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Remélem, jól telt a heted és sokat tanultál a színekről. Ugye, a színezési feladatokat 

sem hanyagolod és már – reményeim szerint – minden rokonod, ismerősöd és 

szomszédod átesett feltáráson.   

 

Talán te is találkoztál már a Biologikával, más néven az Új Germán Medicinával, 

mely Hamer doktor – Magyarországon Barnai Roberto nevéhez fűződik. 

Lényege, hogy az embert, illetve a betegségeket, tüneteket LÉLEK, AGY, SZERV 

tekintetében értelmezi. 

Ez azt jelenti, hogy a negatív érzelmeinknek az agyban kiváltott reakciója jelenik meg 

szerveinken elváltozásként. Ezért ez ennyire nem egyszerű, javaslom, ismerd meg 

ezt a módszert, vásárold meg a Biologika Szerv atlaszt és használd munkád során. 

Nem olcsó könyv, de megéri! Nem csak a színgyógyász munkád, hanem saját és 

családod egészsége szempontjából is fontos, hogy tisztában legyél ezekkel a 

dolgokkal. 

 

Az allopatikus gyógyászat egyik fő célja megismerni azt, hogyan megy végbe a 

gyógyulás. Szerencsére már egyre elfogadottabb – és bizonyított – az a nézet, hogy 

a tudatnak nagy szerepe van a megbetegedés, de a gyógyulás tekintetében is. 

A komplementer gyógyászat alapja a lélek, az érzelmek, érzések. Azt vizsgáljuk 

meg, milyen érzelmi konfliktus váltotta ki a fizikai szinten jelenlévő tünetet, azaz a 

betegséget, elváltozást.  

Most a következőkben azt mutatom be, hogy találjuk meg Kliensünk gyenge 

energetikai pontjai. 
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 (Lehetséges több módszerrel is, például gerinctérkép készítésével, de én a saját 

módszeremet adom át neked.)  

 

Gyenge energetikai pontok beazonosítása 

 

Fotó: Internet 

Az előző leckében szó volt arról, milyen fontos a beszélgetés. Ezt most újra 

megerősítem.  

Amikor a Klienssel beszélgetünk, feltesszük a feltáró kérdéseket, a válaszokból 

tisztán láthatjuk, mik is az elakadásai, problémái, milyen érzelmi állapotban van 

jelenleg.  

Ha esetleg már fizikai tüneteket is említ, annak okát is lelki szinten kell keresnünk, 

azaz „megfejtjük”, mi a betegség metafizikai oka. (Lásd e fejezet után.)  

 

A másik, amiről szintén az előző leckében volt szó, az az ingázás. 

 Fotó: Internet 
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Az ingát megtisztítjuk. (Természetesen mielőtt megérkezik a Kliens, ezt már 

elvégeztük.)  

Helyezkedjen el Kliensünk kényelmesen a masszázságyon hanyattfekvésben.  

Álljunk a Kliens mellé felé fordulva.  

Megkéred magadban a Teremtőt, segítsen neked a tiszta érzékelésben. 

Ezután hangolódjunk rá az ingára, majd lógassuk azt kb 5-7 cm-re Kliensünk 

homlokához. Figyeljük meg, milyen magasságban kezd belengeni az ingánk. Ezt a 

magasságot tartva, lassan vezessük az ingát végig a Kliensünk teste felett. Figyeljük 

meg az inga mozgását és jegyezzük meg azt.  

Tapasztalhatjuk, hogy az inga  

1/ nem mozdul, illetve ha előtte mozgott, akkor most megáll. 

- Ezen a ponton egyáltalán nincs energiaáramlás. 

2/ erős előre – hátra irányba mozog  

- ez azt jelenti, ezen a ponton energiatöbblet van 

3/ erős jobbra-balra irányba mozog 

- itt az energiaáramlás nagyon gyenge 

4/ előfordul, hogy körkörösen mozog 

- ezen a ponton optimális az energiaáramlás (ha kezelés után megismételjük az 

ingázást, több ponton ezt fogjuk tapasztalni) 

Az előre-hátra, jobbra-balra az én „igen” és „nem” értelmezéseim. Ha neked az 

„igened” jobbra-balra, akkor ezt úgy értelmezd, hogy számodra ez mutatja az 

energiatöbbletet és ellenkezője a hiányt. 

 

Ahogy végzed a mérést, eszedbe fognak jutni a beszélgetés alatt elhangzottak. 

Például, arról mesélt Kliensed, hogy konfliktusa van a férjével, amit nem tudnak 

megbeszélni, az ingád egészen biztosan a nyaki részén (torok csakra) fog 

energiahiányt mutatni. – Ilyen konfliktus esetén általában már állandó torokfájás, 

gyulladás is mutatkozik, de nem feltétlenül. –  
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Ebből már következtetsz arra, hogy azon a tájékon töltened kell majd és 

megjegyzed, milyen feladatokat (színlégzés, színmeditáció, színezés stb), milyen 

pasztillát adsz távozás előtt.  

(Ha Bach –virágterápiával foglalkozol és keveréket készítesz neki, már most tudod, 

hogy Water Violet – Békaliliom biztos kerül bele.) 

 

 

Aki gyakorlottabb és „érzékenyebb”, az érzékeléssel is meg tudja állapítani, hol 

vannak a gyenge pontok. (A fotó csak illusztráció, természetesen ruhában van a 

Kliens kezelés alatt és a testet nem érintjük meg, csak fölé tesszük a kezünket.) 

 

 

Fotó: internet 

 

Ehhez nagyon „rendben” kell lenni. A koncentráció tiszta tudatot igényel. Ki kell 

üríteni magunkból minden gondolatot és egyszerűen csak a tenyerünkön keresztül 

érezni.  

Tehát, ha ezt választod, Kliens fekszik, mellette állsz. Kezeidet lágyan 4-szer 5-ször 

összedörzsölöd. Ezzel fokozod az érzékelési képességedet, energetizálod tenyered 

csakrapontját. Megkéred a Teremtőt (Angyalaidat, Mesteredet…), segítsen neked a 

tiszta érzékelésben, abban, hogy valóban belülről érzékelj és ne az agyadból. Tehát, 

nem kell agyalni, csak figyelni. Figyelni arra, mit érzel a tenyeredben. 
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Érezhetsz 

1/ forróságot 

- túl sok az energia, nagy az áramlás 

2/ hideget 

- értelem szeren, nincs energia 

3/ bizsergést 

- tökéletes az áramlás 

 

Éreztem már olyat is, mintha taszított, lökött volna el a test magától. Olyan volt a 

tenyerem középpontja, mint a mikor a mágnesek ellenpólusait próbáljuk 

összeérinteni. 

Ezt a területet figyelmen kívül hagytam, hiszen az a jelzés jött, hogy „egyelőre ott 

még ne”. Még nem tart a Kliens annak a problémának a feldolgozásánál. 

Ezt tapasztalhatod műtéti hegek felett, vagy amikor olyan területen jársz, ahonnan 

egy szervet, szövetet, bármit eltávolítottak. Ezek az un. „no go” pontok.  

Következő kezelés alkalmával talán mást fogsz majd ott érezni, de csak akkor kell 

velük foglalkozni. 
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Hogyan beszél hozzánk a testünk? 

 

 

 

Foto: internet 

 

A fizikai testünk olyan, mint egy tükör. Visszatükrözi lelkiállapotunkat. Ha elváltozást, 

betegséget tapasztalunk mely már rajta manifesztálódott, vagyis megjelent, el kell 

gondolkodnunk, mi lehet e mögött, mit is akar üzenni nekünk. 

Aki komplementer gyógyászattal szeretne foglalkozni, mindenképpen tisztában kell 

lennie azzal, hogy mi a betegség, és mit mutat meg nekünk. 

Ha ismered és alkalmazod a Biologikát (Új Germén Medicina), akkor ez nem is 

kérdés már számodra.  

Ha nem ismered, adok egy másik segítséget, amit a mellékletben - amit külön egy 

PDF fájlban küldök – megtalálsz.  

Hogy is van ez a gyakorlatban? 

Előre megjegyzem, minden terapeutának kialakul egy egyéni módszere, amit majd 

alkalmazni fog. Ezt sem lehet minden Kliensre ráhúzni, de majd menet közben tudni 

fogod, merre haladj vele tovább. 

 

Nos, elsőként anamnézis. Beszélgetünk, ha szükséges, akár több alkalommal is. 

Felmérjük, beazonosítjuk, mik a tünetek, melyek a betegség, elváltozás, 

diszharmónia lehetséges okai. Meg kell keresnünk a betegségeket előidéző 
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faktorokat, melyek érzelmek -> érzések formájában, következtében manifesztálódtak. 

Stressz, kétségbeesés, félelem… Ezek a faktorok blokkolják az energiaáramlást az 

aura rétegeibe. Ezt a blokkot kell megszüntetnünk, segítve az energiaáramlást, mely 

beindíthatja a szervezet öngyógyító mechanizmusát. Mert, ugye NEM MI 

GYÓGYÍTUNK! Mi csak segítünk. Közvetítünk. 

Ezt a Kliensben is tudatosítjuk. Erősítjük gyógyulásába vetett hitét, támogatjuk, 

segítjük a folyamatában, melyen NEKI KELL VÉGIGMENNIE. Fontos, hogy 

megbízzon bennünk, hallgasson ránk, dolgozzon együtt velünk, de ne vegyük át a 

problémáit, azok megoldását! Ne legyenek elvárásaink a gyógyulásával szemben. 

Hagyjuk rá, mi csak figyelmesen kísérjük és segítsük. 

 

Betegségek lelki okai 

A - Á 

 Agyalapi mirigy - Irányító központ (mások irányítanak). 

 Ajakrák - Lenyelt sérelmek, mások hibáztatása. 

 Akne - Érintkezési problémák, testi konfliktus, lelki tisztátalanság. 

 Alhasi görcsök - Félelem, bizonytalanság. 

 Alkoholizmus - Talajvesztettség, értéktelenség tudata. Lelkiismeret furdalás. 

Az Én elutasítása. Vágy a konfliktus mentességre, barátságos kapcsolatokra. 

 Allergia - Az allergén által szimbolizált tulajdonságot elutasítod. Kire vagyok 

allergiás? Túlérzékenység, agresszió, védekezés, elfojtott támadókedv, az 

élettől való félelem.  

 Szénanátha: Ebben az esetben a virágporral szembeni allergiáról van szó, 

mely a megtermékenyülést és szaporodást szimbolizálja. A szénanátha a 

szexuális téren jelentkező, többnyire öntudatlan elutasításra utal. Ez az 

elutasítás a szexualitás egészét vagy annak valamely vonatkozását érinti.  

 Állatszőr allergia: Ez az allergia típus általában az emberben meglévő anális 

vonások elutasítását jelzi. Itt az ösztönöknek állatias, alantas tulajdonságként 

való felfogásáról s megvetéséről van szó, bár az illetőben egyidejűleg erős 

vágy él irántuk.  



Meszes Mária: Színterápia III. modul             Színgyógyászat 5. lecke 

 

 
8 

 Házi por allergia: Az allergiának ebben a formájában az élet bizonyos területeit 

tisztátalannak tekintjük, ezért elutasítjuk. A belső értékrendet magas 

eszmények szabják meg, amit viszont jelen világunkban nem lehet érvényre 

juttatni. 

 Angolkór - Érzelmi alultápláltság. Szeretet és biztonság hiánya. 

 Aranyér - Múltból átmentett harag. Zavarok az elengedésben. Leterheltség, 

aggódás a határidők miatt. 

 Ágybavizelés –  A húgyhólyag sírása, helytelen bánásmód. Körülmények 

elleni tiltakozás, túlzott követelmények, belső feszültség. 

 Ájulás - Kiszolgáltatottság érzés, cselekvő képtelen állapot, felelősség elöli 

menekvés. Erőt meghaladó feladat. Adott szituáció elkerülésének szándéka. 

Nem akarok tudomást venni a külvilágról, ez nekem már sok (védelem). 

 Állkapocs problémái - Harag, neheztelés, bosszúvágy, agresszivitás. 

 Álmatlanság - Félelem, nyugtalanság, bűntudat, görcsös önkontrol. Félelem a 

szellemvilágtól a haláltól. Meg kell tanulnunk elengedni, átadni magunkat. 

 Agyrázkódás - Az eddigi út és a gondolkodás megtörése, irányváltás 

szükségességét jelzi 

 Alacsony vérnyomás - Félsz a felelősségtől, nem mersz elmenni a végsőkig 

 Alkar - Cselekvőképesség 

 Arthritis - / ízületi gyulladás/ csökkent mozgékonyság, merevség, makacsság, 

belső melegség hiánya, merev normák és korlátok. 

 Arthrosis - /nem gyulladásos ízületi betegség/ Szellemi-lelki elváltozás, önnön 

létünk deformálódása, hibás magatartás, nehézkesség.  

 Asztma - Az életben sok sérelmet nyeltél le, és egyszerre szeretnél 

megszabadulni tőlük, illetve többet szeretnél kapni. Elnyomott dominancia 

igény, elfojtott agresszió, kielégítetlen szabadság vágy 

 Álterhesség - Vágy a tiszta anyaságra 

 Alvás-problémák - Halál-kérdés 

 Arc - Nyíltság, önkifejezés, a leginkább magunkról beszélő rész 

 Arcideggörcs - Állandóan maszkot hord, nem önmagát adja 

B 
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 Balesetek - Magatehetetlenség, kitörni vágyás, agresszivitás. Nem a helyes 

úton jársz, túl merev vagy, változásra van szükséged. „ Kicsúszott a lábam 

alól a talaj”, „elvesztettem az egyensúlyom”, „kizökkentem a kerékvágásból”, 

nem vagyok összhangban magammal. 

 Baloldalon megjelenő elváltozások - Az anyához és a nőkhöz fűződő érzelmi 

viszonyodat érdemes megvizsgálni. jelképezi még az érzelmi oldalt és a 

múltat. 

 Belek - Szükségtelen elengedése, illetve el nem engedése. 

 Bélpanaszok - A szükségtelen elengedése félelemmel 

 Bélrendszer - Ellenséges érzelmek 

 Boka - Mozgékonyság, irányváltoztatás képessége. 

 Bénulás - Mélygyökerű félelem, szellemi-lelki mozdulatlanság. Nem engedem 

önmagamat érvényre juttatni. Érzelmi gátlások, belső feszültség. 

 Bőr - Az egyéniség védőburka. Elfojtott harag. Fenyegetettség érzete. Érzelmi 

állapot visszatükröződése. 

 Bőrkiütés - Felhívás, hogy többet foglalkozzunk önmagunkkal. Valami 

„viszket”, nem hagyja magát többé elfojtani. 

 Bőrbetegség - Túlzottan zárkózott és kemény vagy, képtelen vagy a 

gyengédségre és a nyíltságra, elfojtott harag 

 Bőrkeményedés - Merev nézetek, állandó rettegés. 

 Bőrkérgesedés - Védőpáncél növesztése a bántó ingerek ellen. 

 Bőrpigmenthiány - Vitiligo - Kötődés hiánya, kitaszítottság, elszigetelődés 

 Bright kor - Gennyes vesegyulladás - Alacsony önérték, állandó kudarc 

veszteség érzete.  

C - Cs 

 Candidiázis - Gombás megbetegedés - Szétszórtság, harag. Bizalmatlanság 

mások irányában, de közben vágy az emberi kapcsolatokra. 

 Cellulitis - Kötőszövet gyulladás - Megrekedés gyermekkori traumák. 

Ragaszkodás a múlt fájó emlékéhez. Rettegés az önállóság. 

 Cikluszavar - Saját szerepemmel való elégedetlenség, akaratosság. Az 

„odaadás” képességének hiánya- 
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 Cukorbaj - Visszafogottság, mély fájdalom, szeretethiány, sóvárgás a múlt 

emlékei iránt. Pl. szép lehetett volna, ha… Csalódottság, csökkent értékűség 

érzete. Felszólítás arra, hogy önmagunkat jobban szeressük, és az életet 

élvezzük. 

 Comb - Az előre haladáshoz, járáshoz szükséges erő. 

 Csalánkiütés - titkos félelmek, a dolgok eltúlzása. 

 Csecsemőkori asztma - rettegés az élettől. Nem jó itt lenni. 

 Csecsemőmirigy - Az életveszélyes. Mindenki ellenem van. 

 Csípő - Döntő pillanatban az egyén fél lépni. 

 Csípőbántalmak - Félelem előrelépni, több önbizalom.  

 Csomók - Neheztelés, kudarcélmény, lelkifurdalás 

 Csontok: Törés - Lázadás a halalom ellen. 

 Deformitás: Szellemi túlfeszítettség, rugalmatlanság. 

 Csonttörés - Merevséget jelez, bizonyos területeken „bekeményítettem”. A 

rugalmasság hiánya, valami múltbelivel „törésre” vittem a dolgot, újra kell 

kezdeni valamit. 

 Csontvelőgyulladás - Harag, csalódás az életben. Támasznélküliség. 

 Csorgó orr - Elfojtott sírás, tehetetlenségérzet. 

 Csukló - Lendület és fesztelenség. 

D 

 Dadogás - Önkifejezés hiánya. Nem szabad sírni. Bizonytalanságérzet. 

Félelem a bennem felgyülemlett érzelmektől, az ösztönszerűtől, a testiségtől. 

Kontrol utáni vágy. Meg kell tanulnunk vállalni önmagunkat. 

 Daganat-tumor - Önfejűség, merev gondolkodás, helytelen programozás 

 Méhdaganat, ciszta - Nemiségben esett csorba. 

 Depresszió - Menekülés az aktivitástól. Valami elfojtott dolog feszültségben 

tart, nem vagyok „önmagam”, érzelmeimet nem hagyom megnyilvánulni, 

valójában nem élek. 

 Derékfájás - Túlhajszoltság 

 Duzzanat - Merev gondolkodás, régi fájdalmak cipelése. 

E - É 
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 Ekcéma - Kibékíthetetlen ellentétek, érzelmi kifakadások hiánya. 

 Elmebaj - Menekülés a családból. Eltávolodás a valóságtól. Elkülönülés. Nem 

veleszületett elmebajról van szó. 

 Emlékezetkihagyás: Amnézia - Félelem, menekülés az élettől, 

akaratgyengeség. 

 Epebántalom - Keserűség, keménység, büszkeség, rosszallás.  Visszanyelt 

düh és agresszió. meg kell tanulnunk önmagunkat „kifejezni” vállalni és 

megnyilvánulni, engedni. 

 Epilepszia - Üldözöttség, belső küzdelem, önpusztító erők. 

 Égési sérülések - Harag, lángoló gyűlölet, heves indulatok. 

 Émelygés, hányinger - Egy gondolat, egy élmény elutasítása. Félelem. 

 Érelmeszesedés - Ellenállás, feszültség, szűklátókörűség, elfordulás az 

értékektől. 

 Étvágy - Saját érzelmek megvetése. Biztonságvágy. 

 Étvágytalanság - Az életveszély, félelem, fenyegetettség. 

 Ekcéma - Ellentétek harca, érzelmi kitörések. 

 Elfásultság - Elszigetelődés, elfojtott érzelmek. 

 Elhízás - Boldogtalan vagy, úgy érzed, nem vagy fontos, kilátástalannak látod 

a jövőt, esetleg plusz kilók mögé próbálsz elbújni. Belső üresség, 

szeretetéhség, gyöngédség iránti vágy, hamis Énkép. (Elszigetelődés, 

elszigeteltség érzet M.M.)   

 Emésztési problémák - Valamit nem tudsz megemészteni, lenyeled a mérget. 

 Szellemi túltápláltság, a bírálat megemésztésére való képtelenség vagy 

vonakodás. Agressziók, nem tudom elengedni magam. 

 Érproblémák, Vérproblémák - Szeretet áramoltatásának problémája. 

F 

 Fájdalom - / általában/ Erőteljes figyelmeztetés, hogy, meghalljuk a test 

üzenetét, ugyanakkor lehetőség az átalakulásra. Pangásra vagy elzáródásra 

utaló jel. 

 Fehérfolyás - A férfiak kihasználják a nőket. Egy partner ellen irányuló harag. 
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 Fejfájás, migrén - Kemény önkritika. Az én alábecsülése. „Töröm” a fejem, 

gondolati feszültségek, túlfeszített szellemi tevékenység, mértéktelen 

becsvágy, görcsös akarat. 

 Fekély - Önbizalomhiány, emésztő gond. 

 Felfúvódás - konfrontáció az emészthetetlennel, ellenkezés által kiváltott belső 

feszültség. Elégtelen tolerancia-szint. 

 Fertőzés -/általában/ Ingerültség, harag, bántalom. Heves öntudatlan 

szembeszegülés, felszólítás, hogy célt tűzzünk ki magunk elé. Döntsünk és 

következetesek legyünk. 

 Félelem - Beszűkült tudat, megoldatlan életfeladatok, fejletlen „öntudat”. 

 Ficam - Harag ellenállás. Ragaszkodás a megszokott útirányhoz. Merevségből 

kimozdulni - felszólítás. 

 Fogak - Elhatározások. Rágódás a helyzetek miatt. Fontos döntések 

halogatása. Képtelen az átgondolásra és határozásra. 

 Fogínysorvadás - A belső tartás meggyengülése, érzékenység. Képtelenség 

arra, hogy „átrágjuk” magunkat a dolgokon. Az eredendő bizalom hiánya, aktív 

cselekvésre szóló felhívás. 

 Fogszuvasodás - Csökkent szilárdság, keménység és tömörség. A 

nehézségek elöl, kitérek, problémáimat elfojtom, ahelyett, hogy megoldanám. 

 Frigiditás - A nemi örömök elítélése, megtagadása. Érzéketlen partner. Túlzott 

önkontroll és önuralom, öntudatlanul elfojtott viselkedés minta, az „alárendelt 

szerep” elutasítása, felháborítónak tartása. 

 Fulladásos roham - Az életveszélyes. Megrekedés a gyermekkornál. 

 Fülcsengés - Az őrangyal figyelmeztetése. 

 Fülzúgás - Nem a belső hangra figyelek. 

 Fülfájás - Elfojtott belső konfliktus, az engedelmesség hiánya. Felhívás arra, 

hogy jobban figyeljek befelé. Túlságosan is mások kívánságaira hallgatok. 

 

G 

 Gerincoszlop - Az élet hajlékony tartóoszlopa. 

 Gerincoszlop görbülése - Merevség, kitartás a régi elképzelések mellett. 

Akaratgyengeség, hitehagyottság. 



Meszes Mária: Színterápia III. modul             Színgyógyászat 5. lecke 

 

 
13 

 Gégehurut - Nem meri felemelni a hangját. Dühében szóhoz sem jut. Neheztel 

a hatalomra. 

 Golyva - Strúma - Áldozat, kudarcok, kielégületlenség (megértés hiánya). Elég 

volt a bántalmakból. 

 Görcsök - Görcsös ragaszkodás, feszültség, aggódás, megragadás. 

 Gyermekbetegségek - /általában/ A külvilághoz való alkalmazkodási folyamat, 

érlelődési lépések, az adott körülményekkel való összeütközés. 

 Gyomor bántalmai - Rettegés az ismeretlentől. Alkalmatlanság az új 

átlényegítésre. 

 Gyomorfekély - Önbizalomhiány. Mások kedvébe próbálj járni. 

 Gyomorégés - Elutasítás, agresszió, düh, kellemetlen helyzettel való 

szembesülés, kedvetlenség 

 Gyomorhurut - bosszankodás, harag, félelmek, agresszivitás. Nincs időm a 

dolgokat „megemészteni”, be- le-nemegyezés, elnyomott konfliktusok. 

 Gyomorrontás - Rettegés, mohóság, irigység, szorongás. 

H 

 Hajhullás - Kimerültség, az életerő csökkenése, hiányos táplálkozás, terhelt 

psziché. 

 Hályog /szürke/ - Anyagcsere zavar, szellemi-lelki „mozgáshiány”, 

megmerevedett nézetek. Felszólítás, hogy több érdeklődést tanúsítsunk a 

világ iránt. 

 Hályog /zöld/ - Érzelmi gátlás okozta belső nyomás, mélyen gyökeredző 

depresszió. Megoldatlan és elfojtott problémák, a lazítás hiánya. 

 Hátfájdalmak - Szellemi túlterhelés. Frusztráció, túlzott felelősségvállalás. A 

támogatás hiánya, félelmek, bűntudat, ellenszenv, aggodalom. 

 Hascsikarás - A környezetben mindenki ingerült és bántóan viselkedik. 

 Hasmenés - Szorongás, félelem és vonakodás az életfeladatokkal való 

megbirkózástól. Az élettől való félelem, csökkent rugalmasság. 

 Hasnyálmirigy Az élet édessége. 

 Felsőrész - Érzelmi háttér hiánya, szeretet elfojtása, hiánya, - jövőt 

szimbolizálja. 

 Közép - Bűntudat, múlt terhei, az élet terhes - jelen. 
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 Alsórész - Bizonytalan anyagi háttér - derék - múlt. 

 Herpesz - heves belső tusakodás, elégedetlenség vagy agresszivitás. 

Szellemi-lelki feszültség, belső konfliktusok. 

 Hepatitisz - Ellenállás a változásra, félelem, harag, gyűlölet, düh. 

 Hidegrázás - Szellemi beszűkülés. Visszahúzódás. Hagyjatok békén. 

 Húgyhólyag panaszai - Ragaszkodás idejétmúlt nézetekhez, szorongás 

érzelmi beszűkülés, érzelmek visszatartása. 

 Hörghurut - Elmérgesedett családi légkör. Heves viták. Olykor túl nagy a 

csend. 

I - J 

 Idegek - Kapcsolat a külvilággal. Információcsere. 

 Idegesség - Lázas kapkodás, bizonytalanság, aggódás, erőfeszítés. Félelem a 

következményektől, helytelen táplálkozás, belső feszültségek. A 

kiegyensúlyozottság és lelki nyugalom hiánya. 

 Idegösszeomlás - Túlzott Én központúság. 

 Impotencia - Kényszer a bizonyításra, bűntudat, feszültség, előítéletek. 

Teljesítmény drukk, tapasztalanság, hamis várakozások, bizonytalanság a 

megértés hiánya. 

 Influenza - Tömeghisztéria, befolyásolhatóság. 

 Isiász - Képmutatás, rettegés a jövőtől, anyagiak miatti félelem. Valami az 

„idegeimre megy”, kisebbrendűségi érzés, félelem, túlzott felelősség vállalás, 

belső szorongás. 

 Izomgörcs - Hibás szellemi-lelki magatartás, egyoldalúság. Túlzott becsvágy, 

mértéktelen akarat, görcsösen makacs viselkedés. 

 Izomsorvadás - A cselekvő képesség elvesztése. A problémák, feladatok 

megoldásától való visszahúzódás, a kudarctól és következményeitől való 

félelem. 

 Ízületek - Az élet fordulópontjait és a könnyed váltást jelképezi. 

 Reuma - Ha egy ízületre terjed ki - Elnyomottság, becsapottság érzete, a 

körülmények ócsárolása. 

 Ujjakra, vagy több ízületre terjed ki - Büntetni, visszavágni. Szemrehányás, 

kifosztottság. 
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 Ujjak: 

Hüvelyk - Intellektus, aggódás. 

Mutató - Ego, félelem. 

Középső - Harag, nemiség. 

Gyűrűs - Bánat. 

Kisujj - Család, színlelés. 

Jobb oldalon megjelenő elváltozások - Az apához, férfihoz fűződő érzelmi 

viszonyodat érdemes megvizsgálni.  Ész, racionalizmus a jövő. 

K 

 Kancsalság - Felszólítás, hogy lelkileg rugalmasabbak legyünk. Ismerjük fel a 

látszat mögött rejtőző valóságot, dolgainkat helyesen rangsoroljuk. 

 Kar - Képesség az élmények befogadására. 

 Kelés - Harag, forrongás, háborgó indulatok. 

 Kéz - Tart és kezel. Megmarkol, szorít, megragad, elenged, simogat, odavág. 

 Klimax - Félelem a nőiesség elvesztésétől, az öregedéstől. Önbizalom 

hanyatlása. 

 Kisebbrendűségi érzés - Nem hiszem, hogy szeretetre méltó lennék. 

Önszeretet hiánya, negatív énkép. Fel kell ismernem, hogy ki vagyok 

valójában. 

 Koleszterin - Az öröm csatornái elzáródnak, félelem az öröm elfogadásától. 

 Kóros étvágytalanság - Az élet megtagadása, szorongás, önutálat. 

 Könyök - Irányváltoztatás. Új élmények befogadása. 

 Köröm - Bizonytalanság, védelem. 

 Körömrágása - Önemésztés, gyermeki dac. Belső feszültség, agresszivitás. 

Vélt vagy valódi igazságtalan bánásmódra utaló tünet. Feloldatlan ellentétek. 

 Köszvény - Uralkodási vágy, türelmetlenség, harag. Megmerevedett öntudat. 

Felszólítás, hogy vessük el a parancsoló és domináló viselkedési stílust, s 

nézzünk önmagunkba. 
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 Kötőhártya-gyulladás - Harag, csalódottság az életben látottak miatt. A 

konfliktusokkal való szembenézés készségének hiánya, túlzott 

követelmények, bele-nem- egyezés. 

 Kötőszöveti gyengeség - Túlzott engedékenységemmel önmagamat sértem 

meg. Érzékenység, utólagos és csekély rugalmasság. 

 Kövérség - Védőpajzs. Önvédelem, túlérzékenység. 

L 

 Láb: comb - Ragaszkodás koragyermekkori traumához. 

 Lábszár - Rettegés a jövőtől az előrehaladás megtagadása. 

 Lábfej - Önmagunk, az élet és a többiek megértése. Rettegés a jövőtől, 

megfenekléstől. 

 Láz, hőemelkedés - Izzó harag. 

 Leukémia - Az élet befogadásának képtelensége. Belső gyötrődés, önkínzás, 

kétségbeesés. 

 Légzés - Az élet befogadásának képessége. 

 Lábujjhegyen járás - Folyamatos emelkedésre vágyik. 

 Lágyéksérv - Képtelen voltam hozzá edződni a feszültséghez a terheléshez. 

Valami „megszakadt” bennem. Önvádra való hajlam, túlzott el bizonytalanság. 

M 

 Mandulagyulladás - Félelem elfojtott érzelmek és ambíciók, önkifejezés 

hiánya. Nem tudok, vagy nem vagyok többé hajlandó valamit lenyelni. 

értetlenség vesz körül. Feladatom, hogy egyéniségemet kifejezésre juttassam. 

 Máj - A harag és alacsonyabb rendű érzelmek székhelye. 

 Máj Betegségei - Örökös panaszkodás. Állandóan hibát keres magában és 

tetteivel igazolja azt. 

 Megfázás - Felhívás, hogy többet foglalkozzunk önmagunkkal, tanuljunk meg 

lazítani, tartsuk távol magunkat minden számunkra idegentől és hamistól. 

 Meddőség - Nincs belső igény az anyaságra, vagy félelem az élet természetes 

menetétől. 

 Mell ciszta - Túldédelgetés, gondoskodás. 

 Csomók - Basáskodó magatartás. 
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 Feszülés - Táplálék megvonása. 

 Melléküregek - Egy szeretett személy bosszúságot okoz. 

 Mellékvese - Kishitűség, önhanyagolás, szorongás. 

 Menstruáció előtti zavarok - Saját hatalom átruházása a külvilágra. 

Idegenkedés a női test folyamataitól. 

 Menstruációs zavarok - Nőiesség elutasítása, bűntudat, rettegés. 

 Merev nyak - Egyoldalú felfogás, hajlíthatatlanság. 

 Migrén - Kitörési vágy. Ellenállás az élet természetes menetének, szexualitás 

keltette szorongások. Fejben megélt szexualitás. 

 Mozgásbetegség - Rettegés az események fölötti uralom elvesztésétől. 

 Mosakodási kényszer – Valódi vagy képzelt bún érzete. Vágy, hogy „tisztára 

mossam” magam. Rossz lelkiismeret, belső kényszer, hogy valamit 

jóvátegyek. 

 Mozgásbetegség - /légi-, utazási-, tengeri betegség/ A lazítás képességének, 

illetve készségének hiánya. Ösztönös hajlam a dolgok irányítására. A 

kiszolgáltatottság, az elkerülhetetlenség érzése. 

 Multiplex sclerosis - Megkeményedés, uralkodási hajlam miatti elszigetelődés. 

Igazi lényem bizonyos elemeit elutasítom, nem engedem el magam. Gyakori 

kemény ítélkezés.  

N - Ny 

 Narkolepszia - alvás kényszer - Elhárítás, rettegés. Menekül a feladatok és 

körülmények elől. 

 Nátha - Zavarodottság, sok minden zajlik egyszerre. Érzelmi zaklatottság, 

kisebb sérelmek. Torkig vagyok valamivel, a dolgok megindultak. Belső 

tisztulási folyamat. 

 Nagyothallás - Felhívás, hogy vegyük észre az élet finom árnyalatait. Hallani- 

nem- akarás, azt hiszem „nem hallok jól”.  

 Nyak panaszai - Önfejűség, hajlíthatatlanság. 

 Nyáktömlő gyulladás - Elfojtott harag. 

 Nyelési nehézségek - Csökkent készség bizonyos dolgok elfogadására, a 

tények tagadása. 
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 Nyírok betegségei - Figyelmeztető jel. Az elmét ismét az élet legfőbb dolgai, a 

szeretet és a boldogság felé kell fordítani. 

 Nyirokmirigy gyulladás - Az élet lekicsinylése, mások hibáztatása, áthárítás. 

Beteges önkritika. A beteg hozzáállása mindenhez. "Hát nem borzasztó?" 

O - Ö 

 Orr vérzése - igény a megbecsülésre. Esdeklés a szeretetért. 

 Orr polip - nem kívánt gyermek, veszekedések. 

 Ödéma - Nem akarok valakit, vagy valamit elbocsátani. 

 Övsömör - „Segélykiáltás”, „Szükségem van, vágyom a kapcsolatokra”. 

Félelem, bizalmatlanság és védekezés a kapcsolatteremtéssel szemben. 

Érzelmi-gondolati „ördög-kör”. 

P 

 Pajzsmirigy - Sértődöttség. Soha nem tehetem azt, amit akarok. Elfojtott 

agresszív és elutasító érzelmek. „Riadókészültség”, túlfokozott belső aktivitás. 

állandó „vegetatív harci készültség”. 

 Petefészek - A teremtés kiindulópontja. Kreativitás. 

 Parkinson-kór - Ellentétes erők által mozgatott lény vagyok. Kilátástalan 

konfliktus helyzetek. Le kell ráznom magamról valamit, meg kell tőle 

szabadulnom. 

 Pikkelysömör - Félelem a megbántástól. Az érzékek és a szellem eltompítása, 

érzések elfojtása. 

 Porckorongsérv - Talajvesztettség, határozatlanság, döntésképtelenség. 

Prosztatabántalmak - Belső szorongás jele. Képtelen vagyok megtenni azt, amit 

akarok, többé nem tudom „megállni a helyemet”. Fel kell hagynom azzal, hogy 

elvárásoknak akarjak eleget tenni. 

R 

Rák - Minden egyes ember testében megközelítőleg mintegy 200 000 ráksejt van. 

Minthogy testünk közel 60 billió sejtből áll, ez a szám egyáltalán nem tűnik soknak. 

Naponta mintegy 100 milliárdnyi új sejt pótolja az elhaltakat, vagyis potenciálisan 
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mindnyájan rákbetegek vagyunk. Ez természetes állapot. Dr. Hamer rákkutató orvos 

a rák kialakulásának kritériumait vizsgálva arra a megállapításra jutott, hogy minden 

egyes szövettanilag pozitív esetben kimutathatók voltak az alábbi 

törvényszerűségek. 

 

1. kritérium: A rákos megbetegedést feldolgozatlan személyes tragédia idézi elő, 

mely az egyén belső elszigetelődését vonja maga után. Keletkezése annál 

könnyebb, minél rosszabb az illető általános egészségi állapota. Voltaképpen tehát 

három ok közrejátszásáról van szó: 

a) személyes tragédia 

b) csökkent ellenálló képességc) belső elszigeteltség                                    

 

2. kritérium: A személyes tragédia jellege megszabja a rák lokalizációját is. 

a) emlőrák - (szinte kizárólag nőknél) A partner kapcsolat szellemi-lelki téren zavart 

mutat. Az érintett fél lehet a házastárs, barát, gyermekek, munkahelyi főnők vagy 

munkatárs. 

b) hörgőrák - (szinte kizárólag férfiaknál) Okai megegyeznek az emlőráknál leírtakkal. 

c) méhnyakrák - Tág értelemben vett szexuális konfliktusok. 

d) tüdőrák - Halál félelem férfiaknál és nőknél is egyaránt. 

e) gyomor-bélrendszer rákja - Az illető képtelen valamit megemészteni, amivel 

szüntelenül szembesülnie kell. 

Rendezetlen egyéni élethelyzet, csökkent védekező képesség, belső elszigeteltség, 

negatív érzelmek elburjánzása.  Mély sebek. Neheztelés régi sérelmek miatt. Titkos 

bánat emészti a testet. Gyűlölet, kétségbeesés. 

 Rekedtség - „Szótlanság” tehetetlenség érzet. Az az érzés, hogy nincs mit 

mondanom. Belső konfliktus. 

 Rendszeretet - (kóros) Belső bizonytalanság, támaszkeresés, elismerés és 

siker iránti vágy. Rendezetlen belső világ, a kiegyensúlyozottság hiánya.   

 Reuma - Agresszív impulzusok izomfeszülést eredményeznek. Felgyülemlett 

düh, méreg, agresszió, keserűség. bosszúvágy, belső gátlások. 
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 Rosszullét és hányás - Kívánság, hogy bárcsak valami ne történne meg. 

Valamit „émelyítőnek” találunk, nem nyugszunk bele a körülményekbe, 

védekezés, elutasítás. 

 Rövidlátás - Külvilágtól való félelem, teljesítménydrukk, stressz az „előrelátás” 

hiánya. A félelem és az agresszivitás nyílt kifejezésével szembeni gátlások. 

S - Sz 

 Sclerosis multiplex - Merevedett gondolkodás. Keményszívűség, vasakarat, 

hajlíthatatlanság. 

 Sérv - Megszakadt kapcsolatok, nyomasztó gondok, túlerőltetés. 

Félreértelmezett önkifejezés. 

 Soványság - Meg akarok szabadulni minden rossztól, alantostól, érzékitől. 

magas eszmények, kapcsolatok és kötöttségek elutasítása. 

 Szaruhártya gyulladása - Engesztelhetetlen harag. 

 Száj betegségei - Megingathatatlan nézetek, merev gondolkodás, zárt 

világkép. 

 Szem betegségei - nem szívesen látja, ami életében végbemegy. 

 Szédülés - Csapongás, szétszórtság, szemlélődés elutasítása. Külső ingerek 

elutasítása. A belső egyensúly hiánya, mintha nem kapnék elegendő 

figyelmet. Szeretném, ha „minden körülöttem forogna”.  

 Szélhűdés - Az élet egy területe elhalt. Az érzelmi képesség hiánya, az 

érzelemkinyilvánítástól való vonakodás, „szűklátókörűség”, elutasítás. 

 Székrekedés - Ragaszkodás az idejét múlt nézetekhez, megragadás a 

múltban, fösvénység. 

 Szélgörcs - Szorongás, megemészthetetlen gondolatok, érzelmi túltelítettség. 

 Szív - Szeretet és biztonság középpontja. 

 Szív betegségei - érzelmi válság, örömtelenség. A szív megkeményedik, 

hajlam a stresszre. 

 Szívroham - a pénz utáni hajsza kiszorítja a szívből az örömöt. 

 Szívritmuszavar - Kiestem saját ritmusomból. Értelem és érzelem egyensúlya 

megbotlott. Befolyásolhatatlan, túlságosan merev lettem.  

 Szívkoszorúér trombózis - Magányérzet, riadtság, kisebbségérzés, 

önmarcangolás, kishitűség. 
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 Szívszorítás - Talajvesztettség, meginog az életbe vetett hit. 

 Szívinfarktus - Belső gátlások miatt az élet, képtelen zavartalanul és szabadon 

áramolni. Az értelem dominanciája. Jobban oda kell figyelnünk a szívünkre. 

 Stressz - meghiúsult kísérlet, hogy egy bizonyos idő alatt a lehetségesnél 

többet teljesítsek. Mértéktelen becsvágy. 

 Szenvedélybetegség - (általában) Sóvárgás „önmagunk” után. Jellegére a 

szenvedély fajtája utal. Az „öntudat” hiánya. 

 Szürkületi vakság - Felhívás látásmódom megváltoztatására. Nyitott szemmel 

kell járnom a világban, más megvilágításban kell szemlélnem a dolgokat. 

T 

 Tagolatlan beszéd - Nem akarja, hogy megértsék. 

 Talp, kéz, tenyér - Elkülönülés, különcség. 

 Távollátás - Nem akarod észrevenni az evidens dolgokat, elzárkózol attól, ami 

az orrod előtt van. 

 Terhességi problémák - Tudattalan terhesség- megszakítás kísérlet, a görcsök 

következtében fehérjék csapódnak ki a placentán, ezek miatt romlik a 

kapcsolat az anya és a gyermek vérkeringése között, veszélyeztetettek 

általában a cukorbetegek, vesebetegek, elhízottak, mindhárom típusú 

betegség a szeretettel, kapcsolattal van összefüggésben.  

 Tériszony - Félsz a bukástól és a sikertelenségtől. 

 Testszőrzet fokozott növekedése - Férfias jellegek megerősítése. 

 Térd - Az alázatot, befelé fordulást jelképezi. 

 Térd panaszai - Önfejűség, önteltség, hajthatatlanság, félelem, 

rugalmatlanság. Alázat hiánya. 

 Torok betegségei - Elfojtott harag, önkifejezés hiánya, ellenállás a 

változásnak, az egyén képtelen szót emelni önmagáért. 

 Tuberkulózis - Önzés sorvasztja a testet. Birtokolni vágyás. Kegyetlen 

gondolatok, bosszúvágy. 

 Túl egyenes a gerinc - Túlzott magabiztosság látszata. 

 Tumor - Szeretethiány, nem tudod befogadni a szeretetet. 

 Tüdő - Szabadság, kapcsolat a külvilággal, kommunikáció, vitalitás. 
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 Tüdő betegségei - Búskomorság, bánat, félelem az élet befogadásától. Nem 

érzi méltónak magát a teljes életre. 

 Tüdőgyulladás - Újra és újra fellépet sebek, letargia. 

 Tüdőtágulás - Érdemtelenül élni nem lehet. Félelem az élet befogadásától. 

 Trombózis - Szellemi fejlődésre van szükséged. Egy pontosan lokalizálható 

probléma elzárja a dolgok szabad folyását. Elakadt nézetek, megmerevedett 

álláspontok. 

U - Ü 

 Üszkösödés - Mentális zavarok. 

 Ütőerek - Örömöt hordoznak. 

 Utazási rosszullét - Kiszolgáltatottság érzet, félelem, bezártság érzés 

V - Z 

 Vállpanaszok - Túlterheltség 

 Vakság - Felhívás a „lelki látás” megerősítésére, a valóság „belső szemmel” 

történő szemlélése. 

 Vastagbél - Sokat kritizálsz 

 Vastagbél, aranyérproblémák - Szorongásra, félelemre utal.  

 Vastagbélgyulladás - Saját véleményünk vállalásától való félelem, önmagunk 

kinyilvánításának hiánya, összeütközések kerülése. 

 Vékonybél - Tudatos analízis. 

 Vékonyhang - Nem mersz élni a saját lehetőségeiddel. 

 Vér - Ego, vitalitás 

 Vérkeringési zavarok - A belső energia és hajtóerő csökkenése, ellenkezés, 

elutasítás vagy közönyösség, kedvetlenség, felelősség elhárítás.  

 Vérszegénység - Passzivitás, bizonyos életenergiát nem vagy hajlandó 

felvenni, beépíteni a mindennapjaidba. 

 Vesebetegség - Félelemre utal, jelképezi az emberi és párkapcsolatokat / jobb 

vese-férfival kapcsolatos; bal vese - nővel kapcsolatos ügy 

 Vesekő - A párkapcsolatodban nincs elég energia, lelkesedés 

 Viszketés - Ingerlékenység jele, a vakarással keresgéled, mi az, ami ingerel. 

Úgy érzem, elhanyagolnak. 
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 Visszér - Rugalmatlan, merev, zárkózott vagy. 

 Visszértágulat - Bizonyos álláspont megmerevedése. Rugalmasság és 

feszítőképesség csökkenése. Egy adott állapot belső elutasítása. 

 Zöld hályog - Visszafojtott könnyek 

  

Gyermekeknél - Rövidlátás - A jövőkép bizonytalan 

Távollátás - Rettegés a jelentől. 

Összetérő kancsalítás - Nem akar szembesülni a külvilággal, önellentmondás. 

Szemtengelyferdülés - Fél szembesülni önmagával. 

Széttartó kancsalítás - Nem mer szembenézni a jelennel. 

Szürke hályog - Képtelen boldogan előretekinteni. 

Retina leszakadás - az anyag eltereli a szellemtől a figyelmet. 

Zöld hályog - Engesztelhetetlenség. Régi sérelmek okozta feszültség túlnyomása. 

Forrás internet, szerző ismeretlen 

 

Javaslom, ezt a felsorolást mentsd el magadnak és ha szükség van rá, vedd elő, 

keresd ki amit tudni szeretnél! Bővítsd ki a saját tapasztalataiddal!  

Semmiképp ne állj neki megtanulni! Felesleges.  

Mára ennyit szántam, jövő héten folytatjuk!  

 

 

                                            Szép napokat kívánok, szeretettel: Marcsi 


