak"; bűntudat alakulhat ki, mivel az odaadó anyaság
szerepe meghaladja képességeinket: képtelenek vagyunk gyermekünknek lelki
táplálékot nyújtani, miután mi is lelki gondviselésre szorulunk; a konfliktus a szellemi
és a fizikai értelemben vett táplálék kicserélődése körül folyik, az adok-kapok viszony
nem kiegyenlített.
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Feldolgozás: az érzéseinket és értékes tapasztalatainkat meg kell tartanunk saját
magunknak; meg kell tanulnunk felismerni saját értékeinket, és gondoskodni
magunkról; meg kell tanulnunk levezetni a lelki feszültséget, amelyet sokkal inkább
„házon belül" érdemes rendezni, mintsem a „világ előtt".
Feloldás: a női ciklikusságra jellemző nyugalmi állapot és tevékeny időszak
összehangolása a mindennapi életben; a saját életritmus figyelembevétele;
gondoskodni arról, hogy elegendő gyengédséget kapjunk, és megtanuljuk elfogadni és
élvezni azt.
Ősprincípium: Hold, Szaturnusz.
írod.: Frau., Mkass. Frauenprobleme (Női problémák), Krebs (Rák).

Mellékhere-gyulladás
(epididymitis)
Testi szint: mellékhere (termékenység, érettség).
Tüneti szint: háború az ondóraktárban; harc a férfias termékenységért; nem tudatos,
állandóan fennálló, krónikus konfliktus (^ Gyulladás) esetén fennáll a terméketlenség
veszélye.
Feldolgozás: foglalkozzunk tudatosan, nyíltan és elszántan a nemzés, családalapítás
és utódnemzés témakörével; küzdjünk bensőnkben a kiforrott férfiasságért.
Feloldás: meijünk újat (új életet) létrehozni, és tegyünk eleget a szükséges
előfeltételeknek.
Ősprincípium: Hold-Mars.

Melléküreg-gyulladás
(sinusitis)
Testi szint: orr (hatalom, büszkeség, szexualitás), melléküregek (könnyedség,
szellőzés).
Tüneti szint: félelem a konfliktusoktól: „elegünk van", „tele van az orrunk"
(„hócipőnk"), krónikusan „náthásak" vagyunk, homloküreg: „szűklátókörűség",
nincsenek ösztönös megérzéseink; állcsonti öböl (Highmore-üreg): agressziógátlás;
orrüreg: gátolt „szaglás", nem vagyunk képesek „szimatot fogni".
Feldolgozás: vegyük szemügyre helyzetünket, krónikus bezártságunkat és
frusztrációnkat; tudatosan kerüljük a levegő elemet (zárkózzunk be intellektuálisan);
ismeijük fel elvontabb szinten a szükségleteket és az akadályokat; forduljunk befelé,
húzódjunk vissza saját területeinkre; hagyjunk teret önmagunk számára;
az ellenpóluson: teremtsünk magunknak (haragunknak) teret; homloküreggyulladásnál: keressük a konfrontációt; arcüreggyulladásnál: éljük ki agressziónkat,
legyünk „harapósak", ha kell; böjtölés mint lehetőség, hogy a belső blokkot
felismeijük és külső levezetését elősegítsük; szerezzük vissza a minket megillető
könnyedséget, és cserébe adjuk oda megrekedtségünket.
Feloldás: ürítsük ki a fejünket: tisztázzuk a régi dolgokat, és teremtsünk helyet az
újaknak; megelőzés: tegyük tisztába a gondolatainkat (fejünket) a fontos (életbe vágó)
dolgok számára.

MELLÉKVESEKÉREG.
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Ősprincípium: Mars-Uránusz.
írod.: Léi.

Mellékvesekéreg alulműködése
(lásd: Addison-kór)

Mellékvesekéreg túlműködése
(lásd: Cushing-szindróma)

Mellékvesevelő-daganat
(lásd: Phaeochromocytoma)

Mellhártyagyulladás
(pieuritis)
Testi szint: mellhártya (a tüdő „feszítőhálója" és burka).
Tüneti szint: konfliktusok a kommunikáció körül (a betegség testi-tüneti okainak
felismerése 4 Szívburokgyulladás, Tüdőgyulladás és mindenekelőtt: Tuberkulózis);
1. száraz gyulladás - agressziólevezetés (száraz köhögés, „ugatni valakire"),
fájdalmas, felgyorsult, lapos légzés (kommunikáció);
2. nedves gyulladás - kommunikációs blokádok (légszomj); általános mozgósítás
(láz); a lélek vizének kiömlése (pleurafolyadék-ömlés).
Feldolgozás: nyílt vitába bocsátkozni a kommunikáció terén (mozgásterünkön belül);
őszintén megmondani a véleményünket másoknak („Kivel kerülhetek összeütközésbe
az adott témában?"); gyorsabban, könnyebben és lazábban kommunikálni; saját
kommunikációs csatornáinkkal szembeni kímélő magatartás („Miért tépjem
a számat?"); beleengedni magunkat az általános konfliktushelyzetekbe; a lelki
fájdalmak elengedése; megnyilatkozni.
Feloldás: bátran kitartani saját véleményünk mellett a kommunikáció terén; a lelki
tartalmak nyílt kifejezése, komolyan vétele; az ellenpóluson: ismét mozgékonnyá és
„simulékonnyá" válni.
Ősprincípium: Mars-Merkúr.

Mellrák
(carcinoma mammae; lásd még: Rák).
Testi szint: női mell (anyaság, táplálás, védettség, érzékiség, szexuális vágy).
Tüneti szint: félelem a saját életünk megélésétől; a régi és az új női szerep megélése
között ingadozunk (emancipációs konfliktusok); a beteg nincs tisztában saját lelki
identitásával, idegen érzelmeket él meg; a női egyéniség sajátos útjának
elhanyagolása, visszautasítása; saját nőiességünket idegennek érezzük (érzelmek
világa, anyaság stb.); az anyához fűződő kapcsolat megoldatlan, az anya szeretete
a gyermeknek csalódást okozott; az érintett területhez fűződő, eltorzult kapcsolat
(pl. nem vagyunk képesek megfelelni az anyaság feladatának); a ki nem élt offenzív
(támadó) erő elszabadul; az agresszió utat tör magának a szervezetben; a mély,

353

MENIÉRE-BETEGSÉG

feldolgozatlan bánat rezignációhoz vezet; tudat alatti regresszió; mélyen megbántva,
sértve érezzük önmagunkat anélkül, hogy kimutatnánk dühünket a külvilág felé (belső
dac, bosszúvágy), megtagadjuk dühünk kimutatását: az offenzív, bátor, heves
támadásokat a környezetünkkel szemben; büszkék vagyunk arra, hogy nem vagyunk
egoisták; a lágy, nőies életvitel szenvedi ennek kárát (amazoni viselkedésminta).
1. bal mell: az archetípusos lágy, női oldal áll előtérben (a mell mint a táplálást
szolgáló szerv; ősprincípium: Hold); gondok az anyaság, a fészekrakás és a védettség
témakörében (anima); 2. jobb mell: az offenzív, előretörekvő nőiesség szimbóluma
(a női mell mint „fegyver", a mellbimbó a behatoló, ősprincípium: Vénusz); a pár és
az apa körüli konfliktus (animus).
Feldolgozás: visszatalálni saját női ritmusunkba; megtanulni úgy megélni saját
nőiességünket, hogy közben figyelmen kívül hagyjuk az ezzel járó veszteségeket;
vállalni saját nőiességünket; a sajátosra, az egyénire összpontosítani, és meg is
valósítani azt; a mellel (= anyaság) kapcsolatos gondolatokkal nyíltan szembenézni: az
anyaság táplálása, saját magunk táplálása; a mell offenzív bevetése: elfoglalni
a minket megillető helyet az életben, és annak nőies oldalán; visszatalálni saját
erőforrásainkhoz, és megtanulni azokat bátran alkalmazni az életünkben; bátran és
nyíltan kimutatni dühünket, érzelmeinket a külvilág felé; kinyitni a szívünket (amely
mellkasunkban lakozik), és „világgá kürtölni" bánatunkat; a lényegre koncentrálni;
visszahúzódni, a valódi problémát felfedezni; adott esetben nőiességünk egy részének
tudatos feladása; a ^ Rákkal kapcsolatosan említett összes módszer megfontolása,
mivel a rák a szervezet egészét érinti, és ezért csak teljességében érdemes vizsgálni.
Feloldás: saját identitásunk megtalálása; ismét visszatalálni a számunkra lényeges
dolgokhoz = lényegessé válni saját magunk számára az egyéni, alapvető igényeinknek
megfelelően, azaz arra vonatkozóan, amit mi magunk várunk el az élettől;
elgondolkodni saját életünkön: megélni álmainkat; átütő erővel kiváltani saját
nőiességünket, hogy ennek segítségével is nőiességet, anyai megértést
csempészhessünk az életünkbe; miután sikerült megtalálni és megélni saját
identitásunkat, meg kell tanulnunk gyakorolni az önzetlen odaadás képességét, amely
szintén női mivoltunk lényeges kelléke; felismerni annak szükségességét, hogy az
(életveszélyes testi szintről a kihívást jelentő, de életmentő szellemi-lelki szintre
helyezzük át a hangsúlyt, és ott expanzív növekedést tegyünk lehetővé; a minden
határt túllépő, mindent átjáró, fejtétel nélküli (halhatatlan) szeretet (pl. anyai)
felfedezése.
Ősprincípium: Hold-Plútó/Neptunusz.
írod.: Frau., Léi., Mkass. Frauenprobleme (Női problémák), Krebs (Rák), Vkass.
Krankheitsbilder unserer Zeit (Korunk kórképei).

Meniére-betegség
(lásd még: Egyensúlyzavarok, Nagyothallás, Siketség, süketnémaság)
Testi szint: fül (engedelmesség).
Tüneti szint: ingoványos talajra tévedtünk: létünk alapja bizonytalanná vált,
elbizonytalanodtunk; létünk alapjait illetően félrevezetjük magunkat, úgy érezzük,
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kihúzzák alólunk a talajt, stabilitásunk megkérdőjeleződik; szédületes magasságokba
tévedtünk.
Feldolgozás: bízzuk magunkat az élet kölcsönhatásaira, kérdőjelezzük meg önként
saját álláspontjainkat; ismeijük fel, hogy az élet úgynevezett bizonyosságai csak
látszatbizonyosságok; adjuk fel önként az anyagi biztonságot; álljunk két lábbal
a földön, és érezzük a szakadatlan mozgást.
Feloldás: legyünk őszinték önmagunkkal és életünkkel szemben; hangoljuk össze
vágyálmainkat és a valóságot; táncoljunk mi is az élettel: a „minden áramlik" (panta
rhei) legyen a jeligénk.
Ősprincípium: Vénusz/Szaturnusz (fül)-Neptunusz (szédelgés),
írod.: Léi.

Meningitis
(lásd: Agyhártyagyulladás)

Meningoencephalitis
(lásd: Agyhártyagyulladás, Agyvelőgyulladás)

Meniscussérülés
Testi szint: ízületek (mozgékonyság, artikuláció), térd (alázat).
Tüneti szint: a puffer, a térd hold alakú, porcos alkotórésze szétzúzódik; a lengéscsillapító (vö. hátgerinc porckorongjai) ezáltal elhasználódik; hübrisz: olyan
mozdulatot teszünk, amely túlterheli a térdet; az adott helyzetet képtelenek vagyunk
a tudatunk szintjén megoWani; a térdpuffer „szakítópróbája"; belső
mozdulatlanságunkat túlzásba vitt külső mozdulatokkal kompenzáljuk.
Feldolgozás: foglalkozzunk tudatosan az alázatosság témakörével, kíméljük térdünket,
ismeijük meg és fogadjuk el testi határainkat; (verseny)sport helyett tegyünk bátrabb
előrelépéseket tudati szinten; tanulmányozzuk a térdízülethez kapcsolódó szimbolikus
témaköröket: alázatosság, önmagunk kiszolgáltatása; egyenesedjünk fel, és őszintén
valljuk be, milyen teljesítményre van szükség.
Feloldás: tudatosság, szerénység, alázat.
Ősprincípium: Merkúr/Szaturnusz (meniscus, térdízület)-Mars (sérülés),
írod.: Léi.

Menopauza utáni vérzés
Testi szint: nemi szervek (szexualitás, polaritás, szaporodás), vér (életerő).
Tüneti szint: a menstruáció abbamaradása utáni hosszas vérzés, mivel az ösztrogén
szintje még túl magas, a progeszteron viszont túl alacsony; a nyálkahártya buijánzása,
amely ekkor lökődik ki, jelzi, hogy a növekedési impulzusok még mindig tartanak:
az illető még nem számolt le magában a gyermekszülés lehetőségének elvesztésével,
és tévesen a nőiség (megélésének) aktív korszakában érzi magát; még nem tud
elszakadni fiatalkori női identitásától; a természetes öregedés tagadása; gyakran
Mióma kíséri a tüneteket.
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Feldolgozás: az anyaság szerepkörének elengedése; az új szerep elfogadása és
elsajátítása.
Feloldás: a termékenység szellemi szinten történő megélése, életenergiánk átadása
mások számára; „nagy anyává" válni (pl. társadalmi-szociális törekvések).
Ősprincípium: Hold-Mars/Plútó,
írod.: Frau., Mkass. Frauenprobleme (Női problémák).

Menstruáció, fájdalmas
(dysmenorrhoea)
Testi szint: anyaméh (termékenység, védettség).
Tüneti szint: a női lét fájdalmas megélése; nem békéltünk meg nőiességünkkel;
gyakran anyáról lányára átszálló problematika: a témát példaként állítják elénk (lelki
öröklődés); szexuális problémák: nem vagyunk képesek teljesen átadni magunkat; ha
a gyermek utáni vágyunk nem teljesül, a menstruáció kezdetét fájdalmasan vesszük
tudomásul; menekülési lehetőség; hatalmi eszköz; a havivérzéssel együtt átéljük
a külső követelmények és a belső igényeink közötti szétszakadásunkat.
Feldolgozás: fogadjuk el nőiességünket és a női lét lehetőségeit; hozzunk
(vér)áldozatot női feladatainkért; legyen a menstruáció egy olyan időszak, amikor
kíméljük és kipihenjük magunkat; váljon a menstruáció tisztulási szertartássá;
figyeljünk a testünkre.
Feloldás: béküljünk ki nemi hovatartozásunkkal és a hozzá tartozó életritmusokkal;
fogadjuk el életfeladatainkat; engedjük el és adjuk át magunkat (női energiáinknak).
Ősprincípium: Hold-Mars.
írod.: Frau., Út., Sors.

Menstruáció, rendszertelen
Testi szint: nemi szervek (szexualitás, polaritás, utódnemzés).
Tüneti szint: nőként még nem találtuk meg stabil életritmusunkat, a lány még keres
(késő pubertás), vagy az érett nő nem tud még teljesen leválni (korai menopauza);
rendszertelen ciklus a megtermékenyüléstől és a szexualitástól való félelem miatt.
Feldolgozás: a polaritás elfogadása, foglalkozzunk tudatosan saját ritmusunkkal és a
„halj meg, és szüless újjá" elvének ősi ritmusával, az élettel és a halállal; tanuljuk meg
elfogadni a létfontosságú rendszerességet, ciklikusságot (mint pl. a havi tisztulás).
Feloldás: találjuk meg saját, női ritmusunkat.
Ősprincípium: Hold-Uránusz.
írod.: Frau., Út., Sors.

Menstruáció, túl erős
(hypermenorrhoea)
Testi szint: nemi szervek (szexualitás, polaritás, utódnemzés).
Tüneti szint: hét napig is eltartó, majd Vérszegénységet okozó erős havivérzés,
amelynek a hátterében -f Hormonzavar vagy
Mióma állhat; az elégtelen méhnyálkahártya fel- és leépítése nagyon sok életenergiába (vér) kerül: nagy erőkifejtés,
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amelyhez egyidejűleg a női energia és az ösztrogén nevű „szerelemhormon"
kibocsátásának korlátozása társul; elvérzünk, nem érezzük a női ritmust; keményen
bánunk magunkkal, a segítségre szoruló segítő szerepét töltjük be.
Feldolgozás: szálljunk síkra az ősi női érdekekért; engedjük, hogy női identitásunk
valódi, „hús-vér" feladattá váljon; rakjunk rendet, hogy levethessük a régit,
idejétmúltat.
Feloldás: engedjük, hogy az erő és az energia gazdagon áradjon az életünkben; adjuk
át magunkat életenergiánknak és önmagunkba vetett bizalmunknak; ússzunk az élet
árjával.
Ősprincípium: Hold-Plútó/Jupiter,
írod.; Frau.

Menstruáció, túl gyenge
(hypomenorrhoea)
Testi szint: nemi szervek (szexualitás, polaritás, utódnemzés).
Tüneti szint: a női termékenységi pólus kevés energiát vesz igénybe; betegségnek
csak akkor számít, ha a gyermek utáni vágy nem teljesül, ha terméketlenség jelei
mutatkoznak, és a megtermékenyített petének nincs megfelelő fészke.
Feldolgozás: tisztázzuk magunkban, hogy a termékenységnek melyik formája
kerüljön előtérbe; vizsgáljuk meg, szeretnénk-e gyermeket; találjuk meg párunkat és
hivatásunkat, hogy meginduljon hormonjaink áramlása, és ezáltal értelmet kapjon
a testi termékenység.
Feloldás: kövessük az érett nő életritmusát, legyen időnk tanulmányozni a mintaértékű
holdállásokat.
Ősprincípium: Hold-Szaturnusz.
írod.: Frau.

Menstruációhiány, -kimaradás
(amenorrhoea)
Testi szint: petefészek (termékenység), anyaméh (termékenység, védettség).
Tüneti szint: a női lét tagadása azáltal, hogy a menstruáció nem kezdődik el
(elsődleges amenorrhoea) pl.
Anorexia nervosa esetén, vagy hogy a menstruáció
kimarad (másodlagos amenorrhoea) fogamzásgátió tabletták, stressz, bánat, hiányos
táplálkozás vagy túlzott ingerek következtében; visszatérés a nemiség kialakulása
előtti időkhöz, amikor még semmi se volt ennyire poláris, és emiatt kevésbé volt nemi
jellegű; életünk és (nemi) rendeltetésünk nincs összhangban; életnedveinket
megtartjuk magunknak (pl. táplálékhiány, alultápláltság esetén); mindent önmagunkra
vonatkoztatunk, elzárkózunk az idegen (megtermékenyítő) impulzusok elől; az
áldozatkészség és az odaadás hiánya; elmulasztjuk a havi tisztulást és megújulást.
Feldolgozás: nyúljunk vissza tudatosan azokhoz az életszakaszokhoz, amelyek a nővé
válást megelőzik (gyermekkor, pubertás); válasszunk olyan gyakorlatokat és rituálékat,
amelyeknek a segítségével a megelőző időszakok feladatait is megválthatjuk: játsszuk
el a méhen belüli (inrauterin) időszak ősbizalmát, a gyermekkor gyermekiségét, az
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általános iskolai tanulást, a serdülőkori játékokat, alkalmazzunk eksztázisgyakorlatokat (szexualitás, zene, sport, tánc).
Feloldás: váltsuk meg a gyermeki létet, hogy el tudjunk szakadni tőle, készüljünk fel
az első vérzésre és a női létre, gyakoroljuk az átalakulás megfelelő (kollektív) rituáléit
(lásd: Sors. „Serdülőkor" fejezete).
Ősprincípium: Hold-Szaturnusz.
írod.: Frau., Sors. („Rituálék" fejezet).

Merevgörcs
(tetanusz)
Testi szint: az egész szervezet érintett.
Tüneti szint: az állati ürülékben és a talajban élő kórokozók sebhelyeken keresztül
behatolnak a szervezetbe, a központi idegrendszeren keresztül merevgörcs alakul ki,
amelybe az érintettek 40 százaléka belehal: az alsóbb árny világhoz (az ürülék és
a talaj bomlástermékekből áll) tartozó energiák áttörik a határokat, és felszínre jutnak,
behatolnak, elfoglalják és megmérgezik a központi területeket; a sebesülés helyén erős
fájdalmak lépnek fel, amelyek izomgörcsöket eredményeznek, és a test további
részeire is kiterjednek: nem tudjuk kinyitni az állkapcsunkat (ez az ún. görcsökkel
kísért szardonikus nevetés), nyelési nehézség, az arc izmainak görcsbe rándulása,
ingerlékenység, erőteljes, görcsös összehúzódások a hát egész területén, a hasi oldalon
és a tarkón; a halál beálltáig magunknál vagyunk, így a gyötrelmeket testestüllelkestül átéljük; a halált fulladás okozza.
Feldolgozás: (megelőzése: a tetanusz elleni oltás az egyetlen biztos védelem)
foglalkozzunk még idejekorán az Alvilág sötét erőivel, hogy megkíméljük magunkat
a támadásoktól; a harcok elől ne térjünk ki, és ne riadjunk vissza az összetűzésektől;
nevessünk szívből, mielőtt a mosoly görcsös formában az arcunkra fagy; az élet által
felkínált ingereket addig engedjük közel magunkhoz, ameddig képesek vagyunk
reagálni rájuk; ne nyeljünk le mindent ellenállás nélkül, és ne törődjünk bele
gondolkodás nélkül a dolgokba; járjuk utunkat egyenesen és határozottan, húzzuk ki
magunkat, és ne búsuljunk.
Feloldás: ismeijük meg Pán istent minden oldaláról; béküljünk ki az Alvilág ősi
erejével; tapasztaljuk meg a lelkünk mélyén lakozó, kísérteties erőket, mielőtt
„megszorongatnának" bennünket; méijük fel izmaink teljesítőképességét, és találjunk
benne örömöt.
Ősprincípium: Mars-Szaturnusz-Plútó.

Mérgezés
(intoxikáció; szándékos mérgezés esetén lásd: Öngyilkosság; egyéb esetben lásd még:
Önmérgezés, Botulizmus, Baleset, Munkahelyi, háztartási baleset)
Testi szint: elsődlegesen a gyomor (érzelem, befogadókészség), de az egész szervezet
érintett.
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Tüneti szint: a veszélyforrást félreismerve vagy figyelmetlenség miatt, tévedésből
veszélyes anyagokat kebelezünk be; a világ megemésztését túlzásba visszük, az élet és
a veszélyek dolgában gondtalanul és tudattalanul túlbecsüljük lehetőségeinket.
Feldolgozás: tudatosítsuk, hogy a világgal felületesen bánunk, hogy feldolgozási
módszerünk gondatlan; fejlesszük tovább szimatunkat, bízzuk magunkat
előérzetünkre, és így beazonosíthatjuk a veszélyeket; meijünk tudati szinten többet
vállalni, hogy testünket megszabadítsuk ettől a tehertől.
Feloldás: nagyfokú figyelemmel ténykedjünk a világban, és kezeljük tudatosan
a veszélyeket.
Ősprincípium: Neptunusz/Plútó (a méreg fajtájától függően).

Mértéktelenség
(abúzus, beteges eltúlzása bizonyos élvezeti cikkeknek, cselekvésmintáknak)
Tüneti szint: a testi és a lelki szint felcserélése (az alkoholistának inkább spirituális
témákkal, mint a „spiritusz" fogyasztásával kellene foglalkoznia; a pedofilnak a benne
élő gyermeket kellene felszabadítania, és ki kellene békítenie lelkét a titkolt tisztaság
és ártatlanság utáni vágyával).
Feldolgozás: meditáció (szellemi-lelki) vágyainkról; a mámor és az eksztázis
felfedezése magunkban mindenféle segédeszköz nélkül.
Feloldás: azonosulni a kereséssel (drogfüggők esetében); azonosulni a bennünk lévő
nőies oldallal (a nőkön erőszakot alkalmazók esetében); általánosan: az élet spirituális
(vallásos) dimenzióinak felkutatása, magunk mögött hagyni a túlkapások kényszeres
ismétlési mintáját.
Ősprincípium: Plútó, Neptunusz.
írod.: Vkass. Sucht und Suche (Függőség és keresés), Mkass. Suchtprobleme
(Függőségi problémák).

Mesterséges végbélnyílás

(anus praeternaturalis; lásd még: Végbélrák)
Testi szint: végbél (Alvilág), végbélnyílás (az Alvilág ki- és bejárata).
Tüneti szint: problémák az elengedéssel kapcsolatban; a leadás helyszíne hátulról
előre, a középpont felé helyeződik; az Alvilág kizárása az életünkből; titkos kívánság
arra vonatkozóan, hogy megismerhessük, bejárhassuk a tudattalant; a kiválasztás
eredménye láthatóvá válik.
Feldolgozás: felismerni, mely területeken engedünk ki „csúf' dolgokat a nem megfelelő helyen; árnyékterápia: jobban megnézni azokat a dolgokat a saját életünkben,
amelyeket semmi szín alatt nem akarunk napvilágra hozni; tudatos szinten: a régi,
elavult dolgokkal (széklet) való foglalatosság; az árnyék birodalmából jövő „ürüléket"
(kiválasztási terméket, szekrétumot) tudatosan feldolgozni és eltávolítani.
Feloldás: az árnyoldalak integrálása életünkbe, és megbékélés saját énünkkel
az önmegvalósítás érdekében (én + árnyoldalaim = saját magam).
Ősprincípium: Plútó-Uránusz.
írod.: Ver.
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Meteorizmus
(lásd: Puffadás)

Metrorrhagia
(lásd: Köztes vérzés)

Migrén
(hemicrania, „félfejűség"; lásd még: Fejfájás, tenziós fejfájás)
Testi szint: fej (a test fővárosa).
Tüneti szint: féloldali fejfájás: a valóság egyik oldala fáj és segítségért kiált;
a gondolkodás vagy érzés egyoldalúsága; a helyzetek egyoldalú, elfogult szemlélése
során ördögi körbe kerülünk: a fceíségbeesés a fejben és a tudatban kialakult ellentétre
mutat rá; (pszichoanalitikai szemszögből) reakció a nő nárcisztikus megsértésére,
vagyis a női önérzet megbántására; a figyelmesség kierőszakolása; ily módon elérni
azt, amit egyébként nem kapnánk meg; a hideg kéz (kommunikációs elzárkózásról
tanúskodik) felmelegítése gyakran migrénrohamokhoz vezet; a migrén a túl hosszú
bezárkózásról árulkodik, és a beteg migrén formájában adja le a felgyülemlett
feszültséget; az ösztön és a gondolkodás közötti konfliktus, a gondolkodás pótolná
a cselekvést; az erotikus impulzusok blokkolása már a fejben megtörténik; gyakran
tudatos törekvés arra, hogy a szexualitást a fejben éljük ki, a migrénroham
lefolyásában hasonlít az orgazmushoz: a fej válik az alsótestté - orgazmus a fejben;
az előtérben feltűnő fényjelenségeket Olivér Sacks 30 szerint csak akkor tekinthetjük
magasabb rendű, spirituális fénynek, ha a szexualitás alsóbb rendű fénye felszabadult
(lásd: Hildegard von Bingen31 „migrénvízióit").
Feldolgozás: béküljünk ki először „fejben" a szexualitással, majd helyezzük vissza
az alsó területre; ismerjük és szeressük meg mélységeinket; hódítsuk meg nemi
Alvilágunkat; hozzuk összhangba a vágyakat és a gondolkodást: kapcsoljuk össze
a gondolkodást és a cselekvést; a „fejünkbe szállt" dolgokat irányítsuk vissza
a helyükre, tanuljunk meg őszintén „nemet" mondani, és ne használjuk a migrént
kifogásnak; tanuljuk meg elhatárolni magunkat a hozzánk közel álló emberektől,
ismerjük fel igényeinket, és követeljük meg azokat magunktól és másoktól, mielőtt
a migrén átveszi ezt a feladatot helyettünk; alakítsuk ki a megfelelő egyensúlyt
a szolgálatkészség és énünk igényei között.
Feloldás: hangoljuk össze a jobb (érzés) és a bal (gondolkodás) agyféltekét;
a féloldalúságot (azt az érzést, hogy csak fél emberek vagyunk) formáljuk egésszé
(két fél egy gömböt alkot, egy „kerek dolog"): fogadjuk el emberi mivoltunk mindkét
oldalát (fény és árnyék); találjuk meg a sötétben a fényt (Hildegard von Bingen);
béküljünk ki saját nemiségünkkel és annak helyével a test alsóbb szintjén.
Ősprincípium: Mars-Vénusz-Uránusz.
írod.: Út., Mkass. Kopfschmerzeti (Fejfájás).
30 Angol neurológus - a Szerk.
31 A 12. században élt híres gyógyító, apáca - a Szerk.
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Mióma
(myoma uteri)
Testi szint: anyaméh (termékenység, védettség).
Tüneti szint: nem beteljesült vagy tudattalan, gyermek utáni vágy: gyermekfej
nagyságú mióma a gyermekvárás helyén; kinövések a termékenység szintjén (amit „ki
kellene nőni"); a termékenység utáni tudattalan vágy meghaladja lehetőségeinket;
rossz útra tévedt, de jó indulatú növekedés: a probléma, amely ilyenkor
a leggyakrabban az életkor miatt már idejét múlt konfliktus, regresszív módon
visszasüllyed a test szintjére.
Feldolgozás: emeljük termékenységünket és növekedés utáni vágyunkat szellemi-lelki
szintre; „szüljünk" szellemi gyermekeket; teremtsünk „termékenységünk" számára
felszabadítóbb utakat.
Feloldás: a Nagy Anya archetípusának megvalósítása: váljunk saját anyánkká,
gondviselőnkké új életünkben.
Ősprincípium: Hold-Jupiter.
írod.: Frau., Sors., Mkass. Frauenprobleme (Női problémák).

Mirigydaganat
(adenoma, jóindulatú, a ki választószövetből kiinduló duzzanat)
Testi szint: a legkülönbözőbb mirigyszövetek (irányítás, információ).
Tüneti szint: duzzanat, buijánzás, az adott mirigyszövet esetleges túlműködése.
Feldolgozás: megtanulni szimbolikus téren terjeszkedni (pl. bronchus adenoma
= a kommunikáció kiterjesztése).
Feloldás: az adott mirigy mint kiindulópont szimbolikus síkján történő szellemi-lelki
növekedés.
Ősprincípium: Jupiter.

Mirigygyulladás
(adenitis)
Testi szint: mindenütt, ahol mirigyek (rendőrőrsök) találhatók a szervezetben
(pl. nyak, lágyék, hajlatok).
Tüneti szint: konfliktus, harc, védekezés: a háború korlátozott területen zajlik.
Feldolgozás: bátran és nyíltan vállalni az összeütközést, a ránk tornyosuló
problémákkal szembenézni, ahelyett hogy arra várnánk, hogy „forgalmi dugó"
alakuljon ki a szervezetünkben; védekezni, és megtanulni nyíltan szembeszállni
környezetünkkel.
Feloldás: merjünk bátor és az összeütközéseket nyíltan felvállaló életet élni.
Ősprincípium: Mars.

Mitralis stenosis
Testi szint: szív (a lélek, a szerelem, az érzelem helye, energetikai központ).
Tüneti szint: ellenállás a szívben; központi akadály saját életünk központjában, amely
a vitalitás nagy részét felemészti; nagy, be nem vallott félelemélmény; tartalékok
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nélküli élet; az élet elhalványul; szívünk vérét környezetünkre pazaroljuk; nem jut elég
a szellemi-lelki energiához (táplálékhoz).
Feldolgozás: korlátok elfogadása; ismeijük el a lemondást mint szükségszerűséget;
szűk határaink felismerése, a lelki tehetetlenség elfogadása; ismeijük fel és lássuk át
a hatalomfitogtatás fondorlatait.
Feloldás: alázat azokkal az akadályokkal szemben, amelyek ellen semmit se tehetünk;
az ellenpóluson: építsük be a messzeség és az energia szabad áramlását életünkbe.
Ősprincípium: Nap-Szaturnusz.
írod.: Herz.

Mixödéma
(lásd még: Pajzsmirigy-alulműködés)
Testi szint: pajzsmirigy (fejlődés, érés), bőr alatti kötőszövet (védelem, szigetelés).
Tüneti szint: a bőr alatti zsírszövetben nyálka raktározódik: „vastag a bőrünk";
'
felduzzadt, sárgás hideg bőr: élettelen arckifejezés; vékony, törékeny haj: szabadság és
hatalom ügyében rosszul állunk; só- és vízvisszatartás: a női lelkület a lelki szint
helyett a testi szinten mutatkozik meg, ezáltal a test felduzzad; az alapanyagcsere
drasztikusan csökken: az életfolyamatok leállnak; nő a koleszterinszint: regresszív,
visszavonulásra és elszigetelődésre hajlamos magatartásforma kifejeződése;
szenvedélyektől, ösztönöktől mentes, nehézkes vegetálás, csak „tengetjük életünket,
amíg a halál el nem jön", a külvilág dolgai iránt nem érdeklődünk: befalazzuk
magunkat; minden hidegen hagy; halottnak tettetjük magunkat; az élet iránti
érdeklődés hiányt szenved; a tetszhalál és az élve eltemetkezés majdnem minden esete
erre a területre vezethető vissza.
Feldolgozás: növesszünk vastag bőrt (átvitt értelemben), és válasszuk el magunkat
a külvilágtól, a vastag falak mögött bontakoztassuk ki (újra) életre kelt önmagunkat;
visszavonulás a külvilágtól, az aktivitás csökkentése: mondjunk le önként a külső
szabadságról és hatalomról; engedjük megtörténni a dolgokat; a lelkiek hatoljanak
a szívünkig; hagyjuk a régit meghalni; foglalkozzunk elmélyülten a halállal, küzdjünk
a lelki javakért az anyagiak helyett, és törődjünk a túlvilág problémakörével
(transzcendencia).
Feloldás: befelé fordulás, váljunk tudatosan a világot bebarangoló vándorrá:
szerezzünk transzcendens tapasztalatokat.
Ősprincípium: Szaturnusz-Neptunusz.
írod.: Léi.

Mocsárláz
(lásd: Malária)

Mononucleosis
(Pfeiffer-féle mirigyláz)
Testi szint: nyirokcsomó (rendőrőrsök), máj (élet, értékelés, visszacsatolás), epe
(az életerő szűrője, életeroraktár).
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Tüneti szint: duzzadások az egész nyirokrendszer területén, elsődlegesen a nyirokcsomók dagadnak meg a máj és az epe területén (különösen érintettek a fiatalok
és a nagyobb gyermekek): kiemelt figyelmet kapnak így a helyi rendőrőrsök, a májjal
kapcsolatos témakörök, mint az élet értelmének kérdése (filozófia), rátalálni saját
mértékünkre, és megbecsülni azt, illetve az epéhez tartozó szűrő és tároló feladatokat;
jelentős szerephez jut az életenergia képződése is; láz: az egész védelmi rendszerünk
általános mozgósítása a betolakodókkal szemben (mononucleosisvírusok).
Feldolgozás: vegyük fel a harcot a külső kihívásokkal: összeütközések lokális szinten
és általában véve, amihez az általános rendszer széles körű mozgósítása szükséges;
harcoljunk az élet értelméért, a helyes értékítéletért, a megfelelő mértékért;
foglalkozzunk behatóan ezekkel a kérdésekkel, és harcoljunk teljes erőnkből; vonjuk
ellenőrzésünk alá életenergiánk áramlását.
Feloldás: teljes odaadással vívjuk meg belső harcainkat, foglalkozzunk elmélyülten az
élet központi kérdéseivel.
Ősprincípium: Mars-Jupiter.

Mouches volantes
(lásd: Üvegtesti homály)

Mucoviscidosis
(öröklött anyagcserezavar, amelynek következtében a tüdő, a hasnyálmirigy és a belek
mirigyei által termelt váladék besűrűsödik)
Testi szint: anyagcsere (körforgási egyensúly), tüdő (kapcsolat, kommunikáció,
szabadság), belek (anyagi benyomások feldolgozása), hasnyálmirigy (agresszív
elemzés, édes élvezet).
Tüneti szint: gátak alakulnak ki (elnyálkásodás, elzáródás); a sűrű folyású váladék
miatt megváltozik a szervek alakja: készüljünk fel a kihívásokkal teli akadályokra;
elzáródáshoz vezető besűrűsödés a női, nyálkás területeken; a tüdő elnyálkásodása:
gázcserezavarhoz és a tüdő túlzott kitágulásához vezet (-* Tüdőtágulat):
kommunikációs probléma; a tüdőproblémák alárendelt következménye: a szív túlzott
igénybevétele (-* Cor pulmonale); a máj terheltsége (-* Májcirrózis): saját dolgaink
és az élet értelmének megtalálása nehézségekbe ütközik; a mirigyek kivezető
csöveinek eltömődése folyamán gyakran alakul ki fertőzés (illetve allergia).
Feldolgozás: törődjünk intenzíven a tüdő gázcseréjével, gyógytorna és lélekgimnasztika = fizikailag: „kopogtatás", leszívás és légzőgyakorlatok, lelkileg: kommunikációs
és kapcsolatteremtési gyakorlatok; támogassuk aktívan a belek emésztési és
feldolgozási folyamatát; merüljünk el a nyálka női birodalmában, járjuk körül mélyrehatóan a témát, és igazítsuk ehhez életünk minden szintjét; keressük aktívan és
tudatosan az élet értelmét; tudatosítsuk belső lustaságunkat, ismerjük és dolgozzuk fel
saját létünk és életünk folyamának lassúságát és nehézkes előrehaladását.
Feloldás: az akadályok ellenére teremtsünk környezetünkkel kapcsolatot és alkalmat
az eszmecserére; segítsük elő a világmindenség befogadását és megértését.
Ősprincípium: Merkúr-Hold/Szaturnusz.
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Mumpsz
(parotitis epidemica, fűltőmirigy-gyulladás; lásd még: Gyermekbetegségek)
Testi szint: föltőmirigy (fül = engedelmesség).
Tüneti szint: a fültőmirigy gyulladásos megduzzadása és konfliktusai (hörcsögre
emlékeztető pofazacskók): a konfliktus a női, síkosító váladék (nyál) termelődését
érinti; átterjedhet más nyálmirigyekre, pl. a hasnyálmirigyre is (a problémák
az emésztést érintik); felnőtt férfiaknál az esetek 25 százalékában a here is érintett
(a konfliktus a férfiasság és a termékenység témakörét is érinti), az esetek
30 százalékában az agyhártyára (a központra) is átteijedhet; mint más gyermekbetegségek esetében, itt is fertőzésről van szó, vagyis olyan konfliktusról, amely
a gyermek fejlődését, éretté válását kíséri (a következő lépcsőfok előtti feszültség,
bizonytalanság).
Feldolgozás: (szülők és gyermekek számára) olajozzuk meg a gépezetet;
foglalkozzunk tüzetesen a női pólusú váladék és emésztőnedv termelődésének
kérdéskörével; tartsuk szem előtt, hogy az összetűzés továbbterjedhet a materiális
(bél) és az immateriális (agy) benyomások feldolgozásának és megemésztésének
témakörére is; adott esetben a férfiasság és termékenység területét is vizsgáljuk meg
kritikus szemmel; nyissunk az újra, új fejlődési irányokra; fejlesszük
konfliktusmegoldó készségünket, és számoljunk a feszültség kirobbanásával, mivel ez
elengedhetetlen a növekedéshez.
Feloldás: tudatos lemondás saját gyermeki létünk már idejétmúlt szakaszáról;
készüljünk fel a női pólus konfliktusaira, ezek folytatódnak egészen addig, amíg nem
sikerül függetlenné válni az anyaszereptől vagy az anyától; bátran és határozottan
lépjünk az új területekre (konfliktusok és fájdalmak árán is); viszonyuljunk nyíltan
saját fejlődésünkhöz.
Ősprincípium: Hold-Mars.
írod.: Sors.

Munkahelyi, háztartási baleset
(lásd még: Baleset)
Testi szint: bármely testrész érintett lehet.
Tüneti szint: „megégeti a száját", „megégeti az ujját", „megbotlik, belebotlik",
„a saját húsába vág", „kisiklik az élete", „megüti a bokáját", „kicsapong", „lezuhan"
(a karrierlétrán), „elvérzik", „otthagyja a fogát", „hanyatt esik"; „kiüti magát", „kiég",
„leég", „vereséget szenved", „kihúzzák a talajt a lába alól", „melléfog", „mellényúl",
„félrecsúszik", „letér az útról", „elvész", „sípcsonton rúg", „övön aluli ütés",
„eltakarítja az útból", „falhoz állítja", „elteszi láb alól", „csapdát állít valakinek",
„csattanós pofont ad", „túlerőlteti magát", „megemeli magát", de ugyanakkor
„pöffeszkedik", „hivalkodik", „gőgösködik".
Feldolgozás: a baleset lefolyásának pontos rekonstrukciója és értelmezése az aktuális
élethelyzetben szellemi-lelki síkon; „kiszállni a mókuskerékből", vagyis az élet
megszokott körforgásából; új utakon járni, ahelyett hogy hagynánk magunkat
erőszakkal új utakra terelni; megoldást jelenthet még, ha a (paradicsomi) egységből
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való kiesés miértjével foglalkozunk, és saját „dölyfösségünkön" gondolkodunk,
ahelyett hogy állandóan a dolgok velejébe vágnánk.
Feloldás: a baleset magasabb, szellemi-lelki szinten történő megértése; pl. új utak
építése, ahelyett hogy újra meg újra eltévednénk; „kitáncolni a sorból", „kirúgni
a hámból", „a lovak közé csapni", ahelyett hogy „botladoznánk"; „megragadni a forró
vasat", ahelyett hogy „megégetnénk az ujjunkat", inkább „mélyen szántó"
gondolatokba bocsátkozni, mintsem apró „horzsolásokat" szerezni; merni „mélyebbre
merülni" a dolgokban, ahelyett hogy a „saját húsunkba vágnánk"; mozgékonyságot
kifejleszteni minden irányba, ahelyett hogy állandóan „kicsúsznánk" a középpontunkból, megtanulni vitatkozni, ahelyett hogy unos-untalan „összerúgnánk a port"
környezetünkkel; inkább kisebbre venni a kezdőlendületet és megépíteni az alapokat,
mintsem „lezuhanni"; önszántunkból és a megfelelő időben bevetni (élet)energiánkat,
még mielőtt „elvéreznénk"; számláinkat időben kifizetni (a szó szoros értelmében is),
mintsem később otthagyni a fogunkat, inkább körültekinteni, a dolgok mindkét oldalát
megvizsgálni, mintsem aztán „hanyatt esni", időben tisztában lenni, szembenézni
a tényekkel, mint hagyni magunkat „kiütni a nyeregből", „égni a vágytól", hogy
megtaláljuk valamire a megoldást szintén jobb, mint „kiégni"; lelkesedést szítani;
észrevenni a dolgok másik oldalát is, még mielőtt „visszaütne a bumeráng"; inkább
bátran harcolni és elviselni a vereséget, mintsem „csapást mérni" másokra;
gondoskodni a „földelésről", ahelyett hogy „hagynánk kihúzni a talajt a lábunk alól";
inkább „átrágni" magunkat az összes lehetséges megoldáson és lehetőségen, mielőtt
„mellényúlnánk" vagy „melléfognánk", illetve valami „balul ütne ki" (a kreativitás
gyakorlása); inkább „beleveszni" a sok teendőbe, minthogy valóban „elvesznénk",
„elveszítenénk önmagunkat"; mindenre felkészülni, mielőtt „övön aluli ütéseket
kapnánk"; inkább nyíltan és őszintén konfrontálódni, mintsem ,.falhoz állítani"
egymást; saját halandóságunkon meditálni inkább, mintsem másokat szavakkal
tönkretenni; jobb teljes erőből „nekifogni valaminek" vagy „megfogni a dolgok
végét", mintsem később dölyfössé, pöffeszkedővé válni.
Ősprincípium: Uránusz.
írod.: Herz., Vkass. Krankheit als Symbol (A betegség mint szimbólum).

Mutizmus
(lásd: Autizmus)

Művese
(lásd: Zsugorvese)

M/asthenia
(izomgyengeség)
Testi szint: a mozgásszerv harántcsíkolt izomzata (motor, erő).
Tüneti szint: a váz-, illetve a legnagyobb izmok gyors kifáradása, ami teljes
izomgyengeséghez vezethet; már nem vagyunk képesek semmire; beszédbénulás: nem
tudjuk kifejezni magunkat; nyelésbénulás: már semmi se megy le a torkunkon; akár
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halálos kimenetelű légzésbénulás is kialakulhat: a polaritással való kapcsolat
megszűnése.
Feldolgozás: engedélyezzünk szellemi-lelki nyugalmat magunknak; merüljünk el
, tudatosan a csendben (lásd néhány szerzetesrend, pl. a karmeliták); mondjunk le
mindenfajta bekebelezésről és anyagi tulajdonról; készüljünk fel a be- és kilégzésben
megmutatkozó polaritás elhagyására.
Feloldás: lebegjünk tudatosan túlvilági létünk felé, ahol szavak nélkül
kommunikálunk, nincs bekebelezés, izmaink ereje nélkül mozgunk és a polaritás
törvényei megszűnnek.
Ősprincípium: Mars-Neptunusz.

Myasthenia gravis
(lásd még: Izomsorvadás)
Testi szint: izomzat (motor, erő).
Tüneti szint: kapcsolatban áll a csecsemőmiriggyel, ami normális esetben
felnőtteknél visszafejlődik, itt azonban hosszabb ideig aktív marad, vagy ismét
növekedésnek indul: megrekedünk egy gyermeki életszakaszban, szeretnénk, ha
anyáskodnának fölöttünk; nem akarunk felserdülni és önállóvá válni; az önállóság
elvesztése konkrét vonatkozásban, gyakran kompenzációs próbálkozásokkal:
a felnőttség hangsúlyozása, azonban az emocionális jellemvonások fejlődése elmarad
(pl. az a férfi, aki mindig az anyát keresi a nőben, vagy a kislánynak látszó fiatalasszonyokat keresi, akiket azonnal eltaszít magától, amint azok önállóvá válnak);
hajlam a gyermeki sértődöttségre, bezárkózunk, ha nem mi állunk a középpontban;
gyengeségünkből kifolyólag arra törekszünk, hogy a középpontba kerüljünk; hajlam
gyomorpanaszokra: fáj a középpont.
Feldolgozás: engedjük meg, hogy gyengék legyünk, hogy mint egy gyermek,
segítségért kiáltsunk; éljük át újra a serdülő- és fiatalkort, hogy magunk mögött
hagyhassuk azt.
Feloldás: találjuk meg magunkban a belső gyermeket, ahelyett hogy külsőleg
törpülnénk gyermekké.
Ősprincípium: Mars-Neptunusz.
írod.: Sors., Mkass. Lebenskrisen (Életválságok).

Mycosis
(lásd: Bőrgombásodás, Szájpenész)

Myelitis
(a gerincvelő fehérállományának gyulladása)
Testi szint: központi idegrendszer (hírszerzés), gerincvelő (információs kapcsolat
felülről lefelé).
Tüneti szint: konfliktus, harc (fertőzés) a szervezet adathálózatában, aminek
következtében akadályok képződnek a mindenkori lokális, horizontális szinteken,
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valamint a központi összeköttetésben fentről lefelé, és fordítva; harcban áll a központi
és a helyi szabályozás, irányítás, az élet logisztikai rendszere kockán forog.
Feldolgozás: a központi feladatokért, illetve az élet ügyeivel kapcsolatos
szabályozásért folyó bátor és harcias küzdelem.
Feloldás: minden energiát az élet irányításának újjászervezésére kell fordítani.
Ősprincípium: Merkúr-Uránusz-Mars.

Myeloma
(plasmocytoma; lásd: Csontrák)

Myocarditis
(lásd: Szívizomgyulladás)

Myodegeneratio cordis
(lásd: Szívizom-elfajulás)

Myogeiosis
(lásd: Izomkeményedés)

Myopia
(lásd: Rövidlátás, közellátás)

Myositis
(lásd: Dermatomyositis)

N

Nagy has
(lásd még: Túlsúly)
Testi szint: has (érzés, ösztön, élvezet, középpont).
Tüneti szint: a kötény ápol és eltakar, mint ahogy az ágyékkötő is eltakaija
az ágyékot; véd a kosztól és a szennytől; menekülés a kövérségbe és a bébihájba; nem
akarjuk felvállalni az altestet, és annak igényeit: a has hangsúlyozása a gyermeki hasra
emlékeztet, a has nemileg semlegessé tesz, és ezáltal ártalmatlanná; gyakran összefügg a megsebzettséggel: probléma az anyasággal; a has mint a terhesség szimbóluma.
Feldolgozás: megvizsgálni a személyes szexualitást és szemérmet; átvitt értelemben
óvni magunkat a szexuális túlkapásoktól; felismerni a „tisztaság megőrzésére"
irányuló kísérleteinket, és ellenőrizni, hogy nincs-e erre hatásosabb módszer, mint
amit eddig alkalmaztunk (olyanná válni, mint egy gyermek); a jupiteri tartalmakat
nem korlátozni a zsírpárnákra.
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Feloldás: a testi teltség helyett kiteljesíteni a szemérmesség (érzékenység)
„felszabadultabb" oldalait; tudatos aszkézis (mint az élet művészete).
Ősprincípium: Hold-Jupiter.
írod.: Frau., Súlypr., Mkass. Frauenprobleme (Női problémák).

Nagyothallás
(hypacusis, halláscsökkenés; lásd még: Időskori halláscsökkenés, Siketség,
süketnémaság)
Testi szint: fül (engedelmesség).
Tüneti szint: a külvilág akusztikusán eltávolodik; idős embereknél a megoldatlan
lelki tényezők, mint a makacsság és hajlíthatatlanság jele; nem akarunk semmit se
hallani (és látni); a test megteszi azt, amit az ember elmulaszt; kibújik a napi gondok
alól; a saját világunkba való visszavonulás nem megfelelően megoldott formája; az
alkalmazkodóképesség és a rugalmasság elvesztése, csökkenő készség arra, hogy
hallgassunk másokra, és engedelmeskedjünk; többé senkit se (tudunk) meghallgatni;
a külvilág lényegtelenné válik; kevésbé leszünk elérhetők a külvilág számára;
tudattalanul elkülönülünk.
Feldolgozás: (f)elismerni a sors felhívását, miszerint el kell távolodjunk a külvilágtól,
és a belső világ felé kell forduljunk; felhagyni azzal, hogy kívülre figyelünk és
másokra hallgatunk; megtanulni bízni belső hangunkban.
Feloldás: belső hangunkat meghallani, és hallgatni rá (engedelmeskedni neki).
Ősprincípium: Szaturnusz-Szaturnusz.

Nagyzási mánia

(mániánál, skizofréniánál, alkoholizmusnál; gyakran „jóindulatú" formában is, az
előbbi alapbetegségek nélkül is előfordulhat: nárcisztikus életforma)
Tüneti szint: önmagunk túlzott felértékelése, amely mély kisebbrendűségi érzésből
ered; saját szellemi és testi teljesítőképességünk mértéktelen túlbecsülése; azt hisszük,
hogy mi vagyunk a legjobbak, mindenek felett állunk; hübrisz: összetévesztjük
magunkat Istennel.
Feldolgozás: (elmezavar esetén: az alapproblémával együtt értelmezni és feldolgozni);
legyünk őszinték magunkhoz, és ismeijük fel, hogy ha „magas lovon ülünk", csupán
abbéü félelmünket bizonyítjuk, hogy a mélybe zuhanhatunk; megtartani jó
tulajdonságainkat, de közben figyelnünk kell mások véleményére is (ezekkel
kapcsolatosan); belátni, hogy valóban különlegesek vagyunk, de azt is, hogy a maga
módján mindenki az; átlátni az ábrándon, és szem előtt tartam céljainkat: az Ikaroszról
szóló mítosz lebegjen a szemünk előtt, aki fel akart repülni egészen a Naphoz,
ahelyett hogy belső fényességével vált volna eggyé; vizsgáljuk meg a saját magunkról
kialakított képet, pl. zen meditáció segítségével.
Feloldás: eggyé válni saját magunkkal: fejlesszük önbizalmunkat; egyesüljünk
a mindenséggel, és váljunk az egység részévé.
Ősprincípium: Jupiter-Nap.
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Napszúrás
Testi szint: agy (kommunikáció, logisztika), gerincvelő (adathordozó).
Tüneti szint: egészen a delírium állapotáig teijedő fáradtság és agyvérzésig terjedő
agykárosodás: elmenekülni, kivonni magunkat a tudatos felelősség alól; az életenergia
elhagyja megszabott útvonalát, és akadályozza a központot a kormányzásában; ha túl
erősen süti a nap tűz eleme a fejünket, az a felelősség elől való menekülésre késztet
minket (napszúrás): a fej, a test fővárosa és a kormányzás székhelye (agy) felmondja
a szolgálatot; extrém esetben: a légzőközpont bénulása vagy szívelégtelenség miatti
halállal is végződhet; megszűnik a kapcsolat a poláris világgal; a tűz elem egyoldalú
hangsúlyozása halálhoz vezethet.
Feldolgozás: transzformáljuk át a nap tűz elemét lelkesedéssé, amelynek segítségével
ötleteinket formába önthetjük; inkább ne menjünk a napra; iktassunk be több szünetet
- nem kell mindig lázasan dolgoznia az agyunknak (a kormányzás székhelyének) -,
még mielőtt az egész főváros „dugóba kerülne"; allopátiás feldolgozás: tanuljuk meg
mértékkel kezelni a tüzet.
Feloldás: kössünk békét a tűz elemmel.
Ősprincípium: Nap-Jupiter.

Narancsbőr
(lásd: Cellulitisz)

Nátha, influenza
(lásd még: Légúti megbetegedések)
Testi szint: fej (a test fővárosa), fül (hatalom, büszkeség, szexualitás), nyak
(bekebelezés, kapcsolat, kommunikáció), tüdő (kapcsolat, kommunikáció, szabadság),
izomzat (motor, erő).
Tüneti szint: nemtörődömség és ridegség az élet dolgaival szemben; magunkba
zárkózunk, és semmi sem melegíthet, vidíthat fel: „meghűlés"; olyan kórokozók
(influenzavírusok) okozzák, amelyek a „dráma" megjelenítésére alkalmasak;
bezárkózunk, a kifelé vezető érzékszerveink kapuit becsukjuk; visszahúzódunk
a mindennapi élet válságaitól: védőfalat építünk papír zsebkendőkből; igazi, beteg
környezetet alakítunk ki; tartózkodunk az emberektől és a kellemetlen helyzetektől:
„ne gyertek túl közel hozzám, náthás vagyok"; túlterhelés, menekülési vágy: „nem
akarunk semmit se látni, se hallani, csak bebújni az ágyba, és fejünkre húzni takarót",
a szociális életről való lemondás: „már nem bírunk többet lenyelni" (a megduzzadt
mandula erőszakosan blokkolja az átjárót); védekezési magatartás: „ugatni" másokra;
összetörtség és rekedtség, mint verekedés vagy ordibálás után; a kommunikáció
„korlátoltsága": orrunk bedugult, torkunk rekedt, a légcső eldugult, vagy
(a Tüdőgyulladásnál = legmélyebb szintű kommunikációs konfliktus) blokkolt
a lélegzetvétel, így olyan kommunikációt alakítunk ki, amihez már más kórokozók is
kellenek (leggyakrabban baktériumok); a védelemért folytatott harc megrázza egész
testünket (hidegrázás); tisztulási műveletek testi szinten.
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Feldolgozás: fogadjuk el az élettel szembeni érdektelenséget és a lelkesedés hiányát;
zárkózzunk el a külvilág elől, húzzunk határokat, hagyjunk szabad (belső) teret saját
magunk számára; önkéntes visszahúzódás a külső tevékenységek elől, ne engedjünk
a külső követeléseknek; zárkózzunk el a további befolyások elől, tisztázzuk, hogy már
nem vagyunk hajlandók elfogadni, „lenyelni" a jelenlegi helyzetet (eddigi
feltételeivel); lélegezzünk fel; védekezzünk határozottan, agresszívan: csapjunk oda az
ellenfélnek, még mielőtt a kórokozók csapnának le bennünket; szálljunk szembe
a kihívásokkal, adjunk teret a letörtség és a rekedtség számára; mondjunk le az összes
eddigi eszmecseréről (kommunikációról); „rázzuk magunkat gatyába", és javítsunk
eddigi élethelyzetünkön; éljük ki érzékenységünket (vagyis amikor a hajunk is égnek
áll valamitől: „ne éij hozzám"); tisztázzuk a bizonytalan helyzeteket.
Feloldás: mozgásban maradni; a megrögzült problémák tisztázása; alárendelni
magunkat az évszakok törvényszerű váltakozásának (az őszi és téli influenzajárvány
nyugalomra kényszerít, amelyre magunktól nem vagyunk képesek, holott ezek az
évszakok a téli álomról szólnak).
Ősprincípium: Mars-Neptunusz.

Nausea
(lásd: Egyensúlyzavarok, Kinetózis)

Necrospermia
(mozdulatlan, és ezáltal megtermékenyítésre alkalmatlan ondósejtek: spermatozidok)
Testi szint: here (termékenység, kreativitás), mellékhere (termékenység, érettség).
Tüneti szint: egyre gyakoribbá váló kórkép, a férfiak megtermékenyítőképessége
drasztikusan visszaesett az ipari országokban (kevésbé és gyengén mozgó
spermiumok); a termelői társadalom sok olyan káros anyagot termel, amely
tönkreteszi a spermiumokat; a beteljesületlen gyermek utáni vágy, terméketlenség
„oka" napjainkban majdnem mindig a férfi.
Feldolgozás: álljunk ki hiányos termékenységünk mellett: váljunk más területeken
termékeüenné, testünkben pedig termékennyé: vegyünk vissza
teljesítménykényszerünkből; a legegyszerűbb terápia: valódi szabadság (cselekvés
nélkül), engedjük megtörténni a dolgokat; korlátozzuk teljesítménykényszerünket,
és engedjünk szabad folyást (új) életünknek; téijünk magunkhoz; tegyünk olyan
dolgokat is, amelyeknek semmi hasznuk, semmi eredményük.
Feloldás: legyünk kifelé nyugodtabbak, befelé azonban élénkebbek és (lelkileg)
termékenyebbek.
Ősprincípium: Mars-Plútó/Szaturnusz.

Nehézfémmérgezés
(lásd még: Amalgámmérgezés, Ólommérgezés)
Testi szint: idegek (hírszerzés).
Tüneti szint: az alapvető szabályozó rendszer zárlata olyan tünetekkel, amelyek
az
ízületi gyulladásra vagy (akár) a Sclerosis multiplexre emlékeztetnek: nincs
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jól „behangolva", rossz az alaphangulat a szervezetben; (veszélyt jelentő) homok
került a gépezetbe; a test szabályozó rendszereinek blokkja: egyre kevésbé működik az
egyes részlegek összjátéka; Idegesség, túlérzékenység, feledékenység, kimerültség,
bélműködési problémák (mint Székrekedés), gombás fertőzés, vegetatív
idegrendszeri problémák, a Fejfájástól az Álmatlanságig.
Feldolgozás: a méreganyagok körültekintő kivezetése a szervezetből; megtalálni
az összhangot a környezettel: ésszerű alkalmazkodás az uralkodó életfeltételekhez
a környezeti feltételek figyelembevételével; áteresztőbbé, megengedőbbé válni:
ne vegyünk mindent személyes célzásnak, nem „magunkra venni mindenki ingét";
a (túl)érzékenységet átalakítani valódi érzékenységgé.
Feloldás: megtanulni bízni, búcsút venni a tiszta, egészséges világ képétől; konkrét
lépéseket tenni a közvetlen belső és külső világ gyógyulása felé.
Ősprincípium: Merkúr/Uránusz-Szaturnusz/Neptunusz.
írod.: Wege der Reinigung (A tisztulás útjai).

Nekrózis
(a sejtek elpusztulása jól körülírt szövetelhaláshoz vezet)
Testi szint: a test minden területe érintett lehet.
Tüneti szint: az elhalt területek a testben megfelelnek a lélek nem megélt vagy végleg
elpusztult témaköreinek, konfliktusainak: elhagyott harcmezők.
Feldolgozás: valljuk be magunknak, hogy tudatunknak az elhalt területekhez
kapcsolódó részei szintén „haldokolnak"; gondoljuk át, életünk mely témakörei
pusztultak el, amelyeket már nem lehet újra életre kelteni; adott esetben élesszük újjá
a fontosabb, már lezárt, „halott ügyeinket"; az elhaltaktól vegyünk búcsút,
és törekedjünk arra, hogy azok feladatait másként kompenzáljuk.
Feloldás: engedjük, hogy a régről átvett, örökölt modellek, az életet akadályozó
szokások szellemi-lelki szinten elhaljanak.
Ősprincípium: Szaturnusz.

Nemi betegségek
(szexuális úton teijedő betegségek; lásd még: AIDS, Hüvelygyulladás, Carcinoma in
situ, Chlamydia-fertőzés, Lapostetű/Morsneff-kór, Gonorrhoea, Herpes genitális,
Szifilisz, Trichomoniasis, Bőrgombásodás)
Testi szint: a test minden területén előfordulhat, de a fertőzés kapuja a nemi szervek
területe (szexualitás, polaritás, szaporodás).
Tüneti szint: különösen negatívan értékelt kórképek, amelyek soha nem értékelésről,
hanem értelmezésről kellene, hogy szóljanak; egyébként maga az élet egy nemi úton
teijedő, halállal végződő betegség; a közösülés biológiai értelme (a magok beültetése)
átértelmeződik, és magok helyett kis lények (kórokozók) kerülnek „beültetésre",
amelyek egy teljesen más életformát alakítanak ki; a szexuális partnerek
cserélgetésében rejlő veszély; úgy tűnik, a biológia részrehajló módon jutalmazza
a hűséget; (tudat alatti) konfliktus a szexualitásban és a nemiségben; a szexuális
izgalom lelkiismeret-furdalást okoz; szexuális eredetű lelkiismeret-furdalás azzal

371

NEPHROSIS

a hajlammal, hogy a félrelépésekért (ön)büntetés jár; (tudat alatt) elvesszük a saját és
párunk kedvét a szexuális érintkezéstől.
Feldolgozás: a szexualitást mint az élet teljességének szerves részét elfogadni;
ha a lelkiektől elkülönülten kezeljük, hajlamosak leszünk az elevenséget más úton
megvalósítani; inkább az eksztázisnak és a partnernek kinyílni, mint a kórokozók
számára; tisztasággal védekezni a szexualitás terén; tudatosítanunk kell, hogy
a polaritást szimbolizáló szexualitásban a legkisebb konfliktusból vagy
tisztátalanságból is komoly komplikációk keletkezhetnek; megszabadítani a nemiséget
a negatív értékeléstől; felismerni és értékelni az élvezetek birodalmát: az emberiség
túlélési garanciáját; megtanulni kiválasztani a megfelelőt: a helyes párválasztás
megoldja a problémát, a gond rendszerint a „melléfogásokból" származik; a lelket is
lángra lobbantani a szexualitás tüzével; egész lényünket átadni az eksztázisnak.
Feloldás: összekapcsolni a formát a tartalommal: a lélekkel átitatott testi szerelem
szilárd alapokra helyezett, tartós kapcsolathoz vezet, amely a leghatásosabb módszer
a betegség megelőzésére; megtanulni kezelni a polaritást, és a tapasztalatokat
a gyakorlatba átültetni; felfedezni az élet minden területére kiterjedő szexuális erőt
és mélységet (tantra-jóga).
Ősprincípium: Vénusz-Plútó,
írod.: Frau.

Nephritis
(lásd: Glomerulonephritis)

Nephrolithiasis
(lásd: Vesekő)

Nephrosderosis
(lásd: Vesezsugor)

Nephrosis
(vesedegeneráció)
Testi szint: vese (egyensúly, párkapcsolat).
Tüneti szint: a vesecsatornácskák elváltozásai során (lázzal járó fertőzések,
mérgezések, zsír-anyagcserezavarok következtében) a vizeleten keresztül fehéije ürül
a szervezetből (-• Fehéijevizelés), és ödémák alakulnak ki a testben; a vese szűrőképességének károsodása miatt nagyon fontos anyagok vesznek kárba, a test
lélekvizének áramlása blokkolt; életfontosságú anyagok távoznak felhasználás nélkül
a szervezetből.
Feldolgozás: engedjük, hogy átjárhatóbbá váljunk, és a dolgok átfolyjanak rajtunk.
Feloldás: legyünk nagyvonalúbbak (pl. párkapcsolatunkban), tudjuk elengedni
és továbbadni a fontos dolgokat is.
Ősprincípium: Vénusz-Szaturnusz.
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Neuralgia
(lásd: Idegfájdalom, Trigeminus neuralgia, Intercostalis neuralgia)

Neuritis
(lásd: Ideggyulladás)

Neurodermitis
(lásd még: Allergia)
Testi szint: bőr (határ, kapcsolat, gyengédség, tapintat).
Tüneti szint: az allergiás bőrreakciók kihívások elé állítanak bennünket: „mindenünk
viszket"; az allergének reakciókat váltanak ki, amelyek stimulálnak és ingerelnek,
„izgatóan" hatnak ránk; a felszínre törő szenvedély, belső tűz vagy harag jelei:
„valami felcsigáz"; vérre menő harc a szimbolikus ellenségek ellen, amelyeket az
allergének testesítenek meg (lásd
Allergia); túlreagálás, eltúlzott ellenségkép,
nagyfokú, tudat alatti agresszivitás; az agresszió kiül az arcunkra (agresszivitástól
lángoló arc), eltorzítva a külsőnket; az allergének elkerülése érdekében terrorizáljuk
környezetünket, és így éljük ki az agressziót; tudat alatti hatalmi játékok, agressziótúltengés, elnyomott életerő; csillapíthatatlan vágy, hogy véresre kapaijuk magunkat,
felszakítsuk saját határainkat; „csiklandósságunk" téves szintre szökött, „ki akarunk
bújni a bőrünkből"; kitaszítottnak érezzük magunkat (kizárjuk magunkat
a társadalomból), elkülönülünk.
Feldolgozás: bőrünkbe, testünkbe maró vágyaink tudatosítása; vállaljuk fel önként
a kihívásokat: az élet csiklandozhat, felcsigázhat ingerei révén, az ingerek sokaságát
tudatosan engedjük közel magunkhoz, és segítségükkel csalogassuk elő valódi
önmagunkat; nyissuk ki bátran határainkat; vizsgáljuk meg alaposan az ellenségesnek
hitt szimbólumokat, ismeijük meg és fogadjuk el teljes jelentésüket; reagáljunk
készségesen a dolgokra; ne hátráljunk, engedjük, hogy az élet felcsigázzon,
felingereljen; tegyük átjárhatóvá határainkat (bőrünket), hogy több kapcsolat és
gondolatcsere jöhessen létre; a testünk helyett juttassuk tudatosan kifejezésre az
agressziót, legyünk erőszakosabbak és támadóbbak: meijünk élni, legyünk
talpraesettek; tanuljuk meg óvni bőrünket: „menteni az irhánkat", és annak „zsilipjeit"
tetszésünk szerint megnyitni; a kihívások tudatos felvállalása, amelyek segítenek
utunkon; offenzív cselekedetek; az erotika élvezete; keressük a tudatos összetűzéseket
azokkal a területekkel, amelyek elől eddig kitértünk, és amelyetet elutasítottunk.
Feloldás: „kaparásszunk" addig a tudatunkban, amíg megtaláljuk, hogy mi viszket és
csiklandoz, mitől „futkos a hátunkon a hideg", és mi az, ami tűzbe hoz bennünket;
életünk kényes témáit is kezdjük el feldolgozni: „addig üssük a vasat, amíg meleg"
(Mars); szálljunk szembe az élettel.
Ősprincípium: Vénusz/Szaturnusz (bőr)-Mars (gyulladás),
írod.: Mensch., Mkass. Allergien (Allergiák), Vkass. Gesunder Egoismus - gesunde
Aggression (Egészséges egoizmus - egészséges agresszió).
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Neuropátia
(lásd: Idegfájdalom)

Neurózis
(lásd még: Szívneurózis, Gyomorneurózis)
Tüneti szint: a „normálistól" eltérő magatartásformák gyakran az időzavar talaján
bontakoznak ki (nem a szituációnak megfelelően viselkedünk, magatartásformánk
más időkből való), és szenvedést okoz; az itt következő megoldási javaslatok
a reinkarnációs terápia tapasztalatain alapulnak:
1. félelmen alapuló neurózis (probléma a szűk terekkel: gyakran egy még fel nem
dolgozott probléma, amely a születéskor átélt, első „szűk" élménnyel függ össze):
a születési trauma tudatosítása és értelmezése.
Ősprincípium: Szaturnusz.
2. depresszióval társuló neurózis (saját halandóságunk elutasítása): béküljünk ki
a halál = a megváltás gondolatával.
Ősprincípium: Szaturnusz.
3. kényszerneurózis (a tudattalanba süllyedt, meghiúsult szertartások): az elsüllyedt
szertartások újrafelfedezése, és megbékélés a még nyitott, ránk váró feladatokkal.
Ősprincípium: Szaturnusz.
4. hisztérikus neurózis (korábban gyakori speciális forma: konverziós neurózis;
a hisztérikus tünetek már megnyilvánulási formájukban is egyértelműen megmutatják
a problémát, úgymond kész színpadi formában mutatják be; eltúlzott önábrázolás):
tudatosítsuk a figyelem hajszolása mögött megbúvó, igaz szeretet utáni vágyunkat.
Ősprincípium: Uránusz-Nap.
5. 4 Perverziók a szexuálneurózis értelmében (szokatlan képzetek társulnak
a szexuális kielégüléshez): a különös jellegzetességek eredetének feltárása.
Ősprincípium: Vénusz-Uránusz.
6. karakterneurózis (jellembeli eltérés a „normálistól"): saját jellemünk azon
vonatkozásának megismerése és feloldása, amelyből a szenvedés kiindul.
Ősprincípium: Uránusz.
7. kóros , járadékneurózis" (olyan járulékok és kártérítések megkaparintásával
próbálkozunk, amelyek eredetileg nem járnának nekünk): a (külső szemlélő számára)
téves igények eredetének feltárása.
Ősprincípium: Mars-Uránusz (égy félrecsúszott kívánság háborúja).
Feloldás: (a neurózisoknál általában) tudatosítsuk a betegség alapjául szolgáló
időzavart, és éljünk csak a jelenben, az adott pillanatban; ahelyett hogy régi
beidegződéseinkkel oldanánk meg az új helyzeteket, ismeijük és engedjük el a múltat
(pl. a reinkarnációs terápiában).
Ősprincípium: (általában véve a neurózisoknál) Plútó, tulajdonképpen az összes
többi bolygóhoz kapcsolódva, különösen a Holdhoz (lélek).
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Nikotinmérgezés
(lásd még: Dohányzás, Mérgezés)
Testi szint: az egész szervezet érintett, de leginkább a véredények, erek (az életerő
közlekedési útvonalai).
Tüneti szint: ha az ember nincs hozzászokva, már egy kisebb adagtól is
Egyensúlyzavarok, 4 Fejfájás, ^ Nyáltúltermelés, verejtékezés, látászavarok,
Szívelégtelenség, -* Görcs és Delírium (lázálom) léphet fel; 10 g nikotinmennyiség a felnőttek számára már halált okozhat; rendszeres dohányzásnál
beszélhetünk krónikus nikotinmérgezésről, amelynek során érzékelési zavarok, illetve
az összes véredényt érintő
Keringési zavarok (a lábtól a nemi szerveken át
- dohányosok körében magas az impotencia- és terméketlenségi arány - a szívig
és az agyig) léphetnek fel; látásgyengeség, gyomor- és bélműködési zavarok,
a reakciókészség csökkenése, krónikus légúti fertőzések, drasztikusan megnő a rák
előfordulásának valószínűsége, mindenekelőtt a 4 Tüdőráké, de a
Gyomorrák
előfordulásának aránya is tízszer magasabb, mint a nem dohányzóknál.
Feldolgozás: ismeijük el függőségünket, vizsgáljuk meg mindenkori lelki „füstölgésünk" okait: ezen belül gondoljunk a dohányzásra mint az érzéki-orális kielégülést
helyettesítő, a stressz levezetésére alkalmas (a „gőz" kiengedése révén) eszközre,
de eszünkbe juthat a „parázsfény" végű karmesteri pálca (irányítás, hatalom) is.
Feloldás: keressük meg saját dohányos archetípusunkat, és a dohányzással összefüggő
problémakört vezessük át egy másik, értelmesebb és kevésbé veszélyes szintre.
Ősprincípium: Neptunusz,
írod.: Doh., Mkass. Rauchen (Dohányzás).

Nimfománia
(lásd még: Szenvedélybetegségek: szexfüggőség)
Tüneti szint: beteges vágyódás a nemi kapcsolatokra; alig kordában tartható vágy
a nőre - ellenpóluson: a férfira.
Feldolgozás: a polaritás témájának alapos feldolgozása; a szexualitás témája váljon
tudatossá, szertartássá; kísérletezzünk a tantrával, hogy a szexualitás mélységében
rátaláljunk a szerelemre.
Feloldás: ismeijük el, hogy a szexualitás csupán egy (hiányos) testi aktus, amelynek
a szerelem a lelki kiegészítője.
Ősprincípium: Plútó.

Női szakáll
(lásd még: Hirsutismus, Hypertrichosis, Klimaxos panaszok)
Testi szint: arc (névjegykártya, egyéniség, érzékelés, homlokzat).
Tüneti szint: az animus, a férfias én túl kevés szerepet kap a nő életében;
a kozmetikai eltávolítás az ellenpólus megjelenítésére törekszik; megmutatja az illető
valódi arcát: az elrejtett, férfias keménységet; akaraterő és érvényesülési képesség
utáni vágy (Léi.).
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Feldolgozás: legkésőbb a menopauza idején nagyobb figyelmet kell fordítani a férfias
pólusra (az animusra); az eredetileg adott, Hold típusú női életutat összhangba hozni
saját férfias, Nap típusú személyiségjegyeinkkel, hogy lelkünk mindkét oldalának
megfeleljünk (animus-anima egysége); az animus megvalósítása; az ellenpólus
integrálása szellemi síkon, a testi sík helyett; személyiségünk önálló, kivételes
jegyeinek felvállalása; tudatos kilépés a klasszikus értelemben vett női szerepekből,
illetve normákból.
Feloldás: eggyé válni lelki ellenpólusunkkal: „alkímiai menyegző".
Ősprincípium: Hold-Nap, Vénusz-Mars.
írod.: Frau., Léi, Sors., Mkass. Frauenprobleme (Női problémák).

Nyakcsigolya-elcsúszás
Testi szint: atlasz (első nyakcsigolya), nyaki gerincoszlop (a fej mozgékonyságának
biztosítása).
Tüneti szint: a fő dolog, a lényeg kizökkent a tengelyéből; már nem vagyunk képesek
„kitekinteni", „rálátni a dolgokra": ellenkezés az irányváltással szemben; „Atlasz már
nem tud eleget tenni feladatának: fájdalommentesen a vállán hordani (személyes)
égboltját"; a fej terhe már kibírhatatlan: a fájdalom felső határához közelítünk; ha
gyakran fordul elő a „ficam": ösztönös megalkuvás; „valaki elcsavarta a fejünket".
Feldolgozás: újra sínre tenni a dolgokat; tegyük a helyére a legfontosabbat és
leglényegesebbet: a fejünket; kövessük a kitűzött célt, ahelyett hogy állandó kitérőkkel
kísérleteznénk; tudomást kell venni arról, amit a fejünk diktál; „emelt fővel járni", és
néha-néha nyugalmat engedélyezni magunknak („hajtsuk nyugovóra a fejünket"), mert
már csak fájdalmak közepette vagyunk képesek,/éjünkét víz fölé tartani"; javítsunk
a fej tartásán; változtassuk meg elavult gondolati mintáinkat; önkéntesen téqünk le
a megszokott útvonalról; váltsunk irányt, hagyjuk, hogy valaki pozitív értelemben „elcsavarja a fejünket"; valódi rugalmasságra és beilleszkedőképességre kell szert tenni.
Feloldás: tegyük helyükre a dolgainkat, ahelyett hogy gerincünket zökkentenénk ki a
helyéről; saját erőnkből hozzuk egyenesbe az életünket.
Ősprincípium: Vénusz/Szaturnusz-Uránusz.
írod.: Léi, Mkass. Rückenprobleme (Hátfájás).

Nyak hátrarándulása
(lásd még: Közlekedési baleset)
Testi szint: nyaki gerinccsigolya (a nyak kitekeredése, a fej mozgékonysága),
gerincoszlop.
Tüneti szint: elsősorban olyan autóbaleseteknél fordul elő, ahol hátulról kapjuk
a lendületet (hajtanak belénk), és a nyak előre-, majd hátracsapódik, aminek
következtében sérül a gerincoszlop, extrém esetben 4 Kétoldali végtagbénulás
(•• Nyaktörés) és érsérülések is előfordulhatnak: lesodródunk a pályáról; érzékelési
zavarok és fájdalmak a vállban és a karban (-* Váll-kar szindróma): elveszítettük
az irányítást, semmit se tudunk kézben tartani.
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Feldolgozás: a nyugalom kényszerét mechanikus pihenésre használni, hogy
higgadtabban és reálisabban szemlélhessük az életünket; felismerni, hogy túl gyorsan
és nem elég óvatosan jártuk az utunkat; a fej „mozgékonyságát" megnövelni, hogy
nagyobb biztonsággal és rugalmassággal haladjunk az életben; a nyak hajlékonyságát
megnövelni, a merevséget csökkenteni, csak akkor és ott tanúsítsunk ellenállást,
amikor és ahol értelme van.
Feloldás: a gerinc (a német Wirbel, 'gerinc' szó 'felfordulást', 'zűrzavart' is jelent)
és az oszlop (stabilitás) között megtalálni az egyensúlyt: megteremteni dinamikus
és statikus képességeink harmonikus összjátékát.
Ősprincípium: Vénusz-Szaturnusz/Uránusz.

Nyaktörés
(lásd még: Kétoldali végtagbénulás)
Testi szint: nyak (erő, sebezhetőség), nyakcsigolya (a fej mozgékonysága).
Tüneti szint: „kitöri a nyakát" = majdnem megöli magát; (tudat alatt) véget akarunk
vetni az életünknek; az öngyilkossági és kivégzési módok gyakran a nyakat célozzák;
nem érzékeljük a kapcsolatot saját életünk és az élet valódi értelme között.
Feldolgozás: tudatosítani, hogy eddigi életmódunkat nem akaquk ugyanabban
a mederben folytatni, valami egészen másnak kell következnie.
Feloldás: a nagy sorsfordulót elfogadni, és az ebből a változásból adódó új feladatokat
megoldani
Kétoldali végtagbénulás).
Ősprincípium: Szaturnusz-Uránusz.

Nyálkatömlő-gyulladás
(lásd: Bursitis)

Nyáltúltermelés
Testi szint: nyálmirigy (étvágy, vágy, közelség).
Tüneti szint: csillapíthatatlan életvágy: „összefut a nyál a szánkban"; valami után
sóvárogni vagy „nyálunkat csorgatni".
Feldolgozás: megszerezni és bekebelezni azt, ami után sóvárgunk; megtanulni kiállni
saját vágyaink mellett.
Feloldás: átváltani a lelki síkra, és csillapítani az élet és a tapasztalatszerzés utáni
vágyat.
Ősprincípium: Hold-Vénusz.

Nyavalyatörés
(lásd: Epilepszia)

Nyelési fájdalom
(lásd: Torokfájás, Mandulagyulladás)
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Nyelési nehézségek
(diszfágia; lásd még: Gyomorbetegségek)
Testi szint: torok (bekebelezés, elhárítás).
Tüneti szint: a nyelőcsőben lévő akadály, de még inkább lelki okok miatt; az anyagi
benyomások tudatos megtagadása; félrenyelés: „cigányútra megy" az étel.
Feldolgozás: megtanulni nem mindent lenyelni, bizonyos dolgoktól elzárkózni;
elutasítani azt, ami nem a javunkat szolgálja.
Feloldás: az emésztésben és a világ feldolgozásában más, szokatlan úton járni.
Ősprincípium: Vénusz-Uránusz.

Nyelőcsőgyulladás
(lásd: Refluxoesophagitis)

Nyelőcsővarix
(a nyelőcső visszere; lásd még: Májcirrózis)
Testi szint: nyelőcső (táplálékszállítás).
Tüneti szint: a máj problémái miatt (az alapvető problémákat, legfőképpen
a májcirrózisét tisztázzuk és értelmezzük) a portális keringésben magas a nyomás,
az életenergia a nyelőcső területén torlódik fel: elvesztésének veszélye fenyeget
(életveszélyes vérzések).
Feldolgozás, feloldás: tisztázzuk az élet értelmének alapvető problémáját; engedjük
ismét áramolni a blokkolt életenergiát.
Ősprincípium: Plútó (fennakadás).

Nyelvégés
(még a hagyományos orvostudomány is a lelki eredetű betegségek közé sorolja)
Testi szint: nyelv (kifejezőkészség, nyelv, fegyver).
Tüneti szint: a konfliktus „a nyelvünkön van" és a nyelvünket égeti; „forró vassal"
ügyködünk; „megégetjük a nyelvünket", túl gyorsan törekszünk előre; naivitás,
hiszékenység.
Feldolgozás: vállaljuk, hogy „égető" konfliktusba keveredtünk: foglalkozzunk
elmélyülten a kifejezőkészség és az ízlés kérdéseivel; ragadjuk meg a forró vasakat
verbális szinten, hogy ezáltal könnyítsünk nyelvünk fizikai létén; kóstolgassunk
óvatosan, és mielőtt beleharapnánk valamibe, ízlelgessük egy ideig; enyhítsük
az élmény utáni szomjunkat.
Feloldás: juttassuk bátran kifejezésre magunkat, és ízlésünket fejlesszük mesteri
szintre.
Ősprincípium: Vénusz-Mars.

Nyelvgyulladás
(glossitis)
Testi szint: nyelv (kifejezőkészség, fegyver).
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Tüneti szint: a kifejezőkészség és az ízlés gyulladásos konfliktusa; gyakran
a fogorvosi „mestermunka" fémkeverékeinek köszönhetően alakul ki (elektromos
feszültség a szájban); összetűzések az ízek területén: „valami nem ízlik", és ezt nem
ismeijük be; a nyelv válik a test színpadává, hogy az adott problematika teret
nyerhessen.
Feldolgozás: ízlésünket vizsgáljuk kritikus szemmel; az ízléssel kapcsolatos
problémákat tüzetesen és határozottan járjuk körül; fáradságot nem kímélve
érvényesítsük ízlésünk létjogosultságát; a nyelvi problémáknál reagáljunk fülgén,
és küzdjünk éles, csípős megjegyzésekkel, érveljünk merészen.
Feloldás: vállaljuk fel saját ízlésvilágunkat, és segítsük, hogy az megállhassa a helyét;
fejlesszük ki saját nyelvi kifejezőeszközeink tárát, és alkalmazzuk hatékonyan.
Ősprincípium: Vénusz/Merkúr-Mars.

Nyirokcsomó-gyulladás
(lymphadenitis; gyulladásos nyirokcsomó-megnagyobbodás)
Testi szint: mindenütt, ahol nyirokcsomók (rendőrőrsök) vannak.
Tüneti szint: egy elhatárolt, helyi konfliktus vagy egy általános összetűzés
kifejeződése: a rendőrőrs körül folyó közelharc.
Feloldozás: tudatosítsuk magunkban a konfliktust, és emeljük lelki-szellemi szintre.
Feloldás: próbáljuk leküzdeni és megoldani a konfliktusokat.
Ősprincípium: Mars.

Nyombélfekély
(ulcus duodeni)
Testi szint: vékonybél (elemzés, asszimiláció).
Tüneti szint: az óriási mértékű becsvágy és törekvés önmarcangoláshoz vezet:
pl. azáltal, hogy agresszív, kritizáló szenvedélyünknek teret engedve, gondolataink
tömegét egészen a legapróbb részletekig kibontjuk, és így a lényeg elvész
a részletekért folytatott küzdelemben; éles önkritikát gyakorlunk; bomlasztó hatású
légkört alakítunk ki magunk körül; kétségbeesetten sóvárgunk a táplálék
és a női elem után.
Feldolgozás: életerőnk bizonyos részének feláldozásával győzzük le a határokat;
kényeztessük magunkat ételekkel, teremtsünk biztonságot; tudatosan, nyugodt lélekkel
vonuljunk vissza; harcoljunk az intellektussal és a kritikusságra való hajlammal
szemben, tanuljunk meg passzívabbá, odaadóbbá válni.
Feloldás: teremtsük meg saját, belső otthonunkat, ahol megpihenhetünk, és ahová
visszavonulhatunk.
Ősprincípium: Merkúr-Mars.
írod.: Ver.
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Nyugtalan láb
Testi szint: láb (mozgékonyság, haladás, stabilitás).
Tüneti szint: feszültség a lábban, állandó mozgáskényszer, különösen amikor
a nyugalmat keressük; „lába kél" valakinek; nyugtalanság, a továbbjutás miatti
aggodalom.
Feldolgozás: újra mozogni; elindulni és továbbjutni; „kézbe venni" a lábat.
Feloldás: belső, lelki fejlődés.
Ősprincípium: Jupiter-Uránusz.

Nyúlajak
(lásd: Archasadékok)

Obesitas
(lásd: Túlsúly)

Obstipáció
(lásd: Székrekedés)

Oesophagitis
(lásd: Refluxoesophagitis)

Oligofrénia
(lásd: Debilitás, gyengeelméjűség)

Ólommérgezés
(lásd még: Nehézfémmérgezés)
Testi szint: minden szövet érintett, az ólomlerakódás azonban különösen a csontokban
történik (stabilitás, szilárdság).
Tüneti szint: erőteljes Vérszegénység a csontvelő blokkja miatt, az érfalak
nagymértékben sérülnek, akár ^ Angina pectorisos rohamok is kialakulhatnak;
idegbénulás; az élet teljes struktúrája fenyegetett állapotban van: fennáll annak
a veszélye, hogy az életerő elvész, hiszen egészen a központi részekig kárt szenved
(szívblokkok, a szív energiaellátása megszűnik, és szó szerint „megfullad"); hamuszürke, élettelen külső: beesett arc és has; az életerő áramlásának drasztikus
csökkenése; tipikus a szürke ólomszegély az ínyen, árulkodó jel lehet: az agresszió
bölcsője (= íny) mattá, színtelenné válik.
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Feldolgozás: alapos méregtelenítés (Wege der Reinigung [Tisztítókúrák]); megtanulni
lassabb tempóban élni; a teljesítménykényszer visszafogása; a szív tüneteivel és
„szívügyeinkkel" törődni.
Feloldás: lassabban és tudatosabban élni, együtt áramlani az élettel; a csökkenő
életenergiát nyugodtan, higgadtan fogadni, a lényegre, a dolgok mögött meghúzódó,
valódi jelentésre koncentrálni.
Ősprincípium: Szaturnusz-Neptunusz.

Olvasási képtelenség
(lásd: Alexia)

Orbánc
(erysipelas)
Testi szint: bőr (határ, kapcsolat, érintés, gyengédség).
Tüneti szint: streptococcus baktériumok által okozott bőrbetegség, amely égető
fájdalmak kíséretében a nyirokpályákon teijed tovább (a piros csík a vérmérgezés
gyanúját kelti); agresszív összetűzések saját bőrünkön, a határok és a kifelé irányuló
kapcsolataink harcáról van szó; a kórkép is bizonyítja, hogy külső határaink mekkora
veszélyben vannak, és hogy az érintett területekhez fűződő kapcsolatok mekkora
fájdalmat okozhatnak; a harctér és az egészséges bőr élesen elkülönül egymástól
(demarkációs vonal); a háború színtere fájdalmasan megduzzad, és kiteljed a bőr alatti
szövetek sejtjeire is, a test védekező rendszere általános mozgósításba kezd,
de sokszor a 40 fokos láz se képes megakadályozni a betegség továbbterjedését;
ha a belső szervek is csatatérré válnak, életünk veszélyben forog.
Feldolgozás: mozgósítsuk minden erőnket az összetűzéshez, hogy a harc a külső
színtereken játszódjon le; bocsássuk szabadjára az indulatokat, és engedjük egészen
közel magunkhoz az ingerek hatását, olyannyira, hogy beleremegjünk, így nem kell
a külső bőrfelületünket megnyitni a kórokozók előtt; ne testünket vigyük a vásárra,
hanem szellemi szinten vívjuk meg a harcot.
Feloldás: külső határainkat nyissuk meg önszántunkból; érintkezési felületünkön
küzdjünk meg az idegen életimpulzusokkal; mélyreható konfliktusainkat oldjuk meg,
erőink teljes bevetésével törekedjünk (szellemi és lelki szinten) az egységre, hogy
ezáltal fenntarthassuk testünk nélkülözhetetlen épségét, az elhatárolódás segítségével
tökéletesítsük védelmi rendszerünket.
Ősprincípium: Vénusz/Szaturnusz-Mars.

Orbánc az arcon
(erysipelas faciei; lásd még: Övsömör)
Testi szint: arc (névjegy, egyéniség, érzékelés, külsőség).
Tüneti szint: a hosszú ideig elfojtott konfliktus kitörése,,jobban a bomba"; az élet
egyik alapvető (egzisztenciális) kérdésének az elutasítása, megtagadása, amely kiül az
arcunkra: „a homlokunkra van írva"; már régóta „forr bennünk a méreg"; a feltöréstől,
kitöréstől és a feltárástól való félelem; lángoló, szent harag (ignis sacer);
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megbélyegzettség (Káin); „kivirágzik az orbánc", a „virágzás" nem megfelelő helyen,
időben és szinten történik; szégyenérzet: elpirulás.
Feldolgozás: hagyjuk napvilágra kerülni az eddig elnyomott konfliktusokat; nézzünk
szembe az elnyomott női (bal) és/vagy férfi- (jobb) energiákkal; ne csak az orbánc
„virágzása" meséljen, ne csak „virágnyelven", hanem őszintén mondjuk ki
az elhallgatottakat; virágoztassuk fel lényünk eddig kifejezésre nem juttatott oldalát,
a „mély források" és a „hátsó udvarok" rejtelmeit: erotikus vágyaink titkait.
Feloldás: kendőzetlen nyíltság, a személyiség kivirágoztatása.
Ősprincípium: Vénusz-Mars.
írod.: Léi.

Orchitis
(lásd: Heregyulladás)

Orgazmusproblémák
(a nemi közösülésnél az egyesülés élménye nehézségekbe ütközik, elsősorban nők
panaszkodnak erre; a férfiaknál is gyakori, habár a férfiak általában úgy fogják fel, hogy
az orgazmus egyenlő a magömléssel)
Testi szint: a nemi szervek (szexualitás, polaritás, utódnemzés) területéről kiindulva
az egész szervezetet érinti, de végül is a tudat problémája.
Tüneti szint: a szerelmi művészet mélypontjának a jele, amely már csak mechanikus
fiziológiai folyamatokból áll; gátlások, amelyek megakadályozzák, hogy elengedjük
magunkat (gyakran az élet korai szakaszában kialakuló ősbizalomhiány miatt jön
létre); félünk (illetve képtelenek vagyunk) meghalni: az orgazmus a halál kistestvére
(az én halála, a te és az én közti határ feloldódása); nem tudjuk teljesen átadni
magunkat, a végső kontrollt a kezünkben tartjuk.
Feldolgozás: tanuljuk meg a szerelem művészetét (tantra, Káma-szútra)', az elengedés
gyakorlatai: a vízbeesés gyakorlatai, oldott táncgyakorlatok, eksztatikus zenei és sportélmények, lebegési gyakorlatok a vízen (lásd Sors., az intrauterin, méhen belüli időről
szóló fejezetet); spirituális gyakorlatok, amelyeknek a célja az egység élményének
megtapasztalása (kötött légzés); tudatosítsuk magunkban, hogy állandóan irányítani
akarunk; ismeijük fel a helyzet, a partner felé kialakult bizalmatlanságunkat;
a „viselkedésterápia" szerint: addig színészkedjünk, amíg megtörténik az, amit el
akartunk játszani; végezzünk olyan gyakorlatokat, amelyek az intellektuális ellenőrzés
feladatához kötődnek, és a férfi archetípus cselekvő pólusát jáiják körül (mint az
„Utazás bensőnk felé" esetében); különösképpen az Elemente-Rituale (Elemrituálék)
című hanganyagról a „vízrituálé".
Feloldás: az én feladatán keresztül találjuk meg önmagunkat; ismeijük fel és éljük át
minden élet egységét: találjuk meg a tiszta lét élményeit; bízzunk az élet folyásában,
legyünk képesek kimondani, hogy Jegyen meg a Te akaratod".
Ősprincípium: Vénusz-Szaturnusz (gátlások)/Uránusz (meg nem engedés)/Neptunusz
(az önátadás hiánya)/Plútó (félelem, hogy elveszítjük a kontrollt),
írod.: Frau., Mkass. Frauenprobleme (Női problémák).
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Óriásnövés
(lásd: Gigantizmus)

Ornithosis
(lásd: Papagájkór)

Orrcsonttörés
Testi szint: orr (hatalom, büszkeség, szexualitás).
Tüneti szint: túlságosan előre merészkedtünk („mindig csak az orrunk után
megyünk"), figyelmeztetés: „az orrunkra koppintanak"; gyógymód a kíváncsiságra
(gyógymód „kotnyeleskedők" számára), és azok számára, akik „mindenbe beleütik
az orrukat" (ne hagyjuk figyelmen kívül az orr szexuális vonatkozását); lelassulás;
tévutakon járunk.
Feldolgozás: a figyelmeztetések ne kerüljék el a figyelmünket; foglalkozzunk többet
a saját dolgainkkal; tartózkodó magatartás gyakorlása.
Feloldás: változtassunk életünkön, életcélunkon, ha figyelmeztetést kapunk.
Ősprincípium: Mars-Szaturnusz.
írod.: Léi.

Orrmandulapolip
(lásd: Polip, Bélpolip, Méhnyakpolip, Méhpolip)

Orrpiszkálás, krónikus
Testi szint: orr (hatalom, büszkeség, szexualitás).
Tüneti szint: szexuális vonatkozása miatt egy széles körben elteijedt, járvány"
illetlennek kikiáltott tünete; a megfelelő reflexzónákon keresztül a nemi területek
aktiválódnak, ha az orr belsejében található erogén zónákat ingereljük; (tudattalan)
próbálkozás, hogy felébresszük életerőnket.
Feldolgozás: tudatosítsuk a terület szimbolikus és reflexológiai vonatkozásait; éijük el
közvetlenebb módon az erotikus kielégülést.
Feloldás: tapasztaljuk meg és élvezzük a beteljesülést nyújtó erotikát és a nemekhez
kötött szexualitást.
Ősprincípium: Mars-Vénusz.

Orrsövényferdülés
Testi szint: orr (hatalom, büszkeség, szexualitás).
Tüneti szint: az egyik oldal elsőbbséget élvez; velünk született egyoldalúság az
életben, ami által vagy a nőies, bal oldal vagy a férfias, jobb oldal kap nagyobb
hangsúlyt: az egyik oldal jobban működik (több levegőhöz, pránához, életerőhöz jut);
a kicserélődés és kommunikáció egyoldalúsága.
Feldolgozás: részesítsük előnyben lelki-szellemi téren is az orrsövényfeidülés által
kiemelt oldalt (mint ahogyan a légzés által is); a másikat helyezzük egyelőre
a háttérbe, nyugalomba; legyünk tudatában erős oldalainknak, és bízzunk bennük.

383

OSTEODYSTROPHIA FIBROSA..

Feloldás: azzal az erővel, amelyik az egyik pólusról ered (amelynek megváltást hoz),
kapcsoljuk be az ellenpólust is: egyensúlyozzuk ki magunkat.
Ősprincípium: Mars-Szaturnusz/Uránusz.
írod.: Léi.

Orrvérzés
(epistaxis)
Testi szint: orr (hatalom, büszkeség, szexualitás).
Tüneti szint (az érintett szülők számára, hiszen a gyermekek problémái gyakran
tükrözik a szülők problémáit) az életenergia feltűnően távozik az orron át (ártalmatlan,
de látványos a szülők és a gyermekek számára egyaránt); a gyermekek életnedvüket
feláldozván fejezik ki szimbolikusan és tudattalanul veszélyeztetettségüket,
védtelenségüket; ezzel a mindenki számára látható, drámai véráldozattal jelzik,
mennyire rosszul vannak; pillanatnyi nyomásnövekedés, amikor az ember fejébe
szökik a vér: a (túl)nyomás kiengedése.
Feldolgozása: akut terápia: fejünket a legnagyobb nyugalommal hajtsuk hátra;
helyezzünk vizes törülközőt a tarkóra; figyeljünk, hogy ne szökjön túl gyakran
a gyermek fejébe a vér (ez gyakran álmában is előfordul); az életerőt átvitt értelemben
engedjük ki a szelepeken (nyílásokon) keresztül: fektessünk hangsúlyt a testre is
(pl. sporttal és játékkal), ne csak a szellemi fejlődésre; mindenféle aktivitás, amely
a testet edzetté teszi, alkalmas arra, hogy az élet, lélek nedvét a test izomzatába
vezesse (a pazarlás helyett), másodsorban pedig előnyösen hat az érintettek gyenge
alkatára is; gondoskodjunk arról, hogy ezek a gyermekek ne pazarolják az életenergiáikat: az érzékeny, homeopátiás „foszforalkatúak" hajlamosak az orrvérzésre,
és gyakran szellemileg is túlterhelik magukat.
Feloldás: béküljünk meg az élet veszélyeivel, mivel ezeket ránk szabták.
Ősprincípium: Mars-Mars.

Osteochondrosis juvenilis deformans
(lásd: Scheuermann-kór)

Osteodystrophia fibrosa generálisata
(Recklinghausen-kór)
Testi szint: mellékpajzsmirigy (a „megcsontosodás" és az ingatagság közötti
egyensúly), csontrendszer (stabilitás, szilárdság).
Tüneti szint: a mellékpajzsmirigy túlműködésének következtében túl sok
parathormon termelődik, ami megzavaija a csontfejlődést és az ásványianyag-cserét:
csontciszták és elhajlások, felrakódások, spontán törések (•• Csonttörés)
következtében a vázszerkezet szétesik: a szabályok és struktúrák megsértése;
a normákkal és szabályokkal való szakítás; káosz a szerkezet területén; a vér
kalciumszintjének növekedése a vese (egyensúly, párkapcsolat) elmeszesedéséhez
vezet; a koponya csontszerkezetének felbomlása (osteosclerosis): agyideg-károsodás
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(pl. Facialis paresis); pigmentanomáliák (enyhébb formában): „megjelöltség",
„megbélyegzettség".
Feldolgozás: tehermentesítsük a testet, vegyük le válláról a feladatot: kezeljük
könnyedébben a szabályokat és az előírt struktúrákat, hangoljuk össze azokat saját
céljainkkal; a normák közelítsenek, görbüljenek és alkalmazkodjanak saját
elképzeléseinkhez; tudatos szakítás azokkal az elvekkel, amelyek már nem hasznosak;
kreatív káosz irányelveink, struktúráink területén; ismeijük fel párkapcsolatunk
területén az ellentétek kiegyenlítésére kialakított, megkövesedett szokásainkat.
Feloldás: kezeljük kreatívan az irányelveket és szabályokat; igazítsuk azokat
az aktuális igényekhez; .játsszunk velük".
Ősprincípium: Szaturnusz-Neptunusz.

Osteomyelitis
(lásd: Csontvelőgyulladás)

Osteosarcoma
(lásd: Csontrák)

Ostitis deformans
(Paget-kór)
Testi szint: csontok (stabilitás, szilárdság).
Tüneti szint: egy vagy több csont megvastagodása és elhajlása, miközben szerkezetük
sérül, és csontsorvadás jön létre, már kisebb lökések is spontán törést okozhatnak;
elsősorban idősebb férfiak az érintettek: az életstruktúrát tekintve külső szemmel
impozánsnak tűnnek, de tartalmilag üresek, és végül spontán módon összetörnek.
Feldolgozás: engedjük, hogy a régi struktúrák széttöijenek: tudatosítsuk
személyiségünk „megkeményedett" területeit és deformációit; engedjük, hogy
az életünk régi, idejét múlt váza meghaljon.
Feloldás: keressük a nyugalmat, és engedjük, hogy életünkben új, megbízható
struktúrák alakuljanak ki: kisebbek, de megbízhatóbbak; fejlesszük ki öregkori, bölcs
hozzáállásunkat, legyünk szelídebbek és rugalmasabbak; töltsünk több időt
unokáinkkal, és foglalkozzunk szellemi-lelki „gyermekeinkkel".
Ősprincípium: Szaturnusz-Uránusz.

Otitis média
(lásd: Középfülgyulladás)

Otosclerosis
(a hallócsontocskák elcsontosodása)
Testi szint: fül, hallószerv (engedelmesség).
Tüneti szint: a hallócsontocskák elcsontosodnak, és így nem képesek rugalmasan
továbbítani egymásnak a hangrezgéseket: megszűnik a figyelmesség, az
engedelmesség és az alkalmazkodás rugalmassága; belső megkövülés a (meg)hallásra,

385

OXYURIASIS

az odafigyelésre és az engedelmességre vonatkozóan; érzéketlenség a külső
rezgésekkel szemben, visszahúzódás a csigaházba.
Feldolgozás: figyeljünk befelé, belső hangunkra; tartsuk távol magunkat a külső
dolgoktól; ugyan elveszítjük alkalmazkodási képességünket a külső világhoz, cserébe
viszont meghódíthatjuk belső világunkat.
Feloldás: korai visszavonulás; figyeljünk befelé, engedelmeskedjünk belső
hangunknak; csak azt halljuk meg, ami valóban érdekes és fontos számunkra.
Ősprincípium: Szaturnusz-Szaturnusz.

Ótvar
(impetigo; viszkető, gennyes pattanások elsősorban gyermekeknél, terhes nőknél,
gyermekágyas nőknél)
Testi szint: bőr (határ, kapcsolat, gyengédség).
Tüneti szint: gennyes hólyagok és pattanások, amelyek viszketnek és kaparásra
ingerelnek, majd elkérgesednek: a test tisztító eljárása (genny = szemét); gennyes
kelések: a tisztátalanság felszínre törését szimbolizálják; elkérgesedés: tisztátalan
körülmények válnak láthatóvá; probléma a kapcsolatok terén: ellenállhatatlan csábítást
érzünk, hogy határainkat megnyissuk, és saját mélységeinket feltáljuk; határproblémák: a nem kiélt energiák utat törnek maguknak a mélységből, és a felszínen
csúnya hajtásokat hoznak; a visszataszítóvá vált bőr elveszti erotikusságát, és épp az
ellenkező hatást éri el: visszataszít, elijeszt (a terhes és gyermekágyas nők így feltűnés
nélkül, ugyanakkor szembetűnő módon tarthatják távol maguktól párjukat); nem testi
erőnléttel, hanem gennyesedéssel ijesztgetünk: visszataszítóvá válunk; sima
bőrfelületünk helyett förtelmes álarcunkat mutatjuk; eredeti arcunkat nem tudjuk
megőrizni, a környezetünkben élőknek azonban elmegy a kedvük, hogy jó képet
vágjanak ehhez a rossz vicchez; a leprához hasonló külsőnkkel elhatároljuk,
kitaszítjuk magunkat.
Feldolgozás: (tanácsként az érintett nevelők számára) éljünk ingergazdagabb
környezetben, engedjük, hogy az élet által felkínált dolgok „felcsigázzanak",
a tisztátalanságokat engedjük felszínre törni, és szembesüljünk velük; határok
felnyitása, építsünk ki izgalmas kapcsolatokat, tudatosan tartsuk távol magunktól, aki
vagy ami nem megfelelő számunkra; gondoskodjunk a visszavonulásról.
Feloldás: fejezzük ki magunkat: használjunk különös, szokatlan és eredeti
szóvirágokat, amelyek mélységünkben nőnek és a felszínre kívánkoznak; érezzük
magunkat jól és otthon a saját bőrünkben: határvédelmünk és kapcsolataink
„hangszerén" meijünk saját kedvünkre játszani.
Ősprincípium: Szaturnusz/Vénusz-Mars.

Oxyuriasis
(lásd: Cérnagiliszta-fertőzés, fonalférgesség)

OZAENA
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Ozaena
(bűzös orrfolyás)
Testi szint: orr (hatalom, büszkeség, szexualitás).
Tüneti szint: kellemetlen szag árad az orrból, amit okozhat az orrnyálkahártya
krónikus zsugorodása, a gennyes váladékozás és pörkösödés, amely a bomlás során
bűzössé válik (a nők gyakrabban érintettek): szaglószerv helyett „bűzlő" szerv;
szimatolóképességünktől és ösztönös megérzéseinktől meg vagyunk fosztva; nem
hagyatkozunk, nem hagyatkozhatunk sejtéseinkre („az orrunk után megyünk",
„veszélyt szimatolunk"); a kiáradó szag visszataszító, másokat undor fog el (az orr az
elrettentés fegyvere: elszigetel a világtól; lehetőséget nyújt pl. arra, hogy szexuális
partnereit már a legelején elriassza, mivel senki sem képes elviselni a szagát); a tudatalatti egyfajta védekezési formája (mint a görénynél): „a legjobb védekezés
a támadás"; hatékony elhatárolódás, és a vadászterületek egyértelmű kijelölése; nem
éppen megfelelő megoldás, hogy felhívjuk a figyelmet önmagunkra.
Feldolgozás: saját helyzetünk tudatosítása és a következmények felismerése; védjük
vadászterületeinket kellemesebb eszközökkel a betolakodókkal szemben; táljuk fel
mélyebb lelki okát annak, hogy miért irtózunk a közelebbi kapcsolatoktól;
gyakoroljunk hatást magasabb szinten, és alakítsuk ki személyes területeinket.
Feloldás: téijünk vissza önmagunkhoz, és rakjunk rendet önmagunkban: az orrunknál
kezdjük.
Ősprincípium: Mars-Plútó.

Ödéma
(vizenyő; lásd még: Ascites - májcirrózisnál, Lábödéma, Tüdőödéma)
Testi szint: kötőszövet (kapcsolódás, tartás, kötődés).
Tüneti szint: víz felhalmozódása a szövetekben, elsősorban a lábban és lábfejben:
a lelki elemek fennakadása az alsó területeken; a (női) alsó pólus hangsúlyozása a súly
odahelyezésével.
Feldolgozás: a lelki dolgainkat tartsuk vissza, és tereljük az alsó, női területekre;
figyeljük meg, mely területeknek van leginkább szükségük a vízre (hogy lelket
öntsünk beléjük); vegyük észre és tartsuk fontosnak testünk alsó részeit is.
Feloldás: foglalkozzunk és béküljünk ki a nőiséggel, a lelki dolgokkal, ne hagyjuk,
hogy a testünket elárassza a lélek vize.
Ősprincípium: Hold.

Ödémás láb
Testi szint: láb (mozgékonyság, haladás, állóképesség).
Tüneti szint: a felgyülemlett folyadék (= a lélek vize) tolulása a lábban: nehézkesség,
esetlenség, „trampliság" és minden, ami az ellenkezője a szépségideál kecsességének;
gyakran fordul elő a terhesség során, amikor a súlypont az alsó, női pólus irányába
tolódik el; az ödéma olyan érzés, mintha mocsárban állnánk, és onnan szeretnénk
kiszabadulni (Herz.); a lelki minőségű víz elem az alsó régiókban gyűlik össze,
és a figyelmet saját gyökereink felé irányítja.
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Feldolgozás: a súlypont áthelyezése az alsó, női pólusba: földelés; álláspontunk
biztosítása: állóképesség, stabilitás (pl. viták során); nem szabad hagyni, hogy
„kihúzzák a talajt a lábunk alól"; érzelmi szinten „leszállni a fellegekből", az anyagi
természetű, „földi" problémák megoldásán dolgozni, hagyni, hogy a lelki rezgések
mélyebbre süllyedjenek tudatunkban; odaadás gyakorlása lelki téren (a páciens kényszerű fekvő helyzetbe szorul); a láb felpolcolása szó szerinti és átvitt értelemben is.
Feloldás: nyugalom és megfontoltság; a lelki feladatok jelentőségét inkább a földi
dolgokban felfedezni (Herz.); biztos pontot találni, „lehorgonyozni": révbe érni (talán
éppen a házasság szent köteléke által).
Ősprincípium: Hold-Plútó,
írod.: Herz.

Öngyilkosság
(öngyilkossági hajlam, kísérlet)
Testi szint: különösen gyakori támadási felület a nyak (bekebelezés, kommunikáció,
kapcsolat).
Tüneti szint: nyíltan vállalt destruktív viselkedés önmagunkkal szemben, „lelépni",
menekülni az élet kihívásai elől; a mások vagy önmagunk által felállított igényeknek
nem (tudni) megfelelni; látszólagos kiút egy kiúttalannak vélt helyzetből; beleesni
annak az illúziónak a csapdájába, miszerint a halállal mindennek vége szakad.
Feldolgozás: tudatosítani az öngyilkosság hiábavalóságát: a reinkarnációs terápia
tapasztalatai nem hagynak kétséget afelől, hogy az öngyilkos nem menekül meg
semmitől - épp ellenkezőleg: a sors addig fokozza a rá nehezedő nyomást, amíg csak
a soron következő életfeladatot meg nem oldja; megvizsgálni, hogy ki ellen irányul
a mély agresszió (öngyilkosság); felismerni a menekülési irányt, beismerni
a kudarcokat; a kiutakat újra megtalálni; pszichoterápia alkalmazása az egyedül
megoldhatatlannak tűnő problémák feldolgozásához.
Feloldás: miután nyilvánvalóvá vált, hogy ilyen egyszerűen nem lehet megúszni
a „dolgot", meg kell találni az igazi megoldást; az agresszív energiákat a mélyreható
változás folyamatába fektetni; felismerni a jelenlegi élethelyzet értelmét, „akinek van
miért élnie, elvisel majdnem minden hogyant" (Nietzsche).
Ősprincípium: Neptunusz-Plútó.

Önmérgezés
(autointoxikáció; lásd még: Mérgezés)
Testi szint: az egész anyagcsere (folyamategyensúly) érintett.
Tüneti szint: a feldolgozatlan kérdések mérgezik a szervezetet, és akadályozzák
működését; bizonyos feladatokat nem tudunk megoldani.
Feldolgozás: a külvilág felé válni „mérgezőbbé", ahelyett hogy önmagunkat
mérgeznénk meg; több időt szentelni a salaktalanításra és a rendrakásra; felismerni,
melyek azok a témák, amelyekkel nem tudunk dűlőre jutni, ezért akadályozzák és
mérgezik az életünket.

ÖREGKORI SZÍV

388

Feloldás: megtalálni a módját, hogy miként tudjuk a keletkező mérgeket eltávolítani
az életünkből; megbirkózni az élettel és annak melléktermékeivel.
Ősprincípium: Neptunusz-Plútó.
írod.: Wege der Reinigung (A tisztítás útjai).

Öregkori szív
(lásd még: Szívelégtelenség, Öregkori tünetek)
Testi szint: szív (szeretni tudás, érzelem).
Tüneti szint: időskorban a szívelégtelenség következtében kialakuló, a röntgenfelvételen cipő alakúnak látszó szívmegnagyobbodás; hosszú távú sikertelen kísérlet
a szív megnövelésével megfelelni a külső követelményeknek; az élet központja más
síkokon terjeszkedik (Herz.); kudarc az élet egy központi kérdésében (Herz.); az élet
legalapvetőbb kérdéseiben a feladás kezdi hatalmába keríteni az illetőt; az élet
befejezése a szívmegnagyobbodással konkrét formát ölt.
Feldolgozás: visszaemlékezés szívünk régi kívánságaira, vágyaira, „szívügyeinkre",
és azoknak a kiterjesztése életünkben; kinyílni és „szívünket kitárni" az élet áramlása
előtt (Herz.); konkrét gyakorlatok: böjtterápia, amelynek segítségével a szív
lehetőséget kap, hogy „visszafogyjon" eredeti formájára, és ehelyett a mentális
értelemben vett szív (szeretet) kezdjen el növekedni.
Feloldás: az idős embereknek életük központjával és saját középpontjukkal kell végre
foglalkozniuk; engedélyezni kell a szívnek, hogy túlnőjön saját magán, és átvitt
értelemben nőjön és táruljon ki a világra; az egész világot szívünkbe zárni, és ezzel
egy időben kinyílni a világra, megtanulni szeretni; (végső) nyugalomra lelni (Herz.).
Ősprincípium: Nap-Szaturnusz/Neptunusz.
írod.: Herz.

Öregkori tünetek
(lásd még: Öregkori szív, Időskori halláscsökkenés, Időskori távollátás, Őszülés,
Krónikus betegségek)
Altalános tünetek: az idős ember számára minden eltávolodik (-* Időskori
távollátás), még a halál is, így az élet hosszabbnak látszik; a lépések lerövidülnek, ami
által az út, így az élet is hosszabbnak bizonyul: a cél eltűnik a messzeségben (a halál
kitolódik, még akkor is, ha valójában egyre közelebb jön); az alvási időszak lerövidül,
így a napok szintén hosszabbnak tűnnek; mindez azt az illúziót kelti, mintha
az illetőnek több ideje lenne, de valójában sokkal kevesebb van már hátra; az ellenpóluson viszont úgy érzi, mintha „az idő elröpülne az idős ember feje fölött", és
a visszatérés (az élet mandalájában) sokkal rövidebb volna, mint maga az odaút; minél
kisebb intenzitással élte meg az illető az életét, az annál rövidebbnek tűnik.
Speciális tüneti szint: időskori foltok (jóindulatú, foltszerű elszíneződések a bőrön):
az időskor „stigmái", amelyek nyomot hagyva egyértelműen jelzik az öregkort; öregkori szemölcsök (szintén jóindulatú bőrkinövések): a sötét oldal feldolgozatlan
árnyainak kitüremkedése, felszínre törése; a Hajhullás egészen a kopaszságig
vezethet: haj = tollak, tehát vedlés; feledékenység (rövid távú memória); a közelmúlt
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eseményei „kiesnek" az emlékezetből; meszesedés (-* Érelmeszesedés): az erek,
az életerő útvonalai beszűkülnek, megmerevednek; ráncok kialakulása: az alapvető
lelkiállapot tükröződése az arcon, az arc maszkszerűsége tükrözi az illető jellemvonásait; a ráncok és a szarkalábak: árulkodnak az élet nyomairól; az ellenkező nem
vonásainak felvétele: a nők elférfiasodása (kemény arcvonások, Hirsutismus),
a férfiak „elnőiesedése" (nőies arckifejezés).
Feldolgozás, feloldás: az időskor „stigmáinak" átlényegítése az élet „kitüntetéseivé",
amely otthagyta a nyomát az emberen, s amelyet a bölcsesség jeleként érdemes inkább
értékelni; az idős embernek meg kell békélnie saját jellemvonásainak sötét oldalával;
visszaemlékezés a ki nem fizetett számlákra (a haj elvesztése = fizetni valamiért); az
élet lényegére koncentrálni, elfelejteni a közelmúlt kicsinyes apróságait; megtanulni
kiállni az alapvető jellemvonások mellett, elfogadni azokat; törődni a lelki ellenpólussal (animus a nőnél, anima a férfinál).
Ősprincípium: Szaturnusz,
írod.: Sors.

Örökletes betegségek
Testi szint: az egész szervezet érintett lehet; szimbólum: egy családon belül,
ismétlődően felmerülő feladat; családi sors; családi karma: továbbvinni a tradíciókat
és/vagy az ősök példáját követve magasabb szintre emelni az addig elért
eredményeket.
Feldolgozás: kibékülni a család történetével, elfoglalni a helyünket, és betölteni
a szerepünket, a legjobbat kihozni önmagunkból; felnőni a feladathoz, valamint
lehetőség szerint meghaladni azt (általában a fejlődést hozó lázadó szerepét betölteni,
ami viszont azzal a veszéllyel fenyeget, hogy „átesünk a ló túloldalára").
Feloldás: beállni az ősök sorába, és magunkra vállalni az elkövetkezendő feladatokat
az ezek feloldására és megváltására való figyelemmel.
Ősprincípium: Plútó-Szaturnusz.

Összenövések
(adhéziók, összetapadások)
Testi szint: a hasi tájékon bármely szerv érintett lehet (különösen operáció után).
Tüneti szint: olyan dolgok nőnek össze, amelyek eredetileg nem tartoznak
egymáshoz, és akadályozzák egymás működését, ami fájdalommal is jár.
Feldolgozás: szellemi-lelki szinten olyan szokatlan kapcsolatok létrehozása, amelyek
ha szükséges, fájdalommal is járnak; a megemésztést és a feldolgozást közelebb hozni
egymáshoz.
Feloldás: új és szokatlan kapcsolatok (átvitt értelemben); különböző idegen területek
összenövése, eggyé válni saját intuíciónkkal (amit a gyomrunkban érzünk).
Ősprincípium: Merkúr-Jupiter.

ŐSZÜLÉS
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Őszülés
Testi szint: haj (szabadság, vitalitás).
Tüneti szint: rezignáltság, visszafogottság; ijedtség, halálfélelem, iszonyat; a világ
sokszínűsége elhalványul a szürke lepel alatt, amelyen keresztül mindenki
egyformának tűnik; az ősz halánték tapasztalatot fejez ki; az ősz vezérek bölcsességét.
Feldolgozás: tudatosan visszavonulni, nyugalmat találni; levetkőzni a rettegést (az élet
utolsó és legfontosabb átalakulása előtt), felhagyni a félelemmel; átállni az élet
éjszakai oldalára; tapasztalatokat szerezni, a még nyitott kérdésekre választ találni.
Feloldás: bölcsességben megőszülni; a tudást bölcsességgé érlelni.
Ősprincípium: Szaturnusz,
írod.: Léi., Mkass. Lebenskrisen (Életválságok).

Övsömör
(herpes zoster, lásd még: Orbánc az arcon)
Testi szint: has (érzés, ösztön, élvezet, középpont).
Tüneti szint: a régóta összegyűlt határ menti konfliktusok agresszív és fájdalmas
lecsapódása; „annyira fáj, hogy legszívesebben üvöltenék": túl sokáig magunkba
fojtottuk indulatainkat; már régóta idegesít valami, ami most, kihasználva a szervezet
gyengeségét, kitör; az ellenállás belülről jövő, aktív kirobbanása; a sömör kinyílik,
„kivirágzik" a felszínen; elfojtottuk saját ki-, felvirágzásunkat (nem engedtük
napvilágra kerülni bensőnket); a sokáig elnyomott ösztönök furcsa bimbókat hajtanak
a bőrünkön: ki nem élt (szerelmi) konfliktusok megnyilvánulása a bőrön, a kapcsolat
szervén; lángoló érzelmek (szerelem, féltékenység, bosszú) bőrön keresztül történő
kitörése (lásd: Léthének, a feledés lángoló folyójának mítosza vagy Médeia lángoló
csalánruhája); az állapot őszinteséget vált ki: túlérzékenység, semmiféle érintést nem
bírunk elviselni; gyakran jön elő a megalázás és az elcsúfítás témája (lángoló
szerelem: állati vágyak).
Feldolgozás: kitörés; nyissuk ki határainkat a belülről feltörő, őszinte erők előtt; teret
kell engednünk a régóta felhalmozódott belső feszültségnek, még akkor is,
ha nehezünkre esik és fájdalmas; virágozzunk ki, adjunk lehetőséget a kibontakozásra,
és fejezzük ki a ki nem mondottakat; profitáljunk nyíltságunkból.
Feloldás: szabadítsuk fel az eddig meg nem nyilvánult lényünket, lényegünket;
örüljünk saját alkotásainknak, „ékeskedjünk inkább saját tollainkkal"; élvezzük
határtalanságunkat.
Ősprincípium: Vénusz-Mars.
írod.: Léi.
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Pacemaker
(szívritmusszabályzó)
Testi szint: szív (a lélek, a szeretet, szerelem, az érzelmek székhelye, energetikai
központ).
Tüneti szint: gépesített „sztrájktörő": kiszámítható ütem a szívben - ellentétben saját,
kiszámíthatatlan (szív)ritmusunkkal; az élet központjában egy robot veszi át az
irányítást; menekülés a szív megbízhatatlansága elől; a megbízhatóság kérdése
fontosabbá válik, mint maga az elevenség; személyiségünk egyedülállóságának,
egyéniségünk megvalósításának a hiánya.
Feldolgozás: nézzük meg, hogy mely élettelen, gépies mechanizmusok uralják az
életünket; állítsuk szembe egymással a pólusokat: az eleven, de „megbízhatatlan"
szívet és az élettelen, de „megbízható" gépet.
Feloldás: az élet legyen a célunk, ne pedig a túlélés; váljunk életvidám emberré.
Ősprincípium: Nap-Uránusz (technika).

Paget-kór
(ostitis deformans; lásd: Ostitis deformans)

Pajzsmirigy-alulműködés
(hypothyreosis; lásd még: Mixödéma)
Testi szint: pajzsmirigy (fejlődés, érettség).
Tüneti szint: elszigetelődés a külvilágtól; védőbástya építése (^ Mixödéma);
gyökértelenség; minden hidegen hagy, halottnak tettetjük magunkat; az élet iránti
érdeklődés hiánya; hiányzik az élet „sava-borsa".
Feldolgozás: visszatérés önmagunkba; menedéket keresni a vastag falak mögött;
fontolóra venni a kolostorba való visszavonulást és a meditatív életmódot; tudatosan
hagyni megtörténni a dolgokat; a régi dolgokat hagyni elveszni; szembenézni
a halállal.
Feloldás: saját életünk értelmét keresni és megtalálni.
Ősprincípium: Merkúr-Szaturnusz/Neptunusz.
írod.: Léi.

Pajzsmirigygyulladás
(thyreoiditis)
Testi szint: pajzsmirigy (fejlődés, érettség).
Tüneti szint: konfliktus az anyagcserében a belső tűz körül; a fejlődés konfliktusa.
Feldolgozás: a rendelkezésre álló, elégethető életerő-tartalék alapos vizsgálata;
a céljainkra, fejlődésünkre vonatkozó kívánalmak tisztázása.
Feloldás: bátor lépések (fejlődés) megtétele a belső tűz bevetésével.
Ősprincípium: Merkúr-Mars.

Pajzsmirigyrák
(lásd még: Rák)
Testi szinten: pajzsmirigy (fejlődés, érettség), nyak (bekebelezés, kapcsolat,
kommunikáció).
Tüneti szinten: a lélek elfojtott, meg nem valósított fejlődési impulzusai önálló útra
térnek, és a test szintjén kezdik kitombolni magukat; kötelezettségek nélküli életet
élni, kötetlen kapcsolatok; nyugtalanság, állandó menekülés; az érettség és a fejlettség
kérdésében olyan messze eltértünk életpályánktól, hogy elfojtott erőink önálló életre
kelnek, és önkényes módon megvalósulnak. A visszaemlékezést a kezdetekre (vallási
értelemben) a test úgy valósítja meg, hogy visszatér a primitív őssejtek világába:
hagyja elfajulni a fejlődési lehetőségeket, és visszaél velük.
Feldolgozás: az éretté válás és fejlődés elfojtott lelki és testi erőit tudatosan szabadjára
engedni, így felszabadítani a testet a nyomás alól; ami a tudat színpadán lejátszódhat,
az a test színpadán lényegtelenné és feleslegessé válik; a fejlődés útját szabaddá kell
tenni; az akadályt bátran el kell görgetni az éretté válás útjából; agresszív módon
életre kell kelteni a fejlődést előmozdító erőket; a Rákkal kapcsolatos minden
tanácsot megfogadni; mivel a rák az egész szervezetet érinti, a teljes harcvonalon kell
szembenézni vele.
Feloldás: visszatérni az eredeti fejlődési pályához; felismerni annak szükségességét,
hogy át kell váltani a testi, tehát (élet)veszélyes síkról a kihívásokkal teli, de életmentő
szellemi-lelki síkra, ahol a kiteljesedésre kell összpontosítani; felfedezni a határtalan
szerelmet, szeretetet, félretenni az önmagunk által kialakított és a másoktól átvett
normákat, és csakis saját törvényeinknek elkötelezetten élni, továbbfejlődni.
Ősprincípium: Merkúr-Plútó/Jupiter.
írod.: Léi., Mkass. Krebs (Rák), Vkass. Krankheit als Symbol (A betegség mint
szimbólum), Krankheitsbilder unserer Zeit (Korunk kórképei).

Pajzsmirigytúltengés
(hyperthyreosis)
Testi szint: pajzsmirigy (fejlődés, érettség), nyak (bekebelezés, kapcsolat,
kommunikáció).
Tüneti szint: növekedési és fejlődési kényszer, a haladásra, a távlatok elérésére
irányuló túlzott akarat (allergiás, fojtogató érzés a nyakban); csillapíthatatlan életvágy;
égető becsvágy; túlzott teljesítménykényszer; túlvállalás; az élet habzsolása; félelem,
hogy valamiről lemaradunk; folytonos, fokozott készenléti állapot; az autoritással
kapcsolatos konfliktus; önmegtagadás; a csalódott gyermek függőségre való hajlama;
szorító helyzetek félelemmel teli elhárítása; érzelmek visszaszorítása; elnyomott
halálfélelem.
Feldolgozás: a részben tudattalan fejlődési, kiteljesedési vágyak tudatosítása és
átalakítása: lendületbe hozni az életet, felgyorsítani a tempót, teljes szívből „lábra
kelni", útnak indulni; ébernek lenni; minden lehetőséget nyakon csípni; vállalni
a harcot a csúcsra jutásért; felvenni a (konkurenciaharcot a tekintéllyel szemben;
felvállalni önmagunkat és önző vágyainkat; felismerni az ellentmondást a halálfélelem
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és a túlzott teljesítménykényszer között; pszichoterápia; a magasröptű álmokat
a realitás talaján megvizsgálni; a lelki csomókat kibogozni, amelyek elválasztják
egymástól a „fent" és a Jent" régióit; beismerni az élettől való félelmet; találkozni
Pán istennel, és csatát nyerni ellene.
Feloldás: független döntéseket hozni; az élet lehetőségeiből nagykanállal menteni; azt
az erőt, amely a betegség képében tombol, átültetni az életért folyó harcba.
Ősprincípium: Merkúr-Mars/Uránusz,
írod.: Léi

Panaritium
(lásd: Körömágygyulladás)

Panarteritis
(érfalgyulladás)
Testi szint: véredények (az életerő útvonalai), artériák (energiacsatornák).
Tüneti szint: az energiaáramlás konfliktusa: az energiacsatornák háborúban állnak.
Feldolgozás: az energiaelosztás alapos, kritikus vizsgálata.
Feloldás: kíméletlen küzdelem az energia megfelelő elosztásáért, beosztásáért.
Ősprincípium: Mars-Merkúr.

Pancarditis
(teljes háború a szív körül; = Szívbelhártya-gyulladás + Szívizomgyulladás
+ Szívburokgyulladás; lásd az adott címszavaknál)

Páncélszív
(kőszív; lásd: Szívburokgyulladás)

Pancreas carcinoma
(lásd: Hasnyálmirigyrák)

Pancreas insuffitientia
(lásd: Hasnyálmirigy-elégtelenség)

Pancreatitis
(lásd: Hasnyálmirigy-gyulladás)

Pangásos papilla
(lásd: Agynyomás-fokozódás) "

Pangásos vese
(lásd: Vizeletpangás)
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Pánikbetegség
(pánikroham; lásd még: Félelem)
Tüneti szint: halálfélelemmel járó, nyomasztó sarokbaszorítottság-érzés, a nyitottság
hiánya az élettel szemben; az „élet végső kimenetelének" félreértése.
Feldolgozás: találkozni Pán istennel, és csatát nyerni ellene; megbékélni saját
halandóságunkkal: a halálfélelem találkozás a szűkség érzésével, a túlvilágba vezető,
szűk folyosóval.
Feloldás: „meghalni a halál előtt"; lásd Angelus Silesius és más keresztény
misztikusok írásait.
Ősprincípium: Szaturnusz.
írod.: Mkass. Angstfrei Leben (Félelem nélkül élni).

Papagájkór
(psittacosis, ornithosis)
Testi szint: az egész szervezetet érinti.
Tüneti szint: „légből kapott eszmék" (madarak) terjesztik; láz: teljes mozgósítás
a behatoló ellenség (vírusok) 32 ellen; köhögés: az agresszió kifejezése (a németben
„valakinek köhögni valamit" = „azt lesheted", „eszem ágában sincs"); tüdőgyulladás:
harc a kommunikációért (párbeszédért); orrvérzés: az életenergia elfolyik; általános
rossz közérzet: az életenergia gyengülése.
Feldolgozás: minden erőnkkel védekezni és harcolni a szervezet épségének
megőrzéséért; saját véleményünk érthető, világos, nyílt formában történő kifejezése;
a párbeszéd bátor felvállalása; az életenergia (harcba történő) bevetése és feláldozása.
Feloldás: elszántan szembenézni a kihívásokkal, nyitottá válni a forradalmian új
impulzusokra saját életterünk és érdekeltségi köreink megvédése és megőrzése
mellett.
Ősprincípium: Uránusz/Merkúr-Mars.

Papilloma
(jóindulatú bőr- vagy nyálkahártya-daganat; lásd: Húgycsőpapilloma)

Paradontosis

(fogíny- és fogágysorvadás)
Testi szint: foghús, fogágy (ősbizalom).
Tüneti szint: a teljes fogágy (fogíny, gyökérhártya és alveoláris csontok) elsorvadása
gyakran a krónikus és mélyreható
Fogínygyulladás (tehát az ősbizalom körüli
konfliktusok) utóhatása; a fogíny szöveteinek sorvadása és a foggyökér elváltozása
következtében fegyvereink meglazulnak, majd kihullanak: a vitalitás bázisa elsorvad,
és nyilvánvalóvá válik az ősbizalom és az életkedv hiánya; az agresszió gyökereinek
feltárása, mígnem azok - védtelenül, sebezhető felületet nyújtva - már nem képesek
biztos tartást adni a fognak; ingadozó fegyvereink saját életerőnk gyengülését
32 Nem vírus, hanem atípusos baktérium (a Chlamydia psittachi) okozza - a Szaki.
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mutatják, bástyáink meginognak; árnyékba süllyedt gyűlölet; erőtlen, elhaló agresszió;
megsemmisülő vitalitás, beletörődés.
Feldolgozás: az agresszió problematikájának gyökereit mélyrehatóan feltárni; annak
belátása, hogy az agresszió és az életerő nem rendelkeznek megbízható bázissal;
foglalkozni az ősbizalom tematikájával, és azon fáradozni, hogy a fogak újra
megfelelően (agresszíven) végezhessék feladatukat; annak felismerése, hogy
fegyvereink mennyire lecsupaszítottá, sebezhetővé és magányossá váltak - ezért
segítséget, aktív támogatást kell nyújtanunk számukra: ahogyan mi is minden éjjel
regenerálódunk saját ágyunkban, fogainknak is szükségük van a regenerálódásra
a fogágyban ahhoz, hogy megtarthassák jó formájukat; végezzünk gyakorlatokat az
ősbizalom megszerzése érdekében (Sors.).
Feloldás: biztonságos otthont adni a száj „fegyvereinek", nemcsak a fegyvereket,
hanem azok bázisait is gondozni, ápolni kell; az ősbizalom elnyerése és az arra épülő
bátor, hősies élet; életünk kézbevétele; az ősbizalom a terhesség első hónapjain kívül
az úgynevezett csúcsélményeken (peak experiences) keresztül alakul ki, amelyek
elérését szinte minden meditációs eljárás célul tűzi ki.
Ősprincípium: Hold/Mars-Neptunusz (sorvadás).

Paralízis
(lásd: Bénulás)

Paranoia, üldözési mánia
(lásd még: Spirituális krízis)
Tüneti szint: rendszeresen visszatérő, téveszmékkel kísért elmezavar, amely mellett
a gondolkodás egyéb tartományai viszonylag érintetlenek és működőképesek
maradnak; a betegség beismerésének hiánya miatt a pszichoterápia gyakran kudarcba
fullad; a pszichiátria álláspontja szerint a szisztematikus téveszmék eredete nem
meghatározható, az ezoterikus filozófia, valamint a jungi pszichológia szerint azonban
igen; tudatunkba betör az árnyék, és az egészséges tudat helyébe lép, miközben
a világ természetszerűsége háttérbe szorul, és átkerül az árnyék tartományába; a sötét
lélekrészek destruktív módon felülkerekednek, átveszik a hatalmat és az irányítást az
agyközpont felett, és meghatározzák a tudatot; az árnyékba süllyedő tiszta tudat
ezután már csak foltokban képes a felszínre jutni, hasonlóan a tengerből szétszórtan
kibukkanó apró szigetekhez (Podvoll); üldözési mánia: a kivetített árnyékrészek
üldözik a beteget; Nagyzási mánia: a régóta meghasadt, saját életre vonatkozó
belső elvárások elárasztják a tudatot; szerelmi és féltékenységi téboly: a szerelemre
vonatkozó téveszmék kerekednek felül.
Feldolgozás, feloldás: „leföldelni" minden szinten: minél több kapcsolatot teremteni
a „normális" világgal (család, egyéb társas viszonyok),
Spirituális krízis; a belső és
külső realitás megkülönböztetésére irányuló képesség visszaszerzése, az Alvilág
és a földi világ közötti, elveszített „membránréteg" megerősítése, elkerülve annak
„bebetonozását"; a betegben felmerülő mély, spirituális vágyat komolyan kell venni,
anélkül hogy spirituális gyakorlatok végzésére bátorítanánk; megelőzés: (minél előbb)
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meg kell barátkozni az árnyéktartalmakkal, és el kell fogadni azokat, mint a lélek
(eddig) meg nem élt részeit, a kirekesztés helyett újra integrálni kell energiájukat.
Ősprincípium: Szaturnusz (határ)-Neptunusz (a téboly általában),
írod.: Podvoll: Verlockungendes Wahnsinns (Az őrület csábítása).

Paratífusz
(lásd: Hastífusz)

Paresis
(lásd: Bénulás)

Parkinson-kór
(bénulásos remegés)
Testi szint: agy (kommunikáció, logisztika), idegek (hírszerzés).
Tüneti szint: izomremegés (intenciós tremor): minden mozgási impulzus kivitelezését
remegés akadályozza meg, egyébként bénulás lép fel: az általános (lelki) mozgásképtelenség hátterében egyértelműen a túlzott akaraterő (Mao Ce-tung kórképe) mutatkozik
meg; szakadék keletkezik a belső bénultság, merevség és a vágy között, hogy megmozgassunk valamit a világban; halálfélelem fog el minket (remegés), az irtózat (valóság)
megtapasztalásának elutasítása, merevség önmagunk kifejezésében és a mozgásban,
„arcizmunk se rezdül", „zombiszerű" jelenlét; félelem a kudarctól, jól megformált álarc
viselése; kommunikációs zavar; a létfontosságú változásokhoz való alkalmazkodás
képtelensége, az időjárás és a Hold, valamint minden egyéb, változó dolog (változás)
az állapot romlásához vezethet; a bénultság akár a hangszálakra mint kommunikációs
szervekre is kiterjedhet; a hideg kéz és láb kapcsolati problémákat fejez ki; a gyakran
jelentkező kéztördelés és a szavakkal való küzdelem a töretlen akaratra utalnak; diszkrepancia mutatkozik az akarat és a képesség között: erős akaratú emberek, akik idővel
kénytelenek megtapasztalni, hogy már rég nem képesek mindenre; a férfias pólus elgyengülése a túlzott erőkifejtés következtében; légzésbénulás miatt kialakuló életveszély: nyilvánvalóvá válik a kommunikáció és a párbeszéd beszüntetése.
Feldolgozás: a túlzottan aktív, cselekvéssel teli élet megemésztése: a belső
nyugtalansággal szemben megteremteni a külső nyugalmat; szándékos lemondás
a túlvállalásokról; a minőség szem előtt tartása; foglalkozni a halállal
és a megváltással; farkasszemet nézni a valósággal, amíg az levetkőzi félelmetes
külsejét (merev, áthatolhatatlan tekintet); teljesen elmerülni saját félelmünkben,
egészen addig, amíg eltávolodunk tőle; megtanulni megmutatni valódi arcunkat;
visszatérni a realitás talajára; olyan gyakorlatokat végezni, amelyek a belső egyensúly
visszaállítását segítik, és azt szolgálják, hogy (újra) megtaláljuk az egyensúlyt.
Feloldás: felismerni az ember és a világ egységét; ahelyett hogy monumentális
szobornak szeretnénk látszani (mások szemében); alakuljunk át belülről eleven,
kívülről nyugodt emberré (mindenki a saját módján).
Ősprincípium: Szaturnusz,
írod.: Léi.
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Parodontitis
(fogínygyulladás)
Testi szint: fogíny, fogágy (ősbizalom).
Tüneti szint: parodontitis apicalis: az ősbizalom témájával kapcsolatos konfliktus
gyulladást okoz a foggyökér csúcsán és a fogágyban; parodontitis marginalis:
időskorban előforduló foglazulás (a fogínysorvadás előstádiuma), tartósan fennálló
konfliktusok talaján kialakuló ősbizalmatlanság; a fognyak körül lerakódó fogkő
(mész) elősegíti a krónikus, gennyes gyulladások kialakulását a fogínytasakokban.
Feldolgozás: nyíltan és eltökélten szembenézni az ősbizalom kérdésével, elszántan
harcolni az ősbizalom megszerzéséért; használjuk fel hasztalan próbálkozásainkat
fegyvereink megerősítésére és védelmére (mészkő erődítmény), gondoskodjunk valódi
védelemről és megfelelő fegyverekről; annak felismerése, hogy kimerítjük saját életenergiánk bázisait, majd ennek megakadályozása; biztonságos helyet kell találnunk
fegyvereink számára, ahol regenerálódhatnak: ahogyan mi is minden éjjel
regenerálódunk saját ágyunkban, fogainknak is szükségük van a regenerálódásra
a fogágyban (hogy megtarthassák jó formájukat); végezzünk gyakorlatokat
az ősbizalom megszerzése érdekében (Sors.).
Feloldás: az élet bátor, hősies felvállalása, fegyvereink bevetése az élet kényes
területein és „meredek dolgaiban"; vegyük kézbe az életünket.
Ősprincípium: Hold/Mars (fogágy)-Mars (gyulladás).

Paroxysmalis tachycardia
(rohamszerűen jelentkező szapora szívverés; lásd még: Tachycardia)
Testi szint: szív (a lélek otthona, szeretet, érzelmek, energiaközpont).
Tüneti szint: lelki túlterheltség; a hangulatingadozások nem jutnak el a tudatunkig;
túlhajtottság, elfojtott szenvedélyek; valami megakad, és nem jut tovább; valamivel
„elszédíteni" magunkat, és elmenekülni egy másik világba.
Feldolgozás: hagyni, hogy szívügyeink spontán felizgassanak bennünket; a hangulatváltozások mögött rejlő tartalmakat felengedni a tudatba; hagyni, hogy hajtóerőink
meghajtsanak, de ne elhajtsanak bennünket.
Feloldás: „ami a szívünkön, az a szánkon", mutassuk ki szabadon és nyíltan
érzéseinket, ne helyezzük szívünket nyomás alá.
Ősprincípium: Nap-Mars/Uránusz,
írod.: Herz.

Pattanás
(lásd: Szőrtüszőgyulladás)

Pavor nocturnus
(lásd: Éjjeli szorongás)

PCP
(polyarthritis chronica progressiva; lásd: ízületi gyulladás)

PÉN1SZMEREVSÉG, ÁLLANDÓ
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Péniszmerevség, állandó
(priapismus, állandó erekció; pl. prosztata- vagy húgyhólyag-megbetegedések esetén)
Testi szint: pénisz (szexuális öröm, hatalom).
Tüneti szint: energia-vértolulás a nemzőszervben (felismerni az alapproblémát);
a „varázspálcában" túlnyomás uralkodik, miközben nincs megfelelő szelep a nyomás
kiegyenlítésére; állandó, fájdalmas merevedés szexuális kéjérzet és ejakuláció nélkül;
tudat alatti párzási és gyermeknemzési vágy, illetve készültség; az esetnél fennáll
a veszélye, hogy az ellenpóluson
Impotenciát okoz.
Feldolgozás: tisztázni magunkban a fallikus energiához fűződő kapcsolatunkat;
tisztába jönni az alapproblémával; figyelmet és energiát fordítani a nemiség kérdésére;
szelep kialakítása a kreativitás számára; állandó vitakészség a polaritást illetően.
Feloldás: életenergiánkat gyermeknemzéssel kapcsolatos, hasznos tanácsokba
fektetni; kiállni saját (férfi) nemiségünk mellett.
Ősprincípium: Mars-Plútó.

Péniszrák
(lásd még: Rák)
Testi szint: pénisz (élvezet, hatalom).
Tüneti szint: a lándzsa (pénisz) hegyének agresszív módon történő elpusztítása:
rombolás a hatalom eszközének teljes megsemmisüléséig; szinte minden esetben
a fityma belső részének hosszan tartó, krónikus gyulladására (-4 Gyulladás) vezethető
vissza, amelynél a smegma (fitymaváladék) is szerepet játszik (tisztaság témaköre):
a férfias-fallikus erő agresszív érvényesülésének elfajulása; az elfajult bőrsejtek vad,
kíméletlen, buijánzásos növekedése; szinte mindig a pénisz fejétől indul; a férfias
érvényesülés és szaporodás olyannyira letért ősi fejlődési útjáról, hogy az elfelejtett,
elfojtott tartalmakat a test kénytelen érvényre juttatni; a szellemi-lelki fejlődés mélyen
megrekedt ezen a területen, és most agresszív módon és rendezetlenül nyilvánul meg;
a rák által a fallikus területen, a testben valósul meg az, amire a megfelelő tudati síkon
lelkileg volna szükség.
Feldolgozás: a férfias érvényesülésre, a szexuális-fallikus magatartásra és általában
véve a nemiségre vonatkozó ősi, átörökített szokások és tradíciók radikális
megkérdőjelezése, adott esetben kíméletlen lerombolása; nyitottá válni a férfiasságot
és a termékenységet érintő egyéni elképzelésekre és rendhagyó, vakmerő ötletekre,
ezeket bátran és szabadon felvállalni és megélni; visszaemlékezni a szexualitásról,
a férfiasságról és a termékenységről szóló korai álmokra, célokra, elképzelésekre és
vágyakra, ezek tudatos újraélesztése és megvalósítása; a külső fronton való harcot
szellemi-lelki síkon kell megvívni; azzal a tudattal, hogy nincs semmi vesztenivalónk,
merítsünk bátorságot önmagunk megvalósításához, saját utunk megtalálásához;
a növekedési impulzusokat a test szintjéről oldottabb síkokra terelni; a Rák címszó
alatt található tennivalók alapos megfontolása: mivel az egész szervezetet érinti, ezért
egészében kell vele felvenni a harcot.
Feloldás: lelki-spirituális szinten kifejezésre juttatói önmagunkat, ahelyett hogy
hagynánk, hogy testünk magától „szólaljon meg"; felismerni annak szükségességét,
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hogy át kell váltani a testi, tehát (élet)veszélyes síkról a kihívásokkal teli, de életmentő
szellemi-lelki síkra, ahol a kreativitásra, a fejlődésre és a kiteljesedésre kell
összpontosítani; felfedezni a határtalan szerelmet, szeretetet, félretenni az önmagunk
által kialakított és a másoktól átvett normákat, és csakis a saját törvényeinknek
elkötelezetten élni, megtalálni önkifejezésünk lehetőségeit.
Ősprincípium: Mars-Plútó.
írod.: Léi, Mkass. Krebs (Rák), Vkass. Krankheit als Symbol (A betegség mint
szimbólum), Krankheitsbilder unserer Zeit (Korunk kórképei).

Perforatio ventriculi
(lásd: Gyomorátfűródás)

Pericarditis
(lásd: Szívburokgyulladás)

Periostitis
(lásd: Csonthártyagyulladás)

Peritonitis
(lásd: Hashártyagyulladás)

Pernio
(lásd: Fagydaganat)

Pertussis
(lásd: Szamárköhögés)

Perverziók, szexuális
(lásd még: Fetisizmus, Neurózis)
Testi szint: a genitáliák (szexualitás, polaritás, szaporodás) területéről kiinduló,
az egész szervezetet érintő tudati probléma.
Tüneti szint: (példák) 1. pederasztia (ifjak iránt érzett vonzalom, az ókorban
elfogadott volt): az éretíenség jele, a polaritással kapcsolatos problémák, képtelenek
vagyunk kapcsolatot kialakítani az ellenpólussal; 2, vizelettel és ürülékkel való
játékok („természetes pezsgő", „vizeletkúra"): konkrét síkon történő konfrontáció más
síkra áthelyezett árnyéktémákkal; 3. szodómia (közösülés állatokkal): visszamaradás
az evolúcióban; hiábavaló próbálkozás az állati oldallal való kibékülésre; 4. közösülés
holttestekkel: sikertelen próbálkozás a halál megnyerésére, megszeretésére;
5. szadomazochizmus (piercing): kísérlet az agresszió (Mars) és a szeretet (Vénusz)
konkrét síkon történő egyesítésére; 6. dominancia (domina = szexuálisan domináns
nő): önmagunk szexuális alárendelése az ellenpólussal szemben, ahelyett hogy
tisztelettel közelítenénk az ellenpólus felé, és a női princípium elveit szolgálnánk;
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7. csoportos közösülés: a mennyiség (= forma) túlzásba vitele a minőség hiányát
kompenzálandó (tartalom = szeretet).
Feldolgozás: tudatosságot vinni a konkrét cselekedetekbe; a normáktól való eltérést
igényesebben kell megvalósítani.
Feloldás: az átélés magasabb szintre helyezése: pl. a szodómiából áttérni Assisi Szent
Ferenc tanításaihoz, az ürülék fogyasztása helyett ámyékterápia alkalmazása;
a „perverzió" lelki szinten, oldottabb formában történő megvalósítása: rendkívüli,
különleges, különc emberré válni.
Ősprincípium: Plútó-Uránusz.

Pes varus
(lásd: Dongaláb)

Peteérés hiánya
(anovulációs ciklus; lásd még: Petefészek-elégtelenség, Hormonzavar, női)
Testi szint: petefészek (termékenység).
Tüneti szint: a védekezés legtermészetesebb formája nagyon fiatal korban,
változókorban vagy stresszes időszakban; terhesség elleni védekezés szellemi és testi
túlterheltség esetén; nem akarunk gyermeket vállalni; félelem a kötődéstől, a nem
megfelelő társ elleni lázadás; túl nagy energiát fektetünk „szellemi gyermekünk"
(munka, kreativitás) ápolására.
Feldolgozás: energiánkat a külső dolgok helyett a belsőkre áldozni; mérlegelni az
életünkre és a karrierünkre vonatkozó terveinket; lehiggadni; kevesebbet „lótni-futni"
a saját és mások ügyei miatt.
Feloldás: egyensúlyba kerülni; biztonságos fészket rakni; kiélni kreativitásunkat.
Ősprincípium: Hold/Uránusz-Szaturnusz.
írod.: Frau.

Petefészekciszta
(ovarialis ciszta)
Testi szint: petefészek (termékenység).
Tüneti szint: felgyülemlő folyadék a petefészekben, amely ritkábban a megrepedés,
leginkább azonban az elfojtás miatt kialakuló megnagyobbodás következtében válhat
veszélyessé (ma már könnyen kimutatható ultrahanggal, és általában nem kell
megoperálni): a lélek vize (folyadék, amely a lelki problémákat szimbolizálja)
felgyülemlik a petefészekben; stresszalapú hormonális zavaroknál túlzott
megnagyobbodás jöhet létre, amely vérzést okozhat; az életenergia elvesztése;
a szabályos tüszőképződés zavara: kibillenni a női egyensúlyból; megtévesztő
manőverrel élünk a tüszőérés, illetve a termékenységgel kapcsolatos aktivitás
területén, anélkül hogy valóban életünk részévé tennénk a termékenység témakörét
(feladatait); lenyelt könnyek, az anyaszereppel, az anyai archetípussal kapcsolatos
problémák (a saját anyaságunkkal vagy a saját anyánkkal).
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Feldolgozás: a termékenység kérdéséhez a lélek felől közelíteni, lelkierő bevetésével;
tisztába jönni saját szándékainkkal a termékenységet illetően: felismerni
a különbséget, hogy mi az, ami magától akar kifejlődni bennünk, és mi az, ami a mi
akaratunkból fejlődik.
Feldolgozás: megbékélni a termékenység szerepével a saját életünkben.
Ősprincípium: Hold.
írod.: Frau.

Petefészek-elégtelenség
(ovariális insufficientia)
Testi szint: petefészek (termékenység).
Tüneti szint: a nemi szervek fejletlenek: nem teljes értékű nemiség; a másodlagos
nemi jelleg (mint pl. a mell) kevésbé kifejlett: a női külső rendezetlen és kusza,
megjelenési formájában nem képes, nem akaija felvállalni a felnőtt nő szerepét; a nem
megfelelő tüszőéiés következtében menstruációs zavarok jelentkeznek:
(meg)akadályozott termékenység.
Feldolgozás: (a hormonhiány allopatikus kiegyenlítése mellett) ismeijük be, hogy
nem szeretnénk felvállalni a teljes értékű női szerepet és annak nemi következményeit;
tanuljuk meg elfogadni saját nemi szerepünket, fogadjuk el és szeressük a női
valónkhoz tartozó külső megjelenést is: ismeijük el a termékenységünkkel kapcsolatos
problémákat, és vállaljuk fel ezeket minden szinten.
Feloldás: homeopátiás megközelítésben: lelkünk férfias oldalának (animus)
kifejlesztése; allopátiás megközelítésben: becsüljük és fogadjuk el magunkat nőként:
béküljünk ki női mivoltunkkal.
Ősprincípium: Hold-Szaturnusz.
írod.: Frau., Mkass. Frauenprobleme (Női problémák).

Petefészek-gennyedés
(pyovarium; lásd még: Petefészek-gyulladás; Adnexitis)
Testi szint: petefészek (termékenység).
Tüneti szint: a petevezeték elgennyesedése; általában a szexualitás és a termékenység
súlyos, akut vagy krónikus konfliktusai állnak a háttérben; a „háborús végtermék"
(genny) blokkolja az alkotói kifejezés lehetőségét.
Feldolgozás: a termékenységről alkotott elképzelésünk harcos megvalósítása.
Feloldás: nyíltan harcolni saját termékenységünkért a nőiesség összes létező
formájában és szintjén.
Ősprincípium: Hold-Mars.
írod.: Frau.

Petefészek-gyulladás
Testi szint: petefészek (termékenység).
Tüneti szint: a női (alsó) pólus segélykiáltása; a gyermekvállalással kapcsolatos
konfliktusok (szaporodás); harc a termékenységgel és a kreativitással kapcsolatosan;
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a betegség krónikussá válásával a kinövések, hegesedések miatt a termékenység
veszélyeztetve van.
Feldolgozás: odaadást és figyelmet szentelni a nőiesség kérdésének; offenzíven
harcolni a saját termékenységünkéit, saját gyermekért (átvitt értelemben is); harciasan
kiállni a kreativitáséit, szellemi gyermekeinkért, és megtalálni az egyensúlyt
a szélsőségek között.
Feloldás: saját gyermeket, művet hozni a világra; minden bátorságot és erőt
a kreativitás szolgálatába állítani.
Ősprincípium: Hold-Mars.
írod.: Frau.

Petefészekrák
(carcinoma ovarii; lásd még: Rák)
Testi szint: petefészek (termékenység).
Tüneti szint: általában a 60 és 75 éves kor közötti nőket érinti; a tumor csak akkor
okoz panaszokat, ha az áttétek már az egész hasüreget ellepték és 4 Ascites, azaz
hasi folyadékgyülem keletkezett; megsérül az élet forrása, a nőiesség őstraumája = ősi
félelme, hogy mindig a rövidebbet húzza; a megbetegedés hátterében gyakran
a gyermekekkel vagy a családtervezéssel kapcsolatos probléma áll, amelytől nem
tudunk elszakadni, elhatárolódni; fenyegetővé válik saját „méhünk gyümölcse".
Feldolgozás: megtanulni védekezni az idegen támadásokkal, túlkapásokkal szemben,
amelyek önös érdekeket képviselnek, és veszélyeztetik saját kreativitásunkat; belsőleg
is minden téren elengedni gyermekeinket, legfőképpen a leánygyermeket; minden,
a Rákkal kapcsolatos magyarázatot megfontolni és figyelembe venni, hiszen a rák
az egész szervezetet érinti.
Feloldás: konzekvensen a saját, nőies (kreatív) utunkon járni; felismerni annak
szükségességét, hogy a testi (életveszélyes) szintről a kihívásokkal teli, de életmentő
szellemi-lelki szintre lépjünk, és ezen a szinten expanzív lelki fejlődést éljünk el;
felfedezni a minden határt felülmúló szeretetet, szerelmet; felülkerekedni a saját
magunk által gyártott (de számunkra éppúgy idegen) normákon is, csak saját kreativitásunknak, illetve legfelsőbb törvényeinknek engedelmeskedni, és ezáltal fejlődni.
Ősprincípium: Hold-Plútó.
írod.: Frau., Mkass. Frauenprobleme (Női problémák), Krebs (Rák).

Petevezeték-gennyedés
(pyosalpingitis; lásd még: Petefészek-gyulladás, Petefészek-gennyedés, Adnexitis)
Testi szint: petevezeték (termékenység).
Tüneti színt: konfliktus a termékenység körül; a következménye gyakran
4 Petefészek-gyulladás; az élet „csúszdáját" elzáija a genny („háborús végtermék").
Feldolgozás: nyílt vita kezdeményezése a gyermek utáni vággyal kapcsolatban; a női
pólusnak figyelmet szentelni; kreatív dolgok kezdeményezése.
Feloldás: kreatív impulzusok közvetítése.
Ősprincípium: Hold-Merkúr/Mars.
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Petevezeték-gyulladás
(salpingitis; lásd még: Petefészek-gyulladás, Petevezeték-gennyedés, Adnexitis)
Testi szint: petevezeték (termékenység).
Tüneti szint: a termékenység közvetítésével kapcsolatos konfliktus; a női befogadó és
továbbadó képesség (áteresztőképesség) sérülése.
Feldolgozás: nyílt és őszinte viták kezdeményezése az esetlegesen be nem teljesült
gyermek utáni vágyakkal kapcsolatban; beismerni, hogy leginkább saját párunkra
vagyunk dühösek emiatt; engedni az önálló, kreatív tervek csábításának.
Feloldás: minden szinten érvényre juttatni a termékenységet és az alkotói önkifejezést.
Ősprincípium: Hold/Merkúr-Mars.
írod.: Frau.

Petit mai
(lásd: Epilepszia)

Pfeiffer-féle mirigyláz
(lásd: Mononucleosis)

Phaeochromocytoma
(mellékvesevelő-daganat; lásd még: Magas vérnyomás)
Testi szint: mellékvese (a stressz szabályozó központja, vízháztartás, nemi élet).
Tüneti szint: a tumor által termelt noradrenalin és adrenalin rohamszerű, nagyon
magas vérnyomással járó krízist okoz: időszakosan jelentkező, szélsőségesen magas
vérnyomás, amely idővel állandósul: nincs kiút a „nyomás" alól.
Feldolgozás: a (sors)döntő kérdések körüli harcban önként nagy nyomás alá helyezni
magunkat; rátalálni arra a problémára, amely mindig nagy nyomás alá helyez
bennünket anélkül, hogy valóban megoldódna, és amely szimbolikusan megfelel
a tumornak.
Feloldás: felvenni a harcot az alapprobléma tisztázására.
Ősprincípium: Mars-Jupiter/Plútó.

Pharyngitis
(torokgyulladás; lásd: Torokfájás, Gyulladás)

Phlebitis
(lásd: Visszérgyulladás)

Phlegmone
(a kötőszövet gennyes gyulladása)
Testi szint: kötőszövet (kapcsolat, tartás, kötelezettség).
Tüneti szint: legtöbbször az interstitiumban, illetve a laza rostos kötőszövetben alakul
ki, ezért magában hordja az általános szepszis, vérmérgezés veszélyét: mélyreható,
krónikussá váló konfliktus a kapcsolatok és elkötelezettségek terén, amely a test
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félreeső helyein alakul ki, majd egyre nagyobb területen elteijedve,
feltartóztathatatían, veszélyes mérgezést okoz.
Feldolgozás: harcolni a legmélyebb szinten, hatalmas csatákba bocsátkozni, amelyek
nagy konfliktusokat hoznak felszínre bennünk, és esetleg néhány „vázát" is
összetörnek (az összetört cserepek: a háború romjai genny formájában); beavatkozni,
és a veszélyt feltartóztatni, mielőtt még túl késő lenne.
Feloldás: életünk védelmének érdekében a legmélyebb konfliktusoktól sem szabad
visszariadni.
Ősprincípium: Mars.

Photodermatosis
(lásd: Fényérzékenység)

Pickwick-szindróma
(nagyfokú elhízás szív- és tüdőtünetekkel; lásd még: Túlsúly)
Testi szint: szív (a lélek otthona, szeretet, érzés, energiaközpont), tüdő (kapcsolat,
kommunikáció, szabadság), gyomor (érzés, befogadóképesség).
Tüneti szint: a túl sok zsír és a zsírtól felnyomódott rekeszizom oly mértékben
blokkolja a tüdőt, hogy a gázcsere elégtelenné válik; ennek következtében artériás
oxigénhiány, a vörösvértestek elszaporodása és kifejezett álomkór léphet fel:
a felhalmozódott salakanyag (szén-dioxid) az életenergia útjába áll, és tudati zavarokat
okoz; az extrém Túlsúly szimptómái: védelem és biztonság keresése saját falaink
mögött (semmi nem izolál jobban, mint a zsír); védőréteg az „ellenséges" környezet
ellen; vágy arra, hogy a saját „zsír védőbástyáink" mögé bújva megtaláljuk a békét;
nem akarjuk megélni nemi szerepünket; a fontosság, súlyosság és a hatalom érzése;
a kielégülés nem megfelelő helyen és időben történik; a figyelem, szeretet keresése:
„bánatháj"; külső „kiteljesedés" a belső teljesség helyett; evéssel jutalmazzuk"
magunkat; menekülés a realitás elől (álomkór); önmagunkkal szembeni rosszindulat.
Feldolgozás: a külső kommunikáció redukálása: kapcsolatot teremteni és
kommunikálni önmagunkkal; a hiányos energiaellátásban felismerni, hogy sokkal
kevesebből is „kijövünk"; más tudati síkot is bejárni; a biztonságot más utakon
megszerezni: verbális kifejezőkészség, „vastag bőr" növesztése stb.; a fontosság
érzését a társadalomban érvényesíteni; megtalálni a helyes utat a Venus birodalmába
vezető élvezetekben; a belső teljesség, a kiegyensúlyozott életérzés keresése; evés
helyett mással jutalmazni magunkat: tudatosan, „élvezettel" (finoman) nassolni,
az evés szertartását élvezetessé tenni, gyengéd masszázs; új belső forma, új életminta
kidolgozása; konkrét dolgokon átrágni magunkat; tudatos, gyógyító böjtölés.
Feloldás: a testet, lelket és szellemet magában foglaló szeretet érzése; „kereknek"
(= teljesnek) érezni magunkat, lélekben hízni.
Ősprincípium: Jupiter-Vénusz.
írod.: Súlypr., Mkass. Gewichísprobleme (Súlyproblémák).
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Pigmentfoltok
(chloasma, melasma)
Testi szint: bőr (határ, kapcsolat, érintés, gyengédség).
Tüneti szint: a terhesség alatt vagy hormonkezelés következtében fellépő bőrfoltok;
kitüntetés, jel; a nőiesség stigmája; nem érezzük jól magunkat a női szerepben.
Feldolgozás: elismerni és elfogadni személyiségünk sötét oldalait; a kitüntetést
elismerni és elfogadni, ahelyett hogy „megjelölve" éreznénk magunkat; a terhességet,
a termékenységet, illetve magát a nőiességet kitüntetésként elismerni.
Feloldás: önmagunk kitüntetetése, saját rendkívüliségünk (f)elismerése.
Ősprincípium: Hold/Vénusz-Plútó.

Pigmenthiány
(lásd: Albinizmus: az egész testet érintő, veleszületett betegség; Vitiligo: szerzett
betegség, amely behatárolt bőrrészeket érint)

Pikkelysömör
(psoriasis; lásd még: Bőrkiütés)
Testi szint: bőr (határ, kapcsolat, érintés, gyengédség).
Tüneti szint: páncélképződés; a határok felfegyverzése; „karakterpáncél" (Wilhelm
Reich 33 fogalma); félelem a sérüléstől: „a kemény külső lágy belsőt takar"; minden
irányból elhatárolódni; semmit sem engedni ki és be; a szélsőséges elhatárolódás
elszigetelődéshez vezet; a legfontosabb, élethez szükséges anyagok (fehéijék)
elvesztése a pikkelyképződés révén: a határok megerősítése közben feláldozni
önmagunkat; ha átszakadnak a páncéllal védett határok, súlyos veszteség ér bennünket
(politikailag a hajdani NDK jelképezte a pikkelysömört).
Feldolgozás: megtanulni más módon védekezni annak érdekében, hogy
tehermentesítsük a testet ez alól a feladat alól; védett helyet keresni, ahonnan
eldönthetjük és ellenőrizhetjük, hogy mi juthat be, és mit kell kirekeszteni; felfedezni
ebben a belső, védett burokban önmagunk érzékeny, puha magját, és megtanulni
élvezni azt; felismerni a teljes páncélozottság és izoláció következményeit; az éltető
anyagokat célravezetőbb biztonsági intézkedésekhez felhasználni, semmint
pikkelyképződéssel a test szintjén páncélt ölteni: pl. megtanulni verbálisan védekezni
(„csípős nyelvet" kifejleszteni, talpraesettnek lenni, szúrós érvekkel felfegyverkezni és
széles körű ismereteket szerezni); tisztában lenni azzal, hogy a legerősebb páncél is
tönkremegy egyszer, és akkor az életerő (vér)vesztesége fenyeget bennünket, veszélyes
ellenségek törhetnek be; pszichoterápia.
Feloldás: elhatárolódni, hogy újra megnyílhassunk: újra sebezhetővé válni, hogy
átéljük a gyógyulás csodáját; újra feloldódni az eleven élet, a szerelem és az odaadás
folyamában.
Ősprincípium: Vénusz/Szaturnusz (bőr)-Szaturnusz (páncél).
33 Orvos, természetkutató - a Szerk.
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Pirománia
Tüneti szint: gyújtogatásra való hajlam (különösen tűzoltók körében előforduló
jelenség).
Feldolgozás: saját magunkban gyűjtsünk tüzet, hogy felcsaphassanak az elragadtatás
lángjai; foglalkozzunk árnyoldalunkkal, amely hajlamos feloldhatatlan és veszélyes
módon utat törni magának, ha nem figyelünk rá.
Feloldás: belső tüzünk megismerése és értékelése.
Ősprincípium: Mars.

Pityriasis versicolor
(lásd még: Bőrgombásodás)
Testi szint: bőr (határ, kapcsolat, érintés, gyengédség).
Tüneti szint: sárgásbarnás, fekete, borsó nagyságú foltok, amelyek mintát képezve
összefolynak, és piszkos bőr benyomását keltik: a tisztátalanság benyomását keltjük;
hámlás, amely vakarás esetén korpásodást okoz: túl gyengének lenni ahhoz, hogy
megvédjük saját bőrünket, amely a gombás sömör csataterévé válik; „felpiszkált,
felizgatott állapotban lenni"; határerődítményeinket a védelmező savréteg ellenére
megszállja a gomba; az elhalt részecskékre könnyen rátelepednek (a gombák ugyanis
saprophyták, amelyek elhalt szerves anyagokból táplálkoznak).
Feldolgozás: kideríteni, hogy mi áll a tisztátalan benyomás mögött, amit határ- és
érintkezési területeink a külvilág felé mutatnak; szellemi-lelki határaink megnyitása
testi épségünk megőrzése érdekében; nyitottá válni az új, ismeretlen benyomásokra, és
ezeket magunkévá tenni, mielőtt ellepnének minket (testünket) az idegen behatolók;
kialakítani magunkban az adás készségét: tisztázni a különböző szimbiózisok
lényegét: egymástól függeni, egymásra utalva lenni, egymást kölcsönösen használni,
élni és élni hagyni, az én és a te csapatmunkája; megvizsgálni a másokon való
élősködés kérdését életünkben: „Melyik az a terület, ahol megengedem, hogy mások
élősködjenek rajtam, és hol teszem én ugyanezt másokkal?"; nem használt, és ezért
nem szükségszerűnek tekintett, halott területeink nyitottá tétele az ismeretlen, új
impulzusokra; nem használt képességeinket, tudásunkat mások rendelkezésére
bocsátani; olyan eleven élelemmel táplálkozni, amelyet a gombák nem szeretnek.
Feloldás: az érintkezés területein kifelé bátran és nyíltan megnyilvánulni, izgalmas,
izgató témákkal foglalkozni, ezeket befogadni; nyitottá válni az életre, elfogadva
a halál aspektusát is; elevenné tenni saját tudatterületeinket, az elhalt területeket
újraéleszteni.
Ősprincípium: Vénusz/Szaturnusz-Plútó.

Placentaelégtelenség
(lásd még: Szülési komplikációk, általános)
Testi szint: méh (termékenység, védettség).
Tüneti szint: (az anyánál) képtelen a gyermeket a szükséges ideig megfelelően
táplálni; (a gyermeknél) alultápláltság; a placentabolyhok szklerózisa miatt a placenta
vérellátási zavarai (erősen dohányzó anyáknál, nem megfelelő táplálkozásnál,
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mérgezőanyag-túlterhelésnél, huzamos ideig tartó fogamzásgátló szedésénél,
túlhordott csecsemőknél).
Feldolgozás: (az anyánál) felismerni a hiányos táplálkozást, és feltárni a (mögöttes)
okokat; belátni, hogy ez a helyzet mennyire veszélyezteti a gyermek életét (pl. az
intelligencia fejlődését).
Feloldás: idejében megbékülni a terhességgel és az anyaszereppel; a gyermekbe
bizalmat helyezni, táplálni és szolgálni.
Ősprincípium: Hold-Szaturnusz.

Plasmocytoma
(lásd: Csontrák)

Pleuritis
(lásd: Mellhártyagyulladás)

PMS
(lásd: Premenstruációs szindróma)

Pneumonia
(lásd: Tüdőgyulladás)

Podagra
(lásd: Köszvény)

Poliomyelitis
(Heine-Medin-kór; lásd: Gyermekbénulás, spinalis)

Polip
(adenoidbuijánzás)
Testi szint: a garatmandula (rendőrőrs), az orr (hatalom, büszkeség, szexualitás)
és a melléküregek (könnyedség, légiesség) nyálkahártyája (belső határ, sorompó).
Tüneti szint: akinek „tele van az orra", vagyis akadályoztatva van az orrlégzésben,
állandó csodálkozó arckifejezéssel jár-kel: „tátva marad a szája a meglepetéstől",
mivel szájon át képes csak lélegezni, ezért az állandóan nyitva van, és ez „bugyuta"
arckifejezést kölcsönöz viselőjének: azok a gyerekek, akiknek tele az orra, nem
szimatolnak körbe, nem kíváncsiskodnak, inkább nehézkesek, lassúak, figyelmetlenek,
kissé „nehézfejűek" (a szó szoros értelmében is), és néha akár nagyot is hallanak,
hiszen el vannak vágva a külvilágtól azáltal, hogy nem működnek az érzékszerveik
(szaglás, ízérzékelés, hallás), a lét így értelmetlenné válik; nincs elegendő
kicserélődés (levegő): aki nem az orrán keresztül lélegzik, az nem is érezhet szagokat,
„nem foghat szimatot"; így az élet elveszti az ízét (maga az ízérzékelés is kiesik);
mindez akkor következik be, ha az illetőnek elege van, túlterhelt; makacsság; állandó
konfliktusok; a megrekedt állapotból fakadó energiahiány, vakvágányra futott,
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blokkolt kommunikáció: belső szükséglet a kommunikáció korlátozására; polip
= rendőr (több nyelvben nevezi így a zsargon a rendőröket), aki elkapja az embert
polipkaijaival: védekezés, a szervezet védelme a betolakodókkal szemben.
Feldolgozás: tisztában kell lennünk azzal, hogyha krónikusan „tele van a hócipőnk",
vagyis „tele van az orrunk"; a túlterhelések és frusztrációk tudatos feldolgozása;
a környezettel szembeni kommunikációs probléma, konfliktus (f)elismerése; a saját
kommunikációs utak megvizsgálása: megtanulni bölcsen (tudatosan) korlátozni
azokat.
Feloldás: olyan kötődés és kommunikáció kialakítása, amely a lényegre korlátozódik;
a rácsodálkozás képességének fejlesztése a „kátyúba jutás" helyett; az élet áramlása
közepette megtalálni a nyugalmat és a csendet.
Ősprincípium: Merkúr-Szaturnusz-Mars (polip/rendőrség),
írod.: Léi.

Pollakisuria
(gyakori vizelési inger)
Testi szint: húgyhólyag (kibírni a nyomást, és elengedni).
Tüneti szint: állandó vizelési inger, ennek ellenére csak kis mennyiségű vizelet ürül:
pl. ^ Prosztatamegnagyobbodásnál,
Hólyaghurutnál és 4 Hólyagkőnél: állandó
felhívás az elengedésre.
Feldolgozás: kialakítani magunkban az „elengedés" képességét, és gyakorolni azt,
tehermentesítve ezáltal a húgyhólyagot; az elengedésre vonatkozó lelkigyakorlatok
végzése: meditáció, csoportdinamikai gyakorlatok.
Feldolgozás: megbarátkozni annak szükségszerűségével, hogy el kell engedjük
mindazt, amit valaha is kaptunk; elfogadni az adok-kapok polaritásának kényszerét.
Ősprincípium: Hold-Plútó.

Polyarthritis
(lásd: ízületi gyulladás)

Polyneuropathia
(lásd: Idegfájdalom)

Polyposis intestinalis
(lásd: Bélpolip)

Porckorong-előrecsúszás
(lásd még: Isiász)
Testi szint: porckorong (a gerinc női pólusa), gerinc (dinamika, tartás, egyenesség).
Tüneti szint: egzisztenciális túlterhelés: a lágy, nőies rész (porckorong) a csigolyák
két férfias, kemény elemétől összenyomódik, vagyis a női pólus nyomás alá kerül
(esetleg elnyomás alá), ettől belső feszültség keletkezik; túlterhelés (pl. a belső
bizonytalanság, kisebbrendűségi komplexus ellensúlyozásaként): az illető túl sok
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terhet vesz a vállára, túlhajtja magát; a nyomás az idegekre is átterjed; a lágy, női
pólus nyomja az idegeket (az operáció során ez alól a nyomás alól szabadítják fel az
idegeket); a páciens életének tengelye kicsúszott az egyensúlyi állapotból: gerinc- és
porckorong-eltolódások, becsípődés; az egyenesség hiánya miatti megalázkodás:
„gerinctelenség"; túlzott egyenesség, ha a saját igazáról van szó: merevség;
az elismerés hajszolása.
Feldolgozás: a feladat egzisztenciánk lágy, nőies oldalát életünk középpontjába
állítani; az egzisztenciális terheket, illetve nyomást tudatosan elviselni; a nőiesség
hangsúlyozása, meg kell engednünk, hogy nőies oldalunk felszínre törhessen;
kísérletezés életünk tengelyével, egy új irány megtalálása; „ficam" esetén „helyrerántani" a tengelyükből kifordult végtagokat a szó szoros és átvitt értelmében is;
a tünetek által kikényszerített nyugalmat kihasználni, és elgondolkodni az életünkön;
engedni a belső nyomásnak.
Feloldás: az életet váltakozva megtölteni keménységgel és lágysággal, feszültséggel és
lazítással; őszinteség, aktivitás és egyenesség; alázat a megalázás és megalázottság
helyett; a teljesítménykényszer helyett feltétlen szeretet.
Ősprincípium: Hold-Szaturnusz.
írod.: Léi, Út., Mkass. Rückenprobleme (Hátfájás), Saulén der Gesundheit
(Az egészség tartópillérei).

Portalis pangás
(lásd még: Májbetegségek, Nyelőcsővarix)
Testi szint: a májkapu gyűjtőere (vena portae), amely a belektől szállítja a vért,
az életerőt a májhoz (élet, értékelés, visszacsatolás,).
Tüneti szint: májproblémák esetén (az alapprobléma tisztázása és értelmezése),
különösen májzsugornál az életenergia blokkolódik, és visszaáramlik a májból
a testbe: 4 Nyelőcsővarix, vérző -* Aranyér, medúzafej (hasi visszértágulat)
képződése az életerő elakadásának következményeként.
Feldolgozás: tudomást venni az életenergia feltorlódásáról, miáltal az élet értelme,
az érték és a helyes mérték kérdőjeleződik meg; az életerő átirányítása, más síkokon
történő megnyilvánulása: megfelelőbb kifejezési formák keresése.
Feloldás: a fizikailag megterhelt máj problémáit szellemi-lelki szinten kell kifejezni,
könnyítve ezzel a testi síkon; tisztázni önmagunkban az élet értelmét.
Ősprincípium: Mars/Jupiter-Plútó.

Praecancerosis
(a rákos állapotot megelőző szövetelváltozások; nehezen meghatározható fogalom,
amelyet sokszor félelemkeltésre használnak: egy olyan társadalomban, ahol
a népesség fele rákos megbetegedésben szenved, a betegséget megelőző állapot
a hosszú lappangási idő miatt eléggé elteijedt; lásd még: Rák)
Testi szint: az előjelek sokfajta szövetben megjelenhetnek.
Tüneti szint: a hagyományos orvoslásban: szövetelváltozások, amelyek rákká
alakulhatnak, ezért gyanút keltenek; az alternatív orvostudományban: különböző
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előjelek a szövetek elsavasodásától kezdve egészen a papírkromatográfiás
(Steigbilder) elváltozásokig (az antropozofikus orvostudományból származó
diagnosztikus eljárás).
Feldolgozás: foglalkozás az érintett testtájra vonatkozó problematikával;
megelőzésképpen konfrontálódni a rák által kifejezésre juttatott viselkedési mintával
(normopathie), felismerni és feleslegessé tenni azt.
Feloldás: a saját utunkat járni.
Ősprincípium: Plútó-Jupiter.
írod.: Léi, Mkass. Krebs (Rák), Vkass. Krankheit als Symbol (A betegség mint
szimbólum), Krankheitsbilder unserer Zeit (Korunk kórképei).

Premenstruációs szindróma
(PMS; lásd még: Menstruáció, fájdalmas)
Testi szint: petefészek (polaritás, szaporodás).
Tüneti szint: ha a megtermékenyített petesejt nem ágyazódik be a méhbe, a méhnyálkahártya a progeszteron hormon hatására lebomlik; testileg és lelkileg nem
tudunk felkészülni a lebontásra és az elengedésre; feszültség keletkezik az altestben:
feszült élethelyzet a nőiesség területén; fejfájás: a konfliktus egészen a központig
(testünk központjáig = fejünkig) kihat; mellkasfeszülés: fájdalom amiatt, hogy a Hold
anyai aspektusának (újra) nem tudunk eleget tenni; düh érzése, mert nincs termékeny
kapcsolatunk; „ne éij hozzám".
Feldolgozás: havonkénti visszavonulás; a menstruációt a pihenés időszakának
tekinteni; többet figyelni a saját (bio)ritmusunkra.
Feloldás: önmagunk átadása a női ciklusnak: „halj meg, és szüless újjá";
a menstruáció egyfajta kis halál (= véráldozat), ezért el kell fogadni, és hagyni kell
megtörténni a havonta ismétlődő „meghalás" folyamatát; a menstruációt mint pozitív
értelemben vett tabut felismerni és megélni (munka és kitartás helyett: tudatos
elengedés).
Ősprincípium: Hold-Plútó,
írod.: Frau.

Presbyacusis
(lásd: Időskori halláscsökkenés)

Presbyopia
(lásd: Időskori távollátás)

Priapismus
(lásd: Péniszmerevség, állandó)

Proctitis
(végbélgyulladás)
Testi szint: végbél (Alvilág).
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Tüneti szint: gyulladásos konfliktus a végbél körül = anyagi kincsek felhalmozása és
odaadása; kihágásokkal teli, izgalmas életstílus, amelynek során gyakori visszaélés
tapasztalható az alkohollal és a fűszerekkel.
Feldolgozás: kritikus, bátor szembenézés az anyagi gazdagság és bőség
felhalmozásával és odaadásával; felkészülni az anyagi táplálék útjának utolsó
állomásáért folytatott harcra, megküzdeni érte; az izgalmas élet igényesebb, más síkon
történő megvalósítása: „az élet sóját" átvitt értelemben (más szinteken) kell keresni.
Feloldás: tiszta és átlátható viszonyok teremtése az elengedéssel kapcsolatban
(búcsú).
Ősprincípium: Plútó.

Progeria
(gyermekkori öregedés)
Testi szint: az egész szervezetet érinti.
Tüneti szint: az öregedés a gyermekkorban vagy huszonévesen lép fel, többek között
•* Agyvérzéssel,
Érelmeszesedéssel, -* Hajhullással,
ízületi gyulladással
kísérve; az öregedés életünk központi témájává válik, és minden mást háttérbe szorít;
fiatalemberek, akik nem megélt életkorukat karikatúraszerűen helyezik környezetük
szeme elé.
Feldolgozás: struktúra, fegyelmezettség, érettség, az öregedés minőségeinek keresése
és megélése; tudatos öregedés.
Feloldás: kibékülni az öregedéssel - ellentétben a
Down-kóros gyermekekkel,
akiknek a gyermekkorral kell kibékülniük.
Ősprincípium: Szaturnusz.

Prolapsus ani
(lásd: Végbélelőesés)

Prolapsus uteri
(lásd: Méhelőesés)

Prolapsus vaginae
(lásd: Hüvelyelőesés)

Prosztatagyulladás
(prostatitis)
Testi szint: prosztata (az élet második felét jelző kapu őre, spermaellátás), nemi
szervek (szexualitás, polaritás, szaporodás).
Tüneti szint: coli- vagy coccwjbaktériumok által kiváltott húgyúti gyulladás: izgalmi
állapot, amely anális vagy uretrális (húgyúti) területekről teijed szét: az ondótermelő
mirigyekért folytatott, elszánt küzdelem, amely gyakran átteijed más nemi szervekre
is, pl. az ondóhólyagra (a férfi
Adnexitise); konfliktus a „nőies" és „férfias"
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szexuális magatartás, a félénk kisfiú („anyámasszony katonája") és a fenegyerek
(„macsó") között.
Feldolgozás: a harc felvállalása, felkészülés a csatára: szellemi-lelki nyitás újfajta
izgalmak felé, ahelyett hogy átengednénk a prosztatát a kórokozóknak; ügyeim kell
a hulladékból és a szennyvízből eredő fertőzésekre; átvitt értelemben vett tisztaság,
a különböző területek gondos szétválasztása; saját szexualitásunk „beengedése", tehát
a szerepminták feladása, mint amilyen a „macsó" vagy a „félénk kisfiú".
Feloldás: bátran és nyíltan megmérkőzni a prosztata (dülmirigy) területén fellépő
kihívásokkal: gondoskodni az ondósejtek megfelelő ellátásáról, a kísérőanyag
(síkosító) biztosítása.
Ősprincípium: Hold/Mars-Mars.
írod.: Sors.

Prosztatamegnagyobbodás
(prosztatahipertrófia)
Testi szint: prosztata (az élet második felét jelző kapu őre, spermaellátás), nemi
szervek (szexualitás, polaritás, szaporodás).
Tüneti szint: válság életünk középpontjának elérésekor, amely a visszafordulásra és
az elengedésre buzdít: a férfias kisugárzás veszít erejéből, és „szánalmasan csordogáló
patakocskává" alakul át; az elengedés képtelensége: az állandó vizelési inger
folyamatosan „kétbetűs kitérőkre" (WC) kényszerít, és ez akadályozza normális
életvitelünket; az elhasznált víz felhalmozódik: nem tudunk megszabadulni tőle
(visszamaradó vizelet), és ez megterhelő számunkra; félelem az öregedéstől, az
elengedéstől és az átengedéstől; önmagunk nyomás alá helyezése (különösen lelkileg,
szexuálisan stb.); akadályozzuk a lelki energia áramlását; a régi, elavult dolgokat nem
tudjuk elengedni.
Feldolgozás: közeledés saját női pólusunkhoz; fordulat az életmandalában; a férfias,
nagyzoló fantáziák visszafogása; önkéntes foglalkozás az elengedés témájával, az ezt
célzó gyakorlatok integrálása az életünkbe; a szexualitás területén megoldatlanul
maradt dolgok tudatos, odaadó megélése; megtanulni megszeretni és megélni az
erotikát, amely magában foglalja nőies pólusunkat; mérleget készíteni az élet delén,
a változókorban: teljesültek-e az odáig vezető út feltételei, és megfelelően elő lett-e
készítve a visszafelé vezető út; újfajta, tudatos férfiasság integrálása (a bizalom az
odavezető út eleven, vitalitással teli férfiasságában már nem elegendő).
Feloldás: a polaritás témájának felismerése és feldolgozása; elengedni mindazt, ami
a lélek számára fölösleges a visszafelé vezető úton.
Ősprincípium: Plútó,
írod.: Sors.

Prosztatarák
(lásd még: Rák)
Testi szint: prosztata (az élet második felét jelző kapu őre, spermaellátás), nemi
szervek (szexualitás, polaritás, szaporodás).
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Tüneti szint: hasonló jelenség, mint a Prosztatamegnagyobbodás, ezért az ott
felmerülő kérdéseket itt is figyelembe kell venni; a prosztata agresszív módon,
belülről történő szétrombolása; a spermaellátás elfajulása; a férfihormonok hatására az
elváltozott prosztatasejtek vad és kíméletlen buijánzásba kezdenek; kiváltó ok:
gyakran a szexualitással kapcsolatos bomlasztó, undort keltő konfliktusok; olyannyira
eltértünk az eredeti fejlődési iránytól, hogy a test juttatja érvényre az elfelejtett,
elfojtott lelki tartalmakat; a szellemi-lelki fejlődés annyira megrekedt, hogy most
agresszív módon, rendezetlenül nyilvánul meg; a rák a prosztata által testi szinten
valósítja meg mindazt, amire a tudat megfelelő szintjén lenne szükség: a mirigyek
megduzzadnak, egyre jobban növekednek annak érdekében, hogy biztosítva legyen
a spermaellátás és a szükséges síkosító anyag.
Feldolgozás: a szaporodás férfiakra vonatkozó oldalára, valamint általában véve
a nemiségre vonatkozó régi szokások, tradíciók radikális megkérdőjelezése, adott
esetben kíméletlen lerombolása; nyitottá válni a férfiassággal, termékenységgel
kapcsolatos elképzeléseinkre, szokatlan, merész fantáziáink szabadjára engedése;
kreatív fejlődési impulzusaink kiterjesztése, gondoskodni arról, hogy a dolgok
súrlódásmentesen (olajozottan) működjenek; emlékezés korábbi álmainkra, céljainkra,
az erotikára és szeretetre vonatkozó elképzeléseinkre, ezeket határozottan életre
keltem és valóra váltani; önmagunk megvalósításához és saját utunk megtalálásához
bátorságot meríteni abból a bizonyosságból, hogy nincs mit vesztenünk; a növekedés
(buijánzás) impulzusait megvonni a testtől, és átirányítani szabadabb területekre;
a Ráknál említett minden teendőt fontolóra venni: a rák az egész szervezetet érinti,
ezért a teljes harcvonalon küzdeni kell ellene.
Feloldás: felhagyni a szaporodás és a szexualitás területén működő régi, lelkünk
számára idegen elképzelésekkel annak érdekében, hogy felvehessük a nyílt harcot
saját (élet)utunkért és életünk értelméért; lelki-spirituális szinten megtalálni
önmagunk kifejezésének lehetőségeit, ahelyett hogy hagynánk, hogy a testünk
magától „szólaljon meg"; felismerni annak szükségességét, hogy a testi, és ezáltal
(élet)veszélyes szintről átváltsunk a kihívásokkal teli, de életmentő szellemi-lelki
szintre, és a megfelelő területen a növekedésre, fejlődésre helyezzük a hangsúlyt;
felfedezni a határtalan szerelmet, félretenni a „ k ü l s ő l e g " felállított határokat, a kívülről
jövő és a saját magunk által megszabott normákat, és csakis a saját magunk által
megalkotott törvényeinknek elkötelezve élni, valamint kifejezési formát találni
önmagunk számára.
Ősprincípium: Hold/Mars-Plútó.
írod.: Léi, Mkass. Krebs (Rák), Vkass. Krankheit als Symbol (A betegség mint
szimbólum), Krankheitsbilder unserer Zeit (Korunk kórképei).

Protrusio
(lófogazat)
Testi szint: fogak (agresszió, vitalitás).
Tüneti szint: az előreirányuló, féktelen agresszióra való hajlam.
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Feldolgozás: „kimutatjuk a fogunk fehérjét", a vitalitás és az agresszió nyílt
demonstrálása, támadó fellépés.
Feloldás: a helyes mérték megtalálása a harccal, agresszióval kapcsolatban.
Ősprincípium: Mars.

Pruritus
(lásd: Viszketési inger)

Pruritus vulvae
(viszketési inger a női nemi szerv külső részén; lásd még: Viszketési inger, Lichen
scleroticans et atrophicans)
Testi szint: vulva (védőfal), nyálkahártya (belső határ, korlát).
Tüneti szint: a szerelem, az erotika és az élet mézes oldala (be nem vallottan) oly
erősen izgató és csábító, hogy a külső határokat gyakran agresszívan felszakítja
(vakarás által); védekezés a partner ellen, védekezés a saját és az ismeretlen szexuális
praktikák ellen, önmagunk büntetése; teljesületlen szexuális fantáziák vagy traumás
tapasztalatok szexuális téren, amelyek az emlékezetünkbe vésődtek.
Feldolgozás: személyiségünk fényes és sötét oldalainak elfogadása; megengedni
önmagunk számára a női örömöket, és kimutatni ezeket; a „polaritás" és „nemiség"
témáit újra magunkhoz engedni, és magunkba fogadni.
Feloldás: saját szexualitásunk felfedezése, elismerése és megélése.
Ősprincípium: Vénusz-Mars.
írod.: Frau.

Pseudarthrosis

(álízület)
Testi szint: a csontváz hosszú, csöves csontja (csont = stabilitás, szilárdság).
Tüneti szint: törés után az alaphelyzet (^ Csonttörés,
Baleset) tisztázása és
értelmezése; nem nőnek össze a törött végek, hanem új ízület képződik nem megfelelő
helyen; a törött rész végeit porc vonja be, ízületi tok alakul ki, amely akár ízületi
folyadékkal is megtelhet: az érintett végtag rendellenesen mozog.
Feldolgozás: tudatosítani a test túlterheltségét, amely a töréshez vezetett; önmagunk
távol tartása a hasonló túlterhelésektől, bizalmat adni a testnek, jelezni számára, hogy
többet ilyen nem fordul elő, hogy ezen a részen nincs szükség új ízületre; ahelyett
hogy a testet kényszerítenénk arra, hogy egy nem megfelelő helyen ízületet hozzon
létre, a tudatunkban váljunk hajlékonyabbá és mozgékonyabbá; tanuljuk meg kifejezni
önmagunkat, és jobban készüljünk fel a kihívásokra.
Feloldás: inkább a tudat szintjén konfrontálódni a kihívásokkal, mint túlterhelni
a csontokat; a szellemi-lelki mozgékonyság (kreatív) növelése.
Ősprincípium: Uránusz.

Pszeudograviditás
(lásd: Álterhesség)
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Pszeudohermafroditizmus
(testicularis feminisatio; az AGS fordítottja)
Testi szint: nemi szervek (szexualitás, polaritás, szaporodás).
Tüneti szint: külső megjelenésében gyakran feltűnően csinos nő, genetikailag
azonban férfi; a női nemi szervek helyett herék fejlődnek ki, amelyek a
lágyékcsatornában helyezkednek el; férfi, aki tudat alatt nőnek álcázza magát.
Feldolgozás: belehelyezkedni és átadni magunkat a női pólusnak; lelki szinten is
megbékülni a lélek nőies oldalával, testi szinten a női pólussal való azonosulás
ugyanis mindig korán létrejön, a kórkép legtöbbször csak a pubertás után nyilvánul
meg, és az érintettek kifejezetten vonzóak.
Feloldás: teljes mértékben megélni a női pólust; tudatosan hordozni magunkban
mindkét oldalt (anima és animus).
Ősprincípium: Uránusz.

Pszeudokrupp
(lásd: Krupp, pszeudokrupp)

Pszichózis
(lásd még: Spirituális krízis)
Tüneti szint: a felszíni tudat és a mélyebb rétegek, valamint a kollektív tudattalan
közti védőmembrán átszakadása; a (felszíni) tudat elárasztása tudat alatti tartalmakkal,
amelyek ilyen mértékben nem vagy csak részlegesen dolgozhatók fel; eltévelyedések a
tudati síkon; az értelem és az érzelem közti harcban az előbbi húzza a rövidebbet, míg
az utóbbi átveszi a hatalmat; mindkét síkon felléphet az árnyék (a hideg intellektus és
az „őrült" düh); menekülés az elviselhetetlen tudatállapotokból a jobbnak vélt illúziók
világába, amelyeket tökéletesen reálisan élünk meg; az endogén (a klasszikus,
hagyományos orvoslást képviselő pszichiáter szerint nem átérezhető) pszichózisok és
a tüneti pszichózisok (mérgezések vagy drogok, pl. LSD) elvben nem különböznek
egymástól, csupán más módon valósítják meg a menekülést a realitásból; gyakran az
élet fordulópontjain alakulnak ki: ahelyett hogy megtennénk a nagy lépést a felnőtté
válás, az anyaság,, apaság vagy a hivatásunk felé, inkább átugrunk egy másik tudati
síkra (lekapcsolódunk az egyikről, és rákapcsolódunk a másikra).
Feldolgozás: megkísérelni földelni magunkat, mindkét lábunkkal visszatérni a földre:
egyszerű, kézműves munkák végzése, amelyek kevés koncentrációt igényelnek
(munkálatok a kertben, pl. ásás); kiegyensúlyozott, rendszeres táplálkozás (nem
vegetáriánus, könnyű táplálék, hanem nehéz, zsíros ételek); naponta megizzadni
(fizikai erőfeszítés formájában) a saját erőnkből; semmilyen spirituális gyakorlatot
nem szabad csukott szemmel végezni, a meditáció mellőzése, legfeljebb za-zen ülés
(nyitott szemmel), hatha-jóga vagy taj esi; a mozgásos gyakorlatok általában
hasznosak, mert a betegek szeretnének mozgásba jönni (belsőleg), csak nehezen
kezdenek hozzá; orientációs gyakorlatok (a testen belül): Milton Trager, Feldenkraisterápia vagy bioenergetika; óvatos pszichoterápia alkalmazása a felszínre törő
árnyéktartalmak megértése és feldolgozása érdekében: igyekezni kapcsolatot
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teremteni a lélek azon részével, amely még képes átlátni a dolgokat: a „spirituális én"
(Podvoll); gyakran van szükség rövid távú (allopátiás) gyógymód alkalmazására:
a képáradat (gyógyszeres) elnyomására, lehetővé téve a terápia megkezdését.
Feloldás: stabil hidat találni, amely összeköti a két világot: a külső és a belső,
valamint a bal és a jobb agyféltekét; megbékülni saját lelkünk sötét oldalaival,
amelyek
Hallucinálásban és a pszichózis egyéb formáiban nyilvánulnak meg.
Ősprincípium: Uránusz/Neptunusz/Hold.
írod.: Sors., Podvoll: Inseln derKlarheit (A világosság szigete).

Psoriasis
(lásd: Pikkelysömör)

Pubertáskori akne
(lásd még: Szőrtüszőgyulladás, Bőrkiütés, Gyulladás)
Testi szint: bőr (határ, kapcsolat, érintés, gyengédség).
Tüneti szint: a belső harc kiül az arcra; a serdülőkori szexualitás áttöri a határokat,
próbálkozás ennek visszaszorítására: a szexualitás és a párkapcsolat „égető" témája
felperzseli a (bőr-) határokat; az újdonság varázsa és nehézsége, félelem az újtól;
pattanások általi védekezés a találkozásokkal szemben; megjelenésünk tudat alatti
eltorzítása, hogy ne kelljen szembesülnünk a konfliktus „égető" témájával;
következmény: egyre romló állapot a továbbra sem kiélt szexualitás miatt;
szexualitásunk miatt érzett szégyen; saját határainkkal és a külső normákkal a tudati
sík helyett testi szinten szállunk szembe; heges, aknés arc: a pubertáskori feszültségek
csatatere; élvezetet okoz a pattanások kinyomása, ami hegek kialakulásához vezet.
Feldolgozás: a pubertás keretei között felfedezni és megtapasztalni a szexualitást;
saját magunkra (és a kapcsolat szervére, vagyis a bőrre) szeretetteljes figyelmet
fordítani; a serdülőkori játékokban az erotikus bőrkontaktus keresése, diszkó; a bőr
határait belülről, a bensőnkből kinyitni; engedni a sürgető ösztönöknek; a napfény
jótékony hatással van rá: meleg, odaadó figyelmet szentelni a bőrnek; utánajárni
a ránk nehezedő nyomás okainak, megvizsgálni és elengedni azokat; a pattanás
kinyomása helyett megtanulni kifejezni szexuális igényeinket.
Feloldás: felvenni a kapcsolatot az ellenkező nemmel, és élvezni a szexualitás.
Ősprincípium: Vénusz/Szaturnusz (bőr)-Mars (gyulladás).
írod.: Sors., Út., Vkass. Lebenskrisen als Entwicklungschancen (Az életválság mint az
újrakezdés lehetősége), Mkass. Lebenskrisen (Életválságok).

Puffadás
(lásd még: Nagy has, Túlsúly)
Testi szint: has (érzés, ösztön, élvezet, középpont).
Tüneti szint: felfuvalkodottság; felfújt méltóság, fontosság, „súlyosság"; helytelen
íápszerek élelmiszerek helyett („fast food"); a helytelen rágás miatt elégtelen az
előemésztés a szájban: evés helyett falás; dysbiosis (a bélbaktériumok egyensúlyának
megbomlása), azaz diszharmónia alakul ki a belekben, a szervezet alapvető, életfon-
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tosságú szerveiben (F. X. Mayr 34 szerint „a halál a belekben lakozik" - ami szimbolikus értelemben véve vitathatatlan; vastagbél = „a holtak birodalma" a testen belül).
Feldolgozás: eresszük ki a gőzt; „súlyosságunkat" átvitt értelemben fejezzük ki;
evéskor váltsunk át a „túlélés" biztosításáról az „életbiztosításra"; az életet kezdettől
fogva jól emésszük meg: helyesen rágjunk; gondoskodjunk a saját lelkünk sötét
hatalmaival való kibékülésről (harmónia).
Feloldás: foglaljuk el a fejlődésünkhöz szükséges teret; a bőséget ne a táplálékban,
hanem a beteljesülésben keressük; béküljünk meg az árnyékkal.
Ősprincípium: Hold-Jupiter.

Púposság
(kyphosis; a gerincoszlop súlyos elgörbülése)
Testi szint: gerincoszlop (tartás, dinamika, egyenesség).
Tüneti szint: az élet terhei alatt „görnyedünk", olyan tartást felvéve, mintha
folytonosan gyónni akarnánk, illetve meghajolnánk a sors akarata előtt; a kényszerű
lefelé (a föld felé) fordított pillantás arra biztat, hogy alázatosan vallomást tegyünk
saját származásunkról: „egekig törő" hatalmi vágyunk akadályoz meg abban, hogy
valóban eljussunk oda; megalázott szerep; mindenki előtt „meghajolni", kényszerű
alázattal viseltetni a többi emberrel szemben; a púpos ember kénytelen mindenkire
„felnézni"; önmagával szembeni keménység, szigorúság (Sors.); a nyaki rész
megkeményedik, „beköt": ez a meg nem élt gyász jele.
Feldolgozás: önként vállalt vezeklés, gyónás az élet azon területein, ahol szükséges;
megtanulni megbecsülni Földanyánkat; alázat a másik emberrel szemben; megtanulni
szolgálni; alázattal felfelé (Isten felé) tekinteni; önmagunkkal szemben
következetesnek és erősnek maradni; a sírás segít feloldani a „beszáradt", „megkötött"
érzelmeket, és ezek fizikai vetületeit is.
Feloldás: a külső testtartás alázatosságát valódi, belső alázattá kovácsolni.
Ősprincípium: Szaturnusz-Szaturnusz.
írod.: Léi., Mkass. Rückenprobleme (Hátfájás).

Pyelitis
(lásd: Vesemedence-gyulladás)

Pyelonephritis
(vese- és vesemedence-gyulladás; lásd: Glomerulonephritis)

Pyosalpinx
(lásd: Petevezeték-gennyedés)

Pyovarium

(lásd: Petefészek-gennyedés)
34 Osztrák orvos - a Szerk.
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Quincke-ödéma
(lásd még: Allergia)
Testi szint: bőr (határ, kapcsolat, érintés, gyengédség), különösen az arc (névjegy,
egyéniség, észlelés).
Tüneti szint: arcunk elpirul (düh vagy szégyen miatt), és úgy marad: lángokban áll az
arc (megbélyegzettség = „az arcunkra ég"); eltorzult arc (felpuffadt, felfújt): az árnyék
visszanéz a tükörből (vö. Oscar Wilde: Dorian Gray arcképe); medúzafej: meg- és
elijesztés, bekebelezés; elnyomott agresszió (-* Allergia): ég az arc (hazugság miatt,
jelképes pofon); feldagadunk, ahelyett hogy fellázadnánk; valami (gonosz) van az
arcunkra írva (amit nem akarunk tudomásul venni).
Feldolgozás, feloldás: megbarátkozni és megbékülni a másik (sötét) oldalunkkal;
tudatosítani az árnyékot, ahelyett hogy a testünket kényszerítenénk annak megélésére;
valamihez „savanyú pofát vágni", vagy , jó képet vágni a rossz tréfához".
Ősprincípium: Plútó.
írod.: Vkass. Gesunder Egoismus - gesunde Aggression (Egészséges egoizmus
- Egészséges agresszió), Mkass. Allergien (Allergiák).

R
Rabies
(lásd: Veszettség)

Rák
Testi szint: a test majdnem minden területét és szervét érintheti.
Tüneti szint: neoplazma (tumor): valami új növekszik, valami új alakul ki; mélységes
bánat, feldolgozatlan sérülés, sokkélmény blokkolja a védekezőerőket, és kiváltja
a betegséget: a rák immunológiailag a védekező rendszer összeomlásakor alakul ki
(intakt védekezésnél: a védekező rendszer megöli a kialakuló rákos sejteket - ez egy
folyamat, amely valószínűleg gyakran megtörténik); életünk be nem vallott, önpusztító
problémája készíti elő a talajt: összevissza kóválygunk (nem jutunk előre saját
utunkon); elfajzás: fajtájától erősen eltér, letér az eredeti útjáról, (az adott területen)
oly mértékben tér el saját fejlődési útvonalától, hogy a test kénytelen az elfelejtett,
elfojtott gondot kifejezésre juttatni, hogy az ne „vesszen el" teljesen; a rák testileg
valósítja meg azt, amit a megfelelő tudatrészben lelkileg kellene megvalósítanunk;
a sejtek elfajzása a (pl. mérgek által) halálosan felingerelt sejtek túlélésért folytatott,
kétségbeesett harca, hasonlóan a haldokló fák hajtásaihoz, amelyeket végső kétségbeesésükben hoznak; a rák mint kezdeményezés: egy „lényegbevágó" élmény, egy
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„meghatározó" cezúra az életben; hiba csúszik a szabadság és halhatatlanság
megvalósításának tervébe; nem élünk a lehetőséggel, hogy határtapasztalatokat és
életimpulzusokat szerezzünk; ragaszkodás a normákhoz; tökéletes szociális
alkalmazkodás (normopátia); agresszió és egoizmus rákos megbetegedésnél:
agresszíven elfojtott könyökpolitika; az erősebbnek van igaza, beszűrődés (infiltráció),
invázió, zsarolás, rabszolga(sejt)-kizsákmányolás; egónk önállósítja magát, a normális
együttélés szabályainak felrúgása, (a ráksejt) fejnehéz, „fejjel akar a falnak menni"
(növekedési probléma); a tiszteletre méltó eszményképek hirtelen teljes egoizmusba
csapnak át, önmagunk érdekeit tapintatlanul meg akarjuk valósítani; a nőiesség sötét
oldala (Hekaté, Káli): a sokat kínzott nőiesség princípiuma bosszút áll, és
beárnyékolja a szerelmet; egoizmus, omnipotencia, törekvés a halhatatlanságra,
ahelyett hogy környezetünkkel kommunikálnánk; a lélek halhatatlansága és
mindenhatósága utáni vágyunk a tudatunk helyett a rákos sejtekben éli ki magát,
a szeretet (a minden határt legyőző princípium) rossz szintre tolódott; visszafejlődési
folyamat: az ősi lényeghez való visszakapcsolódásunk, amely a vallás forrása, a test
rákos sejtjeinek regresszív hajlamait követi; a növekedés és előrelépés korunk és
társadalmunk perverz (ön)céljává vált; a metasztázisban, áttétben (lat. filiae = 'sötét
romlást hozó lányok') ismeijük fel a fiókintézményeket és leányvállalatokat,
amelyekkel a föld testét bevonjuk; a tapintatlan terjeszkedés kollektív példája és saját
érdekeink megvalósítása; a föld kizsákmányolása ölt itt szimbolikusan testet, az én és
a társadalom polarizálódása: nagyobb és átfogóbb egységek befogadására a tudat
képtelen.
Feldolgozás: készítsünk mérleget: eddigi utunk valóban az „igazi" volt-e; az érintett
témakörön belül engedjünk teret szokatlan elképzeléseinknek és merész
fantáziánknak, engedjük, hogy azok bátran és nyugodtan fejlődhessenek,
teqeszkedhessenek; a túlélésért folytatott küzdelmet tereljük testi síkról szellemi-lelki
síkra; engedjük, hogy valami új fejlődjön (neo-plazma); emlékezzünk vissza korábbi
álmainkra, életcéljainkra és kívánságainkra, majd mindenre elszántan elevenítsük fel
és valósítsuk meg azokat; a növekedési impulzust tereljük testi szintről sokkal
felszabadítóbb szintekre; azzal a bizonyossággal, hogy nekünk már nincs vesztenivalónk, merítsünk erőt önmagunk megvalósításához, utunk folytatásához; lázadjunk
a szűk, merev és szigorú szabályok ellen; ahelyett hogy kis rendszerekbe
illeszkednénk be (normopátia), rúgjuk fel azokat a normákat, amelyek hátráltatják
önmegvalósításunkat; találjuk meg helyünket a nagy rendszerben (vallás); „rúgjunk ki
a hámból", táncoljunk ki a (megszabott) sorból, hogy egónkat először is megismeijük;
elszántan érvényesítsük önmagunkat; kérdőjelezzük meg önmagunk merevségét és
elhatárolódásunkat: lelkünk határtalanságának és halhatatlanságának elfogadása;
visszakapcsolódás vallási értelemben („Honnan jöttem? Hová megyek? Ki vagyok?");
lépjünk túl énünkön; téijünk vissza (saját) ősi kezdeteinkhez; kapcsolódjunk a lét ősi
lényegéhez; tanuljunk meg nemet mondani, kiállni saját magunkért, saját hibáinkkal
együtt élni is jobb, mint idegen erényeket átvenni; belső képi szintünkön küzdjünk
eltökélten a túlélésért; reinkarnációs terápia, Simonton-terápia, légzésterápia.
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Feloldás: ne a testünk beszéljen helyettünk, hanem találjuk meg saját kifejezésmódunkat; ismeijük fel annak szükségességét, hogy váltanunk kell, téijünk át a testi
és ezáltal (élet)veszélyes szintről a kihívásokkal teli, de életmentő szellemi-lelki
szintre, és induljunk ott fejlődésnek; fedezzük fel a határokat átlépő szeretetet,
szabaduljunk meg az idegen elvektől, az önmagunk és mások által alkotott
törvényektől, éljünk csak legfőbb törvényünk szerint, és valósítsuk meg önmagunkat;
a csúcsélmények (peak experiences) értelmében szerezzünk határtapasztalatokat; testi
halhatatlanság helyett törekedjünk lelki halhatatlanságra (helyezzük halhatatlan
lelkünket az első helyre); tanulmányozzuk Héraklész mítoszában a hidrával folytatott
küzdelmet: amikor Héraklészt megharapja a kígyó, nem vonul vissza, hanem elfogadja
a kihívást, kiáll harcolni, széttapossa a hidrát, és így legyőzi az ellenséget.
Ősprincípium: Plútó-Jupiter (rák), illetve a lehetséges területek és szervek alapján
a legkülönbözőbb bolygókapcsolatok.
írod.: Léi, Ver., Mkass. Krebs (Rák), Lebenskrisen (Életválságok), Vkass. Krankheit
als Symbol (A betegség mint szimbólum), Krankheitsbilder unserer Zeit (Korunk
kórképei).

Rándulás, bicsaklás
(lásd még: Lábrándulás, Baleset, Munkahelyi, háztartási baleset, Sportbaleset,
Közlekedési baleset)
Testi szint: ízületek (mozgékonyság, artikuláció), izomzat (motor, erő).
Tüneti szint: valamely hibánkért felelősséget kell vállalni, vétségünkért kérdőre
vonnak: „megszorongatnak".
Feldolgozás, feloldás: viselkedjünk a helyzethez méltóan, vállaljuk a felelősséget,
ismeijük el hibánkat, és a hiányosságainkat tegyük életünk részévé.
Ősprincípium: Mars-Szaturnusz.

Raynaud-szindróma
(lásd még: Alacsony vérnyomás, Keringési zavarok)
Testi szint: vér (életerő), ujjak (kézbe venni a világot; lásd még az első részben
a speciális jelentést abban az esetben, ha csak egy-egy ujj érintett), kéz (megragadás,
megfogás, cselekvőképesség, kifejezés).
Tüneti szint: hideg, élettelen ujjak és kezek: nincs igazi vágy az eleven, meleg
(bensőséges) emberi kapcsolatokra; a konvencionális kapcsolatok nem szívből jövők;
lemondás mindenfajta cselekvőképességről: nem tudunk bánni az élettel: „meg van
kötve a kezünk"; nem tudjuk megvédem magunkat; tudat alatti gyűlölet.
Feldolgozás: belátni, ha kihűlt egy kapcsolat, és helyet teremteni önmagunk számára:
alámerülni a lélek mélyére; egyedüllét; lemondás a külső cselekvés által várt
sikerekről; felhagyni a biztonságkereséssel; megtanulni kiszolgáltatni önmagunkat, és
megbízni másokban.
Feloldás: megismerni életellenes impulzusainkat, és megtanulni bánni velük.
Ősprincípium: Merkúr-Szaturnusz
írod.: Herz.
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Recklinghausen-kór
(lásd: Osteodystrophia fibrosa generalisata)

Refluxoesophagitis
(lásd még: Sérv)
Testi szint: nyelőcső (táplálékszállítás), gyomor (érzés, befogadókészség).
Tüneti szint: probléma a lenyelt táplálékot illetően, amely a gyomorsawal
összekeveredve a gyomorban, visszajut a nyelőcsőbe: maró (savanyú) érzés tör fel,
és lángra lobbant egy „égető" konfliktust; a nyelőcső alsó végén lévő rekesz sérves
elváltozás (hernia hiatus) miatt hibásan zár: a gyomor egyes részei felnyomódnak
a rekeszizom feletti „fenti világba".
Feldolgozás: agresszió az elfogyasztott dolgokkal kapcsolatban; érezni „maró"
érzéseinket, és megkérdezni önmagunktól, hogy mitől vagyunk ilyen dühösek;
tudatosítani a fészek (gyomor) területeinek átteijedését a fenti világba; csökkenteni
az emésztés területén keletkezett nyomást: ésszerűen táplálkozni; gondoskodni
a „természetes rendetlenségről" az Alvilágban: ha ott „boszorkánykonyha",
„tűzfészek" alakult ki, azt meg kell szüntetni.
Feloldás: lassan és tudatosan, csak emészthető dolgokat fogyasztani, gondoskodni
a megfelelő emésztésről.
Ősprincípium: Hold-Mars/Uránusz.

Rejtettheréjűség
(cryptorchismus, az egyik here a hasüregben vagy a lágyékcsatornában marad)
Testi szint: here (termékenység, kreativitás), nemi szervek (szexualitás, polaritás,
szaporodás).
Tüneti szint: a here evolúciós visszamaradása, megrekedése a fejlődés egy
alacsonyabb szintjén, nem képes továbbjutni a nemi szervek tájékáig: a test lelki
éretlenségről árulkodik; a here (ivarmirigy), amely a felsőbb, magasabb (kevésbé
gyanús, idegen) szinten marad, és működésképtelenné (terméketlenné) válik:
tartózkodás az alsóbb, termékeny, nemi régiókba való „alászállástól" (túl tiszta
gondolatok, a piszkos gondolatok mellőzése); számunkra a tünet épp olyan
kellemetlen, mint a szexualitás, amelynek kiélése ezáltal lehetetlenné válik.
Feldolgozás: (az érintett szülők számára, hiszen gyermekeik tünetei a saját
problémáikat tükrözik) a kezdetektől fogva kellő teret hagyni a nemiség számára
a testi Alvilágban; idejében felismerni a terméketlenség veszélyét (minden szinten), és
az Alvilágba való (kényszerleszállás által megelőzni azt; szükség estén változtassunk
a here állásán: 1. hormonterápia vagy műtét (még több férfihormon beadása);
2. a férfiasság szimbólumainak áthelyezése az Alvilágba, vagyis az azt jelképező
herezacskókba.
Feloldás: meg kell értenünk, hogy új élet létrehozása csak a (nemi) Alvilágban
lehetséges, éppúgy, ahogyan a (szervezet számára) statikus anyagok dinamikussá
(pl. vitaminokká) válása, átalakulása is csak a belek alvilági régióiban lehetséges.
Ősprincípium: Hold-Plútó.
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Rekedtség
(a hangképzés csökkenése a teljes némaságig, afóniáig)
Testi szint: gége (kifejezés, hangulat).
Tüneti szint: durva, reszelős hang: a gége különböző betegségeinek tünete, mint
gyulladás, hangszalagbénulás, daganat; gyakran igénybe vett hang (begyulladt gége),
irritált, túlhasznált hangszalagok: nem vagyunk képesek „nyugodt hangnemet
megütni"; hangképzéssel kapcsolatos konfliktusok: pl. nem merünk véleményt
mondani, érvényesülni; megpróbálunk valamit elhallgatni; ingerült hangulat, nem
merünk kiállni saját kijelentéseink mellett (személyiségünk egyes részeitől tudatosan
eltávolodni); ordítva, de nem torkunkszakadtából (teljes bevetéssel) lázadni; ha nincs
hangunk, nem hall meg bennünket senki: hatalmunktól, jogainktól vagyunk
megfosztva; nem vagyunk közlékenyek (már nem vagyunk képesek bármit is közölni):
már nincs kedvünk ahhoz, hogy „felemeljük a hangunkat"; rekedtségünk ellenére is
megpróbálunk tovább beszélni (fontosságunk túlértékelése): ingerlékenység, hangunk
nem „szívből szól", hanem a túlterhelt torokból: a testben nem talál visszhangra;
megerőltetett hang = erőltetett hangulat; fáradt hang = fárasztó helyzet; náthánál:
„berekedünk" a sok ki nem mondott dologtól; nem „ugathatunk" valakire, nem
dúlhatunk-fúlhatunk haragunkban, nem emelhetjük fel hangunkat, és nem ordíthatjuk
ki felgyülemlett agressziónkat; suttogásra vagyunk kényszerítve (a titkokat csak
suttogva lehet továbbadni).
Feldolgozás: tanuljuk meg visszafogni magunkat; tudatosan nézzünk szembe
a kihívásokkal, és tekintsük hajtóerőnek azokat; fogadjuk el a kapott kritikákat, de
tudjuk megvédeni saját kijelentéseinket; üvöltsük ki belső Jajveszékeléseinket",
„belső hangzavarunkat": a rekedtség állapotában, amikor még nem lehetséges
a kiabálás: fogadjuk el az elhalkulás kényszerét, tanuljunk meg hallgatni;
a rekedtségnél mélyebb hang esetén: találjuk meg a kapcsolatot hangunk és belső
énünk mélysége között, földeljük le, hadd találjon több visszhangra testünkben és
ezáltal az egész világban; allopatikusan: megtanulni harcba szállni annak érdekében,
hogy hallathassuk hangunkat, „felemelni szavunkat", hangoztatni saját elvárásainkat,
a durvább hangnemet is kipróbálni; hangoztassuk jogainkat.
Feloldás: csak az tud igazán hallgatni, aki tud torkaszakadtából üvölteni is.
Ősprincípium: Merkúr,
írod.: Léi.

Rekeszsérv
(lásd még: Refluxoesophagitis, Sérv)
Testi szint: rekeszizom (határ).
Tüneti szint: a felső (férfias) és az alsó (női) testrész nem különül el határozottan
egymástól; a poláris területek megrepednek; a lélek (anima) elnyomása, amelynek
következtében az elfojtott női pólus kiszolgáltatottá válik; a gyomor által befogadottak
visszakerülnek a nyelőcsőbe; a visszafejlődés jelei mutatkoznak.
Feldolgozás: engedjük az alsó és a felső részeket, a női és a férfias jelleget
érvényesülni, hogy testünket megszabadíthassuk ettől a feladattól; engedjük lelkünket
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szabadon kibontakozni, és biztosítsunk számára elégséges teret, hogy ne kelljen
testünknek beszorítania és elfojtania lehetőségeit, hogy felszabadítása érdekében ne
kezdjen önálló kezdeményezésekbe (rekeszsérv); legyünk őszinték és önkéntesen
fogékonyak a visszafejlődésre.
Feloldás: teremtsünk kapcsolatot a fent és a lent között, a szellem (animus) és a lélek
(anima) között.
Ősprincípium: Merkúr-Uránusz.
írod.: Ver.

Rendellenes kéztő
(lásd: Kézproblémák)

Retinagyulladás
(retinitis, szemideghártya-gyulladás)
Testi szint: szem (belátási készség, átláthatóság, a lélek tükre és ablaka), recehártya
(a szem képlemeze).
Tüneti szint: túl sok fény hatására (hóvakság, autogénhegesztés) a szem fényérzékelő
receptorai kisülnek: leégéshez hasonló égési sérülések; a látás hátterének konfliktusa;
az életenergiát szállító véredények összetűzései a szemben.
Feldolgozás: gondoskodás több fényről szellemi-lelki értelemben; fizikai
energiakisülések helyett sziporkázó ötletek (villogások) sokasága; töltsön el bennünket
a (belső) fény.
Feloldás: megvilágosodás a spirituális fénytől.
Ősprincípium: Nap/Hold-Mars.

Retinaleválás
(ablatio retinae; recehártya-leválás; lásd még: Vakság)
Testi szint: szem (belátási készség, átláthatóság, a lélek tükre és ablaka), recehártya
(a szem képlemeze).
Tüneti szint: az esetek 60 százalékában a ^ Rövidlátással áll kapcsolatban,
35 százalékában a korral jár, 5 százalékában pedig lencsehiány miatt fordul elő;
„felvillanások", fátyollátás, elhomályosulás lehetnek a részleges vakság előfutárai:
ha lelki szinten nem vettük észre a figyelmeztető jeleket, most testi szinten válnak
egyértelművé, olyannyira, hogy már nem lehet elsiklani felettük; megmutatják,
hogy valami nincs rendjén a világ észlelésével; látótérkiesések: már nem érzékeljük
az egész valóságot; a külvilág bizonyos részei elhomályosulnak; hajlam a teljes
megvakulásra (^ Vakság).
Feldolgozás: vegyük észre, ami felett elsiklott a figyelmünk, legyünk belátóak;
irányítsuk figyelmünket céltudatosan a lényegre, összpontosítsunk önmagunkra és
saját tekintetünkre; tudatos korlátozás, mértékletesség; tanuljunk meg befelé tekinteni.
Feloldás: belső képeinket helyezzük a külsők elé; orientálódjunk befelé, fejlesszük
belátási készségünket.
Ősprincípium: Nap/Hold-Uránusz.
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Retinitis
(lásd: Retinagyulladás)

Retinopathia
(retinabetegség)
Testi szint: szem (belátás, átlátás, a lélek tükre és ablaka), érhártya (a szem
vetítővászna).
Tüneti szint: a retina kisebb bevérzésekkel járó, nem gyulladásos elváltozása
Cukorbetegségnél, 4 Magas vérnyomásnál (az alaphelyzet tisztázása és
értelmezése): a megvakulás veszélye.
Feldolgozás: önként eleget tenni annak a feladattak (késztetésnek), hogy kevesebbet
tekintgessünk kívülre és többet belülre; külső utazás helyett inkább belső utazásokat
tenni; intuitív megérzéseink fejlesztése, a hatodik érzék hangsúlyozása az első (a szem
az elsődleges érzékszerv) helyett.
Feloldás: belátás a kitekintés helyett, önmagunk középpontjának megtalálása.
Ősprincípium: Nap/Hold-Szaturnusz.

Reumás szívburokgyulladás
(lásd: Szívburokgyulladás)

Reumatizmus
(lásd: ízületi gyulladás)

Rhagas
(lásd: Berepedések)

Rhagas ani
(lásd: Végbélrepedés)

Rhinitis
(lásd: Nátha, influenza)

Rhinophyma
(borvirágos orr; lásd még: Rosacea)
Testi szint: orr (hatalom, büszkeség, szexualitás).
Tüneti szint: groteszk, gumószerű bibircsókok az orron, amelyek az egész arcot
beborítják és eltorzítják, világítanak, akár egy jelzőlámpa; a túlzott alkoholfogyasztás
súlyosbítja: vörös, borvirágos orr; tudattalan hatalomvágy, amely éktelen, csúf
virágzásba borul; a szexuális és agresszió okozta izgalom hiánya testesül meg;
kifejletlen genitális, fallikus szexualitás: züllésre, kicsapongásra irányuló elfojtott
szexuális vagy hatalmi vágyak; elégtelen fejlődési ütem; piros bohócorr: kotnyeles,
„mindenbe beleüti az orrát", szemtelen.
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Feldolgozás: „spiritusz" fogyasztása helyett spirituális értékek keresése; az orr
tehermentesítése érdekében a szexuális fantáziák tudatosítása és a test megfelelő
helyeire való irányítása; tudatosítani a kicsapongás és züllés utáni vágyat, ahelyett
hogy testi szintre száműznénk; hatalomvágyunk, ki nem élt büszkeségünk és ösztönös
szexualitásunk elismerése; szemtelenebbé és tolakodóbbá válni; törődni
szaglószervünkkel, „szimatot fogni".
Feloldás: engedjük magunkat az orrunknál fogva vezetni: „mindig a saját orrunk
után" menjünk; fejlődni és kibontakozni; életerőt sugározni, és felhívni magunkra
a figyelmet.
Ősprincípium: Mars-Mars.
írod.: Léi.

Roemheld-szindróma
Testi szint: gyomor (érzés, befogadókészség), bél (anyagi benyomások feldolgozása),
szív (a lélek otthona, szeretet, érzelem, energetikai központ).
Tüneti szint: a túlterhelt Alvilág (felfúvódott bélkacsok) ránehezedik az érzelmek és
érzések (szerelem) központjára (szív); a bél nyomás alá helyezi a szívet; az árnyékvilág felszínre tör, és megzsarolja a szívet, így az betegnek érzi magát; valamit
a szívünkre veszünk, ami nem tetszik nekünk; nem tudjuk (igazán) megemészteni azt,
amit a szemünkre hánynak; valami nyomja a szívünket; a vágy, hogy kiengedjük
magunkból a gőzt, nyomást, veszekedéshez vezet; beszorítva, falhoz szorítva állni.
Feldolgozás: jobban elfogadni az Alvilágot, és hatásai által belátást nyerni más
szintekre is; tudatosítani önmagunkban, hogy mindaz, amit a holtak birodalmában
nem tudtunk feldolgozni, újra felszínre tör és (a fejfájás mellett) szívproblémákat is
okozhat; az összeszorult és kimerült szívet megvizsgálni, meghallgatni, hogy mit
mesél az árnyékról; figyelmet szentelni a (szellemi és testi) táplálék
emészthetőségének, és rávenni magunkat, hogy biztosítsuk annak szükséges
előfeltételeit: mint pl. a helyes rágás (megértés); érzelmeinket „nem rejteni véka alá",
hanem készségesen kitárni szívünket, hogy szabadjára engedhessük érzéseinket
(emóció: lat. emovere - 'kifelé mozgatni'); „kiengedni a gőzt", akár a veszekedésig is
elmenni: érzelmeink őszinte, nyílt kifejezése, ahelyett hogy valamin belül
„fortyognánk"; keresni a konfrontációt; feltárni a minket érő nyomás mélyebb eredetét.
Feloldás: megfelelően emészteni, feldolgozni a táplálékot; tehermentesítem a szívet
azáltal, hogy megoldjuk az Alvilág problémáit.
Ősprincípium: Nap-Plútó,
írod.: Herz.

Roham
(lásd: Epilepszia)

Rosacea
(lásd még: Rhinophyma, Pubertáskori akne)
Testi szint: bőr (határ, kapcsolat, érintés, gyengédség).

RÓZSAHIMLŐ, RUBEÓLA
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Tüneti szint: egy bizonyos alaphelyzet hatására kialakuló, túlzott faggyútermeléssel
járó, vörös kiütések (-» Seborrhoea), szövődmények az enyhe értágulattól kezdve a
pattanások és apró hólyagok képződéséig, valamint a faggyúmirigyek elbuijánzásáig,
ami akár az arc eltorzulását is okozhatja: az arc bevörösödik, és feltűnést kelt;
konfliktusos (lobbanékony) alaphelyzet, amely háborús csatatérré változhat; a
pubertáskor és a felnőtté válás előli menekülés utolsó, kétségbeesett kísérlete.
Feldolgozás: a szemérmes elvörösödés okának megtalálása; foglalkozás a pubertás,
a felnőtté válás témájával, és a kornak megfelelő szexualitás érvényre juttatása; az új
életszakaszt a rosaceához hasonló, heves „lobogással" kibontakoztatni; más,
felszabadultabb módon hívni fel magunkra a figyelmet.
Feloldás: az idő minőségével kapcsolatos életfeladatok felismerése, esélyt adni
számukra a kibontakozásra, felvirágzásra; önmagunk felvirágoztatása.
Ősprincípium: Vénusz/Szaturnusz-Mars.

Rózsahimlő, rubeóla
(lásd még: Bőrkiütés, Gyermekbetegségek)
Testi szint: bőr (határ, kapcsolat, érintés, gyengédség).
Tüneti szint: valami új dolog agresszív módon utat tör magának a gyermek életében,
a bőr határai belülről felrobbannak; szükséges fejlődésbeli előrelépés.
Feldolgozás, feloldás: (a szülők részére, akiknek problémáit sokszor a gyermek
tükrözi) nyíltan és elszántan felkészülni az új lépések megtételére az életben;
tudatosítani ennek a fejlődési lépésnek a szükségszerűségét, fontosságát, amely nőknél
a későbbiekben indirekt védelmet nyújt a terhesség alatt.
Ősprincípium: Mars/Uránusz.

Rövidlátás, közellátás
(myopia)
Testi szint: szem (belátási készség, átlátás, a lélek tükre és ablaka).
Tüneti szint: a fiatalok tipikus zavara, akik hajlamosak arra, hogy csak saját szűk
környezetüket lássák meg; nincs meg a kellő látótér; a nagy igényekhez szűk látókör
társul; „nem látjuk a fától az erdőt": „nagy fába vágjuk a fejszénket"; erős
szubjektivitás, „mindent a saját szemüvegünkön keresztül látunk", „nem látunk tovább
az orrunknál", egocentrizmus; hiányzó önismeret, emiatt egyre közelebb kerül az éles
látás fókuszpontja; vonakodunk attól, hogy olyannak lássuk a világot, amilyen:
homályos világkép; a távoli dolgok éles kontúrjai elmosódnak, a valóság csalóka
félreismerése; minden (túl) közel kerül hozzánk; közelünkbe rángatjuk a dolgokat,
mert félünk, hogy különben elszalasztunk valamit (a becsvágyó ember tipikusan
szemüveges); a gondolkodás túlhangsúlyozása, az érzések elhanyagolása: a test úgy
korrigál, hogy korlátozza a látást (= gondolkodás, megismerés); félelem az élettől,
elfojtott félelmek, dührohamok; inkább könyvek mögé bújunk, mintsem helytálljunk
az életben; tipikus értelmiségi tünet, szemlencsékkel védjük magunkat a világtól; egy
üveglapot = védőpajzsot helyezünk önmagunk és a (veszélyes) világ közé.
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Feldolgozás: koncentráljunk a legközelebb található dolgokra; a távoli kiszorul
látókörünkből: ahelyett hogy idealisztikus elméleteket gyártanánk a világ
megmentéséhez, oldjuk meg saját életkörnyezetünk nyomasztó problémáit; tekintsük
saját látókörünket feladatnak: tanuljunk meg mértéket tartani; legyünk a világ (saját
világunk) közepe, és tanuljunk meg innen, a középpontból kifelé tekinteni,
a történéseket felismerni és megérteni; alakítsuk a világot olyanná, amilyennek látni
szeretnénk; használjuk ki a fiatalság fürge idealizmusát, ami a konkrét, kézenfekvő
feladatoknál nagyon is beválik; kérdezzük meg magunktól, mi is az, amit nem
szeretnénk meglátni; „töröljük ki a csipát a szemünkből"; ítéljük meg szelídebben és
elnézőbben távoli környezetünket (használjuk fel a kontúrok elmosódottságát);
vizsgáljuk kritikus szemmel saját stréberségünket; az ellenpólus: tanuljunk meg
távolabb látni az orrunk hegyénél; ne vonatkoztassunk mindent magunkra, egészséges
távolból szemléljük a dolgokat.
Feloldás: tartsunk megfelelő távolságot magunktól és a világtól; lássuk magunkat
őszintén és reálisan (a világban); témáinkat és problémáinkat engedjük (közel)
magunkhoz; fogadjuk el a közelséget; a belátás és éleslátás gyakorlása önismerethez
vezet; legyünk szelídek a külvilág megítélésében, kapjon teret életünkben az érzelmi
oldal is.
Ősprincípium: Nap/Hold.
írod.: Út.

Ruptura uteri
(lásd: Méhrepedés)

Rühösség
(scabies)
Testi szint: bőr (határ, kapcsolat, gyengédség).
Tüneti szint: élőlény kerül a bőrünk alá, ami különösen éjszaka ingerel bennünket
(viszket): a rühatkák jellegzetesen tekeredő járataikat közvetlenül a bőr alá vájják be,
és ürülékükkel sötétté színezik a bőrt; a járatok végén kis hólyagocskák keletkeznek,
amelyek különösen éjszaka viszketnek; tisztátalanság látszata és érzete: „a velünk
együtt étkezők", „kosztosok" megjelölnek minket ürülékükkel; a kór gyakori kiváltó
oka a manapság pánikszerű tisztasági rohamoknak, tisztátalan benyomás miatti
szégyenérzetnek; a „nyúzottság" érzése (sértődöttek vagyunk, rossz a hangulatunk);
a beszivárgás érzése: nem vagyunk „egyedül a házban" (egyébként se vagyunk soha).
Feldolgozás: engedjük, hogy a látszólag tisztátalan dolgok is ingerelhessenek
(különösen éjszaka); az ingereket éljük meg kihívásként, engedjük magunkhoz közel
és a bőrünk alá azokat az élő dolgokat, amelyek látható nyomokat hagynak
a lelkünkben; engedjük, hogy „velünk egyenek", tűrjük meg őket, és engedjük, hogy
velünk élhessenek; tanuljunk meg osztozni (magunkon); az élő dolgokra vonatkozóan
vizsgáljuk felül tisztaságérzetünket; menjünk bele olyan kapcsolatokba, amelyek
bőrünk alá, egészen csontjaink velejéig hatolnak.
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Feloldás: közelítsünk nyíltan, előítéletek nélkül az élő dolgok felé, legyen bár
a legkisebb, legjelentéktelenebb és látszólag legalárendeltebb formájuk; élni és élni
hagyni.
Ősprincípium: Vénusz/Szaturnusz (bőr)-Plútó („kosztos", élősködő).

s

Salmonellosis
(lásd: Bélgyulladás)

Salpingitís

(lásd: Petevezeték-gyulladás)

Sántítás
(lásd még: Claudicatio intermittens)
Testi szint: láb (mozgékonyság, haladás, stabilitás), lábfej (kitartás, gyökeret verni).
Tüneti szint: magunk után húzzuk az egyik lábunkat: „átvonszoljuk magunkat
az életen"; döcögős, akadályoztatott járás: szokatlan mozgásfolyamat; gátoltság az
előrehaladásban = másság: kívülállónak lenni.
Feldolgozás: álljunk ki másságunk mellett, és váljunk általa különlegessé; frissítsük
fel életünket eredeti, szokatlan ötletek segítségével; a sántító mozgás kívülállóságát,
„nevetségességét" emeljük igényesebb szintre: járjunk külön utakon; gondoskodjunk
kreatív ötletekről; tegyük változatossá monoton életvitelünket; legyünk türelmesebbek
az élettel szemben, haladjunk lassabb, de biztosabb léptekkel előre.
Feloldás: legyen példaképünk Héphaisztosz, a görög mitológia zseniális kovácsistene,
aki, miután leesett az égből, mindkét lábára lesántult, mégis különleges, kiemelkedő
szellemiségének köszönhetően csodálatos műalkotásokat hozott létre.
Ősprincípium: Uránusz-Szaturnusz.

Sarcoidosis
(Boeck-sarcoidosis, kötőszövet-szaporulat)
Testi szint: kötőszövet (kapcsolat, tartás, kötelezettség); az összes szervi struktúrát
érintheti, leginkább azonban a nyirokcsomókat, a tüdőt és a bőr alatti szöveteket.
Tüneti szint: fájdalommentes, lencse nagyságú tumorok a törzsön és az arcon,
de a karon és a lábon is előfordulhatnak, gyakran ártalmatlanok és maguktól
visszafejlődnek (valószínűleg összefügg a Tuberkulózissal): a test felszíne kissé
eltorzul; a harmadik és az utolsó stádiumban, ami azonban ritkán következik be,
kötőszöveti elváltozások léphetnek fel: a tüdőlebenyek közti teriilet, a mediastinum
nyirokcsomói a hárítás problematikáját vetik fel: megnehezül a párbeszéd
és a kommunikáció.
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Feldolgozás: nagyobb kötelezettségvállalás és a fejlődés menetének intenzívebbé
tétele a felszínes kommunikáció rovására; kivételesnek érezni és megjutalmazni
magunkat.
Feloldás: fejlődni a kapcsolatok és a kötelezettségek területén, megszabadítani a testet
attól a nyomástól, amely a másokért vállalt kötelezettségek miatt terheli; megtanulni
jól sáfárkodni a képességeinkkel.
Ősprincípium: Jupiter/Hold-Szaturnusz.

Sárgaság
(icterus)
Testi szint: 1. epehólyag (agresszió, méreg, epe); 2. máj (élet, értékelés,
visszacsatolás); 3. vércsere (életerő), pl. újszülötteknél.
Tüneti szint: 1. energiablokk: nem távozik a testből a hátsó szándékú, bomlasztó,
rosszindulatú, „átejtő epésség", méreg és epe felhalmozódik; 2. hiányzik a
megkülönböztetéshez szükséges erő: a test laboijáért folytatott harc; veszélybe
sodródott a megfelelő mérték: eltolódott a mérgezés irányába; 3. gyorsabban esnek
szét az életenergia hordozói (hemoglobin), mint ahogyan azok lebonthatók és
eltávolíthatók lennének; sárgaság (az irigység színe) az arcon: élettelenség,
enerváltság, fáradtság.
Feldolgozás: 1. megtanulni kontrollálni az epe hátsó szándékú energiáit; 2. agresszív
módon megvitatni a világnézeti kérdéseket; bátran összeütközésbe kerülni az
életfilozófiával; kritikusan megvizsgálni, hogy (személyre szabottan) mi a megfelelő
mérték; 3. tudatosan megújítani az élet alapját; nyugalmat engedélyezni
önmagunknak, és befelé fordulni.
Feloldás: 1. megtanulni visszatartani az epés energiákat, ahogy szükség esetén tudni
kell áramolni hagyni azt (az epehólyag funkciója): az energia tudatosabb kezelése;
2. megtalálni az élet értelmét, és hozzáillesztem a személyes mértékletességet;
felismerni és elfogadni az életerő változását.
Ősprincípium: 1. Plútó-Jupiter, 2. Jupiter-Mars, 3. Szaturnusz-Jupiter.

Sárgatestciszta
(corpus luteum ciszta; lásd még: Petefészekciszta)
Testi szint: petefészek (termékenység).
Tüneti szint: a peteérés után a fészekben (petefészekben) maradtakat nem
feldolgozni, hanem terhesség esetén hagyni tovább fejlődni; általában a 3. hónapban
eltűnik; a termékenység és a gyermekvállalás vonatkozásában (a ciszta nagyságától
függően) többé-kevésbé nyomás alá kerülni.
Feldolgozásra gyermekvállalásról alkotott korábbi elképzelésekhez túl sokáig
ragaszkodni, közelebbről megvizsgálni ezt a problémát.
Feloldás: megszabadulni a gátlást okozó szokásoktól.
Ősprincípium: Hold-Szaturnusz.
írod.: Frau.
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Sarkantyú (a sarokcsonton)
Testi szint: sarok (a gyenge pont).
Tüneti szint: fájó (csont)kinövés a mozgás egyik „legsarkalatosabb" pontján; gyakran
elviselhetetlen, nyomó fájdalmak lépésnél; saját nézőpontunk elnyomás alá kerül;
a „korrózió" jele a sérülékeny sarokponton.
Feldolgozás: a szimptóma arra hívja fel a figyelmet, hogy ne legyen annyira kemény
a fellépésünk (finomabban lépni); simulékonyabbá válni és együtt áramlani az élettel,
ahelyett hogy átgázolnánk rajta; megtanulni nyomás alatt is offenzív erővel fellépni,
saját struktúránkat - amennyiben szükséges - a fájdalmak nehézségeivel is fejlődésre
bírni; nyomás alatt is teljesíteni; továbbra is kiállni önmagunkért, és továbbhaladni;
tudatosítani az Achilles-sarkat (a leggyengébb pontot), és sajátunknak tekinteni azt.
Feloldás: fejlődés a gyenge pontokon, a bal, illetve a jobb nézőpontot illetően.
Ősprincípium: Neptunusz-Jupiter-Szaturnusz.

Scabies
(lásd: Rühösség)

Scheuermann-kór
(osteochondrosis juvenilis deformans; lásd még: Hátfájás)
Testi szint: gerincoszlop (dinamika és tartás), hát (erőfeszítés, fáradozás, őszinteség).
Tüneti szint: a porckorong szövete benyomul a csigolyatest záró lemezei közé, ami
ettől deformálódik, és kialakul a merev, «• Hajlott hát; ferde tartás rugalmasság,
hajlékonyság nélkül: belemerevedni a megaláztatásba; a hibás belső tartás a külső
(test)tartásban is megjelenik (a lógó fej akár nyaki merevségét, „nyakasságot" is
okozhat); problémák az őszinteséggel; leginkább fiatalkorban alakul ki, amikor az
ösztönök a legintenzívebben jelentkeznek kiélésük lehetősége nélkül.
Feldolgozás: juttassuk érvényre a nőies és a férfias elemeket mint az élet tartópilléreit
és támaszait: bocsássuk be a női energiákat a férfi territóriumba, és hagyjuk őket
megtermékenyülni; alakítsunk ki alapvető alázatot az élet dolgaival szemben:
a merevséget formáljuk át erővé ebben a folyamatban.
Feloldás: alázat.
Ősprincípium: Szaturnusz,
írod.: Mkass. Rückenprobleme (Hátproblémák).

Sderoderma
(bőrkeményedés)
Tüneti szint: bőr (határ, kapcsolat, érintés, gyengédség), nyálkahártya (belső határ,
korlát).
Tüneti szint: a bőr és a bőr alatti szövetek megkeményedése; a határok megerősítése:
a bőr és bőr alatti szövetek zsugorodása és sorvadása: túl szűkösen érezzük magunkat
a saját bőrünkben („ki akarunk bújni a bőrünkből"); szimbolikusan az élettér
beszűkülését és bezártságát jelzi a test, amiről nem veszünk tudomást.
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Feldolgozás: tudatos elhatárolódás a külvilágtól; a külső hatások elleni tudatos
védelem megerősítése; a külső kapcsolatok tudatos csökkentése; vastag bőrt
növeszteni; behúzni az „érzékelő antennákat", redukálni a határokat és a párbeszédet;
megnyílni befelé, és felfedezni az „én" belső világát; annak szűk voltát és korlátjait
tudatosan elismerni és elfogadni.
Feloldás: visszavonulni a belsőnkbe, saját belső világunkból kiindulva meghódítani az
ellenkező pólust; biztos talajon állva kitágítani a határokat, és megnyílni a világ felé;
eggyé válni önmagunkkal, hogy újra megnyílhassunk.
Ősprincípium: Vénusz/Szaturnusz-Szaturnusz.

Sclerosis multiplex
(lásd még: Bénulás, Egyensúlyzavarok, Kettős látás, Húgyhólyaggyulladás)
Testi szint: idegek (hírszolgálat).
Tüneti szint: szó szerinti fordításban: többszörös megkeményedés (a kommunikáció
területén); önmagunk ellen irányuló agresszió: „saját magunk ellen fordítjuk
a fegyvert"; tapintatlanság saját igényeinkkel szemben: keményen megbüntetjük
magunkat; rettenetes félelem a kontroll elvesztésétől, attól, hogy a dolgok
kicsúszhatnak a kezünk közül, és már nem vagyunk képesek kézben tartani a szálakat;
irányíthatóságra és befolyásolhatóságra való hajlam: leghőbb vágyunk, hogy mindent
előre eltervezhessünk, ehhez azonban hiányoznak a megfelelő kihívások;
rendíthetetlen, szigorú alapelvek és erkölcsi elképzelések; tökéletességre irányuló
törekvés; önmagunk hibáztatása; elbizakodottságra való hajlam (jogtalan igény):
a világot saját, gyakran merev elképzeléseink szerint akarjuk uralni; olyan úton
járunk, amely nem a sajátunk, és még fáradságos is; mások igényeinek kielégítése,
még mielőtt azok elhangoznának, életünk vágyait alávetjük apánkéinak (autoritás);
a láb bénulása: kényszerűségektől szorongatva élünk, nem tudjuk, merre van „előre";
nem vagyunk képesek menekülni, de már részt venni sem; a kéz bénulása: képtelenek
vagyunk védekezni, nem uraljuk a helyzetet; az aktivitást szellemi szinten gátoljuk;
látásproblémák: súlyos konfliktus az őszinteség területén; nem tudunk, akarunk
odanézni, kettős látás: kétféle mértékkel mérni; ^ Egyensúlyzavarok, szédülés:
ingadozó talajon állni; fáradtság: ki akarunk kapcsol(ód)ni, nem vagyunk érdekeltek
az életben; Hólyaghurut: konfliktus az elengedés területén; saját lelki folyamataink
visszatartása; nem tudunk, nem akarunk már érezni; a női pólus elutasítása.
Feldolgozás: ismeijük fel keménységünket önmagunkkal és másokkal szemben,
és változtassuk következetességgé; kutassunk életünkben keménység, makacsság,
merevség és konokság után; lássuk be, hogy erkölcsi szempontjaink csupán
megfeneklett merevségünket tükrözik; ismeijük el, hogy a tökéletesség Isten feladata;
legyünk nyitottak saját hibáinkra; lássuk be, hogy saját utunk a legnehezebb,
de az egyedüli járható út számunkra; küzdjünk életcélunkért, őszinteségünkért
(önmagunkkal szembeszállva is); fordítsuk tekintetünket a külső dolgokról a belsők
felé: rácsodálkozás és megértés; ismeijük el a polaritás két oldalának egyenjogúságát;
a valóság áramló mozgékonyságának megtapasztalása: panta rhei ('minden áramlik');
teremtsünk nyugalmat magunk körül: külsőt és belsőt; kapcsoljunk ki ahelyett, hogy
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„bekapcsolnánk"; tanuljunk meg nyíltan elengedni; béküljünk ki lelkünk női
pólusával, érzéseinkkel, érzelmeinkkel; engedjük megtörténni a dolgokat, a női pólus
dominanciája; fájó gyengeségünk elfogadása, engedjük szabadon folyni könnyeinket.
Feloldás: a tökéletesség és a kontroll feladása; adjuk át magunkat sorsunknak (pozitív
értelemben): fogadjuk el, hogy a ritmikus történések ingadozásai egyszer magasba
repítenek, máskor a mélybe rántanak, és fogadjuk el, hogy „csak" úszunk az árral
az élet tengerében, ahelyett hogy mindent és mindenkit ellenőrzésünk alá vonnánk;
engedelmeskedjünk az élet törvényének (Szaturnusz): Jegyen meg a Te akaratod";
visszatérés szellemi-lelki őshazánkhoz, a valláshoz.
Ősprincípium: Merkúr (idegrendszer)-Neptunusz (veszteségek)-Szaturnusz
(megkeményedések).
írod.: Léi.

Scoliosis
(lásd: Gerincferdülés)

Seborrhoea
(túlzott faggyútermelés)
Testi szint: bőr (határ, kapcsolat, érintés, gyengédség).
Tüneti szint: a túlzott faggyútermelés olyanná teszi az arcot, mintha be volna
olajozva (seborrhoea oleosa), vagy zsíros, korpaszerű pikkelyesedés ül ki rá
(seborrhoea sicca = száraz seborrhoea); különböző bőrbetegségek alapja, mint
a
Rosacea, a ^ Pubertáskori akne, a
Rhinophyma (borvirágos orr).
Feldolgozás: több „kenőanyagot", „balzsamot" vinni az életbe, „megolajozni
a gépezetet", hogy „olajozottan" működjenek a dolgok („mint a karikacsapás");
megpróbálni „angolnasimaságúra" csiszolni az életet, ahelyett hogy mereven
mindennek nekiütköznénk; az ellentéteket súrlódásmentesen átvészelni; növelni
a fizikai mozgás (sport) következtében kiválasztott anyagok (izzadás) mennyiségét;
nagyobb kifejezőerőt mutatni az arcon.
Ősprincípium: Vénusz/Szaturnusz (bőr)-Jupiter (olaj).

Selypítés
Testi szint: nyelv (kifejezőkészség, nyelv, fegyver), száj (befogadás, kifejezőkészség,
nagykorúság).
Tüneti szint: a sziszegő hangoknál a nyelvvel az első fogakat érintjük: rossz nyelvcsettintés; rosszul érthető, elmosódott kifejezésmód: nem akarjuk, hogy megértsenek minket.
Feldolgozás: (az érintett szülők számára, hiszen a gyermekek problémái gyakran
a szülők problémáit tükrözik) tanuljuk meg figyelmünket a veszélyes (sziszegő és
susogó) hangokra irányítani; „nyomjuk meg" a sziszegő hangokat; mutassuk ki
megértésünket, adjuk a gyerek tudtára, hogy értjük őt.
Feloldás: érezzük, hogy megértenek minket, találjuk meg a nyelv helyes állását,
legyünk közlékenyek.
Ősprincípium: Merkúr.
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Septumdefektus
(veleszületett szívrendellenesség, a pitvar és kamra közötti válaszfalon lévő lyuk)
Testi szint: szív (a lélek otthona, szerelem, szeretet, érzések, energiaközpont), szívfal
(a földi világ és a túlvilág közötti küszöb).
Tüneti szint: a szív nem valódi elhatárolása jobb és bal oldalra: félszívvel belépni
a polaritásba; szorosan kötődni az egységhez (a fenyegető halálon keresztül); lyukas
szív; központi hiba, szívbéli meghibásodás.
Feldolgozás: a szíven található lyuk operatív úton történő lezárása az érintettet
a polaritásba kényszeríti, és ezzel együtt a konfrontációra; a szív nyitottságát lelki
szinten kell megvalósítani; a szívet átvitt értelemben kell kinyitni, hogy a fizikai síkon
középen zárva maradhasson.
Feloldás: átvitt értelemben törekedni az egységre: mindennel' eggyé válni; egy testté
és egy lélekké válni minden érző lénnyel és az egész teremtéssel.
Ősprincípium: Nap-Szaturnusz.
írod.: Herz.

Sérv
(hernia; lásd még: Lágyéksérv, Köldöksérv, Rekeszsérv, Sérvkizáródás)
Testi szint: különböző helyeken jöhet létre: pl. lágyék (sebezhetőség), has (érzelem,
ösztön, élvezet, középpont).
Tüneti szint: két különböző testtáj konkurenciája: a határok és a tulajdonjog
megsértése egy olyan vitában, ahol egyik fél se kerülhet ki győztesen; nem megfelelő,
rossz kapcsolatok létesítése, az illető túlterheli magát; az értelmes határok figyelmen
kívül hagyása, ahelyett hogy az illető (töretlenül) hű maradna az alapelveihez; túl
nehéz helyzetek megragadása; a kitüremkedett idegen szervek strangulációs
(= lekötéses) veszélye; agresszív konfliktus, harc a hirtelen visszaélésekkel,
túlkapásokkal szemben; a gyenge pontok támadása (mind a bűnözésben, mind pedig
a szervezetben).
Feldolgozás: az egymástól elválasztott területek közötti határok áthidalása; lehetővé
tenni a behatolást szokatlan területekre; felhagyni a szokványossal,
a konvencionálissal; túltenni magunkat a külső határokon, a kicserélődés
(kommunikáció) lehetővé tétele: megtanulni teret nyerni saját magunk számára úgy,
hogy közben tartózkodunk az esetleges túlkapásoktól; súlyos témák megragadása;
foglalatosság a szellemi-lelki problémákkal; az újonnan fellépő kérdések intenzív
feldolgozása; olyan területeket találni az életünkben, ahol érdemes „túlterhelni"
magunkat; saját törékenységünk és gyenge pontjaink (pl. lágyék, köldök, rekeszizomátmenetek) (f)elismerése.
Feloldás: intenzív gondolatcsere, amely átlépi a meglévő határokat: szellemi-lelki
szinten új utakon járni, merni megtenni a felfedezéseket; az egymáshoz közel álló
témakörök gondolati összekapcsolása; belemenni látszólag lehetetlennek tűnő
kapcsolódásokba, kötődésekbe; szellemi-lelki kötelezettségek vállalása.
Ősprincípium: Uránusz-Merkúr/Vénusz/Hold (a sérvhez tartozó szervtől függően),
írod.: Léi.
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Sérvkizáródás
(mechanikus ileus; lásd még: Sérv)
Testi szint: bél (anyagi benyomások feldolgozása).
Tüneti szint: a bél egy része blokkolódik, kizáródik, és ezáltal az egész emésztési
szakasz megbénul; már nem engedi át a megoldandó feladatokat, a karma
megemésztendő gyümölcseit, amelyek az ember életében érlelődnek; nem bújuk
megemészteni saját életünket, hanem maga az élet kerül a betegség által akut
veszélybe, ami halálos csönddel jár a gyomorban, és egyfajta lelki zsákutcát jelent.
Feldolgozás: az akut életveszély azonnal sebészeti beavatkozást igényel: semmi újat
nem beengedni, és semmit sem kiengedni, teljes blokk kialakítása, a tökéletes
nyugalom megtapasztalása.
Feloldás: függetlenné válás, megelégedés önmagunkkal, visszahúzódás, távolságtartás
a társadalmi élet forgatagától, a nyilvános kapcsolatteremtéstől; önmagunkra találni
anélkül, hogy a külvilághoz ragaszkodnánk, vagy kiszolgálnánk annak érdekeit.
Ősprincípium: Merkúr-Szaturnusz.

Siketség, süketnémaság
(lásd még: Nagyothallás)
Testi szint: fül (engedelmesség).
Tüneti szint: a külvilág elnémul, és nem talál utat hozzánk; elmerülni a hangtalanságban, „némaságba burkolózni"; korai siketség esetén nem alakul ki a beszédképesség,
amelynek következménye a süketnémaság: a szokásos módon történő kommunikáció
hiánya miatt elmélyül a távolság és a szakadék az én és a külvilág között; nem tudunk
kommunikálni a többiekkel, és így kizáijuk őket belső világunkból; akinek nincs kedve
együtt rezonálni a többiekkel, az könnyen kedvetlenné válik: gyakran találkozni mogorva, harapós kedvű siketekkel; akarva vagy kényszerből bezárkózni saját birodalmunkba;
kizárni önmagunkat; a világ abszurdnak tűnik (lat. absurditas = 'süketség'); felfegyverkezni a külső terror ellen, és a világot távol tartani önmagunktól; a világgal való kapcsolat megtagadása után nem engedelmeskedni, nem „hallgatni" senkire; senkinek se szentelni figyelmet, kizárni magunkat az élet sodrából, másokat kiabálásra kényszeríteni.
Feldolgozás: más módszereket találni a védelemre és az elhatárolódásra; ha külső
hallásunk elhagyott bennünket, akkor figyeljünk a belső hangunkra, amely soha nem
némul el; más szinten „tisztánhallóvá" válni; meghallani és megvalósítani azt az
igényünket, miszerint közel szeretnénk kerülni másokhoz; tudatosan lemondani
a kommunikációról, és tisztába jönni önmagunkkal; abból a tapasztalatból kiindulva,
hogy képesek vagyunk egyedül lenni, ideális esetben mindennel eggyé válni,
az ellenpólust is vegyük újra figyelembe, és jelbeszéddel vagy speciális nyelvi
gyakorlatok végzésével forduljunk a külvilág felé.
Feloldás: felhívás arra, hogy keressük meg belső nyugalmunkat, amely belső hangunk
mögött rejtőzik; rátalálni a belső megelégedésre, és a megoldást önmagunkban,
önmagunk középpontjában megtalálni.
Ősprincípium: Szaturnusz,
írod.: Léi.

435

SÍRÓ CSECSEMŐ

Singultus
(lásd: Csuklás)

Sinusitis
(lásd: Melléküreg-gyulladás)

Sipoly
(különböző üreges szervek, illetve kivezető nyílások közötti tömlős kapcsolat
- a gyomorsipoly a táplálkozáshoz kapcsolódik, a „bélsipoly" mint mesterséges
kijárat; lásd még: Végbélsipoly, Bélsipoly, Húgyhólyagsipoly)
Testi szint: különböző szervek is érintettek lehetnek.
Tüneti szint: kiutat, kerülő utat találni, menekülni; veszélyes akciók; félresikerült
kísérletek a megoldásra, amelyeknek csak hátulütőjük van; a teremtés átalakítása
(testi szinten), amely magát a teremtést veszélyezteti; a kórokozók olyan, nem
megszokott területekre is bejuthatnak, ahol veszélyt jelentenek.
Feldolgozás: kiutat találni a szellemi-lelki problémákból; új, szokatlan utakon járni;
a problémák kreatív áthelyezése más síkokra; merni reformokat véghezvinni,
de ellenőrizni a minőségüket; az elengedés konfliktusát bátran új utakra terelni
és megoldani.
Feloldás: a megtisztítás új útjai, az elengedés szokatlan módjai; kreatív javulás és
új irányvonalak.
Ősprincípium: Merkúr-Uránusz.
írod.: Ver.

Síró csecsemő

(gyakran: hasfájásos csecsemő; lásd még: Csecsemőkólika)
Testi szint: többnyire ismeretlen eredetű (testi-lelki) fájdalom.
Tüneti szint: teli torokból a környezet tudomására hozott kétségbeesés, amely képes
a szülőket is a teljes kétségbeesés határára sodorni; az agresszió kitörései, amelyek
gyakran mozgósítják a jelenlévők saját, feldolgozatlan agresszióját.
Feldolgozás: (a szülők részére, akiknek problémáit sokszor a gyermek tükrözi) az
autókázás gyakran javulást hoz: vibráció, rezgés jön létre; szelíd masszázs, amely
az odafordulás és a védelem érzését közvetíti; bevallani önmagunk számára hangulati
ingadozásainkat, és megtanulni kifejezni azokat; elfogadni az érzelmek hullámzását
önmagunkban és a gyermekben; tudatosítani soha ki nem fejezett érzéseinket
és fájdalmainkat; megtalálni az útját és módját annak, hogy kieresszük a magunkba
fojtott kiáltásainkat; elismerni az agressziót mint éltető erőt; lemondás
az emészthetetlen dolgokról (konkrét értelemben: túl gyakori és helytelen
táplálékfelvétel; átvitt értelemben: a csecsemő sírására minden egyes alkalommal
pánik tör ki); meg kell tanulni türelmesnek lenni és szolgálni; megtanulni anyának,
apának lenni, az elviselhetőség határáig elmenni; megtenni minden tőlünk telhetőt,
és megtanulni megőrizni a nyugalmat akkor is, ha kint vihar tombol.
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Feloldás: megbékülés az anya-, illetve apaszereppel; fészket építeni, és kialakítani
a valódi „fészekérzést".
Ősprincípium: Merkúr (kommunikáció)-Mars (agresszió)-Hold (gyermek).

Skarlát
(vörheny; lásd még: Bőrkiütés, Gyermekbetegségek)
Testi szint: bőr (határ, kapcsolat, érintés, gyengédség).
Tüneti szint: gyulladt torok (sötétvörös), mandula és nyaki nyirokcsomó; fellángoló
konfliktusok a test belső világához vezető kapunál; torok- és nyelési fájdalmak;
„eleget nyeltünk már", túl fájdalmas lenne tovább „nyelni"; hányás: „legszívesebben
okádnánk", valamitől meg akarunk szabadulni; „málnanyelv" és skarlátvörös kiütések
(megszámlálhatatlanul sok piros pötty) a testen: erőteljes, mélyvörös energia tör
a felszínre; az agresszió kiül a test felszínére; a kirobbanó nézeteltérések szétterjednek
az egész testen, és veszélybe sodorják a melléküregeket („torkig vagyunk valamivel"),
az ízületeket (önkifejezési, artikulációs probléma), a vesét (párkapcsolati problémák,
belső harmónia), az agyhártyát (a központi szabályozás problémái); további
komplikációként reumás láz jelentkezik: a szervezet általános védelmi mechanizmusa,
lefolyása alatt károsodnak az ízületek, és «• Szívritmuszavar alakul ki (a skarlát „tüzes
nyelvével nyaldossa" az ízületeket, és belemar a szívbe).
Feldolgozás: (a szülők részére, akiknek problémáit sokszor a gyermek tükrözi)
vállalni a harcot az új impulzusok beengedéséért; támaszt nyújtani, hogy le lehessen
nyelni a „nehéz falatot", megszabadulni a régi mintáktól és életmódtól; tudatos rá- és
felkészülés az új idők beálltára: hagyni az új, ismeretlen energiák kitörését és
becsapódását; bátorítani, hogy a gyerek átvészelje a külsőleg (a bőrön) és belsőleg
(a lélekben) zajló háború nehézségeit; felhívni a figyelmet a mellékcsaták színterére
is; megtanulni tolerálni a frusztrációt; elősegítem és fejleszteni az önkifejezést; szem
előtt tartani a párkapcsolat és a harmónia iránti szükségletet; feldolgozni az élet
szabályozásával kapcsolatos, központi kérdéseket; elősegíteni az agresszió
kibontakozását; bíztatás a bátor életre, amely értékeli a kihívásokat, és megengedi
az agresszív gondolatokat is.
Feloldás: nyíltan tekintsünk az új életfázis elé; hagyjuk betörni életünkbe
a számunkra ismeretlen, szokatlan dolgokat; bátorsággal lépjünk a fejlődés következő
lépcsőfokára.
Ősprincípium: Mars-Uránusz.

Skizofrénia
(tudathasadás; lásd még: Hebefrénia)
Tüneti szint: zavar az emberi (társas) kapcsolatokban; gyakran kiemelkedő
intelligenciával jár; 4 Hallucinálás, szétesettség, ésszerűüenség, fogalomzavar
(az úgynevezett „normális" perspektívájából nézve); a megszokotthoz és normálishoz
képest szétszórt, meghasadt gondolkodás, érzés, cselekvés; gyakran üldözési mánia,
amely részünkről jogos, hiszen valóban üldöznek, és be akarnak zárni: ez vagy fizikai
síkon történik egy erre alkalmas intézetben, vagy pedig lelki, kémiai úton, a pszichére
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ható gyógyszerekkel; a felsorolt zavarok a normális világból való menekülésre
ösztönöznek, az irreálisnak tűnő árnyékvilágba, amely számunkra nyomasztóan
valóságosnak hat; Joseph Campbell35 szerint a skizofréniás összeomlás nem más, mint
„egy befelé, visszafelé tartó utazás egy elmulasztott dolog bepótlására vagy egy
elveszített dolog újra megtalálására, hogy az élet visszatérhessen a normális
kerékvágásba".
Feldolgozás: (az érintett hozzátartozók számára is) hozzáférés a beteg
élményvilágához; a valóság kettéválását, amelynek a polaritás révén mindannyian alá
vagyunk vetve, a skizofrénia kialakulásának alapjaként kell kezeljük; segítő vagy
kísérő segítségével megismerni és elfogadni az árnyékvilágot.
Feloldás: a valóság és az árnyékvilág szétválasztása.
Ősprincípium: Uránusz-Neptunusz.
írod.: Podvoll: Verlockungen des Wahnsinns (Az őrület csábítása).

Skorbut
(C-vitamin-hiánybetegség)
Testi szint: vér (életerő), fogíny (ősbizalom), bőr (határ, kapcsolat, érintés,
gyengédség), nyálkahártya (belső határ, korlát), csont (stabilitás, szilárdság), ízület
(mozgékonyság, artikuláció, kifejezés).
Tüneti szint: vérzések (elfolyik az életerő), általában a fogínyben kezdődik
(ősbizalom), majd a nyálkahártyán (belső határ), bőrön (külső határ), ízületekben
(artikuláció, kifejezés) folytatódik, egészen a csontok (stabilitás, szilárdság)
struktúrájának fájdalmas elváltozásáig; manapság már csak enyhébb változatban,
egyoldalú táplálkozási szokások miatt (friss gyümölcs és zöldség hiánya) alakul ki.
Feldolgozás: (előfeltétel a C-vitamin-bevitel) gondoskodni elegendő friss
életenergiáról, amelyet a növényi táplálékok biztosítanak; beengedni az életenergiát
a külső és belső határok területére, a mozgékonyságba, az artikulációba
és a strukturális (csont) területekre; megváltoztatni a tartást biztosító struktúrákat
- akár fájdalom árán is.
Feloldás: a szaturnuszi területek (határok és struktúrák) életre keltése.
Ősprincípium: Szaturnusz.

Sokk
(lásd: Keringés-összeesés, ájulás)

Somnolentia
(lásd: Aluszékonyság)

Sorvadás
(lásd: Cachexia)

35 Amerikai mitológus, vallásantropológus - a Szerk.
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Spirituális krízis
(kundalinifolyamat, lásd még: Pszichózis)
Tüneti szinten: a túlzásba vitt spirituális lelkigyakorlatok következtében az árnyékvilág és az éber tudat közti membrán feloldódik, a lélek védtelenül kiszolgáltatottá
válik az árnyéknak; a túl gyorsan és céltudatosan elérni vágyott nyitottság átokká
fajul: már nem vagyunk urai saját házunknak (testünknek): a belső képek
elárasztanak, és hatalomra tesznek szert felettünk; elhatalmasodik a félelem (pl. hogy
teljesen feloldódunk, vagy elveszítjük önmagunkat); az ego pánikja
a megsemmisüléstől az élet meghatározó érzésévé válik.
Feldolgozás: próbáljunk tudatosan „földelni", hogy a folyamatosan átélt
tapasztalatokat a biztos testi érzés bázisán tudjuk elviselni: pl. kerti munkát végezni,
amely izzadást okoz, vagy bármi, ami a testi érzéseket elősegíti (egészen a szexuális
aktusig, de csak abban az esetben, ha az kimerültséghez vezet, és nem tantrikus
szándékkal folytatjuk); nehéz ételek fogyasztása, amelyek alaposan megterhelik
a gyomrot; séta a természetben, koncentrálva a földdel való kapcsolatteremtésre;
a matéria figyelembevétele különböző formákban, mint pl. rendrakás, takarítás
(„rendszerező módon" foglalkozni az Alvilággal); átmenetileg szüneteltetni kell
minden további (felfokozott) szenzibilitással járó tevékenységet (mint pl. a meditációt
és egyéb lelkigyakorlatokat, amelyek a transzcendens irányába nyitnak); mindennemű
drog kerülése, legfeljebb a nikotin megengedett.
Feloldás: naponta, gyakorlatias módon foglalkozni a tűz vonatkozásaival
(kundalinienergia), a víz elemmel (elsüllyedni az érzelmek és a képek tengerében),
a gondolatok könnyedségével (levegő), a föld elemmel - és ezeket magunkhoz
engedni; az árnyékvilágot elismerni, anélkül hogy fogva akarnánk tartani; csak akkor
fordítsuk tekintetünket (fejünket) a Mennyei Atyához, ha lábunk (gyökereink)
szilárdan állnak az anyaföldön.
Ősprincípium: Neptunusz (feloldás)-Szaturnusz (határ).
írod.: Sors., Mkass. és Vkass. Lebenskrisen als Entwicklungschancen (Az életválság
mint az újrakezdés lehetősége).

Spondylitis
(a gerincoszlop gyulladásos megbetegedése; lásd még: Bechterew-kór, Hátfájás,
Gyulladás)
Testi szint: gerincoszlop (dinamika és tartás, őszinteség), hát (erőfeszítés).
Tüneti szint: a csigolyatestek gyulladása (az alaphelyzet tisztázása és értelmezése):
elszánt küzdelem az őszinteségért és egyenességért az élet tengelye, illetve a hozzá
tartozó férfias oldal körül.
Feldolgozás: saját őszinteségünkért folytatott, nyílt küzdelem; kiállni önmagunkért,
és hűségesnek maradni önmagunkhoz.
Feloldás: egyenesbe jönni.
Ősprincípium: Szaturnusz-Mars.
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Sportbaleset
(lásd még: Baleset)
Testi szint: minden testrész érintett lehet.
Tüneti szint: a dolgokat (testi szinten) túlzásba visszük, szellemileg viszont nem
tudjuk követni; a helytelen hozzáállás nem megfelelő mozgáshoz, mozdulathoz vezet
a sport során; a szellemi-lelki mozgékonyság hiányát a test túlzott megerőltetésével
kompenzáljuk.
Feldolgozás: átvitt értelemben bátrabbnak lenni, és a test határait tiszteletben tartani;
saját ambícióinkat más, célravezetőbb síkokra helyezni.
Feloldás: hálával elfogadni a testünk által nyújtott „keretfeltételeket"; szellemi-lelki
téren keresni a kihívásokat, bátran nekivágni az új, szokatlan utaknak.
Ősprincípium: Szaturnusz-Uránusz.

Sportszív
(lásd: Szívmegnagyobbodás)

Sprue
(lásd: Lisztérzékenység)

Steatorrhoea

(lásd: Zsírszéklet)

Sterilitás
(lásd: Terméketlenség)

Stomatitis
(lásd: Afta, Szájpenész)

Stomatitis epizootica
(lásd: Száj- és körömfájás)

Stressz
Testi szint: idegek (hírszerzés).
Tüneti szint: a túlzott terhelés és a nagy követelmények túlfeszítettséghez és
kudarcérzéshez vezetnek, úgy érezzük, nem bújuk tovább.
Feldolgozás: a követelményeket és saját teljesítőképességünket összhangba hozni:
vagy a követelmények csökkentésével, vagy a teljesítmény növelésével; elfogadni azt,
hogy vannak „szegény" és „gazdag" esztendők az életben.
Feloldás: olyan élethelyzet megteremtése, amely elviselhető és megnyugtató
számunkra.
Ősprincípium: Uránusz.
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Stria
Testi szint: bőr (határ, kapcsolat, érintés, gyengédség), kötőszövet (kapcsolat, tartás,
kötelezettség).
Tüneti szint: a szöveti struktúra kitágul, megreped, elsősorban a has tájékán,
túlterhelés, pl. terhesség, valamint Túlsúly miatt; túl gyors hízás, a szövetek nem
tudnak megbirkózni a hirtelen keletkező túlsúllyal; saját határaink túl szorosak;
önmagunk elhagyásának (cserbenhagyásának) testi kifejezése.
Feldolgozás: szellemi-lelki szinten tudatosan kikapcsolódást keresni.
Feloldás: szellemi-lelki szinten gyakorolni az elengedést, ahelyett hogy a bőrünket
hagynánk megereszkedni.
Ősprincípium: Hold-Szaturnusz-Uránusz.

Struma
(lásd: Golyva)

Sudeck-szindróma
Testi szint: végtagok (mozgás, aktivitás), csontok (stabilitás, szilárdság).
Tüneti szint: a lelki eredetű vérkeringési zavarok a hagyományos orvoslás szerint is
fájdalomhoz, duzzadások kialakulásához és funkciózavarokhoz vezetnek az érintett
végtagon: csökken a vérellátás, ezáltal beszűkül a megfelelő életterület is; a csontokon
a lágy részek vérellátása zavart: az érintett területek kiéheztetése, megölése; csontritkulás és ízületi merevedés: az érintett terület szerkezetének és az artikuláció
lehetőségének a feladása.
Feldolgozás: az érintett végtag szimbolikus jelentőségének felismerése, megvizsgálni,
hogy életünk mely területét „éheztetjük ki"; a test nőies vagy férfias oldalát bevonni
a vizsgálatba; megszabadulni (szimbolikusan) az ezzel kapcsolatos, meg nem oldott
kérdésektől annak érdekében, hogy az érintett végtagot tehermentesítsük és
megtartsuk; megválni a megoldatlan területektől, pl. saját fejlődésünk, előrelépésünk
(az érintett láb) esetén először megvonni tőlük az életenergiát, majd elzárni
a kifejezési lehetőségeket, és legvégül feloldani a belső struktúrát.
Feloldás: eleget tenni az érintett részek lelki-szimbolikus követelményeinek.
Ősprincípium: Szaturnusz.

Sugárgomba-daganat
(actinomycosis; a nyálkahártya beszűrődései kis, kemény, fájdalommentes csomók
képződésével)
Testi szint: mindenekelőtt a szájnyílás (száj = felvételi képesség, kifejezés,
nagykorúság) nyálkahártyája (belső határ, sorompó) érintett.
Tüneti szint: a nagykorúság körül kialakuló idegen testek, zárványok, betokosodások
(elzárkózás).
Feldolgozás: felismerni a felnőtté válással, nagykorúsággal kapcsolatos problémákat,
hogy valójában „kinek a kenyerét eszi" az illető, ahogy a gombák maguk is
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parazitafélék; figyelni arra, milyen idegen dolgokat hordoz szájában a páciens (idegen
vélemények, szóhasználat stb.).
Feloldás: nagykorúvá válni, elfogadni a kötöttségeket; saját irányvonalaink követése;
az egészséges én-határok megtalálása; az ellenpóluson: csak saját, tiszta szavak
használata (a szülők régebben gyakran mondták a gyerekeknek, ha azok káromkodtak:
„Menj, és mosd ki a szádat szappannal!").
Ősprincípium: Plútó.

Sugárszennyezés, sugárbaleset
(lásd még: Baleset)
Testi szint: a sugárzás fajtájától függően az egész szervezetet, annak legmélyebb
rétegéig érintheti.
Tüneti szint: az ionizáló sugarak óriási energiáinak következménye a bőr égési
sérüléseitől egészen az örökítőanyag károsodásáig teijedhet; tévedtünk
(„megperzselődtünk", „megégettük magunkat"): a veszélyeshez roppant közel
kerültünk; a tűzzel (az atom tüzével) játszottunk, és most megfizetünk érte (a technika
és az orvostudomány területén); a maghasadás a polaritás klasszikus szimbóluma;
a hasadás kettősséget hoz létre, és végül kétségbeeséshez vezet; a szervezet első
védekezési reakciói, az azonnal fellépő sérülések: sugárdermatitis, sugárzás okozta
„másnaposság", később jelentkező betegségek:
Rák (-* Leukémia),
az örökítőanyag (gén) károsodása, sugárfibrózis (kötőszövet-buijánzás).
Feldolgozás: bánjunk inkább a szellem tüzével offenzívebben, és méijük fel
a kockázat mértékét; szemléljük kritikus szemmel a világot; bocsátkozzunk heves
összetűzésekbe; a benyomások hatoljanak egészen lelkünk mélyéig; határozottan
döntsük el, hogy a hasadékot szeretnénk tovább mélyíteni, vagy az egység felé
törekszünk; vállaljunk felelősséget a cselekedeteinkért, és legyünk tisztában azzal,
hogy a meghasadás a kétségbeesés felé vezet, míg az egység felé törekvés elősegíti,
hogy egyek legyünk önmagunkkal és a teremtett világgal; higgyük el, hogy
környezetünk veszélyei ránk is leselkednek, illetve hogy gyakran életünket, bőrünket is
vásárra visszük - ez az ionizáló sugarakkal végzett terápiás kísérletekre is vonatkozik;
ha lehet, kerüljük a végzetes kockázatokat; orvosi kezeléskor mindig mérlegeljük
a lehetséges nyereséget a bizonyosan fellépő káros hatásokkal szemben.
Feloldás: foglaljuk el és fogadjuk el helyünket a teremtésben; a sugárterápia esetén
küzdjünk a rák ellen mi magunk is (belső, képi szinten) az energiában gazdag, pozitív
„sugárzás" (ráhatás) segítségével.
Ősprincípium: Plútó,
írod.: Mensch.

Suicidium
(lásd: Öngyilkosság)
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Sympathicotonia
(a szimpatikus idegrendszer fokozott tónusa, feszültsége)
Testi szint: az egész szervezet érintett.
Tüneti szint: teljes elkötelezettség az aktív férfias pólus mellett, amelynek
következtében a szimpatikus idegrendszer a megfelelő dinamika érdekében olyan
tüneteket produkál, mint a szapora szívverés (tachycardia), verejtékezés,
pupillatágulás, emésztési rendellenesség, szellemi-lelki izgalmak: különböző
rendszerek (pl. az érrendszer) meg- és túlfeszítése (-* Magas vérnyomás).
Feldolgozás: energikussá és dinamikussá tenni a férfias, aktív működést (oldottabb
szinten): nyíltan a tárgyra térni; „véres verejtékkel küzdeni" a férfiasságért; tágra nyílt
szemmel valóban meglátni a probléma lényegét, és szembesülni vele; megtanulni,
hogy a döntő helyzetben ne pazaroljuk energiánkat lényegtelen dolgokra
(pl. emésztésre), pattanásig megfeszülni, és készen állni a harcra.
Feloldás: a férfias pólus felszabadítása: tudni bármikor helytállni a kényszer érzése
nélkül.
Ősprincípium: Mars.

Szagérzékenység
(lásd: Hyperosmia)

Száj- és körömfájás
(aphthae epizootica; lásd még: Szájpenész)
Testi szint: szájnyálkahártya (külső és belső közötti határ), kéz (megfogás, felfogás,
cselekvőképesség, kifejezés) és láb (állhatatosság, gyökeret verni).
Tüneti szint: a száj- és körömfájást mindenekelőtt állatok kapják el, de átteijedhet az
emberre is: az ajkakon, a száj belsejében, a kézen és a lábon fájdalmas hólyagocskák
fakadnak ki, majd láz kíséretében begyógyulnak (rosszabbul hangzik, mint amilyen
maga a betegség); összetűzések a bekebelezés, nekilátás és a gyökeret eresztés
területén; az ellentétek világához fűződő viszony fájdalmakkal kísérve kerül az
érdeklődés középpontjába.
Feldolgozás: lázas sietséggel tisztázzuk az adott konfliktusokat.
Feloldás: foglalkozzunk bátran és elmélyülten a világhoz való viszonyunkkal.
Ősprincípium: Hold-Mars.

Szájíz, rossz
Testi szint: száj (befogadás, kifejezés, nagykorúság), nyelv (kifejezés, nyelv, fegyver).
Tüneti szint: „valami keserűt nyeltünk", „valami nem ízlik", „savanyú fogadtatásban
részesültünk"; „állandóan jó ízlésünket fitogtatjuk", „mindig idegen ízek után
kajtatunk".
Feldolgozás: fogadjuk el azoknak a dolgoknak az ízét, amelyeket le kell nyelnünk;
tanuljunk meg együtt élni „rossz" ízlésünkkel, és változtassunk rajta pozitív értelemben; álljunk ki saját ízlésünk mellett, még akkor is, ha mások „büdösnek" tartják.
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Feloldás: ízlésünk váljon megbízhatóvá.
Ősprincípium: Vénusz,
írod.: Ver.

Szájpenész
(candidamycosis;36 lásd még: Bőrgombásodás)
Testi szint: mindenekelőtt külső takarónk, a bőr (határ, kapcsolat, gyengédség),
de belső takarónk, a nyálkahártya (belső határ, sorompó) is érintett, ugyanakkor
a védekező rendszer, az immunrendszer gyengesége (pl.
AIDS) vagy hosszan tartó
antibiotikumos kezelés következtében is létrejöhet (szervek gombásodása).
Tüneti szint: a szervezet „határait" a savköpeny, illetve az immunsejtek védelme
ellenére is megtámadják a pimasz „gyorsasággal" szaporodó idegen csapatok
(a szélesen elágazó gombatelepek, fonalak): túl gyengék vagyunk ahhoz, hogy
„mentsük az irhánkat"; minden élettelen anyagot veszélyeztet a gombák elszaporodása
(a gombák saphrophyták, vagyis rothadó, már nem élő szerves anyagokkal
táplálkoznak); a „csata" túl későn, már a szervezet „hadszínterén" kezdődik.
Feldolgozás: be kell ismernünk, hogy valójában mennyi „halott" dolgot cipelünk
magunkkal; ki kell nyitnunk határainkat a szellemi-lelki tartományok befogadására,
ahelyett hogy védekeznénk ellenük; helyet adni életünkben az idegen dolgoknak, és
magunkévá tenni azokat; a saját élettelen, halott lelki területeink kinyitása az élet más,
új impulzusai számára; meg kell tanulnunk beengedni ezeket az impulzusokat, majd
átélni, megismerni azokat, mielőtt harciasan szembeszállnánk velük; konkrét
gyakorlatok: idegenek táplálása, házunkba fogadása, beszédbe elegyedni velük,
kritikusan és offenzív módon vitába szállni azokon a területeken, ahol határainkat
igyekszünk kiteijeszteni saját gondolkodásmódunk szerint; élő, szerves táplálék
fogyasztása, amelyet a szervezet valódi, élő struktúrává képes átalakítani, ezt viszont
a gombák nem képesek hasznosítani.
Feloldás: más életformák és impulzusok felvétele és beépítése az életünkbe; saját
életterünk teljes mértékű (tudatos) elfoglalása.
Ősprincípium: Plútó.

Szájszag
(foetor ex ore)
Testi szint: száj (befogadás, kifejezés, nagykorúság), emésztőrendszer (ind. bhoga
= 'a világot megenni és megemészteni').
Tüneti szint: keressük meg a bűz forrását, és értelmezzük: száj, fogak, mandula,
gyomor, bél; a torok mint a pokol bejárata: „itt valami bűzlik", „olyan büdös van, mint
a pokol legmélyebb bugyraiban"; „bűzbombákat dob mások felé": távol akaija tartani
magától embertársait (tudattalan távolságtartási vágy); az erotikus-szexuális érintkezés
kerülése; gátlások a csókolózással, testi érintkezéssel kapcsolatban, esetleges udvarlók
36 A candidiasis nem csak a szájnyálkahártya gombás betegségét jelenti, mivel a Candida
albicans gomba máshol is: pl. a belekben, a húgyivarszervekben, de az egész szervezetben gyulladásos betegségeket okozhat - a Szaki.
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tudat alatti elriasztása; rossz beidegződések és gondolatok, amelyek a megfelelő
hang-, illetve szagfoszlánnyal együtt hagyják el az ajkakat; „árad belőlünk a bűz": a
belső bűz előfutára a szájszag,,.megelőz minket a hírnevünk".
Feldolgozás: tudatosan jáijuk meg a „poklok poklát": oltsuk ki tisztátalan
szándékainkat a fogsor agressziót szimbolizáló területéről, a gyomor és az árnyékbirodalom (bél) mélyeiből; a távolságot tudatosan, igényesen építsük ki és tartsuk
fenn; foglalkozzunk elmélyülten erotikus-szexuális szándékainkkal.
Feloldás: gondoskodjunk az orális terület tiszta körülményeiről.
Ősprincípium: Vénusz-Plútó.
írod.: Ver.

Szájszárazság
Testi szint: száj (befogadás, kifejezés, nagykorúság).
Tüneti szint: a (női) lelkiség hiánya: „hiányzik az olaj a hajtóműből"; harcra
készülünk, ahelyett hogy beleásnánk magunkat a témába; félelem (pl. beszéd előtt),
zárkózottság, kedvetlenség, menekülési vágy, vágyódás a női pólusra: szomjúság,
ajkunk nedvesség után kiált.
Feldolgozás: ismeijük fel a férfias pólus harci lelkesedésének túlsúlyát, és vizsgáljuk
meg saját motivációnkat; tudatosítsuk kedvetlenségünket és vészhelyzetünket; „Mi van
veszélyben?"; érezzük át a szükséget, és engedjük egészen addig eluralkodni
magunkon, amíg tágassággá alakul.
Feloldás: fejlődjünk a (női) lelkiség terén, hangolódjunk rá a helyzetre, és lebegjünk.
Ősprincípium: Hold-Szaturnusz.
írod.: Ver.
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Szakításos törés

?

(törés ínfeszülés közben)
Testi szint: a csontok (stabilitás, tömörség) és az inak (a mindent tartó kötelek)
közötti kapcsolódási pontok.
Tüneti szint: a mozgásszerv túlterhelése; a túl erőteljes és túl hirtelen mozgás kirántja
a tartóköteleket rögzített helyükről.
Feldolgozás: az önkifejezés lehetőségeinek hatalmas erőbedobással és energiával
történő feltérképezése; feltárni, mely szinteken szükséges felülmúlni saját magunkat,
vagy túlnőni egyéni lehetőségeink határain.
Feloldás: kibékülés az egyéni önkifejezés lehetőségeivel; beilleszkedés egyéni
lehetőségeink keretei közé.
Ősprincípium: Mars-Szaturnusz, Jupiter-Szaturnusz (mértéktelenség a mozgásban).

^
?

Szamárköhögés
(pertussis; lásd még: Gyermekbetegségek, Köhögés)
Testi szint: tüdő (kapcsolat, kommunikáció, szabadság).
Tüneti szint: főként éjszaka fellépő, száraz, nem hurutos, nem produktív, és emiatt
megkönnyebbülést nem eredményező köhögés; a tipikus ziháló belégzéssel összekötött
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ugató, kimerítő köhögéssorozat rohamok sortüzévé fonódik össze; a rohamok erős
légszomjhoz, görcsökhöz, agyvérzéshez és agykárosodáshoz vezethetnek; gyakori
következmény a bronchiectasia (hörgőtágulat); gyakran tipikus lefolyású: három hétig
erősödik, majd további három hét alatt elmúlik; az agresszió kitörése (íve)
gyermekkorban.
Feldolgozás: (szülők számára) ismeijük el, hogy az agresszió létfontosságú, ezért
segítsük, hogy feltörhessen: neveljük a gyermekeket bátorságra, „kurázsira",
ösztönözzük őket, hogy az életet megragadhassák, a dolgokért síkra szálljanak; értsük
meg, hogy (élet)veszélyessé válhat, ha az agresszió fejlődését gátoljuk (görcsök);
a kommunikációs tér megnövelése (bronchiectasia); életünk folyamán kórképeink
mindig tükrözik az agresszív energia növekedését és azt követő csökkenését.
Feloldás: fogadjuk el az agressziót annak sötét (éjszaka) és világos (nappal) oldalaival
együtt: a tavasz megújuló és önfenntartó energiáiban (felszálló nedvek, virágzó fák,
burkukat repesztő rügyek, saijadó saláta) is ismeijük fel a marsikus elvet.
Ősprincípium: Mars-Uránusz-Merkúr.
írod.: Vkass. Gesunder Egoismus - gesunde Aggression (Egészséges egoizmus
- egészséges agresszió).

Szarkóma
(lásd: Csontrák, Zsírdaganat, Rák)

Szaruhártyafekély
Testi szint: szaruhártya (a szem „ablaküvege", átlátás, belátás).
Tüneti szint: a látás és a felismerés legmagasabb szintjén kialakuló buijánzás:
egyenesen a szemünk előtt növekszik valami, ami (anélkül hogy észrevennénk) elveszi
tőlünk a szabad kilátást, a dolgokra való rálátás képességét, és anélkül hogy mindez
tudatosulna bennünk: a testünknek kell rámutatnia erre a hibánkra; „nem látunk
a szemünktől", hiszen a szaruhártya buijánzása megakadályozza a látást; látási
zavarok: foltszerű látás.
Feldolgozás: növeljük látókörünket; ne nézzünk el az orrunk előtt lévő probléma
felett; lássuk be, hogy komoly gondjaink vannak a dolgok átlátásával kapcsolatosan.
Feloldás: békéljünk meg a helyzettel, és lássuk meg „fehér foltjainkban" fejlődésünk
lehetőségét.
Ősprincípium: Nap/Hold-Plútó.

Szaruhártya-gyulladás

(keratitis)
Testi szint: szaruhártya (a szem „ablaküvege", átlátás, belátás).
Tüneti szint: a látás és a belátás legmagasabb szintje körüli konfliktusok; a látásmód
terén kialakult viták következtében a szaruhártya gyakran elhomályosodik, és
lehetetlenné teszi a tiszta, éles látást; látási zavarok: nem látjuk át a dolgokat,
homályos látásmód.
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Feldolgozás: vizsgáljuk meg kritikusan saját látásmódunkat, nézőpontjainkat; legyünk
készek harcolni a felismerésért; lássuk be, hogy komoly problémáink vannak a dolgok
átlátásával, a dolgokra való helyes rálátással kapcsolatban.
Feloldás: lássuk át a helyzetet, és fogadjuk el a tényeket; kérdőjelezzük meg saját
látásmódunkat, és tegyünk annak helyreállításáért.
Ősprincípium: Nap/Hold-Mars.

Szédülés (forgó jellegű)
(lásd még: Egyensúlyzavarok)
Testi szint: a belső fülben található egyensúlyozó szerv (jelentés az egyensúly
meglétéről vagy hiányáról).
Tüneti szint: kontrollvesztés: „ingoványos talajra léptünk"; nem találtuk még meg
a megfelelő „fogást" a dolgokhoz; ahelyett hogy magunk vennénk kezünkbe
a dolgokat, és úgy „csűrnénk-csavarnánk" azokat, ahogyan nekünk tetszik, minket
„mozgatnak", elvesztettük a kontrollt a dolgok felett.
Feldolgozás: tudatos (spirituális) gyakorlatok, amelyek segítenek feladni a dolgok
fölötti ellenőrzési kényszert, és megtanítanak ellazulni, elengedni; felfedezni
a körbeforgós gyermekjátékok mámorító erejét; keringőzni anélkül, hogy elszédülnénk
(szédelegnénk, esetleg kibújnánk a tánc alól); gondoskodni arról, hogy átvitt
értelemben „körülöttünk forogjon a világ"; kezünkbe venni az irányítást, hogy
magunk „forgassuk életünk kerekét", ahelyett hogy mi „kerülnénk a kerék alá".
Feloldás: saját kezünkbe venni a szerencse kerekét; elengedni magunkat, és
megtanulni élvezni mindezt (a dervisek táncához hasonlóan, akik a forgás által
kerülnek eksztázisba).
Ősprincípium: Neptunusz.

Szégyenlősség
(lásd: Félelem)

Széklethányás
(lásd még: Hányás, Bélhűdés)
Testi szint: garat (bekebelezés, védekezés), vastagbél (tudattalan, Alvilág).
Tüneti szint: undor az életkörülményektől: „torkig vagyunk vele"; újrarágjuk a múlt
régóta lerakódott hordalékát; emésztetlen dolgainkat a lehető legrosszabb helyen adjuk
ki; fordított módon bánunk az anyaggal; a halál birodalmából való visszatérés
szélsőséges, fel nem szabadított változata.
Feldolgozás: ismeijük meg, hogyan viszonyultunk (eddig tudat alatti)
életkörülményeinkhez, tudatosan váljunk meg a régitől, a halottól; gyakoroljuk
a végleges búcsút és elengedést; hagyjuk az anyagiakat a helyükön, ne engedjük
az élet magasabb szintjeire; dolgozzuk fel az árnyképeket.
Feloldás: tekintsük az élet és halál körforgását metamorfózisnak, és óvakodjunk
az erőszakos beavatkozástól és befolyásolástól.
Ősprincípium: Plútó.
írod.: Ver.
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SZÉKREKEDÉS UTAZÁSI.

Székrekedés
(obstipáció; lásd még: Székrekedés utazási stressz következtében)
Testi szint: vastagbél (tudattalan, Alvilág).
Tüneti szint: valamitől nem akarunk megválni, inkább megtartjuk (ürülék, széklet
= pénz): takarékosság, irigység; képtelenek vagyunk lemondani az anyagiakról;
félünk, hogy nincstelenné válunk; megtartjuk önmagunknak azt, amit a világnak
vissza kell szolgáltatni, és ami saját magunk számára felesleges: használhatatlan
dolgokkal terheljük magunkat, hogy azt valódi rendeltetésüktől megfosszuk;
lelassulunk: nem fejezzük be az emésztést, nincs székletünk; tökéletességre való
törekvés: szó szerint vesszük a „ne tojj be" felhívást; félelem attól, hogy az árnyékvilág tudattalan konfliktusai napvilágra kerülnek: szégyelljük árnyoldalainkat;
védekezünk, nehogy mélységeink árnyékot vessenek ránk; tehetetlenek vagyunk
a lelki benyomásokkal szemben, nem tudunk szabadulni tőlük; ellenállás:
megakadályozzuk, hogy a régi, idejétmúlt (széklet) valami újjá (élet) alakuljon;
kizárjuk magunkat az élet körforgásából: merevség és lassúság; életünk száraz és
kemény; félelmünkben még Plútó alvilági mocsarát is kiszárítjuk (félelem az ősi, női
lényegtől); belső hozzáállás: 1. a világ nem ér annyit, hogy kincseinket (szimbolikus
vonatkozásban az árnyékvilág és a holtak birodalmának tartalma értékes: „aranyat tojó
tyúkocska", „pénzeszsák") neki adjuk; 2. vagyonunk kedves számunkra: örömünket
leljük tulajdonunkban és mohó vággyal megszerzett hatalmunkban (székletünk
visszatartása jóleső érzéssel tölt el, mivel a végbélben rengeteg érzékeny idegvégződés
található); 3. a világ igazi női oldala nem érdekel (kisgyermekkori hatalmi harcok
a bili használatának mellőzésével kapcsolatban).
Feldolgozás: jelöljük ki a határokat, de őrizzük meg azt, amire még szükségünk van;
kapaszkodjunk megbízható rendszerekbe; ismeijük el, hogy képtelenek vagyunk
elengedni, és ha már biztosan kezeljük határainkat, engedjük magunkhoz közel az
ellenpólust, és tanuljunk meg elereszteni; a tudat alatti tartalmakat hozzuk napvilágra:
pszichoterápia; ismeijük meg az élet áramlását, és fogadjuk el (panta rhei = 'minden
áramlik'); konfrontálódjunk árnyoldalainkkal: béküljünk meg a sötét, ősi, női
lényeggel; tartogassuk belső kincseinket, habár elillanni vágynak; ahelyett hogy
másokról, lényegtelen dolgokról „pletykálunk", legyünk becsületesek, és váljunk
egyre feddhetetlenebbé.
Feloldás: találjuk meg a középutat a minket érő impulzusok területén: némelyeket
őrizzünk meg, másokat adjunk tovább: tanuljuk meg, hogy a belek feladata, az adás és
az elfogadás kölcsönhatásban áll, és egymásra vannak utalva; fogadjuk el a „halj meg,
és szüless újjá" folyamatát, és tudatosítsuk, hogy az életben minden mulandó.
Ősprincípium: Plútó.
írod.: Ver., Mkass. Verdauungsprobleme (Emésztési problémák).

Székrekedés utazási stressz következtében
(lásd még: Székrekedés)
Testi szint: vastagbél (tudattalan, Alvilág).
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Tüneti szint: félelem a normálistól, a normáktól és az élet törvényeitől való eltéréstől;
félelem a káosztól, az (ismeretlen, nem higiénikus) „idegentől"; félelem az ősi
nőiességtől, az „ős eleventől", saját „mocsarunktól", amelyet a biztonság kedvéért
szárazon tartunk (a székrekedésnél a vastagbélből túl sok víz szívódik fel);
bizonytalanság az ellátás helyzetével kapcsolatban; az (új) táplálék bizonytalan, ezért
inkább megtartjuk a régit: az új országgal való kapcsolatfelvétel megtagadása
(tudattalan sztrájk); az újonnan megszerzett kincseket inkább hazacipeljük; az adok és
kapok problémája; zártság, élettelenség.
Feldolgozás: bevallani önmagunknak, hogy csupán félelemből kötődünk olyan
szigorúan a normákhoz és az előre meghatározott struktúrákhoz; (f)elismemi
a bennünk lévő elutasítást a legmélyebb női alvilági szinttel szemben; azt az érzést,
miszerint „bárcsak otthon maradtam volna", legközelebb tiszta szívből valóra váltani:
felismerni annak értelmetlenségét, hogy elutazzunk egy idegen országba, hogy aztán
sztrájkoljunk.
Feloldás: saját korlátaink (f)elismerése; gyökeret ereszteni saját kis világunkban,
mielőtt megkockáztatnánk az ellenpólust: kibékülni a világgal, feloldani saját
félelmünket, élő párbeszédet kezdeményezni.
Ősprincípium: (Hold-)Plútó.
írod.: Ver., Mkass. Verlauungsprobleme (Emésztési problémák).

Szélütés
(lásd: Agyvérzés)

Szemhéjgyulladás
(blepharitis)
Testi szint: szemhéj (a lélek függönye).
Tüneti szint: a Gyulladás,
Allergia és Ekcéma miatt képtelenek vagyunk
„kinyitni", illetve „behunyni a szemünket"; beragadt szemünk reggel nem nyílik: meg
sem akaijuk látni a napot, nem akarunk konfrontálódni mindennapi életünkkel;
behúzva tartjuk a függönyt: ne történjék semmi, „úgysincs ma (színházi) előadás".
Feldolgozás: tudatosítsuk jelenlegi problémáinkat, nézzünk szembe az életünkkel;
tartsunk lélegzetvételnyi szünetet; adjunk időt és teret magunknak, hogy önmagunkba
tekintsünk: egyszer tudatosan is hunyjuk be a szemünket, hogy ne kelljen állandóan
odanéznünk; ne mi törődjünk mindennel; harcoljunk a nyugalmunkért, keressük az
elvonulási lehetőségeket.
Feloldás: használjuk ki a kiharcolt nyugalmat: kifelé tekintés helyett nézzünk
magunkba, és próbáljuk előre meglátni a dolgokat.
Ősprincípium: Nap/Hold-Mars.

Szemhéjsüllyedés
(ptosis)
Testi szint: szemhéj = a lélek függönye.
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Tüneti szint: a szemhéj lelóg a szemhéjemelő izmok bénulása miatt: álmos,
„félárbocra engedett" tekintet vagy „hálószoba-pillantás".
Feldolgozás: fáradt, arrogáns arckifejezésünk átfogó vizsgálata, szimbolikus
értelmezése, különös tekintettel arra, hogy vajon (teljesen) elengedtük-e magunkat;
annak felismerése, hogy a folytonos „hálószobába invitáló" tekintet hogyan hat
önmagunkra és másokra; tudatos felkészülés az ellenpólus által támasztott
követelmények megvalósítására - ti. arra, hogy tartsuk nyitva a szemünket.
Feloldás: belső nyugalommal közelíteni önmagunkhoz és a világhoz; figyelmünk
elterelése a külvilágról belső világunk felé.
Ősprincípium: Szaturnusz.

Szemölcs
(lásd még: Talpszemölcs, Verruca vulgáris, acanthosis)
Testi szint: bőr (határ, kapcsolat, érintés, gyengédség).
Tüneti szint: bensőnkből fakadó (csúnya) kinövések: üzenet az árnyékvilágból
(a boszorkány „bibircsókja", „varacskos disznó"); szembesítés sötét oldalainkkal;
„makulátlanságunkra" mért támadás; a gyermekkor mágikus gyökereinek emléke.
Feldolgozás: kérdezzük meg magunktól, miért zavarnak és miben akadályoznak
bennünket szemölcseink, vizsgáljuk meg, hogy mit próbáltunk meg elrejteni, amikor
a szemölcs kialakult; keressük meg, melyik reflexzónához tartozik, és pontosan hol
helyezkedik el: mely témákhoz kapcsolódik; kutassuk fel a múltunkban gyökerező,
mágikus erőket: tüntessük el varázslatos módon szemölcseinket (gondolkodásmódunk
átalakulása = metanoia).
Feloldás: fogadjuk el árnyoldalainkat: kezeljük „ördögien ügyes" (okkult)
módszerekkel sötét, benső világunk kinövéseit (homeopátiás módszer).
Ősprincípium: Plútó.

Szemproblémák
Testi szint: szem (belátás, rálátás, a lélek tükre és ablaka).
Tüneti szint: a belátással, illetve a rálátással (a széles látókörrel) kapcsolatos,
a felismerés aktusához kötődő konfliktusok; a páciens nem akaija meglátni a saját
életét, alaposabban „szemügyre venni"; fél előrenézni; egzisztenciális félelmek,
félelem a jövőtől.
Feldolgozás: szemlélődési-érzékelési gyakorlatok: megtanulni vizualizálni a dolgokat;
saját élettervünk kidolgozása.
Feloldás: odafigyelés az optikai érzékelésre, a valóság hatásainak megfigyelése és
észrevétele.
Ősprincípium: Nap/Hold, Merkúr,
írod.: LéL
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Szemszárazság
Testi szint: szem (belátás, rálátás, a lélek tükre és ablaka).
Tüneti szint: „megkeseredett", könnyek (érzelem) nélküli szem; száraz
(érzelemmentes) látásmód, józanság; könnytelenség = a lelki kifejezőkészség hiánya
(fájdalom, gyász, düh, öröm); az illetőnek „elapadtak" a könnyei: a nőies jelleg
háttérbe szorult; „visszatartja a könnyeit"; „a lélek tükre" ezáltal homályossá,
életlenné válik; a fénylő szem „kiszárad".
Feldolgozás: meg kell tanulni (konzekvensen) koncentráltan nézni, odafigyelni
a dolgokra: száraz, éles, érzelemmentes látásmód, a személyiségtől független
nézőpont kialakítása anélkül, hogy érzelmileg elragadtatnánk magunkat; a „láss, ne
csak nézz" elvének megvalósítása; belső látás kialakítása.
Feloldás: „lényeglátóvá" válni a szó szoros értelmében; a „szárazságot" mint a
lényegre szorítkozás kifejeződését átélni; távolabbi cél az ellenpóluson: a férfiúi
„nézés" és a női „látás" képességének összeegyeztetése.
Ősprincípium: Nap/Hold-Szaturnusz.

Szénanátha
(lásd még: Allergia)
Testi szint: orr (hatalom, büszkeség, szexualitás), tüdő (kapcsolat, kommunikáció,
szabadság), légutak (a belső világunkat és a külvilágot összekötő csatorna).
Tüneti szint: félelem a szexualitástól, szenvedélytől, termékenységtől, szerelemtől;
belső harcok a felsorolt életterületek képviselői mint allergének ellen, ilyen
pl. a virágpor (a növény hímmagja) és más magok (fű, széna); kényszeres elzárkózás
ezen allergének mint szimbólumok elől: az orr felduzzad, a nyelőcső bedagad; félelem
mindentől, ami az új élet létrehozására irányul, az életet létrehozó potenciális erőtől;
agressziófelgyülemlés, amely minden lehetséges (a szimbólumok létrehozta)
alkalommal kirobban; a védekező rendszer teljes riadókészültsége, tetőtől talpig
felfegyverkezve (antitestek garmadájával) védekezünk a termékenységi szimbólumok
ellen.
Feldolgozás: ismeijük fel sarokba szorítottságunkat a szexualitás, erotika terén; lássuk
be, hogy a virágpor a számunkra félelmet keltő kérdéskör képviselője; fogadjuk el az
agressziót az élet egyik alapvető elemeként, és tanuljuk meg tisztelni azt; tudatosítsuk
saját lehetőségeinket, és éljünk velük összhangban; a felgyülemlett agressziót
összpontosítsuk az arra érdemes célokra; lássuk be, hogy „riadókészültségünkkel" mi
is agresszív összetűzésekre számítunk, vagyis saját magunk is agresszívak (gátlásosak)
vagyunk; fedezzük fel ki nem élt szexualitásunkat; vívjuk meg a harcot saját vágyaink
érdekében, váljunk a szerelem, szeretet templomává.
Feloldás: fedezzük fel magunkban Erószt (a szerelem istenét): Venus (a szerelem
istennője) és Mars (a háború, az erő istene) fiát, és adjuk meg neki, ami jár.
Ősprincípium: Mars-Szaturnusz/Plútó/Neptunusz.
írod.: Vkass. Gesunder Egoismus - gesunde Aggression (Egészséges egoizmus
- egészséges agresszió), Mkass. Allergien (Allergiák).
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Szenvedélybetegségek
(lásd. még: Alkoholizmus, Drogfüggőség, Dohányzás, Mérgezés)
1. Munkamánia: abban az illúzióban élni, hogy a teljesítmény által mindent el lehet
érni, minden elismerést besöpörni, és így válni eggyé a mindenséggel; munkába
menekülés a problémák elől.
Ősprincípium: Szaturnusz.
2. Kapzsiság: mindent birtokolni, hogy így válhassunk eggyé a mindenséggel; kísérlet
a belső üresség kompenzálására.
Ősprincípium: Vénusz.
3. Sikerhajhászat: mindenki szeretetét kivívni, hogy így válhassunk eggyé
a mindenséggel; csekély önbizalom.
Ősprincípium: Nap.
4. Játékszenvedély: mindent megnyerni, mindent megszerezni; megpróbálni
mindennel eggyé válni, és egyáltalán: a legjobb lenni.
Ősprincípium: Nap.
5. Gyűjtőszenvedély: teljes egészében megkapni mindent, így válni tökéletessé.
Ősprincípium: Vénusz.
6. Rekordállítási szenvedély: próbálni a leggyorsabbnak, legjobbnak, elsőnek lenni.
Ősprincípium: Mars.
7. Evési kényszer: próbálni mindent bekebelezni, hogy kerek legyen a világ (velünk
együtt), és eggyé váljunk a mindenséggel.
Ősprincípium: Vénusz.
8. Információéhség: mindent tudni akarás, hogy így válhassunk eggyé
a mindenséggel; a tudás, de elsősorban a bölcsesség hiánya.
Ősprincípium: Merkúr.
9. Érvényesülési, hírnév utáni vágy: mindenkitől besöpörni az elismerést, megnyerni
mindenkinek a szeretetét.
Ősprincípium: Nap.
10. Szexfüggőség: mindenkivel le akarunk feküdni, hogy mindenkivel eggyé
válhassunk; a valódi orgazmusra, eksztázisra és eggyé válásra való készség hiánya.
Ősprincípium: Nap.
Ősprincípium: (általánosan) Neptunusz.
írod.: Mkass. Suchtprobleme (Függőségi problémák), Rauchen (Dohányzás), Vkass.
Sucht und Suche (Függőség és keresés).

Szepszis
(lásd: Vérmérgezés)

Szexfüggőség
(szatírság; lásd még: Szenvedélybetegségek)
Tüneti szint: a férfi betegesen felfokozott nemi vágya a szex és a nemi érintkezés
iránt, ezzel együtt az ellenpólus, a női nem iránti (látszólag) leküzdhetetlen vágy.
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Feldolgozás: a polaritás kérdésének alapos vizsgálata; rituális értelemben vett tudatos
szexualitás; tantrikus gyakorlatok végzése annak érdekében, hogy a szexualitás
„mélységeiben" elmerülve rátaláljunk a szerelemre.
Feloldás: a szexualitás pusztán testi vonatkozásainak elfogadása, amelynek lelki
komponense a szerelem; mennyiség helyett minőség.
Ősprincípium: Plútó.

Szexuális úton terjedő betegségek
(lásd: Nemi betegségek)

Szexuális vágy hiánya
(a szexuális érdeklődés hiánya; lásd még: Frigiditás, Impotencia, Orgazmusproblémák)
Testi szint: a tudat problémája, amely a nemi szervekből indul ki (szexualitás,
polaritás, utódnemzés), de az egész szervezetet érinti.
Tüneti szint: stresszes állapot munka, gyermekek, pénzhiány vagy egyéb problémák
miatt: más dolgok fontosabbak; túl sok a feszültség a karrier miatt, máshol pazaroljuk
el az ehhez szükséges energiát; a hosszú házasévek alatt elveszítjük az erotikus
feszültséget, a fantázia hiánya; saját árnyékunktól is megijedünk: vallásos bűntudat,
a terhességtől való félelem, fertőzéstől való félelem; párkapcsolati problémák: hatalmi
harcok, hiányzó tisztaság, gyűlölet; a nemi szerepek problémái, az öntudatos nők
egyes férfiakra kasztráló hatással vannak; néhány gyógyszer (pl. béta-blokkoló,
nyugtatók) kémiailag impotenssé tesznek; szexuális visszaélések következménye is
lehet a szexuális érdeklődés hiánya; a szexuális vágy függhet a női hormonális
ciklustól is.
Feldolgozás: tegyük az életet élvezhetőbbé és érzékibbé; ne csak a teljesítményt
és a cselekvést becsüljük nagyra, hanem a létet is; tiszteljük az erotikát; törekedjünk a
biztonságra és a tisztaságra a nemiség területén; éljük meg kreatív módon libidónkat.
Feloldás: legyen központi helye a szerelemnek az életünkben; tanuljuk meg
a szerelem művészetét (tantra).
Ősprincípium: Vénusz-Szaturnusz.
írod.: Frau.

Szifilisz
(lues; lásd még: Nemi betegségek, Gyulladás)
Testi szint: nemi szervek (szexualitás, polaritás, szaporodás); a végső stádiumban az
egész szervezetet érintheti.
Tüneti szint: lappangó konfliktus, amely a nemi szervek tájékán gyulladáshoz vezet;
kezdetben fájdalommentes fekély (konfliktus) képződik a genitális területen
(a gyulladás, illetve fertőzés helye); a középstádiumban a szifilisz majdnem minden
egyéb kórkép tünetét képes produkálni, és minden szervet képes megtámadni;
a leggyakrabban előforduló tünetek: bőrelváltozások (pl. foltok, papulák, kiütések,
pustulák és csomók): a konfliktus észrevétlenül átteijed a külső határokra és
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a kapcsolat, érintkezés területeire; a betegség eredetére csak a lágyék nyirokcsomóinak megduzzadása emlékeztet („rózsafüzér": egymást érik az apró
„gyöngyök"); a hajhullással nyilvánvalóvá válik a bőr járulékainak (haj, köröm
- vagyis minden, ami szaru), valamint a szabadság, függetlenség és hatalom tudat
alatti elvesztése; a következő stádiumban látható jelek nélkül, évekig rejtve marad
a konfliktus; a végső stádiumban csúnyán kifekélyesedett, buijánzó tumorok
(szifiliszes sarjdaganatok) jelentkeznek minden lehetséges szervben vagy testtájékon;
ideg, szív stb. aneurizmák (tágulatok) kialakulása a szív vagy az aorta falában, és
végül a központi idegrendszer megbetegedéseként a gerincvelő-sorvadás (tabes
dorsalis) és a progresszív paralízis (idegrendszeri szifilisz) is bekövetkezik; heves
érzelmi és lelki tünetek: szélsőséges érzelmi kitörések, gépies ismételgetések,
erőszakos reakciók az ellentmondás esetén, kiszámíthatatlanság, szóáradatok,
memóriazavar (különösen számolási feladatoknál); gyors megöregedés; az idegrendszeri szifilisz esetén (neurolues) a Treponema pallidum, a szifilisz kórokozója
még 70 év lappangási idő után is képes - Ámor megkésett nyilaként - túláradó
szerelemérzéseket előidézni.
Feldolgozás: a kisebb, ártalmatlan vitákat az emberi kapcsolatok területén kell
értelmezni, és ott kell nekik jelentőséget tulajdonítani, ki kell harcolni a megoldást;
a legkisebb konfliktuson keresztül is veszélyes méreg kerülhet a rendszerbe;
a konfliktus észrevétlen átterjedését követően a határ és az érintkezés területén bátran
és nyíltan konfrontálódni; bevallani önmagunknak, hogy a konfliktus oka saját
belsőnkből fakad; bátran bocsátkozni az ágyék és a lágyék területeinek problémáiba;
szerelmi energiánk bevetése; tudatosan lemondani a külső szabadság- és hatalmi
igényeinkről; szándékosan hajat növesztem, és felelősséget vállalni a kifizetetlen
számlákért; tisztázni önmagunkkal, hogy akár a legkisebb mértékben elfojtott
konfliktusaink, illetve a halogatott vagy hamis kompromisszumokkal lezárt viták
egyszer - akár sok év múltán is - újra elő fognak jönni; a végső stádiumban az
egészért folyó harc a cél; megtanulni átlátni a kötelezettségek nélküli „szerelem"
problémáján (mindent megkapni fizikai szinten, és semmit sem adni lelki szinten);
ahelyett hogy saját testünket áldoznánk fel (a szifilisz által), inkább átvitt értelemben
áldozzuk fel magunkat a társunkért; Ámor nyilainak tudatosan áldozatává válni,
ahelyett hogy a szifilisz kórokozójának mérgező nyilait hordoznánk a bensőnkben;
a kontrollálatlan érzelmi kitörések helyett kialakítani magunkban az intenzívebb
érzelmek megélésének képességét; megfeledkezni önmagunkról a szerelemben
(önzetlen szerelem), ahelyett hogy a „nagy felejtéssel" (halállal) szembesülnénk
a szifilisz végső stádiumában.
Feloldás: kezdettől fogva felvállalni a harcot; tudatosítani magunkban,
hogy a legkisebb konfliktus és tisztátalanság is a legsúlyosabb komplikációhoz
vezethet a nemi szervek (a polaritás képviselői) területén; minél előbb kibékülni
a polaritás törvényével.
Ősprincípium: Plútó.

SZILIKÓZIS

454

Szilikózis
Testi szint: tüdő (kapcsolat, kommunikáció, szabadság).
Tüneti szint: a kovasavtartalmű por belélegzése nyomán létrejövő állandó inger
hatására megváltozik a kötőszövet (általában nappal dolgozó bányászoknál); a levegő
elemhez tartozó tüdőlebenyek átalakulnak nehéz, súlyos, a föld elemhez közel álló
szövetté; szapora légzés és levegőhiány, mivel a szívműködés zavarai következtében
a tüdőkapacitás egyre csökken; a folyamatos inger hatására csökken a párbeszédre
és a kommunikációra való készség; előkészíti a terepet a Tuberkulózis és
a ^ Tüdőrák számára; felkészülés a kommunikáció teljes berekesztésére.
Feldolgozás: (feltéve, ha befejezzük a porral járó tevékenységeket) ahelyett hogy
könnyen vennénk a dolgokat, fel kell ismernünk saját kommunikációnk tonnás súlyát;
tisztázni, hogy a „kijárt út" követése a világgal folytatott létfontosságú kapcsolattartás
teljes leállásához és a biztos halálhoz vezet; felismerni és elfogadni a határokat;
tudatosítani a test által kikényszerített csökkenő párbeszédet, megszabadulni azoktól
a külső dolgoktól, amelyek elterelik a figyelmünket; visszatérni önmagunkhoz,
és kommunikációt kezdeményezni a belső énnel; szembenézni a halandósággal, és
felkészülni a halálra.
Feloldás: a külvilággal folytatott kommunikációt az önmagunkkal és Istennel kötött
szoros egységgé alakítani.
Ősprincípium: Merkúr-Szaturnusz.

Színvakság
(achromatopsia)
Testi szint: szem (belátás, átlátás, a lélek tükre és ablaka).
Tüneti szint: vaknak lenni az élet sokrétűségére és színességére: semmi sem tűnik
színesnek; mindent szürkének látni; megpróbálni a különbségeket egy szintre hozni;
piros-zöld vakságnál: a fejlettség színeit nem tudja megkülönböztetni (piros = a kezdet
ereje, energia; zöld = természet, remény); a piros (az emberi birodalom energiája) és
a zöld (a növényzet birodalmának energiája) egymás komplementer színei, kiegészítik
egymást, és szükségük van egymásra - nem tudjuk megkülönböztetni egymástól ezt
a két birodalmat; elvéteni a különbséget az ösztönzés (piros) és a megnyugtatás (zöld)
között.
Feldolgozás: felismerni az észlelés egyszínűségét; felismerni egy színtelen világ
veszélyeit; nem hagyni elterelni a figyelmet a valódi feladatokról csak azért, mert
színes az élet; mindenen (akár egy parányi dolgon is) átlátni; tudatosan átlépni
a szürkeségen; felfedezni a színeket mint a világból hiányzó részek pótlását (minden
színből hiányzik a komplementer az egység létrejöttéhez: a fehérhez); speciálisan
a piros-zöld vakságra vonatkozóan: megtanulni az energiát és a fejlettséget egységként
látni; megtanulni látni és felismerni az ellenpólusokban, hogy a piros és a zöld
komplementer színek, egy és ugyanazon alaperők, amelyeknek szükségük van
egymásra; nem hagyni magunkat behálózni, elcsábítani Mája színjátékával: meditálni
a fekete-fehér fotográfiák varázsa felett.
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Feloldás: bármikor felismerni az egységet a polaritásban; mindennek a mélyén
felismerni azt a bizonyos Egyet, vagyis az egységet.
Ősprincípium: Nap/Hold-Szaturnusz.

Szív, túl kicsi
(cseppszív)
Testi szint: szív (a lélek, a szeretet, szerelem, az érzelmek székhelye, energetikai
központ).
Tüneti szint: alacsony testi igénybevétel, kevés mozgás; a legkisebb esemény,
történés is „szívdobogást" eredményez, amely „észhez" téríti a szívet; a bátorság, az
erő, a szeretet, az érzelem hiánya; kishitűség, gyengeség; az ellenpóluson: nagy, kitárt
szív; bizalmatlanság „szívességünkkel" szemben; vérkeringési zavarok: nem tudunk
aktívan részt venni az élet forgatagában.
Feldolgozás: törődjünk többet a szívünkkel (pl. segítsünk inkább magunkon, ahelyett
hogy mindig csak másokon segítenénk), ne „terheljük túl" a szívünket, fordítsunk több
figyelmet testi működésére, pl. könnyebb tornagyakorlatok végzése; ne csak
álmainkban gondoskodjunk szívünk jóllétéről, hanem tegyünk konkrétan is valamit
erejének fokozása érdekében: teret hagyni az érzéseknek; hallgassunk mindig
a szívünkre, hogy meghalljuk, mit akar mondani nekünk, és fizikailag is erősítsük
meg; tanuljuk meg az odaadás művészetét.
Feloldás: koncentráljunk szívügyeinkre; tegyünk eleget szívünk óhajainak; éljük ki
a vágyainkat; ne tagadjuk meg saját magunkat; allopátiásan: embereljük meg
magunkat, éljünk nyíltan és bátran, mint akinek tényleg „helyén van a szíve".
Ősprincípium: Nap-Szaturnusz.
írod.: Herz.

Szivárványhártya-gyulladás
(iritis)
Testi szint: írisz (a szem fényképezőgépének lencséje).
Tüneti szint: konfliktus a rekeszzár nyitása (világosítás) és szűkítése (sötétítés) körül
(„Mit fényképezzek le, és mit ne?"); fájdalmasnak látni a dolgokat; probléma a bejövő
fénnyel kapcsolatban („Mennyi fényt engedjek be az életembe, mennyit engedjek meg
magamnak?"); vágy a szemhéj lecsukására, hogy ne kelljen semmit se látni; „se nem
lát, se nem hall".
Feldolgozás: tudatosítani annak lehetőségét, hogy néhány dolog felett szemet
hunyhatunk; a látott képek feletti elszánt harc; megtanulni bátran bánni a fény
erejével; időt és teret nyerni, ahol a szem nyugodtan becsukódhat; bevallani
önmagunknak, hogy rosszul mennek a dolgok.
Feloldás: szabadon kiválasztani, hogy mely benyomásokat engedjük be, és melyeket
rekesszük ki.
Ősprincípium: Nap/Hold-Mars.
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Szívbelhártya-gyulladás
(endocarditis)
Testi szint: szív (a lélek trónusa, szerelem, érzelem, energetikai központ).
Tüneti szint: megoldatlan szívügy; agresszív harc az élet központjáért (az élet
központi kérdéséért); felébredni az álomból; összeszedni magunkat, ahelyett hogy
a fájdalomtól a szívünkhöz kapnánk.
Feldolgozás: módszeresen tisztázni a „szívügyeket"; megoldani a problémákat;
nyíltan és bátran felvenni a harcot saját középpontunkért; figyelmet szentelni
a „szívügyeknek".
Feloldás: a saját középpontunkért folytatott, döntő harcot megvívni (oroszlánszív).
Ősprincípium: Nap-Mars.
írod.: Szívpr.

Szívbetegségek
(szívszúrás, szívtájéki szorító fájdalom, szívfájdalom, heves szívdobogás)
Testi szint: szív (a lélek, a szeretet, szerelem, az érzelmek székhelye, energetikai
központ).
Tüneti szint: szúró fájdalom a szívben: „valami szíven szúr"; szúró fájdalom az
érzelmek központjában: nagyon fontos jelzés; szívtájéki szorító fájdalom: sarokba
szorítottság érzése szívügyekben, a szív dolgai akadoznak (szorongás); szívfájdalom:
szerelmi csalódás („fáj a szíve"), a szív gondoskodásra vágyik; heves szívdobogás:
siettetjük a szívünket; hatalmas robajjal feltörő érzelmek; szívbetegségek általában:
a központ megbetegedése; az élet középpontját érintő, komoly lelki problémák.
Feldolgozás: tanuljunk meg hallgatni a szívünkre, és kövessük sugallatait; tapintsuk ki
a szúrás okát, keressük meg, hogy ki vagy mi okozza a sebeket; érezzük át
félelmünket, és fejtsük meg titkát; engedjük, hogy szívünk ritmusadóvá váljon
életünkben, gyorsítsunk az élet áramlásán.
Feloldás: állítsuk szívünket (tudatosan) életünk középpontjába, és kövessük utasításait
(nem testi, hanem lelki szinten: a szívügyek terén).
Ősprincípium: Nap.
írod.: Herz.

Szívbillentyű-elégtelenség
(insuffitientia tricuspidalis 37; lásd még: Szívrendellenesség, veleszületett)
Testi szint: szív (a lélek, a szeretet, szerelem, az érzelmek székhelye, energetikai
központ).
Tüneti szint: sziszifuszi munka az élet központjában; az előrehaladás életünkben
csupán számos visszaesés árán érhető el; hajlam a gyermeki állapotunkba történő
visszaesésre (regresszió); fennáll a magunkba zárkózás lehetősége; támponthiány;
a megkülönböztetési készség hiánya: „nem tudunk disztingválni", hogy mi
a megfelelő számunkra, és mi nem, nem bíijuk különválasztani egymástól a dolgokat
37 A bicuspidalis billentyű is lehet elégtelen, nem csak a tricuspidalis - a Szaki.
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(ahogyan ez a véráramban se történik a megfelelő módon): a befektetett munka
hiábavaló.
Feldolgozás: az életenergia tudatos visszanyerése; tanuljunk meg magunkba szállni,
visszahúzódni; tudatos regresszió; legyünk elnézőek saját visszaeséseinkkel,
visszalépéseinkkel szemben; tanuljuk meg „befogni a szánkat", és „nemet" mondani;
kérdezzük meg magunktól, hogy mi az, ami hiányzik számunkra.
Feloldás: fogadjuk el tudatosan ezt a sziszifuszi helyzetet életfeladatként; békéljünk
meg a gondolattal, hogy újra meg újra meg kell küzdenünk az életünkért.
Ősprincípium: Nap-Szaturnusz.
írod.: Herz.

Szívblokk
(lásd: AV-blokk)

Szívburokgyulladás
(pericaiditis, páncélszív)
Testi szint: szív (a lélek, a szeretet, szerelem, az érzelmek székhelye, energetikai
központ).
Tüneti szint: a szív körüli meg nem oldott konfliktusok (Herz.), felhalmozódott
konfliktusok a szívügyek terén; visszatartott lelki energiák; fennáll a veszélye, hogy
a szív „belefullad" a felgyülemlett lelki problémákba (szívburoktamponád);
szívközeli, égető konfliktus; a szív védelme, befalazása (páncélszív), zátonyra futott
szívügyek; meszesedés = „sírkövet" állítunk a szívünknek.
Feldolgozás: álljunk ki saját szívügyeink mellett; védjük meg középpontunkat;
legyünk állhatatosak és határozottabbak szívügyeinkben.
Feloldás: tanuljuk meg megvédeni belső világunkat, középpontunkat.
Ősprincípium: Nap-Mars.
írod.: Herz.

Szívdobogás, heves
(lásd: Szívbetegségek)

Szívelégtelenség
(insufficientia cordis; lásd még: Öregkori szív)
Testi szint: szív (a lélek, a szeretet, szerelem, az érzelmek székhelye, energetikai
központ).
Tüneti szint: a szív már nem tud megfelelni az elvárásoknak; a szív összeroskad;
a tudattalan „már nem bírom tovább" jelszó beteljesülése; az élet központja felmondja
a szolgálatot; összeomlás előtti kényszerintézkedések: tágítás, többletmunka
(a frekvencia növelése), a vér térfogatának növekedése (hígítja a vért) = az utolsó
tartalékok mozgósítása; az összeomlással együtt jár a folyadékgyülem a tüdőben
(gyakori bal oldali szívelégtelenségnél) vagy a testben (pl. hosszadalmas Asztma
után): a lelki dolgok (a víz elem) felhalmozódása, a részvétel a körforgásban
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lehetetlenné válik; a tüdőben való folyadékgyülemnél (-» Tüdőödéma) a saját lelki
folyadékban való megfulladás fenyeget; csődöt mondunk saját életfeladatunk
megvalósításában, vagy tudatos kilépés a káosz állapotából, menekülés; búcsú
a polaritástól: végül is az élet mindig a szív leállásával ér véget, mert az adott
körülmények között már nem képes tovább működni.
Feldolgozás: tágítsuk ki határainkat a szívügyek terén, hogy több életenergia
kerülhessen életünk középpontjába; ismeijük fel feladataink kétoldalúságát: addig
cselekedjünk, ameddig van értelme küzdeni, de fel kell adnunk a harcot, ha eljön az
ideje: fogadjuk el sorsunkat; gyakorlatok: terápiásán alkalmazott böjt, hogy megadjuk
szívünknek a felépülés lehetőségét, hogy újra visszakerülhessen eredeti formájába, és
, Játárulhasson".
Feloldás: nagylelkűség; szálljunk magunkba, és pihenjünk, hogy valóban, belülről
tárhassuk ki szívünket: adjuk oda magunkat a teremtésnek, és alkossunk egységet
a mindenséggel; találjuk meg (végső) nyugalmunkat; váltsunk át a Jegyen meg az én
akaratom"-ról a „legyen meg a Te akaratod"-ra.
Ősprincípium: Nap-Neptunusz.
írod.: Herz-

Szív- és érrendszeri megbetegedések
(általában túl alacsony vérnyomás következtében kialakuló keringési zavarok, lásd
még: Magas vérnyomás, Alacsony vérnyomás)
Testi szint: szív (a lélek, a szeretet, szerelem, az érzelmek székhelye, energetikai
központ), vérkeringés (az életenergia körforgása, táplálás és megtisztulás).
Tüneti szint: túl kevés rugalmasság a változó élethelyzetekkel szemben; a változások
beilleszkedési zavarokat okoznak; ellátási zavarok, amelyek csak egy bizonyos idő
elteltével küszöbölhetők ki, amikor már a szervezet hozzászokott a megfelelő ellátás
hiányához; kapcsolatteremtési zavarok; nem tudjuk élvezni az életet.
Feldolgozás: szenteljünk több időt az életben bekövetkező változások feldolgozására;
fogadjuk el ezeket, és ne téijünk ki előlük; tudatosítani magunkban a változásoktól
való félelmet, illetve az azokkal szembeni védekezést; megérteni, hogy életünk nagy
részét abban a sündisznóállásban töltöttük idáig, amelyet a „reméljük, nem lesz semmi
baj" életfilozófia ural; fogadjuk el, hogy a nem megfelelő vérellátás szervezetünkben
a maradi, a mindenkori status quót megerősítő lelki magatartásmintának köszönhető;
törekedjünk inkább az egyenletes, folyamatos életritmus megvalósítására; gyakorlatok:
koplalás, meditáció, autogén tréning, taj esi, mandalafestés.
Feloldás: tanuljunk meg alkalmazkodni a változásokhoz, és tegyük lehetővé az élet
áramlását mindennapjainkban.
Ősprincípium: Nap-Hold.
írod.: Herz.

Szívfájdalom
(lásd: Szívbetegségek)
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Szívinfarktus
(lásd még: Magas vérnyomás, Keringési zavarok, Érszűkület)
Testi szint: szív (a lélek, a szeretet, szerelem, az érzelmek székhelye, energetikai
központ), vér (életerő).
Tüneti szint: a szív nem kap elegendő vért, vagyis életerőt, és ennek következtében
részlegesen vagy teljesen „kiéhezett" állapotba kerül: „szomjazik" a szeretetre,
életerőre; a szív halálsikolyait hallatja, miközben fokozatosan elszorul, megfullad
(koszorúér-szűkület,
Angina pectoris); ezt az állapotot kicsinyes magatartással,
merevséggel, maradi gondolkodásmóddal idézhetjük elő; az érzelmek (szívügyek)
elfojtása, figyelmen kívül hagyása; az én erejének (ego) túlértékelése és az akarat
dominanciája elvág az élettől; a dominanciára törekvő, teljesítményorientált emberek
betegsége; félelem a kritikától és a kudarctól; az agresszió felhalmozódik a testben,
mivel sokáig uralkodtunk indulatainkon, amelyek most fokozott mértékben törnek ki
ily módon (pl. a szívfal repedése); kevés önbizalom; gátlások a saját szükségletek
megfogalmazásának terén; egy magasabb, fennköltebb életcél hiánya; szociális
elszigetelődés, magányosság: „magányos szív", „megtört szív"; „infarktus" a szó
szoros értelmében: az érzések, érzelmek megtöréséről, betöréséről van szó;
elégedetlenség, ingerlékenység; tarthatatlan elvárások a környezettel szemben, merev
udvariasság, ridegség; félelem az érzelmi sérülésektől, képtelenek vagyunk mélyen
ellazulni; a test központja egyfajta nekropolisszá, holtak városává válik, temetővé,
amelyből kiköltözött minden élet; a szív állapota a szó szoros értelmében
„megsebzett": egy életfontosságú és rendkívül eleven dolgot egy kényszerintézkedés
folyamán egy teljesen élettelen anyaggal helyettesítenek; búcsút mondhatunk szívünk
egy részének, ami után nem marad semmi más, csupán csekély kárpótlás, „fél" szívvel
vagyunk kénytelenek tovább élni.
Feldolgozás: vegyük tudomásul, mennyire „szomjazik" szívünk az életre
(életenergiára), az odafigyelésre és a dédelgetésre; halljuk meg „szomjas" szívünk
segélyhívó, figyelemfelkeltő, gondoskodást igénylő, fájdalommal teli sikolyát; lássuk
be, hogy az egónk mindenek felett, a szív ügyei felett is uralkodik; legyünk
következetesek saját magunkkal (az egónkkal és követeléseivel) szemben; találjuk
meg, hogy mi számunkra a legfontosabb, és álljunk ki mellette; tudatosítsuk
magunkban az áramlás és a torlódás, felgyülemlés, a dagály-apály ősi törvényszerűségét; harcoljunk saját központunkért: belenyugszunk a jelenlegi, halálos
élethelyzetbe, vagy engedünk az élet áramlásának, és valóban élni kezdünk; táljuk ki
szívünket, ne engedjük, hogy zsiványtanyává váljon: a gyűlölet, a harag, a bosszú és
a fájdalom központjává; találjuk meg lelki nyugalmunkat még életünkben, még mielőtt „örök nyugalomra" lelnénk; ismeijük be gyengeségünket és sebezhetőségünket;
belső központunk javára mondjunk le a külsőségekről; a félelmet, hogy elveszíthetjük
saját magunkat, váltsa fel a megértés, hogy csupán egónkat veszíthetjük el.
Feloldás: tegyük szívünket tudatosan az élet (vagy akár a halál) központjává; váljon
szívünk életünk központjává, vegyük figyelembe szükségleteit; legyünk alázatosak, és
összpontosítsunk a lényegre.
Ősprincípium: Nap-Szaturnusz.
írod.: Herz.

Szívizom-elfajulás
(myodegeneratio cortis)
Testi szint: szív (a lélek, a szeretet, szerelem, az érzelmek székhelye, energetikai
központ).
Tüneti szint: a specifikus szívizomszövetet (simaizom) alacsonyabb minőségű
kötőszövet váltja fel: a szív már alig működik: csak a helyét foglalja el, de már nem
végzi el feladatát; az élet központja feladja a küzdelmet; a szív erőforrásai kifogytak;
a védekezésre fordítható energiát felemésztik a háttérben folyó konfliktusok.
Feldolgozás: a középpontunkat tekintve adjuk meg magunkat, anélkül hogy túl sokat
követelnénk az élettől; tudatosítsuk magunkban a központunkban lezajlott
változásokat (metamorfózis); lelkileg készüljünk föl az utolsó földi javak
elengedésére.
Feloldás: szeressünk normáktól és határoktól függetlenül; készüljünk föl a lelki
hazatérésre.
Ősprincípium: Nap-Uránusz.
írod.: Herz.

Szívizomgyulladás
(myocarditis; lásd még: Gyulladás)
Testi szint: szív (a lélek, a szerelem, az érzelem helye, energetikai központ).
Tüneti szint: feldolgozatlan konfliktus szívügyekben, ami eddigi életünket alapjaiban
megváltoztatta; háborút viselünk az élet energetikai központjáért; konfliktusokkal
terhelt kapcsolat; szívünk úgyszólván befelé sír; saját központunk feladata veszélyben
forog.
Feldolgozás: szívbe markolóan sírni; küzdjünk komoly elszántsággal életünk
központjáért, szívügyeinkért, létünkért; vívjuk meg bátran a harcot az életünk
központjáért; készüljünk fel a (mindent eldöntő) összecsapásra; engedjük, hogy eddigi
életünk meghaljon, s újat kezdhessünk.
Feloldás: ismeijük fel és fogadjuk el, hogy az életünk önmagunk keresésének állandó
harctere; meijük felvállalni a küzdelmet, hogy egységre léphessünk önmagunkkal.
Ősprincípium: Nap-Mars.
írod.: Herz.

Szívizom-hipertrófia
(lásd: Szívmegnagyobbodás)

Szívizom zsíros elfajulása
(lipomatosis cordis)
Testi szint: szív (a lélek, a szeretet, szerelem, az érzelmek székhelye, energetikai
központ).
Tüneti szint: nem ismerjük el a központ „súlyát" és az élet központi, életbe vágó
kérdéseit; félreértelmezzük az élet középpontjának „súlyosságát"; a zsírral körülvett,
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elszigetelt szív (zsír = a legjobb ütésálló és szigetelőanyag) azt jelzi, hogy így akarunk
védekezni az élet nehézségeivel szemben.
Feldolgozás: tudatosan több hangsúlyt fektetni a szívügyekre; lássuk be szívünk,
szívügyeink fontosságát, súlyát; ébresszük fel szívünkben a lelkesedést; legyünk
bőkezűek és nagylelkűek, ebben méijük saját súlyunkat, ne pedig a zsírmennyiségben;
védelmezzük szívünket, és tudatosan védekezzünk a veszedelmes betolakodók ellen;
zárkózzunk el a külső befolyás elől, és térjünk vissza saját gyökereinkhez (remeteség).
Feloldás: biztosítsunk megfelelő helyet, jelentőséget saját középpontunk számára.
Ősprincípium: Nap-Jupiter,
írod.: Herz.

Szívkamrai sövény rendellenességei
Testi szint: szív (a lélek, a szeretet, szerelem, az érzelmek székhelye, energetikai
központ), kamrai sövény (küszöb élet és halál között életünk középpontjában).
Tüneti szint: elmarad a szükséges lépés a polaritás felé, az anyaméhben nem történik
meg a két szívfélre (kamrára) osztódás: mindig közel maradni az egységhez,
ugyanakkor állandó halálközeli állapot; megrekedünk a törzsfejlődés egy korábbi
stádiumában, nem akarunk elszakadni az anyaméhben megélt paradicsomi egység
állapotától; nehézségek a polaritáshoz való alkalmazkodás során; nem sikerül
az átmenet a kettősség állapotába; a jól bevált élethelyzethez való ragaszkodás
akadályozza az élet megfelelő áramlását.
Feldolgozás: kössünk békét a múltunkkal, hogy utána elszakadhassunk tőle; tanuljuk
meg elengedni a múltban jól bevált dolgokat; tudatosítsuk magunkban a poláris világ
kényszereit és szükségét, majd tegyük azt életünk részévé; megérteni testi
korlátjainkat, és mint a poláris világ korlátait felfogni azokat; váljon a betegség
az egység állapota felé vezető úttá: éljünk nyugodtabban, koncentráljunk inkább
a belső aktivitásra, ahelyett hogy a külső teljesítménykényszernek engednénk;
szívrendellenességünk miatti különcségünket tekintsük kitüntetésnek.
Feloldás: az egységet végcélként jelenítsük meg a tudatunkban; (tudatosan)
szakadjunk el a paradicsomi állapottól, de a visszatérés tudatát mindig hordozzuk
magunkban.
Ősprincípium: Nap-Uránusz.
írod.: Herz.

Szívmegnagyobbodás
(szívizom-hipertrófia, sportszív)
Testi szint: szív (a lélek, a szeretet, szerelem, az érzelmek székhelye, energetikai
központ).
Tüneti szint: 1. koncentrikus (gyakran a sport túlzásba vitele okozza, ártalmatlan,
kismértékben még egészséges is) szívmegnagyobbodás és 2. excentrikus
szívhipertrófia (a szív jobb vagy bal oldalának megnagyobbodása, amely ér- és
billentyűproblémákra vezethető vissza, és nagyon súlyos következményekkel jár);
a fizikai szív túlterhelése; a fizikai határok túllépése.
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Feldolgozás: lelki téren biztassuk, bátorítsuk szívünket, de támasszunk követeléseket
is vele szemben; nőjünk túl saját magunkon; tárjuk ki szívünket az élet és annak
kihívásai előtt; több hangsúlyt fektetni a szívre és a szívügyekre; az excentrikus
hipertrófia alapproblémájának eleget tenni: pl. oldjuk meg a Magas vérnyomás és
a
Szívbillentyű-elégtelenség problémáját, és találjuk meg kialakulásának okait.
Feloldás: a szívélyesség (jószívűség) és az önuralom gyakorlása.
Ősprincípium: Nap-Jupiter,
írod.: Herz.

Szívneurózis
(népiesen: „ideges szívbaj")
Testi szint: szív (a lélek, a szeretet, szerelem, az érzelmek székhelye, energetikai
központ).
Tüneti szint: a szív állandó megfigyelésének kényszere; a szív (fizikai)
szükségleteinek rendeljük alá cselekedeteinket, sőt egész életünket: túlságosan,
kényszeresen kíméljük magunkat; a test túlértékelése, a lélek elhanyagolása: minden
a szív körül forog, de csupán testi szinten; túl sokat „hallgatunk" a fizikai értelemben
vett szívre, és megfeledkezünk arról, hogy ez valójában lelkünk központja; csak
fizikai értelemben fogadunk szót a szívnek, de igazából nem hallgatunk rá, képtelenek
vagyunk meghallani valódi, lelki szükségleteit; az én szétesésétől való félelem;
félelem attól, hogy minden tönkremegy, felrobban; ragaszkodás, félelem az elválástól,
szimbiózisszerű, betegesen szoros párkapcsolat; félelem attól, hogy egyedül nem
vagyunk teljesek; halálfélelem; agresszív kitörések az olyan „természetfeletti" erőkkel
szemben, amelyek fogságban tartják a szívet (gyakran az anyafigura ellen); a testi
értelemben vett „szívtelenségtől" való félelem.
Feldolgozás: helyezzük szívüket - lelki értelemben - életünk középpontjába;
gondoskodásunk tárgya ezentúl a lelki értelemben vett szív legyen a testi helyett;
tanuljunk meg valóban szeretni: ragaszkodni a másik emberhez (párunkhoz),
figyeljünk egymásra; szembeszállás az egóval; engedjük el a bennünk uralkodó,
domináns anyafigurát; szabadítsuk fel magunkat a függőség alól; tudatosítsuk
magunkban az agressziót, legfőképpen a nyomás alóli felszabadulás agresszívan
megjelenő vágyát; találjuk meg önmagunkat, foglalkozzunk tudatosan a halál
témakörével, és békéljünk meg létezésével; akár pszichoterápia segítségével.
Feloldás: legyünk bátrak („oroszlánszívűek"); ne csak panaszkodjunk, hanem
merjünk „robbantani" (= változtatni) is; hallgassunk a szív szavára, éljünk szívből,
hiszen ez az én feladata a kozmikus tudat tengerében.
Ősprincípium: Nap (szív)-Plútó (kényszer),
írod.: Herz.

Szívrendellenesség, veleszületett
(lásd még az egyes speciális hibáknál)
Testi szint: szív (a lélek, a szeretet, szerelem, az érzelmek székhelye, az energetikai
központ).
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Tüneti szint: magunkkal hozott központi életfeladatok; hiba a saját központunkban:
valami alapvető hiányzik; nem tudunk teljesen ráhangolódni a poláris világra: az élet
körforgalmában való részvétel tudat alatti elutasítása; az élethez való bizonytalan
hozzáállás; külső segítségre szorulás.
Feldolgozás: (a szülők és a későbbi felnőttek számára) koncentráljunk az alapvető,
magunkkal hozott feladatokra, illetve segítsünk az érintetteknek ezek megértésében;
megkeresni, hogy mi az, ami a központunkból hiányzik; belépni az ellentétek
világába, de ne feledkezzünk meg a központunkról és az élet igazi értelméről;
ismeijük fel az élet körforgásában való részvétel szükségszerűségét: az „életveszélyes
rövidzárlatok" helyett inkább kijelölt életutunkon haladjunk előre, ez sokkal inkább
támogatja az életet; tudatosan a világ mellett dönteni; megtanulni elfogadni a kívülről
jövő segítséget.
Feloldás: tudatosan részt venni az élet körforgásában, figyelembe véve annak
szükségszerűségeit és korlátait; csak a polaritás elfogadása, felszabadítása révén nyílik
meg az egység kapuja; „bármit teszel is, teljes szívedből tedd" (Konfucius).
Ősprincípium: Nap-Szaturnusz/Plútó,
írod.: Herz.

Szívrepedés
(a szívfal átszakadása; lásd: Szívinfarktus)

Szívritmuszavar
(lásd még: Tachycardia)
Testi szint: szív (a lélek, a szeretet, szerelem, az érzelmek székhelye, energetikai
központ).
Tüneti szint: erőszakos „rendbontás" a szívügyek terén, kisiklás a rendezettség
állapotából; nem merünk engedni érzelmeink befolyásának, csak az eszünkre akarunk
hallgatni; a ráció és a megszabott normák szerinti életmód túlzásbavitele; túl kevés
teret hagyunk érzelmeinknek; kiesünk a ritmusból.
Feldolgozás: hagyjuk „felbomlani" a megszokott rendet; ugorjunk ki önként a
„normális", azaz a normáknak szigorúan engedelmeskedő élet „körhintájából";
engedjünk néha az őrültségek csábításának, „lógjunk ki a sorból", „rúgjunk ki
a hámból" (pl. farsang idején); tanuljunk meg ne csak az eszünkre, hanem a szívünkre
is hallgatni: adjunk helyet érzéseinknek és érzelmeinknek, és állítsuk őket szembe
a megszokott viselkedési normákkal.
Feloldás: hagyjuk, hogy érzéseink és érzelmeink felkavaiják mindennapjainkat;
nyíljunk meg az irracionális érzelmi kitörések előtt; érezzünk rá saját ritmusunkra,
függetlenítsük magunkat a megszokott, rögzült normáktól.
Ősprincípium: Nap-Uránusz.
írod.: Herz.

Szívszorítás
(lásd: Szívproblémák)
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Szívszúrás
(lásd: Szívbetegségek)

Szklerózis
(elmeszesedés)
Testi szint: a szervezet különböző területeit érintheti.
Tüneti szint: pl. a véredények (-• Érelmeszesedés), a bőr (-• Scleroderma), illetve
a központi idegrendszer gliaszöveteinek (-* Sclerosis multiplex) elmeszesedése.
Feldolgozás, feloldás: koncentráció, elhatárolódás, struktúrák kialakítása, tisztánlátás.
Ősprincípium: Szaturnusz.

Szoptatási problémák
(lásd még: Tejpangás, Tejelválasztás, elégtelen)
Testi szint: a női mell (anyaság, táplálék, oltalom, érzékiség, vágy).
Tüneti szint: az anyára vonatkozóan: hiányzó készség a gyermek táplálására; nem
akar többet adni magából, illetve abban az esetben, amikor az anya nem hajlandó
abbahagyni a gyermek szoptatását: nem hajlandó a fejlődés útjára engedni
a gyermeket, meg akaija tartani magának mint csecsemőt; a gyermeknél: az anyatej
elutasítása, illetve ha a gyermek nem akaija abbahagyni a szopást: az egyeden
módszer arra, hogy megkaphassa az anyát nyugodt állapotában, és csakis magának.
Feldolgozás: megbékélés a tápláló anya szerepével, saját gyermekiségünkkel, valamint a gyermek apjával, és annak igényeivel; saját tudati hiányosságaink feldolgozása;
ha a gyermek elutasítja a szopást: az eredetileg elutasított gyermekek így fejezhetik ki
saját elutasításukat; az elutasítás, amit az anya gyermekétől ezen a módon megtapasztal, gyakran csak az „életláncolatok" folyamatában ismerhető fel, és fogadható el.
Feloldás: felismerni és megteremteni azt az élethelyzetet, amelyben mindenkinek jut
elég.
Ősprincípium: Hold-Szaturnusz/Plútó,
írod.: Sors.

Szoptatási pszichózis
(lásd: Gyermekágyi depresszió)

Szőrhullás
(a test szőrzetének hullása; aránylag új betegség, eddig csak nőknél figyelték meg)
Testi szint: haj (szabadság, vitalitás), szőrzet (állati erő).
Tüneti szint: a meztelenség és védtelenség érzése, minden tekintetnek kiszolgáltatva
lenni, kényszerű nyitottság; a visszahúzódás szükségszerűségének érzete;
a környezettel való kapcsolat megszüntetésének vágya (az összes érzék és antenna
kikapcsolása); szégyenérzet, kényszerű, szemérmes nyíltság; nyilvánosság előtti
tekintélyvesztés, ránk kényszerített őszinteség; kopaszság, mint az élet kezdetén;
hámlás, vedlés: megújulásra irányuló kísérletek.
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Feldolgozás: vegyünk ki szabadságot, húzódjunk vissza; szüntessük meg felületes
kapcsolatainkat, és szálljunk magunkba; gyakoroljuk a teljes nyíltságot, és ne féljünk
hatalmunk és befolyásunk esetleges elvesztésétől; vállaljuk csupasz őszinteségünket és
védtelen nyíltságunkat az erotika területén (azáltal, hogy fanszőrzetünket a párunk elé
tárjuk) - kísérletezzünk a szemérmetlenségig.
Feloldás: nyerjük vissza gyermeki nyíltságunkat, váljunk függetlenné a külvilágtól;
fedezzük fel újra gyermeki mivoltunkat (csak most egy magasabb szinten); találjuk
meg új identitásunkat, kezdjünk új életet.
Ősprincípium: Hold-Vénusz.

Szőrösödés, a test teljes felületén
(lásd: Hypertrichosis)

Szőrtüszőgyulladás
(lásd még: Pubertáskori akne)
Testi szint: a szőrtüsző és a faggyúmirigy nyílásai a bőrön (határ, kapcsolat,
gyengédség).
Tüneti szint: valami a bőr alá került, és ott burjánzik; a mélyen rejlő problémák
felszínre törnek, jól látható helyre; vulkáneffektus: a (bőr)felszínen láthatóvá válnak
a mélyben dolgozó feszültségek, amelyek kitörni készülnek; a pattanásokon keresztül
(szimbolikus) üzenet tör a felszínre.
Feldolgozás: a mélyben rejlő, feldolgozatlan problémáknak önszántunkból figyelmet
szentelni; a felmerülő gondokat és a belső feszültségeket provokálni, majd hagyni
kitörni, és nyíltan szembenézni velük; megnyitni a tudat határait; megkérdőjelezni
a normákat; lehetővé tenni a kapcsolat kialakulását; pótlásról gondoskodni.
Feloldás: sikeresen áttörni, átlépni saját határainkon.
Ősprincípium: Mars-Uránusz (kitörés)/Neptunusz (menekülés)/Plútó (vulkán),
írod.: Életv; Mkass. Lebenskrisen (Életválságok).

Szülési fájdalmak
(lásd: Szülési komplikációk)

Szülési komplikációk, általános
(lásd még: Koraszülés, Császármetszés, Méhlepény, elöl fekvő, Méhlepényleválás,
korai)
Testi szint: méh (termékenység, védelem).
Tüneti szint: a születési minta meghatározza a későbbi élet folyamán kialakuló
újrakezdési mintákat, illetve félelmi reakciókat: „kezdetben vala az Ige", vagyis
minden a kezdetben rejlik, amely meghatározó későbbi életünk alakulásában - ez az
ezoterikus filozófia egyik lényeges alaptétele.
Feldolgozás: (a későbbi életben) tudatosítani a születéskor kialakult bevésődéseket, és
az alapkérdéseket lehetőleg magasabb, szellemi-lelki szinten megvalósítani; pl. nem
várni külső segítségre, mint ahogyan a császárral született gyerekekre jellemző lehet,
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hanem a meglévő segítséget elfogadni ugyan, de megtanulni önmagunkban rálelni
a segítő kézre, ahelyett hogy azt gondolnánk: „legyen az a többiek gondja, hogy mi
lesz belőlem", inkább: „hadd lássák a többiek, hogy mire vittem"; terápiásán tisztázni
és elfogadni a születési körülményeket, mint okot, és ennek megfelelően feldolgozni
a saját születési traumánkat.
Feloldás: kibékülni a kezdet marsi, agresszív erejével.
Ősprincípium: Mars-Hold.
írod.: Sors.

Szülési komplikációk: farfekvés
Testi szint: méh (termékenység, védelem).
Tüneti szint: (a gyermeknél) ellenállás, ellenkezés, lázadás: a baba testhelyzete
szimbolikus erővel bír, mintha ezt mondaná: „tehettek nekem egy szívességet", a világ
üdvözléséül a „legbecsesebb testrészét" (fenekét) fordítja a külvilág felé; gyakori
testhelyzet olyan gyermekeknél, akik nem a szüleik nyílt vagy titkolt elvárásának
megfelelő neműnek születtek; kikerüli a marsi princípiumot, és ahelyett hogy bátran
fejest ugrana az életbe, a polaritás világába, inkább „fülét-farkát" behúzva eloldalog,
letér az útról; a „mindenáron emelt fővel" elvének későbbi stratégiája mint
„megoldás" az élet problémáira; önfejűség.
Feldolgozás: (a későbbi felnőtt esetében) odaadást tanulni.
Feloldás: kibékülni a marsi princípiummal.
Ősprincípium: Hold/Mars-Szaturnusz-Uránusz.
írod.: Sors.

Szülési komplikációk: gyermek túlhordása
Testi szint: méh (termékenység, védelem).
Tüneti szint: 1. az anya oldaláról: megtagadja, hogy odaadja gyermekét a világnak;
nem akaija elengedni (fél az elengedéstől); hiányzik a kitoláshoz szükséges erő;
2. a gyermek oldaláról: húzódzkodik a „nagy ugrástól" az életbe; hiányzik
az (ős)bizalom; nem akar kirepülni a kényelmes fészekből (kényelem).
Feldolgozás: 1. ajánlott a túlzott védelem, féltés kerülése; minden kompenzációs
intézkedés magában hordja a túlzás veszélyét (pl. a táplálási igény közepette
túltáplálhatjuk a gyermeket); tudatosítani, hogy az anya szerepe nemcsak abból áll,
hogy biztonságot és védelmet nyújtson gyermekének, hanem hogy világra hozza, majd
el is engedje őt; 2. (a későbbi felnőtt szempontjából) szem előtt tartani annak
veszélyét, hogy a túlhordás következtében később is hajlamos lesz arra, hogy sokáig
„üljön a dolgokon", hogy elnyújtsa, elodázza a döntéseket; szembenézni azzal
a ténnyel, hogy hajlamos ellenségesen tekinteni mindennemű fejlődésre,
előrehaladásra, és ha ez felnőttként majd tudatosul benne, képes legyen
szembefordulni ezzel a tulajdonságával.
Feloldás: 1. életteret adni a gyermeknek; 2. bátorságot nyerni; a szükséges dolgokhoz
időben hozzáfogni.
Ősprincípium: Hold-Jupiter-Plútó,
írod.: Sors.
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Szülési komplikációk: harántfekvés
Testi szint: méh (termékenység, védelem).
Tüneti szint: (a gyermeknél) nem akar tovább együttműködni; ellenkezés, tagadás,
destruktív, dacos magatartás: „én keresztbe fekszem, nem az én dolgom, hanem
a többieké, törődjenek ők vele, hogy mi lesz velem" (-• Császármetszés); korai
dackorszak; elállni saját fejlődésünk útját; a gyermek nem tanulja meg, hogyan kell
a szűk szülőcsatorna átlépésével a szűkségen és a félelmeken túltenni magát, nem
tanulja meg, hogyan kell megbirkózni a nehézségekkel az életben; megszületik
anélkül, hogy világra akart volna jönni; ahelyett hogy kiszabadítaná magát, arra vár,
hogy más szabadítsa ki (mint a hercegnő, aki vár a lovagra, hogy az majd fehér lován
eljő, és megmenti őt): a megváltásra vár, ahelyett hogy saját maga gondoskodna róla.
Feldolgozás: (a későbbi felnőtt oldaláról) leépíteni az elvárásokat; bepótolni
a szűkség, illetve az attól való félelem érzetét, amely egyfajta beavatás a polaritás
világába.
Feloldás: saját utunk elfogadása (beleértve a császármetszést is).
Ősprincípium: Hold/Mars-Szaturnusz.
írod.: Sors.

Szülési komplikációk: idő előtti magzatburok-repedés
Testi szint: méh (termékenység, védelem).
Tüneti szint: (az anya oldaláról) túl korán „kirakni a gyermek szűrét"; megvonni tőle
„az élet vizét" (az életadó nedveket) = az életenergiát; nem akarjuk tovább a gyermek
rendelkezésére bocsátani az anyai ölet.
Feldolgozás: (mind a kettő esetében) figyelni az elhamarkodott, meggondolatlan
döntésekre.
Feloldás: megtanulni mindig a megfelelő pillanatban cselekedni.
Ősprincípium: Hold-Uránusz.
írod.: Sors.

Szülési komplikációk: korai fájások
Testi szint: méh (termékenység, védelem), szülőcsatorna („csúszda" az életbe).
Tüneti szint: a gyermek túl hamar lépett rá az (élet) útjára; 1. az anya oldaláról:
megpróbál időnek előtte megszabadulni a gyermektől, kidobja, „kirakja a szűrét",
tudat alatt meg akar szabadulni „tértiétől"; 2. a gyermek oldaláról: elhamarkodott
előretörés, menekülés, mozgékonyság.
Feldolgozás: 1. a nevelésben: időt és teret adni a gyermeknek; szívünkre ölelni a
gyermeket a szó szoros és átvitt értelmében; türelmesnek lenni; köszönettel elfogadni
a időben előrehozott szülést, a nyugalomhoz alkalmazkodni; 2. a későbbi felnőtt
oldaláról: óvatosságot és tapintatot gyakorolni; megismerni a türelmetlenség
veszélyeit: az utólagos munkálatok általában fárasztóbbak, mint a szükséges kitartás
(utólag nehezebb korrigálni a türelmetlenségből fakadó kellemetlenségeket, mint
türelmesen kivárni, hogy minden a megfelelő időben történjen); megtanulni kezelni
a saját sebességet; a hektikusságot és a hajtást energikus tevékenységre cserélni.
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Feloldás: (mindkettő számára) befejezni a dolgokat; a végsőkig küzdeni az életben az
adott cél eléréséért.
Ősprincípium: Hold/Uránusz-Mars.
írod.: Sors.

Szülési komplikációk: nyak köré tekeredett köldökzsinór
Testi szint: nyak (bekebelezés, kapcsolat, kommunikáció), méh (termékenység,
védelem).
Tüneti szint: 1. az anya oldaláról: hajlam, hogy a gyermeket később is megfojtsa
(pl. a szeretetével); 2. a gyermek oldaláról: önmagával szembeni agresszió = autoagresszió; önmagát fojtja meg: „inkább megölöm magam, mintsem hogy szabadjára
engedjem magam, és rábízzam magam az élet sodrására"; a jövőtől való félelem.
Feldolgozás: 1. a túlzott védelem veszélyét szem előtt tartani; kordában tartami
a dominanciaigényt; 2. (a későbbi felnőtt oldaláról) tudatosítani a plútói (elnyelő
és körülölelő) erőket; megtanulni átlátni a destruktív erőkön, és felfogni, hogy
az
Öngyilkosság csupán menekülés.
Feloldás: (mind a kettő számára) felismerni és tudatosítani a „halj meg, és szüless
újjá" elvét, mint az emberi lét egyik alapvető őselvét; megtanulni kezelni
a változásokat, a nagy átalakulások (metamorfózisok) folyamatait az életben.
Ősprincípium: Hold/Mars-Plútó,
írod.: Sors.

Szürke hályog
(katarakta)
Testi szint: szem (átlátás, belátás, a lélek tükre és ablaka).
Tüneti szint: bánatos, réveteg, fátyolos tekintet; nem akaijuk élesen látni a világot;
a szürke fátyolon keresztül a világ kevésbé átlátható, bántó élessége is csillapodik;
megnyugtató eltávolodás a környezettől; „leengedni a rolót", hogy ne lássuk azt, amit
nem akarunk meglátni; homályos tekintet, ellentétben a gyermekek csillogó szemével:
szomorú kilátások; a szem csillaga a szürke fátyol alatt fényét veszti.
Feldolgozás: hagyjuk, hogy a külvilág elmosódjon, és fordítsuk tekintetünket belső
világunkra; engedjük le a „külső rolót", és szálljunk magunkba; változtassuk át
homályos kilátásainkat tiszta belátásokká; tegyük fel magunkban a kérdést, hogy
melyik az a helytelen belső magatartás, amely elhomályosítja kristálytiszta
tekintetünket.
Feloldás: belátás a külső „éleslátás" helyett.
Ősprincípium: Nap/Hold-Szaturnusz.
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TALPSZEMÖLCS

T

Tachycardia

(szapora szívműködés; lásd még: Szívritmuszavar)
Testi szint: szív (a lélek otthona, szeretet, érzelmek, energiaközpont).
Tüneti szint: zilált belső állapot: majd' megszakad a szívünk; szörnyű félelem:
fejveszett menekülés, „nyúlszívűség" (gyávaság); nem tudunk eleget tenni
a kihívásoknak; az energiaközpont nincs kellően felkészülve, nem eléggé edzett
az életre; a nem megélt, átélt szerelem; nem (akaijuk) bevallani magunknak őrjítő
érzelmeinket.
Feldolgozás: hagyni magunkat „felrázni", belsőleg mozgásba lendíteni;
szívügyeinkért szívből kiállni; saját félelmeinket és menekülési hajlamunkat
felismerni és tudatosítani; eleget tenni a kihívásoknak, olyan feladatokat adni
a szívünknek, amelyekért képes „vadul verni"; középpontunkat minden tekintetben
felkészíteni az életre: minden szintet edzésbe hozni; lendületbe hozni az érzelmeket;
érezni a szívünkben lakozó szeretetet, és hagyni átterjedni életünk egészére; vadul
„kalimpáló" szívünknek megengedni, hogy kihozzon bennünket a sodrunkból;
nézeteinken változtatni: „forró szívünknek esélyt adni hideg fejünkkel szemben";
meghallani szívünk hangját; rátalálni belső hajtóerőnkre, amely messzire sodor
minket; beismerni önmagunknak a különböző kívánságaink közötti ellentétet,
ellentmondást.
Feloldás: bátor, éber és nyílt szív, amely kinyilvánítja az érzelmeket.
Ősprincípium: Nap-Mars.
írod.: Herz.

Talpszemölcs
(lásd még: Verruca vulgáris, acanthosis)
Testi szinten: láb (állóképesség, gyökeret verni, kapcsolat a földdel), talp (gyökeret
verni, kapcsolat a földdel).
Tüneti szinten: szemölcs = kinövés az árnyékvilágból, mágia segítségével
elvarázsolható (ráolvasás); üzenet az árnyékvilágból, amely nyomást gyakorol saját
á/tá\pontunkra; az árnyakon taposni anélkül, hogy felismernénk azok valódi
jelentőségét: „szálka a talpban"; fájdalmas kapcsolat a földdel, fájdalmat okoz az állás
és a megértés; fájdalmas gyökeret verni, problémás viszony Földanyánkkal.
Feldolgozás: felismerni, hogy ha rajta állunk, elnyomunk egy okkult tulajdonságokkal
rendelkező árnyat magunkban; tudatosítani létezésünk okkult mivoltát: átvilágítani
a mágikus erővel rendelkező árnyakat; tisztázni, hogy miben zavar a szemölcs, illetve
miben akadályoz; finomabb fellépés; megtanulni nehéz körülmények között is
megfelelően fellépni, óvatosabban bánni a földdel és a gyökerekkel; fájdalmas
helyzetekben is tudni kell kiállni önmagunkért; megkérdezni magunkat: „Vajon hol
nyom a cipő (szellemi-lelki szinten)?"
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Feloldás: a fájdalmas impulzusokat is be kell tudni fogadni; a megértést fejleszteni;
saját árnyékvilágunk (amely létezésünk fontos alappillére) elismerése.
Ősprincípium: Plútó-Neptunusz.
írod.: Léi.

Tályog
(lásd még: Gyulladás)
Testi szint: külső bőrtakarónk majdnem minden területe (határ, kapcsolat,
gyengédség).
Tüneti szint: felhalmozódott konfliktusok kirobbanása; a mélyből a felszínre törő
konfliktus, amely átlépi a bőrhatárt, és a tudatosság felszínére kíván jutni; határ menti
konfliktus.
Feldolgozás: az agresszió tudatos kiélése: küzdősportok, boksz, kiabálós gyakorlatok,
agresszív tánc; a vitakészség fejlesztése; saját vulkáni mivoltunk megélése; aminek ki
kell törnie, azt a belső képek szintjén kiengedni; a határok offenzív áttörése: inkább
kifelé gyulladjon, mint befelé, (ki)robbanás a berobbanás helyett.
Feloldás: bátor konfliktuskezelés a saját határok átlépésével; a probléma nyílt
felfedése: könnyebbség a tudatosság határának áttörése révén.
Ősprincípium: a Marssal (energia) és Szaturnusszal (határ) való bánásmód
megtanulása, Neptunusz.

Táplálkozás okozta károsodások
(az ipari országokban élő felnőtteknél)
Testi szint: anyagcsere (vízháztartás), ízületek (mozgékonyság, artikuláció),
véredények (az életerő közlekedési útvonalai), de végső soron minden szerv és szövet
érintett lehet.
Tüneti szint: az Érelmeszesedéstől kezdve az ízületi gyulladásig,
a
Túlsúlytól kezdve az ^ Alultápláltságig és a
Magas vérnyomásig; tudatos
hozzáállás kérdése: a gyakorlatban túl sok nem megfelelő ételt fogyasztunk,
elsősorban túl sok állati eredetű fehéijét és lényeges tápanyagoktól megfosztott ipari
táplálékot (készételek, fastfood stb.).
Feldolgozás: „az vagy, amit megeszel": gyorsan, rohanva, rövid idő alatt, vagy
tudatos, teljes értékű étrend és teljes értékű élet; átlátni helytelen táplálkozási
szokásainkon, amelyek alapvető lelki igényeink (pl. az érzékiség utáni vágy)
kompenzálását jelentik; megérteni a „faj" (Homo sapiens) számára megfelelő
és az emberhez méltó táplálkozás fontosságát; kideríteni, hogy mi az, amire tényleg
szükségünk van (az élethez).
Feloldás: élvezni a megfelelő, vagyis érzéki, tápláló és teljes értékű táplálkozást;
a bekebelezés helyett minden szinten kiállni a „minőség a mennyiség helyett" elvéért!
Ősprincípium: Hold-Szaturnusz.
írod.: Saulén der Gesundheit (Az egészség tartópillérei).
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Tarkómerevség
Testi szint: tarkó (erő, sebezhetőség), nyak (bekebelezés, kapcsolat, kommunikáció).
Tüneti szint: önfejűség, merevség, makacsság: a központ megmozdíthatatlan;
szemellenzővel járkálunk a világban; tudat alatt ugyan, de visszautasítjuk az egész
világot, minden megjelenési és megnyilvánulási formájában.
Feldolgozás: járjunk egyenes úton, ne használjuk a kerülőutakat; összpontosítva és
következetesen haladjunk a lényeg felé; vizsgáljuk meg, hogyan tálalják, kínálják fel
nekünk a dolgokat; ismeijük fel, ha figyelmünk elterelődik, és kerüljük az ilyen
helyzeteket.
Feloldás: az egyetlen és igaz szemléletmód az, amely mindent magában foglal
(ismeijük fel a részben az egészt).
ősprincípium: Vénusz-Szaturnusz.

Tartáshiba
(lásd még: Lordosis)
Testi szint: gerincoszlop (dinamika, tartás, őszinteség).
Tüneti szint: a ki nem élt magatartás kifejeződése; az árnyékos oldal láthatóvá válik.
Feldolgozás: komolyan venni a rossz (test)tartás üzenetét; kimondani az eddig
visszatartott véleményt, így tehermentesíteni testünket; testi gyakorlatok: hatha-jóga,
taj esi; szellemi-lelki gyakorlatok: mandalafestés és -meditáció.
Feloldás: a középutat választani, annak megfelelően élni, hogy belsőnk és külsőnk
összhangban legyen.
Ősprincípium: Szaturnusz.
írod.: Léi., Mkass. Rückenprobleme (Hátfájás).

Táskás szem
(lásd még: Kötőszöveti gyengeség)
Testi szint: kötőszövet (kapcsolat, tartás, elkötelezettség), szem (belátás, átlátás,
a lélek tükre és ablaka).
Tüneti szint: bezárt érzelmek; a félelem által fogva tartott érzelmek, félelem attól,
hogy mindent elveszítünk; rezignált, nem elsiratott gyász; a belső tartás hiánya:
elhagyjuk, elengedjük magunkat (és sokszor minden mást is).
Feldolgozás: a felgyülemlett és nem megélt gyászt felkutatni önmagunkban, és
megélni azt; az el nem sírt könnyeknek újra esélyt adni; kiengedni a „zsákbamacskát",
kiüríteni a könnyzacskókat, kisírni magunkat; tudatosan elengedni magunkat, és
rábízni az élet áramlására.
Feloldás: érzelmek áramoltatása.
Ősprincípium: Hold-Szaturnusz.

Tavaszi fáradtság
(anyagcsere-átalakulás)
Tüneti szint: az időskorban kialakuló tavaszi fáradtság táplálkozásfuggő (a tavasszal
fellépő C-vitamin-hiány erősíti fel); az évszakok váltakozásával a változás
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szimbólumát elutasítani; az offenzív, marsi aktivitásokban (pl. rügyező fák,
frissességet szimbolizáló zöld saláta, hegyes csírák, amelyek kibújnak az anyaföldből,
rügyek, amelyek kipattannak a burokból) a saját marsi erőinket elnyomni; félelem
az újtól, az energiától, amely tavasszal tör elő; elmulasztottuk a téli álmot, nem
gyűjtöttünk elég erőt.
Feldolgozás: elismerni, hogy a változás a teremtés, a természet lényege; saját vitális
energiáinkat nyíltan és örömmel elfogadni; megtanulni szeretettel fogadni az újat,
fejlődési lehetőségként értelmezni, értékelni azt.
Feloldás: összhangba kerülni az idő ciklikusságával: a nyugalom és az aktív
időszakok közötti egyensúly kialakítása; beilleszkedni az évszakok váltakozásába.
Ősprincípium: Mars-Neptunusz.
írod.: Werner: lm Einklang mit der Sonne (Összhangban a Nappal).

Távollátás
(hypermetropia; lásd még: Öregkori távollátás)
Testi szint: szem (belátási készség, átlátás, a lélek tükre és ablaka).
Tüneti szint: korral járó zavarok; az éleslátás pontja messzebbre tolódik: a közeli,
a hozzánk legközelebb álló dolgok fölött átsiklik a szemünk, a messzeség és az
áttekintés lehetősége megmarad; távol tartjuk magunktól közvetlen környezetünk
jelentéktelen kicsinységeit; útjaink párhuzamosak és egyazon irányba mutatnak: az
egészen közeli események feledésbe merülnek, miközben a távoli múltban történteket
emlékezetben tartjuk.
Feldolgozás: teremtsük meg a lehetőségét életünk áttekintésének, merengjünk
a távolba, találjuk meg életkilátásainkat; a közeli dolgokat szorítsuk háttérbe, és
törődjünk életünk nagy összefüggéseivel; tekintetünket emeljük fel, és koncentráljunk
életünk horizontjára (tágítsuk ki látóhatárunkat); szemléljük megfelelő távolságból
saját életünket, a jelentős eseményeket helyezzük el életünk palettáján, merítsünk
ebből erőt, és váljunk bölcsebbé.
Feloldás: tekintsük át és lássuk tisztán életutunk lényegbevágó állomásait; ismeijük
meg életünk ívét; találjunk rá életünk labirintusában a vezérfonalra; (távollátó)
idősebbek pár lépés távolságból pillantsanak életútjukra, a (rövidlátó) fiatalok feladata
pedig az, hogy az eseményeket közelebb engedjék magukhoz.
Ősprincípium: Nap/Hold-Jupiter/Uránusz.

TBC
(lásd: Tuberkulózis)

Tejelválasztás, elégtelen
(hypogalactemia; lásd még: Szoptatási problémák)
Testi szint: női mellmirigy (anyaság, táplálék).
Tüneti szint: a gyermek túl keveset kap, mert az anyának túl kevés van (hiányállapot),
vagy mert túl keveset ad (fukarkodás a lelki táplálékkal): a „mama" (lat. mamma
= 'mell') nem ad semmit; takarékoskodás az érzelmekkel, a lelkiek megvonása,
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anélkül hogy ez számunkra többletet jelentene; nem teszünk eleget az anyaszerepnek;
anyai képességeink kétségbevonása: majdnem mindig következményként jelentkezik,
de néha ez maga a kiváltó ok.
Feldolgozás: koncentráljunk a gyermekre; tanuljuk meg megszerezni a szükségeset
(testi és lelki táplálék), és ennek megfelelően tovább is adni azt; tudatosan nőjünk fel
az anyaszerephez; ne adjuk fel (magunkat és a gyermeket): örökbe fogadó anyák is
képesek kedvező körülmények között szoptatni; tanuljuk meg megosztani
életenergiánkat; bontakoztassuk ki áldozatkészségünket.
Feloldás: érezzük át és támogassuk tudatosan az élet folyását; új feladatunkban adjuk
át magunkat anyaként és életforrásként az újszülöttnek.
Ősprincípium: Hold-Szaturnusz.

Tejelválasztás, túlzott
(hypergalactemia)
Testi szint: női mell (anyaság, táplálék).
Tüneti szint: bőséges tejtermelődés: túlzásba vitt táplálni akarás (talán éppen
a hiányzó lelki táplálék kompenzációjaként); az odafordulás helyett élelemmel
halmozni el (overprotection = 'túlzott bebiztosítás, védelem').
Feldolgozás: kínáljunk elegendő lelki táplálékot is; forduljunk tudatosan a gyermek
felé; tudatosítsuk, hogy kényszeresen szeretnénk etetni, és vizsgáljuk meg ezt saját
életünkben: „túletettek, vagy sokat nélkülöztem"; kerüljük a (fizikai és lelki)
túltáplálást.
Feloldás: tápláljuk a lelket, a szellemet és a testet, és figyeljünk a sorrendre.
Ősprincípium: Hold-Jupiter.

Tejótvar
(lásd még: Bőrkiütés)
Testi szint: bőr (határ, kapcsolat, gyengédség).
Tüneti szint: a baba határokat érintő konfliktusa: úgy érzi, túl kevéssé érintik,
szeretgetik, de taszító kiütéseivel még jobban hárítja az érintést; érzelmileg
elhanyagolttá válik; kísérlet, hogy áttörje elszigeteltségét, nehézségei vannak:
a magzatburok vízi világából (pikkelyes, mint a hal) át kell lépnie ebbe a levegős
világba: vedleni szeretne, „kibújni a bőréből".
Feldolgozás: (az érintett szülők számára, akiknek problémáit gyakran a gyermekek
tükrözik) az anya tudatosítsa (esetleges) belső ellenszenvét; részesítse a gyermeket
gyakori testi kapcsolatban (szoptatás), de figyeljen arra is, hogy (emocionálisan
és/vagy testileg) ne önmaga miatt tegye ezt; a baba bőrfelülete lehetőleg gyakran
érintkezzen az anyáéval, de más felületekkel is találkozzon: levegővel, széllel,
homokkal, nappal, vízzel és földdel (vizeletterápia).
Feloldás: gondoskodjunk a gyermek és önmagunk számára elegendő „kapcsolatról",
érintésről.
Ősprincípium: Szaturnusz-Vénusz.

Tej-összeférhetetlenség
(lásd még: Emésztési problémák)
Testi szint: vékonybél (elemzés, asszimiláció).
Tüneti szint: csak gyermekeknél probléma, mert náluk a tej fontos táplálék
(a felnőtteknél „normális", mivel a tej a csecsemők itala); az anya elutasítása, az anyai
elvek megtagadása; az élet elutasítása.
Feldolgozás, feloldás: (az érintett szülők számára, mivel a gyermekek problémái
gyakran tükrözik a szülők problémáit is) béküljünk ki saját magunkkal
(anyaszerepünkkel); tudatosítsuk azokat a szinteket, ahol elutasítjuk az odaadást,
önátadásunkat; dolgozzuk fel az elutasítás problémáját.
Ősprincípium: Hold-Szaturnusz.

Tejpangás
(galactostasis)
Testi szint: női mell (anyaság, táplálás, védettség, érzékiség, vágy).
Tüneti szint: a tej nem ürül ki megfelelően, vagy a kiürülés útjában álló akadály
miatt a tejelválasztás megáll: a mell veszélyesen megduzzad, a gyermek nem jut
táplálékhoz; tudattalanul gátoljuk a táplálék kiáramlását; nem tudunk szívből adni;
túl sokat akarunk (adni), de a görcsösségtől képtelenek vagyunk rá, vagy tudat alatt
esetleg nem is akarunk (pl. mert „nekünk sincs sok").
Feldolgozás: szálljunk magunkba, hogy átgondolhassuk a szoptatáshoz és tápláláshoz
fűződő motivációnkat; mérjük fel, hogy nekünk jut-e egyáltalán elegendő ahhoz, hogy
szabadon adhassunk; a forró zuhany újra megindíthatja a tejet.
Feloldás: adott esetben álljunk ki a szoptatás megtagadása mellett, vagy
gondoskodjunk arról, hogy a szoptatás ismét lehetségessé váljon, és szívből tudjunk
adni.
Ősprincípium: Hold-Szaturnusz.

Téli depresszió
(lásd még: Depresszió)
Tüneti szint: a tél, a sötétség és a természet sorvadása a halál elfojtott témakörére
emlékeztet.
Feldolgozás: mint ahogyan azt a -» Depressziónál is tesszük: béküljünk meg
halandóságunkkal; fedezzük fel a csendben és a sötétségben a szükségszerű rezignáció
lehetőségét.
Feloldás: a főnixhez hasonlóan mi is bukkanjunk elő hamvainkból: ismeijük (f)el,
hogy az igazi élet a halálon túl kezdődik, hogy a legnagyobb sötétségből születik
a fény (vö. karácsony).
Ősprincípium: Szaturnusz.

Tendovaginitis
(lásd: ínhüvelygyulladás)
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Tengeribetegség
(lásd: Kinetózis, Egyensúlyzavarok)

Teniszkönyök
(epicondylitis)
Testi szint: izmok (motor, erő), kar (erő, keménység), ízületek (mozgékonyság,
kifejezés artikuláció).
Tüneti szint: a könyök képességei körüli konfliktus: a „könyöklés" önmagunk
számára is fájdalmat okoz; elnyomott agresszió, elfojtott kívánság, hogy „egyszer
igazán az asztalra csapjunk"; nem az ütésekbe irányítjuk az összes erőt; nem tudunk
„minden követ megmozgatni"; túl sok tudattalan ambíció uralja a mozgásunkat.
Feldolgozás: agresszív módon és kritikusan foglalkozni saját érvényesülésünk
témakörével: megtanulni ott érvényesülni, ahol valóban fontos (nem csak a teniszpályán), vagy pedig a könyököt takarékosabban és visszafogottabban használni, adott
esetben teljesen lemondani a használatáról annak érdekében, hogy amikor a lényegről
van szó, teljes mértékben a rendelkezésünkre álljon; a kényszer szülte gondolkodási
időt arra használni, hogy elgondolkozzunk akadályoztatott, lelassított mozgásunk
(életünk) értelméről; önként lefékezni, és inkább belülről, mint kívülről aktiválni
magunkat.
Feloldás: játékosan játszani: átlátni saját konokságunkon és azon, hogy a játékot nem
oda illő témákkal terheltük meg; ismét úgy játszani, mint a gyerekek, azaz „újra
gyermekké válni".
Ősprincípium: Mars/Merkúr-Szaturnusz.
írod.: Léi, Saulén der Gesundheit (Az egészség tartópillérei).

Teratoma
(embrionális daganat)
Testi szint: a test különböző helyein megtalálható, pl. petefészek vagy here
(megtermékenyítés, kreativitás).
Tüneti szint: ciszta, amely faggyút és különböző embrionális szöveti struktúrákat
tartalmaz, mint pl. csont, fog, bőr és haj: visszaemlékezés az eredetre és
a származásra; egy ún. élősködő magzat maradványa, a születés óta jelen lévő
ikertestvérünk, aki nem fejlődött ki: halott testvérként hordoztuk magunkkal mindig
jelen lévő (árnyékban) hasonmásunkat, lelki ellenpólusunkat, amelyben minden benne
van, amiért mi nem vagyunk képesek kiállni; később a teratoma növekedésnek
indulhat, és jelentősen megnagyobbodhat (a híres „passaui terhes kapitány" egy ilyen
hatalmas teratoma áldozata lett, terhességet színlelt, ami a rangjába és karrierjébe
került); a visszamaradt szövetek elfajulása veszélyeztetheti az életet:
visszamaradottság; tudattalanul ott ragadni a múltban; a herében kialakuló teratoma
mindig rosszindulatú (^ Rák).
Feldolgozás: emlékezni arra, hogy nem vagyunk soha egyedül, és hogy „sötét" fiúvagy lánytestvérünk mindig ott van körülöttünk az árnyékban, és elismerésre vár;

TÉRDÍZÜLETI GYULLADÁS

476

tisztázni a kapcsolatunkat saját múltunkkal és a kollektív múlttal, hogy ne váljon
végzetessé számunkra.
Feloldás: megbékélni az árnyékban lévő sötét oldalunkkal, ikertestvérünkkel és
a veszélyekkel (elfajulás), amelyek a „semmibe vettségből" keletkeztek; bevallani
magunknak, hogy ugyanúgy hozzánk tartozik, mint fényes oldalunk, „énünk", akivel
szilárdan azonosulunk.
Ősprincípium: Plútó,
írod.: Frau.

Térdízületi gyulladás
Testi szint: térdízület (alázatosság).
Tüneti szint: tüdővész (tbc), szifilisz (véibaj) vagy tripper (kankó) következtében,
a vérkeringés közvetítésével kialakult gyulladás: saját vitalitásunkból adódó konfliktus
az alázatosság terén, amely mögött egy nagyobb, általános konfliktus húzódik meg,
amelynek témája maga az alapbetegség (lásd ott).
Feldolgozás: foglalkozzunk bátran és alaposan az alázatossághoz fűződő
viszonyunkkal.
Feloldás: tanuljunk meg bánni saját vitalitásunkkal, és szabadítsuk fel az alázatosság
témáját.
Ősprincípium: Szaturnusz-Mars.

Terhességi panaszok
(hányás, rosszullét)
Testi szint: gyomor (érzés, befogadókészség), mirigyek, hormonok (irányítás,
információ).
Tüneti szint: két, egymással ellentétes dolgot (tudattalanul) nem tudunk összeegyeztetni (-* Tengeribetegség): a személyes életcél és a terhesség ellentmond
egymásnak: be nem ismert szándékainkat keresztülhúzzák; undorodunk valamitől,
hányás kerülget, majd el is ér; sürgősen és folyamatosan meg akarunk szabadulni
valamitől: nem tudjuk elfogadni az új (hormon)helyzetet, az új társadalmi szerepet;
tudattalan védekezés a gyermekkel, illetve a férfival szemben, akitől a gyermek
fogant: nem akaijuk „viselni", „kihordani" azt, amit a férfi „okozott"; semmi kedvünk
fészekként és táptalajként rendelkezésre állni, és oly sok időre háttérbe szorítani saját
érdekeinket; a női szerep, anyaság megtagadása; csekély női azonosulás; az új helyzet
semmissé tételének kísérlete kudarcba fullad.
Feldolgozás: a legnagyobb őszinteséggel számot vetni a helyzettel, amelyben nyakig
benne vagyunk; kibékülni a női léttel az új dimenzióban; meditálni az anyaság
szerepéről, feldolgozni a saját anyánkkal való kapcsolatunkat; a gyermek apjával és
annak az életünkben (és a testünkben) játszott szerepével való viszony tisztázása; újra
átgondolni az életcélokat, és tudatosítani a természetes hierarchiát, amely szerint
a gyermeké az első hely a társ és a karrier előtt; szembenézni az új helyzettel, és
döntést hozni.
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Feloldás: ténylegesen átadni magunkat a helyzetnek; odaadás.
Ősprincípium: Hold-Uránusz.
írod.: Sors.

Terhességi pszichózis
(lásd: Gyermekágyi depresszió)

Terhességi toxikózis, gestosis
(lásd: Lázgörcs)

Tériszony
Tüneti szint: a magasságtól és a zuhanástól való félelem; az ember ősi félelme az
eséstől; minden, csúcsra történő feljutással együtt jár a zuhanás veszélye.
Feldolgozás: mérjük fel saját helyzetünket, illetve álláspontjaink biztonságosságát;
biztosítsuk a bizonytalan vagy nem jogos (előre vagy felfelé irányuló) törekvéseinket,
gondoskodjunk az alapok megteremtéséről; vegyük tudomásul, hogy soha semmi nem
biztos teljes mértékig.
Feloldás: kössünk békét a bűnbeesés ősi, archetípusos témakörével; lássuk be, hogy
a feljutás és a zuhanás két, egymástól elválaszthatatlan jelenség.
Ősprincípium: Uránusz-Szaturnusz.

Terméketlenség
(sterilitás)
Testi szint: nemi szervek (szexualitás, polaritás, utódnemzés).
Tüneti szint: 1. az egész társdalomra vonatkozóan: stressz, környezeti ártalmak és
szennyezések következtében az utóbbi 40 évben a spermiumok száma a felére
csökkent (100 millió/cm3-ről 50 millió/cm3-re); a mennyiség csökkenése mellett
gyengülő tendenciák figyelhetők meg a minőség területén is (megnőtt a mozdulatlan
és deformálódott spermiumok száma): szeh'd kipusztulás; minél gazdagabb egy
nemzet, annál nagyobb mérvű a termékenység csökkenése (a környezeti mérgek mind
a tüszőkben, mind az ondófolyadékban kimutathatók); 2. az érintettekre lebontva:
a tudat alatti hárítás a lélek bebocsáttatásának akadályává válik, illetve gátolja, hogy
az érintett ráhangolódjon az új helyzetre; védekezési módszerek: túlzásba vitt munka,
amely összefügg az életerős spermiumok hiányával; a stresszhelyzetek állandósulása
szintén útját állhatja a fogantatásnak; mélyen lakozó, tudat alatti félelmek, amelyek
annyira összeszorítanak, hogy a kialakult szűk szoroson a lélek képtelen áthaladni;
óriási felhajtás csekély végeredménnyel: terméketlen igyekvés; tisztességtelen motivációk bújnak meg a háttérben (a párunkat a gyermek által szeretnénk magunkhoz
láncolni); félelem a kötöttségektől és a felelősségtől; úgy tűnik, a mereven előre
eltervezett, túlságosan is a szokások által uralt életvitel (fixálódás) elijeszti a lelkeket;
az élet továbbadására, nemzésre képtelenség; nem vagyunk abban a helyzetben, hogy
tanúbizonyságot tehessünk az életről; alkalmatlanok vagyunk a befogadásra.
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Feldolgozás: 1. tudatosítsuk helyzetünket: lelkileg és ökológiai szempontból is túl
vagyunk terhelve; a termékenység csökken - a népesség helyzetét tekintve az ipari
országokban mennyiségileg és minőségileg is rosszabbodik a helyzet; a hatalmas
közösségek létszámának csökkentése helyett inkább a beteges fejlődési irányvonalakat
számoljuk fel; 2. legyünk tisztában motivációinkkal: akkor állunk készen egy gyermek
befogadására, amikor képesek vagyunk őt a magával hozott feladatainak sokaságával
együtt elfogadni; vizsgáljuk meg prioritásainkat: mi áll az első helyen, és mi élvez
elsőbbséget: a gyermek utáni vágyunk, a munka, karrier vagy az (ezektől eltérő) már
jó előre eltervezett életutunk?
Feloldás: 1. legyünk szerényebbek összességében, és átvitt értelemben is (oldjuk meg
ötletesen az ökológiai és egészségünket érintő, égető problémákat: „a több kevesebb");
2. készüljünk az előttünk álló feladatokra, kihívásokra a „legyen meg a Te akaratod"
jelige szerint; legyünk nyitottak, és higgyük, hogy megkapjuk, amire vágyunk, vagy
valami ennél lényegesen fontosabbat (amelynek jelentőségét talán még fel se
foghatjuk); ne a gyermek által váljunk boldoggá, hanem éljünk tudatosan és felelősen,
hogy életünk önmagában is örömteli és teljes legyen.
Ősprincípium: Hold-Szaturnusz/Plútó,
írod.: Frau.

Testicularis feminisatio
(lásd: Pszeudohermafroditizmus)

Tetánia
(lásd még: Hiperventiláció)
Testi szint: izmok (motor, erő), mellékpajzsmirigy (egyensúly a megcsontosodás
és a tartásnélküliség között), anyagcsere (vízháztartás).
Tüneti szint: -* Hiperventiláció vagy a mellékpajzsmirigy elégtelen működése
és a vér alacsony kalciumtartalma miatt létrejövő tetánia, amelyet izomgörcs kísér,
hasonlóan a hiperventilációs tetániához (itt azonban valódi kalciumhiányról van szó,
ami kezelésre szorul); az embrionális testhelyzet spontán felvétele (görcs),
amennyiben még nem sikerült feldolgozni a születési traumát: a szervezet
öngyógyítási kísérlete beszűkült, félelemmel teli helyzetben; a görcs megmutatja
a hatalmas nyomást, amelyet a beszűkült helyzettel (születés, szülőcsatorna) vagy
más, hasonlóan félelmetes szituációval kapcsolatban érzünk; saját testünk rabjai
vagyunk.
Feldolgozás: a „szűkös helyzet" legmélyére süllyedni, amíg átéljük a legnagyobb
félelmet, hogy aztán átélhessük, amikor az ellenpólusba, a távolba tart; folytatni
a harcot az ősfélelemből (gyakran a születési ősszorongásból) való kiszabadulásért;
erővel és kitartással küzdeni a szűk helyzetekkel szemben érzett félelemtől való
megszabadulásért.
Feloldás: saját erőnkből szabaduljunk fel úgy, hogy átsétálunk a félelmen.
Ősprincípium: Mars-Szaturnusz.
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Tetanusz
(lásd: Merevgörcs)

Thrombocytopenia
(Werlhof-kór)
Testi szint: vér (életerő).
Tüneti szint: túl kevés vérlemez (trombocita) képződik a csontvelőben; túl kevés
tartás áll rendelkezésre az életerő számára, az életerő (vér) minden adódó alkalommal
elfolyik (*• Vérzékenység); a legkisebb sérülés is életveszélyes.
Feldolgozás: tudatosítani magunkban vitalitásunk sérülékenységét; ügyelni az életenergiánkra: fizikai szinten tudatosan óvni, de lelki szinten áramolni hagyni.
Feloldás: óvatosan élni, hagyni az életenergiát áramlani, leadni belőle, másokkal
megosztani.
Ősprincípium: Mars-Szaturnusz.

Thrombophlebitis
(lásd: Visszérgyulladás)

Thyreoiditis
(lásd: Pajzsmirigygyulladás)

Tic
(Tourette-szindróma; gyakori, gyors arcrángás)
Testi szint: idegek (hírszerzés), izmok (motor, erő).
Tüneti szint: állandóan ismétlődő mozgások, amelyek akaratunktól függetlenül
történnek; enyhébb formában: a kezdeti (rossz) szokások később kontrollálhatatlan
mozgásreakciókká fejlődnek; nem vagyunk tudatában merev, előre gyártott
reakcióinknak; mint egy robot, látszólag tehetetlenül ki vagyunk szolgáltatva a külső
programoknak, miközben őrültként hatunk a többi emberre, akiknek a kivitelezett
mozgásminták értelmetlennek tűnnek; „az őrült zsenialitása": minden gondolat testi
reakciót vált ki: hasonlóan a cérnán rángatott marionettbábuhoz (a meditáció és belső
nyugalom ellenpólusa); hiányoznak a szűrők, amelyek csak a legfontosabb
információkat engedik át: védelem nélkül kiszolgáltatva lenni a külső hatásoknak,
mozgásgyakorlatokkal védekezni ellenük.
Feldolgozás: megtanulni a folyamatokat tudatosan megfigyelni, miközben nem
veszünk részt azokban, de tanúik maradunk; a mintákat egészen a kezdetükig,
a szimbolikus értelmükig (értelmezésükig) visszakövetni; a robotszerűen reagáló
gépet felismerni és elfogadni magunkban; levonni a következtetést, miszerint fel kell
ébrednünk (Gurdjieff minden, önmagát nem megvalósító emberre gépként tekintett);
tudatosan játszani az udvari bolondot, és így feleslegessé tenni a tünetet: „kirúgni
a hámból", kitűnni a sorból, a legbolondabb ötletekkel előállni, értékesíteni szellemes
ötleteinket, az életet a bolond játékának tekinteni, újra és újra kreatív módon
„megbolondulni", kiesni a szerepünkből; csak kielégítő nemi érintkezés és mély alvás
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után tudunk lenyugodni; vonjuk le a következtetést, és tomboljuk ki magunkat:
hagyjuk szabadon áramlani energiánkat (nemi aktus), és adjuk fel a kontrollt a képi
világ fellett, repüljünk el az álom szárnyain lelkünk belső tájaira (alvás); integráljuk
megfelelő szinteken a lehető legtöbb uránuszi erőt életünkbe: keressük a féktelen,
orgiasztikus cselekedetek élményeit, önként tegyük ki magunkat a belső utazás
képviharainak, szinte az eksztázisig táncoljuk ki (szabaddá) magunkat.
Feloldás: gyakoroljuk a pszichoszintézis egyik alapvető technikáját: miközben
megfigyeljük a bennünk lefutó régi mintákat, ismételgessük magunkban: „Az nem én
vagyok, aki ott így és így mozog, én itt nyugszom önmagamban."
Ősprincípium: Uránusz.

Tinnitus
(lásd: Fülzúgás)

Toka
(lásd még: Túlsúly)
Testi szint: áll (akarat, érvényesülési képesség).
Tüneti szint: kétszeres-kényszeres érvényesülési vágy híres személyiségeknél
(pl. Ludwig Erhard, német gazdasági reformátor kettős tokával, azaz „három állal"
rendelkezik); a telhetetlenség megtestesülése: „torkosság" (a torok szóból);
az ellenpóluson, vagyis az érvényesülni nehezen tudó embereknél: az akarat elsüllyed
a zsírréteg mélyén.
Feldolgozás: kétszeres, vagyis dupla erőfeszítést tenni akaratunk érvényesítése
érdekében; étvágyunkat igényesebb módon csillapítani; inkább fontossá, mint súlyossá
válni; a lágyságot nem a zsírpárnákban megvalósítani, hanem pl. lágy, mások lelki
szükségleteire fogékony, melegszívű emberré válni.
Feloldás: a befolyásosság, az akaraterő szellemi-lelki szinten történő megvalósítása,
fontosság = „súlyosság", „túlsúly".
Ősprincípium: Mars (érvényesülési képesség)-Jupiter (teljesség, bőség),
írod.: Súlypr.

Torokfájás
(lásd még: Mandulagyulladás, Nátha, influenza)
Testi szint: torok (bekebelezés, kapcsolat, kommunikáció).
Tüneti szint: az „átjáróért", testünk egyik életfontosságú „kapujáért" folyó küzdelem;
lázadás a „rendőrkapitányságon" (mandula), ahol a szűk bejáratot őrzik; a nyelés
fájdalmas és ellenállást vált ki: már nem akarunk mindent elfogadni (lenyelni);
„túl sok minden van a nyakunkban"; sok ki nem mondott dolgot lenyeltünk.
Feldolgozás: határozottan védjük meg a belsőnkbe vezető utat; határozottan tagadjuk
meg bizonyos dolgok elfogadását; érezzük a kellemetlen dolgok és igazságok
lenyelésekor keletkező fájdalmat, és merítsünk belőle erőt; tegyünk fel önkritikus
kérdéseket magunknak azokról a dolgokról, amelyeket már nem vagyunk hajlandók
többé lenyelni; meijünk hangosan kritizálni, kimondani a véleményünket.
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Feloldás: legyünk figyelmesek, ne nyeljünk le mindent meggondolatlanul.
Ősprincípium: Vénusz-Mars.

Torticollis spastica
(lásd: Ferde nyak)

Toxikózis
(hüvelyi, bennfelejtett tampon okozta gyulladás és mérgezés kiváltotta
sokkszindróma)
Testi szint: hüvely (odaadás, élvezet).
Tüneti szint: a baktériumok (Staphylococcus aureus) robbanásszerű elszaporodása
a hüvelyben túl hosszú ideig használt tampon miatt, amely a szélsőségesen immungyenge pácienseknél mérgezést okoz, és halálos kimenetelű is lehet; az Alvilág
romlott dolgai, a szabad energiaáramlás akadályozása; a havivérzés körüli konfliktus;
a női seb maradjon észrevétlen, maradjon homályban; a női Alvilág elfojtása és
elhanyagolása.
Feldolgozás: a sokkot arra használni, hogy felébredjünk, és tudatosítsuk életünk és
vágyaink „Alvilágát", hogy újra felé fordulhassunk.
Feloldás: hagyjuk áramlani nőies energiáinkat, hangolódjunk rá saját női ritmusunkra.
Ősprincípium: Plútó-Uránusz.
írod.; Frau.

Toxopiasmosis
(toxoplazma okozta fertőzés)
Testi szint: az egész szervezet érintett, különösen a máj (élet, értékek, visszacsatolás),
a lép (az életerő szűrője), a nyirokcsomók (rendőrőrsök), a központi idegrendszer
(hírközpont) és a szem (belátás, átlátás, a lélek tükre és ablaka).
Tüneti szint: akut formában: influenzás tünetek, és lefolyásuk Fejfájás,
4 Mandulagyulladás, nyirokcsomó-duzzanat formájában: akut konfliktusok, amelyek
a testbe süllyedtek, és szimbolikus módon a legkifejezőbb helyen testesülnek meg
(az értelmezést lásd az egyes tüneteknél); krónikus formában: érintett a máj, az epe,
a nyirokcsomó, a központi idegrendszer és a szem (a hagyományos orvoslásban nincs
terápiás lehetőség38): jól lehatárolt, központtal rendelkező gócok, amelyekben ciszták
alakulnak ki, és szövetei elhalnak (-* Nekrózis); súlyos, kezelhetetlen, krónikus
konfliktusok, amelyek megtelepednek az érintett területeken; a magzatnál súlyos
Fejlődési rendellenességek alakulhatnak ki, főleg agyi területeken, amennyiben az
anya a terhesség alatt betegszik meg (-» Foetopathia).
Feldolgozás: a konfliktusokat időben feldolgozni tudati szinten és szociális
környezetünkben.

38 Van már megfelelő gyógyszere a hagyományos orvoslásban is: Tindurin, Metronidazol stb. -
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Feloldás: bátran tegyünk eleget, ha kell, harc árán is minden lehetséges kihívásnak;
gondozzuk lelkünk nehezen megszelídíthető részeit.
Ősprincípium: Mars.

Tölcsérmellkas
Testi szint: mellkas (én-érzés, személyiség).
Tüneti szint: a személyiség és az általa betöltött tér korlátozása; a szív és a tüdő
(-szárnyak) elnyomása; „ami a szívemen, a számon" (konkrét értelemben).
Feldolgozás: bölcsen korlátozzuk a szívügyeket és a kommunikációt, ne erőltessük
meg magunkat; használjuk ki a személyiség fejlődéséhez rendelkezésre álló teret.
Feloldás: az önkorlátozás és a szerénység gyakorlása.
Ősprincípium: Szaturnusz.

Törés
(lásd: Csonttörés)

Törpenövés
(hivatalos meghatározása: 150 cm alatti magasság; lásd az ellenpóluson: Gigantizmus)
Testi szint: mirigyek (irányítás, információ), de (természetesen) az egész testet érinti.
Tüneti szint: a hipofízis, a pajzsmirigy vagy az ivarmirigyek zavarai (tisztázzuk és
értelmezzük az alaphelyzetet); pl. a pajzsmirigy alulműködésének következtében
alacsonyabb mértékű a növekedési hormon kiválasztása, ami alacsonyabb termetet
eredményez: apró mivoltunkkal szeretnénk kitűnni; mindenütt alábukunk, elmerülünk,
elsüllyedünk, a tekintetek átsiklanak felettünk; mindig csak a legkisebbek közé
tartozunk, úgy érezzük, túl kicsire szabtak a nagy világhoz képest (minden egyéb
hatalmasabb és magasabb); a megfelelő méretű ruhák és cipők beszerzése
nehézségekbe ütközik (csak gyermekméretek jöhetnek szóba); akadályokba ütközik,
ha az autóhoz kötött társadalom életében részt akarunk venni, hiszen egyidejűleg
kellene elérnünk a pedálokat és a kormánykereket; a fontos dolgokhoz nem férünk
hozzá: permanensen nyújtózkodunk és (túl)terheljük magunkat.
Feldolgozás: fogadjuk el a sorsunk által kiszabott feladatokat, és igazítsuk
hozzáállásunkat apró termetünkhöz: legyünk szerények, és maradjunk a háttérben;
belső gyermeki képünket fogadjuk el és szabadítsuk fel: ne horgonyozzunk le,
a gyermeki dolgaink ellen folytatott állandó küzdelem helyett hajoljunk meg a
gyermeki lét csodákkal teli oldalai előtt, és lehetőségeink szerint váltsuk meg azokat;
teremtsünk önmagunk számára egy kisebb világot: mondjunk le tudatosan a „nagy
világ" kínálta esélyekről; gyarapodjunk és fejlődjünk belsőleg: alacsony termetünk
elfogadása után hódítsuk meg az ellenpólust is: tegyünk szert belső nagyságra.
Feloldás: külsőleg megmutatkozó kicsiny termetünk mellett álljunk ki belsőleg is:
„kicsi, de bátor", „kicsi a bors, de erős"; kis testünket vegyük egészen birtokba:
töltsük ki és fogadjuk el, és ha ekkor még mindig szándékunkban áll, szárnyaljunk
szellemi-lelki szinten; „merüljünk alá, és tűnjünk el" (hangoljuk össze a formát
a tartalommal): váljunk „senkivé" a keleti kultúrák értelmében, vagy cselekedjünk
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úgy, ahogyan azt Odüsszeusz is tette a küklopszokkal szemben (azzal járt túl az
eszükön, hogy „senkinek" adta ki magát).
Ősprincípium: Szaturnusz (gátlás)-Uránusz (különlegesség).

Trichinosis
(bélfertőzés, „borsóka")
Testi szint: az egész szervezetet érinti.
Tüneti szint: fertőzött sertéshús fogyasztását követően rosszullét és gyomor-bél
panaszok jelentkeznek, később izomfájdalmak, láz, hasmenés, görcsök, csalánkiütések
és vérzések is megjelennek (a sertéshúst fogyasztó lakosság 20 százaléka jelenleg is
fertőzött; a legtöbb embernél többnyire tünetmentes marad a betegség, ha azonban
megjelennek a tünetek, akkor 5 százalék halálozási rátával kell számolni); a szervezet
elhárító harcot folytat az izmokra mért támadás ellen: a rosszullét, a hasmenés,
valamint a gyomor- és bélpanaszok azt jelentik, hogy a lenyelt dolgot nem
megemészteni szeretnénk, hanem inkább szabadulnánk tőle; az izomfájdalmak és
görcsök az izmoknak a Trichinella kórokozó ellen folytatott küzdelméről tanúskodnak;
a csalánkiütések határ menti védelmi harcokra utalnak; a vérzések megmutatják, hogy
elfolyik az életerő.
Feldolgozás: alaposan készüljünk fel a kemény szellemi csatákra, a mozgás területét
meg kell védenünk, és tisztán kell tartanunk; el kell távolítani mindazt, ami kárt okoz;
meg kell védeni saját határainkat, és életenergiánkat fel kell használni a küzdelemben;
mérlegelni kell, hogy a sertéshús „élvezete" - ami számos egyéb hátránnyal is együtt
jár - megéri-e a kockázatot; vizsgáljuk meg, mi az, amivel táplálkozunk: „azzá
válunk, amit elfogyasztunk".
Feloldás: amit (saját magunknak) „főztünk, együk is meg", azaz meg kell küzdenünk
vele; szellemi területeinket bátran meg kell védeni.
Ősprincípium: Plútó.

Trichomoniasis
(trichomonasfertőzés; lásd még: Nemi betegségek)
Testi szint: nemi szervek (szexualitás, polaritás, szaporodás).
Tüneti szint: flagelláta (ostoros véglények) által okozott fertőzés, amely nemi
érintkezés vagy nem teljesen tiszta meleg víz útján teijed (uszoda, fürdő - ennyiben
„felment" a diagnózis39); zöldessárga folyás jelenik meg, ami kifejezetten undorkeltő,
és tisztázatlan viszonyokra utal; nehezen definiálható, kellemetlen, de tipikus szag,
amely a helyzet „kétes" voltára utal; égető érzés, fájdalom, néha viszketés a hüvely
környékén; a genitáliák területe érzékennyé válik, kivörösödik; égető, fájdalmas érzés,
akár kisebb vérzés is előfordulhat, (tudattalanul) „égő" vágyat érzünk arra, hogy
megnyíljunk; a (megfertőződéstől való) félelem elősegíti a fertőzés kialakulását, mert
általánosan gyengíti a védekező rendszert.

39 Kilincsről is összeszedhető - a Szaki.
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Feldolgozás: az érzékenységet és fogékonyságot oldottabb szintekre kell átvinni;
a félelemben ismeijük fel saját beszűkült gondolkodásmódunkat; a „tisztázatlan
viszonyok" elleni védekezésben ismeijük fel a saját „tisztátalan" vágyaink és
fantáziáink elleni védekezést.
Feloldás: tudatosan foglalkozzunk szellemi-lelki szinten a nemiség (polaritás)
kérdésével annak érdekében, hogy a test szintjén jobban elhatárolódhassunk,
és a veszélyeket kizárhassuk.
Ősprincípium: Plútó.

Trichotillomania
(haj-, illetve szőrtépdesés; a szőrzet - főleg a fejen található: haj, szemöldök,
szempilla - kényszeres tépkedése)
Testi szint: haj (szabadság, életerő).
Tüneti szint: kétségbeesett akció („haját tépi"), amely nagy feszültség hatására jön
létre, és csak a sikeres kitépést követően enyhül; az agresszió kiélése rövid időre
megkönnyebbülést hoz; saját erőnk szimbolikus megjelenítése, a hatalom és
kisugárzás autoagresszív módon történő megsemmisítése; rosszat akarunk
magunknak, gyengének tartjuk és mutatjuk magunkat („vaj van a fejünkön");
negatívan látjuk önmagunkat, és lerombolunk minden méltó dolgot; nem engedjük
meg magunknak a kalandokat, a kicsapongást („kinövéseket"), hanem épp
ellenkezőleg, megrövidítjük magunkat (és a hajunkat): magunk veijük (tépjük) ki
a saját fejünkből a rossz ötleteket, hazugságokat, magunk fosztjuk meg önmagunkat
(haj)koronáriktól, amíg végül „tépett" frizuránk lesz; extrém esetben kopaszság, illetve
igazi fegyenc- vagy szerzetesfrizura a „végeredmény": az egyiket a társadalom tiltja el
mindentől, a másik önként von meg magától minden külsőséget (mi ebbe
a kategóriába tartozunk); komplikáció:
Bélelzáródás, mivel az autoagresszió ebben
az esetben gyakran a kitépett haj lenyelésével jár, ami végül bélcsavarodást okoz.
Feldolgozás: tudatosítsuk saját agressziónkat, ami személyes kisugárzásunk ellen
irányul; tudatosítsuk önmagunkban az ego hatalmi igényeinek elnyomását: egy
szertartás keretén belül vágjuk le az összes hajunkat; az ilyen zaklatott tevékenységben
felismerni az értelmetlenséget, de annak lehetőségét is, hogy a szerzetesfrizura által
szimbolizált magasabb tudati szintekre jussunk; találjunk okosabb módszert
agressziónk és életerőnk megéléséhez.
Feloldás: bocsássunk meg önmagunknak, és engedjük meg, hogy önmagunkká
váljunk, hogy megvalósíthassuk és elismerhessük önmagunkat; ismeijük fel a belső
megvalósulás vágyát, amely a kisugárzás (haj) szimbólumainak elpusztításában rejlik,
és valósítsuk meg azt a külvilágban (a „tépett tyúkból" váljunk „apácává" vagy
„szerzetessé").
Ősprincípium: Mars-Plútó.

485

TROMBÓZIS

Tricuspidalis stenosis
Testi szint: szív (a lélek otthona, szeretet, érzés, energiaközpont).
Tüneti szint: középpontunk (szívünk) nem megfelelő mértékben nyílik meg az élet
áramlásával szemben, hanem részben visszautasítja azt.
Feldolgozás: bánjunk takarékosan az életenergiával, szorítkozzunk bölcsen a lényegre;
keressük a csendet és a magányt, burkolózzunk hallgatásba; keressük az élet értelmét
(vallási értelemben).
Feloldás: a visszavonulás és a nyitottság közötti középút megtalálása; kezeljük
érettebben és lássuk világosabban szívügyeinket.
Ősprincípium: Nap-Szaturnusz.

Trigeminus neuralgia
(arcidegfájdalom; lásd még: Arcidegbénulás)
Testi szint: arc (névjegykártya, individualitás, észlelés, homlokzat).
Tüneti szint: erős fájdalom, amely az arc eltorzulásához vezet; félelem, hogy
elveszítjük arcunkat; gyötrelem, hogy ,jó képet vágjunk a rossz tréfához"; a „keep
smiling" egyre megerőltetőbbé és ídegesítőbbé válik; a kontroll elvesztésétől való
félelem: nem lehet tovább viselni a pókerarcot; a visszatartott ütések, pofonok a saját
arcunkon csapódnak, ütköznek ki: be nem vallott agresszió; a'Zarc mögé rejtett düh
(fájdalom).
Feldolgozás: fedezzük fel a félelmet a fájdalom mögött; tudatosítsuk azt a fájdalmat,
ami arra késztet minket, hogy „arcizmunk se rezdüljön", illetve hogy ,jó képet
vágjunk a rossz tréfához"; dobjuk el az álarcot, és kiáltsuk világgá fájdalmunkat,
távolítsuk el a torlaszokat az agresszió útjából; (meg)érzéseinket nyíltan fejezzük ki;
keressük a konfrontáció lehetőségét; énünket próbáljuk meg maszk nélkül kifejezésre
juttatni; váljunk „harapóssá"; annak függvényében, hogy melyik oldalról van szó,
életünk fájó aspektusát, vagyis a segítségért kiáltó női (bal) vagy férfias (jobb) oldalt
megvizsgálni, és a problémákkal bátran szembenézni.
Feloldás: tudatosítani az elmaradt ütéseket, amelyek most visszaütnek, valamint
az akkori megtorpanást, a mai napig fel nem oldott energiákat oldottabb szinteken
megvalósítani.
Ősprincípium: Vénusz/Merkúr (arcidegek)-Mars (gyulladás).

Tripper
(lásd: Gonorrhoea)

Triszómia 21
(lásd: Down-kór)

Trombózis
(lásd még: Véralvadás, Medencevéna-trombózis, Lábödéma, Érelzáródás)
Testi szint: vér (életerő), vérerek (az életerő útvonalai), kötőszövet (kapcsolat, tartás,
kötelezettség).
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Tüneti szint: az életenergia megreked a központ felé tartó, visszavezető úton: nem
kapjuk vissza azt, amit befektettünk; az életenergia és a belső áramlás blokád alá
kerül: megrekedünk, megmerevedünk, görcsössé válunk; a külső mozgás
akadályozott: nincs változás, megakadtunk: merev nézetek, ítéletek; életszemléletünk
(előítéletté alakult; élőhalott állapot.
Feldolgozás: az élet tempójának csökkentése, megpihenni a megkezdett úton, amelyet
sok kerülőút (^ Visszértágulat) és „folyamelterelés" jellemez; megtanulni adni úgy,
hogy nem várunk érte jutalmat a „megtérülés" értelmében: lemondás a gyümölcsről
(buddhistáknál: fala varja); önként lemondani a külső mozgásról, és megnyugodni,
befelé fordulni; következetessé és határozottá válni, hogy feloldhassuk az akadályokat
és a merevséget; cselekvés nélkül cselekedni, ami annyit jelent, hogy merev elszántság
nélkül cselekszünk, anélkül hogy függővé válnánk tetteinktől.
Feloldás: a cselekedetek közepette megtalálni a nyugalmat: felfedezni középpontunk
belső csendjét; az ellenpóluson: megértem a poláris élet lényegét, azt, hogy az élet egy
folyamat (Hérakleitosz: panta rhei = 'minden áramlik'), és a bizalmunkba fogadni
minden változást.
Ősprincípium: Mars-Szaturnusz.
írod.: Herz.

Tuberkulózis
(phthisis, tbc)
Testi szint: tüdő (kapcsolat, kommunikáció, szabadság).
Tüneti szint: a levegős tüdőszövet túrószerű anyaggá válik, a levegős könnyedségből
és szabadságból „egy nagy túrós" lesz: a lét könnyedsége elvész; tüdővész: leállítjuk
a kommunikációt, és eltávozunk; megbúvó konfliktus, amelyet nem kísér sok tünet, és
néha egészen a halálig kezelés nélkül marad: a páciensek feltűnés nélkül tűnnek el
(„csendes betegség"); a védekező rendszer gyengesége miatt (alultápláltság vagy rossz
táplálkozás, egyéb kórok, más tüdőproblémák) a tuberkulózist terjesztő kórokozók
csak többszörös támadással tudnak a tüdőben gyökeret verni és betegséget kiváltam;
fáradékonyság és étvágytalanság jellemzi a távozni készülő beteget; a súlycsökkenés
arról az öntudatlan szándékról árulkodik, hogy el akaija fogyasztani magunkat; a kissé
megemelkedett (szubfebrilis) hőmérséklet arról árulkodik, hogy itt nem dúlnak igazán
heves harcok - ehhez túl gyengék vagyunk -, csak a kommunikáció és a kapcsolatok
szerve, a tüdő hamva alatt izzik a parázs; a nyitott és zárt tbc-t a fertőzési veszélyük
különbözteti meg egymástól: az első esetben nagy, a másodikban nincs.
Feldolgozás: a jól bevált antibiotikum-kombinációk segítségével eltávolíthatók
a harcos mycobacteriumok (allopátiás megoldás), de emellett irányítsuk figyelmünket
idejében a kommunikáció és az eszmecserék csendes lefolyású konfliktusai felé;
csökkentsük a lelki-szellemi védekezést, hogy tehermentesítsük a testi részt, és az újra
megerősödhessen; tudatosítsuk azt a hajlamunkat, hogy szívesen lépünk le az
„odakozmált" kapcsolatokból; ismeijük fel, hogy szeretünk megszökni
a kommunikáció elől, engedjük ezt meg magunknak, de ügyeljünk arra,
hogy önmagunkkal mély kapcsolatot alakítsunk ki.
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Feloldás: a transzcendenssel való kapcsolatot, a másvilággal való „flörtöt" tudatosan
és hatékonyan mélyítsük el - anélkül hogy a tüdőt használnánk menekülési útnak, és
anélkül, hogy elosonnánk a polaritás elől.
Ősprincípium: Merkúr-Neptunusz.
írod.: Thomas Mann: Varázshegy (ahol a tüdőbajt igen találóan ábrázolja az író).

Tudatzavar
(ködös öntudat; lásd még: Epilepszia, Alkoholizmus)
Tüneti szint: az öntudat zavara, amely az akaratlagos mechanikus koordináció
kiesésével, illetve a külső ingertényezők csökkentett mértékű befogadásával jár
(órákon, rosszabb esetben napokon keresztül): „vitetjük magunkat" az eseményekkel
(„úszunk az árral"), ez azonban nem akaratlagos folyamat; nem vagyunk képesek
felelősséget vállalni önmagunkért és másokért sem; mások támogatására szorulunk;
elfordulás a külvilágtól, befelé fordulás; hangulati ingadozások; viselkedésbeli
változások, amelyek a személyiségtől tökéletesen idegen cselekedetekig, szexuális és
egyéb, társadalmilag büntetendő kihágásokig fajulhatnak: az árnyak birodalma ily
módon tör felszínre a tudatalattiból.
Feldolgozás: a külvilágra gyakorolt befolyást egy időre önszántunkból feladni;
tudatosan elszigetelni magunkat a külvilágtól, és befelé fordulni, saját, belső
világunkba; tudatosan átadni a felelősséget másoknak; megtanulni hálásan fogadni
a kívülről jövő segítséget; megengedni magunknak, hogy más hangulatok is úrrá
lehessenek rajtunk, amelyek eltérnek a megszokottól (akár sötét hangulatok is);
megismerkedni a saját lényünktől távol álló, az árnyak birodalmából származó, sötét
vágyainkkal; az alapprobléma (pszicho)terápiás kezelése.
Feloldás: kontempláció (mint meditációs technika); önmagunk teljes mértékű
megismerése és elfogadása; az újonnan megtalált valóság (énünk) elfogadása.
Ősprincípium: Neptunusz.

Túlsúly

Testi szint: zsírszövet (fölösleg, tartalék); gyomor (érzelem, befogadóképesség).
Tüneti szint: belső kiteljesedés helyett külső teltség; az élvezetek vonatkozásában
nem uraljuk a helyzetet; harc önmagunk súlyával (súlyosságával, fontosságával);
figyelem, szeretet és biztonság utáni vágy; az evésben leljük örömünket, a szeretet és
élvezet iránti igényünk így mutatkozik meg: a hiányzó szükségletek kompenzálása;
„ k a p p a n h á j " , „haspók"; az étel a jutalom eszköze; az étkezések kárpótolnak
az egységérzet és a szívből feltörő érzések hiányáért; védőréteg kialakítása az
érzelmektől mentes, rideg környezettel szemben: elszigetelődünk saját kis
mentsvárunkban (a testet semmi se szigeteli jobban a zsírnál: meleget alig ereszt ki,
így azonban befelé sem áramlik melegség); önmagunk „hájvárában" zavartalan
nyugalomra vágyunk; megbújunk „sárga" zsírfalaink mögött: a valósággal nem
akarunk szembesülni; menekülünk szexuális kisugárzásunktól; nem vagyunk képesek
megélni nemi szerepünket; problémák a polaritás területén: nemiségünk a „bébiháj"
szintjére süllyed (regresszió); védőréteget növesztünk magunk köré, amely megóv az
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ütközésektől, a csattanásoktól; kerek alkatunkkal terhesség benyomását keltjük, így
játsszuk el kiteljesedésünket; önmagunkkal szemben se vagyunk jóindulatúak:
naponta méregetjük magunkat, és önmagunkat gyűlöljük az eredmény láttán; torkig
vagyunk magunkkal; más szintek nem megélt terhét hordozzuk; önmagunk
fontosságának, tekintélyének és hatalmának kihangsúlyozása.
Feldolgozás: ismeijük fel és fogadjuk is el, hogy súlyunk a sajátunk, és a jelen
körülményeknek megfelelő; ne a túlzásba vitt étkezésben találjunk gyönyörűséget,
hanem jutalmazzuk magunkat más élvezeti forrásokkal: pl. gyönyörteljes szexualitás,
erotikus szertartások, gyöngéd masszírozás, szellemi-lelki (művészeti) élvezetek; ami
az evést illeti: tudatosan és élvezettel csipegessünk; alakítsunk ki helyénvaló étkezési
szokásokat; az „evést" mint pótcselekvést pótoljuk mással; fogadjuk el kövérségünket
átmeneti mentőövként, hogy ily módon megszabadulhassunk tőle; a szeretet ismét
áramolhasson bennünk és rajtunk keresztül; védekezzünk más módszerekkel
(ne a hájunkkal szigeteljük el magunkat): elutasításunkat fejezzük ki verbálisan: kilók
helyett éles és csípős megjegyzésekkel vértezzük fel magunkat, érveink legyenek
szellemesek, és vágjunk vissza fürgén, frissen; tudatosítsuk nemi szerepünket, és ezt
mutassuk is ki a külvilág felé; törődjünk bele, hogy a kötözködés sebet ejthet és
sérülést okozhat; fektessünk súlyt más szintekre; a jutalmat érdemeljük ki, és
küzdjünk azért, amiről azt gondoljuk, hogy megillet minket; vergődjük keresztül
magunkat az életen, ha kell, fogcsikorgatások közepette is; fogadjuk el az életet
olyannak, amilyen, és tanuljuk meg megemészteni az eseményeket; dolgozzunk ki új,
testreszabott életformákat, valamint alakítsunk ki egy új belső formát, amelyhez
a külső idomulhat: egy gyógyító böjtkúra szertartása kísérheti az új ideálunk felé
vezető utat; az oxigénegyensúly mozgásba lendül.
Feloldás: szeretet, amely magában foglalja a testet, a lelket és a szellemet; érezzük
magunkat egésznek, „kereknek", gyarapodjunk lelkiekben; váljunk fontossá, és ne
túlsúlyossá; a teret töltsük be; befolyási területünket bővítsük; teljesedjünk ki belsőleg.
Ősprincípium: Jupiter-Vénusz.
írod.: Súlyprob., Frau., Saulén der Gesundheit (Az egészség tartópillérei).

Túlzott faggyúmirigy-működés
(lásd: Seborrhoea)

Tüdőembólia
(a lábvénák trombózisának legveszélyesebb komplikációja; lásd még: Embólia,
Trombózis)
Testi szint: tüdő (kapcsolat, kommunikáció, szabadság).
Tüneti szint: a testben megrekedt valahol a vitalitás, és ez gátolja a kommunikációs
területet (tüdő): az életenergia megrekedése a kommunikáció és az eszmecsere
áramlását fenyegeti; a vér áramlásának és a légzésnek a zavara a tüdő érintett részén
(tüdőinfarktus): az energia nem folyik, nincs lelki kapcsolat (mindezt föláldozzuk); az
életet a polaritásrendszer blokkolása fenyegeti.
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Feldolgozás: rövid távon (allopátiás megoldás): hozzuk újra mozgásba az energia
áramlását, szabadítsuk fel a gátakat, biztosítsuk a légcserét; hosszú távon
(homeopátia): lassítsuk az életenergia áramlását, csökkentsük a csere mértékét;
a kommunikáció, eszmecsere egyes részeit tudatosan és önként áldozzuk fel;
tudatosítsuk magunkban, hogy életveszély fenyeget, ha problémánkat testi szinten
akarjuk megoldani; ne adjunk energiát a már régi, elavult kommunikációs
sémáinknak; tudatosan engedjük el a már fölöslegessé vált, nem működő
kommunikációs síkokat, kapcsolatokat: találjunk működőképesebb formát az
eszmecserére; más módon és több figyelemmel forduljunk a kapcsolatok területe felé.
Feloldás: szenteljünk több időt magunkra; csökkentsük az élettempónkat, szánjunk
időt a pihenésre; alakítsuk ki az eszmecserék új formáit.
Ősprincípium: Merkúr-Szaturnusz.

Tüdőemphysema
(lásd: Tüdőtágulat)

Tüdőérszűkület
(pulmonalis stenosis)
Testi szint: szív (a lélek központja, szeretet, érzés, energetikai központ); tüdő
(kapcsolat, kommunikáció, szabadság).
Tüneti szint: hiányzó nyitottság az élet energiaáramával szemben; az életenergia
beszűkülése, akadályozása; a tüdő és általa az egész test nem jut elegendő friss
életerőhöz (= práná)\ az energia visszatorlódása a szívközpontba: a szív jobb felének
megnagyobbodása azzal a veszéllyel fenyeget, hogy energetikai központunk felmondja
a szolgálatot.
Feldolgozás: csökkenteni kell az energiacserét és -fogyasztást más síkon
(pl. gazdasági és szociális téren), ezzel tehermentesítjük a testet; az energiát
koncentráltabban és tudatosabban kell áramoltatni; megtanulni kevesebből kijönni,
mértéket tartani; az életenergiát a szívügyekre összpontosítani.
Feloldás: életenergiánk jobb kihasználása mellett tudatosabban élni.
Ősprincípium: Nap/Merkúr-Szaturnusz.
írod.: Herz.

Tüdőfibrózis
(krónikus pneumonitis)
Testi szint: tüdő (kapcsolat, kommunikáció, szabadság).
Tüneti szint: a tüdőben a kötőszövet túlburjánzása a parenchima rovására, ennek
következtében elveszik a rugalmasság, és a levegőcsere zavara alakul ki; az élettel
folytatott kommunikáció korlátozottá válik a túl sok mellékes szövet miatt; túl sok
a mellébeszélés, a fontos dolgokra nem jut energia.
Feldolgozás: kötelezzük el magunkat jobban a kommunikációban, és találjunk több
területen egyetértést; a kötőszövet burjánzását tereljük értékesebb területek felé,
pl. a szorosabb kapcsolatok irányába.
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Feloldás: építsük és ápoljuk kapcsolatainkat, képességeinket a kommunikáció
területén.
Ősprincípium: Merkúr.

Tüdőgyulladás
(pneumonia)
Testi szint: tüdő (kapcsolat, kommunikáció, szabadság).
Tüneti szint: a konfliktust a kommunikáció területére behatoló kórokozók robbantják
ki; a kapcsolattartás (nyitottság) és az elzárkózás között erős konfliktus jön létre;
agresszív harc alakul ki a kapcsolattartás területén, csatározások kezdődnek a világgal
szembeni konfliktus terén.
Feldolgozás: hagyjuk, hogy a kommunikáció hasson ránk, ahelyett hogy a hatásokat,
kórokozókat válogatás nélkül beengednénk; a kapcsolatok szintjén folytassunk
agresszív küzdelmet, menjünk bele a csatákba; tanuljuk meg, hol a határ.
Feloldás: legyünk nyitottak az idegen impulzusokra; döntsük le kommunikációs
gátjainkat; ismerjük meg a tüdőt mint a szabadság és nyitottság szárnyát, amely
lehetővé teszi, hogy minden lénnyel kapcsolatba léphessünk: az emberekkel a nyelv
segítségével kommunikáljunk, amely a légzésen alapul, az állatokkal ugyanezen
levegő segítségével, amelyet belélegzünk, és a növényekkel az élet körforgása
segítségével, hiszen ők adják az oxigént nekünk, mi pedig a szenet, amelyre nekik van
szükségük.
Ősprincípium: Merkúr-Mars.

Tüdőödéma
(lásd még: Ödéma)
Testi szint: tüdő (kapcsolat, kommunikáció, szabadság).
Tüneti szint: a lélek vize (testünkben a lelket szimbolizáló víz) kilép a medréből
a tüdőhólyagocskák kommunikációs területére és az eszmecsere területére; a gondolat
levegős elemét elfojtja a víz lelki eleme: a gondolatok könnyedsége megfullad
az érzések feltorlódásakor; saját lelki problémáinkba fulladunk bele.
Feldolgozás: engedjük letérni a lelket a megadott, szűk pályáról, és küldjük
a kommunikáció területére; hagyjuk, hogy érzéseink behatoljanak gondolatvilágunkba; az eszmecsere területét nyissuk meg a lelki dolgoknak; búvárkodjunk
tudatosan saját lelkivilágunkban.
Feloldás: kapcsoljuk össze a vizes lelki világot a szellős gondolati világgal, és tegyük
lehetővé eszmecseréjüket.
Ősprincípium: Merkúr-Hold.

Tüdőrák
(hörgőkarcinóma; lásd még: Rák)
Testi szint: tüdő (kapcsolat, kommunikáció, szabadság).
Tüneti szint: elfajulás a kapcsolatok és a kommunikáció területén; pl. azok az
eszmecserék és kapcsolatok, amelyeket legmélyebb valónk nem fogad be, sok energiát
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fogyasztanak (a hörgők nyálkahártyája saját útját jáija); vadul és tapintatlanul
burjánzó növekedés a tüdő témakörének területén; a kommunikáció agresszív
rombolása (elsődlegesen a dohányzás miatt, lásd még az ehhez kapcsolódó alapvető
kommunikációs problémát, amely a •+ Dohányzásban jelenik meg, majd másodlagos
problémaként a rákos burjánzásban); idegen területekre is átszűrődik; tabutémákat is
érint; bebetonozott határok átlépése (alapvető membránok figyelmen kívül hagyása):
a meg nem élt, kötődésekkel teli, határokat átlépő (szeretetteljes) kommunikáció
a testbe süllyed; a határokat átlépő kapcsolatok és eszmecserék a testben agresszíven
és szűrés nélkül teljesednek ki; nem kapunk levegőt, nem tudunk tisztán lélegezni:
szűk lesz az élettér, féltjük az életterünket; eleve elrendelt fejlődési irányunktól oly
messze kerültünk, hogy a kapcsolatok és a kommunikáció területén a test siet az
elfelejtett, elnyomott téma segítségére; a szellemi-lelki növekedés ezen a területen
sokáig gátolt volt, ezért a testben agresszíven és rendezetlenül tör utat magának; a rák
megvalósítja a testben azt, amire lelki téren a megfelelő tudati területen lenne
szükség; a lélek halhatatlansága és mindenhatósága a tudatunk helyett rákos sejtekben
éli ki magát: a halhatatlanság áttörése (a sejtek területére); az ősi lényeghez való
visszakapcsolódásunk (amely a vallás lényege) a test rákos sejtjeinek regresszív
hajlamait követi: regresszió primitív (anyagcsere-) szinten.
Feldolgozás: az araszolást a rákkal (= nem a saját utunkat játjuk a kommunikációban)
helyezzük emlékezetünk előterébe, és figyeljünk rá; nyissuk meg a kapcsolat és az
eszmecserék területét saját eredeti ötleteink és merész gondolataink számára, hagyjuk
nyugodtan mások kontrollja nélkül kifejlődni és kiteljesedni ezeket; harcoljunk bátran
és kitartóan saját életünkért: gondoljunk vissza korábbi álmainkra, saját
kommunikációs formáinkra, és határozzuk el szentül, hogy újraélesztjük és
megvalósítjuk azokat; a kommunikáció területén keressünk vitalehetőségeket; azzal a
biztonsággal, hogy nincs vesztenivalónk, nyeljünk bátorságot önmagunk, saját utunk
megvalósításához: valósítsuk meg a határtalan (eszme)cserét, és hozzunk létre baráti
kapcsolatokat; konfrontálódjunk bátran idegen területekkel (gondolati síkon), amelyek
„hivatalosan" nem ránk tartoznak, erőltessük a lelki áttöréseket; téijünk vissza az
egyszerű és szerény életformához; gondoljuk végig, honnan jövünk; béküljünk ki
a test halálával; tekintsünk előre a tulajdonképpeni célra: a lélek halhatatlanságára;
fontoljuk meg a -* Rák címszó alatt felsorolt minden utasítást: mivel a rák az egész
szervezetet érinti, konfrontálódjunk vele minden területen; kezdeményezzünk baráti,
határokat átlépő, kedves beszélgetéseket; bátran álljunk ki mellettük, és számoljuk fel
(akár erőszakos eszközökkel) megrögzött kommunikációs rendszerünket; a létünk
eredetére és az életünk értelmére irányuló kérdéseket vegyük kézbe szellemi-lelki
szinten, és sejtjeinket (testünket) szabadítsuk fel ennek terhe alól.
Feloldás: fejezzük ki magunkat nyíltan; egyéni kommunikáció; ismeijük fel annak
szükségességét, hogy a testi és így életveszélyes szintről a kihívásokkal teli, ám
életmentő szellemi-lelki területre váltsunk, és ott fejlődjünk; ismeijük fel a határtalan
szeretetet, tekintsünk el a saját magunk és mások által megszabott normáktól, saját
legmagasabb törvényünk szerint éljünk és fejlődjünk; alkossunk közösséget magasabb
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emberi szinten; keressük a kommunikációt Istennel (pl. ima, meditáció útján); vegyük
kézbe a lélek mindenhatóságának és halhatatlanságának keresését.
Ősprincípium: Merkúr-Plútó.
írod.: Léi, Doh., Mkass. Krebs (Rák), Rauchen (Dohányzás), Vkass. Krankheit als
Symbol (A betegség mint szimbólum), Krankheitsbilder unserer Zeit (Korunk
kórképei).

Tüdőtágulat
Testi szint: tüdő (kapcsolat, kommunikáció, szabadság), mellkas (én-tudat, öntudat,
személyiség).
Tüneti szint: a kommunikációs terület kitágulása, felfúvódása az igazi eszmecsere
kárára (tisztázzuk és értelmezzük az alapproblémákat, mint az 4 Asztma vagy
a Hörghurut): a légzési funkció alábbhagy, mivel nem tudjuk teljesen kifújni
a levegőt; a szív jobb fele károsodik; a tüdőhólyagok belülről felfújják és kitágítják a
mellkast, ami a mellkas megnagyobbodása miatt a hatalom látszatát kelti: a hatalomvágy mögött a tehetetlenség érezhető (Doh.); a belégzés, bevitel túlzott hangsúlyozása
az elengedéssel szemben; megmerevedés (hordó alakú mellkas), amely se
rugalmasságot, se nyitottságot nem biztosít az életenergia áramlása (légzés) számára;
a felfuvalkodott ember a meggyőződés (mellkasi) hangján beszél.
Feldolgozás: tágítsuk ki belülről a kommunikáció és a kapcsolat területét; növeljük
saját erőnkből a hatalom és a befolyás területét; (eszme)cseréink legyenek
következetesebbek és rendszeresebbek; valljuk be a látszatnagyság mögött húzódó
zárkózottságunkat és a kommunikációval kapcsolatos fenntartásainkat; ismerjük be
saját tehetetlenségünket, és tegyük azt kiindulóponttá és feladattá; ismerjük fel
a szívünkre és érzéseinkre leselkedő veszélyt, amelynek a korlátozott kommunikáció
és a gátolt (eszme)csere az oka; tanuljuk meg kifejezni magunkat, ahelyett hogy
felfuvalkodottá válnánk; ismerjük fel, hogy a kommunikáció kétpólusú, ahol minden
elfogadáshoz megfelelő viszonzás is tartozik (az adok-kapok egyensúlya); fogadjunk
be többet lelkileg, hogy megszabadítsuk a testet az elvesztés problémájától; lelkileg
kevesebbet adjunk, és többet tartsunk meg magunknak, hogy mentesítsük a tüdőt az
elengedés problémájának megoldásától.
Feloldás: tekintsünk úgy a tüdőre, mint szárnyra; a kimondott gondolatok szárnyán,
a kiegyensúlyozott kommunikáció könnyedségével szálljunk; élvezzük az „adokkapok" harmóniáját.
Ősprincípium: Merkúr-Jupiter,
írod.: Léi.

Tüdőtályog
Testi szint: tüdő (kapcsolat, kommunikáció, szabadság).
Tüneti szint: a kommunikáció és a kapcsolatok szintjén elhatárolt konfliktus;
a kommunikáció szintjén vulkán található, amely ki akaija tombolni magát.
Feldolgozás: foglalkozzunk határozottan és rámenősen azzal a problémás területtel,
amely izgat bennünket.
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Feloldás: próbáljuk befogadni az újdonságot, és megoldani a konfliktust.
Ősprincípium: Merkúr-Mars.

Tüdővizenyő
(lásd: Tüdőödéma)

Tüszőrepedési fájdalom
Testi szint: petefészek (termékenység).
Tüneti szint: a tüszőrepedés fájdalmas megélése; saját női termékenységünk
fájdalmas problémaként nehezedik ránk, és figyelmet követel magának;
az érzékenység túlérzékenységbe csap át; a „halj meg, és szüless újjá" folyamatának
elutasítása.
Feldolgozás: a nagyfokú érzékenységet tereljük értelmes irányba; kövessük
figyelmesen a ciklikus történéseket, és alkalmazkodjunk azokhoz.
Feloldás: legyünk készek beleugrani a bizonytalanba, és foglalkozzunk elmélyülten az
anyaság kérdéseivel; bátran szálljunk hadba termékenységünkért.
Ősprincípium: Hold-Mars/Uránusz.
írod.: Frau.

Tyúkmell
Testi szint: mellkas (én-érzet, személyiség).
Tüneti szint: keskeny mellkas, hegyesen előreugró szegycsont, horpadt bordák;
D-vitamin- vagy naphiány következtében alakul ki, de lehet öröklött hajlam is:
vitamin (életanyag) és napfény (életenergia) hiányában szenvedő gyermekek („kis
penészvirágok"); előfordulhat, hogy mellkashorpasz deformálja a szívet és a tüdőt:
az érzelmek és a kommunikáció befagy, a magasröptű álmok kizárólag a „baromfiudvar" szűk kereteire korlátozódnak, hiszen a tyúkok „szárnyszegettsége" jellemzi
a tyúkmellű pácienseket is.
Feldolgozás: fogadjuk el a számunkra kijelölt életteret, és töltsük ki élettel, majd szép
lassan hagyjuk nőni azt; mérsékeljük a kommunikációt, és kontrolláljuk érzelmeinket;
ismerkedjünk meg sötét oldalunkkal, alapunkkal, és tanuljuk meg értékelni.
Feloldás: használjuk ki a sorstól kapott életterünket, és a lehető legjobban
gazdálkodjunk vele.
Ősprincípium: Szaturnusz (mellkas)/Nap (szív)/Merkúr (tüdő)-Szaturnusz (szűkség).

Tyúkszem
Testi szint: lábfej (kitartás, gyökeret verni).
Tüneti szint: a tyúkszem szó szerint rámutat, hogy „hol szorít a cipő"; fejünk egyes
részei nyomás alá kerülnek (a lábujjak környékén ugyanis a fej reflexzónái találhatók);
saját magunk útjában állunk; megpróbálunk védőpáncélt növeszteni gyenge pontjaink
köré, ha azonban túl kemény a páncél, előbb-utóbb elkezd nyomni, és fájdalmat okoz.
Feldolgozás: próbáljuk megtalálni a nyomás pontos helyét (a láb reflexzónáinak
térképén); keressünk szellemi-lelki védelmet, védjük meg saját magunkat különböző
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technikák segítségével; nézzünk szembe a nyomasztó tényekkel; hagyjunk fel nyomást
okozó álláspontjainkkal, vagy érveljünk helytállóbban; tegyük fel magunkban
a kérdést, hogy „hol szorít a cipő", mi az, ami nyomaszt bennünket (természetesen
lelkileg); éljünk nagyobb lábon; hagyjunk nagyobb mozgásteret lábunknak (hordjunk
nagyobb cipőt); olyan álláspontot válasszunk, amely könnyedén meg tudja állni
a helyét.
Feloldás: legyünk nagylelkűek magunkkal szemben; válasszunk kényelmesebb utat;
hagyjunk helyet gyökereink növekedésének és több mozgásteret saját magunk
számára.
Ősprincípium: Neptunusz-Szaturnusz.
írod.: Léi.

Ujjak karomállása
(lásd: Kézproblémák)

Ujjhegy, berepedezett
Testi szint: ujj (kezeim tudni a világot).
Tüneti szint: (vérző) repedések az ujjhegyen, újra és újra feltörő érzékenységi
konfliktus: képtelenek vagyunk finoman bánni környezetünkkel; szűkében vagyunk
az érzékelésnek, ami a mindennapi életben fellépő fájdalmakhoz vezet.
Feldolgozás: tudatában lenni és teret engedni a mindennapok összeütközéseinek;
megtanulni jó érzékkel kezelni környezetünket; a fájó tapasztalatokat felvállalni, a régi
sebeket hagyni begyógyulni: megnyugodni, a (házi)munkát pihentetni.
Feloldás: finom érzék, érzékenység.
Ősprincípium: Merkúr-Mars.

Ulceratio
(lásd: Fekélybetegségek)

Ulcus cruris
(lásd: Lábszárfekély)

Ulcus duodenl
(lásd: Nyombélgyulladás)

Undor
Testi szint: gyomor (érzés, befogadóképesség).
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Tüneti szint: testi ellenszenv, kifejezett elutasítás; az elmúlás és a földhözkötöttség
félelemmel teli emléke; ellenszenv az elmúlással és az anyaföldhöz való visszatéréssel
szemben.
Feldolgozás: megtanulni verbálisan kifejezni az undort (vagy iszonyatot); olyan
gyakorlatokat végezni, amelyek segítenek felismerni, hogy minden mulandó.
Feloldás: összhangba kerülni saját testiségünkkel; megbarátkozni az időskori
elmúlással, és a halál után a test feloszlásával.
Ősprincípium: Plútó-Szaturnusz.

Urémia
(lásd: Veseelégtelenség)

Urethritis
(lásd: Húgycsőgyulladás)

Urticaria
(lásd: Csalánkiütés)

Utazási betegség
(lásd még: Hasmenés)
Testi szint: vékonybél (elemzés, asszimiláció).
Tüneti szint: vészes aktivitás, buzgóság, „pörgés", képtelenek vagyunk felfogni és
feldolgozni a dolgokat; félünk megnyílni a világ számára: félelmünkben
„becsinálunk"; valójában egy nyugodt, árnyékos helyre, „árnyékszékre" vágyunk, ahol
békén hagynak; nyugalomra, regenerációra vágyunk a hódítás helyett; kifelé mutatott
túlzott nyitottság, kíváncsiság („mese a fiúról, aki világgá ment, hogy megtanuljon
félni"), pedig a (belső, lelki) valóságban már régóta félünk.
Feldolgozás: a nagyra törő tervek és világmegváltó gondolatok elengedése; bevallani
magunknak, hogy semmit nem vagyunk már képesek felfogni és feldolgozni;
visszavonulás az egyedüllétbe, a teljes nyugalomban visszatérni önmagunkhoz;
őszintének lenni magunkhoz; felismerni a bajkeverőt magunkban.
Feloldás: otthon maradni „a fenekünkön", és kevesebbet vállalni; nagyon lassan
- függetlenül saját emésztési sebességünktől - elkezdeni gyakorolni a bhogát
('megenni a világot, majd megemészteni azt'; 'világevés' 40 ), leküzdeni félelmünket
a világtól és az élettől.
Ősprincípium: Merkúr-Uránusz.
írod.: Ver., Mkass. Verdauungsprobleme (Emésztési problémák).

40 A buddhista mitológia szerint a világevés lényege, hogy az ellentétekre osztott tárgyi világ elfogyasztása során közelebb kerüljünk az egységhez.
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Üszök
(gangréna, üszkösödés, elhalt szövetek, amelyek önmaguktól felbomlanak; vérellátási
zavarok, amelyek az alapproblémát képezik)
Testi szint: végtagok (mozgékonyság, aktivitás), belek (anyagi benyomások
feldolgozása), tüdő (kapcsolat, kommunikáció, szabadság), szájüreg (felvétel,
kifejezőkészség, nagykorúság).
Tüneti szint: az élet ugyanúgy „visszavonul" bizonyos testrészekből, ahogyan
a tudatosságot vontuk meg az (egyes testrészekhez rendelhető) problémáktól.
1. száraz égés: kiszáradás (mumifikálódás); élve kiszáradni (mumifikálódni, múmiává
válni). 2. nedves égés: baktériumok okozta rothadás által élve „elkorhadni"; a teljes
szervezet bűzös felbomlása.
Feldolgozás: a már nem aktuális problémák elengedése, védelmi hadtestünk nyilvános
kivonása az ezekhez kapcsolódó területekről; hagyni az adott problémákat
önmaguktól megszűnni (pl. a haladás, előrelépés témakörét, ha a láb érintett az
égésben); a maradék életenergiát életünk lényeges, központi témáira fenntartani
(pl. „szívügyeink" rendezésére); kérdés: „Mi rohad, megy tönkre az életemben?"
Feloldás: belső nyugalom; megbékélés; annak felismerése, hogy az életben minden
földi dolog halandó; meghalni, hogy élhessünk.
Ősprincípium: Plútó-Szaturnusz.

Üvegtesti homály
(mouches volantes; szúnyoglátás, repdeső szúnyogok)
Testi szint: üvegtest, a szem része (szem = belátás, átlátás, a lélek tükre és ablaka).
Tüneti szint: az üvegtestben jelentkező feszültség hatására felhőszerűen elmosódott
képek jelennek meg a szem előtt, különösen rövidlátók (^ Rövidlátás, közellátás)
esetében; világos háttér előtt fátyolos, ködös, elmosódott képek; észlelési illúziók:
a belső képeket külsőnek gondoljuk.
Feldolgozás: különbséget kell tenni a belső (saját) és a külső problémák között:
ismeijük fel a „szálkát" a saját szemünkben, és ne gondoljuk, hogy az a másik
szemében „gerenda"; inkább mozogjunk a külvilágban, mintsem a belső mozgás
illúzióját keltsük.
Feloldás: tudatosítsuk a saját szemünk előtt lebegő fátylat, vagyis hogy „nem látunk
tisztán", és ezt építsük be tudatosan világnézetünkbe.
Ősprincípium: Nap/Hold-Neptunusz.

Vaginitis
(lásd: Hüvelygyulladás)
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Vaginizmus
(hüvelygörcs)
Testi szint: vulva, szeméremtest (védősánc), hüvely (önátadás, öröm).
Tüneti szint: hüvelygörcs lép fel, amikor a hímvessző megpróbál behatolni: a férfiaskasztrációs félelmeket tükrözi inkább, nem tartozik a jelentősebb női kórképek közé;
a férfi bennrekedésének félelmét fejezi ki; a hüvely szimbolikus vonatkozásban
ugyanis sírt jelent, a haláltól való félelmet testesíti meg - a vagina dentata fogalma
(fogazott vagina) a férfi közösüléstől való félelmének klasszikus szimbóluma,
pontosabban: fél attól, hogy ráharapnak, elnyelik; manapság a hüvelygörcs mögött
azon indíttatás rejtőzik, hogy magát a (férfi) behatolást megakadályozzuk;
a befogadási készség hiánya nyilvánul meg ebben; rettegünk a férfitől, a terhességtől
és végül attól, hogy elhagynak (a férfi behatolásának meggátolásától, illetve „foglyul
ejtésétől" való félelem is kiválthatja); testi és lelki szinten sebhelyek alakulnak ki,
amelyek szorult helyzetet teremtenek, és az érintettet aggodalommal töltik el, nemi
erőszak és bántalmazások okozta sérülések miatt is előfordulhat.
Feldolgozás: tanuljuk meg jobban óvni „szűk kis kapunkat"; zárjunk be, ha úgy
érezzük, hogy nem készültünk fel megfelelően az intimitásra; mérjük fel, hogy
kapcsolataink terén milyen mértékű a kötődésünk; tudatosítsuk a témával kapcsolatos
„görcseinket".
Feloldás: nyíljunk meg alkalmas időben, majd vonuljunk vissza; uraljuk önmagunk
szűk kis kapuját, és rendelkezzünk vele tetszésünk szerint.
Ősprincípium: Plútó-Uránusz.
írod.: Frau.

Vakbélgyulladás
(appendicitis)
Testi szint: a végbél féregnyúlványa (a vastagbélben; a tudatalatti zsákutcájának
zsákutcája), az Alvilág rendőrőrse és fegyverkovácsa egyben (a védelem szerve).
Tüneti szint: háború, utcai harcok az eldugott mellékutcákban; a gyermek első
találkozása saját árnyaival: az „ártatlan gyermekkor" és a „felnőttek veszélyes
világának" összetalálkozása; nem vagyunk képesek az életet mint „kemény diót"
megemészteni; az árnyak betörnek a mindennapokba: elnyomott, sötét agressziók
törnek felszínre (Léi).
Feldolgozás: fölismerni azokat a zsákutcákat, ahol állandóan harcban állunk; nyíltan
szembenézni saját árnyainkkal (a „gonosz, fekete emberrel"); az elnyomott, elfojtott
erőket újra a tudat felszínére emelni; lehetővé tenni a gyermek számára, hogy önálló
utakat tegyen a Jelnőttek veszélyes világába" (pubertáskori beavatási rítusok).
Feloldás: önmagunk belső, sötét ellentétpárjának, az ellenpólusnak a ©elismerése;
kibékülés személyiségünk sötét oldalaival („árnyfivérünkkel-árnynővérünkkel").
Ősprincípium: Plútó-Mars.
írod.: Ver.
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Vakság

(

{lásd még: Színvakság)
Testi szint: szem (belátás, rálátás, a lélek tükre és ablaka).
Tüneti szint: a vakság tudati szinten: nem akarunk valamit meglátni; a befelé figyelés
kényszere: ha a külvilág képeit elveszik, csak a belsők maradnak.
Feldolgozás: befelé figyelés (Sors.): belső utazás a külső utak helyett; megtanulni
látni a belső képeket: a belső képek meglátásának képessége által a külvilág képeinek
feltárása.
Feloldás: a valódi látók, a magasabb rendű összefüggések megtapasztalói, akik
minden külső forma mögött meglátták a valóságot, gyakran maguk is vakok voltak
(pl. Teiresziász a görög mitológiában; lásd még: Helen Keller élettörténetét 41); a belső
feladatok megoldása, a belső, lelki világ meghódítása.
Ősprincípium: Nap/Hold-Neptunusz.
írod.: Út.

/

Vállficam
Testi szint: vállízület (mozgékonyság és stabilitás).
Tüneti szint: (fizikai) teljesítőképességünk határainak figyelmen kívül hagyása; az
illető a szó szoros értelmében is „magán kívülre kerül", „kijön a sodrából"; túlbecsüli
saját képességeit: elbizakodott, nagyképű; rossz úton jár; „melléfog" vagy „mellényül"
a dolgoknak; túlköltekezik; „túlspirázza a dolgokat"; „túlfeszíti az íjat":
a mozgékonyság témáját eltúlozza; túlbecsüli saját lehetőségeit, túlterheli saját magát.
Feldolgozás: saját (szellemi) határainkon túlmerészkedni; a „nagy dobás", az „aranyfogás" megkísérlése; a megfelelő időpontban nekifogni a dolgoknak; testi szinten:
helyre tenni, visszahelyezni az ízületet; de átvitt értelemben is „helyre tenni" a dolgot
magunkban, vagyis megismerni és megtanulni tisztelni saját mozgásbeli
lehetőségeinket és korlátainkat.
Feloldás: bátor (szellemi) mozgékonyság; a „nagy dobás" megvalósítása saját
életünkben; túlnőni magunkon; távolabbi cél az ellenpóluson: a „túlnyújtott", eltérített
dolgokat ismét a helyes vágányba terelni.
Ősprincípium: Uránusz-Mars.
írod.: Léi.
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Váll-kar szindróma

Testi szint: váll (terhelhetőség, tartás), kar (erő).
Tüneti szint: a kar felemelésének nehézsége; nem tudjuk a továbbiakban magasban
tartam az élet zászlaját (zászlórúdját); az oldalunkkal próbáljuk egyenesbe hozni
a dolgokat (az életet), de nem sikerül; képtelenek vagyunk összeszedni magunkat,
és megmutatni, ki az úr a háznál.
Feldolgozás: pihenni, a dolgokat inkább „fél kézzel" (bal vagy jobb), vagyis játszi
könnyedséggel csinálni, és a másik oldalt pihentetni, semmi mellett sem
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41 Helen Keller: Csöndes, sötét világom - a Szerk.
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„kardoskodni"; a beteg oldalnak önként megadni a (kikényszerített) szünetet, pihenőt,
és a legszükségesebbeket a másik oldallal végeztetni el (jobb, férfias oldal: hatalom,
a kardot kézben tartani, engedelmességre bírni a világot; bal, női oldal: kérni,
befogadni, mérleget, mértéket tartani, ragaszkodni, megtartani); arra használni
a nyugalmas időszakot, hogy megkérdezzük az érintett oldalt, mi okoz akkora
fájdalmat, ami miatt megtagadja magától az életet; az érintett oldal fájdalmát
segélykiáltásnak tekinteni, és kideríteni, mi „nyomja a vállat", mi bénítja meg a kart,
vagy ki akaija „kitépni" azt.
Feloldás: foglalkozni a bal, női és a jobb, férfias oldallal; megbékülni a vállra
nehezedő gondokkal, vagy elengedni azokat.
Ősprincípium: Merkúr (kar)-Szaturnusz (akadály),
írod.: Léi.

Vállmerevség
(akár teljes merevedés; lásd még: Váll-kar szindróma)
Testi szint: váll (terhelhetőség, tartás).
Tüneti szint: az egyik legmozgékonyabb ízület nyugalmi állapotban gyorsan
megmerevedhet, rámutatva saját merevségünkre; erőfeszítés és megfeszítés
következtében létrejövő túlterhelés, belsőleg elutasított dolgokat cipelünk magunkkal
kelletlenül; megkeményedünk a túlzott erőfeszítéstől; félelem (fejünket két vállunk
közé húzni, védeni: „behúzza a nyakát").
Feldolgozás: tudatosítani a terheket és kötelezettségeket; azonosítani az akaratunk
ellenére magunkkal hordozott terheket, gondokat; lerázni magunkról az
elviselhetetlennek tűnő dolgokat; tudatosítani magunkban azokat a feladatokat,
amelyeket eredetileg önként vállaltunk fel, de időközben túl megterhelővé váltak
számunkra; őszintén tisztázni magunkkal, hogy mennyire vagyunk terhelhetőek; amit
nem tudunk könnyen viselni, vagy csak nagy megerőltetések árán (elviselni), azt
inkább tegyük le.
Feloldás: szabaduljunk meg a súlyos terhektől; dolgozzunk ki erős vállat, amelyre
mások támaszkodhatnak.
Ősprincípium: Merkúr-Szaturnusz.
írod.: Léi.

Váltóláz
(lásd: Malária)

Vándorvese, vesesüllyedés
(ren migrans)
Testi szint: vese (egyensúly, párkapcsolat).
Tüneti szint: a vese felfüggesztésének gyengesége miatt állás közben lefelé süllyed,
és emiatt a vérerekben és a vizeletszállító edényekben pangás keletkezik, illetve
fájdalmak lépnek fel: a párkapcsolat kizökken a megszokott keretei közül, szétesik, ez
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az energiaáramlás megrekedéséhez vezet, ami által a (lelki) szennyvíz eltávolítása
akadályokba ütközik, és fájdalmat is okoz.
Feldolgozás, feloldás: törődjünk jobban párkapcsolatunkkal, és foglalkozzunk
a kiegyenlítés kérdésével; a dolgokat óvatosan ragadjuk meg, és tereljük lassabban
előre; ne siettessük az energiaszállítást, és hagyjunk magunknak elegendő időt arra,
hogy a régi lelki energiáinkat nyugodt szívvel elengedhessük; készüljünk fel, hogy
ezzel kapcsolatban fájdalmas összetűzésekre kerül sor.
Feloldás: térjünk el a mindennapitól, és járjunk eddig szokatlan utakon
párkapcsolatunk területén.
Ősprincípium: Vénusz-Uránusz.

Variola major
(lásd.: Himlő)

Varix
(lásd: Visszértágulat)

Vashiányos vérszegénység
(lásd még: Vérszegénység, Ásványi anyagok hiánya)
Testi szint: vérfesték (az életerő színe).
Tüneti szint: fáradékonyság, levertség, hervadtság és általános energiahiány; hiányzik
a vas energetikai ereje; nem érvényesül a támadás és az újrakezdés „piros" színe.
Feldolgozás: hosszú távra berendezkedni férfienergia nélkül; függetlenítenünk kell
magunkat a férfienergiától; lágyan, nyugodtan és lazán, görcsölés nélkül, feszültségmentesen élni az életet; megtenni, amit kell; ráállni saját hullámhosszunkra;
felelősséggel felvállalni saját egyéniségünket; energiafelhasználás tekintetében
tudatosan, takarékosan és szerényen élni.
Feloldás: nyugodt higgadtsággal megbirkózni az élet nehézségeivel
(a buddhizmusban: forgásban tartani a kereket - nem lelkesedésből, hanem mert
forognia kell); előre megszabott életpályánkat határozottan és egyedi módon bejárni;
odaadást gyakorolni.
Ősprincípium: Mars-Neptunusz.
írod.: Szívpr.

Vastagbélgyulladás
(colitis chronica; lásd: Colitis ulcerosa)

Vastagbélrák
(lásd: Végbélrák)

Végbélelőesés
(prolapsus ani; nyálkahártya-előesés a végbél utolsó szakaszában)
Testi szint: végbélnyílás (az Alvilág ki- és bejárata).
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Tüneti szint: a végbél utolsó szakaszának egy darabja kitüremkedik a végbélnyíláson;
az árnyvilág a hátsó részen keresztül napvilágra, vagyis a tudat felszínére akar törni;
az Alvilág kapuja kifordul, és a záróizmok felmondják a szolgálatot: a pokol kapuit
már nem lehet ellenőrzés alatt tartani.
Feldolgozás: önszántunkból közelíteni életünk sötét oldalai, az árnyak birodalma felé;
bevallani magunknak, és napvilágra hozni saját sötét oldalainkat: (f)elismerni azokat
az elhanyagolt lelki tartalmakat, amelyek most hátulról akarnak felszínre törni
(„valamit kiteregetni" = megmutatni, közszemlére tenni); észrevenni azon tényezőket,
amelyek árnyékvilágunkat nyomás alatt tartják; szembenézni árnyainkkal és
megtanulni kifejezni azokat (a pszichoterápia segítségével).
Feloldás: megbékélés saját árnyaink birodalmával; árnyaink integrálása
személyiségünk elválaszthatatlan részeként = önmegvalósítás: én + az árnyaim = saját
magam (C. G. Jung).
Ősprincípium: Plútó.

Végbélgyulladás
(lásd: Proctitis)

Végbél körüli ekcéma
(lásd még: Ekcéma, Bőrkiütés)
Testi szint: bőr (határ, kápcsolat, gyengédség), végbélnyílás (az Alvilág ki- és
bejárata).
Tüneti szint: valamely sötét erő egy érzékeny területen áttöri a határt a külvilág felé;
az eddig visszatartott, elnyomott életterületek támadást indítanak az elnyomás
határterületei ellen, hogy ily módon láthatóvá váljanak (Út.): félelemmel teli
védekezés egy kifelé törő anális és/vagy egy tudattalan (vagy eltitkolt) konfliktussal
szemben; az integritás megsértése anális téren belülről; a tiszta bőrt elcsúfítja
a tisztátalan ekcéma; visszataszító látvány a bőr felületén: a „tiszta udvar, rendes ház"
ellentéte, rendetlenség, tisztátalanság a saját portánkon; a lélekenergia (a váladék)
elkenődik (kiválasztódik) az Alvilág kijáratánál: állandóan nedves a „hátsó kijárat";
elnyomott félelmek, a nyomás utat keres magának: a „zabszemeffektus" ellentéte.
Feldolgozás: a belsőt kívülre, az alsót felülre engedni, az anális problémák számára
önhatalmúlag megnyitni a belső határokat; az elnyomott érzéseket felszabadítani; az
állítólagosán tisztátalan gondolatokat beengedni a tudatunkba, ott szembesülni velük,
és elfogadni azokat; felkészülni a sérülésekre, amelyek pl. megrázó felismerések
formájában jelentkeznek; sebezhetővé (érzékennyé) válni; tisztázni, mitől akar az
ember a hátsó kijáraton keresztül megszabadulni, anélkül hogy az napvilágra jönne;
pragmatikus terápia: kezelés saját vizeletünkkel (a lefolyórészt szennyvízzel átmosni);
figyelmünket a végbéltájékra összpontosítani, és ezzel a területtel behatóbban
foglalkozni.
Feloldás: önmagunk felvállalása sötét oldalainkkal együtt (a hátsó kijárat
megtisztítása azáltal, hogy szellemileg-lelkileg nyitottá válunk életünk sötét, látszólag
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tisztátalan dimenzióira); a sötét, anális témák kinövésének támogatása, és
megvilágítása a tudatosság fényével.
Ősprincípium: Plútó.

Végbél rák
(a leggyakoribb békák; lásd még: Rák, Anus praeter, Székrekedés)
Testi szint: végbél (Alvilág), vastagbél (tudatalatti, Alvilág).
Tüneti szint: gyakran székrekedés (mohóság, sóvárgás) következményeképpen alakul
ki: az árnyékbirodalom (vastagbél-nyálkahártya) határainak krónikus ingerlése; nem
megoldott konfliktusok az árnyak birodalmából: rettenetes, visszataszító,
rosszindulatú konfliktusok; a kiválasztás és elengedés területének elfajulása:
a visszatartás gátolja a fejlődési folyamatot, a „halj meg, és szüless újjá" folyamata
megszakad, ha tartósan időzünk a halott dolgoknál (a férfias, gyűjtögető és birtokló
társadalom tipikus problémája - emiatt nagyon elteijedt manapság a ráknak ez
a fajtája); tudattalanul és tapintatlanul buijánzó növekedés az Alvilágban; az
elengedés és kiválasztás területén oly mértékű eltérés az eredeti fejlődésiránytól, hogy
a test segíti kifejezésre jutni a (feledésbe merült, elfojtott) témát; a szellemi-lelki
növekedés ezen a területen olyan sokáig volt gátolt, hogy az most erőszakos,
rendezetlen módon tör magának utat a testben; a rák testileg valósítja meg azt, amit a
megfelelő tudati szinten, lelkileg kellene; a „leválás" (amikor átlépünk egyik világból
a másikba) akadályokba ütközik; alapfélelmünk, hogy belső káoszunk áija elönt
bennünket, takarékosságunk vagy akár mohóságunk is útjában áll valódi
feladatunknak; fejlődésellenesség: „nem tesszük a dolgunkat"; eltérünk élettervünktől:
félelem önmagunk megélésétől; a tudattalan árnyékbirodalomhoz „elfajult"
(nem a fajtánknak megfelelő) kapcsolat fűz; az eddig nem megélt támadó erő
kirobbantja a háborút; az agresszió az Alvilágban tör utat magának; hátrafelé veszi az
irányt; hanyatlás testi szinten.
Feldolgozás: takarítsuk ki a lelki hulladékot (mitológiai példakép: Herkules, aki
kitrágyázza Augiász istállóját); tartsuk meg a lényegeset (szellemi-lelki szinten);
foglalkozzunk tudatosan az elengedés témakörével, ismeijük fel benne életutunk egyik
feladatát; állítsuk kihívás elé az árnyékbirodalom határait, meijünk szembenézni női
énünkhöz kapcsolódó félelmünkkel, merüljünk el benne, amíg az végül feloldódik;
zárkózzunk el bizonyos ügyektől (amelyek csak az anyagiakra vonatkoznak); az
elengedés területén kapjanak teret szokatlan elképzeléseink és merész fantáziánk;
fontoljuk meg a 4 Ráknál felsoroltakat: mivel a rák az egész szervezetet érinti,
konfrontálódjunk vele minden területen, ismeijük el, hogy eltértünk eredeti
életfeladatunktól; téijünk vissza a valódihoz: a sajátunkhoz; érezzük át az ősi,
eredendő félelmet; próbáljunk szokatlan utakon szembesülni árnyoldalainkkal;
„bánjunk el" bátran a tudattalannal.
Feloldás: árnyékvilágunkat egyéni módon, határozottan és harciasan építsük be
életünkbe; ismeijük fel annak szükségességét, hogy át kell térnünk a testi, és ezáltal
(élet)veszélyes szintről a kihívásokkal teli, de életmentő szellemi-lelki szintre, hogy
ott fejlődhessünk; fedezzük fel a minden határt felülmúló szeretetet, szabaduljunk meg
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az idegen döntésektől, a saját és az idegen normáinktól, éljünk csak a legfőbb
törvényeink szerint, és fejlődjünk.
Ősprincípium: Plútó-Plútó.
írod.: Ver., Léi, Vkass. Krankheit als Symbol (A betegség mint szimbólum),
Krankheitsbilder unserer Zeit (Korunk kórképei), Mkass. Krebs (Rák).

Végbélrepedés
(fissura ani)
Testi szint: végbél (az Alvilág ki- és bejárata), bőr (határ, kapcsolat, gyengédség).
Tüneti szint: a végbél nyálkahártyáján kialakuló fissurák, berepedések (a kiinduló
helyzet tisztázása és elemzése
Székrekedés): „a hátsóját ledolgozza", vagyis
túlságosan nagy erőfeszítéseket tesz valamiért; túl kemény „rögök" eltávolítása, ami
megsebzi az illetőt; felhorzsolt, sérült „hátsó kijárat", „hátsó udvar"; a hátsó fertályon
vérezni: életerőt veszíteni (véráldozat).
Feldolgozás: az alapvető kérdés tisztázása: kiért vagy miért „hajtunk" (kiért/miért
„dolgozzuk le a hátsónkat"); a sötétség birodalmából származó rögöket inkább átvitt
értelemben eltávolítani; tisztázni, miért kell utólag ilyen keményen megfizetni; nyomatékosan síkraszállni, bevetni magunkat a másikért (legyen az ember vagy bármi más).
Feloldás: a hátsó kijárat megtisztítása, meggyógyítása azáltal, hogy szellemileglelkileg nyitottá válunk életünk sötét, látszólag tisztátalan témáira.
Ősprincípium: Plútó.

Végbélsipoly
(fistula ani)
Testi szint: végbélnyílás (az Alvilág kijárata).
Tüneti szint: téves kísérlet arra vonatkozóan, hogy kiutat találjunk az árnyékvilágból;
kerülő- és rejtekutak, illetve kiutak keresése a sötét témakörökből; olyan kiút keresése,
amely csak hátránnyal jár számunkra; a teremtés (a test) teherbíró képességének
arcátlan kihasználása és túlterhelése; a sötét és kellemetlen témák halogatásának
veszélye (bélbaktériumok).
Feldolgozás: új lehetőségek keresése, amelyek segítenek napvilágra hozni a rejtegetett
árnytémákat; új, nem hagyományos utakat kipróbálni, hogy saját Alvilágunkat
feltárhassuk a magunk számára; megtanulni az elengedés konfliktusait új, szokatlan
módon kezelni.
Feloldás: saját, szokatlan utakat találni életünk már túlnőtt, kinőtt témáinak
eltávolítására; a régi határok áttörése; az elengedés nem hagyományos, újszerű
útjainak kipróbálása; kreativitás árnyéktémáink feldolgozásában.
Ősprincípium: Plútó-Uránusz-Merkúr.
írod.: Ver.

Vegetatív disztónia
(orvosi kényszerdiagnózis; lásd még: Sympathicotonia, Magas vérnyomás)
Testi szint: zsigeri idegrendszer (idegek = hírközlés).
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Tüneti szint: vegetatív szinten tévesen geijesztett nyomás: a sympathicotoniás (férfias
jellegű) és parasympathicotoniás (női jellegű) energiák között fennálló természetes
egyensúly eltolódik a férfias, aktív energiák irányába, ami a szervezetet tartós
erőfeszítésre készteti, az igénybevétel állandósul, az érintettek túlfeszítik magukat, és
a tünetek végtelen sokasága jelenik meg.
Feldolgozás, feloldás: találjuk meg a középutat, illetve egyenlítsük ki az előretörekvő,
férfias és a megújulásra vágyó, nőies erőket.
Ősprincípium: Merkúr.

Végtagrángás
(jactatio)
Testi szint: végtagok (mozgékonyság, aktivitás).
Tüneti szint: a végtagok hirtelen és váratlanul rángatózni kezdenek; a kar és a láb
önkéntelen, akaratlan kapálózó mozgást végez: a visszafogott mozgás energiája
kontrollálatlanul tör elő.
Feldolgozás: kövessük a mozgási impulzusokat; hagyjuk, hogy végtagjaink célzott
tevékenységekben éljék ki magukat: táncoljunk szabadon, rázzuk ki a testünket; oldjuk
fel a feszültséget.
Feloldás: a belülről gátolt tevékenységek és a befagyott, lebénult mozgási minták
tréfás feloldása.
Ősprincípium: Uránusz.

Vékonybélgyulladás
(lásd: Crohn-betegség)

Véraláfutás
(haematoma, lásd még: Kötőszöveti gyengeség)
Testi szint: bőr (határ, kapcsolat, gyengédség), kötőszövet (kapcsolat, tartás,
kötelezettség), erek (az életerő útvonalai).
Tüneti szint: könnyen beleütközünk mindenbe: könnyű minket elkápráztatni;
sebezhetőség, sértődékenység és haragtartás; a megbotránkoztató gondolatok testileg
is láthatóvá válnak; sokkal inkább lehet ránk testileg, mint lelkileg (azaz tudati
szinten) mély benyomást tenni; sokáig emlékszünk minden megbotránkoztató
eseményre és összeütközésre; az erőszak áldozatai vagyunk; az életáram szabad
folyásának megzavarása; az életáram valamely csatornájában kialakult hiba,
rendellenesség; az élet valóban megbotránkoztató eseményeit nem látjuk meg, csak
a kis, jelentéktelen lökéseket és összeütközéseket (testi szinten).
Feldolgozás: valóban átadni magunkat olyan erőknek, amelyek mély benyomást
gyakorolnak ránk, inspirálnak és megbotránkoztatnak; az érzékenység egy magasabb
szintű kihasználása, bevetése; memóriatréning, melynek segítségével jobban fejben
tudjuk tartani azokat a dolgokat, eseményeket, személyeket és történéseket, amelyek
ösztönzőleg hatnak ránk; az ellenpólus bevonásával: önszántunkból menni, ahelyett
hogy „löknének" minket; kezünkbe venni a kezdeményezést, ahelyett hogy külső,
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idegen ösztönzésre várnánk; ugyanakkor nyitottá is válni a külső biztatásra; a külső
impulzusok befogadása, illetve azok hatásainak elfogadására; bátor gyakorlatok arra
vonatkozóan, hogy el tudjuk fogadni azt, amit kapunk: taj esi, aikidó és egyéb
küzdősportok; a külső lökések, akadályok felhasználása, hogy megálljunk és
elgondolkodjunk, valójában mennyire félünk a kötöttségektől és a szoros
kapcsolatoktól az életben.
Feloldás: egy pillanatra megállni, felpillantani az életáram folyásából; az érzékenység
és befogadóképesség lelki szinten történő megvalósítása.
Ősprincípium: Mars-Hold.

Véralvadás
(lásd még: Trombózis, Keringési zavarok).
Testi szint: vér (életerő), vérerek (az életerő útvonalai).
Tüneti szint: az életerő áramlása megakad; a folyékony, szabadon áramló dolgok beszáradása, megmerevedése (Herz.), az életfolyamat korlátozása és megrekedése (Herz.).
Feldolgozás: több időt hagyni magunkra; életünk tempóját csökkenteni, semmit sem
elhamarkodni; az életfolyamatból valamit rögzíteni, kiemelni, „kezdeni valamit az
életünkkel"; az élet lényeges dolgainak kikristályosítása; életünk bizonyos (az embólia
által érintett) területeit blokkolni, illetve redukálni.
Feloldás: áramló életenergiánkat konkrét tervek megvalósítására felhasználni.
Ősprincípium: Mars/Merkúr-Szaturnusz.

Vércsoport-inkompatibilitás
(ABO-inkompatibilitás)
Testi szint: vér (életerő), védekező rendszer (védelem).
Tüneti szint: az anyai és gyermeki vitalitás közti összeegyeztethetetlenség; az anya
védekezése a gyermekkel szemben; az anya nem fogadja el gyermekét sajátjaként
(saját „húsa-véreként").
Feldolgozás: szellemi-lelki konfliktus a gyermekkel; meditációk az anyaszerepen.
Feloldás: a gyermeket elfogadni önálló lényként (lásd: Kahlil Gibran A próféta című
könyvének „gyermekekről" szóló fejezetét), a gyermek vitalitásának elfogadása,
az anyának vissza kell fognia saját vitalitását a gyermekével szemben.
Ősprincípium: Hold-Uránusz.

Verejtékm i rigy-tályog
Testi szint: verejtékmirigy (csatorna, zsilip), elsősorban a hónaljban, de az ivari
és anális területen is (az elsődleges és másodlagos nemi szervek területén).
Tüneti szint: a streptococcus baktériumok behatolnak a verejtékmirigy járataiba, és
ott csomót képeznek, amely egyben lelki csomót is szimbolizál: égető konfliktus az
intim testrészekben, amelynek a testszagokhoz és a szagokkal való
területmegjelöléshez van köze; harc a személyes „illatnévjegyért", az élvezetek és
a szerelem intim területeiért; be nem ismert és fel nem vállalt konfliktus a csábítás
(titkos) tartományában.
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Feldolgozás: a vulkánt inkább lelkileg, semmint fizikailag hagyjuk kitörni; tudatosan
nyitni az izgalmas dolgok felé (mindenekelőtt a szexualitás terén), mintsem a testet
nyitni meg a kórokozók számára; saját (el)csábító lényünk kibontakoztatása;
megtanulni egyértelműen kifejezni a bennünk rejlő csábító erőket; saját
(vadász)területeink megvédelmezése személyes illatunk segítségével; harcosan kiállni
személyes jegyeinkért; saját régióink kiépítése személyes eszközökkel az intimitás
területén; meg kell tanulnunk kifejezni önmagunkat; az orvosok által felszakított
tályog csak újabb vulkánkitörésekhez vezet (visszaesés).
Feloldás: nem ismerni megalkuvást az intim területen, nyílt erőkkel harcolni
személyes jegyeink megőrzéséért.
Ősprincípium: Vénusz/Szaturnusz-Plútó.

Véres széklet
Testi szint: emésztőrendszer (ind. bhoga = 'megenni a világot, és megemészteni azt').
Tüneti szint: az élet vize helytelen módon a szemétlerakáshoz, az Alvilágba kerül
(a legfontosabb, mint minden akut esetben, először a hagyományos orvoslás módszerével megtalálni az okot, és értelmezni azt): az életenergia elfolyik a salaktalanítás
alkalmával; az életerő piros jelképe feketére vált, ami a halál szimbóluma; véráldozat.
Feldolgozás: az életenergiát az árnyak birodalmába terelni: az árnyak konkrét
életünkre vonatkoztatott feldolgozása; energiát bocsátani az olyan szervek
rendelkezésére, amelyek eltérnek a hagyományos, egyenes útvonaltól, teret engedni az
árnyékos oldalnak; a „halj meg, és szüless újjá" elvvel (az örök változás elvével) való
foglalatosság.
Feloldás: árnyterápia: kibékülés Plútóval, illetve Hadésszel, azaz a túlvilág, a holtak
birodalmának istenével, aki egyben a gazdagság istene is: a kreatív potenciál sokszor
az árnyak birodalmában rejtőzik; kibékülni azzal a ténnyel, hogy az élet végső célja
a halál.
Ősprincípium: Plútó-Mars.
írod.: Ver.

Vérhányás
(haematemesis; véres -* Gyomorfekély, illetve Nyelőcsővarix)
Testi szint: gyomor (érzelem, befogadókészség), nyelőcső (tápanyagszállítás).
Tüneti szint: (az alaptünetet a hagyományos orvoslás szerint ki kell vizsgálni!)
kiköpni az élet vizét (az életenergiát): belső sebek felszakadása; a vitalitás elvesztése;
a saját vérünkkel fizetünk meg valamiért (vérzünk).
Feldolgozás: az áldozatkészség kifejlesztése magunkban; rendezni kifizetetlen
számláinkat.
Feloldás: életenergiát fektetni egy olyan problémába, amely megoldásra vár.
Ősprincípium: Mars-Neptunusz/Uránusz.
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Vérhas
(dizentéria; lásd még: Hasmenés)
Testi szint: vastagbél (tudattalan, Alvilág), nyálkahártya (belső határ, sorompó).
Tüneti szint: a test általános (lázas) mozgósítása az Alvilágba behatoló ellenségek
ellen (vérhasbaktériumok = Shigella); a félelemtől „becsinálunk", „megy a hasunk",
„tele a gatyánk"; „vért izzadunk" (véres-nyálkás hasmenés): elveszíteni az élet vizét
és sóját; menekülés az ájulásba (a vérkeringés összeomlása).
Feldolgozás: átfogó, kimerítő harc az árnyékvilágért, minden, rendelkezésre álló
eszköz bevetésével; nyitottá válni az árnyéktémák irányában, ahelyett hogy az
Alvilágot nyitnánk meg a kórokozók számára; felismerni szorult helyzetünket,
félelmünket, és következetesen, koncentráltan feldolgozni; életfontosságú,
egzisztenciális dolgokról lemondani; (egészen az önfeladásig) megtanulni
ajándékozni; a hatalmat önként feladni.
Feloldás: az árnyékvilágot a tudatosság jafcfyájával bevilágítani és meghódítani;
a félelmet átalakítani következetességgé és fegyelmezettséggé; megvalósítani a kitartó
odaadást; letérdelni a világ elé; hatalmunkat egy magasabb rendű Létező kezébe adni,
rábízni magunkat.
Ősprincípium: Plútó.
írod.: Mkass. Verdauungsprobleme (Emésztési problémák).

Vérmérgezés
(szepszis)
Testi szint: vér- (életerő) és nyirokkeringés mint az immunrendszer részei.
Tüneti szint: zavart okozó lelki gondok (= kórokozók) árasztják el a szervezetet,
veszélyeztetve teljes egzisztenciánkat; a védekező rendszer általános mozgósítása
az idegen betolakodók ellen (láz): a harc (az antitestek harca a kórokozókkal)
megrázza az embert (hidegrázás), a pulzus és a szív őrült tempóban ver, az anyagcsere
is maximális teljesítményt nyújt; majd lassan megadja magát (kábultság), a saját
csapatok visszavonása (ájulás), fegyverletétel (vérnyomás-összeesés), majd a teljes
megadás (halál).
Feldolgozás: meg kell tanulnunk a minket érintő kellemetlen, izgató problémákra
tudatosan odafigyelni, és be kell engednünk ezeket a történéseket az életünkbe,
ahelyett hogy testi szinten nyitnánk meg „kapuinkat" a kórokozók előtt; kinyílni az
idegen gondolatokra, öüetekre és impulzusokra; nyitottá válni a szokatlanra; az idegen
impulzusokkal szembeni „vérre menő" vitában teljes odaadással küzdeni, de a régi,
elavult elképzelésekkel is megtanulni szembehelyezkedni, és magunkra vállalni
a kockázatot annak érdekében, hogy a „dogmák" alulmaradjanak a vitában; kinyílni az
újra, az ismeretlenre, feladni a szokás hatalmát, és engedni az új ötletek „csábításának"; megengedni magunknak a változást; testi szinten: más módszerekkel, vagyis
idegen katonákkal (jelen esetben az antibiotikum zsoldosaival) segíteni a rendszert.
Feloldás: egzisztenciális kihívás, változás; szellemi összecsapások véghezvitele;
maximális odaadás, a végsőkig tartó küzdelem vállalása.
Ősprincípium: Mars-Plútó/Neptunusz.
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Verőérgyulladás
(arteritis)
Testi szint: erek (energiapályák), artériák (az energiaellátás útvonalai).
Tüneti szint: krónikus, tudat alatti konfliktusok az energiaelosztással kapcsolatban:
„utcai harcok" (hiszen az erek maguk is energiautak).
Feldolgozás: megvitatni magunkban az energiaelosztás kérdését.
Feloldás: bátran fel kell venni a harcot saját energiánk bevetése érdekében; és ehhez
új utakat kell találnunk.
Ősprincípium: Merkúr-Mars.

Verőértágulat
(lásd: Aneurizma)

Verruca vulgáris, acanthosis
(tüskésszemölcs a talpon; lásd még: Talpszemölcs)
Testi szint: talp (gyökeret verni, kapcsolat a földdel).
Tüneti szint: a kapcsolat az anyafölddel fájdalmat okoz, mint ahogyan az állás is,
vagy a dolgok megértése; fájdalmas gyökeret verni; a Földanyánkkal való kapcsolat
feszült, nem zökkenőmentes.
Feldolgozás: lágyabb fellépés; óvatosan bánni a Földdel és saját gyökereinkkel;
megtanulni vállalni önmagunkat a fájdalmas és nehéz élethelyzetekben is; feltenni
magunknak a kérdést: „Vajon hol nyom a cipő?"; a fájdalmas benyomásoknak is teret
kell engednünk életünkben, hagyni, hogy mások jó benyomást keltsenek bennünk.
Feloldás: a megértés, együttérzés kifejlesztése a fájdalmas helyzetekben: „fájdalmatok
a megértést magába záró mag megtörése" (Kahlil Gibran: A próféta).
Ősprincípium: Mars-Neptunusz.

Vérszegénység
(anémia; lásd még: Vashiányos vérszegénység, régebben „sápkórnak" is nevezték)
Testi szint: vér (életerő).
Tüneti szint: a vörösvértestek túl alacsony száma a vérben, vagyis túl kevés
színezőanyag = az életet túl alacsony intenzitással, színtelenül éljük; az életerő hiánya,
energiahiányos állapot, állandó fáradtság, levertség, gyengeség; örömtelen élet;
visszautasítjuk a ránk osztott életenergiát, amelyet tetterőre válthatnánk; kevés
érdeklődést mutatunk az élet dolgai iránt; a betegséget alibiként használjuk fel
passzivitásunk igazolására (Út.); lelkileg képtelenek vagyunk kinyílni, az élet
áramlását befogadni; szellemi-lelki restség, tehetetlenség; a sápadt külső jól mintázza
a „sápadt", színtelen életmódot; sápadtság a kimerültségtől vagy az ijedtségtől, hiszen
a hölgyek esetében pl. az állandó, havi rendszerességgel jelentkező „véráldozatot"
(menstruációt) semmivel nem lehet ellensúlyozni; hemoglobinémia (a vérszínezék
felbomlása): az élet teljes „kifakulása".
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Feldolgozás: az élet tudatos, nyugodt megközelítése; a középpont nyugalmába
helyezkedni; a valódi szerénység elsajátítása; a külvilág hektikusságától való tudatos
elfordulás, csöndgyakorlatok: a gyengeségből erőt menteni.
Feloldás: saját (nyugalmi) középpontunk megtalálása; a lényegre koncentrálni:
kinyílni az életre, belső életet élni.
Ősprincípium: Mars-Szaturnusz-Hold
írod.: Herz.

Vérszegénység, súlyos
(anaemia perniciosa; lásd: Biermer-anémia)
Testi szint: gyomor (érzés, befogadókészség).
Tüneti szint: a gyomor nyálkahártyájának problémái B12-vitamin-hiányt okoznak, ami
a vörösvértestek, az életerő hordozóinak érési zavarához vezet, csökken a teljesítmény:
akaratgyengeség és struccpolitika; szédülés:
Egyensúlyzavarok és Ájulás:
megjátszani magunkat, és elmenekülni a felelősség elől; járási zavarok: nincs
előrelépés; 4 Sárgaság (icterus): akadály a vér lebontásában;
Nyelvégés,
a nyelvizmok sorvadása: az égető vágy ellenére („itt van a nyelvünk hegyén") nincs
semmi mondanivalónk.
Feldolgozás: (B12-vitamin adagolása után): visszavonulni a teljesítmények és a tettek
mezejéről; őszintének lenni önmagunkhoz, és átruházni másra a felelősséget,
lemondani bizonyos funkciókról; belső fejlődésünk érdekében a külvilágban kell
„visszavenni a tempót"; valóban kifejezni azt, ami a nyelvünkön van, amíg még
lehetőségünk van rá.
Feloldás: az életerő elfojtása helyett inkább az aktivitásunkból vegyünk vissza.
Ősprincípium: Mars-Szaturnusz/Neptunusz.

Vertigo
(lásd: Egyensúlyzavarok)

Vérvizelés
Testi szint: vese (egyensúly, párkapcsolat), húgyutak (szennyvízcsatorna).
Tüneti szint: az életerő elfolyik a (lelki) szennyvízcsatornán keresztül (az alapvető
probléma tisztázása és értelmezése).
Feldolgozás: bőkezűbben bánni vitalitásunkkal; tereljük az életerőt a lelki oldalra, és
áramoljunk vele együtt, tanuljuk meg elengedni magunkat.
Feloldás: hagyjuk áramolni vitalitásunkat.
Ősprincípium: Mars-Hold.

Vérzékenység

(hemofília; általában nőktől örökölhető, de szinte csak férfiaknál fellépő betegség;
lásd még: Vérzékenységi hajlam, Örökletes betegségek)
Testi szint: vér (életerő).
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Tüneti szint: az életenergia stabilizálási képességének az X-kromoszómán keresztül
öröklődő hiánya: az elvérzés veszélye fenyeget; az életenergia az első adódó
alkalommal tovaszökik: az életerő elvesztésének veszélye, álmosság, gyengeség,
bágyadtság; külső-belső vérzések, a belső vérzések még veszélyesebbek (pl. ízületi
vérzések: minden hirtelen mozdulat előidézheti; -* Fogínyvérzés: az erőszak bölcsője
(az íny) különösen érzékeny, veszélyeztetett); az élet oly drága vizével (a vérrel) való
kényszerű óvatos bánásmód: ez azt is jelenti, hogy magával az életerővel is csínján
kell bánni, keretek között tartani működését, és minden lépésnél ellenőrizni;
a vértranszfúzió az életerő „kölcsönzését" jelenti, ami azonban csak rövid ideig tart ki;
életfeladattá válik, hogy mindenfajta erőszakot - a sebesülés legkisebb lehetőségét is
- el kell kerülni (a fizikai sík megélését a Mars princípium jelenléte nélkül
„megúszni"); a korai halál Damoklesz-kardja ott függ a feje felett, fel kell ismerni
a fizikai valóságon kívül létező lényeges dolgokat; valamely örökletes dologért
vérezni = megfizetni valaminek az árát.
Feldolgozás: a múlt örökségét komolyan venni, és magunkban feldolgozni; meg kell
tanulni saját életerőnknek nagylelkűen teret engedni, és energiát ajándékozni (erő,
pénz vagy idő formájában); elengedési gyakorlatok; megtanulni elfogadni a segítséget;
elfogadni, hogy külső támogatásra szorulunk; lelki szinten sebezhetővé válni;
figyelem-összpontosítási gyakorlatok (pl. za-zen ülőgyakorlatok, vipasszánameditáció); olyan gyakorlatok, amelyek abban segítenek, hogy le tudjunk mondani az
agresszió szükségletéről: szelíddé, jámborrá válni („boldogak a szelídek, mert övék
a mennyek országa"); tudatosan megtanulni értékelni az időt és az életenergiát:
meditációk a „halj meg, és szüless újjá" elvén; önszántunkból áldozatot hozni
valamiért, mielőtt még erre más kényszerítene bennünket; az életet lelki-szellemi síkra
helyezni, hiszen a fizikai világ túlságosan veszélyes.
Feloldás: elengedni az ego hatalmi törekvéseit; elismerni az élet ajándék mivoltát:
tisztelet az élet minden formájával szemben; kibékülés létünk bizonytalanságával és
halálunk bizonyosságával (Tibeti és egyiptomi halottaskönyv).
Ősprincípium: Mars/Szaturnusz-Plútó.

Vérzékenység! hajlam
(diathesis haemorrhagica)
Testi szint: vér (életerő).
Tüneti szint: gyengeség, az életerő elvesztése, fáradékonyság, kimerültség.
Feldolgozás: áldozathozatal, az elengedés gyakorlatai, egyszerűen hagyni megtörténni
a dolgokat; mélyebb szintű kikapcsolódás; az életáram harmonizálására szolgáló
gyakorlatok, mint pl. a taj esi vagy a esi kung.
Feloldás: életerőnk önszántunkból történő továbbajándékozása; az ego-törekvések
elengedése.
Ősprincípium: Mars-Neptunusz.
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Vérzés
(hirtelen nagy mennyiségű vér távozik valamely testnyíláson, pl. végbélen, hüvelyen,
szájon keresztül)
Testi szint: alapprobléma a bélben (anyagi benyomások feldolgozása), a méhben
(termékenység, védettség), a tüdőben (kapcsolat, kommunikáció, szabadság) és
a nyelőcsőben (táplálékszállítás).
Tüneti szint: az élet vizének (a vérnek) méltánytalan pazarlása; nagy mennyiségű
életenergia elvesztése; akut életveszély a vitalitás elvesztésével; véráldozat; halálos
ijedtség.
Feldolgozás: vitalitásunkat inkább szokatlan, meglepő tervek megvalósítására
fordítani; fenntartás nélküli, nagy mennyiségű energia bevetése; megtanulni átadni
magunkat a rajtaütésszerű, hirtelen meglepetéseknek; elmélkedés az életerő végleges
elveszítésén.
Feloldás: életerőnk különleges tettek szolgálatába állítása; megbékélés saját
halandóságunk gondolatával; a halálnak mint az élet utolsó állomásának az
elfogadása.
Ősprincípium: Uránusz-Mars.

Vesedegeneráció
(lásd: Nephrosis)

Veseelégtelenség
(insufficientia renalis, egészen a húgyvérűségig, urémiáig teijedhet)
Testi szint: vese (egyensúly, párkapcsolat).
Tüneti szint: teljesítménygyengülés, fáradtság: már nem tudunk és nem akarunk
semmit sem elfogadni az élettől; étvágytalanság és kedvetlenség; (karbamid okozta)
bőrviszketés: törekvés a határok megnyitására, hogy kiengedhessük, ami belül
megakadt; légszomj: annak a veszélye fenyeget, hogy belefulladunk saját
szemetünkbe; hasmenés: a szervezet megpróbál méregteleníteni (a test beöntést végez
önmagán); csillapíthatatlan hányás: szabadulni próbálunk attól, ami teher számunkra;
a folyadék- és sóháztartás zavarai: az élet vizének és sójának egyensúlya megbomlik,
nincsenek egymással megfelelő arányban és összhangban; a húgyanyag felgyülemlik:
szenvedünk a saját salakanyagunktól, hulladékunktól; felszíni vérzések: elfolyik az
életnedv; látásgyengülés: már nem bíijuk, nem akarjuk ezt tovább nézni;
aluszékonyság egészen a kómáig: a túlvilág felé kacsingatunk.
Feldolgozás: nyissuk ki az összes zsilipet, és minden lehetséges úton
méregtelenítsünk: bőr, belek, gyomor (hányás); valljuk be, hogy már nem akarunk
semmit, legmélyebb bensőnkben már nincs kedvünk ehhez az élethez; ismeijük fel,
hogy a további elfojtással semmire se megyünk (nyugalmat se lelünk): tegyük le a
fegyvert önátadás formájában; az urémia kezdeti stádiumában: engedjük megtörténni
a dolgokat, és béküljünk ki azzal, hogy búcsút veszünk ettől a világtól, nemsokára
megérkezünk a túloldalra; mielőtt egyre inkább belemerülünk az alvásba, tisztázzuk
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a Hátramaradókkal, hogy milyen mértékben küzdjenek az életünkért (művese,
transzplantáció).
Feloldás: ismerjük el, hogy önerőből már nem tudjuk megmenteni testünket; kössünk
békét a világgal, azokkal, akiket hátrahagyunk, és azokkal az emberekkel, akikkel
összekötött bennünket az élet, béküljünk meg önmagunkkal és Istennel.
Ősprincípium: Vénusz-Neptunusz/Plútó.

Yesegyulladás
(lásd: Glomerulonephritis)

Vesekő, vesehomok
(lásd még: Kőképződés, Görcs)
Testi szint: vese (egyensúly, párkapcsolat).
Tüneti szint: olyan, túlhaladott témák tolulnak fel, amelyeket már szabadjára kellett
volna engedni: a párkapcsolat és a harmónia idejétmúlt témái gátolják a fejlődést, és
elzáródásokat okoznak; homok kerül a párkapcsolat gépezetébe; a párkapcsolat és
a harmónia témái elkövesednek, feloldani nem lehet már őket, ezért kárba vesznek:
megoldatlan, betonkeménységűvé szilárdult nehézségek; kemény, megkövesedett
reakciók; kővé dermedünk, amikor szembenézünk a dilemmáinkkal; sók (a legtöbb
kőzet anyaga), lúgos (női) és savas (férfi) erők egyesülnek, és valami egészen újat,
semlegeset, a szélsőségek egyvelegét hozzák létre; a sók koncentráltak és
konzerváltan hatnak („sózott hering"), vagyis tartósítják a problémát (megkövült
formájában, és nem elevenen): így válik az halhatatlanná; „sóbálvánnyá dermedt"
(mint Lót felesége, aki hátrafordult): nem előretekintve úszunk az élet árjával; a kövek
gyakran a görcsök kiváltói okai is, amelyek fájdalmat okozó hullámokként támadnak
a megkövülések ellen, hogy azokat a szülési fájdalomhoz hasonló görcsök közepette
hozzák világra.
Feldolgozás: a megkövült, a fejlődés folyamát akadályozó témák tudatosítása;
Ismeijük fel, hogy kapcsolataink gépezetébe homok került; lelki szinten
kristályosodjanak ki a megoldatlan problémák, ne pedig a testben; az idetartozó
energiákkal következetesen, határozottan és keményen szálljunk szembe; a nem
megoldott, kapcsolatainkra „malomkőként" ránehezedő témák tudatosítása; próbáljuk
meg elengedni azt, amit már nem lehet megoldani (kiválasztani); vergődjünk zöld
ágra azokkal a témákkal is, amelyeket már megelégeltünk: épp azt ne nyomjuk el,
amivel torkig vagyunk, hiszen különben testet ölt, és bosszúságot okoz; merjünk
kilépni a régi dolgokból; tartsuk megfelelő egyensúlyi szinten életünkben a női és
a férfias erőket, és hozzunk létre belőlük valami újat, minőségileg semlegest, ami
mindkét oldalt egyesíti magában; használjuk párkapcsolatunkat saját fejlődésünk
katalizátoraként; előrefelé ússzunk az árral az élet folyamában; keressük a mozgást
{=# Görcs): az akadályokat tekintsük olyan feladatoknak, amelyekkel meg kell
birkóznunk (a kövek kicsapódása helyett inkább mi váljunk „kicsapongókká").
Feloldás: az adott téma megoldását kezdjük konkrét elképzelésekkel, hogy így
megelőzhessük a megfelelő szervben a kőképződmények kialakulását; foglalkozzunk
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tudatosan kapcsolatainkkal; nyissuk meg önmagunkat, legyünk „tágasabbak", hogy
befogadhassuk a szeretetet és a harmóniát, békítsük ki egymással az ellentéteket;
emlékezzünk arra, hogy két ellentétes ember (ha összefog) valami egészen újat és
különlegeset képes létrehozni („Két személyiség találkozása olyan, mint két
különböző kémiai anyagé: ha összekapcsolódnak, mindkettő átalakul." C. G. Jung).
Ősprincípium: Szaturnusz-Vénusz.

Vesemedence-gyulladás
(pyelitis)
Testi szint: vesemedence (gyűjtőmedence), vese (egyensúly, párkapcsolat).
Tüneti szint: 4 Vesekő vagy a húgyhólyagból felszálló kórokozók (-* Hólyaghurut)
következtében kialakuló lelki konfliktus: napvilágra kerülő árnyoldalak (a hólyag
szennyvize), kiváltó ok: a megoldatlan párkapcsolati problémák megszilárdulnak,
kővé dermednek.
Feldolgozás: szembesüljünk a betegséget kiváltó párkapcsolati problémákkal; foglalkozzunk a még figyelmet érdemlő témákkal, amelyektől szívesen megszabadulnánk
(hólyag); tanuljunk meg küzdeni harmóniánkért és belső egyensúlyunkért.
Feloldás: lelki harmóniánk kedvéért kötelezzük el magunkat a harc mellett; megfelelő
konfliktuskezelési készség kialakítása párkapcsolatunk területén.
Ősprincípium: Vénusz-Mars.

Vesepangás
Testi szint: vesemedence (a lelki szennyvíz fő gyűjtőmedencéje).
Tüneti szint: a felesleges dolgok felhalmozódnak, mivel elfolyásuk gát alá kerül:
az elzáródás megakadályozza a már idejétmúlt lelki dolgok elengedését; eleinte
kezelhető, később azonban hydronephrosis veszélye áll fenn.
Feldolgozás: az akadályok felismerése, amelyek az elavult lelki problémák
elengedését lehetetlenítik el; annak világossá tétele, hogy ezzel nyomás alá helyezzük
önmagunkat: felismerni a nyomást; az akadályt konkrétan elhárítani, (átvitt
értelemben) elfogadni.
Feloldás: foglalkozzunk a párkapcsolatunk és az élet harmóniájával; gyakoroljunk
nyomást önmagunkra, hogy eljuthassunk a dolgok lényegéhez.
Ősprincípium: Vénusz-Szaturnusz.

Veserák
(lásd még: Rák)
Testi szint: vese (egyensúly, párkapcsolat).
Tüneti szint: a vesesejtek agresszív pusztulása, ami a vesefunkciók összeomlásához
vezet; túlságosan eltértünk eredeti utunktól, fejlődésvonalunktól, párkapcsolatunktól és
a harmóniától; nem találjuk identitásunkat a másokhoz fűződő kapcsolatainkban, nem
tudjuk kellőképpen elhatárolni önmagunkat (a rák határtalanul elbutjánzik);
képtelenek vagyunk megőrizni saját területeinket, birodalmunkat; elhajlások
az ellentétek kiegyenlítődésének, illetve a párkapcsolatoknak a területén; vadul és
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szabadon burjánzó, irányt tévesztett növekedés; oly mértékű az eltérés az eredeti
fejlődési iránytól: kapcsolataink, illetve az ellenpólusok egyensúlyba hozásától,
valamint az igazi harmónia (háború és béke közti középpont) megteremtésétől, hogy
a test siet az elfelejtett, elfojtott probléma segítségére; a szellemi-lelki fejlődés ezen
a területen annyira gátolt, hogy az most a testben agresszív, szabálytalan módon
valósul meg; a rák az adott témában érintett területen valósítja meg azt, amit
a megfelelő tudati szinten kellene.
Feldolgozás: kezdjük el bátran megvalósítani saját elképzeléseinket párkapcsolatunk
terén, és teremtsünk harmóniát az ellentétes erők között; anélkül hogy a szabályokat
és társadalmi előírásokat figyelembe vennénk, engedjük, hogy ezen a területen
fejlődhessünk; ne hagyjuk, hogy megakadályozzanak bennünket ebben, merészen és
eltökélten járjuk saját utunkat; kérdőjelezzük meg radikálisan a régi, ránk hagyott
szokásokat és hagyományokat - ami a párkapcsolatot, az ellentétek viszonyát és
kibékítését illeti -, és adott esetben rúgjuk is fel ezeket; ha a továbbiakban is csak
„bűnbakot" keresünk, vizsgáljuk meg saját kivetítéseinket; elevenítsük fel korábbi
álmainkat, valamint elképzeléseinket a párkapcsolatunkról, az ellentétek
kiegyenlítéséről és harmonizálásáról, és határozzuk el, hogy megvalósítjuk azokat;
azzal a bizonyossággal, hogy már nincs vesztenivalónk, merítsünk erőt önmagunk,
utunk megvalósításához; ne kössünk többé hamis kompromisszumokat, hanem
tartsunk ki önmagunk mellett; kapcsolatainkban fejezzük ki, hogy mire van
szükségünk, mit szeretnénk és mit tudunk adni; gondolkodjunk el arról, honnan
származunk, honnan jöttünk, térjünk vissza saját lényegünkhöz, és engedjük, hogy
ezek életünk központi témáivá váljanak; ismeijük el a lélek halhatatlanságát, és
törekedjünk az egységben rejlő mindenhatóság mint minden élő céljának
megtapasztalására; mérlegeljük a 4 Rák címszó alatt felsoroltakat: mivel az egész
szervezetet érinti, konfrontálódjunk vele minden területen.
Feloldás: szakítsunk a régi, önmagunk számára teljesen idegen pár- és egyéb
társadalmi kapcsolatainkat érintő elképzeléseinkkel, valamint az ellentétek
kibékítésének idejétmúlt, számunkra idegen formáival; harcoljunk tudatosan saját
életünk tartalmasságáért és értelméért; keressünk kifejezőeszközöket szellemi-lelki
szinten, hogy ne a testünk beszéljen helyettünk; ismerjük fel annak szükségességét,
hogy a testi, és ezáltal (élet)veszélyes szintet a kihívásokkal teli, de életmentő szintre
kell cserélnünk, hogy ott komolyan fejlődhessünk; kivetítéseinket vonjuk vissza (pl. ne
a párunkat hibáztassuk saját életünkért); fedezzük fel a határokat átlépő, mindent
magában foglaló szeretetet, szabaduljunk meg mások döntéseitől, az önmagunk és
mások által felállított szabályoktól, éljünk a magunk legfőbb törvényei szerint, és
juttassuk kifejezésre önmagunkat.
Ősprincípium: Vénusz (vese)-Jupiter/Plútó (rák).
írod.: Léi, Mkass. Krebs (Rák), Vkass. Krankheit als Symbol (A betegség mint
szimbólum), Krankheitsbilder unsererZeit (Korunk kórképei).

Vesesüllyedés
(lásd: Vándorvese, vesesüllyedés)
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Vesezsugor
(nephrosclerosis; lásd még: Zsugorvese)
Testi szint: vese (egyensúly, párkapcsolat).
Tüneti szint: a finom veseerecskék elmeszesedése vérnyomás-emelkedéshez vezet
(célszerű próbálkozása ez a szervezetnek, hogy az érszűkület ellenére elegendő vért
jutasson a vesébe): óriási nyomás nehezedik ránk (gyakran párkapcsolataik
vonatkozásában); később fehéijevesztés léphet fel, mint a -* Nephrosisnál,
de a Veseelégtelenség és a Zsugorvese veszélye is fennáll: az élet nagyon fontos
anyagai (témái) vesznek kárba, már képtelenek vagyunk középpontunkat és
harmóniánkat eredeti formában fenntartani.
Feldolgozás: tudatosítsuk emberi kapcsolataink feszültségeit; engedjünk több mindent
átfolyni magunkon (engedjünk meg többet magunknak); a növekvő nyomás alatt
legyünk nagyvonalúbbak, szabaduljunk meg mindentől, amitől csak bírunk.
Feloldás: valljuk be időben, hogy egyedül már nem vagyunk képesek megtalálni
középpontunkat, és képtelenek vagyunk harmóniában élni, kiáltsunk inkább előbb
segítségért, mintsem túl későn.
Ősprincípium: Vénusz-Szaturnusz.

Veszettség
(rabies)
Testi szint: az egész szervezetet érinti.
Tüneti szint: a legkisebb seb, amely érintkezésbe kerül a veszettség vírusával
fertőzött állatok nyálával, kaput nyit a betegségnek, ami kezelés hiányában (még)
mindig halálos kimenetelű; a növekvő feszültséggel járó helyzeteket letargikus
időszakok váltják fel, spasztikus izomgörcsök jelentkeznek, különösen a gége
környékén, ami a folyadék elutasításához vezet, és nagy mennyiségű nyáltermelést
okoz: a beteg egy nyáladzó állatra emlékeztet; a kezelés elmulasztása esetén:
Légzésbénulás vagy
Szívelégtelenség következtében áll be a halál.
Feldolgozás: (amennyiben a fertőzést követően azonnali immunizálás történt) konkrét
megelőzés: elővigyázat a vadon élő, félénk állatokkal szemben, akik feltűnően
szelíden, vagy épp ellenkezőleg: támadólag viselkednek; mivel a lappangási idő
rendszerint hosszú (3-7 hét), a gyanús állatokat alaposan meg lehet figyelni, így az
immunizálást időben meg lehet kezdeni; lemondás a vadászat szürke múltjából
fennmaradt álférfias rituálékról, mint pl. a holtan talált rókák farkának levágása: ezek
a szürke „trófeák" újra és újra életveszélyesnek bizonyulnak; tágabb értelemben vett
megelőző intézkedések: időben megismerni a bennünk dúló dühöt és
„eszeveszettséget", mielőtt konkrét formában találkoznánk vele; a feszült helyzetekkel
és a bennünk élő animális részekkel olyannyira kibékülni, hogy megvédhessük
magunkat a váratlan támadásoktól.
Feloldás: szükségszerű óvatosság a természet animális erőivel, vadságuk elismerése;
az állatszeretetet ésszerűséggel párosítani, és megelőzni a bajt konkrét és tágabb
értelemben is.
Ősprincípium: Plútó,
írod.: Herz.
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Vetélés
(a magzat elvesztése)
Testi szint: anyaméh (termékenység, biztonság).
Tüneti szint: a (meg nem született) „gyümölcs" elmenekülése; genetikai hiba, amely
egyfajta öröklött teherként nyilvánul meg; a feladat megoldhatatlannak, illetve túl
nehéznek tűnik; egy rövid fejlődési szakasz lezárása; az anya menekül egy testileg,
lelkileg vagy szociálisan túlméretezett szituációból; a hívatlan vendég elküldése;
a felmerülő konfliktus, mint fokozódó gyulladás jelenik meg; stressz és munkamánia
, a jelei a be nem fogadás képességének.
Feldolgozás: (az anya részére) megtanulni vállalni az egyszer már meghozott döntést
(magasabb szinteken), befogadni és megtartani; megvizsgálni a gyermek utáni vágyat
a be nem vallott elutasítás szemszögéből; fészekrakási kísérletek fizikai és lelki
értelemben.
Feloldás: kibékülés az „életet adni és ajándékba kapni" tényével; a saját akaratunk
fölé rendelt Akarat elfogadása.
Ősprincípium: Hold-Uránusz, Plútó
írod.: Mkass. Frauenprobleme (Női problémák).

Viszketési inger
(pruritus; lásd még: Bőrkiütés)
Testi szint: bőr (határ, kapcsolat, gyengédség, tapintat).
Tüneti szint: kihívás előtt állunk: „valami (fel)csigáz", „ettől még nem lesz
kiütésünk"; az ingerek (szexualitás, agresszió, vonzalom) reakciót váltanak ki:
stimulálnak, felizgatnak, vonzóan vagy éppen izgatóan hatnak; ki nem élt vágyak:
bujaság, sóvárgás (vö. szexfilmek címei); felszínre törő szenvedély, belső tűz, düh,
„valami hajt": a vérünk, a szenvedélyünk = nyitottak vagyunk rá; izgató dolgot
kaparunk elő = titkot fedünk fel.
Feldolgozás: önszántunkból kihívások elé állítani magunkat: engedjük, hadd csiklandozzon és viszkessen az élet, saját helyzetünk és a világ helyzete; az ingereket engedjük tudatosan magunkhoz, és csalogassuk elő velük igazi valónkat; legyünk reakciókészebbek; engedjünk meg többet magunknak; határunk (bőrünk) váljon átjárhatóbbá,
hogy belsőnket könnyebben feltárhassuk, az ott lakozó érzéseket kiengedhessük.
Feloldás: keresgéljünk addig a tudatunkban, amíg rájövünk, hogy mi viszket és
ingerel bennünket, illetve mi nyomja a szívünket.
Ősprincípium: Vénusz/Szaturnusz-Mars.
írod.: Út.

Visszérgyulladás
(thrombophlebitis; lásd még: Trombózis, Visszértágulat, az alsó végtagon)
Testi szint: kötőszövet (kapcsolódás, tartás, kötődés), véredények (az életerő
közlekedési útvonalai).
Tüneti szint: az életenergia hazafelé vezető útján kialakuló torlódások miatt agresszív
összetűzések, heves fájdalmakkal kísért konfliktusok jelennek meg; az energiaszállító
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rendszer túlzott terhelésnek van kitéve; korlátozott mozgás: fennakad, megfeneklik,
zátonyra jutott és bennreked; az élet hiánya az eleven testben.
Feldolgozás: küzdjünk elszántan életenergiánk visszaszerzéséért: szerezzük vissza
azt, amitől megváltunk; fogadjuk el a kényszerű pihenőt, hogy elmélyülten
foglalkozhassunk a fájdalmakkal, amelyeket az energiatorlaszok saját rendszerünkben
kiváltottak.
Feloldás: a harcot, amely az életenergia feltorlódásából és lassú áramlásából adódik,
vívjuk meg becsülettel.
Ősprincípium: Vénusz/Mars-Szaturnusz.
írod.: Herz.

Visszértágulat, az alsó végtagon
(lásd még: Alacsony vérnyomás, Kötőszöveti gyengeség)
Tüneti szint: ellentét alakul ki a kedélyesen tekeredő erek és a görcsök között: a női
(kígyózó folyó) és férfias (háború) pólus diszharmóniája; törekvéseinkért nem kapjuk
meg a megfelelő jutalmat; a kiáramló életenergia nem akar visszatérni: csalódást
okozó elvárások; a vitalitás elakad a test alsó felében: egy helyben topogás,
elmocsarasodás; a lélekenergia többszöröse áramlik ki, amely az alsó pólust
hangsúlyozza és terheli (hajlam az ödémára); erős a földi vonatkozás, lustaság,
nehézkesség; az emberi tartás hiánya, engedékenységre való hajlam, a belső
rugalmasság hiánya; takaréklángon élünk: nyomásmentes helyzet; az életenergia
nyugalmi helyzete: sokszor időzünk olyan helyeken, ahol nem szeretünk lenni;
kötöttség és összeköttetés hiánya, kötelezettségek elutasítása; áldozatokat keresünk és
igénylünk: azt hisszük, hogy mi már minden szükségeset megtettünk, most mások
kapargassák ki (nekünk) a gesztenyét; könnyen sebezhetőek és haragtartók vagyunk
(kék foltok már a legkisebb ütéstől is kialakulnak, és sokáig megmaradnak).
Feldolgozás: ne takarékoskodjunk életenergiánkkal, engedjük, hogy szabadon folyjon,
és ne váljunk érte viszonzást (megváltott szülői helyzet); energiánkat és figyelmünket
irányítsuk az alsó (női) pólusra; váljon fontossá ez a terület; szenteljünk figyelmet
a föld elemnek és saját gyökereinknek, foglalkozzuk velük tudatosan; folyjunk
az életárral; tudatos engedékenység: taj esi gyakorlatok; használjuk fel a külső,
megtakarított energiánkat belső folyamatainkhoz; konstruktívan építsük be életünkbe
a szenzibilitást (mint együtt érző nevelők és orvosok stb.); valósítsuk meg a panta rhei
('minden áramlik') életmódot; engedjük, hogy fejlődjünk; a belső feladatokhoz
érzéssel és odaadással közelítsünk; áldozzuk fel magunkat, ahelyett hogy áldozattá
válnánk; mondjunk le a spekulatív gondolkodásmódról; gyakoroljuk a fala varját
(a buddhisták nyelvén: 'lemondás a termésről'); cselekedjünk, mert cselekedni kell, ne
pedig azért, hogy köszönetet kapjunk érte.
Feloldás: elernyedés és gyengeség helyett önátadás; elvárások nélkül bízzuk
magunkat az életárra és összekuszált útjaira; a szövetek érzékenysége helyett
lelkületünk legyen érzékeny.
Ősprincípium: Hold-Plútó,
írod.: Herz.
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Vitiligo
(fehérfolt-betegség; ismeretlen okokból kialakuló pigmenthiány)
Testi szint: bőr (határ, kapcsolat, gyengédség).
Tüneti szint: helyenként hiányzik a szín az életből; lelki területen vak foltok
találhatók, amelyek kifelé törekszenek, és a test feszínén válnak láthatóvá; kitüntetett
személy, akit megjelölnek.
Feldolgozás: életünk legyen sokszínű, változatos, vigyünk színt az ismertetőjellel
ellátott területekre; ismerjük meg lelkünk fehér foltjait; jeleinket viseljük
méltóságteljesen, fogadjuk el azokat, és engedjük, hogy további előrelépésre
ösztönözzenek.
Feloldás: mutatkozzunk érdemesnek a megkülönböztetésre: fedezzük fel magunkban
a különlegeset, azt, amire mintázatunk felhívja a figyelmet: tűnjünk ki, és legyünk
elsőrangúak.
Ősprincípium: Vénusz/Szaturnusz-Uránusz.

Vitustánc
(chorea minor)
Testi szint: basalis ganglionok, idegdúcok felső része (helyi kommunikációs
csomópontok), idegrendszer (hírközlés).
Tüneti szint: a neurotranszmitter anyagcseréjének működési zavara (örökletes
betegség), amely a 30. és az 50. életév között jelentkezik, és végül a központ (agy)
pusztulásához vezet (előrehaladott
Dementia); eszeveszettnek tűnő, rendszertelen,
hirtelen és váratlanul kezdődő mozgásrohamok, kígyózó, rángatózó vonaglások,
amelyekkel szemben teljesen tehetetlenek vagyunk (atetotikus mozgások):
nyomorúságosan nézünk ki („szerencsétlen féreg"); a rángásszerű mozgások
rendszerint a kézen és lábon jelentkeznek, s így a mudrákra (jelentést hordozó
kézmozdulatokra) emlékeztetnek a templomi táncokban (görög chorea = 'tánc');
„ördögi táncot járunk"; a mozgásrohamok által nem érintett területeken az izomzat
elernyed: menekül saját rendeltetése elől; mohó életvágy, kiéletlen ösztönök és belső
nyugtalanság tör felszínre.
Feldolgozás: fogadjuk el, hogy sorsunk elől nem tudunk kitérni, az ajándékba kapott
időt töltsük hasznosan; ismerjük fel a felettünk lebegő Damoklesz kardját, és
béküljünk ki sorsunkkal; foglalkozzunk rendeltetésünk kérdéseivel és a szabadság
témakörével; gondolkodjunk el családi, genetikai örökségünkön, adottságainkon;
érvényesítsük a gyakorlatban is a „legyen meg a Te akaratod" vallásos törvényét;
próbáljuk meg érvényesíteni az uppekha 42 (higgadtság) elvét; közelítsünk életünk
középpontja felé: váljanak életünk részévé a rituális, eksztatikus táncok (a páciensek
tünetmentesek eksztatikus éneklés és tánc közben); tegyünk eleget a felkérésnek:
„táncoljunk egy életen át", vegyük fel az élet ritmusát; engedjük, hogy sorsunk
beteljesüljön, ünnepeljük életünk minden pillanatát.

42 A buddhizmusban az ún. Tíz Tökéletesség egyike - a Szerk.
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Feloldás: játjuk tudatosan az élet táncát mindig az adott pillanat szabályainak
megfelelően.
Ősprincípium: Uránusz-Szaturnusz.
írod.: Léi.

Vizelési inger, gyakori
{lásd: Pollakisuria)

Vizeletelapadás
(anuria, a vizeletkiválasztás zavara)
Testi szint: vese (egyensúly, párkapcsolat).
Tüneti szint: az illető nem képes a lelki szennyvizet (vizeletet), a már elavult lelki
problémákat elengedni; a vizelettermelés hiányának következtében 4 Önmérgezés jön
létre (urémia,
Veseelégtelenség).
Feldolgozás: minden lelki témát továbbra is komolyan venni és természetüket
magunkévá tenni; megérteni, hogy lelki dolgokban nem lehet „engedni", „elengedni".
Feloldás: kibékülni azzal a lelki méreggel, amely az ember életében kering hosszú
időn át; azonosulni mindennel: a lelki mérget gyógyszerré változtatni.
Ősprincípium: Hold/Vénusz-Szaturnusz/Plútó.

Vizeletpangás
(prosztatahipertrófia; gyakran «• Prosztatamegnagyobbodásnál)
Testi szint: húgyhólyag (a lelki nyomás megtartása és elengedése).
Tüneti szint: a lelki „sallang" visszatartása; a víznek az élettel össze nem
egyeztethető visszatartása: a külvilággal történő lelki eszmecsere teljes elfojtása.
Feldolgozás: lelki ügyeinket tartsuk magunkban; szálljunk magunkba, kíméljük
magunkat: vonuljunk ideiglenesen (teljesen) vissza, „vonjuk ki magunkat a
forgalomból"; a világtól való teljes elzártság állapotában felismerni, hogy mennyire
létszükségletünk a lelki eszmecsere külvilágunkkal.
Feloldás: tartsuk meg a lelkileg jelentős pillanatokat önmagunk számára, válasszuk
a középutat a megtartás és az elengedés között; vizsgáljuk meg szívünket és
érzelmeinket.
Ősprincípium: Hold-Szaturnusz.
írod.: Léi.

Vizenyő
(lásd: Ödéma)

Vízfejűség
(hydrocephalus)
Testi szint: agy (kommunikáció, logisztika).
Tüneti szint: az agy belsejében lévő folyadék (a lélek szimbóluma) tárolására
alkalmas területek kitágulnak, az agyvelőállomány csökken, míg a koponya térfogata
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nő (az alapprobléma tisztázása orvosilag nagyon fontos: pl. daganatok, mértéken felüli,
agyvíztermelés), a megnagyobbodott fej a hatalom és a befolyás szimbóluma
(„Fejes"); a csökkent térfogatú, korlátolt agy azonban gátolja az intellektus működését;
az értelem (nagyagy) lelki nyomás alá kerül.
Feldolgozás: további életünk során: csináljunk helyet a léleknek a test
kormányszékhelyén (a fejben), a kapcsolás és irányítás központjában; inkább a lelki
dimenziók tágítsák fejünk térfogatát, és inkább ezzel keltsünk feltűnést; helyezzük
a hangsúlyt a lelki szükségletek kielégítésére, hagyjuk az értelmet kissé háttérbe
szorulni az érzelmek javára.
Feloldás: teremtsük mag az „érzelem és értelem" harmóniáját, megadván a léleknek
az elsőbbséget.
Ősprincípium: Hold-Merkúr.

Vulvarák
(külső női nemi szerveken jelentkező rák; lásd még: Lichen scleroticans et
atrophicans, mint a vulvarák előzménye)
Testi szint: vulva, szeméremtest (védősánc).
Tüneti szint: idősebb nőknél előforduló, ritka bőrrákfajta; a szexualitást tehernek
éltük meg, és mivel rosszindulatú növekedésről van szó, rendezetlen, lezáratlan
témaként kezelendő; a megtűrt ridegség és a partner visszaélései rosszindulatú
kinövésekben öltenek testet, és égbekiáltóan kellemetlen szagot bocsátanak ki;
iszonyodunk piszkos fantáziájú párunktól, és utálattal gondolunk „undorító"
kívánságaira.
Feldolgozás: foglalkozzunk alaposan a „szexuális örömszerzés" és a „szexuális
kizsákmányolás" kérdéseivel, tudatosan és elszántan dolgozzuk fel azokat; ismerjük
fel, hogy elutasítjuk szexualitásunkat, óvjuk magunkat az idegen érdekeltségek
túlkapásaival és támadásaival szemben; fontoljuk meg a Rák címszó alatt
felsoroltakat: mivel a rák az egész testet érinti, konfrontálódjunk vele minden vonalon.
Feloldás: őrizzük meg saját érdekeinket a szerelemért és a szexualitásért folytatott
küzdelemben; ismerjük fel annak szükségességét, hogy váltanunk kell a testi és ezáltal
(élet)veszélyes szintről a kihívásokkal teli, ám életmentő szellemi-lelki szintre, hogy
ott elősegítsük a növekedést; fedezzük fel a határtalan szeretetet, tekintsünk el a saját
magunk és mások által felállított normáktól, és éljünk csak saját, legmagasabb
törvényünk szerint, és fejlődjünk; keressük meg önmagunk nőies erejét, és ezt fejezzük
is ki életünkkel.
Ősprincípium: Plútó,
írod.: Frau., Mkass. Krebs (Rák).

Vulvitis
(szeméremtest-gyulladás; lásd még: Pruritus vulvae, Lichen scleroticans et
atrophicans)
Testi szint: vulva, szeméremtest (védősánc).
Tüneti szint: konfliktus a szexualitás előterében.
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Feldolgozás: erotikus és nemi vonatkozásban küzdjünk hatékonyan és elszántan saját
kívánságainkéit és vágyainkért; érzékiségünket hangsúlyozzuk ki más szinteken
(öltözködés, viselkedésmód, smink stb.).
Feloldás: béküljünk meg a polaritással nemiségünk megjelenési formájának
segítségével.
Ősprincípium: Vénusz-Mars-Plútó.

Waldenström-globulinémia
Testi szint: védekező rendszer (védelem).
Tüneti szint: az IgM-ek száma (az M frakció immunglobulinjai) a 250 mg/dl
normálértékről akár 6000 fölé is emelkedhet; a hagyományos orvostudomány szerint
citosztatikus szerekkel kezelendő; a test egyoldalú, túlzásba vitt védekező
intézkedései; tiltakozik, ellenállást fejt ki.
Feldolgozás: ne a test immunológiai szintjén védelmezzük magunkat, hanem
tanuljunk meg más szinteken védekezni: ott azonban óvjuk magunkat az utolsó csepp
vérünkig is, csontunk velejéig hatolóan.
Feloldás: legyünk erősek szellemi-lelki szinten, és találjuk meg önmagunkat.
Ősprincípium: Mars-Jupiter.

Werlhof-kór
(lásd: Thrombocytopenia)

Zajérzékenység
(lásd: Hyperaesthesia acustica)

Zöldgally-törés
(lásd még: Csonttörés)
Testi szint: csont (stabilitás, szilárdság).
Tüneti szint: ártalmatlan törések (főleg gyermekeknél): az eddigi életút, amelyet túl
sok tevékenység és mozgás jellemzett, megtört; az élet megszokott folyamata
ritmusváltásra kényszerül, struktúrája megváltozik; ledermedés; a normák
megváltozása; makacsság, nem akaijuk észrevenni, hogy az életünkben változások
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történtek, erőszakosan próbáljuk követni eddigi utunkat; lázadunk a változások ellen;
a haladást megelőző kényszerű nyugalom.
Feldolgozás: szakítsuk félbe az eddigi fejlődés folyamatát; tartsunk szünetet útközben;
nyugodjunk le; ne törjük össze magunkat; lépjünk túl szellemi és lelki határainkon;
nyissunk az új felé, adjunk teret az újnak.
Feloldás: tekintsük kihívásnak az életet, és merjünk élni; változtassunk megrögzött
életmódunkon.
Őspríncípium: Szaturnusz-Uránusz.

Zöld hályog
(glaukóma)
Testi szint: szem (átlátás, belátás, a lélek tükre és ablaka).
Tüneti szint: nagy nyomástól gyötört, fájdalmas tekintet (gyakran sokáig elfojtott
érzelmi sebek miatt); fátyolos látás, tekintet; az agykamra keringési zavara: a lelki
eszmecsere hiánya; a ki nem sírt könnyek nyomása; csőlátás, szemellenzősség;
a rálátás és a széles látókör elvesztése: saját világnézetünk nyomás alá kerül; a ki nem
kezelt glaukómánál fennáll a megvakulás veszélye: alárendelni magunkat
a nyomásnak.
Feldolgozás: tudatosan ráirányítani valamire a tekintetünket (pl. a bensőnkre),
figyeljünk (oda); lazítsunk látásmódunkon, legyünk engedékenyebbek; tulajdonítsunk
nagyobb jelentőséget a lelki eszmecserének: pl. vegyük fel újra a kapcsolatot régóta
elnyomott érzelmeinkkel (pl. gyásszal); érezzük a bennmaradt könnyek nyomását, és
engedjük szabadjára őket, engedjünk a kísértésnek, hogy alaposan kisírjuk magunkat;
nyissuk meg lelki csatornáinkat és szelepeinket, engedjük ki a nyomást; a fontos
dolgokra irányítsuk tekintetünket, a lényegtelennel ne foglalkozzunk; nézzünk szembe
nyíltan esetleges ellenségeinkkel (egyenes, szúró tekintettel); ne akarjuk olyan
pontosan átlátni a külső folyamatokat, hanem inkább a belső világunk felderítésére
koncentráljunk; ássunk le a nyomás gyökeréig, hogy meglelhessük a „homályos"
pontokat, mérjük fel a helyzet súlyát, és cselekedjünk konzekvensen; nézzünk szembe
bátran a megvakulás lehetőségével.
Feloldás: tekintsünk saját mélységeinkbe; próbáljuk meg szélesebben látni a világot;
alakítsunk ki új világszemléletet; szerezzünk bepillantást a transzcendens világba.
Ősprincípium: Nap/Hold-Plútó.

Zsírdaganat
(lipoma)
Testi szint: zsírszövet (bőség, tartalék), a bőr alatti zsírszövet egésze érintett lehet.
Tüneti szint: jóindulatú burjánzás a feleslegraktárban; a tartalék, a raktározás
lehetőségének növekedése; bizonyos területeken nagyfokú növekedés: gyakran
arrogancia ezen a területen, nyomó fájdalmakkal; a felesleg túlzott nyomást, nyomó
jellegű fájdalmakat eredményez.
Feldolgozás: anyagi és lelki-szellemi tartalékokat gyűjteni; a felesleget kritikusan
szemlélni és feldolgozni (akár sebész által is), mert nyomás alá helyez bennünket;
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láthatóvá és érezhetővé tenni a tartalékokat, és megmutatni, illetve bevetni azokat
az életben.
Feloldás: tartalékok és bőség, átvitt értelemben: bankkontó és tudati bank.
Ősprincípium: Jupiter.

Zsírembólia
(lásd még: Embólia)
Testi szint: vér (életerő), véredények, erek (az életerő közlekedési útvonalai).
Tüneti szint: zsírcseppek kerülnek a véráramba trauma következtében (csonttörés,
súlyos hasi sérülés), ahol elzáródást okoznak: a zsír mint a bőség és a tartalék
szimbóluma akadályozza az energiaellátást; túltermelés nem a megfelelő területeken;
szenvedni a saját tartalékoktól; az életenergia egyik csatornájának blokkja;
az élet(áramlás) egyik akadálya; (vér)ellátási zavar az érintett területen.
Feldolgozás: tudatosítani a saját tartalékok és a (problematikus) bőség szerepét; időt
hagyni magunknak; lelassítani életünk tempóját; az élet témaköreiről (szerveiről) való
megszokott gondolkodást felfüggeszteni, és áthelyezni egy másik síkra; új módon és
több figyelemmel összpontosítani ezekre a témákra (pl. agyvérzés esetén a lebénult
testrészt újra megismerni - akárcsak az egyik agyfélteke bevérzésekor, amikor szintén
teljesen új úton, új irányból kell közelíteni a megoldás felé).
Feloldás: az élet tempóját és a saját magunk által elért bőséget megfékezni;
nyugalmasabb és kreatívabb életvitel.
Ősprincípium: Szaturnusz-Jupiter.

Zsírmáj
Testi szint: máj (élet, értékelés, visszacsatolás), zsírszövet (felesleg, tartalék).
Tüneti szint: a felesleg feldolgozására irányuló túlzott figyelem (leginkább szellemi
italok); az elején még hasznos növekedés, majd egy funkcióját vesztett zsírmassza;
tévesen méijük fel, hogy mi a hasznos és mi a káros, mérgező számunkra; mértéktelen
felvétel: az elraktározás, amely egyébként a máj alárendelt funkciója, itt felértékelt és
mindenek felett domináló funkció lesz; eltúlzott terjeszkedés, túl magas ideálok,
megalománia, nagyravágyás; energia- és potenciahiány, mint a túl sok korrigálása;
világnézeti kérdések elhanyagolása.
Feldolgozás: a máj növesztése helyett a filozófiai és vallási kérdéseket előtérbe
helyezni; a lelki „italozás" helyett szellemi vizsgálódás világnézeti dolgokban (az in
vino veitas = nem elég); többre tartani magunkat szellemileg és lelkileg; megfelelő
módot találni a raktározásra; még a bankszámla „kipárnázása" is több biztonságot ad,
mint a májé; takarékosabb energiahasználat (szexuálisan is).
Feloldás: a megfelelő mérték megtalálása („a dózis teszi a mérget" - Paracelsus);
bizalom.
Ősprincípium: Jupiter-Jupiter,
írod.: Léi, Mkass. Leber (Máj).
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Zsírraktározási betegség
(lásd: Gaucher-szindróma)

Zsírszéklet
(steatorrhoea)
Testi szint: hasnyálmirigy (agresszív analízis, édes élvezet) vagy máj (élet, értékelés,
visszacsatolás).
Tüneti szint: a hasnyálmirigy (hiányoznak a zsír lebontásához szükséges enzimek)
vagy a máj (hiányzik a zsír lebontásához szükséges epesav) problémája, esetleg
gyógyszerek bevétele (pl. Xenikal) váltja ki; teijedelmes, gyakran bűzös széklet; nem
tudjuk megemészteni a zsírt, vagyis az élet legtáplálóbb részeit nem tudjuk
hasznosítani; nem tudunk mit kezdeni a bőséggel.
Feldolgozás: visszautasítani a bőséget; mértékletessé és szerénnyé válni; visszafogni
magunkat.
Feloldás: csak a legfontosabbat venni magunkhoz, lemondani minden feleslegről és
bőségről.
Ősprincípium: Meikúr/Plútó-Jupiter,
írod.: Ver.

Zsírszív
(lásd: Szívizom zsíros elfajulása)

Zsugorodás, kontraktúra
Testi szint: a test több területén előfordulhat.
Tüneti szint: sebhelyes zsugorodások következtében a test lágy részei megrövidülnek;
korábbi problémák sikertelen feldolgozása; a keményedések régi harcterekre
emlékeztetnek: azok maradványai.
Feldolgozás: oldjuk fel a hegesedések mögötti energiákat, és így tüntessük el a régi
hegeket; foglalkozzunk továbbra is a problémás területekkel: dolgozzuk fel ezeket
a témákat, így csökkentsük a kevésbé értékes pótszöveteinket (a hegszövetet);
következetesen és elszántan kutassuk át a hajdani harcmezőket, és oldjuk meg
a konfliktusokat.
Feloldás: rendezzünk el mindent, dolgozzuk fel a még meg nem oldott feladatokat,
mielőtt végleg búcsút vennénk azoktól.
Ősprincípium: Szaturnusz.

Zsugorvese
Testi szint: vese (egyensúly, párkapcsolat).
Tüneti szint: a készség hiánya, hogy élő partnerrel oldjuk meg a problémáinkat;
hatalmas vágy a függetlenség és a szabadság után; az ideális pár keresése, akinek
nincsenek saját igényei; a gép (a művese) az egyetlen társ, akinek nincsenek birtokló
követelései (legalábbis lelki szinten).
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Feldolgozás: megvizsgálni, hogy a párkapcsolatra vonatkozó elvárások és igények
vajon nem akadályozzák-e az igazi kapcsolat megteremtését; megfigyelni a szabadság
és a függetlenség iránti vágyunkat, hogy nem áll-e életünk döntő kérdéseinek útjában;
megtanulni elfogadni mind a saját, mind a párunk hibáit; megszívlelni a Pygmalionból
vagy a My Fair Ladybői ismert tökéletes társ mítoszát, és levonni a következtetéseket:
időben felismerni, hogy mikor hatalmasodtak el annyira az igények, hogy már csak
egy műtermék (művese) tudja kielégíteni azokat; időben észrevenni a „gépi"
megoldásból származó függőséget.
Feloldás: felismerni a (lényegi) különbséget az élettelen tökéletesség (gép) és az élő
tökéleüenség (ember), illetve annak vitalitása között; az életet iskolaként felfogni, ahol
mindig újabb lehetőségeket (párokat) kapunk, ahol saját kívánságaink szerint ismételhetünk osztályt, ahol sokkal tágabb határok állnak rendelkezésünkre, mint a valódi
iskolában, s ahol ha nem tanulunk, súlyos következményekkel kell számolnunk.
Ősprincípium: Vénusz-Szaturnusz.
írod.: Út.

Zúzódás
(lásd még: Baleset, Munkahelyi, háztartási baleset, Sportbaleset, Közlekedési baleset)
Testi szint: ízület (mozgékonyság, artikuláció), izomzat (motor, erő), bőr (határ,
kapcsolat, érintés, gyengédség).
Tüneti szint: valakit (többnyire önmagunkat) összezúzni: a helyzet, a veszély
helytelen megítélése; ütközővé („pufferré") válni.
Feldolgozás: felkészülni arra, hogy kemény talajon (fájdalmasan) landolunk; egy
csapásra visszatérni a realitásba.
Feloldás: az élet játékában munkálkodó energiák és dinamikák helyes felmérése,
kezelése.
Ősprincípium: Mars-Szaturnusz.

Zúzódás beszorulás, becsípődés által
(lásd még: Baleset, Munkahelyi, háztartási baleset, Sportbaleset, Közlekedési baleset)
Testi szint: bőr (határ, kapcsolat, érintés, gyengédség).
Tüneti szint: „kerék alá kerülni"; beszorítva lenni anélkül, hogy észrevennénk
(„satuba kerülni").
Feldolgozás: saját életünk ellentétes erőinek tudatában lenni; megtanulni kibírni
a lelki feszültségeket.
Feloldás: miután megtanultuk elviselni a nyomást, és ellen tudunk állni neki,
integráljuk az ellenpólust is: „színt vallani" és döntéseket hozni.
Ősprincípium: Mars-Szaturnusz.
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.Az ember leg/obb gyógyszere az ember maga" - Paracelsus

A betegség - ahogy a szent iratokban is beszélnek róla - mindnyájunknak
fejlődési lehetőség. így az Ön számára is az. Minden tünetnek lelki háttere van,
és ezek feltárásával, megértésével lehetőséget kap arra, hogy a gyógyulás
útjára lépjen. Lehet, hogy meggyógyul már rögtön a megértés által, de
betegsége egyben feladat is, amelyet még ideig-óráig hordoznia kell, amig
megtörténik a teljes bevésődés.
Fontos megértenie, hogy teste csak a szimbólumok nyelvén tud szólni,
tünetek nyelvén, s hogy a betegség „a sértődött lélek felkiáltása".
A test mint forma mindig a tartalom fizikai megjelenítője, nem lehet becsapni.
Ha megvizsgálja testi jeleit, megtudhatja, miért sértődött meg a lelke. Ne
várassa tovább! Ez az utmutató könyv segitségere lesz abban, hogy végre
kiengesztelje
Ruediger Dahlke neve fogalom, nem szorul bemutatásra, a fenti Paracelsusrdézet pedig egész munkásságának mottója. Célja, hogy az ember megértse
betegsége kialakulásának mélyebb összefüggéseit, ezáltal önnön orvosává váljék.
Mély meggyőződéssel, gyakorlati tanácsokon keresztül vezeti olvasóját e szemlélet megértéséhez, melyet egyszerű és könnyen érthető magyarázatokkal
támaszt alá.
A mű felépítése páratlan: lexikonszerű szerkesztése lehetővé teszi, hogy az
általunk kiválasztott helyen (pl. egy adott betegség vagy egy testtáj szimbolikus jelentésénél'! felüssük a könyvet anélkül, hogy végig kellene olvasnunk a
többi oldalt, Dahlke tizennyolc év állandó megfigyelői gyakorlata és tapasztalata által most a teljesség igényével vesz sorra mintegy négyszáz betegséget és
annak tünetegyutteseit.
Eddig megjelent írásainál sokkal komplexebb, több oldalról megközelíthető
módszere a függőleges világkép alapján működik: a filozofia és az alapelvek
ismertetése után a testtájakat és a problémazónákat vázolja. Ezután a
betegségek és a tünetek, valamint az ezekhez rendelt sz:inbolikus jelentések
következnek. Végül a lelki okok feldolgozására és feloldására ad gyakorlati
tanácsokat, s mindezt ábécérendben!
Az általánostól, vagyis a testtájaktól/problemazonaktól a tünet mint fókuszpont fele tartó vizsgáiódás archetípusos mintát mutat. Ha így használjuk a
könyvet, egyértelművé válnak számunkra azok az elsőre nem észrevehető,
különböző síkok, amelyeknek köszönhetően betegségünk minden összefüggése
feltárul előttünk, és nem csak kiragadott jelentéstartalmát értjük meg.
A gyógyuláshoz erő kell, az önmagunkba vetett hit pedig nélkülözhetetlen.
D? a gyógyulást elindító, legfontosabb kezdő lépeshez csak ritkán kínálkoz.k
alkalom. Itt a lehetőség!
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