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Előző részben ott hagytuk abba, hogy a probléma – legyen az fizikai betegségből 
eredő testi fájdalom, vagy egyéb probléma -, nem szükségszerűen normális jelenség, 
hanem rendellenesség. Ezért nem szabad hagyni, hogy rendellenes gondolataink 
és kételyeink arra az álláspontra juttassanak minket, hogy a problémák 
természetesek az életünkben. Mivel Isten nem teremtett betegséget, fájdalmat, 
problémákat, ezek oka mindig önmagunkban keresendő. 

 
Ma pedig azt fogjuk megvizsgálni, hogy valóban a hibás egos gondolkodásból fakad 
minden betegség.  

Tehát Isten nem teremtett betegséget, mint ahogy nem teremtette meg a testünket 
sem. Viszont szabad akaratot adott nekünk, amit elménk irányít. Kérdés az, hogy 
elménk azon részére figyelünk-e, amit a Szentlélek foglal el, vagy arra figyelünk, amit 
átengedünk saját egonknak. Ha mindig szívünk szerint cselekszünk, és a szeretet, 
elfogadás, megbocsátás útját követjük, lehetetlen megbetegedni.  

Ám ha életünk félelmekkel, indulatokkal van tele, átengedtük a kormányrudat az 
egonak, és bizony ennek következménye előbb – utóbb a fájdalomhoz, betegséghez 
vezet. 

 

Honnan tudhatjuk, hogy gondolatainkat a Szentlélek szelídsége, vagy az ego 
uralja? 

Elménk két részre tagolódik. Egyikben lakozik a lélek, másik része az ego.  

A lélek tökéletesen tudatában van Isteni létezésének, ezért mindent befogad, nem 
minősít, nem haragszik, számára minden úgy tökéletes, ahogyan van. A lélek 
tudatában van annak, hogy tapasztalatokat szerez földi léte során. Feladata, hogy 
mindent, és annak ellenkezőjét is megtapasztalja ahhoz, hogy önmagát el tudja 
helyezni a középpontban, ahol minden „csak” VAN. A lélek nem minősít, csak 
megtapasztalja a szétválasztódottságból fakadó különbségeket, hogy megismerje 
önmagát.  

A lélek Istenben a szeretetben, békében, nyugalomban, bőségben, szépségben 
létezik, mivel Isten csak ezt teremtette. Mivel ez az Igazság, és ezen kívül nincs más, 
ezért az, ami Istenben van, a mi szavainkkal nem is nevezhető meg. A lélek 
egységes maradt, és Istenhez kapcsolódik, azaz Isten része. 
 
Mivel szavakkal ez nem fogalmazható meg, ezért csak jelképesen tudom mondani: a 
lélek „örül” mindennek, amit mi rossznak, kellemetlennek, vagy csúnyának ítélünk, 
mert így tapasztalhatja meg önmagát, illetve azt, hogy ő nem abban a helyzetben 
van, ő nem olyan, ő nem az. Így – tulajdonképpen kizárásos alapon - érti meg a lélek, 
hogy ki is ő valójában.   

 

A minősítés, ítélkezés, a valamit - valamihez való viszonyítás már a földre 
születésünket követően, az elme két részre tagolódása által jött létre.  



Az ego minősít és ítélkezik, ráadásul soha nem az igazságnak megfelelően, mert 
mindig ellentmondásban van más egokkal. Ezért jöhet létre a betegség, az 
ellentmondás, vita, békétlenség, nyugtalanság, ezért háborúznak az emberek szűk 
családon belül és a nagyvilágban egyaránt.  

Hogy érts megint, mire gondolok, egyszerű példát hozok fel.  
Tegyük fel, Te szereted a tökfőzeléket, a párod nem. Akkor a tökfőzelék jó, vagy 
rossz?  

A gyermekednek tetszik egy ruha, neked nem. Akkor az a ruha szép, vagy csúnya? 
Kinek van igaza? Biztos hallottál már családon belül hasonló ítéletekből születő vitát, 
ami akár veszekedéssé is fajulhat.  

Ez az egok harca, mert mindenki ragaszkodik a maga igazához. Ki dönti el, hogy 
kinek van igaza? Ezt lehetetlen eldönteni. 
Pedig a tökfőzelék se nem jó, se nem rossz. Csak van. Egy ruha se nem szép, se 
nem csúnya, csak van. Ez az igazság.  

Az ego mindenre felületesen, csak az önös érdekre figyelve tekint. Képtelen átlátni 
az összefüggéseket. Nem fogadja el az ok – okozat törvényét, mivel elkülönülten 
létezik, minden helyzetet önmagában értékel, és ítél meg. Azt próbálja meg elhitetni 
velünk, hogy ami történik, az rajtunk kívül álló ok miatt van, és a felelőst is rajtunk 
kívül keresi.  

A lélek mélységében tekint mindenre. Mivel egy Istennel, ismeri a múltat és jövőt, 
ezért mindent összefüggéseiben lát. Számára csak az állandó, ellentétek nélküli, 
valós szeretet, öröm, béke létezik, ezért „nem tud örülni” az ego által kreált múlandó 
szeretetnek, örömnek, békének, mert tisztában van annak következményeivel is.  

Függetlenül attól, hogy Te és én külön testek vagyunk, és azt gondolnánk, hogy a 
lelkünk szintén különálló, egyre inkább az bizonyosodik be, hogy lélekben egyek 
vagyunk mindannyian, és Istentől soha nem választódtunk el. Ezért a lélek 
semmilyen körülmények között nem foglalkozik az önös érdekkel, múló örömökkel, 
átmeneti boldogsággal. A lélekben nincs félelem, hisz tudja, hogy halhatatlan. Csak 
arra törekszik, hogy tapasztalatai által jobbá és jobbá váljék. 

Ha úgy tekintünk a helyzetekre és minden tapasztalatunkra, hogy nem minősítünk, 
hanem elfogadjuk, hogy az VAN, és tovább lépünk, akkor a lélekkel teljes 
összhangban vagyunk, és a külső világunkban is meg tudjuk nyilvánítani az ellentét 
nélküli szeretetet, boldogságot, szépséget, békét. 

 

A Szentlélek az elme azon részében lakozik, ami az ego és a lélek között található, 
és folyton közvetít közöttük, a lélek javára cselekedve. A Szentlélek „hangját” 
hallhatjuk, amikor megérzésünkre hallgatva teszünk valamit, a Szentlélek az, „aki” 
hozzánk vezérel egy másik embert, aki a segítségünkre lehet valamilyen helyzetben.  

A Szentlélek soha nem késlekedik a válasszal, ha valamilyen kérdésünk van. 
Véletlennek gondoljuk, de a Szentlélek műve az, ha pld. valami foglalkoztat 
gondolatban, és váratlanul elénk kerül egy újság, könyv vagy helyzet, ami válasz a 
gondolatainkra.  

Érdemes elgondolkodni azon, hogy a lélek soha nem választódott el Istentől, és 
bár úgy tűnik, hogy benned és bennem külön van, a valóságban mégis egységben 
maradt, csak benned és bennem különböző módokon tapasztalja meg önmagát. 
Lélekben azonban egyek vagyunk. A lélek – mivel egységben maradt - nem 



foglalkozik a test érzeteivel, nem minősít, így öröm és fájdalom neki egy – egy 
tapasztalat.   

Testként különállóak vagyunk egymástól, a test egy eszköz, ami végrehajtja a 
feladatot aszerint, hogy „kire” hallgat. A Szentlélekre, vagy az egora. A testnek nincs 
önálló gondolata, olyan, mint egy gépezet. Ha karban van tartva, kap üzemanyagot 
és az elhasznált melléktermék el tud távozni, akkor tovább használható, ha ezek meg 
vannak tagadva tőle, akkor rövidebb az élettartama. Előbb – utóbb azonban elavul, 
elenyészik.   

A Szentlélek az a híd lélek és test között, „aki” egységben van, de tökéletesen átlátja 
a mi földi életünket, örömünket, bánatunkat, és igyekszik irányt mutatni nekünk, 
hogyan gondolkodjunk, cselekedjünk ahhoz, hogy itt a földön, fizikai formánkban, 
testként is megtapasztalhassuk a Mennyországot.  

Ha a Szentlélekre figyelve cselekszünk, biztosak lehetünk abban, hogy amit 
teszünk, az minden résztvevő számára a lehető legjobb.   

 

Hogyan tudhatjuk, hogy adott helyzetben az ego, vagy a Szentlélek 
irányításának adtuk át magunkat?  

Ezt nagyon egyszerű kideríteni. Állj meg egy pillanatra, és tedd fel magadnak a 
kérdést: „amit most érzek, gondolok, mondani, vagy tenni készülök, az nyugalmat, 
békét kelt bennem, vagy zaklatottságot okoz?” 

Ha nyugalmat, szeretetet, békét érzel, akkor a Szentlélek irányít, és biztos lehetsz 
abban, hogy a végkifejlet számodra – és mindenki más számára is – a lehető legjobb 
lesz. 
Ha zaklatottságot, félelmet fedezel fel magadban, akkor átadtad magad az ego 
irányításának. Talán tapasztalsz majd átmeneti örömöt, de gyorsan elmúlik, és úgy 
érzed majd magad, mint egy hullámvasúton. Mész felfelé, majd hirtelen jön a 
zuhanás.    

 

Testünkben hol található az elme, hol lakozik a lélek, a Szentlélek és az ego?  

A válaszom egyszerű: nem tudom.  
Biológiailag nincs ilyen szervünk, tehát bárhol lehet. Éppoly megfoghatatlan, mint a 
gondolatok. Azt senki nem vitatja, hogy vannak gondolataink, és mivel foglalkoznak 
az „elmebetegséggel”, ezért nyilvánvaló, hogy az elmét is számontartják, de arról 
semmi nem szól, hogy hol található.  

Ami biztos, hogy az elme és az agy nem ugyanaz, és az elme nem az agyban van. 
Bár az elmebetegség is kimutatható az agy bizonyos elváltozásában, de az is tény, 
ha eltörik a lábam, CT felvételen akkor is látható az agyban egy góc. Pedig a lábam 
kétségen kívül nem az agyban van. (Lejjebb majd arra is kitérek, hogy az agy 
különböző területe milyen szerveket vezérel)  

Míg a gondolatainkat sokan az agynak tulajdonítják, ma már azt is kutatják – és 
bizonyítékokat is találnak rá -, hogy nem az agyban jönnek létre a gondolatok.  

 
Dr.Hamer, az Új Medicina kidolgozója ezt írta: „Az agy csak egy számítógép: A 
lélek programozza, a test pedig végrehajtja a feladatot.”  



Elgondolkodtató az, hogy a szeretetet a szívnek tulajdonítják már ősidők óta. Azon is 
érdemes elmélkedni, honnan származik a „szívem szerint”, „szívből tenni valamit”, és 
hasonló mondások? Miért mondjuk, hogy „szívesen?” 

Aki nem ateista, azt mondja: „Isten a szívemben lakozik”. Azt is mondják sokan: 
„Jézus itt él a szívemben”.  
Később, valamelyik következő részben kitérünk majd Jézus Krisztusra is. A mai 
napon azonban az egészség szempontjából tartom fontosnak, hogy a lélekről és az 
egoról írjak. 

 
Sokáig úgy vélte az orvostudomány, hogy a szív az egyetlen olyan emberi szerv, 
amely nem lesz rákos. A szívizomban keletkező daganatok ugyanis a legtöbb 
esetben jóindulatúak, de ma már találtak pár olyan rákos képződményt, amely nem 
az. Ennek előfordulása azonban 1:12.000 és ez az előfordulás is valamilyen ér 
problémából indult ki.   

Az is érdekes, hogy a szívbetegségek nagy része visszavezethető arra, hogy valaki 
nem úgy él, ahogy szeretne. Nem a szíve szerint él. Ma pedig népszerű az a 
mondás, hogy „hallgass a szívedre”. A szívre hallgatni ugyanazt jelenti, mint a 
Szentlélekre hallgatni. A Szentlélek pedig a lélek közvetítőjeként Istennel van 
egységben.  
A fentiek alapján én úgy vélem – neked lehet más véleményed -, hogy a lélek 
lakhelye a szív, és az elkülönülés hiedelme miatt beköltözött mellé az ego is. Mi 
másért mondanák azt is valakire, hogy „szívtelen”? Hiszen szíve - mint szerv - annak 
az embernek is van.   

 
Most pedig ismerkedjünk meg a testünk működésével ahhoz, hogy felismerhessük 
azokat az egos érzéseket, gondolatokat, amelyek a betegségeket okozzák.  

 

A különböző tünetcsoportok besorolását, kategorizálását a világszerte ismert – és 
elismert - Dr.Ryke Geerd Hamer által feltárt Új Germán Medicina és Barnai Roberto 
Biologika kutatásai, a Biologika Szabadegyetemen való tanulmányaim, jegyzeteim, 
valamint a Szervatlasz alapján dolgoztam ki. 

Bízom abban, hogy az alábbi ismeretek birtokában még több tudásra szomjaztok 
ebben az irányban és segítitek embertársaitokat annak felismerésében, hogy minden 
tünetünk, betegségünk – a legapróbbtól a legsúlyosabbig - érzéseink, gondolataink, 
különböző belső konfliktusaink okozata. 

 

 "Ha belső világodat rendbe teszed, a külső is 
egyenesbe kerül." (Eckhart Tolle) 

 
Az emberi test minden sejtje, az összes szervünk összesen három (nem 
tévedés, mindössze 3) „alapanyag szövetből”, azaz csíralemezből fejlődik ki. Ez 
a három csíralemez az emberi test kifejlődésén kívül alapját képezik az elváltozások, 
megbetegedések rendszerének is.  

A lehetséges elváltozást beindító belső konfliktus érzelmi tartalmai előre meg 
vannak határozva, így csíralemez származás szerint csoportosíthatók.  



Minden csíralemezhez tartozik egy fő konfliktus típus. Amikor egy átélt konfliktusnak 
biológiai érzettartalma van („lelkemre veszem”), akkor abból fizikai elváltozás lesz. 
Ami nem biológiai konfliktus, az nem idéz elő fizikai szinten szervi elváltozást.  

Ennek megfelelően - tág értelemben véve – ha azt tudjuk, hogy a betegség által 
meghatározott szerv (érdemes megnézni az orvosi diagnózist a betegség pontos 
meghatározása miatt!) a három közül melyik csíralemezből való, egyszerűen és 
nagyon pontosan be tudjuk határolni, hogy a beteg a tünetek megjelenése előtt 
milyen lelki (értsd lélekkel nem egyező) konfliktust szenvedett el. Hamarosan erre is 
rátérek, meglátod milyen egyszerű ez.  

Tudjuk, hogy általában a lelki konfliktus „becsapódásakor” kezdődik meg bennünk az 
elváltozás, de ez rendszerint még tünetmentes. A becsapódást úgy értsd, hogy 
abban a percben, amikor átélsz magadban egy konfliktust, nyugtalanná, zaklatottá, 
idegessé válsz (mint feljebb olvashattad, ez az ego sajátja). Ilyenkor máris nagyon 
pontosan behatárolható, hogy milyen testrészt, szervet fog érinteni, ám ebben a 
fázisban még nem okoz komolyabb elváltozást.  

Később, amikor a konfliktus megoldódott, megnyugodtunk, nyugalmi állapotban a 
szervezetünk megkezdi a helyreállítást. Ez már a gyógyulási szakasz. Az a 
megtévesztő ilyenkor, hogy ebben a szakaszban érezzük a tüneteket, fájdalmakat, 
szembetűnő elváltozásokat is. Azt gondoljuk, megbetegedtünk, holott testünkben 
most indul be az öngyógyítás folyamata.  

Biztosan Te is voltál már úgy, hogy problémás, zaklatott időszakod volt, minden a Te 
nyakadba szakadt, de talpon maradtál, magad sem tudod hogyan, de bírtad, nem 
betegedtél bele. Majd megoldottál mindent, rendeződött az életed, pihenhetnél 
végre, örülhetnél az életnek, ám éppen akkor betegszel meg. Sokan vannak, akik 
egy stresszes munkahelyről végre szabadságra mennek, elmennek nyaralni, 
élvezhetnék a nyugalmat, ám megbetegszenek.  

Miért?  

Mert maga az elváltozás, a „betegség” akkor zajlott, amikor azok a konfliktusok voltak 
az életükben. A pihenés, kikapcsolódás ideje alatt megnyugszanak, és testük elkezdi 
a helyreállítási folyamatot, az öngyógyulást.  

Ezt az időszakot érdemes nyugalomban, pihenéssel, ha szükséges diétázással, 
lázcsillapítással, borogatással – a helyzetnek megfelelően segíteni. Az emberek 
többsége a tünetektől megijed, kétségbeesik, félelmet érez, esetleg halálfélelme van, 
amivel – egy újabb érzelmi konfliktustartalommal – súlyosbítja a tünetet vagy újabb 
szerven idéz elő elváltozást.  

Valójában a tünetek megjelenésekor érdemes lenne megnyugodva arra gondolni, 
hogy lám – lám milyen bölcsességgel, védelemmel látott el minket a Jóisten. 
Testünk beindította az automatikus öngyógyító folyamatot.  

Éppen ezért rendkívül fontos lenne, hogy minél többen megismerjék a Dr.Hamer 
gyógyító – orvosi vizsgálatokkal is alátámasztott – rendszerét. Életünk során, míg 
teljesen el nem hagyjuk az ego irányítását, szinte folyamatosan különböző apróbb 
– nagyobb konfliktusoknak vagyunk kitéve. Ráadásul van, aki nem csinál problémát 
(önmagában sem rágódik rajta) a különböző helyzetekből, ezek az emberek nem is 
betegszenek meg. Gondolj bele, hogy amikor valaki azt mondja, stresszes a 
munkahelye. Vajon minden munkatársa stresszként éli meg ugyanazt a helyzetet? 
Biztos, hogy nem.  



Vannak, akik a legegyszerűbb helyzeteket is tragédiaként élik meg, sajnos ők előbb 
utóbb megbetegszenek. Talán rövid időn belül, talán évek, évtizedek kellenek hozzá, 
mire a sok apró konfliktus felhalmozódik, és el nem múló tüneteket produkál.  

Attól függően, milyen érzelmi tartalommal töltjük meg az átélt eseményeket, 
(ego, vagy Szentlélek) ennek megfelelően betegszünk meg, vagy maradunk 
egészségesek. Ne feledjük, hogy ugyanazt az élethelyzetet minden ember másként 
éli meg!  

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

Sajnos azt kell mondani, hogy addig, amíg egy konfliktust úgy kezelünk, mint eddig, 
akkor igen, meg fogunk betegedni! Rendkívül fontos, hogy megtanuljuk a különböző 
helyzeteket megértéssel, elfogadással, szeretettel kezelni, ahol szükséges ott 
megbocsátani, és ezek érzelmi tartalmával megtölteni!  

Kemény, önmagunkon végzett „munkával” el lehet érni azt a szemléletmód változást, 
amikor minden konfliktusban már automatikusan a megoldandó feladatot és nem a 
problémát látjuk. Eleinte figyelmeztetni kell erre magunkat, de következetes 
gyakorlással néhány hét alatt ez természetessé válik.  

Jusson eszünkbe, hogy Isten nem ad nekünk problémát, sőt inkább a megoldás 
kulcsát adja a kezünkbe, ha figyelünk rá.  

A felmerülő helyzetek mind azt mutatják, amit önként választunk, amit meg kell 
oldanunk az életünkben. A helyzetek, amiben részünk van, „csak” okozatai annak 
az oknak, amihez az előző gondolataink, érzelmeink, cselekedeteink vezettek.  
 
Döntésemben mindig két lehetőség adott: szívem szavát követem, azt teszem, amit 
valójában szeretnék, és rábízom Istenre, hogy a Szentlélek hangján (ami mindig 
finoman, szeretetteljes módon „beszél” hozzánk az érzéseken, intuíción keresztül) 
vezessen engem ezen az úton, vagy oly csekély a hitem, hogy nem bízom Isten 
szerető támogatásában, és inkább az ego hangját hallom meg, ami a fejemben 
agresszív módon, félelmet keltve irányít. 

Nem, ne gondold, hogy örülni kell a felmerülő problémának! Én sem ezt teszem. 
Egyszerűen csak minden ítélkezés nélkül elfogadom azt, ami jön. Ebben az érzelmi 
állapotban csak megfigyelője vagyok a helyzetnek, nem kapcsolok hozzá érzelmeket.  

Amikor így teszünk, megváltozik testünk rezgési frekvenciája, ennek megfelelően 
olyan események „rezegnek be” az életünkbe, amelyek átírják az eredetileg 
problémának tekintett helyzetet …… és itt kezdődik a teremtés csodája!  

Egy kissé elkanyarodtunk a betegségeket előidéző egos gondolkodás felismerésétől. 

Tehát a három csíralemeznél folytatjuk, amelyek különböző területeken beindítják 
az elváltozásokat annak megfelelően, milyen érzelmi tartalommal társítunk egy adott 
helyzetet. Pontosan mit éreztünk akkor, amikor az adott helyzet bekövetkezett? 
Nyugalmat? Békét? Hitet abban, hogy minden a lehető legjobban oldódik meg? 
Ezek az érzések sem hatástalanok, hiszen szinte észrevétlenül gyógyítják azokat a 
testrészeinket, szerveinket, ahol már – az előző hibás gondolkodásunk hatására – 
beindult valamilyen elváltozás. Testünk minden békés pillanatunkat kihasználja 
az öngyógyító folyamatok mechanizmusában. 



Vagy félelmet, elkeseredettséget, kilátástalanságot érzünk? Ezek az érzések sajnos 
mind az ego sugallta érzések, melyek megbetegítenek. Kérdés, szükségem van-e 
erre?  

Talán az alábbi példa alapján érthetőbb lesz: Ha valakit elbocsátanak a 
munkahelyéről, az maradhat egészséges, esetleg váratlanul kigyógyulhat valamilyen 
meglévő betegségéből, amit az addigi munkahelye iránti érzései hoztak létre.  

Ezen kívül szinte az összes betegség elérheti attól függően, milyen érzelmi 
tartalommal tölti meg ezt a helyzetet:  

1. Azért bocsátottak el, mert „nem vagyok elég jó” = önértékelés, önbecsülés, 
megalázottság, azaz minden olyan betegség lehet, ami az u.n. „mezodermális” 
szövetekkel áll összefüggésben. ld. majd lejjebb. 

2. Ha nem jövök ide többet, ”megszűnik a kapcsolat a kollégákkal, nem tartozom 
már a csapatba, kiközösítenek, stb” = elválasztódási konfliktus, azaz minden olyan 
betegség, ami az „ektodermális” szövetek, szervekhez tartozik.  

3. Ha nem találok másik munkahelyet, ” mi lesz velünk, miből élünk, nem tudom 
azon a színvonalon élni az életem, amit megszoktam, nem tudom ellátni a 
családot, fizetni a …. stb „  
= falat konfliktus, azaz minden betegség, ami az „entodermális” szövetekhez tartozik.  

Az alább írtakra bizonyítékot találsz önmagadban, ha esetleg most vagy beteg, vagy 
emlékezz vissza utolsó megbetegedésedre. Keresd ki a felsorolásban azt a szervet 
ami beteg, majd olvasd el, milyen érzelmi konfliktusod okozta a megbetegedésed. 

Nézzük most ezt a három csoportot, amit nem tudunk befolyásolni, már embrió 
korunkban kifejlődik bennünk.  
 
Külső csíralemezből fejlődik ki az egész idegrendszer, az agyi idegszövetet is 
beleértve.  

Ektodermális laphámszövetek  

A nagyagy vezérelte ektodermális laphámszövetek, szervek az alábbiak: bőrfelhám, 
száj-, nyelőcső- laphám nyálkahártya (felső 2/3), a gyomor kis kanyarulata, bulbus 
duodeni, máj – és epevezetékek, hasnyálmirigy vezetékek, vesemedence-, 
húgyvezeték-, hólyag-, húgycső-, hüvely-, végbél nyálkahártya, idegrendszer és a 
csonthártya érzékeny idegfonata.  

A felsorolt szervek, szövetek az ún. elhatárol(ód)ási, elválaszt(ód)ási 
konfliktusokra reagálnak: Távolságtartás, elhatárolódás, békén hagyás vagy 
érintkezés hiányérzet, kapcsolat, érzékelés, érintkezés megszűnése, elszakadás. Ide 
vannak beprogramozva a nőies és férfias ún. nemi és birtok konfliktusok, valamint az 
érzékeléssel, érzékenységgel és a mozgással, elmozdulással kapcsolatos 
menekülési konfliktusok is.  

Elválasztási, elhatárolódási konfliktusok még a magasabb szervi fejlettséggel együtt 
járó, társadalmi, szociális és együttélésből fakadó elválasztódási, elhatárolódási, 
hárítási, menekülési, nemi – és birtok konfliktusok is. Itt nyilvánulnak meg az 
érzékeléssel kapcsolatos folyamatok, külön programok is.  

Tehát a felsorolt szervek, szövetek a szintén felsorolt okok miatt 
betegedhetnek meg. Nincs könnyű helyzetünk, talán éppen ezért olyan gyakoriak 
ezen szervek betegsége. Hiszen szinte mindannyian észrevétlenül is elválasztási 
konfliktusban vagyunk akkor, amikor magárahagyatottságot élünk meg, amikor azt 



gondoljuk, elválasztódottunk Istentől, Ő valahol kívül van, és nem is figyel ránk. Ezt 
csak az egonk szeretné beadni nekünk, ezért fontos, hogy befelé tekintsünk a 
szívünkre és lelkünk hangját kövessük.  
 
Szintén elválasztási konfliktust szenvedhet egy csecsemő, aki születése után nem 
érzi azt az isteni szeretetet, ami kicsi lélekként átölelte őt. Ezt érezheti az a baba is, 
aki keveset van édesanyja ölében. Az elváltozás megkezdődik, pontosan 
meghatározva milyen szervet érint. A betegség kifejlődése pedig az érzelmi tartalom 
intenzitásától függően már ekkor jelentkezik, esetleg évek, hosszú évtizedek alatt jön 
a felszínre.  

Kisgyermek korban jöhet egy következő konfliktus, attól függően, milyen szeretettel 
készítik fel a gyermeket az óvodára, iskolára?  

Konfliktust élhet át egy gyermek akkor is, ha eltiltják – elválasztják – azoktól, akikkel 
barátkozni szeretne. Esetleg elválnak a szülők … nem részletezem, mi minden lehet, 
ami valamelyik szülő elvesztésének érzete által ezeket a szerveket érinti.  

Ugyancsak ezek a szervek érintettek olyankor, ha valaki olyan helyen dolgozik, amit 
nem szeret, és emiatt állandó konfliktusban áll magával (menjek vagy maradjak, 
magamra maradtam, senki nem segít).  
Ugyanez a helyzet egy olyan párkapcsolatban, vagy szülő – gyermek kapcsolatban, 
amiből szíve szerint menekülne, de nem látja a megoldást, magára hagyatva érzi 
magát.  

Nagyon sok különböző tünetet lehetne itt felsorolni a test különböző pontján, ám 
talán a felsoroltakból is érted.  

 

Mezodermális szövetek  

A nagyagy velőállomány vezérelte mezodermális szövetek az alábbi szervekhez, 
szövetekhez kapcsolódnak:  
az agyi kötő- és támasztószövetek (agyi glia), kötőszövetek, porcok, ínak, csontok, 
harántcsíkolt izmok, nyirokcsomók, vér- és nyirokerek, lép, mellékvesekéreg, 
vesekéreg, petefészek- és here parenchyma.  

Ezek a szervek az önbecsülés letörési, önértékelés csökkenési, képesség – és 
önbecsülés veszteségi, elkeseredési, megalázási, megalázottsági konfliktusokra 
reagálnak: „nem vagyok elég jó”. A konfliktus súlyossága azt határozza meg, milyen 
intenzitással jelenik meg az elváltozás, a konfliktus pontos funkcionális vonatkozása 
(lokalizálása) pedig az elhelyezkedést.  

Kisagy vezérelte mezodermális szövetek: A bőr irha része, tejmirigyek, hashártya, 
mellhártya, szívburok. Ezek a szervek ún. sérelmi, sérülési, sértési, sértegetési, 
önvédelmi, fajvédelmi konfliktusokra reagálnak: „megsértettek, sértegetnek, 
bántanak, sérüléstől félek, sérülésveszélynek vagyok kitéve”  

A konfliktus vonatkozása határozza meg, melyik szövet vagy szerv lesz érintett, és 
hol. Pld: „sértenek, sértegetnek” (irhavastagítás, melanóma). Lehet mentális, vagy 
fizikai bántás, bántalmazás, sértegetés, szurkálás, vagy akár nem valós, de támadási 
konfliktusok miatti komoly félelem, fenyegetettség, veszélyeztetettség és komolyabb 
sértettség – érzés.  

Mezodermális szöveteknél felsorolt testrészek, szervek esetében érdemes még 
annyit tudni, hogy: 



jobb kezes embernél az elváltozás a szerven jobb oldalon: partner, kortárs 
vonatkozás (ez lehet munkatárs, üzlettárs, beosztott, főnök, stb. is.)  

Jobb kezes embernél az elváltozás a szerven bal oldalon: előd, utód vonatkozás 
(anya, gyermek, előd, utód, gondozó, gondozott)  

Bal kezeseknél fordítva.  

Ha az elváltozás a testben középen jelenik meg, akkor a szociális vonatkozásnak 
nincs jelentősége, a sértési, sérülés - félelmi konfliktus valamilyen dologgal 
kapcsolatos.  

 

 

Entodermális szövetek  

A középagy vezérelte entodermális szervrészek a simaizom szövetek: vérerek 
simaizom rétege, bélizmok, méhizom és a szívizom egy része: szívpitvar egésze és 
a szívkamra 10%-a.  

Agytörzs vezérelte entodermális szövetek: tüdő, nyelőcső alsó 1/3 része, a 
gyomor – bél traktus hengerhámszövete, máj parenchyma, hasnyálmirigy, 
fültőmirigy, nyelv alatti nyálmirigyek, könnymirigyek, pajzsmirigy, ősszemgödör 
(enteroidea), száj – és végbél laphámszövet alatti, ún. szubkumóza nyálkahártya, 
vese gyűjtőcsatornák, a hipofízis – előlebeny, és az összes bél, bélizmok, méh 
izomzat, szívizom pitvar egésze, kamra simaizom része, érfalak simaizom rétege.  

Ezek a szervek az ún. „falat konfliktusra” reagálnak: „ami nélkül nem élet az élet”, 
vagy „ezzel együtt nem élet az élet”.  

Falat lehet bármi (nem étel), amit a nyugalmi állapotban tovább létezéshez, 
túléléshez elengedhetetlenül szükségesnek, létszükségletnek érzünk (bejövő falat), 
vagy éppen ez okból nem kívánatos, és már alig várjuk, hogy megszabaduljunk tőle 
(kiválasztandó falat).  

A falat konfliktusok bármilyen, átvitt értelemben is értendők. Közös motívum a 
túléléshez szükséges „falat” előkészítése, benyálazása, benyálkázása, 
bekebelezése, emésztése, továbbítása, feldolgozása, felszívása és kiválasztása. 
„Falat” mozgatása, megakadása, beszorulása, erőltetése, kimozdítása, 
továbbmozdítása, továbbítása, megtartása, áramoltatása.  

 

Agyi CT felvételen az is kimutatható, hogy a jobb oldalra becsapódó góc mindig 
„bejövő falat”, a baloldalon látható góc pedig mindig „kiválasztandó falat” konfliktus 
hatására jön létre.  

A fenti ismeretekkel már nagy vonalakban és általánosságban be tudjuk határolni, 
hogy milyen érzelmi állapot vezetett az adott tünetek megjelenéséhez. A Biologika 
teljes ismeretével ennél lényegesen részletesebben is ráláthatunk az egyén 
konfliktusaira, mint egy nyitott könyvből olvashatunk arról, mi zajlott le benne, amikor 
az adott konfliktus bekövetkezett.  

 
 

Úgy vélem, mára ennyi elegendő ahhoz, hogy elgondolkodj, melyik vezetőt érdemes 
követni. Ne feledd a kérdést feltenni magadnak: „amit most érzek, gondolok, 



mondani, vagy tenni készülök, az nyugalmat, békét kelt bennem, vagy zaklatottságot 
okoz?”  
Majd dönts a válasznak megfelelően, hogy egészséges kívánsz – e maradni, esetleg 
meggyógyulni meglévő betegségedből, vagy vállalod a betegség kockázatát?  

 

 

Isten áldása kísérje utadat! 

Szeretettel: Ágnes 

 


