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Milyen összefüggés van a lelki világod, érzéseid,  

gondolkodásod és az egészséged között? 

Minden esemény, amit átélsz, annak megfelelően, hogy lelkileg hogyan érint téged, 

beprogramozódik abba a számítógépbe, amit AGYNAK nevezünk.  Az agyad az adatokat parancsként 

adja tovább a testednek, aminek az a dolga, hogy végrehajtsa a feladatot, adott esetben különböző 

tüneteket hozzon létre.    

Tehát hiába kezeled a tüneteket, hiába próbálod meg eltüntetni, gyógyszerekkel „meggyógyítani” 

önmagad, ha a számítógépedben ott van a program és mögötte a kiváló programozó, a saját lelked! 

Ezért először a tudatalattidat kell átprogramoznod, hamarosan azt is megtudod, hogy miért!    

Nem véletlenül született a közismert bölcsesség: „Amint belső világodat rendbe teszed, a külső is 

egyenesbe kerül!”   

Elgondolkodtál már azon, hogy egyesek miért egészségesek még idősebb korban is, míg mások 

állandóan betegeskednek?  Ha meg akarod tudni az egészség titkát, az legyen az első dolgod, hogy 

félreteszed az előítéleteidet és próbára teszed az új ismereteket!   

Az egészség kiindulópontja a lelki nyugalom! A lelki nyugalom azt jelenti, hogy békés, elégedett, 

nyugodt, és derűs vagy!    

A lelki nyugalom nagymértékű szabadságot jelent! Szabaddá válhatsz a félelemtől, a stressztől, az 

aggódástól, a negatív érzésektől és a bűntudattól.   

A betegségeink 80 – 90 %-a ugyanis összefügg a megbomlott lelki nyugalmunkkal!   

Pszichoszomatika jelentése: pszicho =lélek, szoma = test  

A pszichoszomatikus betegség azt jelenti, hogy a lélek megbetegítette a testet!   

  

Mire gondolok ezzel?   

Lelki problémáink, megoldatlan félelmeink testünkben elváltozásokat okoznak, ami fájdalom és 

betegség formájában hozza tudomásunkra, hogy valahol valami nincs rendben!  Ha időben 

felismered bármilyen jelentkező tüneted lelki okát és azt időben megoldod, akkor a kezdetektől 

haladva dolgozhatod fel problémáidat, miközben a szervezeted a legjobb eredménnyel gyógyítja meg 

önmagát! 

Az okok felismerésének és kezelésének többféle módját ismerjük. Hasonló elven működik a 

homeopátia, amikor a homeopata orvosnak többet mond az, hogy páciense hogyan gesztikulál, hova 

szegezi tekintetét beszéd közben, vagy éppen úgy szeret aludni, hogy a fejét betakarja, de a lába ujja 

kilóg a takaró alól….. Mindezek ismeretében meg tudja mondani, milyen problémája van a betegnek 

és milyen homeopátiás szer alkalmas a tünetek enyhítésére. 
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Az okok felismerésének és kezelésének többféle módját ismerjük. Hasonló elven működik a 

homeopátia, amikor a homeopata orvosnak többet mond az, hogy páciense hogyan gesztikulál, hova 

szegezi tekintetét beszéd közben, vagy éppen úgy szeret aludni, hogy a fejét betakarja, de a lába ujja 

kilóg a takaró alól….. Mindezek ismeretében meg tudja mondani, milyen problémája van a betegnek 

és milyen homeopátiás szer alkalmas a tünetek enyhítésére. 

Különböző személyiségfejlesztő tréningeken elsajátítható viselkedésminták is közvetlenül a lelki 

egészségre vannak hatással, közvetve pedig a testi egészséget szolgálják.  

A minket érintő események lelki feldolgozásában segítségünkre lehetnek a drágakövek is! 

A kristályok és drágakövek a rájuk jellemző, természet adta energiarezgéssel rendelkeznek. Egész 

szervezetünknek és minden sejtünknek is van egy rá jellemző frekvencián való rezgése. Amíg minden 

rendben van körülötted, szervezetednek, sejtjeidnek rezgése kiegyensúlyozott, harmonikus, 

lelkivilágod rendben van, gondolataid pozitívak, addig a tested egészséges.  

Amikor stressz hatás ér, a saját rezgéseid diszharmonikussá válnak. Attól függően, hogy hogyan 

dolgozod fel a helyzetet, a stressz negatívan hathat érzéseidre és gondolataidra. Ha hosszú ideig tart 

ez a diszharmonikus állapot, tested is megbetegszik, különböző tünetekkel figyelmeztet, hogy valamit 

sürgősen tenned kéne!  

A drágakőgyógyításban a holisztikus szemléletmód érvényesül, minden esetben az egész embert 

vesszük figyelembe, testestől – lelkestől. A drágakövek a rájuk jellemző kiegyensúlyozott, harmonikus 

rezgéseikkel sejtszinten hatnak szerveidre, ráadásul használhatod őket ékszerként közvetlenül a 

testeden, vagy a közeledben elhelyezve a térben is.   

A gyógyulás lehetőségét rejtő drágakő terápia célja a probléma feltárása, feldolgozása és végső soron 

a betegség által jelzett életfeladat betöltése kell, hogy legyen! 

A drágakövek a tudat szintjén hatnak, segítenek feltárni az eltemetett problémáidat, és 

kiegyensúlyozzák azokat a múltbéli konfliktushelyzeteket, amelyek a betegségeidet előidézték. 

Ebben a tanulmányban, amit most olvasol, 65 féle testrészünk és szervünk feladata, valamint 150 

féle, ABC rendbe szedett gyakori tünet és betegség lelki kiváltó oka, szimbolikája szerepel. 

Úgy tekints ezekre a szimbolikákra, hogy azokat az érzelmeidet jelenti, amit nem tudsz 

megfogalmazni, elszigetelten éled meg, tehát nem beszélsz róla másoknak.  

Minden esetben meg kell betegednünk, ha valamilyen konfliktus ér bennünket? Nem tudjuk ezt 

elkerülni?  

Sajnos azt kell mondani, hogy addig, amíg egy konfliktust úgy kezelsz, mint eddig, akkor igen, meg 

fogsz betegedni!  

Rendkívül fontos, hogy megtanuld a különböző helyzeteket megértéssel, elfogadással, szeretettel 

kezelni és ezek érzelmi tartalmával megtölteni! Kemény, önmagadon végzett „munkával” el lehet 

érni azt a szemléletmód változást, amikor minden konfliktusban már automatikusan a megoldandó 

feladatot és nem a problémát látod. Eleinte figyelmeztetni kell erre magadat, de következetes  
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gyakorlással néhány hét alatt ez természetessé válik. Ami azonban még ennél is nagyobb élmény, 

hogy később ez a megoldandó feladat szinte izgalommal tölt el, mint amikor elnyered álmaid állását 

és örömmel vegyes várakozással készülsz az első napra.   

Nem, ne gondold, hogy örülni kell a felmerülő problémának! Én sem ezt teszem! Ebben az érzelmi 

állapotban azonban megváltozik tested rezgési frekvenciája, ennek megfelelően olyan események 

„rezegnek be” az életedbe, amelyek átírják az eredetileg problémának tekintett helyzetet …… és itt 

kezdődik a teremtés csodája! 

Minden tünet végén olvashatod majd azoknak a köveknek a nevét, amelyeket az adott tünetre 

ajánlok.  

Ha ezeket használod akárcsak egy nyaklánc formájában is, oly módon enyhülnek a tüneteid, hogy 

tudatalattid felismeri a lelkedben zajló folyamatot, ezek felszínre kerülnek és megoldásodra várnak. 

Felismered a betegséget kiváltó konfliktusaidat, majd tedd fel a kérdést magadnak: valóban akkora 

probléma ez, hogy belebetegedjek?  

Ha gyógyulni, gyógyítani szeretnél, akkor mindig tartsd szem előtt ezt az ajánlást:  

„ A  gyógyítás következménye tudatszint emelés. Tudatszint emelés nélkül nincsen gyógyítás, 

gyógyulás. Ha a betegségem után ugyanúgy látom a világot és benne magamat, mint a betegségem 

előtt, akkor semmi értelme nem volt a betegségemnek, de a gyógyításnak sem!” (Dúl Antal) 

A könyvben jelöld be azokat a tüneteidet is, amelyek esetleg évekkel ezelőtt kínoztak, de 

„kigyógyultál belőle”, és jelöld be jelenlegi betegségeidet is! Ha időrendi sorrendet állítasz fel, 

önmagad is észreveszed az összefüggéseket és rájössz, hogy mostani betegséged szinte 

törvényszerűen következett régebbi betegségeidből!  

Kis figyelemmel azt is megtudhatod, legközelebb milyen figyelmeztetést küld lelki világod a fizikai 

testednek, ha most sem irtod ki a problémád gyökereit!   

Az alábbi ismeretek birtokában saját kezedbe veheted sorsodat és eldöntheted, milyen módon 

kívánod tüneteid kiváltó okait megszüntetni, végérvényesen és gyökerestől kiirtani.   

Ha céltudatosan haladsz és szeretnél valóban meggyógyulni, Kristálygyógyítás tanfolyamunkon 

elsajátíthatsz minden ismeretet, ami ahhoz kell, hogy tüneteidet – vagy családtagjaid betegségeit – 

különbözőképpen kezelni tudd a kristályokkal.  

Megismerheted a marokkövek használatát, készíthetsz különböző gyógyhatású kristályelixíreket, 

krémeket külsőleges használatra és még sok minden mást is. A kristályok nem csak testi, hanem 

tudati szinten is segítségedre lesznek!  

Tanfolyamunkat online elvégezheted, ki sem kell mozdulnod az otthonodból. Itt megtanulod, melyik 

tünetet mivel és hogyan kezelj ahhoz, hogy mindhárom szinten (Test – Lélek – Szellem) elérd a teljes 

gyógyulást. 
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Ezt a tanulmányt amit most olvasol, 2009 – 2011 között a honlapomon jelentkező több száz felnőtt 

korú olvasómmal, e-mail címmel, de név nélkül, egy űrlap kitöltésével teszteltem, nagyon jó 

eredménnyel. Közülük néhánnyal kapcsolatban vagyok a mai napig is, így jól tudom, hogy akik igazán 

meg akartak gyógyulni és gondolkodásukat képesek voltak megváltoztatni, azok meggyógyultak, 

illetve mai napig gyorsan tudják kezelni fellépő tüneteiket.   

Ezekkel az ismeretekkel már nagy vonalakban és általánosságban be tudod Te is határolni, hogy 

milyen érzelmi állapot vezetett az adott tünetek megjelenéséhez. A Biologika teljes ismeretével ennél 

lényegesen részletesebben is ráláthatsz a konfliktusaidra, mint egy nyitott könyvből olvashatsz arról, 

mi zajlott le benned, amikor az adott konfliktus bekövetkezett. A pontos, orvosilag is bizonyítható 

ismeretek elsajátításához bővebb információt a www.biologika.hu oldalon találsz. 

Testünk legapróbb részeinek megvan a maga funkciója, ami alapján egészen pontosan meg tudjuk 

állapítani a lezajló konfliktust. Pl. minden fogunknak, minden kéz – és lábujjunknak stb. külön megvan 

a konkrét jelentéstartalma. Az általam ismertetett listában csak a 65 fő testrész és szerv szerepel, 

ezek a szűkebb behatárolások nincsenek benne, elsajátítása szintén a Biologika tanfolyamon 

lehetséges. 

Ha viszont konkrét problémádat nem érted, írj nyugodtan, a Biologika és Recall Healing útmutatását 

figyelembe véve szívesen segítek feltárni a konfliktusod mélyebb értelmét is. 

Ha csak néhány ismeretet hasznosítasz abból, amit ebben a tanulmányban olvasol, már nagy 

előrelépést teszel az egészséged érdekében!       

Ne feledd: „Az agy egy számítógép: 

A lélek programozza 

A test végrehajtja a feladatot.” 

( Dr. Hamer ) 

 

Olvass tehát tovább, sok sikert az elemzésben és mielőbbi állapotjavulást kívánok!   

                                                                                                    Ágnes 
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Mit üzen a tudatalattink a betegség tüneteinek megjelenítésével? 

Általában egészségesen jövünk a világra. Kivétel ez alól a születési rendellenesség. A csecsemőnek 

nincsenek félelmei, nincs bűntudata, nem ismeri a féltékenységet, az irigységet, ellátásán kívül 

csupán szeretetet igényel és viszonzásul szeretetet ad.  

Már magzati kortól szoros érzelmi kapcsolatban van Édesanyjával, jó esetben születése után 

Édesapjával is, akik közvetítik a női és férfi mintát gyermekük felé. Az Édesanya jelenti a múltat és 

jelent, az Édesapa a jövőt!  

Mindenkinek – akár férfi, akár nő - van egy nőies Énje, és egy férfias Énje, aminek egészséges lelki 

fejlődés esetén egyensúlyban kell lenni. Ennek az egyensúlynak a megbomlása gyakran már 

gyermekkorban is, de felnőttkorban mindenképpen kihat az egyén egészségi állapotára.   

Éppen ezért mielőtt konkrétan a tünetekre térnénk, vizsgáljuk meg, hogy testünknek melyik oldalát, 

azaz férfias vagy nőies énünket érinti a probléma!   

A test jobb oldala a „férfias” oldalunk, az akarat és erő térfele. Az érvényesülési képesség, hatalom, 

hatalomvágy, a cselekvés és adás, racionális aktivitás oldala. A jövőről való érzések, gondolatok is 

befolyásolják testünk jobb oldalának egészségét.   

A test jobb oldalán megjelenő tünetek és elváltozások esetén az apához fűződő kapcsolatot 

érdemes vizsgálni, ezen kívül a tünet a jövőtől való félelemre is utal.   

Testünk bal oldala a női pólus, érzelmi, befogadó és érzékeny oldal, a szív és az érzelmek jelzője, 

ezen kívül a múlttal való kapcsolatunkat közvetíti.  A baloldalon jelentkező tünetek az anyához fűződő 

érzelmi kapcsolatot, a múltban történt és máig el nem fogadott feldolgozatlan dolgokat jelzi.    

A fej jobb és bal oldalának problémái ugyanazok, de fordítva jelentkeznek, mint a testnél!  

Ezek alapján a fej jobb oldala az anyához fűződő érzelmi kapcsolatot mutatja. Jelzi még a múltban 

történt, máig el nem fogadott dolgokat. A fej jobb oldala a szív és az érzelmek jelzője. A fej bal 

oldalának problémái esetén az apához fűződő érzelmi viszonyokat érdemes megvizsgálni, valamint a 

jövőtől való félelmekre utalhat. 

 

Amikor egy kellemetlen tünet jelentkezik, első az oldal meghatározása, majd ez után azt vizsgáljuk, 

milyen testrészt érint. 

Ha tudjuk, hogy az adott testrésznek mi a feladata, könnyen párhuzamot vonhatunk a tünet 

megjelenésének helye és lelki világunk állapota között.   

Testünk mintegy színpadként, szolgál a tudattalan lelki folyamatok számára. Minden betegségünk a 

„sértődött lélek jajkiáltása”! (Peter Altenberg)   
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A teljes gyógyuláshoz fontos kideríteni, hogy mi az, ami megsértette a lelket, de ehhez a test meg is 

adja a szükséges utasításokat, csak érteni kell üzenetét!   

Testünk egy olyan színpad, ahol szemünk előtt elevenednek meg életünknek, tanulási 

folyamatunknak a feladatai és fejlődési lehetőségei. A tünetek feladatokat jelentenek számunkra, 

ezért fontos, hogy felismerjük őket és ne büntetésként tekintsünk rájuk!    

Testünk a szimbólumok nyelvén tudatja velünk, ha valahol valami nincs rendben. Nem gondolunk rá, 

de a köznyelvben ezek a szimbolikák fellelhetők és nagyon is hűen tükrözik lelki problémáinkat.  

Ilyen például, amikor olyan konfliktushelyzetbe kerülünk, amire azt mondjuk:  

„ezt nem veszi be a gyomrom” vagy „nem tudom megemészteni”.  Ha valaki sokszor, vagy 

folyamatosan ilyen helyzetben van, annak hamarosan gyomor – vagy emésztési problémaként 

megjelenik a tünete is.  Attól függően, hogy konfliktusát a gyomorra, vagy az emésztésre asszociálta. 

Lelkünk árnyoldalainak kifejeződéseiből következtetni lehet a történések mélyebb okaira.  Ezen okok 

felfedése, az adott probléma célzott feldolgozása a legfontosabb lépés a gyógyuláshoz!    

A tested a legőszintébb tanítómesterként a tünetek kifejezésével segíti lelkednek gyógyulását! Hagyd, 

hogy megszólítson és tanítson téged, fogadd úgy, mint a legjobb terapeutát, aki az egész életeden 

végig kísér és jegyzőkönyvet vezet a legapróbb történésekről is.   

Tested nyitott könyvként szolgál a számodra, amelyből olvashatsz, és megtudhatod, miben szenvedsz 

hiányt.  Ha megtanulod értelmezni tested üzenetét, az közölni fogja veled,  hogy miként segíts 

önmagadon, ezzel saját magad gyógyítójává válhatsz!    

Amikor megérted egy tünet valódi üzenetét, akkor maga a tünet feleslegessé válhat és eltűnhet, 

hiszen betöltötte feladatát! Ez pedig a gyógyulást jelenti! 

Minden szervünknek, testrészünknek fontos feladata van a testünk működésének gépezetében. Ezek 

a feladatok átvitt értelemben megjelennek lelki világunkban is. A megjelenő tünet mindig arra a 

feladatra vonatkozik, amit annak a szervnek el kell végezni!  

Ahhoz, hogy az üzenetet mélyebben tudd értelmezni, először határozd meg, hogy tüneted melyik 

testrészedet érinti, és az hol helyezkedik el. Ne feledkezz meg a feljebb említett jobb- és baloldal 

szerepéről!   

Testünk vízszintesen is kétfelé osztható. A felső régió a szív és fej területe, az alsó régió pedig az 

ösztönökért felelős.   
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Szerveink, testrészeink feladata 

Achilles- ín: Lelki szinten az elrugaszkodás képessége, előrehaladás, felemelkedés, sebezhetőség.    

Agy: A kommunikáció belső vezénylése, a külvilággal való kapcsolatteremtés. A fej irányító központja, 

tervezés, irányítás, feldolgozás, koordinálás, archiválás a feladata. Szellemi impulzusok feldolgozása 

(szemben a bélrendszerrel, amely az anyagi impulzusokért felelős).   

Agyalapi mirigy: A hormonokért felelős, azok irányítótornya. Feladata a legmagasabb szintű 

harmónia és alkalmazkodás, belső világunk irányítása. Összhangba hozza belső világunkat a 

külvilággal. Irányít és ellenőriz.  

 Ágyékcsigolya: A gerincoszlop része, az élet legfőbb terhét viseli. Stabilitás és mozgékonyság a 

feladata. Testünk tengelyének olyan problémás területe, ahol az alsó ösztönök és a felső impulzusok 

(szív és fej) között kialakult konfliktusok jelennek meg valamilyen tünet formájában.  Pl. az ösztönöd 

irányít, nem hallgatsz a szívedre, megérzéseidre.   

Agyfélteke bal: Férfias oldal. Intellektus általi irányítás, értelem, ész, elemzés, felismerés, 

megnevezés.   

Agyfélteke jobb: Nőies oldal. Holisztikus gondolkodás, globális látásmód, minta-, szín- és formaérzék, 

intuíció, kreativitás közvetítése. 

Ajak: Érzékiség, kóstolgatás, a belső dolgok napvilágra hozása a feladata. A beszéd, a szavak 

formálása, érzéki kommunikáció. Az ételekkel és más ajakkal történő érzéki kontaktus felvétele 

(becézgetés, étkezés, csók, stb.). 

Alkar: Cselekvőképesség, emelőerő, felemelni valakit, legyőzni a világot. Megkapaszkodni, 

megtartani, létrehozni.    

Áll: Akaraterő, érvényesülési képesség, céltudatosság, önfenntartás a feladata.   

Alsó lábszár: Elrugaszkodás, feszítőerő, rugalmasság, spontaneitás, leválás, be nem vallott terhek 

kinyilvánítása, hirtelen változások előidézése, érzelmek tárolása. 

Arc: Ismertetőjel, önkifejezés, egyéniség, őszinteség, hangulat kifejezője, kapcsolat felvétel.   

Bélrendszer: A test labirintusrendszere, az anyagi impulzusok feldolgozását szolgálja. Életfontosságú 

dolgok felvétele, a felesleges dolgok elengedése a feladata.   

Bordák: A mellkas alkotóelemei, kiemelik annak jelentőségét. Biztonság és védelem, rugalmasság, 

alkalmazkodás, alkotás, cselekvés a feladata.   

Bőr: Bőrünk a legnagyobb kiterjedésű szervünk. Határ a külvilág felé, védelem, bőrkontaktus, légzés. 

Védőpajzs, szigetelőréteg (elszigetelődés). Emberi kapcsolatok eszköze, érintés, érzékelés, tapintás 

kommunikáció. Legbelső világunk tükre, a lélek számára börtönné válhat!  Nagyon fontos, hogy a bőr 

problémáinál mindig figyelembe vegyük az érintett testrészt és annak elhelyezkedését is! 
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Comb: Előrehaladás, lendítőerő. Kilépés, nagy léptekkel való előrehaladás a feladata, a szó valódi és 

átvitt értelmében is. Kicsapongás, mértéktelenség.   

Csípő, csípő ízület: Kilépni, megtenni az első lépést valami felé, haladás, hatótávolság. Minden lépés 

– fizikai és szellemi – kiindulópontja. Kicsapongás, kihágások, túlzás, haladás, fellendülés. 

Gondoskodás, hogy a dolgok olajozottan működjenek.   

Csont: Stabilitás, szilárdság, megfelelés a normáknak. A csontok megbetegedése, fájdalma leginkább 

a másoknak való megfelelés – kényszerből alakul ki, nagyfokú önértékelés letöréssel. Ne feledjük, 

hogy lehetetlen mindenkinek megfelelni! 

Emésztőszervek: feladata „Megenni mindent és megemészteni”. Az anyagi világ befogadása, 

feldolgozása.   

Epe, epehólyag: Rejtett agresszió, túlcsorduló, túláradó keserűség. A dolgok agresszív feldarabolása, 

ami nem frontális támadásként hanem „hátulról” történik. (pl. epés megjegyzések, stb.)   

Erek, véredények: Az életerő közlekedési útvonalai, energiapályák. Feladata szállítani, táplálni, 

ellátni, eltávolítani, megtisztítani, elszállítani valamit, ami lehet átvitt értelmű is! (nem tudom 

eltávolítani a családomtól a kellemetlenkedőt!)   

Érzékszervek: A külvilág és a belső közötti híd szerepét töltik be. Megismertetik velünk a világot, 

segítenek megtalálni a dolgok értelmét. Érzékiség és érzéki örömök megteremtése is a feladatai közé 

tartozik.   

Fej: Testünk legfelsőbb része, a test „fővárosa”, a test ellenpólusa (fent és lent). Az értelem, az ész és 

a gondolkodás központja. Önkifejezés, magabiztosság, önfenntartás, érvényesülési képesség a 

feladata. Mivel a fej érzékenyen reagál a legkisebb fájdalomra is, ezért érzékeny szenzorként 

figyelmeztet bármilyen területen az élethez való problémás hozzáállás esetén az egyoldalú 

gondolkodás veszélyeire vagy a gondolkodási blokkokra (fejjel megy a falnak).  

Felkar: Erő, hatalom, kitartás a feladata.   

Fogak: Kemény fegyverek a szájban. Agresszió, vitalitás, potencia, probléma- megoldó készség (nagy 

falatok felaprítása átvitt értelemben is). Mélyen gyökerező meggyőződések. Minden fognak külön – 

külön is meg van a jelentősége!   

Fül: Meghallani, meghallgatni valakit, hallgatni valakinek a szavára, érteni a szóból. A fül az 

engedelmesség fontos szerve. „Aki nem akar hallani, annak éreznie kell!„ Tehát ha valamit nem 

akarsz meghallani, fülfájdalmaid lesznek!  

Gége: Kifejezőkészség és hangképzés a feladata.   

Gerincoszlop: Tartás és dinamika. Az őszinteség mércéje! (Egyenesség, gerincesség, a szó szoros és 

átvitt értelmében is!)    
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Gyomor: Érzelem, felvétel, odaadás, befogadóképesség, minden lenyelt dolog tároló helye fizikai és 

szellemi értelemben is! A gyermekkor és az érzelemvilág fészke. Lenyelt érzelmek tárolása. Agresszív 

bomlasztási folyamat beindítása (gyomorsav). A beteljesedés érzelme és a beteljesedés iránti éhség 

megnyilvánulása.   

Haj: Szabadság, erő, vitalitás, hatalom, gondtalanság, düh, félelem és csillogás visszatükröződése.   

Has: Érzés, érzék, ösztönösség, élvezet kifejeződése, gyermeki érzéseink középpontja. Feladata a 

védelem, elrejtés, fenyegetettség, egzisztenciális félelmek, materiális, anyagi világba vetett bizalom 

kifejeződése.   

Hát: Az élet teherhordója. Egyenesség a szó szoros és átvitt értelmében. Feladata kiegyenesíteni, 

egyenesbe hozni, támaszt adni, hordani, viselni és elviselni.   

Húgycső: Lelki kapcsolat a külvilággal. „Lelki szennyvíz elvezetés vízcsappal.”  (Záróizom) Feladata az 

átélt lelki terhek célirányos elvezetése. Ha túlcsordul, az a lélek el nem sírt könnye (nem jól működik 

a záróizom) 

Húgyhólyag: Ellenállni a nyomásnak, elengedni és továbbadni. Feladata a felszaporodott szennyvíz 

összegyűjtése és leadása. Megkönnyebbülni, ellenállni a lelki eredetű nyomásnak, letenni a terhet. A 

húgyhólyag a párkapcsolati problémákon alapuló „el nem sírt könnyek” tároló helye.    

Idegrendszer: A test távközlő és hírszolgálata. Közvetítés, szabályozás, irányítás, ellenőrzés, hírközlés, 

a tudat és a test összekapcsolása.    

Immunrendszer: Védelem, védekezés, elhárítás a külső ellenséggel szemben. Konfliktusok, harcias 

eszközök bevetésével.   

Inak: Mindent tartó kötelek, mozgásszervünk ékszíjai. Feladata elbírni és megtartani, (nem csak a 

testet, hanem pl. egy feladatot is) saját erőnk bevetése, a túlzott testi vágyak megakadályozása.   

Ízületek: Mozgékonyság, tagoltság, ízeltség, kifejezőképesség, közvetítés a külvilág és az ember belső 

világa között. Nyitni a világ felé.   

Kar: Kapcsolat a fizikai világgal. Feladata átölelni, feldolgozni, elengedni, távol tartani (egy 

élethelyzetet, vagy dolgot, személyt is!). 

Kéz: Birtokba venni, megragadni, megcsinálni, felfogni, elengedni, adni és kapni. Segítség és védelem, 

őszinteség, manipuláció, cselekvőképesség jelképe. Jobb kéz előd, elöljáró, felettessel kapcsolatos, a 

bal kéz cselekedetei szívből jönnek!  Kéz probléma esetén a saját cselekedeteket középpontba kell 

helyezni és megkérdőjelezni!   

Könyök: Érvényesülési képesség („kikönyökölni”, „tud könyökölni”). Minden követ megmozgatni, 

teret, helyet csinálni a világban.   
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Köröm: Az agresszió eszköze, annak kifejezésre juttatása, az életért való küzdelem. Mohó vágy, hogy 

megkaparinthassunk valamit.   

Láb: Mozgás, haladás, helyváltoztatás, állóképesség, stabilitás, önállóság, kitartás, védekezés. 

Kapcsolat a földdel, a gyökerekkel. A szükséges változások útjára lépni. 

Lábfej: Megértés, állhatatosság, állandóság, alázatosság, gyökeret verni. Kapcsolat a Földdel, az anya 

szeretetének befogadása.   

Lágyék: Lágyság, sebezhetőség, érzékenység   

Máj: Helyszíne a dühnek, undornak. Szoros kapcsolat az élettel. Ön – és mások értékelése, világnézet. 

Kapcsolat az eredettel, kezdettel, ősökkel és az értelemmel. Megtalálni az egyensúlyt és az élet 

értelmét.  Szenvedély, függőség és keresés. Az alapvető beállítottságot, az emberi alaptermészetet 

jelöli. Mértékletességre int.  

 Mandula: A szervezet védelmi bástyái, őrszemek a külső betolakodóval szemben. 

Medence: Hűnek maradni önmagunkhoz, a stabil személyiség jelképe. Megbetegszik, ha az 

instabilitás önértékelés letörést okoz.  

Méh: Termékenység a szó szoros és átvitt értelmében. Minden kezdet bölcsője. Fizikai és szellemi 

„gyermekünket” táplálni, dédelgetni és életet adni neki. (szellemi gyermek pl. egy újítás, könyv írása, 

stb) 

Mell: Anyaság, táplálás, védelem, közelség, közvetlenség. Összekötő kapocs az anyával. Lényeges 

jelképe az önértékelésnek.   

Nyak: Kapcsolat, kommunikáció, bekebelezés, fösvénység, zsugoriság. Átláthatóság biztosítása 

azáltal, hogy lehetővé teszi különböző szemszögekből a megfigyelést. A szellemi horizont 

kiterjesztése.   

Nyelőcső: Minden lenyelt dolog – fizikai és lelki – továbbítása.   

Pajzsmirigy: Fejlődés, érési folyamat, vitalitás, aktivitás, vérmérséklet, továbbfejlődés, növekedés 

szabályozója.   

Szem: Feladata 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 szűkebb és tágabb világot magunk körül. Konfliktusai ha „látnom” kellene valamit, de 

nem akarom, szemet hunyok valami felett, vagy nem láthatom, pedig akarom.    

Szív: Létezésünk középpontja, a lélek otthona. Az érzelmek, a szeretet és a szeretni tudás 

képességének kiindulópontja. Otthont ad a legmélyebb tudat alatti érzésnek is, a legfőbb érzékszerv. 

Feladata a szeretet és az egység, szívügyeink kifejezési és fejlődési képessége.    
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Tenyér: Tapintás, őszinteség, nyíltság, szívből jövő emberi érintkezés. Feladata kezelni valamit. 

(helyzetet is!)  

Térd: Alázat, alárendeltség, félelem, befelé fordulás. Tisztelet az Életnek.   

Torok: Bekebelezni, bevezetni, lenyelni valamit a szó szoros és átvitt értelmében is. 

Tüdő: Kapcsolat, kommunikáció, szabadság, könnyedség. Kapcsolat minden élőlénnyel. Fellélegezni, 

szabadon élni.  Ijedtség, félelem, „a lélegzetem is elakadt” konfliktusok. Gyakori konfliktus a 

„betegség – diagnózis” hallatán, akár rólunk, akár szeretteinkről van szó. Fontos kibeszélni a 

nyomasztó érzést!  

Ujjak: Kézügyesség, kézbe venni a világot, felcsippenteni, felfogni, megérteni valamit.   

Vakbél: Tudat alatti igény a rendrakásra. Feladata az idegen betolakodók szembeni védelem.   

Váll: Terhelhetőség, megmutatja az élethez, és másokhoz való hozzáállást. A belső tartás kisugárzása. 

Lemondás, beletörődés, kisebbrendűségi érzés, túl nagy lelki teher betegítheti meg (nyomja a vállát).  

Végtagok: A kar befogadja a világot vagy kirekeszti. A láb az embert közel viszi a világhoz vagy 

eltávolítja tőle.    

Vér: Az élet hordozója, a személyes dinamika kifejezője (forróvérű, hidegvérű). „Vérévé válik”: Egy 

adott tulajdonság – jó, vagy rossz - teljes mértékű elsajátítását jelenti.   

Vérnyomás: Harmónia az ember és a világ között. A lelki feszültség állapotának és a jelenlét 

mértékének kifejezőeszköze.   

- Magas vérnyomás: Harc, magas feszültség,  

- Alacsony vérnyomás: Ellazulás egészen az ájulásig.    

Vese: Egyensúly és párkapcsolat. Férfi - női pólus közötti harmónia létrehozása, savas - lúgos erők 

közötti egyensúly megőrzése, a szélsőségek közötti középút megtalálása. Különbségek kiegyenlítése, 

ellentétek harmonizálása. Mindig kapcsolatban van valamilyen módon a párkapcsolattal, vagy annak 

hiányával.   

Vesemedence: a fölösleges folyadék „gyűjtő medencéje”, a meg nem oldott, megkövesedett 

párkapcsolati problémák és lelki bajok színhelye. Feladata a lelki szennyvíz összegyűjtése, mielőtt az 

magától felhalmozódik. Élettér biztosítása a súlyosabb életfeladatok számára.A fent felsorolt 

testrészeink, szerveink több okból betegedhetnek meg, vagy jelentkezhetnek kellemetlen tünetek.  

 

A következő oldalakon betegségek elnevezését találod, ABC rendbe szedve. Amikor olyan 

betegséget találsz, ami több testrészünkön is megjelenhet, mindig vedd figyelembe az adott testrész 

feladatát, valamint a jobb és bal oldalt is. Pl. bőr probléma jelentkezhet az arcon, kézen, lábon, 

háton, stb. A konfliktus mindig kapcsolatban van a tünet helyének feladatával is. 
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Gyakori tünetek lehetséges kiváltó oka, lelki szimbolikája ABC rendben,  

a kezeléshez ajánlott drágakövekkel kiegészítve 

 

Afta: Ártalmatlan, de fájdalmas konfliktus az ízlelés körül. Az élvezeteket máshol, más szinteken kell 

keresni!   

Ajánlott drágakövek: Borostyán, jade, aventurin.    

Ágybavizelés gyermekeknél: Az ágybavizelés a „húgyhólyag sírása”, ami az önértékelési 

problémákból ered és belső feszültség hatására következik be. Kiváltó oka lehet a helytelen 

bánásmód, a körülmények elleni tiltakozás, vagy a túlzott követelményeknek akaró megfelelés.    

Nehéz megküzdeni a gyermeknek a saját és környezetének elismerő szavaiért. Akinek önértékelési 

problémával kell megküzdenie nap, mint nap, mert közvetlen környezete többet vár el tőle, mint ami 

benne van, annak időnként nagy szüksége van a feszültségoldásra. Ez néha betegség formájában 

nyilvánul meg. Az ágybavizelés is egyike lehet ennek a feloldásnak. Elsősorban gyermekkorban 

jellemző. Az egész napos teljesítési vágy és feszültség után, amint az értelem „álomba merül”, vagyis 

a gyerek elveszíti éber öntudat kontrolját és az alvó öntudatba érzelmek és képzetek nyomulnak be. 

A gyermek ilyen szorongató helyzetben csupán testileg is meg szeretne szabadulni a felhalmozódott 

feszültségtől. Az ágybavizelés tulajdonképpen egy öntudatlan feszültség levezetési forma.    

Szülőknek tanácsként ajánlom az alábbi idézetet:   

 „Hiszen a nevelés lényege éppen abban áll, hogy a másikban segítjük kifejlődni mindazt, ami 

lehetőségként benne rejlik, ahelyett, hogy saját elképzeléseinket vetítenénk belé.” (Kurt Tepperwein)   

Ajánlott drágakövek: Kalcedon, rózsakvarc ékszerként vagy marokkőként.      

Agydaganat: Helytelen beidegződések, önfejűség. Merev gondolkodást szimbolizál. A külvilággal való 

kapcsolatteremtés problémái. Régi sérelmeket és megrázkódtatásokat őrizget emlékeiben, 

lelkiismeret furdalást érez valami miatt.  Rosszindulatúvá válhat a daganat, ha indulatokat táplál 

sérelmei iránt!   

Ajánlott drágakövek: Achát, turmalin, ametiszt, malachit, hegyikristály, amazonit, ónix, sörl azaz 

fekete turmalin.   

Agyrázkódás: Az eddigi útjának és a gondolkodásának megtörését mutatja, irányváltás 

szükségességét jelzi. Túl messzire ment, tévútra tévedt gondolkodásában, de kivonja magát a 

felelősségvállalás alól.   

Ajánlott drágakövek: Achát, turmalin, hegyikristály, ametiszt, amazonit, ónix, sörl.   
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Agyvérzés: Valamelyik oldalát – férfias vagy nőies Énjét – megtagadta, elfordult tőle, ami ezért hiányt 

szenved. Az anyagi világban a legfelsőbb szinten lekapcsolta az élet egyik oldalát! Boldogan megy 

bele bármilyen harcba, elbújva saját csatái elől.    

Az agyvérzést szenvedett beteg személyiségének egy részét nem éli meg, illetve tudatosan elutasítja 

azt. Amit lelki szinten hagyunk elsorvadni, az előbb utóbb testi szinten is sorvad. Fizikailag is 

cselekvésképtelenné válik az adott területeken. Az elfordulást a férfias jobb illetve a nőies bal 

oldalunktól már régen megvalósítottuk, csak mostanra ez fizikai szinten is utolért bennünket.   

Tudatosítanunk kell, hogy életünk melyik oldala szenved hiányt, és melyik az, amelyre ezáltal 

kénytelenek vagyunk rátekinteni. Meg kell békélnünk az ép oldalunkkal és kiaknázni annak minden 

lehetőségét, majd lassan a blokkolt oldal felé fordulni és új életet lehelni belé. Ahogy a kisgyermek 

megteszi az első lépéseket, úgy kell elkezdeni bevonni az életünkbe a blokkolt oldal területeit, 

viselkedésformáit. Be kell látnunk, hogy mindkét oldalunkra szükségünk van ahhoz, hogy valóban 

részt vehessünk az életben. Tudatosan meg kell élnünk lelkünk mindkét oldalát, a férfiast és a nőiest 

egyaránt. Ha az élet mindkét oldalát képesek leszünk befogadni, újra teljes emberként élhetünk.   

Ajánlott drágakövek, amelyek segítenek a blokádok feloldásában: Achát, turmalin, hematit, 

ametiszt, ónix, sörl, hegyikristály.  

Ájulás: El akar menekülni a világ és a problémák elől. Nem akarja uralni a helyzetet.  

Kiszolgáltatottság érzés, cselekvőképtelen állapot. Felelősség elől való menekvés,  

(nem tudatosan) egy adott szituáció elkerülésének szándéka lehet a kiváltó ok. Túlzott 

követelmények iránti tehetetlenség érzete.  Az alélt állapot megóvja a beteget attól, hogy 

képességének és szándékának nem megfelelő feladattal bízzák meg. A problémásnak gondolt 

helyzetet ájulással „megoldó” embereknél az önbecsülés súlyosan sérült.   

Ajánlott dágakövek: Lazurit, hegyikristály, rózsakvarc.   

Aknés, pattanásos bőr: Az akne és az ebből kialakuló pattanások hátterében is a lelki folyamatok 

állnak. A bőr felületén enyhébb és durvább pattanások, a külvilággal való sikertelen találkozást 

mutatják. Minthogy elsősorban a pubertás korban jelentkeznek a tünetek, itt egyértelmű leginkább a 

probléma.  A pubertás jellegzetessége a változás, mely nagyon sok új viszonyulást kényszerít az 

emberre. A felnőtté válás folyamata más szemmel vizsgálja a másik nemet, amely „tisztátalan” 

gondolatokat ébreszt.    

A velünk hozott minta és a gyermekkorban tanultak alapján nem erkölcsös, sőt egyenesen szégyellni 

való dolog a szexualitás. Ezért, bár a természetes úton járunk (szexuális fejlődésünk szempontjából), 

elfojtjuk magunkban a vágyainkat. Ez az elfojtás ütközik ki a bőrünkön.    

Csecsemőkorban ez a probléma nem állhat fent, mert a babák nyíltan és élvezettel élhetik ki 

szexualitásukat. Ha neveltetésünk a pubertás korra belénk programozza a szexualitás társadalmi 

konvencióit, megijedünk az életkori sajátosságunknak megfelelő vágyainktól, kíváncsiságunktól. 

Ebben a korban minden tilos, rossz és szégyellni való, pedig a szexualitás az emberi fejlődés 

velejárója.  A felnőtt korban előforduló aknés, pattanásos bőr is arra utal, hogy még mindig nem  
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sikerült elfogadni a szexualitást, mint természetes velejáróját az életnek, illetve a partnerrel 

érintkezési problémák vannak.   

Ajánlott drágakövek: Achát, gránát, akvamarin, aventurin, borostyán, jáspis, ametiszt, rodokrozit 

elsősorban elixírként, amit lemosásra és hígítva belsőleg is ajánlok 

Alacsony vérnyomás: Fél a felelősségtől, döntéseiben, cselekedeteiben nem mer elmenni a végsőkig. 

Meghátrál a kihívások elől így nem tudja felderíteni saját – szinte végtelen – határait! Lemond saját 

hatalmáról. Áldozat szerepet vállal, inkább visszahúzódik a csigaházába.   

Ajánlott drágakövek: Gránát, lazurit, rodokrozit, rubin, smaragd, szodalit   

Alcheimer-kór:  A beteg el akarja hagyni ezt a bolygót. Nem tud szembenézni a valósággal, 

megtagadja a világgal való együttműködést. Kiváltó lelki oka a hosszú időn keresztül érzett 

reménytelenség, tehetetlenség, harag.   

Ajánlott drágakövek: Gránát, achát, hegyikristály, rózsakvarc, ametiszt, turmalin   

Alhasi görcsök: Félelem a valóságtól. Meg szeretne állítani valamilyen folyamatot.   

Ajánlott drágakövek: Amazonit, hegyikristály, korall, karneol, lazurit, magnetit, malachit, füstkvarc, 

tigrisszem, rubin, türkiz, turmalin   

Alkoholizmus: Talajvesztettség, feleslegesség, üresség, bűntudat érzése. Az értéktelenség tudata. 

Kishitűség, lelkifurdalás. Önmagam tagadása. Gyengédségre vágyik, szeretne konfliktusmentes életet 

élni, amit a valóság elkerülésével próbál megoldani. A gyengeség, bizonytalanság és bátortalanság 

kifejezőeszköze. Megpróbálja gondjait alkoholba fojtani, mivel segítségével könnyebben lecsúszik az, 

ami nehezen „nyelhető”. Szinte minden fontos szerv érintett, de különösen a máj (élet, értékelés, 

visszacsatolás), a gyomor (érzelem, befogadó készség) és az idegrendszer (hírszolgálat). 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". Valódi eksztázis helyett rövid mámor. Gyengédségre vágyik, egy szebb, jobb, 

konfliktus mentesebb világra, amit a konfliktus kerülésével próbál megoldani.  

Visszalépés a gyermekkorba, regresszió: az artikulálatlan hangokat kiadó, gagyogó, dadogó, 

botladozó nyelvű részeg ember mind nyelvileg, mind motorikusan 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 amíg 

a beteg mámoros állapotban van, 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.                 

Ajánlott drágakövek: Ametiszt, turmalin, sugillit   
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Allergia: Az allergia nagyfokú agresszió és nagyfokú érzékenység konfliktusa. Saját erőben való 

kételkedés. Az allergén által szimbolizált tulajdonság elutasítása.    

Allergén anyagok az életteliség, de egyben a „piszok" szimbólumai is, amelyekben a szexualitás 

különös hangsúlyt kap, mint „tisztátalan" cselekedet.  A szimbolikus vonatkozás általában nem 

tudatosul az érintettben, az is elég, ha a kollektív tudattalanban jelen van! (A kicsi gyermek aki 

penicillin érzékeny, nem tudja, hogy a penicillint penészgombából állítják elő!)   

- Bőrt érintő allergia: Jelentése határ, kapcsolat, gyengédség. Valakire allergiás! Lemondás a 

hatalomról. "Ki nem állhattok?" érzése.   

- Tüdő, légutak: Jelentése kapcsolat, szabadság, kommunikáció.  

- Pollen allergia :  Félelem a termékenységtől, szerelemtől, a szexualitástól, ösztönszerűségtől.  

- Szőrallergia esetén a kedveskedést, szeretetet, simulékonyságot nem tudja elfogadni.  

- Emésztőrendszer: Jelentése megérteni (megenni) a világot és „megemészteni”. Erős 

tudatalatti, ki nem élt egészséges agresszió elfojtása. 

- Élelmiszerallergia: Nem tudja megérteni ami körülötte történik, de le kell nyelnie ezért 

szervezete védekezik a megemésztése ellen.  

- Tej: Az anyaság, nőiesség szimbóluma.   

- Gabona: Síkos, tapadós és az édes szimbóluma.   

- Glutén: Kenőcsös, ragacsos, kötőanyag szimbóluma.   

Ajánlott kövek: Akvamarin, aventurin, borostyán, fluorit, achát, obszidián, hegyikristály   

Álmatlanság: A külvilág felé másnak akar látszani, mint amilyen valójában ezért fél az odaadástól, az 

alvás alatti önkontroll elvesztésétől. Nyugtalanság, bizalmatlanság az élet folyamata iránt. Bűntudat, 

vagy félelem a kiszolgáltatottságtól, a védtelenségtől vagy a haláltól. Nem képes elszakadni a napi 

történésektől, feladatait súlyos teherként és felelősségként kezeli.    

Kontroll alatt akarja tartani környezetét, az alvást a hatalom elvesztéseként éli meg, ezért képtelen 

magát átengedni a lazításnak. Személyiségének bizonyos részeit elnyomja, nem akarja meglátni és 

tudomásul venni. Tudat alatt attól fél, hogy álmában szembesülhet Önmaga igazi valójával.   

Ajánlott kövek: Ametiszt, akvamarin, rózsakvarc, rodokrozit, tigrisszem   

Aluszékonyság: Félelem a napi feladatoktól, menekülés az álomvilágba, a korai gyermekkor 

tudattalan világába. A tünet arra utal, hogy az érintett személy tudat alatt ki szeretné vonni magát 

minden felelősségvállalás alól.   

Ajánlott kövek: Rodokrozit, tigrisszem   

Anémia (vas hiánya a vérben, vérszegénység): A világhoz való viszonyulás, kifogáskeresés, "Igen, 

de..." válaszok. Az öröm hiánya az életben. Félelem az élettől. Haszontalanság-érzet. Az életet túl 

alacsony intenzitással éli, ezért egyre inkább kifakul. Kevés érdeklődést mutat az élet dolgai után, 

ezért a betegség szinte csak alibiként jelentkezik! Visszautasítja az Önre osztott életenergiát, amit 

tetterőre válthatna. Az életerő hiányát, energiahiányos állapotot, állandó fáradtságot, levertséget, 

gyengeséget és örömtelen életet jelöl. A sápadt külső jól mintázza a „sápadt", színtelen életmódot, az  
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élet „kifakulását". Könnyen kezelhető, ha elkezd tevékenyen részt vállalni azokban a feladatokban, 

amiket az élet kínál Önnek!   

Ajánlott drágakövek: Hematit, gránát, korall, rózsakvarc ékszerként, rubin marokkőként állandóan 

magánál hordva   

Himalája Indus étkezési só rendszeres használata (84 féle ásványi anyagot tartalmaz).  

Anorexia (kórós étvágytalanság, soványság): Az élet megtagadása. Szorongás, önutálat, elutasító 

magatartás. Szinte kizárólag lányokat érint! A lányból nővé válás megtagadása. Lelki problémák a 

szellem és a test, a tisztaság és az ösztön, a vágyakozás és az aszkézis, az éhség és a lemondás, az 

egocentrizmus és az odaadás között. Félelem az orgazmus során szerzett tapasztalatoktól, az egység 

megtapasztalásától, ezzel egyidejűleg azonban az egyesülés iránti vágy is megjelenik. A 

beteljesületlen vágyakozás küzd a tudatalattiban az aszkézis iránti sóvárgással.   

Ajánlott gyógykövek: Achát, lazurit, rózsakvarc, holdkő   

Aranyér:  Aggódás a határidők miatt. Múltból átmentett harag. Félelem egy folyamat elengedésében. 

Leterheltség, nyomasztó érzés, határozatlanság szimbolikája. Blokkolt életenergia, ami egy 

nyomasztó problémán ül.  Visszafogja magát, gyakran visszahúzódik saját odújába olyankor, amikor 

kihívásokkal kellene szembenéznie.    

Ajánlott gyógykövek: Hematit, jáspis, hegyikristály, ametiszt, obszidián, achát, gránát, heliotrop, 

rubin    

Asztma: Fojtogató, elnyomó szeretet. A beteg képtelen lélegezni önmagáért.  Az érzelmek 

elnyomása. Sírás elfojtása. Az életben sok sérelmet nyelt le, és egyszerre szeretne megszabadulni 

tőlük, illetve többet szeretne kapni, mint amennyit adni. A valódi kapcsolat és az őszinte vonzalom 

iránti mély vágyakozást jelenti, amit általában az anya túlzottan féltő aggodalmaskodása váltott ki. Az 

anyai szeretet korlátozó szerepet játszott, gátolta a személyiség egyéni kibontakozását. Ez a 

probléma gyökerezhet a túlzottan erős tekintély általi elnyomásban is, de ugyanúgy az anyának 

gyermeke iránti nemtörődömségében is. Az anyával való kapcsolat rendkívül fontos szerepet játszik, 

amit az is bizonyít, hogy az édesanyjuktól hosszabb ideig távol lévő gyermekek állapota rohamosan 

javul.    

A beteg a tehetetlenség érzését, a történések passzív eltűrésének zavarát éli meg. Védekezés az 

alantasnak, tisztátalannak vélt életterületekkel szemben. Ilyen életterületek lehetnek az állati 

ösztönök, mint a szexualitás, de a por is.   

Idősebb korban fontos szerephez jutnak a pszichikai okok, különösen az életkorral járó 

alkalmazkodási nehézségek. A harag, félelem, belső feszültségek, akadékoskodás, és visszautasítás 

mindegyike kiválthat asztmát. A rohamok annál hevesebbek, minél inkább elnyomják, elhallgattatják 

a fenti érzelmeket. Az asztmás roham azt jelzi, hogy valaki, vagy valami túl közel jött hozzám, ezért 

szorongatva érzem magam, képtelen vagyok kibontakozni. Igény él bennem a szabadság iránt, 

szeretném magamat kifejezni és korlátlanul érvényre juttatni. Saját elképzeléseim, környezetem 

elvárásai és erkölcsi normái akadályoznak, korlátoznak. Amikor asztmás rohamot él át valaki  
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kilégzéskor, az egyfajta védekezést jelent. A kilégzéskor fellépő görcs tehát voltaképpen egy 

ellenlégzés. Az asztmás ember meg akarja tartani azt, amije van, de ezzel önmagának árt, hiszen 

közben nem képes adni. Védekező álláspontja közben semmi újat nem tud magába fogadni, teljesen 

bezárkózik.    

Ajánlott gyógykövek: Akvamarin, borostyán, sólyomszem, malachit, tigrisszem, rózsakvarc, rodonit, 

kalcedon, hegyikristály   

Balesetek, csonttörések: Nem a helyes úton jár érzelmeiben, gondolataiban, cselekedeteiben, túl 

merev, változásra van szüksége! Magatehetetlenség, kitörni vágyás, agresszivitás. Lázadás a hatalom, 

és a körülmények ellen. Megoldatlan problémák kényszerű tanúsága. Közvetlen módon és hirtelen 

kérdőjelezi meg az ember saját cselekvésmódját illetve útirányát. Az életfolyam fontos fordulópontja, 

megszokott útvonalak erőszakos megszakadása. Váratlanul felráznak bennünket, hogy ismét teljes 

odafigyeléssel vehessünk részt az életben.   

Figyelem! Minden baleset saját problematikánk karikatúrája!   

Szükséges rekonstruálni a baleset folyamatát, szerkezetét, majd értelmezni azt saját helyzetünkre 

vonatkozóan.  Észre kell venni, hogy a baleset betört az életünkbe, segítsük ezt a hirtelen erőkifejtést 

felszabadultabb utakon kifejeződésre jutni. Ahelyett, hogy a balesettel viszünk változatosságot az 

életünkbe, inkább járjunk önszántunkból külön utakon, bátran „rúgjunk ki a hámból", engedjünk 

teret életünkben az új, kreatív fellobbanásoknak.   

Ajánlott gyógykövek: Hegyikristály, rózsakvarc, ametiszt, turmalin, akvamarin, kalcedon  

Bélzavarok: A már szükségtelen régi dolgok elengedését félelem kíséri. Legnagyobb probléma az élet 

megemésztése és feldolgozása.   

Ajánlott gyógykövek: Jáspis, rubin, ametiszt, karneol, citrin, achát, heliotrop, rózsakvarc, aventurin   

Bőrbetegségek:  Szorongás, nyugtalanság. Elfojtott harag, fenyegetettség érzete. Túlzott 

zárkózottság és ridegség. „Ne nyúlj hozzám!” Védekezés, képtelenség a gyengédségre és a nyíltságra. 

Ajánlott gyógykövek: Aventurin, achát, gránát, halit, ametiszt, kalcedon, fluorit, turmalin, 

hegyikristály, karneol, rodokrozit, Himajája Indus sószappan kezelés   

Bulimia: Félelem, fenyegetettség érzete. „Az élet veszélyes!" érzés. A bulimia önmagunk el nem 

fogadása. Általában női probléma, a kamaszkorban gyökerezik, amikor visszautasítja a nővé érés 

folyamatát. Nem bírja elfogadni saját nőiességét és annak külső nemi jellegét. Harcol ellenük: 

„hánynia kell" saját magától, saját kinézetétől, menekül a „tisztátalannak" megélt nemi szereptől. A 

nőies teltség, a gömbölyded vonalak elutasítása. Nagyon ritka férfiaknál, amikor az ifjú ellenáll a 

férfivá érésnek!   

Ajánlott gyógykövek: Achát, lazurit, rózsakvarc, holdkő, hegyikristály   
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Candidiasis és/vagy gombás megbetegedések: Szétszórtság, frusztráció, harag. Vágy az emberi 

kapcsolatokra, a gyengédségre, de bizalmatlanság mások irányában. Piszkosság, mocskosság érzete   

Ajánlott gyógykövek: Malachit, kalcedon, ónix, rózsakvarc, hegyikristály   

Cellulitis, narancsbőr:  Megrekedés egy gyermekkori traumánál. Ragaszkodás a múlt fájó emlékeihez. 

Nehézségek az előrehaladásban. Rettegés az önállóságtól.   

Ajánlott gyógykövek: Hegyikristály, rózsakvarc, obszidián, tigrisszem.    

Cukorbetegség:  Sóvárgás a „de, ha valami másképp lenne…" után. Visszafogottság, mély fájdalom. 

Csak a keserűség maradt, semmi frissesség, édesség.  A cukor (a szeretet jelképe) nem tud beépülni a 

sejtjeibe, és felhalmozódik a vérében.  Az érzelmet és szeretetet képes el- és befogadni, de nem tudja 

azokat feldolgozni. Hiányzik belőle a képesség, hogy környezetének gondoskodó törődését 

megeméssze. Bár elegendő szeretetet hordoz magában, nem tud vele mit kezdeni, változatlan 

formában adja vissza.  Életét és tevékenységét a pótcselekvés szintjére helyezi át. A cukorbeteg nem 

tűri a gondoskodást és a szeretetet, pedig arra van a legnagyobb szüksége. „Szeretet felhasználási” 

zavar lép fel az életében.    

Kiváltó okai lehetnek önkényeskedő, zsarnok anya vagy házastárs, valamint olyan krízisek, 

megrázkódtatások, vagy szituációk, melyek a személyiség egészének újrarendeződését, 

átszerveződését kívánja meg: a terhesség, a pubertáskor, vagy a változás évei, de egy hirtelen 

megszűnt munkahely, vagy a családi civakodások is magában hordozzák az okokat.    

A cukorbetegség arra utal, hogy az élet kellemes oldalát, az élvezetet, a szeretet nem fogadom el, 

mivel az az érzésem, hogy nem érdemeltem meg a törődést. Nem találom magam 

szeretetreméltónak, ezért nem is tudom befogadni a szeretetet. Hiányzik belőlem a szeretni tudás 

képessége - elsősorban Önmagammal szemben - emiatt nem merem szeretetemet, és vágyaimat 

kifejezi a külvilág felé sem.   

Az időskori diabetes világosan jelzi: végigrohantam az életen, tettem dolgokat, és csak később 

döbbentem rá, hogy nem az az ember vagyok, akinek tartottam magamat.   

Ajánlott gyógykövek: Kalcedon, citrin, rózsakvarc, hegyikristály, karneol, lazurit         

Császármetszés :  Amikor a gyermek nem „tud„ spontán megszületni:  vágyik arra, hogy még 

elidőzhessen a biztonságos anyaméhben, a leválás elodázását mutatja. Szeretne fontossá és 

jelentőségteljessé válni, szeretné, ha figyelnének rá!  Ha az anya nem tud spontán szülni: nem 

szeretné a gyermeket ki- és elengedni, nem akar tőle idejében elválni. A várandósságot kevésbé élte 

át, valójában „terhesnek„ érezte magát, nem élvezte tudatosan az anyaság örömeit, önmagát 

túlságosan is fontosnak tartotta a magzattal szemben. Félelem attól, hogy túl szűk lesz, hogy nem 

lesz vonzó, stb. Elmaradt a tudatos beavatás az anyaságba.  Önként választott császármetszésnél: 

félelem a fájdalomtól, a feladat nagyságának általános elutasítása. Segélykiáltás a segítőknek: „nem 

tudom, nem akarom, és nem bírom tovább".   

Ajánlott gyógykő szülés előtt: Amazonit  (a szülő nők köve) 
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Csecsemőkori légúti betegségek: Félelem az élettől. „Nem jó itt lenni."    

Ajánlott gyógykövek: Kalcedon, borostyán   

Csont deformitás: Szellemi túlfeszítettség, rugalmatlanság, merev gondolatok a kiváltó oka.    

Ajánlott gyógykövek: Achát, rózsakvarc, ametiszt, magnetit, tigrisszem, korall, heliotrop, fluorit   

Csonttörés: Merevséget jelez, a gyógyulási idő alatt változtatni kell ezen! Figyelmen kívül hagyta, 

hogy életének egy szakasza lezárult, annak a fejlődési szakasznak vége, erőlteti a folytatást. Nem 

tudja megszakítani az életút egyformaságát, nem hangolódik rá a fejlődési szakasz végére. Emiatt 

kényszerű pihenőre van ítélve, amíg megadja életének a helyes irányt, ezzel elősegítve az új fejlődési 

lehetőség áttörését.    

Ajánlott gyógykövek: Fluorit, magnetit, malachit, tigrisszem   

Dadogás:  Bizonytalanságérzet. Az önkifejezés hiánya. Kimerültség. Belső kényszer a beszédre, 

ugyanakkor szeretné, ha mondandója rejtve maradna. Félelem a felgyűlt érzésektől és indulatoktól, 

amelyek a beszéd során igyekeznek előtörni.   

Ajánlott gyógykövek: Kalcedon, akvamarin, türkiz   

Daganat, tumor bármelyik területen: Régi sérelmek és megrázkódtatások őrizgetése. Lelkiismeret 

furdalás.  Rosszindulatúvá válhat, ha indulatokat táplálunk sérelmeink iránt! A tumor megjelenési 

helye mutatja a probléma okát!   

Ajánlott gyógykövek: Hegyikristály, rózsakvarc, ametiszt, citrin, aventurin, szeptária   

Depresszió: Félelem, menekülés a felelősségvállalástól. Elnyomott életenergia, amit önmaga felé 

fordított. Az életúton való visszafordulásnak egy be nem teljesített formája.    

Nem érti, nem találja a lényeges dolgokat. Nem tud megbékélni az élet ciklikusságával, ritmusával, 

ami egyfelől az elmúlást, másfelől az életörömöt, újjászületést jelenti. Meg kell keresni a fényt a 

sötétségben!   

Ajánlott gyógykövek: Achát, akvamarin, borostyán, citrin, arany, gránát, lazurit, zafír, obszidián, 

topáz, türkiz, turmalin   

Derékfájás: Túlhajszoltság fizikailag és lelkileg egyaránt.  A fölöttes Én és az ösztön közötti harc lassan 

felőrli. Ellenállhatatlan vonzalmat érez valami olyasmi iránt, amit képtelen elfogadni, ráadásul valaki 

mást hibáztat nyomorúsága miatt. Saját szükségleteit és kívánságait negatívan közelíti meg, nincs 

meg a megfelelő hozzáállás az élet dolgai iránt!   

Ajánlott gyógykövek: Hegyikristály, borostyán, gránát, malachit, jáspis, labradorit, magnetit      

Elhízás: Boldogtalanságra utal, nem érzi elég fontosnak magát, kilátástalannak, bizonytalannak látja a 

jövőt. A plusz kilók mögé próbálja elrejteni igazi Önmagát.  Felesleget hurcol a hátán, megpróbál több 

lenni, többnek mutatkozni, mint ami valójában, illetve más szeretne lenni, igazi formáját elutasítja. 
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Az elhízás a beteljesülés iránti sóvárgást, egy kiteljesedett, biztonságot adó és meghitt élet utáni 

vágyat szimbolizál. Alacsony önértékelés és önbizalom hiány. A has az éléskamra feladatát tölti be, 

így ha a tünet inkább csak a hason jelentkezik, az a materiális, anyagi jövőbe vetett bizalom 

kifejeződése.   

Ajánlott gyógykövek: Citrin, aventurin, karneol, jade, türkiz, turmalin, howlit, ónix, malachit, 

hegyikristály, rózsakvarc   

Ekcéma: Kibékíthetetlen ellentétek. Érzelmi kifakadások. Félelem a szeretettől. Valamilyen belső 

dolog a határt áttörve felszínre jut, az eddig elnyomott, elfojtott dolgok nem engedik a további 

elnyomást. Kitörni készülő konfliktus. A „határokat sértő” újdonságok félelemmel teli elutasítása.   

Ajánlott gyógykövek: Aventurin, ametiszt, borostyán, akvamarin, hegyikristály   

Emésztési probléma: Valamit nem tud megemészteni, lenyeli a mérgét. Legszívesebben minden 

probléma elől elmenekülne, vagy mielőbb megszabadulna tőlük.   

Ajánlott gyógykövek: Hegyikristály, citrin, epidot, jáspis, karneol, aventurin, achát   

Epekőbántalom: Keserűnek érzi az életet. Keménység, rosszallás, büszkeség. A múltat nem tudja 

elfogadni. Lerakódott fájdalom, sérelem, keserűség, amitől nem tud megszabadulni. A természetes 

agresszió „epésség„ amit nem él ki a beteg, lerakódik, megkövesedik.   

Ajánlott gyógykövek: Borostyán, heliotrop, jáspis, achát, epidot, turmalin, jade, korall   

Epilepszia: Az üldözöttség tudata. Az élet elutasítása. Belső küzdelem, önpusztító erők. Túlzott lelki 

nyugtalanság, önmegtagadás. A felgyülemlett belső feszültség görcsszerű rohamokban tör elő.   

Ajánlott gyógykövek: Hegyikristály, ametiszt, rózsakvarc, achát, kalcedon, lazurit, ónix, tigrisszem  

Érelmeszesedés: Ellenállás, feszültség, szűklátókörűség. Elfordulás az élet valódi értékeitől. Az élet 

folyamának részleges vagy teljes „bebetonozása”. A kor előrehaladtával növekvő lelki szükségletek és 

a női pólus elhanyagolása.   

Ajánlott gyógykövek: Gránát, hegyikristály, ametiszt, gyöngy, akvamarin, turmalin   

Fájdalom a test bármely területén: Testünk bármelyik részén jelentkezhet fájdalom, ahol idegek 

találhatók. A fájdalom kényszerít minket arra, hogy érezzünk és érzékeljünk. A fájdalom testünknek a 

jelzőrendszere, a szövetek segélykiáltása azért, hogy figyeljünk rá! Fontos, hogy lehetőleg időben 

reagáljunk és válaszoljunk segélykiáltásaira!   

Gyulladás okozta fájdalom: A test agresszív konfliktusai következtében jön létre, a lelki – szellemi 

szinten megvalósítandó küzdelem lehetőségét kínálja. Külső sérülés okozta sebfájdalmakat arra 

használjuk, hogy rátekintsünk a lélek sebeire! Idegfájdalmak esetén vizsgáljuk meg a figyelmen kívül 

hagyott információkat! Lelki fájdalommal a lélek szintjén ajánlott megbirkózni, odafordulással az 

elhanyagolt lelki területek felé.   

Ajánlott gyógykövek: Ametiszt, aventurin, malachit, rózsakvarc, hegyikristály, tükiz, jade, rodonit   
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Fehérfolyás (ha rendellenes):  Meggyőződése, hogy a férfiak kihasználják a nőket. Kiszolgáltatottság, 

egy partner ellen irányuló harag. Rendszerint a nemiség és a szexualitás területén létrejövő 

konfliktushelyzetet szimbolizál.    

Ajánlott gyógykövek: Achát, hegyikristály, rózsakvarc, holdkő, gránát, malachit  

Fejfájás, migrén: Az Én alábecsülése. Félelem, maximalizmus, túlhajtottság. Az ego alábecsülése, és 

megtagadása. Bizonyos körülmények között nem érzi magát a helyzet magaslatán, túl kemény 

önkritikát gyakorol. Félelem az élettől, a dolgok ki- és beteljesedésétől. Nem tűri a kritikát, és 

maximalista másokkal szemben.  Az élet súlya a fejre nehezedik, miközben a szívet elhanyagolja. A 

fájdalom felhívja a figyelmet a hibás gondolkodásra.   

Ajánlott gyógykövek: Ametiszt, hegyikristály, achát, akvamarin, lazurit, turmalin, borostyán, türkiz   

Félelem: Gyakran teljesen más (korábbi) időből származó tapasztalatok és az azokhoz tartozó 

viselkedési minták veszélyeztetik a jelent. Meg kell találni es elfogadni a tudattalanul bennünk rejlő 

félelmetest és borzongatót, lehetőség szerint tisztázni önmagunkban, hogy a rossz tapasztalat melyik 

időből származik. Barátkozzon meg önmagában tudatalattijának ezzel a részével, és az ide kötődő 

energiát más területek számára szabadítsa fel! Tudnia kell, hogy a félelem bevonzza a bajt, amitől 

félünk, az mindig beteljesül!   

Ajánlott gyógykövek: Aventurin, borostyán, jáspis, achát, lazurit, obszidián, rózsakvarc, hegyikristály, 

tigrisszem, fluorit, sörl, turmalin   

Fogfájás, gyakori fog problémák: A vitalitás hiánya, nem tesz meg valamit, amit szeretne. 

Képtelenség az átgondolásra és határozásra, ami miatt feszültséget érez. Vágyak megtagadása. 

Fontos döntések eltolása, félelem a rossz döntésektől. Úgy érezheti, hogy nem tud racionálisan 

gondolkodni, pedig időnként engedni kéne a szívnek, vagy éppen az észnek! Minden fognak van 

külön jelentése is!  

Ajánlott gyógykövek: Fluorit, akvamarin, borostyán, malachit, türkiz   

Frigiditás, impotencia: Félelem az ismeretlentől, az odaadástól, az önkontroll elvesztésétől és a 

sikertelenségtől. Az egóba való kapaszkodást is mutatja.   

Ajánlott gyógykövek: Holdkő, rózsakvarc, hegyikristály, lazurit, achát, gránát  

Frontérzékenység: Passzív hozzáállással ellenáll a változásoknak. Alacsony önbizalomra és a 

nyitottság hiányára utal.   

Ajánlott gyógykövek: Hegyikristály, gránát, citrin, lazurit, rodonit, rózsakvarc, turmalin    

Fülfájdalmak: Nem figyel a belső hangra. Haragot, és veszekedő szülőket is szimbolizál. Túl nagy a 

zűrzavar Ön körül, vagy Önben! Rendezze el a sorait, békéljen meg magával! Próbáljon meg kicsit 

pozitívabban szemlélődni maga körül, tudni kell, hogy a békét először magunkban kell megtalálni. Az 

is lehet, hogy olyat hallott, amit nem „kellett" volna. A fülfájás – mint minden gyulladás – egy meg 

nem élt belső konfliktusra utal. Fáj, hogy valamit meg kell hallgatnia, vagy valami mást szeretne  
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hallani. Nem saját megérzésére – belső hangjára – figyel, hanem fontosabbnak tartja mások 

véleményét vagy mások elképzelései szerint él.   

Ajánlott gyógykövek: Kalcedon, jáspis, ónix, borostyán, türkiz, malachit, turmalin    

Gégeproblémák: Elbizonytalanodás az életet is meghatározó fontos kérdésekben. Érezze, hogy 

biztonságban van és nyitott az út a boldogság felé, szabaduljon meg a félelmeitől.    

Ajánlott gyógykövek: Kalcedon, akvamarin, borostyán, lazurit, rodokrozit, sörl  (fekete turmalin)    

Gerincferdülés, és testtartási zavarok: Egyik fele túlságosan hangsúlyos a másikkal szemben. Túl 

sokat vállal magára, nem bírja a terheket, átveszi a más problémáit is a saját vállára. Túl sok trauma 

érte, amik miatt megtört.  A testtartási zavar iránya megmutatja, melyik a hangsúlyos " Énje". Jobb 

oldal az apával, férfival, jövővel kapcsolatos érzelmi konfliktusra utal. Baloldal a szív oldala, az 

anyával, gyermekkorral, múlttal kapcsolatos érzelmi konfliktusra utal, női pólus.   

Ajánlott gyógykövek: Hegyikristály, borostyán, gránát, malachit, jáspis, labradorit, karneol, magnetit  

Gyermekbénulás: Bántó féltékenység. Nem fogadja el, hogy a világ szereti Önt és mindenből 

megkapja azt, amit kell és úgy, ahogyan kell. Valakit fel szeretne tartani dolgai elvégzése érdekében.    

Ajánlott gyógykövek: Rubin, malachit   

Gyomorégés, gyomorsav: Valamilyen nehéz problémát szeretne megemészteni, szeretne a végére 

járni valaminek, de dühös agressziót érez, lenyeli a mérgét. Kínosan érzi magát, nem meri magát 

megvédeni, vagy nem akarja levonni a tanulságot. A gyomor az érzelmek és a befogadóképesség 

helye, a gyomorsav az egészséges agresszió elfojtására utal. Savanyúvá válik, képtelen a harag 

tudatos kezelésére, lenyeli a mérgét. A gyomorégés a tartalmas élet utáni égető vágyat is 

szimbolizálja.   

Ajánlott gyógykövek: Hegyikristály, citrin, jáspis, karneol, malachit, zafír, smaragd   

Gyomorfekély, gyomorproblémák: Gyakran a gyomorégés figyelmen kívül hagyása után következő 

lelki üzenet testi szinten. Elfojtott agresszivitást jelent. Túl sokat töpreng, próbáljon meg beletörődni 

a dolgokba, valaki, vagy valami elvesztésébe! Esetleg „nem veszi be a gyomra, vagy nem tudja 

megemészteni„ az adott helyzetet.    

Ajánlott gyógykövek: Hegyikristály, malachit, rodonit, zafír, smaragd   

Gyulladások bármilyen területen: Fél valamitől, és nem tudja a problémát feldolgozni, pedig csak 

egy kicsit kéne elgondolkodni, hogy biztosan érdemes-e a dolgon rágódni. A gyulladás a hozzá tartozó 

területen a konfliktus fellángolását, anyagivá válását jelenti. Ahányszor jelentkezik, mindig újabb, a 

konfliktussal kapcsolatban lévő felkavaró kihívások, impulzusok lépnek fel. Minél erősebb a lelki 

ellenállás, annál gyengébb a testi, így tüneti szinten nem tud ellenállni, begyullad az adott terület!   

Ajánlott gyógykövek: Achát, borostyán, kalcedon, gránát, heliotrop, jáspis, obszidián, fluorit, 

smaragd, zafír, türkiz   
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Hajproblémák: A dominálással, a szabadsággal, függetlenséggel való problémák. Elvesztette a 

kontrollt saját élete felett. A túlzott visszahúzódás jele, de ha képes a változtatásra, akkor egy 

csodálatos új korszak kezdetét is jelentheti az életében!   

Ajánlott gyógykövek: Achát, ametiszt, lazurit, holdkő, aventurin, ónix   

Hányinger, hányás (krónikus): Keresi a megkönnyebbülés, felszabadulás lehetőségét, valami 

nyomasztó dologtól szeretne megszabadulni, amire nincs szüksége. Elutasít valami komolyan érintő 

dolgot, undorodik az Ön körül lévő világtól. „Nem veszi be a gyomra” azt a helyzetet, amiben él.   

Ajánlott gyógykövek: Jáspis, kalcedon, lazurit, hegyikristály, rózsakvarc, howlit   

Hasi panaszok, hasmenés: Nem hasznosítja kellően az eddigi tapasztalatait. Vegye komolyabban 

őket, ezzel eléri, hogy tudatosuljanak Önben. Idegeskedik az egzisztenciája miatt, ami lehet 

munkahelyi vagy a családban elfoglalt helye. Nem tudja hasznosítani a tapasztalatait, ezért azok csak 

,,átszaladnak" a testén. Egzisztenciális félelmekre utal! Hajlamos a túlzott elemzésre és a kritikára, 

mindenben kifogásolni valót talál.  Megemésztetlenül átengedi magán az eseményeket, félelemből 

hagyja elfolyni a dolgokat. Félelem az élet igazán fontos dolgaitól.   

Ajánlott gyógykövek: Aventurin, hegyikristály, jáspis, smaragd   

Hasnyálmirigy problémák: Ez a szervünk az emésztési folyamat során un. robbanószerként szolgál. 

Problémái nem csak az étel emésztése során léphetnek fel, hanem bármi olyan konfliktus esetén, 

amit „nehéz megemészteni„. Problémái nem bomlanak le, energikusan és agresszíven elemzi őket. 

Háború és béke gyakori váltakozása!   

Ajánlott gyógykövek: Kék topáz, citrin, heliotrop, malachit, szodalit 

Hasnyálmirigy daganat: A hasnyálmirigysejtek agresszív elpusztítása, ami az emésztési funkciók 

leállásának veszélyével is jár. A táplálék – lehet fizikai és szellemi – agresszív elemzése, lebontása 

közben létrejött cselekvésminta eltorzulása váltja ki.  Férfiaknál háromszor gyakoribb, mint a nőknél!  

A beteg letért eredeti fejlődési útvonaláról. Annyira eltávolodott attól, hogy képes legyen 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: azt érzi, hogy nem kapja meg, amiről azt hitte, hogy jár neki, illetve amit titkon már saját 

tulajdonának vélt. A szellemi-lelki fejlődés ezen a téren oly mértékben blokkolt, hogy a testben ilyen 

agresszív és rendhagyó módon tör utat magának. A daganat 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 az ellentétek kiegyensúlyozása (vese), kicserélődés és kommunikáció 

(tüdő) vagy az élet értelmének kérdése (máj).   

Ajánlott gyógykövek: Ametiszt, magnezit, malachit, mohaachát, hegyikristály, rózsakvarc   

Hát fájdalma: Erőfeszítés, őszinteség. Ellentmondás a belső és külső tartás között. Lázadás, mert 

belső tartását, árnyékterületeit nem élheti ki szabadon. Az őszinte, de nem kedvelt viselkedések 

kompenzálása tartós fájdalmat okoz, mert csak folytonos energiakifejtés eredményeként 

maradhatnak fenn.   
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Ajánlott gyógykövek: Hegyikristály, hematit, smaragd, magnetit, türkiz   

Hegek, sebhelyek: Egy lelki sérülés mély nyomot hagyott Önben. Ha megpróbálja kideríteni, majd 

orvosolni, elfogadni a sérülést, a seb elkezd önmagától begyógyulni.    

Ajánlott gyógykövek: Hegyikristály, sörl, aventurin, krizopráz, malachit, rózsakvarc   

Herpeszre való hajlam: Elítéli a környezetét és nem fogadja el saját magát sem! Egyértelműen a 

valamitől való undorodást jelképezi. Saját hátsó gondolataitól is undorodik, ezért a kimondhatatlan 

kódoltan jelenik meg a szájon.    

Ajánlott gyógykövek: Borostyán, gránát, lazurit, turmalin  

Hólyaggyulladás, húgyhólyagi panaszok: Elfojtott érzelmek, túl nagy pszichés nyomás. Érzelmi 

telítettséget jelent. Tulajdonképpen alul jön ki a probléma, ún. "altesti sírás"-nak is nevezhetjük.    

Ajánlott gyógykövek: Heliotrop, jáspis, jade, achát, füstkvarc, karneol, türkiz   

Ínhüvelygyulladás: Nem enged utat cselekvőképességének, tegye meg azt, amire már régóta vágyik. 

Cselekvőképességét valami miatt leblokkolta.    

Ajánlott gyógykövek: Achát, gránát, heliotrop, hegyikristály, fluorit, türkiz   

Inkontinencia (vizelettartási zavarok): Semmiféle nyomást nem tud elviselni és nem tud uralkodni 

magán. A háttérbe szorított lelki dolgok túlcsordulnak. Menekülés a nyomasztó dolgok elől.   

Ajánlott gyógykövek: Jade, jáspis, turmalin, heliotrop   

Isiász:  Határozatlanság és kisebbrendűség érzés kompenzálása miatt túl sok terhet vesz magára, 

hogy ezáltal jó benyomást keltsen, és igazi valóját elfedje. Kényszeresen elismerés után vágyódik. 

Egzisztenciális szorongásra utal.   

Ajánlott gyógykövek: Karneol, lazurit, füstkvarc, heliotrop, magnetit   

Izomgörcsök, izomrángás: Az izmok feladata az aktivitás, mozgékonyság, rugalmasság, szimbolikusan 

az alkalmazkodás a külvilághoz. Jelentése: tartós erőfeszítések értelem nélkül. Folytonos feszültség 

alatt áll, ami túlfeszített akaratra utal: túl sokat akar, ezáltal az ellenkezőjét éri el. Mindig ugrásra 

kész, miközben leggyakrabban elrugaszkodni is képtelen. Minden erőfeszítésre eredményt vár, ha ez 

elmarad, akkor úgy érzi értelmetlen, amit tett. Nem tudja függetleníteni magát a munka várható 

gyümölcsétől, nem tudja az eredménytől függetlenül teljes odaadással és tudatossággal végezni a 

feladatát.   

Ajánlott gyógykövek: Türkiz, lazurit, sörl, smaragd, rodokrozit, fluorit, heliotrop   

Kancsalság: Túlságosan egyoldalúan áll a dolgokhoz, nem tud irányt adni az életének. Általában a 

kicsi gyermekkor érzékeny időszakában alakul ki, amikor a kisgyerek nem tudja feldolgozni a 

körülötte érzékelt dolgokat, eseményeket ezért visszahúzódnak az egyik pólusra.  Kibírhatatlanná 

válik a valóság két oldala és elviselhetetlenek számukra az ellentmondások.   
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Ajánlott gyógykövek: Ónix, sólyomszem, tigrisszem, rózsakvarc   

Kényszeres evés: Nem tudja elfogadni önmagát, alacsony önértékelésre és az önbizalom hiányára 

utal. Kizárólag az anyagi világra korlátozott megszerzési, bekebelezési igény, ami elnyomja a tudati, 

szellemi igényeket.  Az élet valódi megélését evéssel csillapítja ahelyett, hogy beengedné az élet 

jelzéseit, amire érzéketlennek mutatkozik. Rossz helyen keresi a pozitív visszajelzéseket, az elismerést 

és szeretetet, ahelyett, hogy Önmaga nyílna meg a szeretet számára!   

Ajánlott gyógykövek: Achát, ametiszt, hegyikristály, karneol, rózsakvarc, lazurit, citrin, jade, turmalin 

Kéz problémái, fájdalmai: A kéz feladata: felismerés, tanulás, kommunikáció, kapcsolat, ügyesség, 

áldást osztani és valaki felé fordulni, saját cselekedeteinket a középpontba helyezni és 

megkérdőjelezni. A kéz minden fájdalma, tünete felfogás és cselekvésbeli problémákra utal. Az 

alkotókészség akadályozása, bezártság a világ információinak befogadása elől. Elfolytja az alkotást, a 

cselekvőképességét leblokkolja. Nem tudja a dolgokat megragadni, birtokba venni és ez fájdalmasan 

érinti.   

Ha a tenyér - kézfej érintett, annak fájdalma azt jelzi, hogy kettős életet él.    

Ajánlott gyógykövek: Akvamarin, holdkő, hegyikristály       

Kiütés: Félelemmel teli védekezés valami újjal szemben. Lelke mélyéről jövő, határokat robbantó 

kitörés. Lelki világa a tudat szintjére törekszik, az elfojtott, visszatartott dolgok áttörik az elnyomás 

falát, hogy láthatóvá váljanak, tudatosuljanak.  A határok (bőr) már nem állják meg a helyüket, a 

kiütés gyakran a tudatalatti tisztátalan, sötét, árnyékos oldalainak megnyilvánulása.   

Ajánlott gyógykövek: Hegyikristály, achát, aventurin, ametiszt   

Klimaxos panaszok: Rámutatnak a le nem zárt ügyekre, amelyeken a szervezet még tovább dolgozik. 

A nem megélt dolgok lázba hoznak és félelmet keltenek.  Csak akkor jelentkezik, ha a szexualitás 

eddig kevésbé kapott teret és ha túlzottan aggódunk az életszakasz lezárulása miatt.   

Ajánlott gyógykövek: Ametiszt, holdkő, hegyikristály, rózsakvarc, malachit, turmalin, türkiz, heliotrop 

Koncentrálási zavarok: Célt tévesztett, elveszítette saját középpontját. Az összpontosítás és a 

figyelem hiánya arra utal, hogy úgy érzi, eltapossák, darabokra törik, ide – oda ráncigálják. A lényeges 

dolgok helyett a lényegtelen dolgokkal foglalkozik. Meg kell keresni élete célját és megszüntetni 

elszigeteltségét!    

Ajánlott gyógykövek: Achát, ametiszt, fluorit, heliotrop, ónix, tigrisszem   

Koszorúér-elmeszesedés: Az érzelmek visszafojtása. A szív kevés táplálékot – érzelmet – kap. 

Szükség, szorongás, szorítás és félelem keríti hatalmába.  Énjének női pólusa segítségért kiált, szíve 

éhezik. Kicsinyességet is szimbolizál, a szívből jövő érzések áramlása megreked, felgyülemlik. 

Túlértékeli az Én és az akarat erőit, dominanciára és teljesítményre törekszik.    

Ajánlott gyógykövek: Akvamarin, achát, kalcedon, lápisz lazurit, zafír, szodalit, türkiz, rózsakvarc     
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Kóros soványság: Megtagadja az életet, elfojtja a nemiségét. A nemi jellemzőivel nincs megelégedve. 

Bűntudat érzete, akár az egész életre kivetítve. Élettagadás, a nemiség elfojtása, bűntudat.    

Ajánlott gyógykövek: Achát, lazurit, topáz, rózsakvarc   

Köhécselés, torokköszörülés: Nem meri kimondani a véleményét, de jelzi, hogy van. Nem ad hangot 

saját véleményének, valami agresszív teher nyomasztja a lelkét.   

Ajánlott gyógykövek: Akvamarin, borostyán, kalcedon, korall, tigrisszem, türkiz   

Kőképződés (epekő, hólyagkő, vesekő, húgykő, nyálkő, fogkő) A test különböző területeit érintheti, 

de leggyakrabban a vese (egyensúly, párkapcsolat), az epe (agresszió, harag), húgyhólyag (lelki 

nyomás elviselése és elengedése) területén jelentkezik. Szimbolikus jelentése: az adott területre ható 

energiák megkövesedése, a feladattal nem tud megbirkózni. Megmerevedve, megkövülve reagálunk 

valamire. Az adott probléma láttán kővé dermedünk, sóbálvánnyá merevedünk. Nem előretekintve 

haladunk az élet folyamatában. A sók, amelyek általában a kőképződés alapanyagai, nem tudnak 

kiegyensúlyozottan keveredni. A bázikus (nőies) és a savas (férfias) erők közti egyesülés 

szimbólumaként teljesen új, a szélsőségeket egyesítő erőként mutatkoznak meg.   

Következetesen és higgadtan kell bánni az ide kapcsolódó energiákkal! Amire nincs megoldás, azt el 

kell engedni! Ellenkező esetben megtestesülnek és továbbra is problémát okoznak. Fontos, hogy a 

beszorult és megkövesedett dolgokat erőnket is megfeszítve, akár fájdalommal is, mozgásba kell 

lendíteni és meg kell szabadulni tőlük!   

Ajánlott gyógykövek: Jáspis, borostyán, gyémánt, heliotrop, korall, smaragd, jade, karneol, türkiz     

Könyök: Elhárítja az Önnek szóló gondolatokat, nehezen ismeri be, hogy néha másnak is igaza lehet.    

Ajánlott gyógykövek: Howlit, ametiszt, rózsakvarc, hegyikristály   

Köröm problémák: Az egészséges agresszió elfojtására utal. A vitalitás és az ősbizalom konfliktusa.   

Ajánlott gyógykövek: Ónix, gyöngy, kalcit, smaragd, rodokrozit, turmalin   

Kötőhártya-gyulladás: Fájdalmat okoz valaminek a belátása. Konfliktus a szembenézés és az 

elfordulás között, ami gyermeteg módon történik, „ha én nem látlak, te sem látsz  engem”. 

Struccpolitikát folytat és úgy kezeli a problémás dolgokat, mintha nem lennének.   

Ajánlott drágakövek: Achát, akvamarin, lazurit, ónix, malachit   

Krónikus betegségek (bárhol a szervezetben): Nem tisztázott helyzeteket, állandó konfliktust mutat, 

amikor se igazi háború, se igazi béke nincs. Hamis, langyos kompromisszumra kényszerítette magát.  

Fél tetteinek következményeitől és a felelősségtől. Félelem a döntéshozatal következményeként 

létrejövő áldozattól.   

Ajánlott gyógykövek: Obszidián, malachit, turmalin, türkiz, rózsakvarc, fluorit   
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Láb problémái általánosan: A láb segít megtartani az ember kapcsolatát a földdel. Problémái a 

kapaszkodás hiányát tükrözik és azt, hogy képtelen megragadni a reális világot, nincs valóságérzete, 

nem képes a szükséges változások útjára lépni.   

Ajánlott gyógykövek: Hegyikristály, obszidián, jade, karneol, ametiszt, zafír       

Lábfej: Nem tisztázott a múltja, a gyökereket, az ősökhöz való viszonyt szimbolizálja. Azt jelzi, hogy 

elakadt az élet folyamatában, nehézségek adódtak a problémák megoldásában. Mindig valamilyen 

megrekedésre, vagy cselekvéshiányra utal.    

Ajánlott drágakövek: Hegyikristály, ametiszt, obszidián   

Lábszár: Túlfeszített tempóban halad valamilyen úton, ami talán nem is az Ön útja!   

Ajánlott gyógykövek: Borostyán, hematit, heliotrop, ametiszt, zafír  

Magas vérnyomás: Túlságosan merev, sokat görcsöl egy-egy problémán, állandó konfliktusban él  

anélkül, hogy komolyabban próbálná problémáit megoldani. Feszült alaphelyzet és belső 

nyugtalanság, elnyomott ellenségesség, meg nem oldott hatalmi konfliktusok szimbolikája.  

Ajánlott gyógykövek: Korall, lazurit, labradorit, zafír, szodalit   

Májbetegségek: A világnézet, a vallás és az értékelés tudat alatti konfliktusai és a mögöttük megbújó 

problémák tényleges elhanyagolása különböző májbetegségeket idéznek elő. Agresszív, erőt próbáló 

harc a helyes mértékért, a hasznos és a káros, mérgező megítéléséért. Túl dühös és haragos. Hasznos 

lenne az Ön számára egy méregtelenítés, és ki kellene alakítani maga körül egy „védőfalat” a 

károsnak vélt dolgokkal szemben! Tapasztalatait építse be mindennapjaiba.    

Ajánlott gyógykövek: Achát, ametiszt, akvamarin, epidot, gránát, heliotrop, hematit, jáspis, karneol, 

labradorit, smaragd, turmalin, rubin, rodokrozit   

Mellproblémák: A mell a nőiesség, gondoskodás és az anyaság szimbóluma. Ezeken a területeken 

lévő feldolgozatlan érzelmi konfliktusokra irányítja a figyelmet! Szoptatáskor begyulladt mell: Félelem 

az anyaszereptől. Nincs egyensúlyban önmagával, leánykori önmagával azonosul és nem képes az 

anya szerepbe való átlépést könnyedén és természetesen megélni.    

Ajánlott gyógykövek: Akvamarin, borostyán, kalcedon, topáz, turmalin, achát, malachit, gyémánt   

Mellkas fájdalmak: Rugalmatlan, és zárkózott! Nyisson a világra és legyen egy kicsit felszabadultabb!   

Ajánlott gyógykövek: Hegyikristály, ametiszt, kalcedon, achát, gyöngyház   

Méhen kívüli terhesség: Az anyaság időszakát fiatalkori, feldolgozatlan problémák árnyékolják be. A 

petesejt túl korán fészkeli be magát. Türelmetlenséget mutat a terhességgel kapcsolatban. Sem 

magának, sem a petesejtnek nem hagy időt a fejlődésre. Kettős kötést mutat, egyik részről általában 

az anya akarja a terhességet, másrészről azonban nem hagy életteret a születendő gyermek számára.  

Sem az új életnek, sem saját magának nem adja meg a lehetőséget az élethez.    

Ajánlott gyógykövek: Hegyikristály, ametiszt, rózsakvarc, holdkő   
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Menstruációs fájdalmak: A női lét fájdalmas megélése, nem békélt meg a nőiességével. Általában 

anyáról lányára száll, de nem testi, hanem lelki öröklődés. A menstruációval együtt átéli a külső 

követelmények és a belső igények közötti szétszakadását.   

Ajánlott gyógykövek: Jáspis, karneol, amazonit, rózsakvarc, lazurit, malachit, holdkő, rubin   

Migrén: A valóság egyik oldala fáj és segítségért kiált! A gondolkodás vagy az érzés egyoldalúságát, a 

megélt helyzetek elfogult szemlélését mutatja, ezért a beteg egy ördögi körbe kerül. A migrénes – 

egyoldalú – fejfájás a lélek kétségbeesése, ami a fejben és a tudatban kialakult ellentétre mutat rá.  A 

migrén szellemi bezárkózottságról árulkodik, a beteg így adja le a felgyülemlett feszültséget.    

Ajánlott gyógykövek: Ametiszt, sólyomszem, jáspis, rodokrozit, ezüst, tigrisszem     

Mióma: Tudattalan, be nem teljesült „gyermek” utáni vágy, ami meghaladja lehetőségeit. Rossz útra 

tévedt, de jóindulatú növekedés.  A probléma gyökere egy idejét múlt konfliktus. Valamit nem tett 

meg, amikor itt volt az ideje, elkésett vele, ezért a konfliktus visszahúzódott a test szintjére.   

A konfliktus általában szellemi – lelki szinten növekedik. A  „gyermek„ ebben az esetben bármi lehet 

ami az enyém, gondolataim csírája, helyet adok neki, táplálom, dédelgetem, alakítom, fejlesztem, a 

nevem adom hozzá, sajátomnak tekintem, de tudom, hogy soha nem szülöm meg.   

Ajánlott gyógykövek: Karneol, sörl (fekete turmalin), hegyikristály   

Nagyothallás: Valamit nem akar meghallani! Merevséget mutat a saját környezetével szemben, és 

elzárja magát a külvilágtól. Megoldatlan lelki tényezők, a makacsság és hajlíthatatlanság jele. Kibújik a  

napi gondok alól, nem hallgat senkire.   

Ajánlott gyógykövek: Achát, jáspis, sörl (fekete turmalin)   

Nátha, influenza: Elzárkózik a külvilágtól, és a kommunikációtól, távol tartja magát mindenkitől. 

Visszahúzódik a mindennapi élet válságaitól. Magatartásával legyöngíti védőbástyáit és utat épít a 

kórokozók számára.   

Ajánlott gyógykövek: Jáspis, rubin, sörl (fekete turmalin), türkiz   

Női szervek általában: Nem éli meg a nőiességet, tudat alatt elutasítja a szexualitást. Félelem az 

anyaságtól, és a gondoskodástól   

Ajánlott gyógykövek: Karneol, sörl, holdkő, amazonit, hematit, rózsakvarc, hegyikristály        

Nyakcsigolya problémák: Nem tud rálátni a dolgokra és ez fájdalmas. Ösztönös megalkuvást 

szimbolizál. Állandó kitérőkkel kísérletezik ahelyett, hogy tudomást venne arról, amit a tudatalattija 

diktál, így nem követi a kitűzött célt.  Nincs összhangban az esze és a szíve, mást súg az egyik, mint a 

másik. Változtasson az elavult gondolatmintákon, önkéntesen térjen le a megszokott útvonalról, 

váltson irányt! Valódi rugalmasságra és beilleszkedő képességre van szüksége!   

Ajánlott gyógykövek: Magnetit, hematit, akvamarin, hegyikristály, malachit, turmalin   
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Nyombél fekély: Hatalmas becsvágya és a törekvés önmarcangoláshoz vezet. Mással és önmagával 

szemben is éles kritikát gyakorol. Gondolatait egészen a legapróbb részletekig kibontja, miközben 

hagyja a lényeget elveszni ebben a küzdelemben.    

Ajánlott gyógykövek: Hegyikristály, sörl, malachit, füstkvarc, rodokrozit, rózsakvarc   

Ödémás láb: Olyan érzése van, mintha mocsárból szeretne kiszabadulni.  A felgyülemlett folyadék a 

lélek vize, ami az alsó régiókban gyűlik össze és a női pólus felé tolódik. Arra hívja fel a figyelmét, 

hogy szálljon le a fellegekből, fordítsa figyelmét saját gyökereire, fedezze fel a földi dolgokban lelki 

feladatait!   

Ajánlott gyógykövek: Akvamarin, gyöngy, türkiz, magnezit, cirkon   

Pajzsmirigy alulműködés: Elszigetelődés a külvilágtól, az élet iránti érdeklődés hiányát mutatja. Nem 

tudja a régi dolgokat elengedni. Tudatosan hagyni kell megtörténni a dolgokat, keresse saját életének 

értelmét! Merjen önmaga lenni!   

Ajánlott gyógykövek: Akvamarin, kalcedon, ezüst, türkiz, rodokrozit, krizokolla, smaragd, 

hegyikristály    

Pajzsmirigy – túltengés: Kényszert érez a fejlődésre és a haladásra, csillapíthatatlan életvágyat, égető 

becsvágyat, túlzott teljesítmény kényszert szimbolizál. Fél, hogy valamiről lemarad ezért fokozott 

készenléti állapotban van. Érzelmeit visszaszorítja, önmegtagadásra utal. Lelki bántalmazások 

megelégelése. Én vagyok „mindenben az áldozat” érzés. Túl sok kielégítetlen vágy és folyamatos 

kudarcok.    

Ajánlott gyógykövek: Borostyán, topáz, hegyikristály, lazurit, szodalit, türkiz, hegyikristály 

Pánikbetegség: Halálfélelemmel járó, nyomasztó sarokba szorítottság – érzés. A halálnak – mint az 

élet végső kimenetelének– félreértése. Kapcsolati és kommunikációs probléma, amely elsősorban a 

torok tájékán és a lélegzetvételen észlelhető. A félelem torokszorító érzés, ezért akadályozza a 

beteget a szabad légzésben. Menekülési kényszert érez, ami feldolgozatlan születési traumára 

vezethető vissza. Fontos, hogy a beteg önszántából eressze be magát a félelmeibe, nézzen szembe 

velük, bátran nevezze meg őket egészen addig, míg azok elveszítik félelmetes erejüket. A félelem a 

múltból és a jövőből táplálkozik, ezért koncentráljon a jelen pillanatra, a lényeges dolgokra! A 

szorítottság – érzésében tudatosan egyre inkább kinyílni, teret adni önmagának és szabaddá válni!   

Ajánlott gyógykövek: Fluorit, rodokrozit, aventurin, borostyán, akvamarin, hegyikristály, kalcedon, 

turmalin, türkiz, rózsakvarc, achát   

Peteérés hiánya: Félelem a kötődéstől, de tudatának a nem megfelelő társ elleni lázadása is 

okozhatja. A gyermekáldás elleni védekezés legtermészetesebb formája, melyet a tudatalatti irányít. 

Jelenleg energiáit a belső dolgok helyett a külsőre áldozza, túl nagy energiát fektet „szellemi 

gyermekének„(munka, kreativitás) ápolásába. Életére, karrierére vonatkozó terveibe nem illesztette 

bele megfelelően a gyermekvállalás elkötelezettségét.   

Ajánlott gyógykövek: Holdkő, rózsakvarc, karneol, gránát, jade, korall    
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Petefészek ciszta: A felgyülemlő folyadék a petefészekben a lélek vize, amely a lelki problémákat 

szimbolizálja. Életenergia elvesztésére utal, kibillent a női egyensúlyból. Lenyelt könnyek az 

anyaszereppel (saját anyaságunkkal vagy saját anyánkkal) kapcsolatban.   

Ajánlott gyógykövek: Amazonit, hegyikristály, karneol, rózsakvarc, sörl    

Petefészek gyulladás: A női pólus segélykiáltása! Gyermekvállalással kapcsolatos konfliktusok, harc a 

termékenység és a kreativitás között.   

Ajánlott gyógykövek: Karneol, rózsakvarc, hegyikristály   

Pikkelysömör: Páncélképződés, szélsőséges elhatárolódás, se ki, se be nem enged semmit és senkit. 

Túlzott félelem a lelki sérülésektől.   

Ajánlott gyógykövek: Aventurin, borostyán. Ezen kívül ajánlott a Himalája hegységből származó 

Indus só külsőleg fürdősó és sószappan, belsőleg étkezési só formájában.   

Porckorong problémák: Egzisztenciális félelmekre utal. A lágy nőies pólus elnyomása, amitől belső 

feszültség keletkezik. Túlterhelés a belső bizonytalanság és kisebbrendűségi komplexus 

kiegyensúlyozásaként. Túl sok terhet vesz a vállára, túlhajtja magát, ami az idegekre is átterjed. 

Életének tengelye kicsúszott az egyensúlyi állapotból. Ha a saját igazáról van szó: túlzott merevség, 

elismerés hajszolása.   

Ajánlott gyógykövek: Hegyikristály, hematit, magnetit, malachit, smaragd   

Prosztatagyulladás: Konfliktus a nőies és férfias szexuális magatartás (a félénk kisfiú és a fenegyerek 

macsó) között. Nem engedi be saját szexualitását az életébe, értelmetlenül ragaszkodik az egyik 

szerep betöltéséhez.    

Ajánlott gyógykövek: Jáspis, gránát, rubin, hegyikristály, heliotrop    

Puffadás: A bőséget az anyagi világban keresi, miközben a szellemi gazdagság iránti alapvető 

igényeket figyelmen kívül hagyja. „Az az enyém amit megeszek„ elve érvényesül, a megfoghatatlan 

dolgok értéktelenné silányodnak.   

Ajánlott gyógykövek: Achát, aventurin, hegyikristály, karneol, citrin   

Rák :  Bánat, feldolgozatlan sérülés, sokkélmény blokkolja a védekező erőket és kiváltja a betegséget. 

Az élet be nem vallott, önpusztító konfliktusa készíti elő a talajt.  A rák testileg valósítja meg azt, amit 

a megfelelő tudatrészben (attól függően, milyen szervet érint) lelkileg kellene megvalósítani.   

Ajánlott gyógykövek: Hegyikristály, ametiszt, korall, sörl, heliotrop, turmalin, akvamarin, kalcedon, 

malachit, ónix, rodokrozit, gyémánt, zafír, szeptária   

Rándulás, bicsaklás: Valamilyen hibáért felelősséget kell vállalni, vétségéért felelősségre vonják, 

megszorongatják! Nem viselkedik a helyzethez méltóan, nem ismeri el a hibáját.  

Ajánlott gyógykövek: Hematit, magnetit   
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Rekedtség: Nem mer véleményt mondani, érvényesülni! Megpróbál valamit elhallgatni. Fél attól, 

hogy kiálljon saját kijelentései mellett.   

Ajánlott gyógykövek: Akvamarin, kalcedon, lazurit, krizokolla   

Rekeszsérv, reflux betegség: A lélek elnyomására utal, aminek hatására a női pólus kiszolgáltatottá 

válik. Nem engedi lelki világát szabadon kibontakozni, nem ad teret, elfolytja kezdeményezéseit.   

Ajánlott gyógykövek: Gránát, heliotrop, türkiz, hegyikristály, jáspis, lazurit, smaragd    

Reuma, ízületi gyulladás: Makacsul ragaszkodik valamihez, gyakran túlzásokba esik.  Túlfeszített 

állapotra, merev hozzáállásra utal. Önmagát és kapcsolatait nem tudja elfogadni. Megrekedt egy 

helyzetben. Azok a dolgok, konfliktusok, amelyeket korábban már átélt, megakadályozzák  a további 

fejlődését és annak lehetőségét, hogy belső életét a kezébe vegye.    

A betegség okozta nyugalomkényszer azt célozza, hogy véget vessen a belső merevségnek, 

makacsságnak. A fájdalom jó szándékú figyelmeztetés arra, hogy felhalmozódott megemésztetlen 

problémáit feldolgozza és bátrabban, nyíltabban éljen, harcoljon a saját mozgékonyságáért és 

önkifejezéséért!   

Ajánlott gyógykövek: Borostyán, labradorit, karneol, malachit   

Rövidlátás, közellátás: Valamit nem akar meglátni, hárítja a jövőbeni dolgokat! Bizonytalan a jövőjét 

illetően. Hajlamos arra, hogy csak a saját szűk környezetére figyeljen, igényeihez szűk látótér társul.  

Vonakodik attól, hogy olyannak lássa a világot, amilyen. A gondolkodás túlhangsúlyozását és az 

érzések elhanyagolását is mutatja. A test ezt úgy korrigálja, hogy korlátozza a látást. Homályos 

világkép és félelem a jövőtől. Tipikus értelmiségi tünet.   

Ajánlott gyógykövek: Akvamarin, sólyomszem, hegyikristály, ónix, rubin, achát, macskaszem (berill) 

Sclerosis multiplex: Többszörös megkeményedés a kommunikáció területén. A betegnek önmaga 

ellen irányuló agressziója, amelyben keményen megbünteti magát. Rettenetes félelem a kontroll 

elvesztésétől, attól, hogy nem képes kézben tartani a szálakat. Irányíthatóságra és 

befolyásolhatóságra való hajlam.  Legnagyobb vágya, hogy mindent előre eltervezhessen, ehhez 

azonban hiányoznak a megfelelő kihívások. Rendíthetetlen, szigorú alapelvek és erkölcsi 

elképzelések, tökéletességre irányuló törekvés. Olyan úton jár, ami nem a sajátja, ráadásul 

fáradságos is.    

Ajánlott gyógykövek: Fluorit, lazurit, malachit, rodokrozit, sörl, rózsakvarc    

Sérv bármilyen területen az alábbi okok miatt jelentkezhet: Két különböző testtáj konkurenciája. Az 

értelmes határok figyelmen kívül hagyása ahelyett, hogy töretlenül hű maradna alapelveihez.  

Túlterhelés lelkileg és fizikailag, túl nehéz helyzetek megragadását mutatja. A határok és a 

tulajdonjog megsértése egy olyan vitában ahol egyik fél sem kerülhet ki győztesen. Agresszív 

konfliktus, harc a szervezetet ért hirtelen visszaélésekkel, túlkapásokkal szemben.   

Ajánlott gyógykövek: Hegyikristály, rózsakvarc, ametiszt, aventurin, malachit, jade, türkiz   
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Stressz: A túlzott terhelés és a követelmények túlfeszítettséghez és kudarcérzéshez vezetnek, úgy 

érezheti, hogy nem bírja tovább. Nincsenek összhangban a követelmények saját 

teljesítőképességével.   

Ajánlott gyógykövek: Ametiszt, citrin, füstkvarc, tigrisszem, sörl, turmalin   

Szédülés: Ingoványos talajon jár, elvesztette a kontrollt saját dolgai felett. Nem tud ellazulni, idejét 

múlt dolgokat és személyeket elengedni.    

Ajánlott gyógykövek: Ametiszt, hegyikristály, turmalin, zafír, smaragd   

Székrekedés: Nem tudja hasznosítani a tapasztalatait, ezért azok megrekednek. Nem tudja magát 

elengedni, és hagyja felgyülemleni a lelki benyomásokat, ezért székrekedésre lesz hajlamos. Önmaga 

elől elmenekül, nem tud áldozatot hozni és fél minden veszteségtől, a bélrendszer a visszatartást 

tükrözi. Mindig azon aggódik, hogy nem tud takarékoskodni, sokat költekezik, ezért érzelmeit is 

adagokra osztja, feltételekhez köti. Túlságosan az anyagi világban él és fél, hogy nincstelenné válik.   

Ajánlott gyógykövek: Achát, aventurin, citrin, hegyikristály, jade, jáspis, karneol, korall, füstkvarc, 

rodokrozit, rubin, smaragd    

Szemproblémák: A belátással és a rálátással kapcsolatos, a felismeréshez kötődő konfliktusokat 

szimbolizál. Nem akarja meglátni a saját életét. Egzisztenciális félelmekre utal, félelem a jövőtől.   

Ajánlott gyógykövek: Akvamarin, hegyikristály, sólyomszem, macskaszem, achát, malachit, ónix, 

rubin, tigrisszem   

Szenvedélybetegségek: Keresés, ingerhiány, vágyakozás jele. Másra vágyik, szeretne kitörni.   

Ajánlott gyógykövek: Ametiszt, rubin, ónix, zafír   

Szívpanaszok: Túl sok egyszerre a gyűlölet és részvét, nem a szíve szerint él. A szív a lélek, a szeretet, 

a szerelem az érzelmek székhelye, legfontosabb energetikai központ. Az élet középpontját érintő 

komoly lelki problémákra utal.   

Ajánlott drágakövek: Labradorit, ametiszt, akvamarin, aventurin, rózsakvarc, rubin, gránát, jade, 

turmalin, smaragd, gyémánt, lazurit, achát, heliotrop, malachit, kalcedon, hematit   

Távollátás: Nem akarja észrevenni az evidens dolgokat, elzárkózik attól, ami az orra előtt van. A 

legközelebb álló dolgok felett átsiklik a tekintete, a messzeség és az áttekintés lehetősége megmarad. 

Távol tartja magát közvetlen környezetének jelentéktelen apróságaitól. Az egészen közeli események 

feledésbe merülnek, a távoli múltban történt dolgokat megtartja emlékezetében.   

Ajánlott gyógykövek: Sólyomszem, tigrisszem, ónix   

Térd fájdalmai: Az alázatra, befelé fordulásra intenek! Arra ösztönzi Önt, hogy tisztelje az életet és 

vegye észre, tudatosítsa a lélek üzeneteit!   

Ajánlott gyógykövek: Ametiszt, rózsakvarc, hegyikristály, kunzit, amazonit    
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Tériszony: Félelem a bukástól és a sikertelenségtől. Nem veszi figyelembe, hogy minden csúcsra való 

feljutással együtt jár a zuhanás veszélye.   

Ajánlott gyógykövek: Ametiszt, rózsakvarc, aventurin, borostyán, jáspis, achát, lazurit, obszidián, 

fluorit, turmalin   

Torokfájás: Sok ki nem mondott dolgot lenyelt, már nem akar mindent elfogadni. A kellemetlen 

dolgok és igazságok lenyeléskor fájdalmat okoznak. Nem meri kimondani a véleményét.   

Ajánlott gyógykövek: Akvamarin, kalcedon, borostyán, lazurit, türkiz, ametiszt   

Trombózis: Az életenergia megreked a visszafelé vezető úton. Nem kapja vissza azt, amit befektetett, 

ezért a belső áramlás blokád alá került. Megrekedt az élet folyamatában, megmerevedett, görcsössé 

vált. Merev nézetekre, előítéletekre utal.   

Ajánlott gyógykövek: Ametiszt, hematit, jáspis    

Váll fájdalmak, váll merevsége: Lelkileg elutasított dolgokat hurcol magával kelletlenül, ezért 

megmerevedik a túlzott erőfeszítéstől. Eredetileg önként vállalt feladatok időközben megterhelővé 

váltak. Más problémáját is a vállára veszi.   

Ajánlott gyógykövek: Ametiszt, rózsakvarc, hegyikristály, magnetit   

Vékony hang:  Alacsony önértékelésre és önbizalom hiányára utal. Nem mer élni a saját 

lehetőségeivel.    

Ajánlott gyógykövek: Ametiszt, gránát, citrin, lazurit, rodokrozit, rózsakvarc, turmalin    

Vérszegénység: Passzivitás, bizonyos életenergiát nem hajlandó felvenni, beépíteni a 

mindennapjaiba. Lelkileg képtelen kinyílni, az élet áramlását befogadni és a lényegre koncentrálni.   

Ajánlott gyógykövek: Hematit, hegyikristály, rózsakvarc   

Vesekő, vesebetegség: Félelemre utal, jelképezi az emberi és párkapcsolatokat. A párkapcsolatban 

problémái vannak, nincs harmónia, nincs elég energia, lelkesedés. Nem előretekintve úszik az élet 

árjával. A párkapcsolat és a harmónia témája megkövesedett, feloldani nem lehet őket, ezért kárba 

vesznek. Betonkeménységűre szilárdult nehézségeket, kemény, megkövesedett reakciókat 

szimbolizál.   

Ajánlott gyógykövek: Hegyikristály, hematit, jade, jáspis, labradorit, füstkvarc, rodokrozit, karneol, 

malachit, heliotrop, karneol, macskaszem, türkiz   

Visszértágulat: Ellentét, diszharmónia alakul ki a női és a férfias pólus között. Csalódást okozó 

elvárások, a törekvésekért nem kapja meg a megfelelő jutalmat. A kiáradó életenergia nem akar 

visszatérni. A vitalitás elakad a test alsó felében, ami egy helyben topogást jelent. Nagyon erős a földi 

vonatkozás, lustaság, nehézkesség, az emberi tartás hiánya, engedékenységre való hajlam, a belső 

rugalmasság hiánya jellemzi. Takaréklángon él, sokszor időzik olyan helyen, ahol nem szeret lenni.  

Ajánlott gyógykövek: Ametiszt, akvamarin, borostyán, hematit, heliotrop, karneol   
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Zöld hályog (glaukóma): Sokáig elfojtott érzelmi sebekre, a ki nem sírt könnyek nyomására utal. 

Elveszítette a kapcsolatot a régóta elnyomott érzelmekkel (pl. gyásszal), a fontos dolgok helyett a 

lényegtelenekre irányítja figyelmét.   

Ajánlott gyógykövek: Rózsakvarc, hegyikristály, ametiszt     

 

A tünetek felsorolásának és az elemzésének ezzel vége. 

A tanulmányomban csak a gyakrabban előforduló problémákat soroltam fel a teljesség igénye nélkül. 

Ha tudod, hogy melyik testrészednek, szervednek mi a feladata, a fentiek ismeretében már testednek 

azokat az üzeneteit is megérted és értelmezni tudod, amelyek nem szerepelnek a mostani 

felsorolásban.   

Ha úgy érzed, hogy az észlelt tünet és az általam írt szimbólum között a szimbolikára építve 

párhuzamot tudsz vonni, tegyél meg mindent a gyógyulásod érdekében! Ha nem ismered ennek 

módját, fordulj olyan szakemberhez, aki megmutatja neked, hogyan tudod feloldani szervezetedben 

az egészségedet gátló blokkokat.   

Tudnod kell, hogy senki nem gyógyulhat meg helyetted! Neked kell lelkileg és testileg is végigjárnod a 

gyógyuláshoz vezető utat! Olykor fájdalmas belátni hibáinkat, hiányosságainkat. Nehéz túljutni a saját 

magunk által felépített korlátokon, de a tét nagy! A saját egészséged érdekében érdemes mindent 

megtenni és kipróbálni!   

Lehet, hogy a tanulmányomat olyan kuriózumként olvastad végig, ami alapján  a változtatás jelenleg 

távol áll tőled.    

Talán találtál benne néhány olyan részt is, amiben saját magadra ismertél és ezáltal  önmagadra 

tudtad vonatkoztatni az olvasottakat. De ettől a gyógyulást még mindig kívülről várod. (Orvos, 

házastárs, kedvezőbb körülmények, jobb, stressz mentesebb munka, vagy több szabadidő, stb. 

eredményeként.)     

Eljöhet azonban az az idő, amikor Te is felteszed majd saját magadnak a kérdést: "Miért kell egész 

életemben küszködnöm a betegségeimmel?"    

Akkor jusson az eszedbe, hogy még mindig van egy szalmaszál, a Betegség Szimbolika, amibe 

belekapaszkodhatsz!    

Ha képes vagy szembenézni valós önmagaddal és igazán, őszintén gyógyulni akarsz, akkor meg fogod 

tenni mindazt, ami ehhez szükséges és meg fogsz gyógyulni!    

 


