
 

JENNIFER HARPERJENNIFER HARPERJENNIFER HARPERJENNIFER HARPER    

A TUDATOS TESTA TUDATOS TESTA TUDATOS TESTA TUDATOS TEST    

Kínai orvoslástan és természetgyógyászat 

az öngyógyítás szolgálatában 



 

A szerző és a kiadó nagy gondot fordított a könyvben foglaltak pontosságára, de mégsem tudjuk 
vállalni a felelősséget azért, ha a közölt tanácsok követése netalán valamilyen ártalmat okozna. 
Amennyiben ön valamilyen betegségben szenved, kérjük, hogy konzultáljon kezelőorvosával, mie-
lőtt a könyvünkben olvasott javaslatokat megfogadná. 

A mű eredeti címe: Body Wisdom 

© 1997 Jennifer Harper 
© 1999 Bioenergetic Kft. 

második kiadás, 2009 

Fordította: Márton Ferenc 
Kiadói szerkesztő: Molnár Mária 

Kiadja a Bioenergetic Kft. 
Felelős kiadó: Schneider Gábor 

Nyomdai munka: Séd Nyomda Kft., Szekszárd 
Felelős vezető: Katona Szilvia 

ISBN 978 963 2910 420 



 

Tartalom 

A szerző 
Köszönetnyilvánítás 
Előszó 
Bevezetés 
Múlt és jelen 

I.  RÉSZ 

A kínai orvoslástan 

II.  RÉSZ 

A terápiák 
Melyik elemhez tartozunk? – Kérdőív 

III.  RÉSZ 

A Föld elem 
A gyomor 
A lép 
A Tűz elem 
A szív 
A vékonybél 
A Víz elem 
A hólyag 
A vese 
A Fa elem 
Az epehólyag 
A máj 
A Fém elem 
A tüdő 
A vastagbél 
Egy természetközelibb, jobb jövő felé 



 

A szerző 

Jennifer Harper sikeres természetgyógyászként tevékenykedik, számos holisztikus terápia minősí-
tett és regisztrált szakértője. A legjobb adottságokkal megáldott gyógyító. Klinikáját a saját közvet-
len irányítása alatt tartja. Az intézetben az „egész” ember részesül kezelésben, mert mindent átfogó 
kombinációját alkalmazzák a táplálkozástannak, a nyugati és a kínai gyógynövényes kezelésnek, az 
akupresszúrának, a reflexológiának, a növényi olajoknak és más növénykivonatoknak. Jennifer az 
eltelt évek folyamán emberek százait gyógyította meg, egyúttal szinte egyedülálló tapasztalatanya-
got gyűjtött az emberi testről és az egészségről. Ezek mellett a rádió és a televízió segítségével a 
gyógyászat népszerűsítésében is rendkívül aktívan részt vesz. 

Jennifer Harperrel az alábbi postacímen vehető fel a kapcsolat, válaszboríték mellékelésével: 

PO Box 150 
Woking 
Surrey 
GU23 6XS 
Nagy-Britannia 

 



 

Köszönetnyilvánítás 

Szeretném megköszönni barátaimnak és kollégáimnak a szeretetet és a támogatást, amelyet A tu-
datos test írása közben kaptam tőlük. Megköszönöm Dr. Michael Tierra, Efrem Korngold, Jan de 
Vries, Edward Thompson, Andrew Sordyl és Jacqueline Young szaktanácsait és a könyv szakmai 
ellenőrzésében végzett munkáját, valamint Ruth Copland kontrollszerkesztő i közreműködését. Kü-
lön köszönet Pierre Cousinnak, amiért értékes idejét áldozta a könyv szövegének ellenőrzésére, és 
mert rendelkezésre bocsátotta ismeretanyagát az öt elemről. Köszönettel tartozom Lisa Eveleigh és 
Jonathan Lloyd kiadói munkatársaknak, Jane Graham-Maw szerkesztőnek és az őt felváltó Wanda 
Whiteley-nek, mert felismerték bennem a képességet a könyv megírására, és mert rávettek, hogy az 
évek óta magamban hordozott gondolatokat csakugyan vessem is papírra. Külön említést érdemel 
John Clifford, amiért oly sok támogatásban részesített. Végül pedig köszönöm minden páciensem-
nek, hogy ébren tartották bennem a természetgyógyászat erejébe vetett hitemet. 

Szüleimnek és Celia Critchley-nek sok szeretettel 

 



 

Előszó 

A legnagyobb örömömre szolgál, hogy olyan könyvhöz írhatok előszót, amely nemcsak nagyon 
figyelemreméltó, de abban is különleges, hogy az egészség témájához a szakirodalom legnagyobb 
részétől eltérő irányból közelít. A szerző mélyrehatóan vizsgálja az egészségjavítás alternatív mód-
szereit. A már közismert módszereken túlmenően számos egyéb mentális, fizikális és emocionális 
jellegű lehetőség áll a páciensek rendelkezésére, hogy egészségi állapotuk javításával könnyebbé 
tegyék kezelőorvosaik dolgát. A kiegészítő orvostudomány szemlélete szerint az embernek nem egy 
teste van, hanem három: ha nem áll fenn harmónia a fizikai, a mentális és az emocionális test kö-
zött, mindig zavarok lépnek fel. Ez a könyv segít képet alkotnunk a három testről. A harmadik, va-
gyis az emocionális testünkkel a mai világban mind több gondunk akad, mert nem fordítunk rá kel-
lő figyelmet, pedig nagy hasznunkra válhatna, ha tudnánk, hogyan bánjunk vele. Sem az alternatív, 
sem a hagyományos gyógymódok nem érhetnek el eredményt, ha hiányzik belőlünk a pozitív gon-
dolkodás. Bármely gyógykezelés során a páciens pozitív hozzáállásának óriási a jelentősége, mert 
egészségi állapotában csakis akkor következhet bejavulás, ha a beteg mentesül a feszültségektől, és 
önmagával is, gyógykezelőjével is teljes harmóniát alakít ki. Az önnevelés hosszú útját kell végig-
járnunk, hogy eljussunk idáig. 

Jennit régóta ismerem, és már egészen fiatal korában meglepett azzal, hogy milyen hatalmas se-
gíteni vágyás munkál benne mások iránt. Tanult és tanult, kérdezett és kérdezett, teljes odaadással 
képezte magát, kutatta a segítségnyújtás minden létező módját. A közösségi érzés, amely életünk-
nek oly fontos része, Jenniben úgy nyilvánul meg, hogy cikkeivel, személyes tanácsadói tevékeny-
ségével, rádiós és televíziós ismeretterjesztő előadásaival mindig azon fáradozik, hogy megossza az 
emberekkel, amit megtanult, és közkinccsé tegye a kifejlesztett és kipróbált gyógymódokat. 

Jenni jelenleg azon igyekszik, hogy hidat verjen a hivatalos és az alternatív gyógyászat között, és 
ezzel létrejöjjön egy új és átfogó rendszer, amely minden eddiginél hatékonyabban lesz alkalmazha-
tó az emberi szenvedéssel szemben. A hivatalos orvostudomány a tudományos-technikai forrada-
lom terméke, és nem is olyan hosszú ideje van a birtokunkban. Az alternatív orvoslástan viszont 
olyan hosszú múltra tekinthet vissza, hogy túlnyúlik minden emlékezet határán, és igazából inkább 
ezt nevezhetjük az eredendő gyógyászatnak. 

Ami a két rendszert illeti, 35 éves gyakorlati tapasztalatom van mindkettőben, és nem mondha-
tok mást, mint hogy a bonyolult összetételű modern gyógyszerek hatásosak ugyan, de sok esetben 
valamilyen rendkívül hétköznapi, talán feledésbe is merült gyógynövény ugyanazt a hatást esetleg 
eredményesebben éri el. Szinte csodálatos azt látni, hogy napjainkban a két rendszer mindinkább 
közelít egymáshoz. Oka nemcsak abban keresendő, hogy változások mentek végbe az orvostudo-
mányban, hanem abban is, hogy a Jennihez hasonló emberek nagy erőfeszítéseket tesznek a két 
rendszer összefüggéseinek megismertetésére, és így a betegeknek lehetőségük nyílik szabadon 
megválasztani gyógykezelésük módját. 

Jenni jelen könyvének éppen ezért van hézagpótló jelentősége. Az alternatív gyógymódokat a 
már elismerten bevált eljárásokkal kombinálja. Különösen fontos, hogy a hivatalos orvostudomány 
felfogásaitól eltérően nem pusztán csak a betegségek nyilvánvaló tüneteit igyekszik kezelni, hanem 
a kiváltó okokat is kutatja, és ha ebben sikerrel járunk, az okok ismeretében jobban megérthetjük, 
mit tehetünk gyógyulásunk érdekében, milyen diéta vagy más egyszerű eszköz bizonyulhat hatá-
sosnak. 

Nap, mint nap átérezzük, hogy az ember elveszítette a természet talajába kapaszkodó gyökereit. 
Tudatosítanunk kell magunkban, hogy igenis a természethez tartozunk, engedelmeskednünk kell a 
természet törvényeinek, teremtőnk akaratának. Egészen biztos vagyok benne, hogy ez a könyv so-
kaknak szolgál majd segítségül, és hogy – Jenni eltökélt szándéka és igyekezete szerint – kinyitja 
szemünket az ősidők óta jól bevált egészség- és közérzetjavító módszerekre. 

Jan de Vries 
D. Ho. Med., D.O., M.R.O., H.D., M.R.N., D.Ac, M.B.Ac 
 



 

Bevezetés 
Éppen az utolsó igazításokat végeztem A tudatos test kéziratán, amikor összetalálkoztam Dr. Kassal 
Hermann bécsi szívgyógyász szakorvossal. Az egészség jelentőségéről vitatkoztunk, és arról, hogy 
miért hanyagoljuk el oly sokszor, miért vesszük magától értetődőnek. Egy osztrák közmondást idé-
zett, amely így fordítható le: 

Az egészség nem minden, de egészség nélkül minden semmi. 

Vajon hányan mondhatjuk el magunkról, hogy megfelelően bánunk a testünkkel, és megbecsüljük 
az egészségünket? Hippokratész, az orvostudomány atyja a jó egészség értékét fejezte ki híressé 
vált szavaival: 

A bölcs embernek fel kell ismernie, hogy legdrágább kincse az egészsége. 

A XX. század emberének életében a stressz és az agyonhajszoltság kéz a kézben jár. Szellem, test 
és lélek harmóniájának és egyensúlyának visszaszerzése napjainkban sokkal fontosabb feladatunk, 
mint valaha. Meg kell találnunk a korábbiaknál jobb módját, hogy miképpen óvhatjuk meg magun-
kat, és hogyan tudunk jobb viszonyt kialakítani önnön testünkkel. Megértjük testünk szavát, amikor 
a tünetek révén üzenni kíván nekünk valamit? A tünetek azért fontosak, mert ők a természet ideje-
korán küldött figyelmeztetései, és várva várják válaszunkat, a betegségmegelőzést. A bölcs elme 
komolyan veszi ezeket a jelzéseket, rögtön megpróbálja megtalálni a rendellenesség okozóját, és 
ezzel már tulajdonképpen a megoldást is megtalálja. Itt kezdődik az öngyógyítás. 

A tudatos test című könyvemben körvonalakban felrajzolom egyéni holisztikus megközelítési 
módomat, amely nagyban segíti az öngyógyítás folyamatát. A könyv elsősorban a belső szervekre 
és azok működésére összpontosít egyrészt a nyugati felfogás szerint, másrészt, ahogyan a tradicio-
nális kínai orvoslástan (TKO) értelmezi. Szeretném megosztani olvasóimmal a test belső szerveinek 
jelentőségével kapcsolatos lényegbevágó ismereteket és összefüggéseket, mert így könnyebben meg 
fogják érteni, mit is jelent az, hogy „a tudás bennünk van”. 

Egészségünk megőrzésére vagy javítására tett erőfeszítéseink akkor járnak a legnagyobb ered-
ménnyel, ha egymással párhuzamosan többféle gyógymód alkalmazásával tápláljuk és erősítjük 
gyengébben funkcionáló szerveinket és rendszereinket. Könyvem éppen erre a célra kínálja a sok-
fajta „holisztikus” (vagyis a pszichológiai, a testi és a spirituális szintek egyensúlyban tartását szol-
gáló) gyógymódok leírását. Ezek a gyógymódok azon a tételen alapulnak, miszerint a szellemet, a 
testet és a lelket eleven egységként kell szemlélnünk és kezelnünk. Szintén alaptételem, hogy a 
személyiségnek aktív szerepet kell játszania az öngyógyításban. A könyvben közreadott terápiák 
egyszerűek, ugyanakkor nagyon hatékonyak, és ha a kínai orvoslástan módszereivel kombinálva 
alkalmazzuk őket, sokat ígérő új távlatok nyílnak meg előttünk a testünkkel való együttműködés-
ben. 

A könyvben ismertetett öngyógyítási eljárások egyúttal abban is segítséget nyújtanak, hogy az 
egyensúlyi helyzetek felborulását már a kezdeti szakaszukban meg lehessen akadályozni, így azok 
nem fejlődhetnek tényleges betegségekké. 

Középszerű az az orvos, aki a betegséget akkor kezeli, amikor az már kialakult… az 
igazija orvos akkor kezeli a betegséget, amikor az még meg sem kezdődött. 

A SÁRGA CSÁSZÁR GYÓGYKÖNYVE 
(KB. KR. E. II. SZÁZAD) 

Ha követjük a táplálkozási tanácsokat és alkalmazzuk a test és a szellem karbantartását szolgáló 
érintésterápiákat, azzal már önmagában is sokat teszünk egészségünk megőrzése érdekében. Fej-
lesszük saját intuíciónkat, és tanuljunk meg bízni benne. Fogadjuk meg háziorvosunk tanácsait, és 
egészítsük ki azzal, amit a homeopátia, a természetgyógyászat, a táplálkozástudomány, a 
reflexológia, az akupunktúra, az aromaterapeutika szakértőitől hallunk, és arra is figyeljünk, hogy 
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mit súg „belső doktorunk”, mert ő tudja legjobban, mire van igazán szükségünk. Soha nem szabad 
alábecsülnünk a szervezet öngyógyító mechanizmusát: hatalmas teljesítményekre képes, és ha 
hagyjuk érvényesülni, visszafordítja és felszámolja a testben jelentkező szinte minden rendellenes-
séget. 

Az önismeret és a megfelelő szemléletmód kifejlesztésére sok időt és türelmet kell szentelnünk, 
de megéri, mert ha a holisztika kellőképpen beépül szellemünk, testünk és lelkünk egymás közötti 
kapcsolatrendszerébe, a hatás rendkívül pozitív és tartós lesz. Remélem, hogy aki könyvemet elol-
vassa, sokat tud meg önmagáról, és megismeri a kínai orvoslástan csodáit és bölcsességét is. Tes-
tünk kész mindent elárulni magáról, ha mi is készek vagyunk odafigyelni rá és hallgatni a szavára. 

Jennifer Harper 
1997 február 

 



 

Múlt és jelen 

„Vis medicatrix naturae” – „a természet gyógyító ereje” képezi az alapját az „alternatív” vagy „ki-
egészítő” gyógyászat eszköztárába tartozó terápiák legnagyobb részének. A természetgyógyászat, 
más néven naturopátia az egészségmegőrző orvoslástannak egy olyan rendszere, amely abból indul 
ki, hogy a test veleszületett öngyógyító képességgel rendelkezik, és amely az életmódunkat a termé-
szet törvényszerűségeihez igazítja hozzá. Már huszonöt évszázaddal ezelőtt Hippokratész hitet tett 
amellett, hogy a betegek sok esetben önmagukat képesek meggyógyítani, ha követik a megfelelő 
gyógymódokat, ilyenformán tehát jelentős részben saját maguk felelősek az egészségi állapotukért. 

Az egészség az ember, környezete és életmódja alkotóelemei között fennálló harmonikus 
egyensúlyhelyzet kifejeződése … a természet pedig a betegségek orvosa. 

HIPPOKRATÉSZ 

Hippokratész felfogását a XVII. században új szemléletmód szorította ki, az a filozófia, amely a mai 
modern orvostudomány alapja lett. A René Descartes által rendszerbe állított „analitikus” gondol-
kodásmódból nőttek ki a modern gyógyászat alapelvei, amelyek radikálisan eltértek minden koráb-
bitól, és megkülönböztetésül a „kartéziánus” elnevezést kapták. A kartéziánus szemlélet különvá-
lasztja a szellemet a testtől, következésképpen a holisztika mindinkább háttérbe szorult. A kémia és 
az analizálás nyert teret a gondolatok kárára, egyúttal a gyógyászat távolodni kezdett a természettől. 
Az új filozófia azt a felfogást hozta magával, miszerint ha a növények egyszerű, ám hatékony ve-
gyületeket tartalmaznak, akkor miért is ne lehetne ezeket a hatóanyagokat a természet kiiktatásával 
mesterséges úton előállítani. Az orvostudomány alapállása már nem az volt, hogy a szellem, a test 
és a lélek egyensúlyának fenntartásával a szervezet öngyógyítási képességét serkentse, hanem az, 
hogy a testet alkotó szerveket, szöveteket, sejteket külön-külön kell szemügyre venni és kezelni. 

Új szerepköre szerint az orvos megtanulta, hogyan kell az egységes egészet részekre különíteni, 
és az egyes részeknek meghatározott funkciókat tulajdonítani – ennek megfelelően a „beteg” részt 
behatárolni és sebészi úton eltávolítani, vagy célirányos gyógykezelésben részesíteni. Ez a csőlátás 
azonban leszűkítette az orvostudomány tevékenységi területét is, hatékonyságát is, mert a betegség 
gyógyítását a tünetek megszüntetésévé fokozta le. Legjobb talán, ha felidézzük Platón, a nagy görög 
filozófus bölcs szavait: 

Akármelyik testrész gyógyítása csak úgy járhat eredménnyel, ha az egységes egészet ke-
zeljük. Nem gyógyíthatjuk a testet, csak akkor, ha a lelket is gyógyítjuk. Ha azt akarjuk, 
hogy a fej és a test egészséges legyen, a kezelést az elmén kell kezdenünk, mert manap-
ság azzal követik el az orvosok a legnagyobb hibát, hogy elkülönítik a lelket a testtől. 

Napjainkban mégis az „egész” személy egyensúlyi helyzetének visszaállítását és megőrzését előtér-
be helyező természetgyógyászat és holisztikai gyógymódok népszerűségének újjáéledését tapasztal-
hatjuk. Szinte egészen a legutóbbi időkig az a felfogás uralkodott, hogy az allopatikus (ortodox) 
orvostudomány összeegyeztethetetlen az „alternatív” gyógymódokkal. Ám újabban egyre inkább 
abba az irányba tartunk, hogy a két szemléletmód közös nevezőre jut, és együttműködés alakul ki 
köztük az egészségvédelem egyesült rendszerének kereteiben. Az Egészségügyi Világszervezet 
(WHO) a célt így fogalmazta meg: „Egészséget mindenkinek 2000-re. „ Az addig hátralévő néhány 
év talán elegendő lesz egy olyan átfogó rendszer kialakítására, amelyben egészségünk védelmében 
egyaránt méltó helyet kapnak a fiziológiai, a biokémiai, a pszichológiai, a spirituális és a környe-
zetvédelmi elemek. Létrejöhet egy olyan rendszer, amely elfogadja és tiszteletben tartja az emberek 
sokféleségét, egyediségét és önállóságát, és amely azt a célt szolgálja, hogy helyreállítsa és megtart-
sa az egyensúlyt létezésünk minden szintjén. 

 



 

I. rész 

A kínai orvoslástan 

A kínai orvoslástan az elmúlt 4000 év során fejlődött ki. Olyan diagnosztikai és gyógyászati rend-
szer, amely egészen egyedi módon közelít az emberi test megértéséhez. A nyugati orvostudomány 
felfogása szerint az egészség egyszerűen csak „a betegség hiánya”, ezzel szemben a kínai orvoslás-
tan az egészséget a teljes és általános jó közérzettel azonosítja. A Huang Ti Nei Jing, vagyis A Sár-
ga Császár Gyógykönyve tartalmazza a kínai orvoslástan tételeit. Számos verziója létezik, ezek né-
melyike mindörökre elkallódott. A legismertebb közülük az, amelyiket Wang Ping állított össze a 
Tang-dinasztia korában. Voltaképpen a Kr. e. II–III. századig visszanyúló szellemi örökségek hal-
maza. Mindig is annak tartották, aminek mi tartjuk: az akupunktúráról szóló alapmű, egyben kulcs-
fontosságú kézikönyv a tradicionális kínai orvoslástan tanulmányozásához és gyakorlati művelésé-
hez. Igaz ugyan, hogy tartalma elsősorban a Kr. e. II. században aktuális nézeteket és eljárásmódo-
kat öleli fel, de a benne felhasznált forrásanyagok még további 3000 évvel vezetnek vissza a törté-
nelemben egészen azokig az időkig, amikor az ember az egészség magasabb fokozatainak volt bir-
tokában, és jóval tekintélyesebb életkorokat élt meg. 

A TKO azon a meggyőződésen alapszik, hogy az ember is a természet szerves része, és az egész-
ség, illetve az egyensúly csak akkor állhat fenn, ha követjük a természet törvényeit, illeszkedünk a 
környezet évszakonkénti változásaihoz. Ez a dao-nak, a Huang Ti Nei Jing-nél is régebbi életszem-
léletnek a filozófiája. A kínaiak úgy vélték (és mind a mai napig úgy vélik), hogy életvezetésünk 
minél inkább eltávolodik a dao-tól, annál bizonyosabban hasztalan bármiféle külső eredetű gyógy-
szer vagy kezelés az elménkre, testünkre és szellemünkre nehezedő stresszel szemben. A természet 
örök ciklikusságának megfigyeléséből alakították ki a régi kínaiak a yin és yang filozófiáját, és erre 
vezethető vissza az öt elemen alapuló világképük is. A kínai orvoslástannak ez az elméleti sarokkö-
ve. 

Az öt elem, vagyis az öt fázis 

Tudomásunk szerint az öt elem (az eredeti kínai kifejezés helyes fordítása inkább „öt mozzanat” 
vagy „öt fázis”) elméletének megalkotója Tsou Yen volt. Az öt elem a Fa, a Tűz, a Föld, a Fém és a 
Víz. Ezek mindegyike valamelyik évszakhoz és az emberi test valamelyik szervéhez kapcsolódik. 
Ha megismerjük és megértjük ezeket az elemeket vagy fázisokat, képesek leszünk felismerni, hogy 
az egyes évszakokkal együtt járó szélsőséges jelenségeket hogyan tudjuk ellensúlyozni, és azt is 
felismerjük, hogy melyikük milyen lehetőségeket kínál fejlődésünk számára. A szervek összefüg-
gésben állnak sok egyéb mellett az évszakokkal, a hőmérséklet alakulásával, a színekkel, az ízekkel 
– hogy csak néhány példát említsek –, és mindnek valamilyen befolyása van az egészségünkre és a 
jó közérzetünkre. 

A tavaszhoz, a természet ébredésének és az újrakezdésnek az évszakához a Fa fázisa fűződik. 
Ezt követi a Tűz elem nyáron, a bőség évszakában, amikor a tavasszal szőtt tervek elvetett magként 
szárba szökkennek és kivirágzanak. A Föld fázisa nyárutón érkezik el, az aratás évszakában, és ek-
kor takaríthatjuk be a kora tavasz óta tartó munkánk termését. A Fém az őszhöz kapcsolódik, a ha-
nyatlás évszakához, amikor a természet lassan visszavonulót fúj, és készülődni kezd a télre. A ter-
mészet életereje télen, a Víz elem hónapjaiban elszunnyad, mint a mag, amely csendben, magába 



 

húzódva várja, hogy újra tavasz legyen, és a ciklus elölről kezdődjön. (Ld. a táblázatot a 31. olda-
lon – e-könyv: 20. oldal.) 

A Sheng- és a Ko-ciklus 

Az öt elemet gyakran jelenítik meg úgy, ahogyan ábránkon látható. A sémából kiviláglik, hogy a 
szervek hogyan függenek össze egymással, és ha valamelyik elem egyensúlya felborul, annak ho-
gyan vonul végig a hatása az egész cikluson. Az öt elem összefüggésrendszerében két alapvető cik-
likusság húzódik meg: a Sheng, vagyis a teremtés ciklusa, és a Ko, az uralás ciklusa. 

A teremtési, vagyis a Sheng-ciklus 

A Qi (az életerő) elemből elembe vándorol: 
� A Víz táplálja a növényeket és a fákat, létrejön a Fa. 
� A Fa meggyullad, megszületik a Tűz. 
� A Tűz hamut hagy maga után, a hamut magába veszi a Föld. 
� A Föld mélye rejti magában az érceket, azokból születik a Fém. 
� A Fém (a sok ásványi só) bejut a Vízbe. 

 

A ciklust másképpen is lehet értelmezni. Az elemeket képzeletben behelyettesítjük az emberi test 
kulcsfontosságú szerveivel (amelyeket a kínai orvoslástan yin-szerveknek nevez). Ily módon, ahogy 
a Víz a Fát táplálja, az annak felel meg, ahogyan a vese – a Víz elem yin-szerve – a májat táplálja és 
erősíti. A máj (Fa) erősítése vér képződését eredményezi a májban. A vérre a Tűz elem yin-szervé-
nek, a szívnek van szüksége, a máj tehát a szív ellátója. A szív tüzes energiája a Föld elem yin-
szervét, azaz a lépet táplálja azzal, hogy biztosítja számára a működéséhez szükséges hőt és energi-
át, így a lép fel tudja dolgozni a szervezetbe érkező tápanyagokat. A lép a feldolgozott tápanyagki-
vonatot összedolgozza a tüdőből kapott levegővel, színtiszta qi-t állít elő belőle, és táplálékul küldi 
a Fém elemnek. A Fém elem yin-szerve, vagyis a tüdő a vesét szolgálja ki, mert nedvességgel dúsí-
tott qi-t, azaz energiát küld neki, hogy az elraktározhassa. Ha a testnek olyan megbetegedése kelet-
kezik, amely valamelyik szerv gyengeségére – a TKO kifejezésével élve „hiányosságára” – vezet-
hető vissza, azt leginkább a Sheng-ciklus mentén gombolyíthatjuk fel, mert legtöbbször az a helyzet 
áll fenn ilyenkor, hogy a gyenge „gyermek” kiszipolyozza „anyjából” annak minden erőtartalékát. 



 

Az anya-gyermek kapcsolat 

Az anya és gyermek törvényének is szokták nevezni. Legegyszerűbben úgy érthetjük meg, ha 
magunk elé képzelünk egy családot. Az egyik lehetséges forgatókönyv szerint az anyának kisgyer-
meke van, szoptatja, és ha az anya megbetegszik, az a tejének a minőségére is kihat, következés-
képpen a gyermek is megbetegszik, mert nem kap megfelelő táplálékot. A törvény működésének 
másik lehetséges megnyilvánulása az, ha a gyermek rendkívül mohó, mindent kiszív az anyjából, és 
ezzel megbetegíti. Mindkét esetben az anyának kell intézkednie, mert az ő feladata, hogy összehan-
golja önmagának és gyermekének az életenergia-igényét. 

Ezt a sémát is fordítsuk le a belső szervek egymás közötti viszonyaira. A legszemléletesebb pél-
da lehet erre az anya szerepében a máj, gyermekként pedig a szív. Ha az „anya” (a máj) megbeteg-
szik, megváltozik a qi áramlása a „gyermek” (a szív) felé. Az lesz a következmény, hogy a „gyer-
mek” betegségtüneteket kezd mutatni, például rendellenes szívdobogás, szorongás, mellkasi fájda-
lom jelentkezik. 

A nyugati orvostudomány erre tipikusan úgy reagál, hogy a betegség közvetlen és legnyilvánva-
lóbb tüneteit igyekszik megszüntetni. De ha csak egy kicsit is távolabbra tekintünk, és megpróbál-
juk felderíteni, hogy a szervezet miért mutat tüneteket, akkor esélyünk nyílik magát a problémát, 
nem pedig pusztán csak a tüneteket kezelni. Ezért fontos megállapítani, hogy egy-egy betegségnek 
hol az „anyja”. Az iménti példában nem volna helyes egyedül csak a szívet kezelni, mivel a bajok a 
májból származnak. Ha az egyensúly felborulásának valódi okát hárítjuk el, minden érintett szerv-
ben helyreáll a harmónia. 

Az anya-gyermek kapcsolatok táblázata 

Anya Gyermek 

Fa (máj) Tűz (szív) 
Tűz (szív) Föld (lép) 
Föld (lép) Fém (tüdő) 
Fém (tüdő) Víz (vese) 
Víz (vese) Fa (máj) 

Az uralási, vagyis a Ko-ciklus 

Az uralási, vagyis a Ko-ciklus az elemek közötti kapcsolatokban meghúzódó kényszerítő erejű ráha-
tásokat foglalja össze: 

� A Fa kiszívja a Földből a táplálékot. 
� A Föld elvezeti, elnyeli, magába szívja a Vizet. 
� A Víz eloltja a Tüzet. 
� A Tűz megolvasztja a Fémet. 
� A Fém legyőzi a Fát (mint ahogy a fémből készült szerszámok áthatolnak a fán). 

 

A Ko-ciklus 



 

Érvényesítsük a jelképeket a szervekre. Vegyük példának azt, hogy mondjuk a Fa elemben (a máj-
ban) felüti a fejét egy betegség. Ha a bajt nem hárítjuk el, átterjed a lépre és az emésztésre (Föld), 
majd továbbhalad, és egyensúlyvesztést idéz elő a vesében (Víz). A Ko-ciklus soron következő 
eleme a Tűz, ennek megfelelően a rendellenességek következő állomása a szív, azt követően pedig 
a tüdő (Fém). A megbetegedésnek a Ko-ciklust követő menetrendjében figyelemre méltó az össze-
függés a szív és a vese között – még a nyugati orvostudomány is ezen elmélet szellemében jár el, 
mert vizelethajtót alkalmaz olyankor, ha a szervezetben felgyülemlett folyadék pangása túlzottan 
megterheli a szívet. 

Az öt elem elmélete a szervek és a fázisok összefüggéseit nagyon általános szinten ábrázolja. A 
ciklusoknak más értelmezései is lehetségesek, bár az imént említett rendszer a legelterjedtebb és a 
legelfogadottabb. Ugyanakkor azt is fontos megértenünk, hogy a szervek egymás közötti kapcsolata 
rendkívül sokrétű. Néha csak egyetlen elemben jelentkezik egyensúlyvesztés, ám ha a betegség 
krónikussá terebélyesedik, olyankor fölöttébb valószínű, hogy többé vagy kevésbé mindegyik 
kulcsfontosságú szervre kiterjed. Ilyen esetekben is azonosítható a bajok góca, a betegség „anyja”, 
de a többi szerv is vagy túlműködésével, vagy pangásával csatlakozik a tünetegyütteshez. (Ld. 22. 
old., Túltengés és hiány – e-könyv: 15. oldal.) 

Yin és yang 

A tradicionális kínai orvoslástan úgy tartja, hogy az anyagi világ a folytonos állapotában van, amit 
az okoz, hogy szüntelenül egymásnak feszül a yin és a yang, a két ellentétes erő, amelyek kölcsönö-
sen egymástól függenek, azaz egyik sem létezhet a másik nélkül. A yinről és a yangról szóló elmélet 
nagyban segít magyarázattal szolgálni az emberi testben tapasztalható fiziológiai kiegyensúlyozat-
lanságokra és a kóros folyamatokra. Az elmélet gyakorlattá formálásával nyert információkat diag-
nosztikai célokra lehet használni. A yin szó szerinti fordítása „a hegy sötét oldala”, átvitt értelemben 
sötétséget, hidegséget, mozdulatlanságot és más hasonló tulajdonságokat jelöl. A yang eredeti jelen-
tése „a hegy világos oldala”, tágabban véve fényre, melegségre és mozgékonyságra utal. Az alább 
következő táblázatban a yin és a yang szembeállítását négy kategóriára bontjuk le, így könnyebben 
áttekinthető a kettősség sokféle megnyilvánulása az élet különböző területein. 

YANG YIN 

  A természetben 

Tavasz/nyár Ősz/tél 
Kelet/dél Nyugat/észak 
Nappal Éjszaka 
Meleg Hideg 
Tűz Víz 
Világosság Sötétség 
Nap Hold 

  Az emberi testben 

Férfi Nő 
Energia Vér 
A test felszíne A test belső részei 
A test hátulsó oldala A test elülső oldala 
A test felső része A test alsó része 
A test jobb oldala A test bal oldala 

  A betegségekben 

Akut tünetek Krónikus betegség 
Forróság és magas hőmérséklet Hideg és alacsony hőmérséklet 
Szárazság Nedvesség 



 

  Szervek/meridiánok 

Epehólyag Máj 
Vékonybél Szív 
Gyomor Lép 
Vastagbél Tüdő 
Húgyhólyag Vese 
három melegítő szívburok 

A nyolc meghatározó 

A tradicionális kínai orvoslástan a diagnosztizálás céljaira négy ellentétpárt állít fel, ezek segítik az 
orvost valamely betegség vagy egyensúlyvesztés tényleges természetének megállapításában: 
1. Belső és külső 
2. Forró és hideg 
3. Túltengés és hiány 
4. Yin és yang 

Ezeknek a tényezőknek számos kombinációja lehetséges, a témakör komplex, így aztán könyvünk 
jellegéből adódóan nincs mód minden részletkérdést megtárgyalnunk. Az egyes ellentétpárokat 
azonban szemügyre vehetjük: 

Belső és külső – ennek bemérésével könnyebben meghatározhatjuk a betegség térbeli elhelyezkedé-
sét, vagyis hogy miből indult ki, és a test melyik részében van a góca jelenleg. A belső betegségek 
emocionális eredetűek is lehetnek (például hosszan tartó bánat, félelem, düh vagy valami hasonló 
miatt), és általában lassanként fejlődnek ki. Krónikusabb jellegűek és hosszabb lefolyásúak, mint a 
külső betegségek. A külső betegség inkább akut természetű, és külső eredetű okokra, a „hat ártal-
mas behatás” – hő, nyári hőség, szárazság, szél, hideg, nyirkosság – valamelyikére vezethető vissza. 
Könyvünk későbbi részében majd látni fogjuk, hogy ezek a behatások az elemekhez és a szervekhez 
pontosan hogyan kapcsolódnak. Példaként most csak annyit, hogy mondjuk a túl sok hideg a vesé-
re/a Víz elemre lehet ártalmas, a túl sok hő a szívet/a Tűz elemet károsíthatja (ld. a táblázatot a 31. 
oldalon – e-könyv: 20. oldal). Akinek erős a teste és a qi-je, azt minden bizonnyal kevésbé tudják 
megtámadni ezek a külső behatások. Akinek a testében viszont egyensúlyzavar van és gyenge vagy 
elégtelen a qi-je, az fokozottabban van kitéve megbetegedés veszélyének. 

Forró és hideg – ezek a kategóriák elsősorban annak rögzítésére alkalmasak, hogy a szervezet „hi-
deg” jellegű betegségtüneteket mutat-e – alacsony testhőmérséklet, sápadt arc, fakó vizelet, híg 
széklet, vágyódás a meleg ital és a meleg környezet iránt –, vagy pedig a tünetek „forró” típusúak – 
forróságérzet, arcki-pirulás, vágyódás hideg folyadék, friss levegő vagy hűvösség iránt, sötét árnya-
latú vizelet, székrekedés. A forró vagy hideg kérdésének eldöntése rávezeti az orvost a megfelelő 
kezelésmód kiválasztására: ha például a beteg kimondottan hideg típusú betegségtüneteket mutat, az 
orvos melegítő hatású gyógynövényeket és ételeket ír elő neki. Ilyen betegségek esetén nyers ételek 
és hideg folyadékok fogyasztása nem ajánlatos, mivel ezek felmelegítését a gyomornak kell majd 
elvégeznie, így az emésztéshez több qi használódik fel, és a páciens csak tovább gyengül miatta. 

Túltengés és hiány – a kínai orvoslástan különösen nagy figyelmet fordít erre az ellentétpárra. Itt 
érhető tetten a betegségnek a szervezetre gyakorolt hatása. Ha a beteg gyenge, minden valószínűség 
szerint a hiány további tünetei is észlelhetők lesznek rajta (kimerültség, étvágytalanság, hangjának 
elerőtlenedése és tétovaság). Ennek az ellenkezője is igaz, mert aki valamilyen túltengésben szen-
ved, azon a túlműködés ismérvei figyelhetők meg, mint például légszomj és túlzottan erős hang. 
Utóbbi esetben a beteg szervezete erős, ezért nagy mennyiségű qi-t állít szembe a kórokozókkal, 
következésképpen szemmel is jól látható a betegséggel vívott harca. Fontos tudnunk, hogy bár a 
túltengéses beteg tünetei látványosabbak, mégis a hiánnyal küzdő beteg az, akinek általában súlyo-
sabb az állapota, és ügyelnünk kell, ne gyengüljön tovább. 



 

Yin és yang- mint már említettem, a TKO alapja. Keretekbe foglalja a többi hat meghatározót. A 
kezelőorvos a diagnózis felállítása során felméri, hogy a beteg szervezetében milyen kiegyensúlyo-
zatlanságok uralkodtak el, belső vagy külső, illetve forró vagy hideg jellegűek-e, és a túltengés vagy 
a hiány jellemző – a végcél azonban mégis a szervezet yin/yang viszonyainak megállapítása. 

Lényegbeli éltetők 
A kínai orvoslástan szerint létünk különböző szintjeit bizonyos lényegbeli éltetők táplálják. Követ-
kezzen tehát egy rövid ismertető az öt alapvető szubsztanciáról. Ezek: a Jing (eszencia), a Shen 
(szellem), a Xue (vér), a Qi (életerő) és a Jin Ye (testnedvek). 

Jing 

Mindannyiunkban jelen van a velünk született különleges eszencia, a Jing. Szüléinktől örököltük, 
és sok tekintetben meghatározó hatással van az alkatunkra. Egészséges szülők gyermekében erős az 
eszencia, a Jing, gyengébb felépítésű szülők általában kevesebb eszenciát örökítenek gyermekükre. 
A Jing témaköréről részletesebben a veséről szóló fejezetben (135. old. – e-köny:78. old.) lesz szó, 
mivel a Jing a vesékben tárolódik. 

Shen 

A Shen, vagyis a szellem tartózkodási helye a szív, amely a kínai orvoslástan szerint a szervek kö-
zül leginkább kötődik a mennyhez. A Shen fogalma összetett, sokféleképpen szokták értelmezni. A 
legtalálóbb fordítása körülbelül „szellem”, bár néhány szakértő szerint inkább „elme”. A Shen-nel 
kapcsolatban a szívről szóló fejezet (91. old. – e-könyv: 52. old.) ad bővebb tájékoztatást. 

Xue 

A vér (Xue) e nyugati és a kínai orvoslástanban egyaránt fontos szerepet játszik. A kínaiak abban 
hisznek, hogy a vér nemcsak a véredényekben áramlik, hanem az emberi test meridiánjaiban, vagyis 
az energiacsatornákban is. A yin-típusú szubsztanciák közé tartozik. 

Qi 

A Qi vagy chi (kiejtése: „csí”) legpontosabb fordítása „életenergia” vagy „életerő”, de még ezek a 
szavak sem fejezik ki kellő teljességgel a qi igazi jelentését. A leírások szerint olyan erő, amely 
mind a testet, mind az elmét táplálja, és csakis akkor lehetünk egészségesek, akkor érezhetjük ma-
gunkat jól, ha ez az éltető energia szabadon áramlik a testünkben. Ha a qi egyensúlya megbomlik, 
vagy ha valahol eldugul (és emiatt pang), vagy ha túl kevés van belőle (hiány), vagy ha túl sok (túl-
tengés), mind oda vezethet, hogy betegség lép fel. Az éltető energia szabad áramlását az alultáplált-
ság, a testmozgás hiánya, a rossz légzés, a helytelen testtartás, valamilyen testszövet roncsolódása 
vagy pszichológiai stressz egyaránt hátráltathatja. 

A Qi a testben a meridiánoknak nevezett csatornákban folyik. 

Jin Ye 

A Jin Ye az összes többi testfolyadék összefoglaló elnevezése – ide tartozik a nyál, az ízületi folya-
dék és a nyirok. A testfolyadékok egyensúlyvesztésének legtipikusabb megnyilvánulása az ödéma. 

A meridiánok rendszere 
A meridiánok azok a csatornák, amelyek a qi-t eljuttatják a test minden részébe. Tizenkét fő csator-
na látja el a szerveket, ezekhez további nyolc kiegészítő csatorna járul. Az akupunktúra és az akup-
resszúra egyaránt a meridiánok mentén elhelyezkedő sajátságos pontok, az úgynevezett akupunktú-
ra pontok ingerlésével foglalkozik. Ha a csatornák valamelyike eldugul, elakadhat az energiaáram-
lás, és előfordulhat, hogy fájdalom vagy valamilyen működési zavar jelentkezik az illető meridián-
hoz kapcsolódó szervben. A meridián bizonyos pontjaira kifejtett külső behatás azonban felszaba-
díthatja az energia közlekedését, és helyreáll a szervezet egyensúlya. 



 

A szívburok és a három melegítő 

A kínaiak önálló meridiánt tulajdonítanak a szívburoknak (a pericardiumnak) és a három melegítő-
nek is, noha azok nem tartoznak a szó fiziológiai értelmében vett szervek közé, viszont mégis nagy 
a szerepük az egészség megőrzésében. A szívburok a szív védője, és megakadályozza, hogy káro-
sodás érje a szívet, elhárítja a fizikai vagy emocionális jellegű behatásokat. 

A három melegítő (san jiao) az a rendszer, amely révén a Jin Ye, vagyis a testnedvek összekötik 
a szervek működését. Más megközelítésben azt mondhatjuk, hogy a három melegítő végzi azt a 
szabályozást, amely a belső szervek hőmérsékletét mindig az ideális határokon belül tartja. A szer-
vezetben ez az egyetlen rendszer, amely spirális alakban épül ki, nem pedig egyenes vonal mentén. 

A három melegítő három részből tevődik össze: a felső melegítő a tüdőből és a szívből, és a 
szívburokból áll; a középső melegítőt az emésztőszervek képezik; az alsó melegítő nem más, mint a 
kiválasztás alsó szakaszának szervei, valamint a vese és a máj. Igaz, a TKO egyes szakértői a májat 
is a középső melegítőhöz sorolják. 

A belső szervek 

A fontosabb szervek a yin és yang kettősségét követve párokat alkotnak egymással (ld. a táblázatot 
a 20. oldalon – e-könyv: 13. oldal), és mindegyik szerv hozzákapcsolódik az öt elem valamelyik-
éhez. A yin-szerveket „zang” szerveknek is nevezik, amely arra utal, hogy ezek tömör felépítésűek, 
és feladatuk az összegyűjtés, illetve a tárolás. A yang-, vagyis „fu” szervek üregesek, és tevékeny-
ségük inkább az átalakítás és a továbbítás. 

Az elme és a test betegségei nyomban megszűnnek, mihelyt a szervek működését megzavaró 
diszharmónia helyét ismét átveszi az egyensúlyi állapot. 

Nyelvdiagnózis és pulzusdiagnózis 

Ennek a két diagnosztikai módszernek nagy a jelentősége a tradicionális kínai orvoslástanban. 
Sajnos itt nincs mód részletes ismertetésükre bocsátkoznom, mert kizárólag speciálisan képzett 
szakember vállalkozhat ilyen feladatra. Legyen elég annyit elmondanom, hogy a pulzusdiagnózis 
még csak nem is emlékeztet a nyugati orvostudományban megszokott, pusztán csak az érverés sza-
poraságát vizsgáló pulzusmérésre. A TKO az érverésnek nem a mennyiségét, ha- nem a minőségét 
figyeli. A mérés hat különböző ponton történik, a két csukló három-három helyén, és részben a test-
felszínen, részben mélységben vizsgálja a pulzust. Az akupunktúra szakértői arra is képesek, hogy 

közepes mélységben mérjék az érverést. A yin-szervekre vonatkozó in-
formációk a testfelszíntől távolabb, a yang-szervekre utaló jelek a test-
felszínhez közelebb érhetők el. A bal csuklón a testfelszíntől távolabb a 
szív, a máj és a vese mérhető, a testfelszínhez közelebb pedig ezek 
yang-párjai, vagyis a vékonybél, az epehólyag és a húgyhólyag. A jobb 
csukló mélységében érzékelhető yin-szervként a tüdő, a lép és a szívbu-
rok, a felszínen pedig a vastagbél, a gyomor és a három melegítő. 

A nyelvdiagnózis abból áll, hogy az orvos felméri a nyelv állapotát, 
színét, állagát (nedves, száraz, fénylő, pállott stb.), alakját, és hogy van-
e rajta valamilyen lepedék. Ezeknek a tulajdonságoknak számtalan 
kombinációja fordulhat elő a nyelv különböző részein, már- pedig a 
nyelv mindegyik része valamelyik belső szerv állapotát tükrözi. 



 

Moxázás 

A moxázás az az eljárás, amely során a fekete üröm (Moxa) gyógynövényt a testfelület bizonyos 
pontjai (ideértve az akupunktúrás pontokat is) fölött égetjük azzal a céllal, hogy a meridiánokban és 
általában az egész testben növeljük a belső hőt és az energiát. A fekete üröm (Artemisia vulgaris 
latiflora) azzal a képességgel rendelkezik, hogy át tudja adni a hőjét, ha a test kiválasztott pontjától 
mintegy 2,5 cm-es távolságban égetjük. Kitűnő betegségmegelőző hatása van, de erősítőként is ha-
tékony, mert táplálja és serkenti a qi-t, és megfázás esetén melegít. Ha a Gyomor 36 akupresszúrás 
pont fölött égetjük, az remekül növeli az energiánkat – a kínaiak mindenkinek ajánlják, aki már 
elmúlt 30 éves (ld. 69. old. – e-könyv: 41. oldal). A Húgyhólyag 23 pont fölötti égetése szintén 
energianövelő hatású, és jót tesz a vesének is (ld. 130. old. – e-könyv: 75. old.). Ha az alsó melegítő 
pang vagy hőhiányos, célszerű moxát égetni a CV 4 és 6 pontok fölött (ld. az alábbi ábrát). 

 
Ha megfázás vagy influenza legelső jeleit észleljük, égessünk moxát a Vastagbél 4 pont fölött (ld. 
208. old. – e-könyv: 122. old.) mindkét kézen mintegy öt percig – ez megakadályozza, hogy a meg-
fázás vagy az influenza elhatalmasodjon. Csak akkor hatásos, ha a tünetek legelső jelentkezésekor 
azonnal elvégezzük. 

FIGYELMEZTETÉS: Soha ne végezzünk moxázást a testnek olyan része fölött, ahol sok hő tor-
lódott össze vagy vérbőség figyelhető meg. Szintén ellenjavallt láz, magas vérnyomás, cukorbeteg-
ség vagy túlérzékeny bőr esetén. 

Eljárás 
A moxa alkalmazásának az a legjobb módja, ha moxa-rudacskát használunk, amely leginkább egy 
nagy szivarhoz hasonlít. Kínai gyógynövényeket forgalmazó patikákban szerezhető be. Távolítsuk 
el a védőcsomagolást, és gyújtsuk meg a rudacska végét. Hagyjuk izzani, amíg füstöt nem ereszt. A 
közepénél fogjuk meg, és tartsuk úgy, mintha ceruza volna. Az izzó végét mintegy 2,5 centiméterre 
közelítsük hozzá a kiválasztott testfelülethez vagy akupresszúrás ponthoz. Érezni fogjuk a belőle 

CV4 (lejjebb) és 6 (feljebb) 



 

áradó hőséget. Ha túlzottan éget, rövid időre vigyük távolabb. Ilyenkor ujjunk érintésével lehűthet-
jük a bőrfelületet, majd újból közelíthetünk az izzó rudacskával. „Kóstolgassuk”: vigyük közel, 
aztán ha túl forró, húzzuk vissza. Megpróbálhatjuk azt is, hogy a célfelület fölött az óramutató járá-
sának irányában körözünk a rúddal. A kezelést jó néhány percen át folytassuk – egészen addig, 
amíg azt nem érezzük, hogy a hő teljesen átjárta a megcélzott felületet. Végezetül a rudacskát úgy 
oltsuk el, hogy a parazsát elzárjuk az oxigéntől: dugjuk bele egy sóval vagy homokkal töltött 
edénybe, esetleg tekerjünk rá nem gyúlékony fóliát, de az is jó, ha parázzsal felfelé egy fémből ké-
szült hosszú gyertyatartóba tűzzük. Vizet semmi esetre se használjunk. 

Érzelmek 

Az öt fázis mindegyikéhez bizonyos érzelmi állapotok kapcsolódnak. A szélsőségekig fokozott ér-
zelmek negatív hatással lehetnek a szervekre, de fordítva is érvényes az egyenlet, mert a szervekben 
eluralkodó kiegyensúlyozatlanság is kihat az érzelmekre. 

Föld 

A Föld elemhez az aggodalom és az együttérzés kapcsolódik. Az együttérzés, az érzékenység olyan 
formában is megnyilvánulhat, hogy túlzottan fogékonyak vagyunk a bennünket körülvevő világból 
érkező érzelmi ráhatásokra, vagy ha nem bírjuk elviselni a nyomasztó embereket. A lép vagy a 
gyomor egyensúlyzavarára utal, ha valaki állandóan azon töri magát, hogy kivívja mások szimpátiá-
ját, szüntelenül a saját egészségügyi problémáival traktálja környezetét, vagy ha folyton aggódik és 
panaszkodik. 

Fa 

A Fa elem harmonikus működésének megbomlását jelzi, ha valakiben sok bosszúság, kielégületlen-
ség és visszafojtott düh halmozódik fel. A kínaiak szerint jobb, ha időnként, a megfelelő alkalmakat 
kihasználva kieresztjük magunkból a dühünket, semmint hogy felgyűljön és fortyogjon bennünk. 

Tűz 

A nevetés, a vidámság nagy ajándék, ám a mai világban sajnos ritkán adódik alkalom a felhőtlen 
jókedvre. Aki nem képes szívből nevetni, aki nem tudja kifejezésre juttatni a szívét eltöltő szeretetet 
és gyengédséget, vagy aki éppen ellenkezőleg túlzottan is elmerül ezekben az érzésekben, annak a 
Tűz eleme elveszítette az egyensúlyát. 

Víz 

A félelem természetes emberi érzés, és nélküle nem észlelnénk a veszélyhelyzeteket. Előfordulhat 
azonban, hogy kimeríti az erőtartalékainkat, és ezt a Víz elem szenvedi meg bennünk. 

Fém 

A szomorúság ugyancsak az alapvető emberi érzések közé tartozik. Olyankor éljük át, ha elveszí-
tünk valami pótolhatatlant. Akiben megbomlik a Fém elem egyensúlya, annak a bánata tovább tart, 
mint az természetes volna. 

Életmód 

A kínai orvoslástanban nagy súllyal esik latba életmódunk és annak az egészségünkre gyakorolt 
hatása. Kiemelkedő jelentőségű az étrend, a testmozgás és a nemi élet. Az étrendnek minden kul-
túrkörben nagy fontosságot tulajdonítanak, Kína sem kivétel. Ezt példázza a Nei Jing-ből származó 
idézet is: „Ha hiányt szenvedsz eszenciában, táplálkozással pótold.” A kínai táplálkozás bizonyos 
értelemben holisztikus jellegű, és azt a célt igyekszik szolgálni, hogy védelmet nyújtson a gyako-
ribb betegségek ellen, a székrekedéstől és a hasmenéstől kezdve a megfázáson át egészen a bőrel-
változásokig. A kínaiak sokkalta komplexebb módon vizsgálják az élelmiszereket, mint a nyugati-



 

ak, mert szemléletmódjuk még azokban az időkben alakult ki, amikor az élelmet még nem a prote-
in-, zsír-, szénhidrát- és tápanyagtartalom szerint értékelték. Figyelmüket leginkább arra összponto-
sítják, hogy az egyes táplálékok tulajdonsága és hatásmechanizmusa hogyan működik közre a szer-
vezet egyensúlyának fenntartásában. Ezt a megközelítési módot tápenergetikának nevezzük, és az a 
lényegi elve, hogy minden élelmiszernek meghatározott sajátságos jellemzői vannak, amelyek a 
szervezetre a csakis rájuk jellemző hatást fejtik ki. 

A testmozgás szintén fontos tényező, de ezen a téren is nagy gondot kell fordítani a kellő ará-
nyokra. A mértékletes edzés serkentő hatással van a qi áramlására a szervezetben, de ha túlzásba 
visszük, kimerítheti a vese életenergiáját, legyengítheti a testet. A testgyakorlás tekintetében is fon-
tos, hogy szem előtt tartsuk az egyensúlyhelyzetek megőrzésének alapelvét. Ugyanez érvényes a 
szexre is, mert a TKO szerint a túlhajszolt nemi élet kiszívja a test energiáit, és ezzel életerőt, ener-
giát von el. A témával részletesebben a veséről szóló fejezet foglalkozik (135. old. – e-könyv: 78. 
old.). 

A szervezet időritmusa 

Testünk minden szervének megvan az a saját kétórás időszaka, amikor működése leginkább kitelje-
sedik. Ebben az időszakban az illető szerv energiája nagyobb, mint a többié. Ha odafigyelünk erre a 
természetes menetrendre és életritmusunkat hozzáigazítjuk, az nagyon jót tesz az egészségünknek. 
Ha azt észleljük, hogy a nap egy bizonyos szakaszában az energiánk rendszeresen mélypontra zu-
han, netán kimondottan rosszabbul érezzük magunkat, az rá kell, hogy irányítsa a figyelmünket az 
ahhoz az időszakaszhoz kapcsolódó szervünkre. 

Nézzünk példákat erre. A gyomor működésének csúcsszintje reggel 7 és 9 óra közé tehető. Az 
emésztés ekkor a legjobb. Következésképpen beigazolódva láthatjuk a régi mondást, miszerint 
„reggelizz úgy, mint egy király, ebédelj úgy, mint egy polgár, vacsorázz úgy, mint egy koldus”, 
hiszen a reggelizés az emészteni legjobban képes gyomorral találkozik össze. Ha valakit délután 5 
és 7 óra között fáradtság fog el, az arra utalhat, hogy veséjének energiája elmarad a rendes szinttől. 
Aki éjjel 11 és 3 óra között nem tud elaludni, annak a Fa eleme feltehetően egyensúlyzavarokkal 
küzd, és a kezelést ebben az irányban kell megkezdeni. 

A betegség korai jelei 

A kínai orvoslásban az a legcsodálatosabb, hogy a gyógyhatás sok esetben már hat-kilenc hónappal 
a betegség fellépését megelőzően jelentkezik. Ha valóban ismerjük szervezetünk működését, és ha 
tudjuk, hogy milyen jelzéseire kell odafigyelnünk, idejében észlelhetjük a bajok közeledtét. A szer-
vezet sokféleképpen kifejezésre tudja juttatni a kiegyensúlyozatlanságait: egyik vagy másik évszak 
vonzást vagy taszítást vált ki bennünk, valamelyik színt nagyon szeretjük, valamely más színt elke-
rülni igyekszünk, de éppenséggel arcszínünk változásai is ilyen irányú utalást tartalmazhatnak. Ha 
valamelyik szervünk egyensúlyzavarral küzd, olyankor előfordulhat, hogy testünk sajátságos szagot 
kezd kibocsátani. Olykor érzelmi állapotunk ingadozásai is ide vezethetők vissza, mivel a szervezet 
működése szüntelen befolyással van az érzelmekre. Ha figyelemmel kísérjük és megértjük szerve-
zetünk jelzéseit, megtudhatjuk, hogy viselkedésének mik az okai, és megtehetjük a szükséges intéz-
kedéseket egészségünk megóvása érdekében. 

Az alábbi táblázat azt foglalja össze, hogy a hagyományos kínai orvoslástan milyen összefüggés-
rendszerbe helyezi az öt elemet és a hozzájuk kapcsolódó szerveket. 



 

Az öt elem összefüggésrendszere 

 Fa Tűz Föld Fém Víz 

Irány Kelet Dél Közép Nyugat Észak 

Szín Zöld Piros Sárga Fehér Kék/fekete 

Időjárás Szél Hőség Nyirkosság Szárazság Hideg 

Évszak Tavasz Nyár Nyárutó Ősz Tél 

Yin-szerv Máj Szív Lép Tüdő Vese 

Óra hajnali 1-3 déli 11-1 reggel 9-11 reggel 3-5 este 5-7 

Yang-szerv Epehólyag Vékonybél Gyomor Vastagbél Húgyhólyag 

Óra éjféli 11-1 délután 1-3 reggel 7-9 reggel 5-7 délután 3-5 

Szakasz Születés Növekedés Átalakulás Elmélyülés Szunnyadás 

Szám 8 7 5 9 6 

Bolygó Jupiter Mars Szaturnusz Vénusz Merkúr 

Szellem Hun Shen Yi P'o Zhi 

Testszövet Inak/ 
ínszalagok 

Véredények Izmok/hús Bőr Csontok/ 
csontvelő 

Hang Kiáltás Nevetés Éneklés Sírás Nyögés 

Érzelem Düh Öröm Aggodalom/ 
együttérzés 

Szomorúság Félelem 

íz Savanyú Keserű Édes Fűszeres Sós 

Illat Avas Égett Jó szagú Csípős Rothadó 

Érzékszerv Szem Nyelv Száj Orr Fül 

Tünethordozó  Körmök Arc Ajkak Testszőrzet Haj 

Testváladék Könny Izzadság Nyál Orrváladék Köpet 

Megjegyzés: A szívburok órája 7-9, a három melegítő órája délelőtt 9-11. 



 

II. rész 

A terápiák 

A most következő részben a könyvünk által említett terápiákkal kapcsolatos tudnivalókról lesz szó: 
miből tevődnek össze és hogyan fejtik ki hatásukat. Egyúttal megismerkedünk a terápiák során al-
kalmazott gyógykezelési módszerekkel is. 

A természetgyógyászati terápiák széles skálája tárul elénk. Klinikámon egymással kombinálva 
alkalmazom ezt a sokféle technikát, mert meggyőződésem, hogy a legyengült szervek és szervezeti 
rendszerek újbóli megerősítése akkor a leghatékonyabb, ha egyidejűleg több gyógymódot haszná-
lunk. 

A könyv később következő III. részében a szerveket az áttekinthetőség kedvéért külön-külön fe-
jezetekben tárgyalom ugyan, de egyetlen pillanatra se tévesszék szem elől, hogy a szervek és a 
szervezeti rendszerek teljes mértékben összefüggenek egymással, és semmiképpen sem tekinthetjük 
őket izolált struktúráknak. Mindegyikük a „teljes egész” része. 

A kínai táplálkozástan 

Mi a kínai táplálkozástan? 

A legtöbb kultúrkörben fontos szerepet játszik a táplálkozás, így van ez a kínaiaknál is. Az élelem-
nek gyógyító erőt tulajdonítanak. Étrendjüket a tradíciókat követve, holisztikus szempontok alapján 
állítják össze, és úgy alakítják ki, hogy védelmet biztosítson a leggyakoribb betegségek ellen, kezd-
ve az egyszerű megfázástól egészen a bőrbetegségekig. 

Hogyan hat 

A tradicionális kínai orvoslástan tanításai szerint egynémely ételek és ízek közvetlen hatást gyako-
rolnak a tíz belső szervre. Egyes ételek több szervre is pozitív hatással vannak. Például a sárgarépa 
a tüdőre és a lépre, a zeller a gyomorra és a vesére egyaránt hat. Hosszú idő óta folynak kutatások 
annak tisztázására, hogy az egyes ízek és a belső szervek között milyen lényegbeli összefüggések 
állnak fenn. A kínai tradíció azon a szilárd meggyőződésen alapul, hogy az öt alapvető íz kiegyen-
súlyozott kombinációja egyensúlyt, harmóniát és vitalitást teremt a szervezetben. 

Az ételeknek egyéb tulajdonságaik is vannak – hideg vagy meleg, száraz vagy nedves stb. –, és 
ha ezen tulajdonságok közül valamelyik túlzottan eluralkodik valakinek a táplálkozásában, annak 
káros következményei lehetnek az illetőre. Például a melegítő hatású ételek a kínaiak szerint gyor-
sítják az anyagcsere-folyamatokat, a hűtő hatásúak lassítják… ez érdekes, mert a nyugati táplálko-
zástudományi szakirodalom zöme viszont éppenséggel a gyümölcsöket és a salátákat, tehát a nyers 
(vagyis hűtő hatású) ételeket ajánlja a fogyókúrához! 

A csípős ételek a Fém elemre fejtenek ki hatást. Ilyen étel például a zöldhagyma, a snidling, a 
fokhagyma, a petrezselyem vagy a koriander. Serkentik a verejtékezést és a vérkeringést. 

Az édes ételek a Föld elemre hatnak. Ilyen étel egyebek között a cseresznye, a banán, a méz, a 
cukor vagy a görögdinnye. Csillapítóan hatnak a heveny betegségtünetekre, és közömbösítik más 
ételek esetleges mérgező hatását. 



 

A savanyú ételek a Fa elemre hatnak. Ilyen étel a citrom, a rebarbara és a szilva. Megfékezik a 
hasmenést és a túlzott izzadást. 

A keserű ételek célpontja a Tűz elem. Ilyen étel például a tengeri moszat, a keserű saláta, a kávé, 
a spárga. Hatást gyakorolnak a szívre és a vékonybélre, csökkentik a testhőmérsékletet, kihajtják a 
testből a felesleges folyadékokat, és hashajtó hatásuk is van. 

A sós ételek a Víz elemre fejtik ki hatásukat. Ilyen tápanyag például maga a só, vagy egyes ten-
geri moszatok. A vesére és a húgyhólyagra hatnak. 

Általános táplálkozási tanácsok 

Mindenkinek a saját személyes ügye, hogy kiválassza magának a helyes étrendet és a számára leg-
megfelelőbb ételeket, ám vannak általános alapelvek, amelyek segítenek rátalálni a jó útra. 
1. Igyekezzünk megfelelő lelkiállapotban étkezni, vagyis ne üljünk asztalhoz dühös vagy ideges 

kedvünkben. Táplálkozáskor a nyugodt, kedélyes hangulat majdnem ugyanannyira fontos, mint 
az étel, amit eszünk. A békés lelkiállapot jót tesz az emésztésnek és a szervezetbe jutó táp-
anyagok feldolgozásának. Miközben eszünk, használjuk minden érzékszervünket: élvezzük az 
étel illatát, látványát, ízét, mert így a szervezetünk jobban felkészül a táplálék befogadására. 

2. Jól rágjuk meg az ételt, mert a keményítőanyagok emésztése már a szájban megkezdődik. Az 
alapos rágás azért is fontos, mert így tovább tart az evés folyamata, és a szervezet könnyebben 
tud közben jelzést adni, ha már elég neki. Manapság a kapkodó étkezés jött szokásba, és ez az-
zal jár, hogy az „elég volt” jelet csak akkor vesszük észre, amikor már késő. 

3. Fogjuk vissza a kávé, a tea, az alkohol, a zsíros és sült ételek, a túlfinomított mesterséges táplá-
lékok és az édességek fogyasztását. 

4. Igyunk több vizet. Ha hideg az időjárás, enyhén melegítsük meg az ivóvizünket (legalább szo-
bahőmérsékletűre), ne igyuk meg jéghidegen. A hideg víztől összehúzódhat a gyomrunk. 

5. Fogyasszuk azt, ami lakókörzetünkben terem, és azt, ami éppen az évszaknak megfelelő. A 
természet maga gondoskodik róla, hogy az időjárási viszonyoknak és az évszaknak az egészsé-
ges elviseléséhez megkapjuk a legjobb táplálékot. Télen salátát enni nem a legszerencsésebb 
(kivéve persze, ha előtte melegítő ételt ettünk), mint ahogy egy forró nyári napon sem ennénk 
pirított sárgarépát és fehérrépát. Ma az az irányzat terjed, hogy mindent lehetőleg nyersen fo-
gyasszunk. A kínai hagyomány azonban úgy tartja, hogy a túl sok nyers, azaz „hideg” étel ki-
oltja az „emésztés tüzét”. A túl sok hűtő hatású táplálék a „lép elnyirkosodásához” vezethet, és 
ödéma, elhízás, híg széklet, hasfelfúvódás tünetei jelentkezhetnek. 

6. Késő este ne együnk. A napnak ebben a szakában a szervezet a természetes menetrendjét kö-
vetve már a pihenés állapotába kerül, és nem képes kellőképpen megemészteni a táplálékot. 
Sokkal jobb, ha a gyomor csúcsteljesítményének időszakaszában (reggel 7 és 9 között) alapo-
san bereggelizünk, mert az emésztés akkor a leghatékonyabb. 

7. Ha csak lehet, manipulálatlan „natúr” ételeket együnk. A modern mezőgazdaságban elterjedt 
rovarirtók és műtrágyák rendkívül ártalmasak az immunrendszerre és a májra. Ha máshoz még-
sem jutunk hozzá, akkor legalább mossuk meg a terményeket almaecetes vagy sós vízben. 
Vannak speciális szaküzletek, ahol kimondottan vegyszermentes mezőgazdasági termények 
kaphatók. 

8. Ha gabonaneműt vagy hüvelyest főzünk, előző este áztassuk be tiszta vízbe. Tegyünk hozzá 
egy kis ecetet és kombu-moszatot. A főzéskor persze ne az áztatólevet használjuk, hanem friss 
vizet. Ez az eljárás arra jó, hogy a magokban így lebontódnak azok a vegyületek, amelyek gá-
zokat fejlesztenének a gyomorban, ráadásul így növekszik az élelem tápértéke és emészthető-
sége. 

9. Ne használjunk teflonbevonatú vagy alumíniumból, rézből készült edényeket, mert ezekből 
fémrészecskék kerülhetnek az ételbe. Inkább rozsdamentes acél, üveg vagy kerámia anyagú 
edényekben süssünk-főzzünk. 

10. Ne együnk olyan ételt, amely besugárzásnak vagy mikrohullámú sütő sugarainak volt kitéve. 



 

Élelmiszerfajták 

� Az Egyesült Államokban végzett számos új tudományos kutatás jutott arra az eredményre, 
hogy a napjainkban elterjedt babonák következtében a lakosság túlzottan is az alacsony zsírtar-
talmú, sok szénhidrátot tartalmazó ételek fogyasztására állt rá, emiatt az emberek szervezetébe 
nem kerül elegendő protein. Fordítsunk rá gondot, hogy szervezetünk elég proteint kapjon. A 
feldolgozottal szemben a natúr húst részesítsük előnyben. A sovány hús egészséges. Azt se fe-
ledjük, hogy a friss hal mindig jobb a fagyasztottnál. Ne együnk olyan halat, amelyet szennye-
zett vizekben halásztak ki. A növényi magvak (ld. később) kitűnő vegetáriánus proteinforrásul 
szolgálnak. 

� Együnk minél több zöldségfélét. Ha teljesen átállítjuk rá az étrendünket, kezdetben ne nyersen 
fogyasszuk. Azért tanácsos így tenni, mert a nyers élelmiszereknek nagyon erős a tisztító hatá-
sa, és ha a szervezetben már túl sok méreganyag halmozódott fel, a tisztításnak túlzottan radi-
kális lesz az eredménye. Jobb, ha betartjuk a fokozatosságot, tehát gyakran együnk magunk 
főzte zöldséglevest, enyhén dinsztelt vagy pirított zöldségeket. 

� Pirítással nagyon előnyösen tudjuk feldolgozni a zöldségeket, mert így nem távoznak el belőlük 
a tápanyagok, ráadásul ilyen formában könnyen felvehetjük étrendünkbe az olyan növényeket, 
mint a fokhagyma, a gyömbér, a koriander, a görögszéna, és meg tudjuk így enni a növényi csi-
rákat is. Legjobb, ha kerüljük az olaj használatát, mert az olaj tartalmazta zsiradékanyagok a hő 
hatására olyan szerkezetet vesznek fel, amely nem tesz jót a májnak. Inkább tegyünk egy kis 
forró vizet a serpenyőbe, abba előbb a fokhagymát, a vöröshagymát és a gyömbért, majd ha 
ezek levet engedtek, akkor tegyük hozzá a többi fűszert, végül pedig a zöldségeket. 

� A csírázófélben lévő szezámmagban, tökmagban és napraforgómagban felfokozódik a táp-
anyagtartalom, ezek valóságos „szupertápok”. Ennek a három magnak az együttes fogyasztása 
proteint visz a szervezetbe, de ügyeljünk arra, hogy különösen nagy alapossággal rágjuk meg, 
hogy a szervezet képes legyen kellőképpen feldolgozni. Fogyasztható úgy is, hogy megőrölve 
zabkására, levesbe, pirított zöldségbe stb. szórjuk. Csíra formájában ehető növény még a mung 
és aduki fajtájú bab, a lucerna és a csicseriborsó is. Leslie Kentonnak a témát feldolgozó köny-
ve részletesen elmagyarázza a csíráztatás módját, és könnyen áttekinthető táblázatokkal tájé-
koztat az egyes magfajtáknál alkalmazandó csíráztatási időkről. 

� Csökkentsük a búza, a rozs és más savas gabonafajták fogyasztását, térjünk át inkább a hánto-
latlan barnarizsre, a kölesre és a quinoára. Ha gyenge az emésztésünk, vegyük fel étrendünkbe 
a fehér basmati rizst. Erre a célra jó még a hántolatlan barna rizs is, de azt egyesek nehezen 
tudják megemészteni. A köles lúgos jellegű gabona, segít megtisztítani a szervezetet, egyúttal a 
savasságot is csökkenti. A quinoa, az inkák fő eledele proteinben nagyon gazdag. Az előbb em-
lítettekhez hasonlóan kitűnő tisztító hatása van, és kíméli a szervezetet. 

� A hidegen préselt, nyers, feldolgozatlan növényi olajok az étrend kitűnő kiegészítői lehetnek. 
Salátaöntetbe keverve fontos zsírsavakkal dúsítják a táplálékot. 

� Igyekezzünk minél kevesebb telített zsírt juttatni szervezetünkbe. Sütés helyett inkább grillez-
zünk, és zsír helyett az imént említett forró vizes módszert alkalmazzuk. 

� Szintén helyes, ha mellőzzük a citrusféle gyümölcsöket, amilyen például a narancs, mert ezek 
„agresszív” tisztítók, és ha a májunk nem elég erős, gondjai lehetnek a gyümölcs savainak le-
bontásával. A kínaiak szerint télen nem ajánlatos túl sok gyümölcsöt fogyasztani, mert nem il-
leszkedik a természet ciklusához. 

� Meleg időben több salátaféleséget vegyünk be az étrendünkbe. Ha télen kívánjuk meg, az étke-
zés végén ehetünk, de csak keveset. Használjunk jó minőségű olajokat: legjobb a hidegen pré-
selt feldolgozatlan olívaolaj almaecettel keverve és salátaöntetként tálalva. (A salátába lehető-
leg tegyünk friss fokhagymát is!) 

� Nyugodtan ihatunk gyógynövény-teákat és olyan italokat, mint a Caro, a Barley Cup vagy a 
Bambu, de ne tegyünk bele tehéntejet vagy cukrot. Aki ragaszkodik a teához, az próbáljon rá-
szokni a kínai zöld teára. Antioxidánst tartalmaz, és a fekete teához képest sokkal kevesebb és 
hígabb benne a koffein. De még ezt is mértékkel igyuk. 



 

Reggeli 

� Reggelire legjobb a zabkása, mégpedig feldolgozatlan zabból. Almalevet vagy vizet használ-
junk a felengedéséhez, ne tejet. 

� A tej nehezen emészthető, és hormonok, szteroidok, antibiotikumok vannak benne. A tejtermé-
kek hatására növekszik a szervezetben a nyálkaképződés, azonkívül sokan nem is tudják meg-
felelően megemészteni. A tehéntej helyettesítésére szerintem a mandulatej, a rizstej, a zabtej, 
valamint a juh- vagy kecsketej a legalkalmasabb. 

Ebéd 

� Ebédre nagyon jó a magunk főzte zöldségleves, vagy pedig a zöldséges barnarizs. Ha előre 
megtervezett diétát követünk, ahhoz ez pontosan illeszkedik. Ha proteint tartalmazó táplálékot 
kívánunk, a rizst valamilyen proteintartalmú étellel helyettesítsük tetszés szerint. 

Vacsora 

� Semmi akadálya, hogy vacsorára is ugyanazt együk, amit ebédre, de készíthetünk magunknak 
pirított zöldséget friss natúr zöldségből, és kölest, rizst vagy quinoát is. Proteint most is beik-
tathatunk. Célszerű a magvakat 12-24 órára beáztatni, mert ettől megnő a tápértékük, és a szer-
vezet is jobban fel tudja dolgozni. Igyekezzünk minél kevesebb pudingot enni; ha mindenáron 
nassolnivalóra vágyunk, jobb az ásványvízbe alaposan beáztatott kénmentes szárított gyümölcs. 

Testmozgás 

A testmozgást a kínai és a nyugati kultúra egészen más szemszögből szemléli. Kínában a két fő 
ágazata a Qigong és a T’ai Chi. Mindkettőt úgy tekintik, hogy felbecsülhetetlen értékű segítséget 
nyújt az energiarendszer egyensúlyának és erejének megőrzésében. Úgy tudjuk, a kínaiak a test-
mozgásnak ezt a két formáját már jóval az akupunktúra megismerése előtt kifejlesztették. A túleről-
tetés nélküli, mértékletességgel végzett testmozgás jót tesz a vér és a qi megfelelő áramlásának (ld. 
23. old. – e-könyv: 15. old.). A testnevelés teljes elhanyagolása tunyasághoz és tespedéshez vezet, 
márpedig a kínaiak szerint az sokféle betegség forrása lehet. Túlzásba vinni sem ajánlatos, különö-
sen az év bizonyos időszakaiban, mert kiszívja a testből és a veséből a qi-t. Ilyen időszak például a 
tél, amikor a szervezet energiája minimumszintre csökken, és a vérkeringés serkentésére bőven ele-
gendő az olyan mérsékelt intenzitású testedzés, mint a séta vagy az úszás, és nem fenyeget azzal a 
veszéllyel, hogy kimeríti az életerő-tartalékainkat. (Erről a témáról bővebben a télhez kapcsolódó 
szervekről – a húgyhólyagról és a veséről – szóló fejezetekben szólok a 123. és a 135. oldalon – e-
könyv: 70. és 78. oldal.) 

Az egyes szervekkel részletesen foglalkozó fejezetekben arról is szó lesz, hogy hogyan segíthet-
jük a qi áramlását a meridiánokban, javítva ezzel a szervek működőképességét. Az izmok rugalmas-
sága annak a jele, hogy a máj egészséges (ld. 163. old. – e-könyv: 95. oldal), ha viszont merevek és 
erőtlenek az izmok, az a máj pangására és kiegyensúlyozatlanságára utalhat. 

Reflexológia 

Mi a reflexológia? 

A reflexológia, más néven a reflexzóna-terápia azon az elven alapul, miszerint minden belső szerv 
és szervrendszer leképeződik a talpon és a lábfejen. A test 10 zónára oszlik (mint ahogy tíz ujj van a 
kezünkön vagy a lábunkon), amely zónák függőleges irányban húzódnak végig testünkön, mindkét 
oldalunkon ötöt. A test jobb oldalát a jobb lábfej, a bal oldalt a bal lábfej képezi le. A „kettős” szer-
veknek, vagyis a tüdőnek és a vesének mindkét lábfejen vannak reflexpontjai. A vastagbél reflex-
zónája a jobb lábfejből indul ki, és mivel a vastagbél a szervezetben vízszintesen keresztben húzó-
dik, a reflexzóna is áthúzódik a jobb lábfejtől a bal lábfejig. Az egyes reflexpontok ingerlése vérke-
ringést javító, gyógyító, tápláló és energiakeltő hatással van a megfelelő szervekre. 



 

A lábfej reflexpontjainak rendszerét mintegy 3000 évvel ezelőtt fedezték fel Kínában, és a felfe-
dezés csakhamar ismertté vált Indiában és Tibetben is. Észak-Amerika őslakói szintén felismerték a 
reflexpontok és a belső szervek között fennálló kapcsolatot, és tudásukat gyakorlatban is alkalmaz-
ták. Kínában a kezdeti egyszerűbb forma helyét fokozatosan átvette az akupresszúra és az akupunk-
túra. A reflexológia a XX. század elején jutott el Európába. Legnagyobb népszerűsítője Dr. William 
Fitzgerald volt, aki észrevette, hogy ha a test bizonyos pontjaira nyomást fejtünk ki, annak fájda-
lomcsillapító hatása van bizonyos testrészekre vagy szervekre. Edward Bowers-szel közösen 1916-
ban kiadta Zone Therapy (Zónaterápia) című könyvét, ezzel megalapozta az általunk ismert mai 
tudományágat. Az elméleti alapokat Eunice Ingham fejlesztette tovább. Az ő figyelme már kimon-
dottan a lábfejre irányult. Eljárását „Ingham-féle masszírozási módszer” elnevezéssel illette. Ma őt 
tekintjük a lábfej-reflexológia megalapítójának. 

Hogyan működik 

Sokféle magyarázat van forgalomban arról, hogy a reflexológiának valójában mi is a hatásmecha-
nizmusa. Egyes elméletek az idegrendszerrel hozzák összefüggésbe, amit alátámaszt az is, hogy a 
lábfejen 72 000 idegvégződés található. Olyan vélekedéssel is találkozhatunk, hogy bizonyos „kris-
tályok”, vagyis a szervezet által fel nem dolgozott salakanyagok a lábfejben halmozódnak fel, és a 
megfelelő pontok masszírozása szétmorzsolja, feloldja ezeket a kristályokat, amelyek aztán a nyi-
rokrendszeren keresztül eltávoznak a szervezetből. Mások viszont úgy gondolják, hogy a 
reflexológiai műveletek a meridiánokban áramló energia útjából hárítják el az akadályokat, és sza-
baddá teszik az egész testet átszövő bonyolult energiahálózatot (erről bővebben az akupresszúrával 
foglalkozó, a következő oldalakon található részben szólok). 

Eljárások 

Az egyik legismertebb és a laikusok számára legkönnyebben elsajátítható módszer a hüvelykujj-
mozgatás. Mindössze annyi a tennivalónk, hogy rátesszük a hüvelykujjunkat a reflexpontra, és be-
hajlítgatva ide-oda vándoroltatjuk a reflexzóna teljes területén, mintha „kristályokat” vagy kemény, 
szemcsés rögöket keresnénk. A lábfejben kialakult „rögös” területek felszámolása apró körkörös 
simításokkal is eredményesen végezhető el. Kitűnő kiegészítő eszköz a hintőpor. A masszírozás 
végső mozzanataként bekenhetjük az érintett felületet lúgos kémhatású olajjal (olíva, napraforgó, 
barack, mandula), amihez néhány cseppnyi illóolajat keverhetünk. 

A kínai orvoslástan nagy fontosságot tulajdonít a lábfejeknek, mert sok akupunktúrás pont talál-
ható rajtuk. Nagyon jót tesz, ha a lábfejeken elvégzett reflexterületi kezelést követően mindkét láb-
fejet teljes egészében megmasszírozzuk, különös tekintettel a lábujjak közötti részekre és a lábujjak 
hegyére. 

Általános irányelvek 

1. Sohase vigyük túlzásba a reflexpontok ingerlését. Egy-egy területnek egy percnyi kezelés ép-
pen elegendő. Ha reflexológiai szandálunk van, naponta csak néhány percen át viseljük, máskü-
lönben a reflexpontokat túlterhelés éri. 

2. Minden kezelés után igyunk meg minél több vizet, hogy kimossa a szervezetünkből a salak-
anyagokat. 

3. Reflexmasszázs után tanácsos lepihenni, hogy a szervezet közben minél hatékonyabban tudja 
kiszűrni magából a méreganyagokat. 

4. Ne alkalmazzunk magunkon reflexmasszázst a terhesség első három hónapjában, bőséges étke-
zést követően vagy alkoholos állapotban. Akkor sem ajánlatos a reflexmasszázs, ha súlyos 
trombózisban, cukorbetegségben vagy epilepsziában szenvedünk, sem akkor, ha testünkön seb 
van, visszérrel küszködünk, vagy ha valami egyéb súlyos betegségben szenvedünk. Bármilyen 
kétely felmerülése esetén kérjük ki egy szakképzett reflexológus tanácsát. 



 

Akupresszúra 

Mi az akupresszúra? 

Az akupresszúra ismeretrendszere több mint 3000 éves, Kínában ennyi idő óta használják a test 
egészségének és erejének megőrzésére, párhuzamosan az akupunktúrával. A kínaiak felfedezték, 
hogy ha fájdalomcsillapítás céljából a test bizonyos pontjait nyomkodjuk, az a testnek esetleg egé-
szen más részeire is jótékony hatással van. Ezek a bizonyos pontok, vagyis az akupunktúrás pontok 
a test hosszában végigfutó meridiánok (energiacsatornák) mentén helyezkednek el. A pontok meg-
nevezése az érintett meridián nevéből és egy számból tevődik össze. 

Hogyan működik 

Az akupresszúra fájdalomcsillapításra csakúgy használatos, mint az egész test egyensúlyállapotának 
megőrzését szolgáló terapeutikus kezelésre, amely nemcsak a szervezetben felgyülemlő stressztől 
és feszültségtől szabadít meg, hanem erősíti is a szerveket és a szervrendszereket. Kiváló betegség-
megelőző módszer. Leegyszerűsítve arról van szó, hogy a feszültség és a „pangás” (ahogy a kínaiak 
nevezik) bizonyos akupunktúrás pontok közelében felgyülemlik, és ez olyan fiziológiai tüneteket 
válthat ki, mint például az izmok elmerevedése vagy elfáradása. A tünetek közvetlen okozója egy-
részt a rossz keringés, másrészt tejsav és más vegyületek keletkezése az izomrostokban, végső so-
ron pedig a testben folyó qi-áramlás eldugulása. Az akupresszúra ellazítja az izmokat, így helyreáll 
az érintett területek vér- és oxigénellátása, a qi is újból szabadon tud áramlani. 

Eljárások 

A kínaiak a módszertani leírásokban olyan „anatómiai térképjelzéseket” használnak viszonyítási 
pontokként, mint például az egyes csontok. Távolságjelzésre a mértékegységük a „cun”. A mi nyu-
gati kifejezésrendszerünkben a „cun” nem egyéb, mint egy ujjszélesség. A jelen könyvben az akup-
resszúrás pontok beazonosításakor én is az „ujjszélességnyire” kifejezést használom majd. 

Keressük meg a megfelelő akupresszúrás pontot, és ha megvan, a nyomkodást hüvelykujjunk 
begyével vagy akár más ujjunk hegyével végezzük. A nyomás kezdetben ne legyen erős, főleg ha a 
szervezet érzékeny, kimerült vagy gyenge. Jelen esetben nem érvényes az az elv, hogy „ami nem 
fáj, az nem is használ”. Inkább várjuk meg, amíg a szervezet energiát és erőt gyűjt, akkor már elbír-
ja a nagyobb nyomáskifejtést is. Egy-egy pontot egyszerre legfeljebb egy percig kezeljünk, de rövid 
megszakítás után visszatérhetünk rá. Az akupresszúrás pontokat dörzsölhetjük is, mégpedig apró 
körkörös mozdulatokkal. Mivel a pontok bilaterálisak (mindegyiknek megvan a megfelelője a test 
átellenes oldalán), valamely pont kezelése után ne feledkezzünk meg a túloldali párjának a masszí-
rozásáról sem. 

A pontok kezelésének teljes időtartama egyaránt függ a kezelt személy érzékenységétől és attól, 
hogy a probléma mennyire akut. Általánosságban a „kicsit, de gyakran” elve az irányadó, de mint 
már említettem, egyszerre egy perc elegendő. Különösen heves fájdalom vagy betegségérzet esetén 
az akupresszúrás kezelés akár kétóránként is megismételhető mindaddig, amíg a javulás jelei nem 
mutatkoznak. Ha a probléma krónikus, a javulás hónapokig tartó kúrával érhető el, melynek folya-
mán minden héten nagy gyakorisággal alkalmazzuk az akupresszúrát. 



 

Általános irányelvek 

1. Ne folyamodjunk akupresszúrához alkoholos vagy erősen gyógyszerezett állapotban, illetve 
kiadós étkezést követően. 

2. Ne vessük alá akupresszúrának a test azon pontját, amelyen szemölcs, sebhely vagy seb van. 
3. Akinek szívpanaszai vannak vagy valamilyen súlyos betegségben szenved, az akupresszúrás 

kezelés megkezdése előtt kérje ki orvosa vagy más egészségügyi szakember tanácsát. 
4. Terhesség kezdeti és végső szakaszában ne alkalmazzunk akupresszúrát. 
5. Ne vigyük túlzásba az akupresszúrás pontok ingerlését, és kerüljük a túlzottan erős nyomást is. 

Ha finoman kezelünk egy pontot, azzal energiához juttatjuk, és segítünk megszüntetni a szerve-
zet valamilyen hiányát. A túl erős kezelés felesleges energiával terheli meg. 

6. Kezelés után igyunk minél több vizet (lehetőleg felmelegítve!), mert a víz kimossa a szervezet-
ből a felszabadult salakanyagokat. 

7. A masszírozás befejezését követően pihenjünk le, mert így a szervezet könnyebben tudja kitisz-
títani magából a méreganyagokat. 

Aromaterápia 

Mi az aromaterápia? 

Az aromaterápia olyan eljárás, amely során virágok, fák, gyümölcsök és gyógynövények 
aromatikus illóolaját használjuk a test mindhárom szintjének (szellem, test, lélek) gyógyítására. 
Minden szempontból erős hatást fejt ki az emberre, teljes mértékben „holisztikus” módszernek te-
kinthető. 

Leginkább az utóbbi néhány évtizedben vált nagyon népszerűvé, ennek ellenére semmiképpen 
sem tartozik az új módszerek közé. Már Hippokratész is azt mondta, hogy „az egészség megőrzésé-
nek legjobb eszköze a mindennapi illatos fürdő és a balzsamos bedörzsölés „Kr. e. 4500 körül az 
egyiptomiak már sokféle módját ismerték az olajok használatának. Tutankhamen fáraó síremlék-
ében tömjén- és nárdusolaj-tartalmú kenőcsöket találtak. Kr. e. 2000-ben a kínai császár arról készí-
tett feljegyzéseket, hogy egyes növényeknek milyen gyógyhatása van. A kínai tradíciónak a rég-
múlttól mind a mai napig töretlenül szerves részét képezi a gyógynövények és az olajok (az aku-
punktúrával párhuzamos) alkalmazása a gyógyászatban. Ami a jelenkort illeti, René-Maurice 
Gattefossé francia kémikus laboratóriumi munka közben egyszer véletlenül megégette a kezét, be-
lemártotta egy levendulaolajjal teli edénybe, és az égési seb villámgyorsan meggyógyult, elmaradt 
bármiféle fertőződés, és sebhely sem maradt utána. Életét attól kezdve a növények és a virágok jó-
tékony tulajdonságai kutatásának szentelte. Könyvet írt Aromathérapie (Aromaterápia) címmel, 
mely elnevezést ez a gyógyászati eljárás azóta is viseli. 

Hogyan működik 

Az olajoknak számos tulajdonságuk van. Hatásuk lehet nyugtató, fájdalomcsillapító, méregtelenítő, 
vírus- vagy baktériumölő, de ugyanúgy élénkítő és serkentő is, sőt némelyik afrodiziákumként, sze-
xuális teljesítménynövelőként alkalmazható. Bizonyos olajok és gyógynövények célirányosan a test 
egyes meghatározott szerveire fejtik ki hatásukat. Például a fokhagyma a tüdővel van összefüggés-
ben – ha egy gerezd fokhagymát eldörzsölünk a sarkunkon, 15 perccel később a fokhagymaszag 
megjelenik a leheletünkben! 

� Az olajok némelyike áthatol a bőrön, és elsőként Gattefossé fedezte fel, hogy a sejteken kívüli 
testnedvek az olajokat bejuttatják a vérkeringési és a nyirokrendszerbe. Ennélfogva az olajok 
bedörzsölés útján a bőrön keresztül is bejuttathatok a szervezetbe. 

� Az aromaterapeutikus olajokat a bőrön keresztül történő bedörzsölés előtt hordozóolajokban, 
mint például mandula-, szőlőmag- vagy napraforgómag-olajban oldjuk fel. A hígítási aránya ál-
talában az, hogy 1 csepp illóolajat 5 ml hordozóolajjal vegyítünk. Figyeljünk oda, hogy az il-



 

lóolaj besorolása „gyenge”, „közepes” vagy „erős”: ha gyenge, akkor 2 cseppjéhez 5 ml 
hordozóolaj szükséges; a közepesből 1 cseppet tegyünk 10 ml hordozóolajba; ha erős, 1 
csepphez 20-30 ml hordozóolaj szükséges. 

� Az aromaterapeutikus olajok másik kitűnő alkalmazási módja az, ha belevegyítjük a fürdővíz-
be. A szokásos adag maximum 8 csepp. Ha az olaj minősítése „közepes” vagy „erős” (ezt a 
tudnivalót a könyv későbbi részében minden olaj fajta mellett feltüntetem), kevesebb is elég. 

� Belégzés útján is hatékonyan bejuttathatjuk az illóolajokat a szervezetünkbe. Az olajok a tüdő-
be jutva hatást fejtenek ki idegrendszerünkre, hormonháztartásunkra, érzelmeinkre és hangula-
tunkra. Amikor kutatással vagy írással foglalkozom, agysejtjeim teljesítményének serkentésére 
gyakran megteszem azt, hogy szóróflakonba vizet, abba pedig frissítő hatású olajakat teszek, és 
szétpermetezem. 

� Az olajok inhalálása jót tesz megfázás és homloküreg-gyulladás esetén. Tegyünk tetszőleges 
illóolajból 2-3 cseppet egy fazék forró vízbe, hajoljunk a fazék fölé, és terítsünk a fejünkre egy 
törülközőt. Szívjuk be a gőzöket, és ha szükségét érezzük, néha kívülről is vegyünk friss leve-
gőt. 

� Forgalomban vannak olajégető edények is. Olyat válasszunk, amelynek nagy a víztartója, mert 
máskülönben a víz gyorsan elfogy belőle, és a gyógykeverék megég a víztartóban, és az illata 
minden lesz, csak nem kellemes. Az edény méretétől függően hozzávetőlegesen 5 csepp olaj 
szükséges. 

Általános irányelvek 

1. Hígítatlan állapotban némelyik olajnak mérgező hatása van, tehát ha nem kellőképpen igazo-
dunk ki az olajok között, kérjük ki egy szakavatott aromaterapeuta tanácsát, és az majd meg-
mondja, hogy melyik olajat milyen adagolásban használjuk. 

2. Az olajok besorolása „erős”, „közepes” vagy „gyenge”. 
3. Ha fürdővízben alkalmazzuk az olajokat, akkor öntsük bele, amikor a víz már készen áll a für-

désre, tehát az olaj ne érintkezzen közvetlenül a csapból kifolyó forró vízzel. Tartsuk csukva a 
fürdőszoba ajtaját, hogy a párák ne menjenek veszendőbe. A fürdővízbe merülve hagyjunk leg-
alább hétpercnyi időt, hogy az olajok kifejthessék a hatásukat, és csak azt követően használjunk 
szappant vagy sampont. 

4. Ha citrusolajat használunk, ajánlatos hordozóolajba keverni, és úgy öntsük a fürdővízbe. Ha 
mégis hígítás nélkül tesszük a vízbe, könnyen előfordulhat, hogy nem oszlik szét, és megéget-
heti a bőrünket. 

5. Vigyázzunk, hogy az olajok ne kerüljenek a szemünkbe, mert csípnek. 
6. Lehetőleg természetes eredetű olajokat használjunk, és igyekezzünk mindig a legjobb minősé-

gűt beszerezni. Azért jó, ha az olaj tiszta és természetes, mert a forgalomban fellelhető szinteti-
kus termékek hatása messze elmarad a valódi, hamisítatlan illóolajokétól. 

7. Ne alkalmazzunk aromaterápiát alkoholos vagy gyógyszeres állapotban, sem pedig kiadós ét-
kezést követően. 

8. Ne alkalmazzunk aromaterapeutikus masszázst, ha magas lázunk vagy influenzánk van. Ha va-
lamilyen súlyos betegségben szenvedünk, kérjük ki orvosunk vagy egy szakképzett aromatera-
peuta tanácsát. 

9. Kerüljük az aromaterápiát a terhesség kezdeti és végső szakaszában, és főképp ne használjunk 
olyankor majoránna-, édeskömény-, gyömbér-, borsmenta- vagy rozmaringolajat. A terhesség 
egyéb időszakában az aromaterápia jó hatással van, de a has masszírozását mellőzzük. 

10. Aki epilepsziában szenved, kerülje az édeskömény- és rozmaringolajokat, és bármilyen kezelés 
előtt kérje ki orvosa szakvéleményét. 

11. Borsmenta-, kámfor-, feketebors-, eukaliptusz- és más erős olajok ellenreakcióba léphetnek a 
homeopatikus gyógyszerekkel, ha tehát mindkét terápiát együttesen alkalmazzuk, kérjünk vé-
leményt egy szakképzett homeopatikustól. 



 

12. Aromaterapeutikus kezelést követően igyunk minél több vizet, mert az kimossa a szervezetből 
a salakanyagokat. Olajos masszázs után ajánlatos lepihenni, mert a szervezet úgy könnyebben 
tudja eltávolítani magából a méreganyagokat, illetve a testszövetek jobban regenerálódnak. 

Az érzelmek 

Napjainkra a nyugati orvostudomány végre már eljutott odáig, hogy nemcsak a testben, hanem a 
szellemben rejtőző gyógyerőt is kezdi elismerni. A kutatások sok érdekes dolgot tártak fel, és ered-
ményeik hatására az elméről alkotott fogalmunk is jelentős változáson megy át. Elterjedőben van az 
a felismerés, hogy a szellem szerte a testünkben mindenütt jelen van. Alátámasztja ezt az a felfede-
zés, miszerint az érzelmekben szerepet játszó sejttípusok nemcsak az agyban, hanem az immun-
rendszerünkben is fellelhetők. A kínaiak már évezredekkel ezelőtt tudatában voltak annak, hogy 
gondolataink és érzelmeink jelentős mértékben befolyást gyakorolnak egészségi állapotunkra, és 
hogy az érzelmi problémák a test egészségét is veszélyeztetik. Könyvemben ezért kapnak kiemelt 
hangsúlyt az érzelmek, és ezért térek ki rájuk mindig az egyes szervekkel foglalkozó fejezetekben. 
Az öt elemhez és a fő yin-szervekhez (a máj, a szív, a lép, a tüdő és a vese) öt érzelemfajta kapcso-
lódik: a harag a májhoz, az öröm a szívhez, a tépelődés a léphez, a bánat a tüdőhöz és a félelem a 
veséhez. 

Virággyógyszerek 

Mik a virággyógyszerek? 

A virágeszenciák olyan folyadékok, amelyeket bizonyos növények és virágok leforrázása révén 
kapunk. Alkalmasak rá, hogy minden szempontból, vagyis fizikai, szellemi, érzelmi és lelki síkon 
egyaránt helyreállítsák a test jóllétét. Sokak szerint a virágoknak különleges gyógyító erejük van, 
amely sajátságos energetikai és vibrációs tulajdonságaiknak tudható be, és szintén elterjedt az a 
felfogás, hogy minden egyes virágfajta teljesen egyedi energiarendszerrel és jellemzőkkel rendelke-
zik. 

A virágeszencia elkészítésének tradicionális módja a következő. A virágszirmokat egy tál vízbe 
helyezzük. Kitesszük a napsütésre néhány óráig, hogy a szirmok kieresszék magukból a tartalmu-
kat. A keletkező oldatot felhígítjuk, és alkohol – például brandy – hozzáadásával tartósítjuk. A ka-
pott orvosságot naponta fogyasztjuk cseppek szerinti adagolásban. 

A virágeszenciát évezredek óta alkalmazzák sok országban. Észak-Amerika őslakói például az 
egyes virágok energiáját az egyes meghatározott szervek gyógyításával hozták összefüggésbe. Ang-
liában Dr. Bach, aki egy ideig sikeres orvosként működött, kiábrándult az ortodox orvostudomány-
ból, és praxisát beszüntetve életét a növények gyógyereje és energiája kutatásának szentelte. Végül 
38 különböző virágról határozta meg, hogy pontosan milyen érzelmi zavar megszüntetésére alkal-
mas, ezzel létrehozta a Bach-féle virággyógyászatot. Könyvemben én is felhasználtam ezeket az 
eredményeket, annál is inkább, mert az érintett virágok könnyen hozzáférhetők mind Európában, 
mind bárhol a világon. 

Hogyan működik 

A hagyományos gyógyszeres terápiák elsősorban fiziológiai szinten fejtik ki hatásukat. A virág-
eszenciás gyógymód energetikai hatásmechanizmusa ezzel szemben leginkább az érzelmi, a lelki és 
a szellemi síkon hat. A virággyógyszerek a hatásukat hasonlóképpen fejtik ki, mint a homeopatikus 
gyógyszerek, mert egyaránt szubtilis energiát közvetítenek. A növény vibrációs energiája átkerül a 
kivonatba, és ha szájon át bevesszük, segítségével a harmónia állapotába jutunk, feloldódnak ben-
nünk az érzelmi és a mentális blokkolódások (mint például a feszültség, a félelem vagy az aggoda-
lom). Amint visszanyerjük az egyensúlyi állapotunkat, a betegségek megszűnnek. 



 

Általános irányelvek 

1. A Bach-féle virággyógyszereknek nincs mellékhatásuk, nem alakítanak ki függőséget, és fel-
nőttek, gyermekek egyaránt biztonságban szedhetik. 

2. Az egyszerű adag 4 csepp, vízben bevéve. Ugyanez érvényes a „vészhelyzeti gyógyszerre”, 
amely a Bach-féle virággyógyszerek egyike sokk és trauma ellen. 

3. Egyidejűleg többféle ilyen gyógyszer is szedhető, bár akadnak szakértők, akik azt javasolják, 
hogy keverék formájában négynél több fajtát ne fogyasszunk. Ha mégis sokfélét szedünk, ak-
kor az a helyes eljárás, ha mindegyikből körülbelül két cseppet teszünk egy pohár vízbe, de a 
nyelv alá is helyezhető. 

Önmagunk megerősítése 

A megerősítés rövid, pozitív tartalmú mondatokból áll, amelyeket hangosan vagy hangtalanul ismé-
telgetünk magunknak a kívánt változási folyamat előre-lendítése céljából. Sokféle dologban segít-
ségünkre lehet, így például egészségünk javításában csakúgy, mint önbecsülésünk, önértékelésünk 
fokozásában. Amikor még kezdők vagyunk a megerősítésben, leginkább az a szerepe, hogy ellensú-
lyozza a felmerülő negatív, visszahúzó hatású gondolatainkat. Mindannyiunkban zajlanak belső 
dialógusok, amelyek témája az egészségünk alakulásával kapcsolatos félelem, a képességeink iránti 
időnkénti kétely, az emberi kapcsolataink miatti aggodalom, önértékelésünk kérdésköre stb. Ezeket 
az aggodalmakat jelentősen korlátozhatjuk, ha szabályozzuk a gondolkodásunkat. Erősítő, tápláló 
megerősítéssel fokozatosan kiszoríthatjuk magunkból a negatív szemléletet, és tudatalattinkat pozi-
tív, konstruktív utakra terelhetjük. 

Ha kezdetben nehéznek találjuk a feladatot, ne ijedjünk meg, hanem gondoljunk arra, hogy ép-
pen most szállunk szembe azokkal a berögződéseinkkel, amelyeket minden bizonnyal gyermekko-
runktól kezdve hordozunk magunkban. A megerősítést energikusan, lendületesen, lelkesen végez-
zük, mert a szavak hit és remény nélküli mechanikus ismételgetése nyilvánvalóan nem hozhat olyan 
eredményt, mint az, amibe valóban bele is éljük magunkat. 

A jelen könyvben bemutatott megerősítési szövegek célirányosan olyanok, hogy azok a szerv-
rendszerek működésére és a szervekre ható érzelmekre fejtsenek ki hatást. Megerősítési szövegeket 
kitalálni már önmagában is jó szórakozás, tehát nyugodtan kezdjünk hozzá megalkotni a személyre 
szabott saját megerősítési szövegkészletünket. Az a lényeg, hogy a szövegek pozitívak és könnyen 
ismételgethetők legyenek. Egyszerűen csak ilyenek, mint „Egészséges vagyok”, vagy „Remekül 
érzem magam”, vagy „Jó fej vagyok”, vagy ami a legjobb: „Szeretem magamat!” 

Tudományosan igazolt tény, hogy a mosolygás erősíti az immunrendszert és javítja az egészsé-
get. Mosolygáskor az arcizmaink mozgása éppen elegendő az endorfinok, belső patikánk „boldog-
ságpirulái” felszabadításához. Megerősítés közben tehát igyekezzünk mosolyogni, mert serkentő 
hatással van ránk! 

Vizualizáció és meditáció 

Jelenleg is számos kutatás folyik annak beigazolására, hogy a vizualizáció és a meditáció legyőzi a 
betegségeket és helyreállítja a szervezet egyensúlyi állapotát. A vizualizáció tulajdonképpen nem 
más, mint hogy előremutató, pozitív képeket vetítünk magunk elé, ilyenformán a képzelet erejét is 
bevetjük a negatív szemlélet eluralkodása ellen, és így könnyebben jutunk el az egészség és a jó 
közérzet magasabb tartományaiba. A vizualizáció olyan módszer, amelyet az élet bármely területén 
alkalmazhatunk, de jelen könyvünk fejezetei leginkább arra a fajtájára összpontosítanak, amely az 
egyes szervek és szervrendszerek egyensúlyba hozatalát és pozitív átalakítását, egyáltalán az egész-
ségünk javítását szolgálják elsősorban. 

Amikor kipróbáljuk a könyvben részletezett meditációs gyakorlatokat, ne zavarjon, ha esetleg 
nem jelentkeznek „látomásaink”. Mindnyájan különbözőek vagyunk, és van, aki inkább érez, és 



 

van, aki inkább fizikailag érzékel – ki-ki élje át úgy, ahogyan neki a legjobb. 
Érdemes a meditációk szövegét magnóról hallgatni, mert így közben semmi sem vonja el a fi-

gyelmünket a teljes kikapcsolódástól. Az is jó módszer, ha a szöveget egy barátunk olvassa fel ne-
künk. Fontos, hogy a szöveg nagyon lassan, gyengéden, megnyugtatóan hangozzék. 

Melyik elemhez tartozunk? 

Kérdőív 
A most következő kérdőív segítségével megállapíthatjuk, hogy a bennünket alkotó elemek (Föld, 
Tűz, Víz, Fa, Fém) között akad-e olyan, amelyik elveszítette egyensúlyát, és emiatt kezelésre szo-
rul. A kérdésekre igyekezzünk minél őszintébb válaszokat adni. Egy-egy kérdésen ne töprengjünk 
túl sokáig, mert általában az elsőként felmerülő válaszunk a legpontosabb. 

Pontozás 
� Ha az említett tünetet nagyon gyakran észleljük magunkon, illetve ha az említett érzelmi ál-

lapotot gyakran és nagy hevességgel szoktuk átélni, írjunk be 3 pontot. 
� Ha meglehetős gyakorisággal küzdünk a megjelölt tünettel vagy érzelmi állapottal, írjunk be 

1 pontot. 
� Ha néha-néha észleljük a tünetet vagy érzelmet, írjunk be 0 pontot. 
� Ha az említett problémával csak nagyon ritkán küzdünk, vagy pedig ha távol áll tőlünk az 

egész kérdéskör, írjunk be – 1 pontot. 
� Ha határozottan állíthatjuk, hogy soha nem tapasztaltuk magunkon a megjelölt tünetet vagy 

érzelmet, írjunk be – 3 pontot. 

Föld elem – gyomor és lép 

1. A has petyhüdtsége és megduzzadása  □ 
2. Felpüffedés, víz és nyálka felgyülemlése a szervezetben  □ 
3. Fáradtság, fájdalom, ólmosság és hidegség érzete a végtagokban  □ 
4. Nagy kimerültség, letargia  □ 
5. Ernyedt, gyenge izmok, az izomtónus hiánya, gyengeség a test alsó felében  □ 
6. Az alsótesti szervek, a húgyhólyag, a belek, a méh megsüllyedése  □ 
7. Laza széklet, hasmenés, gázképződés a hasban, felfúvódás  □ 
8. Gyenge emésztőképesség, a táplálék elégtelen feldolgozása, lelassult anyagcsere  □ 
9. Fájdalom a mellkas bal oldala alatt a lép és a gyomor mellett  □ 
10. A hideg, nyirkos, nedves környezet súlyosbítja a tüneteket  □ 
11. Hajlam az aggodalomra, a szorongásra  □ 
12. Megszállottságra utaló viselkedési zavarok  □ 
13. Irtózat az újszerű dolgoktól és körülményektől.  

Hajlam arra, hogy ne lássa a fától az erdőt.  □ 
14. Zavarok a táplálkozásban, mint például farkaséhség és idegi eredetű étvágytalanság  □ 
15. Sóvárgó vágy édes ételek és fagylalt iránt  □ 
16. Rosszullét hideg ételek, édességek, nyers gyümölcs és nyers zöldség fogyasztását követően  □ 
17. Szélsőséges étvágyingadozás falánkságtól étvágyhiányig  □ 
18. Csuklás, böfögés, émelygés, hányás  □ 
19. Rossz közérzet reggel 7 és 11 óra között  □ 
20. Savtúltengés a gyomorban, nyombélfekély vagy gyomorfekély  □ 

ÖSSZESEN  □ 



 

Tűz elem – szív és vékonybél 

1. Szívdobogás és pánikrohamok  □ 
2. Szívrohamok, szívkoszorúér-megbetegedés, az artériák meszesedése  □ 
3. Magas vagy nagyon alacsony vérnyomás  □ 
4. Rossz vérkeringés  □ 
5. Nyughatatlansággal és aggodalommal keveredő elgyengültség  □ 
6. Álmatlanság, éjszakai felriadások  □ 
7. Túlzottan kipirult arcszín  □ 
8. Túl mozgalmas álmok, nyugtalan alvás, lidércnyomás  □ 
9. Felfokozott aggályoskodás, érzelmi viharok, örömtelenség  □ 
10. Gyűlölködő, durva viselkedésmód  □ 
11. Az önszeretet hiánya, alacsony önbecsülés  □ 
12. Fékezhetetlen nevetés és vihogás akkor, amikor nem kellene  □ 
13. Gyenge izomtónus és duzzadt has  □ 
14. Fájdalom a torokban, a vállakban és a nyakban  □ 
15. Teniszkönyök, merev vállízület  □ 
16. Nagy melegben a tünetek súlyosbodása  □ 
17. Mentális zavarodottság és határozatlanság  □ 
18. Döntéshozatali képtelenség  □ 
19. Rossz közérzet déli 11 és 3 óra között  □ 
20. Hallási nehézségek, süketség  □ 

ÖSSZESEN  □ 

Víz elem – húgyhólyag és vese 

1. A húgyhólyag szabályozhatóságának gyengesége, gyakori vizelés  □ 
2. Hólyaghurut, gyakori hólyaggyulladás  □ 
3. Püffedés és vízfelgyülemlés a bokáknál és a lábfejeken  □ 
4. Püffedés és sötét színű táskák a szemek alatt  □ 
5. Nemzőképtelenség, impotencia  □ 
6. Alacsony libidó, a szexuális nedvek hiánya  □ 
7. Állandó fáradtság, letargia és gyakori ásítozás  □ 
8. Fájdalom a hát alsó részében, isiász és lumbágó  □ 
9. A térdek merevsége vagy gyengesége  □ 
10. Feszülés vagy fájdalom a lábak és a csípő hátsó részében  □ 
11. Fájdalom a bokaboltozatban, a talpban és a sarkakban  □ 
12. Vékony szálú, töredezett végű, fénytelen haj  □ 
13. Korai őszülés, kopaszodás  □ 
14. A tünetek hideg és nedves időben súlyosbodnak  □ 
15. Félelmek és fóbiák; félénkség, önbizalomhiány  □ 
16. Paranoid, gyanakvó viselkedésmód  □ 
17. Folytonos panaszkodás, siránkozás  □ 
18. Sóvárgó vágy sós ételek iránt  □ 
19. Puha vagy törékeny, gyenge csontok  □ 
20. Nehézségek a tanulóképességgel, lassúság, rossz memória □ 

ÖSSZESEN  □ 



 

Fa elem – epehólyag és máj 

1. Émelygéses fejfájás, migrén  □ 
2. Menstruáció előtti tünetek, köztük például gyakori hangulatváltozás és a mell érzékenysége  □ 
3. A menstruációs ciklus szabálytalansága, fájdalmas menstruáció, a nemi szervek gyulladása  □ 
4. Rossz látás, a szemek fájdalma, fáradtsága és szárazsága, a szemek előtt ugráló fekete pontok  □ 
5. Gyenge, deformálódott és töredező körmök  □ 
6. Merevség az izmokban, különösen a vállakban és a nyakban  □ 
7. Problémák az inakkal, elégtelen hajlékonyság  □ 
8. Szédülés és émelygés, hányás, undorodás az ételtől  □ 
9. Kiabálás, túl erős hang  □ 
10. Fájdalom a mellkas jobb oldala alatt a májnál és az epehólyagnál  □ 
11. Nehézségek a zsíros ételek megemésztésével, allergia, gyenge alkoholbírás  □ 
12. Keserű vagy fémes szájíz  □ 
13. A tünetek szeles időben vagy huzatban súlyosbodnak  □ 
14. Rossz szervezési és tervezési képesség  □ 
15. Frusztráció, düh, agresszió, ingerlékenység, idegi túlfeszültség  □ 
16. Féltékenység és zsémbesség, depresszióhoz vezető körvonalazatlan düh  □ 
17. A test és az izmok rángatózása, görcsei  □ 
18. Sóvárgó vágy savanyú ételek, mint például savanyúság és citrom iránt  □ 
19. Rossz közérzet éjjel 11 és 3 óra között  □ 
20. Ügyetlenkedés  □  

ÖSSZESEN  □ 

Fém elem – tüdő és vastagbél 

1. Légzési nehézségek, asztma, tüdőtágulás  □ 
2. Testi erőfeszítés hatására kifulladás, elgyengülés  □ 
3. Szorító érzés a mellkasban, gyenge hang  □ 
4. Gyakori megfázás és egyéb fertőződés, gyenge immunitás  □ 
5. Sok köhögés köpettel vagy anélkül, torokfertőzés, gégegyulladás  □ 
6. Homloküreg-gyulladás, gyakori tüsszentés, orrüreg-gyulladás, egyéb orrproblémák  □ 
7. Túlzott nyálkaképződés, vagy éppen ellenkezőleg, a nyálkahártyák kiszáradása, nyálkahiány  □ 
8. Túl sok vagy túl kevés izzadás  □ 
9. Gyenge szaglóérzék  □ 
10. Székrekedés és hasmenés  □ 
11. Túlzottan szagló ürülék vagy bélszelek  □ 
12. A test szagossága és szagló lélegzet  □ 
13. Fájdalom a mellkasban vagy az alhasban  □ 
14. A tünetek hőség és szárazság hatására súlyosbodnak  □ 
15. Kiszáradt bőr, hámlás, ekcéma  □ 
16. Szomorúság, pesszimizmus, melankólia, sírás, depresszió □ 
17. Kóros kötődés a múlthoz, unott és apatikus viselkedésmód □ 
18. Sóvárgó vágy fűszeres és csípős ételek iránt □ 
19. Rossz közérzet reggel 3 és 7 óra között □ 
20. Rossz memória, összeszedetlen gondolkodásmód □ 

ÖSSZESEN □ 



 

Az eredmény kiértékelése 

Adjuk össze, hogy melyik elem kérdéscsoportjánál hány pontunk született. Ennek alapján vala-
melyik elem kiemelkedik a többi közül. Lapozzunk az illető elemmel foglalkozó fejezethez, és ab-
ból megtudhatjuk, hogy mi a helyzet a szerveinkkel, illetve, hogy mi a teendőnk. 

A szervek összefüggenek egymással, ezért könnyen előfordulhat, hogy a magunkon észlelt tüne-
tek több elem illetékességi köre között oszlanak meg. Ha a kérdőív kitöltését és feldolgozását köve-
tően sem áll össze számunkra valamilyen egyértelmű kép, akkor egyenként nézzünk utána a szerve-
inknek a megfelelő fejezetekben, és majd abból derül ki, hogy mégis melyik elem vonatkozik ránk 
leginkább. 

 



 

III. rész 

A Föld elem 

Társszervek: A léphez a gyomor kapcsolódik, és segít neki a táplálék és az ital „feldolgozásában és 
szállításában”. A rágás művelete készíti elő a táplálékot a gyomor és a lép által végzett átalakításra 
és szállításra. Ha ezen szervek valamelyike elégtelenül dolgozza fel a táplálékot, kóros nedvesség (a 
víz és a nyálka felszaporodása) és vértolulás léphet fel. Ez kártékonyán hat az életerőnkre, tovább 
gyengíti az emésztést, és olyan újabb tünetek jelentkezését idézi elő, mint a telítettségérzet és a püf-
fedés, az étvágytalanság, a csuklás, a híg széklet, a fokozott bélgázképződés, és hozzájárul a nyirok-
rendszer pangásához is. 

Klíma: A Föld elemhez kapcsolódó klíma a nyirkosság és a nedvesség. Mindkettő gyengítheti a 
gyomor és a lép működőképességét. Ha pontosan az ilyen klimatikus viszonyok esetén észleljük 
betegségtüneteink súlyosbodását, az ilyenformán segít felállítani a diagnózist arról, hogy hol keres-
sük szervezetünk egyensúlyzavarának okát. 

Évszak: A Föld fázisának évszaka a nyárutó, vagy ahogyan nevezni szokás, az indián nyár. Ez 
az évszak az egyensúly, az átalakulás és a semlegesség időszaka. A természet ciklusainak szem-
pontjából a Föld-fázis az a szakasz, amikor a nyár virágai gyümölcsökké alakulnak át. Ez az idő az 
érlelésé, és megfigyelhető a párhuzam azzal, hogy az egyik Föld-szervnek, a gyomornak a feladata 
az „érlelés és a rothasztás”. A gyümölcsök, termények bőséges aratása a Föld elem lényegét fejezi 
ki, és a stabilitást, a megalapozottságot, a biztonságot jeleníti meg. 

Szín: A Föld elem színe a sárga, utalva a késő nyáron uralkodó aranysárga színárnyalatra. Ha a 
lépben jelentkeznek egyensúlyproblémák, a tapasztalt TKO szakember szeme észreveszi a bőr sár-
gás elszíneződését. A sárga szín túlzott szeretete vagy éppenséggel heves utálata is arra mutathat, 
hogy az illető kiegyensúlyozatlansága ebben az elemben gyökerezik. 

Napszak: A gyomor napszaka reggel 7-től 9 óráig tart, a lépé reggel 9-től 11-ig. A gyomor eb-
ben az időszakban képes leghatékonyabban hozzáfogni az emésztéshez, és a lép is ekkor tudja leg-
jobban teljessé tenni az „átalakítást”. 

Testszövet: A lép felügyelete alá tartozik húsunk és izmaink állapota. Az erős, feszes test azt 
jelzi, hogy az illető személynek magas a lép-energiája. Másfelől viszont a rossz vérkeringés, az el-
hízás, a löttyedt hús, a gyenge izomtónus, a kimerültségérzet, a lábak elnehezülése, az izmok gyen-
gesége, a hús sorvadása szintén a Föld elemmel függ össze. Aki ilyen gondokkal küzd, annak a húsa 
nem sima, hanem olyan, mintha valahogy vizenyős lenne. A keringési elégtelenség nők esetében 
gyakoribb – ennek talán az az oka, hogy a menstruálás sok lépenergiát von el, ráadásul a havonta 
ismétlődő vérveszteség további megterhelést ró erre a szervre, mert pótolnia kell a hiányt. 

Hang: Az éneklő hanghordozás a lépre és a gyomorra hívja fel a figyelmet, mert az éneklés 
ezekhez a szervekhez kapcsolódik. 

Érzékszerv: A külvilágra nyíló kapuink közül a száj tartozik a Föld elemhez. A száj közvetlen 
összefüggésben áll a léppel. A száj termeli a nyálat, amely a Föld elem testnedve. Ha kevés a nyál-
képződés, az a jó emésztést hátráltatja. 

Kifejező: A gyomor és a lép erőnlétét az ajkak fejezik ki. Ha az ajkak nedvesek és rózsásak, az 
azt jelzi, hogy a gyomor és a lép egészséges és erős. Ha viszont sápadtak és szárazak az ajkak, oda 
kell figyelnünk a gyomorra és a lépre. 



 

Az egyensúlyvesztés tünetei: Rögeszmésség, aggodalom, memóriazavarok, a test túlzott ned-
vessége (víz felgyülemlése, túl sok nyálka), súlyfelesleg keletkezése, tolulás a nyirokrendszerben, a 
szervek megsüllyedése, híg széklet. 

A gyomor 

A gyomor rugalmas, J-alakú zsák a test bal kéz felőli oldalán, rögtön a rekesz-
izom alatt. Kettős feladata van: befogadja és megemészti a táplálékot. 

Működése a nyugati felfogás szerint 

Az emésztés már a szájban megindul, a táplálék által tartalmazott keményítőt elsőként a nyál kezdi 
lebontani egyszerűbb formájú cukrokká. A nyál átnedvesíti a táplálékot, és lehetővé teszi, hogy 
könnyebben lecsússzon a nyelőcsövön át a gyomorba. A gyomorban erős savas nedvek bontják le a 
proteinokat. A gyomorizmok megfeszülése és elernyedése révén keletkező keverőmozgás enzime-
ket vegyít a táplálékanyagba, ami fokozatosan folyadékszerűvé alakul át, ennek neve orvosi szakki-
fejezéssel chymus, vagyis gyomorpép. Az ily módon félig már megemésztett anyag egy csőbe, a 
nyombélbe kerül. Itt a hasnyálmirigy és az epehólyag további emésztőnedveket juttat belé az 
emésztési folyamat kiegészítéseképpen. 

A tradicionális kínai értelmezés 

Elem: Föld 
Társszerv: Lép 
Klíma: Nyirkosság 
Évszak: Nyárutó 
Szín: Sárga 
Napszak: Reggel 7 és 9 óra között 
Testszövet: Izmok/hús 
Hang: Éneklés 
Érzékszerv: Száj 
Kifejező: Ajkak 
íz: Édes 
Érzelem: Együttérzés/aggodalom 
 

AZ EGYENSÚLYVESZTÉS TÜNETEI 

Érzelmi 

Aggodalmaskodás, amely szüntelenül rágja a gyomrot • A biztonságérzet elvesztése • Együttér-
zés koldulása 

Fizikai 

Nyombél- és gyomorfekély • Krónikus gyomorfekély • Túl csekély vagy túl mohó étvágy • 
Émelygés, hányás • Csuklás • Böfögés • Bélgörcs • Dyspepsia (fájdalmak az emésztőrendszer-
ben) 

 



 

A TKO a gyomrot a „Táplálkozás Tengerének” nevezi, és szemlélete szerint a gyomor az étel és az 
ital energiává történő átalakításának első színtere. A gyomor „megérleli és megrothasztja az ételt”, 
majd a tisztátalan részeket a vékonybélbe, a hasznosítható tiszta részeket a lépbe irányítja. A tiszta 
részeket, vagyis a keletkező energiát a lép osztja szét a szervezetben. Ha ez zökkenőmentesen mű-
ködik, akkor az emésztés és az anyagcsere zavartalan, az étvágy jó. Ez az oka annak, hogy sokan 
nagy mennyiségű ételt fogyasztanak anélkül, hogy meghíznának. Akinek ezzel szemben gyenge a 
gyomra és az emésztése, már attól is három kilót hízik, ha egy futó pillantást vet egy adag fagyira… 

A gyomor energiájának irányultsága lefelé hat, így a víz és a tápanyag lefelé mozog belőle az 
emésztés, testbe építés és salakanyag-kiválasztás folyamatai során. Ha a gyomor energiáját zavaró 
hatás éri, felfelé ható irányba fordul át. Ez böfögés, csuklás, émelygés és hányási tünetek formájá-
ban nyilvánul meg. 

GYOMRUNK EGÉSZSÉGÉNEK MEG ŐRZÉSE 

Kínai táplálkozástan 

A Föld elemet tápláló élelmiszerek 

Gabona: köles 
Hús: marhahús (natúr) 
Gyümölcs: sárgabarack 
Zöldség: mogyoróhagyma 

Az elfogyasztott élelem jellegétől jelentős mértékben függ a gyomor egészsége és jó működése. 
Ugyanennyire fontos, hogy az evésnek megadjuk-e a módját. A kínaiak mindig is nagy hangsúlyt 
fektettek arra, hogy rendszeres időpontokban étkezzenek. Manapság nálunk ez a szabály sokak élet-
rendjétől idegen. Sok esetben csak úgy összevissza eszünk vagy csipegetünk, és nem törődünk az-
zal, hogy a szervezetnek rendszerességre van szüksége a megfelelő emésztéshez szükséges 
hidroklórsav kitermeléséhez. Ha úgy eszünk, hogy közben nem is vagyunk igazán éhesek, a gyo-
morba kerülő táplálék nem bomlik le, és ez előbb vagy utóbb problémák keletkezéséhez vezet. 

Honnan tudhatjuk meg, hogy szervezetünk éppen termel-e ilyen savat, és kész-e a táplálék meg-
emésztésére? Egyszerű: figyeljünk oda a bennünk lakó éhes sárkányra, és hallgassuk meg, hogy 
ordítja-e már: „Enni akarok!” Az étkezés előtt jelentkező leküzdhetetlen éhségérzettel üzeni a szer-
vezetünk, hogy az emésztőnedvek már készen állnak a táplálék apró darabokra marcangolására. 
Sokszor olyan alkalmakkor eszünk, amikor a szervezet egyáltalán nincs ráhangolódva a táplálék 
megemésztésére. Arra is gyakran akad példa, hogy stresszállapotban vagy közvetlenül veszekedés, 
vitatkozás után ülünk asztalhoz. Pedig ilyen állapotban a szervezet nem tudja megfelelően feldol-
gozni az ételt. 

Minden tapasztalat azt mutatja, hogy a rendszertelen étkezés gyomorpanaszokhoz vezet. Az 
alábbi tanácsok megfogadása tehát legalább annyira fontos, mint maga az étel, amit megeszünk. 

Étkezési tanácsok 

1. Ne együnk túl sokat, mert így a gyomor jobban meg tudja emészteni a táplálékot. 
2. A folytonos rágcsálás és a gyors, kapkodó evés során a gyomornak nincs érkezése felkészülni a 

tápanyagok fogadására. 
3. Ha késő este vagy éjjel eszünk, azzal arra késztetjük a szervezetünket, hogy yin-energiáját 

használja (az éjszaka a yin ideje), emiatt feszültség alakul ki az emésztőrendszerben. A gyomor 
természetétől idegen az emésztés éjjeli kezdése! 

4. A túl kevés táplálékfelvétel vagy a fogyókúra céljából alapvető tápanyagokat nélkülöző alultáp-
lálás legyengítheti a gyomor és a lép energiáját. 



 

5. A kapkodva vagy állva elvégzett étkezés nem ajánlatos, mert árt a gyomor energiájának. 
6. Ha akkor eszünk, amikor eltölt bennünket az aggódás vagy a stressz, nem válik javunkra, hiába 

gazdag és kiadós az étel. Égő gyomorfájás, böfögés, émelygés lesz az eredmény, akárcsak a 
kapkodva elvégzett evés esetében. Ha akkor eszünk, amikor dühösek vagyunk, a düh romboló 
hatást fejt ki a májon keresztül, és hasfelfúvódás, gyomorfájás lehet a végeredmény. 

Megjegyzés: Ha emésztési zavarokkal küszködünk, házilag könnyen elkészíthető egészségjavító 
szer a lactobacillus acidophilust tartalmazó természetes joghurt, amit egy pohár vízbe keverve 
iszunk meg. Gyorsan elmúlik tőle a gyomor-tájéki fájdalom. Az emésztési zavarok ellen a borsmen-
tából, kamillából vagy gyömbérből főzött gyógytea is sikerrel alkalmazható. 

Ha rossz az emésztésünk és hajlamosak vagyunk a haspüffedésre, érdemes megpróbálni a fo-
gyasztott ételek megfelelő kombinálását. Egyszerre zárjuk ki annak a lehetőségét, hogy akár kemé-
nyítő, akár protein koncentrált formában kerüljön a szervezetünkbe. Sok könyv van forgalomban, 
amely részletes tájékoztatást nyújt erről, sőt kitűnő recepteket is közölnek. Egyszerű megoldási le-
hetőséget nyújt azonban az ételek elfogyasztásának megfelelő sorrendbe állítása is. Először az ebéd 
proteintartalmú részét esszük meg, hogy a gyomorban a koncentrált hidroklórsavat tartalmazó ned-
vek háborítatlanul lebonthassák. Ezt követően jöhetnek a keményítőtartalmú ételek. Tehát először a 
húst vagy a halat együk meg, és csak utána következzenek a szénhidrátok, mint például a rizs vagy 
a burgonya. Soha ne feledjük alaposan megrágni az ételt, már csak azért sem, mert a keményítők 
lebontása már a szájban megkezdődik, és ha ez rendben megy, már önmagában is javít a gyenge 
emésztésen. Igyekezzünk minél kevesebb cukrot, élesztőt és alkoholt fogyasztani, mert ezek 
haspuffasztó hatásúak. Ha rossz az emésztésünk, csak mérsékelt mennyiségben fogyasszunk mo-
gyoróféléket, mert megterhelik az emésztőrendszerünket, főleg ha éhgyomorra esszük. Tanúsítsunk 
önmérsékletet a zsíros ételek és a majonéz fogyasztásában is. 

Aki hasmenésben szenved, gyakran csuklik és gyomorfájdalmai vannak, próbálkozzon a következő 
élelmiszerekkel: 
� csillagánizs, cayenne bors (kis mennyiségben), friss gyömbér, fekete és fehérbors, fokhagyma, 

szelídgesztenye, sonka, pisztácia, marhahús, datolya 
� sárga mustár, édeskömény, szerecsendió, fahéj – akkor, ha gyengeség, fázékonyság és sápadt 

arcszín is szerepel a tüneteink között. 

Ha gyomorfekélyünk van, 
� kerüljük a fűszerezett ételeket, az alkoholt, valamint egyes fűszereket, mint például a fekete-

bors vagy a chili, mert ezek mind túl sok hőt termelnek a gyomorban, 
� fogyasszunk káposztát és káposztalevet, mert ezeket ősidők óta alkalmazzák gyomor- és nyom-

bélfekély ellen a bennük lévő aktív U-vitamin miatt. Az édeskömény, a saláta és a burgonyáié 
is hasznunkra válhat. 

Élelmiszerek, amelyek erősítik a gyomrot és a Föld elemet: 
� A köles az ember által legrégebb óta ismert gabonaféle, a gabonák közül ez kapcsolódik a lép-

hez. A nyolc alapvető aminosav közül hét megtalálható benne. Nemcsak fizikai állapotunkat 
javítja, hanem az érzelmi egyensúly fenntartásában is segít. 

� Az édesburgonya, a yam-gyökér, a tök, a gyökerükért vagy a gumójukért termesztett zöldségek 
bármelyike jót tesz a lépnek és a gyomornak. Érési időszakuk éppen nyárutón van, vagyis ami-
kor a kínai orvoslástan szerint a Föld elem ideje jön el. 

� A paszternák színe halványsárga, és ha sütőben megsütjük (és ezzel kara-mellizáljuk), remek 
édes ízű lesz, vagyis azt az ízt veszi fel, amelyik a Föld elemhez kapcsolódik. Sok benne az A-
vitamin, a kálium és a kalcium. 

� Az édesburgonya melegíti a gyomrot, erősíti a belső szerveket és növeli a szervezet energiáját. 
Szénhidrátokban, béta-karotinban (amely a májban A-vitaminná alakul át) és káliumban gaz-
dag. 

� A sárga tökben nagy mennyiségben van jelen minden életfontosságú ásványi anyag és vitamin, 
így például az A-vitamin, a kalcium, a kálium, a magnézium és a foszfor is. 



 

A Föld elemet erősítő további táplálékok közt említhető a sárgabarack, az alma (tulajdonképpen 
minden gyümölcs, ha egy kicsit megpároljuk), a csicseriborsó, a cseresznye, a courgette, az uborka, 
a datolya, a szőlő, a bárányhús, a saláta, a mung-bab, a zab, az őszibarack, a körte, a sertéshús, a 
burgonya, a málna, a rizs, a spenót, a szamóca és a dió. 

Egészségjavító gyógynövények és fűszerek 
� A gyömbérből főzött tea kiválóan erősíti az emésztést, és jót tesz émelygés ellen. Teakészítés-

hez a szárított gyömbérgyökeret mintegy 20 percig főzzük. Minden étkezés előtt 30 perccel 
ilyen teát igyunk. Kis idő elteltével érezni fogjuk, hogy emésztésünk megerősödik. 

� Ha gyomrunkban forróságot vagy egyenesen égést érzünk, borsmentából készített teával tehet-
jük rendbe, és a rossz emésztés is megjavul tőle. 

� Az édeskömény-tea szintén használ az emésztési zavarok ellen, és az emésztőrendszerbe beszo-
rult bélszelek problémáját is megoldja. 

� Egyes enyhe gyógynövények – például a szil vagy a fehérmályva – szintén nyugtató hatásúak 
az érzékennyé vált gyomorra. A szil védőbevonattal látja el a gyomor belső felületét, így a szö-
veteket semmi sem zavarja a gyógyulásban, a regenerációban. 

� Az édesgyökér – más néven medvecukor – a gyomor falán elhelyezkedő nyálkamembránok 
gyógyulását segíti elő. Az édesgyökérben két olyan anyag van jelen, amelyek együttes hatására 
egyhónapi kezelés után a gyomorban az elfekélyesedés akár 70-90 százalékkal csökken. 

� A természetgyógyászati üzletekben könnyen beszerezhető keserű gyógynövények szintén sokat 
javíthatnak az emésztésen. 

Testmozgás 

A Föld elemre nézve egyes mozgási formák nagyon jótékonyak, mivel a túl sok munka, a túl sok 
ideig tartó egy helyben ülés elgyengíti a gyomor és a lép meridiánt. Izomgyengeség esetén könnyen 
előfordulhat, hogy a gondok oka a kellő életerő hiánya. Legyünk tehát óvatosak, és a testmozgás 
megkezdésének első szakaszában elégedjünk meg napi 15-20 percnyi könnyű mozgással. Kezdet-
nek már az is nagyon jó, ha teszünk egy sétát a friss levegőn, és közben mélyeket lélegzünk. Ami-
kor aztán valamivel erősebbnek érezzük magunkat, növelhetjük a testmozgásnak mind az időtarta-
mát, mind az intenzitását. A túlerőltetést azonban mindig kerüljük. 

A lép és a gyomor meridián élénkítésére végzett nyújtási gyakorlat azzal kezdődik, hogy letérde-
lünk, és a kezünket a padlóra helyezzük. Gerincünket teljes hosszában egyenesen tartjuk, lassan 
belélegzünk, és testünk súlyát ráeresztjük a kezünkre. Kilélegzünk, közben a csípőnket a mennyezet 
irányába toljuk, fejünket hátrahajtjuk, és igyekszünk ellazulni. Figyeljük, ahogy a nyújtózkodás 
végigfut combjaink és törzsünk mellső részén. Kezdetben ne csüggedjünk, mert hetekig vagy hóna-
pokig tartó gyakorlásra is szükség lehet, amíg eljutunk a teljes eredményig. Az edzésben mindig a 
saját egyéni tempónkhoz igazodjunk. Ügyeljünk arra is, hogy a nyújtózkodás megkezdése előtt leg-
alább 10 perccel elvégezzük a megfelelő bemelegítést. Ha van rá lehetőség, iratkozzunk be valame-
lyik környékbeli jógaklubba, ott szakemberek irányítanak, és személyre szóló tanácsokat kapha-
tunk. 

 

Gyomor/lép nyújtási gyakorlat 



 

 
A gyomor reflexológiai pontjai (árnyékolt részek) 

 

Érintésterápiák 

Reflexológia 

Masszírozzuk a gyomorhoz kapcsolódó reflexpontokat – leg-
többjük a bal lábfej belső oldalán található. Ugyanazokat a pon-
tokat a jobb lábfejen is megmasszírozhatjuk. (Ld. a 42. oldalt a 
masszírozási technikákról – e-könyv: 25. oldal.) 

Akupresszúra 

A gyomor meridián közvetlenül a szem alatt kezdődik, onnan 
lefut az állkapocscsontig, aztán a kulcscsont elérése után befor-
dul a test belsejébe, és így bent jut el végül egészen a gyomorig. 
A szeméremcsont mellett ismét feljön a felszínre, onnan a comb 
elülső oldalán fut lefelé, és végső pontját a nagylábujj mellett, a 
második lábujj körmének tövénél éri el. 



 

GYOMOR 36 
A meridián fő energizálási pontja 5 centiméternyivel a térdcsont külső 
része alatt, a sípcsont külső részén található. Ennek a pontnak nagy a 
jelentősége, mert általa tudjuk leküzdeni a kimerültséget, és megtölte-
ni erővel az egész testet. Segítséget nyújt emésztési zavarok és a gyo-
mor egyéb rendellenességei ellen is, egyúttal erősíti a teljes emésztési 
rendszert. Ha partner-szervének megfelelő pontjával, a Lép 6-tal 
együttesen stimuláljuk, a hatás még jobb lesz (ld. a 81. oldalon talál-
ható ábrát – e-könyv: 47. oldal). Amikor megnyomjuk ezt a pontot, 
jelenítsük meg magunk előtt úgy, mintha ragyogó aranysárga színára-
dat venné körül, közben pedig hangoztassuk a léphez kapcsolódó han-
got: „HÚÚÚÚÚÚ”. 

Ez a pont moxázásra is rendkívül alkalmas (ld. az I. részben a 
moxázás ismertetését – 26. old. – e-könyv: 17. oldal), mert jól tudjuk 
vele erősíteni a gyenge emésztést, sőt még az energiaszintünket is fo-
kozhatjuk. 

 

Illóolajok 

Kömény: Serkenti az emésztőrendszer vérkeringését, és nyugtató hatású a gyomorra. Jót tesz emész-
tési zavarok, böfögés és püffedés ellen. Erősségi fokozata: Erős. 

Malabár-kardamomum: Idegfeszültség, aggodalmaskodás miatt fellépő emésztési rendellenességek 
ellen hatásos. Megszünteti az émelygést, jót tesz bélgörcs, csuklás, emésztési problémák, étvágyta-
lanság, beszorult bélszelek és haspüffedés ellen. Enyhe agyserkentő hatása is van. Erősségi fokoza-
ta: Erős. 

Koriander: Melegít és szárít, ezáltal javítja az energia szabad mozgását a gyomorban és az emésztő-
rendszer alsó részében. A kimerültség miatt elgyengült egyént felerősíti. A túlzott aggodalmaskodás 
következtében kialakult ideges depresszió ellen is hatásos. Erősségi fokozata: Erős. 

Édeskömény: Rendbe teszi az étvágyat. Az édeskömény-tea (csakúgy, mint a belőle készült olaj 
hasfelületbe történő bedörzsölése) erősítő hatással van a gyomorra és a belekre, továbbá jót tesz 
bélgörcs, emésztési zavarok, émelygés, csuklás és bélgáz-beszorulás ellen. Erősségi fokozata: Erős. 

Gyömbér: Emésztés közben fellépő fájdalom, a has ernyedtsége, étvágytalanság, utazás közben 
(vagy reggeli felkeléskor) jelentkező gyomorfelkavarodás, másnaposság és émelygés ellen alkal-
mazható. Az érzelmek terén annak a Föld-jellegű egyéniségnek tesz jót, aki túlzottan is függ mások-
tól, és aki súlyos önbizalomhiányban szenved. Erősségi fokozata: Közepes. 

Borsmenta: Hasfájás, emésztési zavarok, hányás, hasmenés heveny tünetei ellen alkalmas. Bors-
mentaolaj nagyon híg oldatával kenjük be a has felületét (az oldat 1 százalékosnál is hígabb legyen, 
vagyis maximum 1 cseppet 30 ml hordozóolajban oldjunk fel). A borsmenta tea formájában is hatá-
sos. Felfúvódás, ételmérgezés, utazás közben fellépő gyomorfelkavarodás (tartsuk készenlétben a 
kocsiban!) ellen jó. Megnyugtatja a gyomor izmait. Mentális stimuláló hatása is van. Erősségi foko-
zata: Erős. 



 

Érzelmek 

Órákig tart, amíg a szervezet feldolgozza a táplálékot. Az érzelmek is hasonlóképpen fortyognak 
bennünk, közben pedig esetleg émelygés, feszültségérzet keletkezik miattuk a szervezetben. A ma-
gát megmakacsoló gyomor egyszerűen megtagadhatja, hogy magába fogadja, megeméssze, és végül 
kibocsássa az anyagokat. Gondoljunk csak arra, hogy amikor nagyon aggódunk valami miatt, 
olyankor a gyomrunk valósággal görcsbe szorul, és émelygést érzünk. Ha az aggodalmat, a feszült-
séget nem vezetjük le, hanem hagyjuk, hogy tovább „rágja” a belsőnket, az lesz az eredménye, hogy 
fiziológiai szempontból is megbetegszünk, gyomorfekélyt kapunk. 

Van ellene egy egyszerű, olcsó és rendkívül hatékony megelőzési módszer, mégpedig a nevetés. 
Kutatók megállapították, hogy aki gyakran nevet, az kevésbé van kitéve a gyomorfekély és más 
emésztőrendszeri megbetegedés veszélyének. A nevetés stabilizálja, sőt javítja a testi funkciók mű-
ködését, és serkenti a szövetek öngyógyítását. 

Táplálkozási szokásainkat nagymértékben befolyásolják az érzelmi tényezők, és az élelmiszer-
ipar reklámszakemberei ezt nagyon jól tudják. Mesterien rávesznek bennünket arra, hogy azt együk, 
amiből nekik is hasznuk van – ínycsiklandozó ételekre beszélnek rá, de nem törődnek azzal, hogy 
hosszú távon is az egészségünket és az életerőnket szolgálják. A saját érdekeinket nekünk magunk-
nak kell szem előtt tartanunk, és át kell éreznünk annak a kérdésnek a fontosságát, hogy megtalál-
juk-e az olyan élelmiszereket, amelyek finomak és táplálóak is. Tartozunk ennyivel önmagunknak. 

A táplálkozásról szóló könyvek egyik fő témája mindig a sokféle helytelen étkezési beidegződés. 
Ezek mögött gyakran az rejlik, hogy az étel jelképezi az anyát, a szeretőt, a szenvedélyt, a biztonsá-
got, az életerőt és a jutalmat. Ha ezek közül valamelyikben hiányt szenvedünk, az iránta érzett só-
várgásunkat oly sokszor evéssel elégítjük ki, étellel töltjük ki a hiány miatt érzett ürességet. Étel 
helyettesíti a romantikát és a szerelmet, főleg ha ránk köszönt a stressz. A túl sok édes ételtől (az 
édes a Föld elemhez kapcsolódó íz) azt a kellemes érzést, azt a jutalmat véljük megkapni, amit más 
nem ad meg nekünk. Az ellenkezője is igaz, mert aki nem hajlandó enni, az abba az állapotba ke-
rült, hogy nem törődik magával. 

Ha meg akarjuk szüntetni az ezzel kapcsolatos problémáinkat, az első lépés: fel kell ismernünk, 
hogy igenis vannak ilyen problémáink. A következő lépés az legyen, hogy ne fojtsuk el, hanem 
kezdjünk hozzá tudatosan a megoldás megkereséséhez, és beszéljük meg az ügyet a barátainkkal 
vagy egy életviteli tanácsadóval. Alakítsuk úgy az életünket, hogy kizökkenjünk a túl sok vagy túl 
kevés táplálkozás megrögzött szokásából. A gondok gyökere szinte mindig az alacsony önbecsülés 
– vizsgáljuk felül, és arra koncentráljunk, hogy az önbizalmunkat miként tudnánk javítani. 

Virággyógyszerek 

Cikória: Azoknak való, akik „anya” típusúak, vagyis folyton aggódnak valakiért. Az ilyen szeretet 
néha birtoklássá és uralkodássá torzul. A cikória abban segít, hogy kialakulhasson az önzetlen sze-
retet. 

Fehér gesztenye: Olyan alkalmakra ajánlható, amikor az agyunk nem képes visszaállni a rendes 
kerékvágásba, és a gondolataink túlpörögnek. Abban is segít, hogy a problémáinkat objektíven mér-
jük fel, tisztába jöjjünk az érzéseinkkel, végül pedig kitaláljuk, hogy a gondok megszüntetése érde-
kében mit kell cselekednünk. 

Önmagunk megerősítése 

� A gyomrom jól és hatékonyan emészt. 
� Tudom, hogy a testemet táplálni kell, és megérdemlem a jó táplálékot. 
� A gyomrom alaposan feldolgozza az ételt, amit jóízűen megettem. 
� Jó formában vagyok, és szeretem az életet. 

Ezekkel a megerősítési szövegekkel jól lehet együtt alkalmazni a 87. oldalon (e-könyv: 51. old.), a 
lépről szóló fejezetben található megerősítéseket. 



 

Meditáció a Föld elem erősítésére 

Mielőtt hozzákezdünk a meditációhoz, igyekezzünk jól megjegyezni az éppen szóban forgó meridi-
ánok sematikus ábráját. (Jelen esetben a gyomor és a lép meridián elhelyezkedési rajzát.) Ne feled-
jük, a qi kiejtése „csí”, és hogy minden meridián bilaterális, azaz kétoldali (a test mindkét oldalán 
végigfut hosszában), a meditációban azonban csak a test egyik oldalán futó meridiánra koncentrál-
junk. Ha mód van rá, a meditáció szövegét olvassuk rá magnószalagra. A felolvasás érthető és lassú 
tempójú legyen, hangunkat vegyük lágyra. 

Keressünk egy nyugodt helyet, ahol elengedhetjük magunkat. Csukjuk be a szemünket. Figyel-
münket a légzésünkre koncentráljuk, és amikor azt vesszük észre, hogy már mélyebb, engedjük, 
hogy gondolatok lebegjenek elő, mint a felhők az égbolton. Néhány percig végezzük a tüdőről szóló 
fejezetben (188. old. - e-könyv: 109. old.) ajánlott légzőgyakorlatokat. 

Föld meditáció 

Képzeljük el magunkat, amint egy kellemes, meleg késő nyári napon gyümölcsfák között fekszünk 
egy gyümölcsöskertben. A fák érett gyümölcsöktől roskadoznak: aranyló körték, rózsás almák és 
édes, zamatos szilvák mindenütt. Ahogy nézzük a természet bőkezű ajándékait, eltölt a boldogság, 
amiért ilyen gazdag a termés. Hálát érzünk a meleg Föld iránt, hogy így ellát és táplál bennünket. 

Most pedig képzeljük el azt, hogy mindegyik kilégzéskor egy-egy gyökér bújik ki a gerincünk-
ből, sok kis gyökér a lábujjainkból, és mélyen a földbe hatolnak. Minden belégzéskor Föld Anya 
energiája árad be testünkbe. Jelenítsük meg magunk előtt ezt az energiát aranyszínű folyadék képé-
ben, és képzeljük el, ahogy szétomlik egész testünkben, feltöltődünk vele egészen a fejünk búbjáig. 

Most összpontosítsuk ezt az energiát a bal szemünk alá, a gyomor meridián kiindulási pontjára. 
Érezzük, ahogyan végigfolyik a testünk elülső részén, végig a lábunk külső oldalán, míg aztán eléri 
a Gyomor 36 pontot közvetlenül a térdünk alatt. Állítsuk meg és erősítsük fel a qi-t ezen a ponton, 
és jelenítsünk meg magunk előtt aranyszínű fényt, ahogy az behatol ezen a ponton a testünkbe, és 
energiával tölt fel, növeli a qi-t bennünk. Amikor úgy érezzük, hogy kellőképpen feltöltöttük ma-
gunkat ezen a ponton, eresszük lejjebb a lábunkon az energiafolyamot, míg el nem éri végső pontját 
a második lábujjunknál. Most koncentráljunk a nagy lábujjunk külső részére, a köröm alá, ahol a 
lép meridián kezdődik. Küldjük végig a qi-t a lábfejünkön egészen a Lép 6 pontig, amely a lábunk 
belső oldalán helyezkedik el, aztán végigfut a testünk elülső felén fel egészen a hónalj magasságáig, 
majd visszafordul lefelé, és lemegy a lépig. Képzeljük el a lápunkét, amint aranyló fény veszi körül. 
Hagyjuk, hogy gyomrunk és lépünk magába fogadja ezt a gyógyító fényességet. Föld Anya erejét 
így majd jobban át tudják venni, és jobban tudják életenergiává alakítani testünk számára. 

Minden érzékünkkel érezzük, ahogy az aranyló energia hullámai elborítják egész testünket, fel-
töltik elménket, testünket és szellemünket, egész lényünk mélységes kielégüléssel telik meg. Kö-
szönjük meg Föld Anyának. Erezzük, hogy energiánk mind erősebb és erősebb lesz, ujjaink és láb-
ujjaink felé árad, életerőtől duzzadunk… és ekkor kinyitjuk szemünket, testünket kinyújtóztatjuk. 

A lép 

A lép körülbelül féltenyérnyi méretű, és puha testszövetből áll. A mellkas bal 
oldala alatt helyezkedik el, közvetlenül a gyomor alatt. A nyirokrendszer leg-
nagyobb méretű szerve. 



 

Működése a nyugati felfogás szerint 

A lép fő feladata a vér szűrése, tárolása és tisztítása. Lebontja és eltávolítja az elhasználódott vörös 
vérsejteket, és a bennük lévő vasat újra hasznosítja hemoglobin termelésére, de hozzájárul az epe 
termeléséhez is a máj számára. A lépben van a szervezet vész-vértartaléka, ez adja bíbor színét. 
Kulcsszerepet játszik az immunrendszer működtetésében: antitesteket termel, amelyek semlegesítik 
vagy elhárítják a mérgező baktériumokat és egyéb külső betolakodókat. 

A hasnyálmirigy a gyomor mögött található, és egy csövön át a vékonybéllel van összeköttetés-
ben. A belső elválasztású (endokrin) mirigyek rendszerének része, mintegy 15 cm hosszú. Enzime-
ket bocsát ki, amelyek a vékonybélben közreműködnek a táplálék lebontásában, és a vér cukorház-
tartásának egyensúlyban tartásában is részt vesz. A hasnyálmirigy váladéka az egyetlen, amely 
mind a proteint, mind a zsírokat, mind a szénhidrátokat le tudja bontani. Kétfajta hormont termel: 
inzulint és glukagont. A glukagon a májban tárolt glukogént glukózzá (cukorrá) alakítja át, ezzel 
növeli a vér cukortartalmát, és közvetlen energiaforrásul szolgál a szervezet számára. Az inzulin 
ezzel szemben csökkenti a vér cukorszintjét, mert a felesleges glukózt glikogénné alakítja át, és az 
elraktározódik a májban vagy a zsírszövetekben. 

A tradicionális kínai értelmezés 

Elem: Föld 
Társszerv: Gyomor 
Klíma: Nyirkosság 
Évszak: Nyárutó 
Szín: Sárga 
Napszak: Reggel 9 és 11 óra között 
Testszövet: Izmok/hús 
Hang: Éneklés 
Érzékszerv: Száj 
Kifejező: Ajkak 
íz: Édes 
Érzelem: Együttérzés/aggodalom 
 

AZ EGYENSÚLYVESZTÉS TÜNETEI 

Érzelmi 

Gyökértelenség és talajvesztés érzése • A biztonság hiánya, bizonytalanság • Aggódás és 
megszállottság • Nyugtalan alvás • Nyafogó és önző viselkedésmód • Zavarodottság, határo-
zatlanság • Visszatérő negatív gondolatok • Rossz koncentrálóképesség • Kusza érzelmek • 
Elkényeztetettség • Nagyképűsködés 

Fizikai 

Petyhüdt has • Felfúvódás, elvizesedés • A test megereszkedése • Fáradtság és elnehezült, 
fájó végtagok • Hibás koordináció, hajlam a dyslexiára (olvasási zavarokra) • Duzzadt, hideg 
térdek és combok • Híg, laza széklet és hasmenés • Sárgás színű arc- és testbőr • Vizenyő és 
nyálka felgyülemlése • Vizelési problémák, vaginális folyás • Gyenge emlékezőképesség • 
Étvágyingadozások • Táplálkozási problémák • Irtózat a nyirkosságtól 

A kínai orvoslástan szerint a hasnyálmirigy nagyon szoros összefüggésben áll a léppel; magát a 
vonatkozó meridiánt is gyakran nevezik lép/hasnyálmirigy meridiánnak. A tradicionális kínai or-
voslástan felfogásában a lép alapvető szerepe a táplálék feldolgozása, a tápanyagok felvétele a szer-



 

vezetbe, a qi kivonása és a hasznosítható szétválogatása a hasznosíthatatlantól. A feldolgozott táp-
anyagkivonatból nyeri a szervezet az energiát és a qi-t, valamint ebből képzi a vért, amely aztán 
egyesül a tüdőből kapott qi-vel, és keveredésükből képződik az egész testben szétáradó igazi ener-
gia. 

Az ember fizikai energiaszintjének egyik legmeghatározóbb tényezője az, hogy milyen állapot-
ban van a lépe. Ha a lép gyenge, szinte mindig általános fáradékonyság lép fel. Azért, mert a lép 
látja el életerővel az összes többi szervet, és az szállítja, az osztja el az energiát. Ha működése kí-
vánnivalót hagy maga után, a szervezet fizikai, pszichikai és szellemi szinten egyaránt energiahi-
ányban kezd szenvedni. A lépet úgy is szokták nevezni, hogy „az égi qi földi folytatódása”, ami arra 
utal, hogy a születést követően már minden energiát a lép teremt a test számára. Mint majd később 
látni fogjuk, a vese az a szerv, amely viszont „az égi qi földi előzménye”. 

A lép végzi a tápanyagkivonatok bejuttatását a vérbe, és ugyancsak a lép feladata a test vérkerin-
gésének szabályozása. Biztosítja a szervezet ellátását tápanyaggal, és arra is ügyel, hogy a vér az 
érrendszerben maradjon. A lép energiája teherbírásra is hasznosul, mert a belső szerveket megtartja 
a helyükön, és működési zavarai esetén éppen ezért fordulhat elő, hogy a szervek megsüllyednek. 
Sok esetben ugyancsak a lép üzemzavarára vezethető vissza a vérzés egynémely típusa (köztük pél-
dául a haemorrhagia), de a krónikus hasmenés és az általános fáradékonyság is. 

LÉPÜNK EGÉSZSÉGÉNEK MEGŐRZÉSE 

Kínai táplálkozástan 

A Föld elemet tápláló élelmiszerek 

Gabona: köles 
Hús: marhahús (natúr) 
Gyümölcs: sárgabarack 
Zöldség: mogyoróhagyma 

Ennek az elemnek a jellemző íze az édes, tehát ha valaki nagyon szereti az édes ételeket, vagy ép-
penséggel erősen viszolyog tőlük, az arra mutat, hogy érdemes figyelmet szentelnie a Föld elemre. 
Mi, nyugatiak általában imádjuk az édességet, de nem szerencsés, ha valamelyik íz-fajtát túlzottan 
előnyben részesítjük a többi hátrányára, mivel az egészséghez és a jó közérzethez nélkülözhetetlen a 
táplálék változatossága. 

Az egyes ételekkel szembeni allergia rendkívül kiterjedt témakör. A kínai orvoslástan minden-
esetre a rossz emésztéssel hozza összefüggésbe. Egy okkal több tehát, hogy jó egészségi állapotunk 
megőrzése érdekében minél több gondot fordítsunk a lépünkre. 

Nyugaton fölöttébb divatba jött a nyers ételek fogyasztása, de Keleten nem tartják feltétlenül 
szerencsésnek. Ha valaki megfázott, netán gyenge a testfelépítése, a nyers étrend csak fokozza álla-
potát. (Ld. a megbetegedések belső és külső okairól szóló részt, 21. old. – e-könyv: 14. old.) Ha 
rendszeresen fogyasztunk bizonyos mennyiségű nyers élelmet, abból szervezetünk sokféle vitamint, 
ásványi anyagot és létfontosságú enzimet nyer, de ha hosszabb távon csakis ilyet fogyasztunk más 
ételek mellőzésével, kialszik bennünk az „emésztő tűz”. (A keletiek az emésztést így is szokták 
nevezni.) Túlzottan sok hideg és nyers élelemtől a lép egyszerűen elvizenyősödik, kialszik a tűz, és 
rossz emésztés lesz a végeredmény. 

Elsősorban azt kell megjegyeznünk, hogy a legtöbb élelemfajta akkor jó, ha mértékletességgel 
fogyasztjuk. Ha tehát valaki szereti a gyümölcslevet és a gyümölcsöt, kiegyensúlyozásképpen 
egyen meleg hatású ételt, fogyasszon meleg hatású fűszereket is. Kulcsszó az egyensúly. Mindany-
nyian különbözőek vagyunk, és magunknak kell megállapítanunk, hogy személyre szabottan éppen 
nekünk mi hoz egyensúlyt és harmóniát. Legyünk nyitottak mindenre, és igyekezzünk étrendünket 
ügyesen összeállítani az évszak, az éghajlat és a helyi adottságok által nyújtott kínálatból. 



 

Étkezési tanácsok 

1. Az őszi és a téli hónapok folyamán együnk kevesebb nyers ételt, fogyasszunk kevesebb gyü-
mölcslevet. 

2. A lép a szárazságot kedveli, tehát főleg a meleg, száraz ételeket részesítsük előnyben, és hasz-
náljunk melegítő hatású fűszereket, mint például a fahéj, a szerecsendió, a gyömbér és a 
kardamom, de jó a ginzeng is, mert erősíti a lépet. 

3. A köles lúgos, glutinmentes gabonafajta, amely nem termel nyálkát a szervezetben. Ha azonban 
helytelenül készítjük el, nagyon nehéz étel. Éjszakára áztassuk be, közvetlenül az elkészítés 
előtt alaposan öblögessük, végül pedig 10 percen át főzzük. Ha így járunk el, nem lesz nyúlós, 
ragadós. 

4. Az édesburgonya, a yam-gyökér, a tök, valamint a paszternák, a sárgarépa, a fehérrépa és 
egyéb karógyökerű zöldségféle jót tesz a lépnek, és éppen nyárutón (a Föld elem időszakában) 
van itt az ideje. 

5. A felesleges testfolyadék, a vizenyő megszüntetésére jó az aduki-bab, a lucerna, az árpa, a fe-
ketebors, a cayenne bors, a zeller, a csirkehús, a kukorica, a kapormag, az édeskömény, a fok-
hagyma, a torma, a vese, a spanyolbab, a citrom, a homár, a makréla, a majoránna, a gomba, a 
mustár, a mustárnövény levele, a szerecsendió, a vöröshagyma, a petrezselyem, a pisztácia, a 
tök, a szardínia és a dió. 

6. A Föld elem erősítésére szolgál még az alma, a sárgabarack, a cseresznye, a datolya, a szőlő, az 
őszibarack, a körte, a szilva, a málna, a szamóca (mindegyik gyümölcs lehetőleg enyhén meg-
párolva), a szelídgesztenye, a csicseriborsó, a courgette, az uborka, a bárányhús, a saláta, a 
mung-bab, a zab, a borsó, a sertéshús, a burgonya, a rizs, a spenót és a zöldbab. 

7. A fekete datolya segít feltölteni a qi-t és megszüntetni a kimerültséget. 
8. Ha sok a víz a szervezetünkben, legjobb, ha felvesszük az étrendünkbe az aduki-babot, a lucer-

nát, a szemesbabot, a zellert, a tengeri kagylót, a görögszénát, a salátát, a petrezselymet és a 
tengeri moszatot. 

9. Ha sok olyan ételt fogyasztunk, mint például a saláta, célszerű meleg hatású ételeket is enni 
hozzá, hogy a lépünk száraz maradjon, vagy pedig olyan salátaöntetet készítsünk hozzá, amely-
ben reszelt gyömbér van. 

10. A vércukorszintet jelentősen csökkentő, ezzel a hasnyálmirigyet erősítő táplálék az articsóka, a 
kelbimbó, a hajdina, az uborka, a fokhagyma, a zöldbab, a zab, a vöröshagyma, a szójabab és 
más hüvelyesek, valamint a moszat. 

11. Akinek gyenge a lépe, annak gondoskodnia kell arról, hogy megfelelő mennyiségű és jó minő-
ségű protein szerepeljen az étrendjén, mert javítja az anyagcseréjét. Ha azonban az emésztés 
nagyon gyenge, ajánlatos speciális ételkombinációs programot követni, legalábbis eleinte, amíg 
meg nem erősödik. 

Mivel a lép fontos szerepet játszik a vérrel kapcsolatos minden folyamatban, gondoskodnunk kell 
arról, hogy az étrendünkben bőven legyen jó minőségű „vérképző” étel: 

� A Lycii nevű cserje termését alkalmazzák a kínaiak vérképzésre és a lép erősítésére. 
� Klorofillban (a növények zöld levelében található anyag) gazdag táplálékfajtákkal javíthatjuk 

vérünk minőségét. 
� Vérképzés céljára a cékla is kiváló. 
� A vért erősítő élelem a sárgabarack, a spanyolbab, az aduki-bab, a kék és a zöld alga és moszat, 

a vörös alga, a csalán, a petrezselyem, a vizitorma, a tojás, a füge, valamint a halak, mint pél-
dául a szardínia. 

� A húsételek közismerten jó vérképzők. A TKO szerint, ha valamelyik szervünk gyenge, étren-
dünkbe éppen azt a szervet kell felvenni: ha gyenge a májunk, akkor együnk májat; vesénk 
energiájának növelésére együnk vesét, és így tovább. Ha követjük ezt az elvet, ne feledjük, 
hogy belsőségből is, más húsból is natúr állapotút vásároljunk, ne pedig feldolgozottat. 



 

A vért gyengítő hatásuk miatt nem ajánlott élelmiszerfajták a következők: 

� Zsíros, feldolgozott, mesterséges élelmiszerek és édességek. További élelmiszerfajták, amelye-
ket jobb hanyagolni, vagy csak mértékletesen fogyasztani: nyers gyümölcsök és zöldségek, tej-
termékek, cukor – mert ezek nyirkosságot idéznek elő a lépben. 

� Nem különösebben használ a lépnek a pörkölt mogyoró, a búza, az élesztő, a sör és a kávé. 
� Ne fogyasszunk túl sok hideg folyadékot vagy koncentrált gyümölcslevet, különösen paradi-

csomlét, vagy amelyik citrusféléből készült (pl. narancs, citrom), mert gyengítik a lépet. 

Egészségjavító gyógynövények és fűszerek 

� A gyömbér az egyik legfontosabb léperősítő. Készítsünk belőle teát, vagy pedig főzéskor ke-
verjük az ételbe. 

� Jót tesz a ginzeng is, mert erősíti, ionizálja a lépet. 
� A petrezselyemből vagy a zellerből főzött tea egyaránt kiváló a nyirkos lép megszárítására, 

mert kiűzi belőle a felesleges vizet. 

Testmozgás 

Ld. a 40. oldalt. (e-példányban 24. oldal) 

Érintésterápiák Reflexológia 

A lép/hasnyálmirigy reflexpontjai elsősorban a bal lábfejen találhatók. (A masszírozási eljárás 
leírását ld. 42. – e-példány: 25.–  oldalon.) 

Akupresszúra 

A régi kínaiak egybevették a lépet és a hasnyálmirigyet, mert ugyanaz a meridián táplálja mindket-
tőt. A lép/hasnyálmirigy meridián feladata a táplálék továbbítása és feldolgozása, valamint a kelet-
kező energia elvezetése és szétosztása. 

A lép meridiánnak 21 pontja van. A meridián a nagylábujj körme hegyének külső oldalánál kez-
dődik, majd végighalad a lábfej középvonalán, felfut a lábszáron, és eljut a gyomorba. Aztán belép 
a lépbe és a gyomorba, keresztezi a rekeszizmot, és a nyelv közepénél ér véget. 

A lép és a hasnyálmirigy reflexológiai pontjai (árnyé-



 

LÉP 6 

A lép meridiánok pontjai közt ez a legfontosabb. A lép működésének elégtelenségére utaló tünetek, 
vagyis étvágytalanság, híg széklet és fáradékonyság esetén folyamodunk hozzá. Azonban olyan 
hatása is van, hogy megindítja a szülési folyamatot, tehát terhes nőkön semmiképpen se nyúljunk 
hozzá. 

A pont az esetek nagy többségében érintésre erősen érzékeny, ezért könnyű megtalálni. Keressük 
meg a bokacsont befelé eső részét, és tegyük rá az ujjainkat. A pont ott lesz a középső ujjunk fölött, 
közvetlenül a bokacsont széle mellett. Óvatosan, finoman masszírozzuk meg, vagy egyszerűen csak 
tartsuk rajta a kezünket körülbelül egy percig. Ha közben olajat is használunk, az fokozza a hatást. 

Hogy ez a pont mennyire fontos, azt meggyőzően bizonyítja a pozitív hatások egész sora: 
� A nyirkosság felszárításának legfőbb pontja, és a nyirkossággal egyértelműen összefüggésben 

álló panaszokkal szemben nagyon hatásos, mert jót tesz a vaginális folyás és viszketés, a szék-
let nyálkássága és a vizelet zavarossága ellen. 

� Jó hatással van a vérre, mert táplálja. 
� Fájdalom megszüntetésére kiválóan alkalmazható, különösen hasi vagy nőgyógyászati jellegű 

tünetek esetében, mivel jól hat a méhre és a menstruációra. 
� A heves, fájdalmas, összecsomósodott vérrel járó, vagy éppen a túl gyenge menstruáció rendbe 

hozható a Lép 6 pont masszírozásával. 
� A Lép 6 a lép, a máj és a vese kereszteződési pontja, így masszírozásával egyúttal a máj ener-

giájának szabad áramlását és a vese működésének serkentését is elérjük. 
� Nyugtató hatással van az elmére, és határozatlankodás, döntésképtelenség, csapongás ellen is 

alkalmazható. 

LÉP 9 

Ez a pont a térd alatt, a lábszár belső oldalán, a lábszárcsont teteje alatt helyezkedik el. Érintésre 
gyakran érzékeny. Akkor folyamodjunk hozzá, ha víz gyűlik össze a lábban és a hasban, mert men-
tesíti a szervezetet a felesleges nedvességtől. Hasmenés, híg széklet, vaginális folyás és vizelési 
problémák előfordulása esetén is hatékony.  

 
A Lép 6 (lent) és a Lép 9 (fent) akupresszúrás pontok 

 

Kefés bőrdörzsölés 

A kefés bőrdörzsölés kitűnő módszer a szervezet méregtelenítésére, mivel a bőrön végzett gyengéd 
simítások stimuláló hatással vannak a nyirokrendszerre. A nyirokrendszer tisztításának egyik leg-
jobb ismert módja, és egyúttal a lépre is pozitív hatással van. Ha néhány hónapon keresztül naponta 
elvégezzük, javítja a test tónusát, feszességét is. A műveletet száraz bőrön, mintegy 3 percen át vé-
gezzük, utána zuhanyozzunk vagy fürödjünk. 



 

1. Dörzsöljük a sarkainkat és a lábfejeink felső részét hosszú nyelű sörtekefével. Hosszú, 
söprésszerű mozdulatokkal dörzsöljük a lábszárainkat is. Ügyeljünk arra, hogy a teljes bőrfelü-
letet érje a dörzsölés, és ne maradjanak ki a combok, sem a fenék. 

2. Egyik karunkat emeljük magasba, hogy a nehézségi erő lehúzza belőle a nyirkot a hónaljunkba, 
aztán gyengéden dörzsöljük a kefével a felemelt karunkat úgy, hogy a dörzsölés iránya mindig 
a hónalj felé haladjon. 

3. Dörzsöljük a törzsünket, mindig a szív irányába haladva. Amikor az alhashoz érünk, felfelé ha-
ladó irányban dörzsöljük a jobb kezünk felőli oldalt a csípőcsont belső oldalán, vízszintesen a 
bordák alatt a vastagbél szakaszán, majd lefelé haladó irányban a bal kezünk felőli oldalt, végül 
újból vízszintes dörzsöléssel zárjuk be a kört a medencei szakaszon. Így a vastagbél természe-
tes irányát követjük. A dörzsölést többször ismételjük végig. 

4. Amikor a mell kerül sorra, mindig kifelé, a hónalj irányába haladjon a dörzsölés. Vigyázzunk 
az érzékeny részeknél! 

Néhány hét elteltével bőrünk rugalmasabbá válik, és erősebb dörzsölést is elbír. Dörzsölés köz-
ben azt jelenítsük meg magunk előtt, hogy a testünk tisztul, és a nyirokrendszerünkben felgyűlt sok 
méreganyag a vastagbélbe áramlik, hogy azon keresztül majd eltávozhasson a szervezetünkből. A 
dörzsölési kúra kezdeti szakaszában előfordulhat, hogy a székletbe sok nyálka kerül. Ez jó jel, mert 
a szervezet csakugyan elkezdi eltávolítani magából az elhasználódott anyagot. A bőrdörzsölés is 
„homeosztatikus ellenállást” vált ki, ami tulajdonképpen nem mást jelent, mint hogy a testünk egé-
szen egyszerűen hozzászokik. Hogy elkerüljük a hatás eltompulását, annak az a legjobb módja, ha a 
naponkénti egyszeri vagy kétszeri dörzsölést mintegy három hónapon keresztül végezzük egyfoly-
tában, aztán lecsökkentjük heti két alkalomra. 

 



 

Illóolajok 

Keserű narancs: Jól kapcsolódik a léphez és a gyomorhoz. Elősegíti a qi áramlását hasi pangás 
vagy a szervek megsüllyedése esetén. Erősségi fokozata: Közepes. 

Feketebors: Növeli az új vörös vérsejtek képződését. Vérszegénység vagy súlyos vérveszteség ese-
tén felbecsülhetetlen értékű segítséget nyújthat. Erősségi fokozata: Erős. 

Benzoin: Letargia, a végtagok hidegsége és hasfelpüffedés ellen hatásos. Megnyugtatja azokat, akik 
hajlamosak az aggodalmaskodásra, erőt önt beléjük, és segít nekik, hogy összeszedjék magukat. 
Erősségi fokozata: Gyenge. 

Kömény: Felpüffedés ellen jó, és serkenti a lép „átalakító” működését, ezzel megszabadít a testben 
felgyülemlő nedvességtől. Erőségi fokozata: Erős. 

Édeskömény: Növeli a lép qi-jét és serkenti a nyirokrendszer működését. Enyhe vizelethajtó hatása 
van, ez jót tesz vértolulás ellen, és csökkenti a testsúlyt is. Javára válik mindenkinek, aki hajlamos a 
dolgok túlspekulálására. Segít az agynak egy kicsit kikapcsolódni. Erősségi fokozata: Erős. 

Tömjén: Negatív energia vagy negatív kisugárzású emberek áldozatain segít. Elringatja az elmét, 
belső békét és nyugalmat hoz. Nagyon erős hatással van az idegrendszerre. Ha az immunrendszert 
valamilyen veszély fenyegeti, segítségünkre siet, mert helyreállítja az energiaszinteket. Erősségi 
fokozata: Erős. 

Gyömbér: Melegíti és szárítja a lépet. Serkenti és erősíti az emésztőrendszert. Kiváló a hatása hasi 
ernyedtség, étvágytalanság, utazáskor fellépő émelygést (illetve nők reggeli émelygése) és hányin-
ger ellen. Érzelmi szempontból jót tesz az olyan Föld-jellegű személyiségnek, aki önértékelési zava-
rokkal küzd és önállótlan. Erősségi fokozata: Közepes. 

Citrom: Csökkenti a nyirokrendszer túlműködését és a kövérséget. Segít megszüntetni a szellemi 
restséget, erősíti az intellektust és a szellemi képességeket. Vírusölő hatásával az immunrendszer 
működésének hatékonyságát is fokozza. Serkentően hat a hasnyálmirigyre. Javítja a vérkeringést, 
növeli a lép vértárolási képességét, jót tesz a vérnyomásnak. Kitűnően alkalmas aranyér, visszér, 
orrvérzés és hajszálér-repedések kezelésére. Erősségi fokozata: Közepes. 

Majoránna (édes): Elgyengülés, kimerültség esetén pihentet és erőt ad. Lecsillapítja a mardosó vá-
gyódást, eloszlatja az őrült gondolatokat és vágyakat. Erősségi fokozata: Erős. 

Mirha: Letargia, illetve testi vagy lelki hidegség esetén ajánlatos, de a pozitív vagy negatív érzel-
mek túláradása ellen is hat. Úgyszintén alkalmas nehezen gyógyuló sebek, továbbá vaginális prob-
lémák és szájkipállás kezelésére. Kitűnően alkalmazható gomba- és baktériumölő, valamint gyulla-
dásgátlási célokra. Összpontosítja az energiáinkat, és a zaklatott léleknek békét, nyugalmat hoz. 
Erősségi fokozata: Közepes. 

Levendula, bergamott, teafa: Serkentik a szervezet fehérvérsejt-termelését. Erősségi fokozatuk: 
Gyenge (levendula), közepes (bergamott), erős (teafa). 

Eukaliptusz, rozmaring: sokféle baktérium és vírus ellen hatásosak, és javítják az immunrendszer 
működését. Erősségi fokozat: Erős. 

Érzelmek 

Az érzelmek közül a Föld elemhez az együttérzés és az aggodalom kapcsolódik. Ha valakiben a 
Föld elem elveszíti az egyensúlyát, gyakran tapasztaljuk, hogy az illető minduntalan arról beszél, 
hogy mire lenne szüksége. A lép működési zavarai az érzelmek terén negatív megnyilvánulásokban, 
csalódottság hangoztatásában, önzésben, nyafogásban, más emberekbe csimpaszkodásban válnak 
láthatóvá. Akik „epésen” viselkednek, negatív gondolatokat és érzelmeket táplálnak önmaguk iránt 



 

is, mások iránt is. Akinek gondjai vannak a lépével, azt gyakran kínozhatja a magára hagyatottság 
érzése, és könnyen úgy érezheti, hogy az egész világ ellene fordult. 

Az aggodalmaskodás elhatalmasodása az egyén Föld elemének kiegyensúlyozatlanságából ered, 
és egy idő után mániákus és rögeszmés viselkedéssé, mentális zavarodottsággá, másoktól való füg-
gőséggé, jelentősen eltúlzott érzékenységgé, szüntelen rágódássá fokozódhat. Ilyen például a foly-
ton gyermekéért aggódó szülő, a „tyúkanyó” személyiségtípus. 

A kínaiak szerint a lép „a gondolkodás tanyája”, vagyis a Yi, tehát a lép egészségi állapota nagy-
ban befolyással van a gondolkodási, a tanulási, a koncentrálási és az emlékezési képességekre. Ha a 
lépnek alacsony az energiája, az károsan hat a szellemi erőnkre, és rossz koncentrálóképességet, 
rágódásra való hajlamot, aggodalmaskodást és döntési képtelenséget idéz elő. 

Virággyógyszerek 

Hanga: Azok számára ajánlatos, akik túlzottan belemerülnek a problémáikba, folyton a mindennapi 
ügyeiken rágódnak és szüntelenül az egészségük miatt aggályoskodnak. Segít meglátniuk, hogy 
aggodalmaikat mi okozza, és erőt ad nekik, hogy mélyebb érzelmi kapcsolatokat alakíthassanak ki 
más emberekkel. 

Vörös szerecsendió: Azoknak való, akik túlzottan is rátelepednek szeretteikre. Rásegíti őket arra, 
hogy hogyan kell valakit vezetni és támogatni elnyomás nélkül, és így szeretteink a saját útjaikat 
járhatják, nem kell aggódni értük. 

Fehér szerecsendió: Elhárítja, megszünteti az agyunkba tolakodó gondolatokat, amelyek testileg-
lelkileg kimerítenek, és amelyek miatt képtelenek vagyunk a valóban fontos dolgokra koncentrálni. 
Nyugalmat, békét hoz egész lényünknek, mert véget vet elménk önmarcangoló tusakodásának, le-
csillapítja az álmatlanságot okozó vagy álmunkat megzavaró gyötrődést. 

Önmagunk megerősítése 

Az idevágó megerősítéseket akár énekelve is ismételgethetjük, mert az éneklés erősíti a lépet. 
� A lépem erős, és eljuttatja a táplálékot testem minden részébe. 
� A lépem ragyog, mint az aranysárga, meleg napfény, és testem megfiatalodik a gyógyító fény-

ben. 
� Gondolataim nyugodtak, összefogott vagyok, eltölt a békesség. 
� Lépem aranyló qi-t termel a táplálékból, megnő tőle az életerőm. 
� Eggyé válok Föld Anyával, biztonságban vagyok. 

Ld. a 72. oldalon (e-könyv: 42. old.) a gyomorról szóló fejezetet is, az ott bemutatott megerősítések 
jól kapcsolódnak ide is. 

Meditáció a Föld elem erősítésére 

Ld. a 72. oldalon (e-könyv: 43. old.) a gyomorról szóló fejezetben. 

A Tűz elem 

Társszervek: A Tűz elemhez a szív és a vékonybél kapcsolódik. A Tűz meleget, színeket és szen-
vedélyt hoz az életünkbe. Akiben nincs tűz, abból hiányzik az érzelmek melegsége. 

Klíma: Hőség. A túl sok hőség megárt a szívnek. Aki imádja a forróságot, vagy éppenséggel kü-
lönösen szenved a kánikulai időjárástól, abban valószínűleg kiegyensúlyozatlan a Tűz. Az átforró-
sodott, fájó ízületek arra utalhatnak, hogy a test valamelyik részében elharapózott a tűz. A láz, a 
szomjúság, a perzselő érzés a szívben vagy a bőr pirulása ugyanezt jelzi. Nyáron szervezetünk hője 



 

a testfelszín közelében igyekszik elhelyezkedni, hogy ellensúlyozó hatása révén hűvösséget bizto-
sítson a szervezetnek és felfrissítse. Az évnek ebben a szakában egyensúlyvesztési tüneteket legin-
kább a túlhevülés és a túl nagy mennyiségben felhalmozódott tűz szokott okozni. Kiegyenlítésekép-
pen forró időjárás idején hűtő hatású, könnyű ételeket fogyasszunk. 

Évszak: A nyári hőség és áradó napfény a legkedvezőbb időszak a növények számára, hogy tel-
jes erőből növekedjenek. Az ember is így van ezzel, mert nyáron több a testi energiánk, kedvet ka-
punk a sportolásra, a kertészkedésre, a gyalogtúrákra. A Nap ilyenkor van legmagasabban az égen, 
ugyanígy testi-lelki gyarapodásunk, belső melegünk is tetőpontjára hág. A nyár fontossága abban is 
ott rejlik, hogy ekkor gyűjtjük magunkba az év többi részében felhasználható energiatartalékainkat. 
Ha sehogy sem akar megfelelő mennyiségű tartalék energiánk összegyűlni, helyette inkább kime-
rültséget érzünk, annak oka leginkább az lehet, hogy kevés a vese-energiánk, illetve hogy az előző 
tél folyamán nem pihentünk, nem regenerálódtunk eleget. Ha ez a helyzet, mégiscsak tegyünk meg 
mindent nyári feltöltődésünk érdekében, mert különben a következő télen még lejjebb száll az ener-
giaszintünk, és még inkább ki leszünk téve a megfázásnak és egyéb vírusos fertőzéseknek. 

Szín: Vörös. Ha a szív egyensúlyzavarokkal küzd, a bőr erősen elszíneződik, vöröses árnyalato-
kat vesz fel. A piros vagy vörös szín szenvedélyes szeretete vagy éppenséggel nagyfokú utálata arra 
utal, hogy kiegyensúlyozatlan a Tűz elem. 

Napszak: Déli 11-től l-ig (szív) és délután 1-től 3-ig (vékonybél). 
Testszövet: A szív hajtja a vért a véredényekben. A lép és a máj is aktív résztvevője a vérkerin-

gés működtetésének, de a szabályozást, a ritmust a szív irányítja. (A lép észleli és pótolja a vérvesz-
teségeket, a máj pedig tárolja a vért.) 

Hang: Ehhez az elemhez a nevetés kapcsolódik. Előfordulhat, hogy valakinek folyton ott bujkál 
a nevetés a hangjában, de az is lehet, hogy éppen a másik szélsőség érvényesül, vagyis a vidámság 
és a humor tökéletes hiánya a hangban. A szív felügyelete alá tartozik a beszéd is, tehát az össze-
függéstelen motyogás, a hebegés, a dadogás, minden egyéb beszédhiba, valamint a túlzásba vitt 
fecsegés arra utal, hogy a szív működése kiegyensúlyozatlan. 

Érzékszerv: A nyelv. Már az ősi írásos emlékekben is az szerepel, hogy a nyelv a szív tükre. A 
TKO művelőinek különös figyelmet kell fordítaniuk a nyelv színére. Hegye állagának megfigyelése 
is rendkívül fontos, mivel ez a rész képezi le magát a szívet. A Tűz elem testváladéka a veríték, 
ebből egyenesen következik, hogy a szív irányítja az izzadást. Jusson csak eszünkbe, hogy akkor 
izzadunk legjobban, amikor nehéz testi munkát végzünk, és a szívműködésünk felgyorsul, hogy a 
több vérrel több oxigént juttasson az izmainkba. A régi kínaiak szerint a verítékezés kitisztítja a 
testet is, az elmét is. 

Kifejező: A kínaiak csak egy pillantást vetettek az arc színére, a bőr állagára, és azonnal tudták, 
hogy az illetőben a Tűz elem milyen állapotban van. Ha az arcszín rózsás, akkor a szív erős. Az arc 
fénytelensége és fakósága egyensúlyzavart jelez. 

Az egyensúlyvesztés tünetei: A leggyakoribb tünetek közé a szeretet és az önszeretet képessé-
gének rendezetlensége, az idegkimerültség, az ingerlékenység, az álmatlanság, a bőrpír és a szív 
bármilyen működési zavara tartozik. 

A szív 

A szív nagyjából ököl nagyságú izomdarab. A tüdő mögött helyezkedik 
el, és a mellkas bordázata védi. 



 

Működése a nyugati felfogás szerint 

A szív elsődleges funkciója az, hogy oxigénnel telt vért pumpáljon szét a testben az artériákon ke-
resztül. A vér leadja az oxigént, aztán a vénákon át ismét a szívbe áramlik, onnan pedig a tüdőbe, 
ahol megszabadul a széndioxidtól, és ismét oxigénnel telítődik. Ez a ciklus ismétlődik újra és újra. 
A szív az idő felét aktivitással tölti (szisztolét, vagyis összehúzódást végez), másik felében pihen 
(ez a diasztolé, az elernyedés). A szív és a vérkeringés egészsége és zökkenőmentes működése 
kulcsfontosságú előfeltétele az életnek és a szervezet összehangolt működésének. Minden működési 
zavarnak természetszerű ráhatása van a többi szervre és testszövetre. Ennek egyebek közt az az oka, 
hogy a vérkeringés a szervezet minden más rendszerével összeköttetésben áll, így a benne zajló 
folyamatok hatása mindenhová átterjed. 

A tradicionális kínai értelmezés 

Elem: Tűz 
Társszerv: Vékonybél 
Klíma: Forróság 
Évszak: Nyár 
Szín: Vörös 
Napszak: Déli 11 és 1 óra között 
Testszövet: Véredények (erek) 
Hang: Nevetés 
Érzékszerv: Nyelv 
Kifejező: Arckifejezés 
Íz: Keserű 
Érzelem: Öröm 

AZ EGYENSÚLYVESZTÉS TÜNETEI 

Érzelmi 

Szorongás, érzelmi problémák • Feledékenység • Túlzásba vitt álmodozás • Folytonos 
nevetgélés • A humorérzék hiánya, képtelenség az örömre • Az önszeretet hiánya • Alacsony 
önbecsülés • Kegyetlenség, gyűlölködés • Túlzott lelkesedés/izgalmi állapot • Frigiditás, hi-
degség • Nyughatatlanság 

Fizikai 

Az artériák megkeményedése, trombózis • Szívrohamok • Vérkeringési zavarok • Alacsony 
vérnyomás • Magas vérnyomás • Felforrósodott és fájó ízületek • Az arc vörös vagy hamu-
szürke elszíneződése • A szívkoszorúér megbetegedése • A bőr forrósággal járó kipirulása • 
Gyenge és szabálytalan érverés • Álmatlanság • Irtózat a túl meleg időjárástól 

A kínai orvoslástan szerint a szív a Tűz elemhez tartozik. Úgy is szokták emlegetni, hogy a Test 
Császára. Egyes régi szakkönyvek azt írják, hogy a szív határozza meg az egész szervezet állapotát 
és erejét. Testünk felépítése elsődlegesen a vese-energiától függ, ám ha a szív erős, a vérellátás bő-
séges és a vérkeringés akadálytalan, az már önmagában is biztosítja a megfelelő életerőt és a jó test-
felépítést. További fontos szereplő még a tüdő is, mert rá alapozódik az oxigénellátás és a széndi-
oxidtól való megszabadulás művelete. 

A kínai orvoslástan látásmódja szerint belső szerveink közül a szív az, amelyik leginkább kap-
csolatban áll a mennyel. Spirituális funkciójának megfelelően a „Shen Háza” névvel is illetik. A 
Shen fogalma fölöttébb összetett, számos értelmezés született róla. Mibenléte talán legjobban a 



 

„szellem” szóval fordítható le, bár egyes szakértők a szívet inkább „az elme házának” tartják. Min-
denesetre az egészséges, életerős, ragyogó szellemiségű emberről mondják azt, hogy jó a Shen-je. A 
jó Shen-re a ragyogó, csillogó szemek utalnak. 

A Shen-t „elme” értelmezésben is használhatjuk, ha azt vesszük kiindulási alapul, hogy a szív 
egyben a mentális folyamatok központja is, hiszen a szívnek erős ráhatása van mentális és emocio-
nális egészségünkre, különösen az emlékezőképességre, a gondolkodásra és az álmokra. Ha a szív 
erős, akkor az elme boldog és békés, az emlékezőképesség és a gondolkodás tiszta és éles, az álmok 
nyugodtak és érzelmi szempontból kiegyensúlyozottak. Álmatlanság, gyenge emlékezet (különösen 
a hosszabb távú emlékezés gyengesége), feledékenység, túlzásba vitt álmodozás, beszédhiba és ösz-
szefüggéstelen beszéd akkor jelentkezik a tünetek között, ha a szív energiája gyenge. 

SZÍVÜNK EGÉSZSÉGÉNEK MEGŐRZÉSE 

Kínai táplálkozástan 
A Tűz elemet tápláló élelmiszerek 

Gabona: kukorica 
Hús: birkahús 
Gyümölcs: szilva 
Zöldség: rostos zöldségek 

Az ízek közül a keserű fűződik a Tűz elemhez. A keserű íz behatol a szívbe, és lehűti, ha az túlhe-
vül. Egyúttal meg is tisztítja a szívet és a keringési rendszert az idők folyamán felhalmozódott lera-
kódásoktól. Aki azonban azért juttat szervezetébe keserű ízanyagot, mert gyengeségének, teste rossz 
működési hatásfokának javítását várja tőle, az csak mértékletességgel tegye. 

A Tűz elemet illetve a szívet erősítő élelmiszereknek ez a tulajdonsága általában már a színükön 
is meglátszik, ami nem véletlen, hiszen sok napfény épült be anyaguk szerkezetébe. Ilyen élelmiszer 
például a búza, a metélőhagyma, a napraforgómag, a sárgabarack, az őszibarack, a szilva, a lencse, 
a szamóca és a málna. 

Megjegyzés: A szamócát és más hasonló nyári gyümölcsöket csak olyankor igazán érdemes fo-
gyasztani, amikor a szezonjuk van. 

Étkezési tanácsok 

1. A keserű endívia, a cikória és a gyermekláncfű serkenti a szív és a vékonybél működését. 
2. A kesernyés ízű Tűz-ételek közül a spárga a leghatékonyabb, és különösen a tisztítóképessége 

nagy. 
3. A hántolatlan rizs és búza, de általában minden hántolatlan gabona korpája és csírája kesernyés. 

Fontos tehát, hogy a gabonaféléket természetes, hántolatlan formájukban fogyasszuk, együnk 
például barna rizst. 

4. A Longan-gyümölcs olyasmi, mint a mazsola, csak vöröses a színe. Javítja a vérképződést, és 
különösképpen jót tesz álmatlanság ellen. Az íze édes, így édes ízű desszertekben, levesekben 
fogyasztható. 

A szervezet vérszegénysége sokféle kiegyensúlyozatlanság okozója lehet, hiszen a megfelelő vérel-
látás biztosítja az agy, a létfontosságú belső szervek, az izmok és egyáltalán az egész szervezet jó 
működését. 
� Vérünk minőségét klorofillban (a zöldségek levelében található zöld anyag) gazdag étrenddel 

javíthatjuk. Növeli a hatást, ha egyúttal kölest vagy más gabonafélét is fogyasztunk. 
� A céklának vörös a színe, magas a vastartalma, tehát szintén jót tesz a vérképződésnek. 
� A vért erősítő további élelmiszerek: sárgabarack, spanyolbab, aduki-bab, kék és zöld alga és 

moszat, csalán, petrezselyem, vizitorma, tojás, füge, valamint a hal, de főleg a szardínia. 



 

� Bizonyított tény, hogy a húsételek is sokat használnak a vérképződésnek. A régi kínaiak sze-
rint, ha valamelyik belső szervünk gyenge, akkor jót tesz neki, ha valamilyen állatnak pontosan 
ugyanazt a szervét esszük (tehát máj-betegség esetén együnk májat). Ha követjük ezt a taná-
csot, fordítsunk gondot arra, hogy belső szervek esetében mindenképpen, más húsok esetében 
pedig lehetőleg natúr, feldolgozatlan terméket szerezzünk be ételünk nyersanyagául. 

A nyár hevének ellensúlyozásaképpen nyári étrendünk hűtő hatású, könnyű ételekből álljon. Azt 
részesítsük előnyben, ami könnyen emészthető. Az évnek ez a szaka a legalkalmasabb arra, hogy 
salátákat és helyben termett friss gyümölcsöket fogyasszunk. Vigyázzanak azonban azok, akik a 
nyári forróságban is hajlamosak néha fázni, és álljanak ellen a kísértésnek, ne egyenek nyers étele-
ket, salátákat és fagylaltot. Akiknek gyenge az immunrendszerük, azoknak viszont ajánlatos ezek-
nek a hideg, nedves ételeknek a fogyasztása, mert segíti a szervezetük őszi nyálkaképzését. 

A Tűz elemnek kárára van a túl sok fűszeres étel és az állati eredetű zsiradék csakúgy, mint az, 
ha magas a vér koleszterinszintje. A tőkehús, a tojás, a tejtermék és a cukor a koleszterinszintet 
megemeli, így a vér kevesebb oxigént képes szállítani a szívbe. Ha tehát csökkenteni akarjuk a ko-
leszterinszintünket, csökkentsük vagy teljesen mellőzzük a felsorolt élelemfajták fogyasztását. 

A fekete csucsor rokonságához tartozó növények (bors, padlizsán, dohány, paradicsom, burgo-
nya) gyengítik a szívet, különösen az olyan hűvös, nedves időjárási körülmények között, mint ami-
lyen Angliában szokásos. Mérgező hatású kalciumvegyületeket termelnek, amelyek különféle vér-
keringési problémákat idéznek elő, mint például a kezek és a lábfejek kihűlése. Ha ráadásul alkoholt 
is iszunk, az eredmény köszvény, reuma vagy ízületi gyulladás kialakulása lehet. A fekete csucsor 
növénycsoportja a szolanin nevű méreganyagot is tartalmazza, amely az erre hajlamos embereknél 
ízületi fájdalmak, ízületi gyulladás tüneteit válthatja ki. 

Nyugtató ételek 

A szívet a Shen, vagyis a szellem uralja, tehát nagyon is tanácsos észben tartanunk, hogy mely 
élelmiszerek serkentik a Shen-t, illetve melyek csillapítják, nyugtatják. A cukor, az alkohol, a tea, a 
kávé, minden feldolgozott étel, a bőséges esti étkezés, az éjszaka elfogyasztott bármilyen étel fel-
bolygatja, felzaklatja a Shen-t, de az is, ha az étkezések alkalmával magunkhoz vett táplálékban 
valamilyen összetevő túlzottan nagy részarányban szerepel. Ezzel szemben a citromfélék, valamint 
a hántolatlan gabonaneműek – rizs, zab, búza – nyugtatólag hatnak az elmére. A hántolatlan gabo-
nafélék nyugtató hatása kimondottan erős. Ez annak tudható be, hogy magas a szénhidrát-tartalmuk, 
és ettől megemelkedik a szervezet szerotonin-szintje. A szerotonin az agy fontos neuro-
transzmittere, és szerepe van a nyugodt alvásban, az elernyedésben. Szintén nyugtató hatást gyako-
rol a szellemre minden olyan élelem, amely ásványi anyagokban, főleg kalciumban, magnéziumban 
és szilíciumban gazdag. 

Kalciumban gazdag táplálékok: 

� klorofill hordozók, mint például a vizitorma, a sóska, a zsombor (borsikafű), a kelkáposzta, a 
brokkoli, a petrezselyem, a mustár és a gyermekláncfű zöldje 

� a mandula, a szezámmag (és a tahini), a brazildió, a napraforgómag, a tökmag 
� az aszalt füge, valamint a hüvelyesek, mint a különféle babok és lencsék 
� a fehér halhús, a lazac- és szardíniakonzerv (a halcsonttal együtt) 
� az olajbogyó és a zabszalmából főzött tea 
� a natúr húsból vagy halból csontjával együtt, zöldséggel és egy evőkanál ecettel főzött leves. 

Az ecet azért kell, mert kioldja a levescsontból a kalciumot. Sőt még tojáshéjat is belefőzhetünk 
a levesbe, persze tálalás előtt a csontokkal együtt kiszedjük belőle. 

� a tejben sok a kalcium, de a tejtermékekkel már óvatosnak kell lennünk, mert a bennük lévő 
kalcium problematikus kölcsönhatásban áll az ugyancsak bennük lévő foszforral és magnézi-
ummal, ami meggátolja a táplálék megfelelő felszívódását és beépülését a szervezetbe. A növé-
nyeknek a fekete csucsor rokonságához tartozó, imént már említett csoportjának tagjait, ha cit-
rusfélékkel fogyasztjuk együtt, az károsan hat a szervezet kalciumháztartására. Bort, sót, ecetet 
mértékletességgel fogyasszunk, mert az a hatásuk, hogy csökken tőlük a szervezet kalcium-



 

szintje. A szénsavas üdítőktől vagy a szódavíztől felszaporodik a szervezetben a foszfor, emiatt 
felbomlik a kalcium, a magnézium és a foszfor természetes egyensúlya, és csontritkulás fenye-
gethet. 

Magnéziumban gazdag táplálékok: 

� zöldségek, amelyekben sok a zöld klorofill (ld. a fenti felsorolás vonatkozó részét) 
� tengeri moszat 
� köles, barnarizs 
� aszalt sárgabarack és őszibarack, banán, datolya, avokádó, mazsola 
� lencse, borsó, bab, kesudió, szerecsendió 

Szilíciumban gazdag táplálékok: 

� fejessaláta, zeller, spárga, gyermekláncfű, torma, spenót, póréhagyma, articsóka, lucerna, a 
mustárnövény zöldje 

� szamóca, alma, sárgarépa, görögdinnye, uborka 
� rizs, napraforgómag, tengeri moszatok 

A hal-eredetű olaj (például a csukamájolaj) rendkívül javára válik a szívnek és az egész szerve-
zetnek, mert omega 3 zsírsavakat tartalmaz. Ajánlatos hetente legalább két adag lazac-, makréla- 
vagy egyéb hal-olajat fogyasztani. Omega 3 zsírsavakhoz lenolajjal is hozzájuthatunk, vegetáriánu-
sok számára ez ideális megoldás. A feldolgozatlan, hidegen sajtolt növényi olajokban értékes 
omega 6 zsírsavak is vannak, amelyek az omega 3 zsírsavakhoz hasonlóan jót tesznek az agyműkö-
désnek, a hormonoknak és egyáltalán az általános egészségnek. A hirtelen testsúlyvesztést eredmé-
nyező fogyókúráktól tartózkodni kell, mert megterhelik a szívet, ártanak neki. Sokkal helyesebb, ha 
inkább olyan étrendet alakítunk ki, amely mellőzi a telített zsírokat, helyette sovány húsok és ala-
csony zsírtartalmú ételek szerepelnek benne, és az olyan élelmiszerek fogyasztását is korlátozza, 
mint például a különféle sütemények, mert azokban rejtve ugyan, de mégis zsiradék található. 

A kulcsszó minden esetben a mértékletesség és a változatosság. A táplálkozás így még ráadásul 
több élvezetet is nyújt. 

Jótékony hatású gyógynövények és fűszerek 
� A kamillatea és a mentatea lehűti a túlhevült szervezetet, hatásuk csillapító és nyugtató. 
� A kapor és a bazsalikom megnyugtatja a szervezetet. A bazsalikom minden másnál jobban ja-

vítja az emlékezőképességet, és segít a koncentrálásban. 
� A fokhagyma köztudottan jót tesz a szívnek és a vérkeringésnek. 
� A kis mennyiségben használt cayenne bors javára válik a szívnek és a vérkeringésnek, továbbá 

a táplálék megemésztését is serkenti. 
� A mung-babból főzött tea egyszerű, de hatékony szer a vérnyomás mérséklésére. A reggeli fel-

keléskor öntsünk két evőkanál mung-babra forró vizet, és igyuk meg éhgyomorra. A tea alján 
visszamaradt mung-babot ne dobjuk ki, hanem délben ismét öntsünk rá 2,4 dl forró vizet, és azt 
is igyuk meg. A babokat továbbra is megőrizzük, és este újabb 2,4 dl teát ihatunk. A mung-bab 
egyébként levesbe is belefőzhető, salátába is keverhető. 

� Cassia-magot kínai növényeket forgalmazó szaküzletben szerezhetünk be. Hasonló íze van, 
mint a kávénak, és rendkívüli mértékben csökkenti a vérnyomást. Javítja a látás élességét is. 
Megpörkölés után porrá őröljük, egy teáskanálnyi port 2,4 dl forró vízben feloldunk, és az így 
kapott keveréket megisszuk. 

� A lótuszvirág magva is megnyugtatja az elmét és a szellemet. Levesbe, rizibizibe, főzelékbe 
keverhető. 

A meleg éghajlatú országokban nem véletlenül fogyasztják nagy mennyiségben az olyan csípős 
fűszereket, mint például a feketebors, a vörös és a zöld chili vagy a gyömbér. Ezek a fűszerek fella-
zítanak, vagyis kitágítják a pórusokat, hogy az így megnövekvő izzadás révén a hő el tudjon távozni 
a szervezetből. Végeredményben hűtő hatásúak, noha az ízük alapján egyáltalán nem ezt gondol-
nánk róluk. 



 

Testmozgás 

A szív és a kardiovaszkuláris rendszer erősítésére hetente háromszor alkalmanként 30-40 percnyi 
testmozgás ajánlatos. Legyen mérsékelt intenzitású, éppen csak gyorsítsa fel a szívverést. A Shen 
megnyugszik tőle. A gyakorlatok hatékonyságát mélylégzési technikák, vizualizáció, meditáció, 
masszázs és akupresszúra segítségével fokozhatjuk. 

A szív és a vékonybél meridián nyújtását szolgáló gyakorlat azzal kezdődik, hogy széttárt tér-
dekkel, egymáshoz illesztett sarkakkal leülünk a padlóra. Hátunkat egyenesen tartjuk, mély levegőt 
veszünk, és óvatosan megkezdjük az előrehajlást. Előrehajlás közben fokozatosan kilélegzünk, és 
igyekszünk térdeinket közelebb vinni a padlóhoz, fejünkkel pedig lábfejünket próbáljuk megközelí-
teni. Célunk az, hogy fejünkkel, könyökünkkel és térdünkkel minél jobban megközelítsük a padlót. 
Ne zavarjon, hogy csak hosszú hetek vagy hónapok múltán sikerül a célt teljesen elérni. Az edzés-
ben mindig a saját egyéni tempónkhoz igazodjunk. Ügyeljünk arra is, hogy a nyújtózkodás meg-
kezdése előtt legalább 10 perccel elvégezzük a megfelelő bemelegítést. Ha van rá lehetőség, irat-
kozzunk be valamelyik környékbeli jógaklubba, ott szakemberek irányítanak, és személyre szóló 
tanácsokat kaphatunk. 

Érintésterápiák 

Masszázs 

A szív közelében a szegycsont masszírozása segít megszüntetni a mellkasban felgyűlő feszültséget 
vagy szorítást, és oldja a nehéz légzést is. A masszírozást a szegycsont felső részén kezdjük, és apró 
körkörös mozdulatokkal haladunk lefelé egészen az aljáig, közben hosszasabban elidőzünk a feszü-
lő vagy fájó részeknél. Ha különösen érzékeny ponthoz érünk, vagy ha hirtelen emocionális jellegű 
fájdalom fog el, mondjuk hangosan: „HÓÓÓÓÓÓ”. Ennek a hangnak a kibocsátása erősítőén hat a 
szívre. Közben jelenítsünk meg magunk előtt rózsaszínű vagy zöld színt – hogy a kettő közül me-
lyiket, bízzuk a pillanatnyi intuíciónkra. Megtehetjük azt is, hogy megkérünk valakit, néhány percig 
tartsa a kezét a szegycsontunk legkiemelkedőbb pontján és a Szív 7 akupresszúrás pontunkon. A 
reggel 9 és 11 óra közötti időszak különösen jó a szívvel kapcsolatos műveletek végzésére. 

A szív/vékonybél meridián 



 

 

A szem túlzott megerőltetése vagy a hosszú órákon át asztalhoz kötött munkavégzés meggyengíthe-
ti a szív és a vékonybél meridiánt, de ugyanez a hatása az érzelmi stressznek is, amely könnyen 
komolyabb egyensúlyvesztésig fokozódhat. Az egyensúly helyreállításának egyik legjobb akupresz-
szúrás pontja a CV17 pont (a Nyugalom Tengere). Ez a szegycsontunk közepén található, és gyak-
ran nagyon érzékeny. Mint az imént ismertetett nyújtózkodási gyakorlatban, ennek a pontnak az 
óvatos masszírozása alkalmával is segít megszüntetni az itt felgyülemlett feszültséget és szorongást, 
ha rózsaszínű színt jelenítünk meg magunk előtt, és közben a szív hangját mondjuk hangosan: 
„HÓÓOÓÓÓ”. 

Reflexológia 

A szív reflexpontja a bal talpunk ujjai tövének párnás részén helyezkedik el. Mindig ügyeljünk 
arra, hogy ennek a pontnak az ingerlését ne vigyük túlzásba, inkább óvatosan masszírozzuk az áb-
rán beárnyékolással jelzett területet. (Ld. a 42. oldalt – e-könyv: 25. old. -  a masszírozási techni-
kákról.) 

Akupresszúra 

A szív meridiánnak kilenc pontja van. A meridián a 
szívből indul ki, de az első igazi pontja (Szív 1) a karok 
alatt található, mégpedig mindkét kar alatt. Innen tovább 
fut lefelé a karok belső oldalán, és a két kisujj köröm-
ágya alatt ér véget (Szív 9). Szabályozza a pajzsmirigy 
működését, és hatással van számos menopauzális tünetre, 
mint például a forróságrohamokra. 

 



 

SZÍV 7 

A szív meridiánnak ez a legfontosabb pontja, sőt a test összes akupresszúrás pontja közül ez az 
egyik legjelentősebb. Mindenekelőtt az elme megnyugtatása érhető el általa, de a rossz emlékező-
képesség megjavításához, az egészségtelenül heves szívdobogás lecsillapításához, a szorongás el-
oszlatásához és az álmatlanság megszüntetéséhez is segítségül hívható. A lehető legjobb pont, ha 
túlhajszolt, gondok közt vergődő egyéniséget akarunk megnyugtatni, vagy ha kényes, nehéz élet-
helyzetek nyomasztó hatását akarjuk feloldani. 

A Szív 7 a csukló belső oldalának bőrredőjén található. Hajlítsuk befelé a kézfejünket, és a másik 
kezünk hüvelykujjával finoman dörzsöljük meg csuklónkon a pontot, vagy egyszerűen csak tartsuk 
rajta körülbelül egy percen át. Közben lélegezzünk mélyeket, és figyeljük, ahogyan béke és nyuga-
lom áramlik testünkbe, lelkünkbe. 

SZÍV 9 

A szájkiszáradás, éjszakai izzadás, álmatlanság és mentális 
nyugtalanság tünetei által jelzett szívtúlhevülés csillapítható le en-
nek a pontnak a masszírozásával. Már az is jó hatást eredményez, 
ha a pont környékét, vagyis a kisujj hegyét és a körömágyat masz-
szírozzuk. Szintén hatásos, ha a másik kezünk mutató- és hüvelyk-
ujjával egyszerűen csak közrefogjuk a kisujj hegyét. 

A Szív 7 pont ingerlése férfiak esetében hatásosabb, mint nőknél. A 
nők inkább a szívburok meridiánnak, a Szívburok 7 pontnak a stimu-
lálására reagálnak nagyobb eredményességgel. A Szívburok 6 szintén 
kiemelkedő fontosságú akupresszúrás pont, egyike azoknak, amelyek 
javítják a képességünket a külvilághoz, önmagunkhoz és partnerünk-
höz fűződő jó kapcsolat kialakítására. Úgy is szokták nevezni, hogy „a 
szellem pontja”. Megfelelő mederben tartja az energiaáramlást, védi a 
szívet, és támaszul szolgál számunkra az olyan magánéleti kapcsolata-
inkban, amelyek annyira fontosak, hogy az esetleg felmerülő problé-
mákat túlzottan is a szívünkre vennénk. 

SZÍVBUROK 6 

Az alkar belső oldalának közepén helyezkedik el, mintegy két és félujjnyi távolságra a csukló bőr-
ráncától. Óvatosan tartsuk rajta a másik kezünket körülbelül egy percig, és figyeljük, ahogyan ki-
száll belőlünk a szorongás és a stressz. 

SZÍVBUROK 7 

A csukló belső oldalán, a bőrránc közepén található ez a pont. Hajlítsuk befelé a kézfejünket, és 
a másik kezünk hüvelykujjával finoman dörzsöljük meg csuklónkon a pontot, vagy egyszerűen csak 
tartsuk rajta körülbelül egy percen át. Figyeljük, ahogyan a szorongás kiszáll a testünkből. Partner-
kapcsolati problémák esetén ennek a pontnak az ingerlése különösen jó hatással van, mert erővel 
tölti fel az érzelmeinket. Ha a Szívburok 6 és a Szívburok 7 pontot egyszerre ingereljük, az eredmé-
nyek hatványozottan jelentkeznek. 

 



 

Illóolajok 

Jázmin: nagyon finom, érzéki olaj, nyugtató és érzelmileg melegítő a hatása. Oldja a depressziót és 
az apátiát. Segít a frigiditással, impotenciával vagy más szexuális problémákkal megterhelt partner-
kapcsolat normalizálásában. Helyreállítja az önbizalmat, és különösen jót tesz annak, akinek ala-
csony az önbecsülése. Erősségi fokozata: Erős. 

Levendula: jól illeszkedik a Tűz elemhez, mert képes tiszta hőt fejleszteni. Érzelmi szempontból 
lecsillapítja, megnyugtatja a stressztől zaklatott vagy kimerült Shen-t, ezért jól alkalmazható pánik-
rohamok, hisztéria vagy álmatlanság ellen. Békességgel ajándékozza meg a szellemet, nyugalom-
mal az elmét. Csökkenti a vérnyomást, lecsillapítja a túl erős szívdobogást. Erősségi fokozata: 
Gyenge. 

Neroli-narancs: felszabadít a szorongás, az idegesség, a hisztéria és a sokkhatás alól. Magasba eme-
li a Shen-t. Aki mély szenvedésbe merült el, azt újból megtanítja örülni. Kóros szívdobogás és ma-
gas vérnyomás ellen hatásosan alkalmazható. Tisztítja a vért. Erősségi fokozata: Erős. 

Palmarosa: érzelmi kiégettség és idegi túlfeszültség ellen jó. Lecsillapítja a túlzott szívdobogást, 
megszünteti az álmatlanságot, nyugalmat ad a nyughatatlannak. Erősségi fokozata: Közepes. 
Rózsa: egyike a szerelemmel és a szeretettel kapcsolatban leghatékonyabb aromaterapeutikus ola-
joknak. Aki túlhajszolja magát, azt megtanítja arra, hogy inkább újból önmagát szeresse elsősorban. 
Erősségi fokozata: Erős. 

Rozmaring: javítja a vérkeringést, erősíti a szív működését, emeli az alacsony vérnyomást. Hatása 
frissítő, serkentő. Segít megszabadulni a beszédhibáktól. (A beszédhibák a szívvel és a Tűz elem-
mel állnak összefüggésben.) Javítja az agy vérellátását, tehát élénkíti az agyat. Erősségi fokozata: 
Erős. 

Ylang ylang: nevezetes szexuális serkentőszer, afrodiziákum. Impotencia, frigiditás és egyéb szexu-
ális problémák ellen alkalmazható. Rendszertelen vagy túl gyors szívdobogás, magas vérnyomás, 
depresszió, szorongás, nyughatatlanság és örömérzésre képtelenség gyógyítására is használható. 
Erősségi fokozata: Erős. 

Érzelmek 

Az általános életérzéssé terebélyesedő elidegenedés sokak szerint annak a következménye, hogy az 
ember életmódja egyre kevésbé felel meg a természet rendjének. A szív egyenlő időt tölt erőkifej-
téssel és pihenéssel – mindannyiunknak fel kell mérnünk, saját egyéni életünk igazodik-e ehhez a 
ritmushoz. Ha nem, át kell értékelnünk életvitelünket. 

Az érzelmek közül az öröm, az élvezet kapcsolódik a szívhez és a Tűz elemhez. A pozitív érte-
lemben vett öröm megjelenési formája a lelkesedés, a szórakozás, a boldogság, a nevetés. A kínai 
bölcselet azonban úgy tartja, hogy az élvezet is árthat az egészségnek, ha túl sok vagy túl kevés jut 
belőle. Aki a szüntelen élvhajhászás kényszerében szenved, az nem tud nyugodni, és az erőlködés 
vagy a játékszenvedély erősen megterheli a szervezetét. A homeopátia elveit összefoglaló Materia 
Medica a túlburjánzott örömszerzési kényszert a „mánia” kategóriájába osztja be. A mértéktelenség 
megzavarja a Shen-t, vagyis a szellemet, és álmatlanság, szorongás, valamint kóros szívdobogás 
vagy más szívműködési zavar lehet a következmény. Egyes szakértők szerint a túl sok élvezet hát-
térbe szorítja a többi érzelmet, pedig a düh, a szomorúság, a félelem, a tépelődés is hozzátartozik a 
teljes emberi élethez. Ha akkor is az élvezet kerül előtérbe, amikor nem annak lenne itt az ideje, az 
megbontja a szív harmóniáját. 

A szív működési zavarai az „emocionális szívünk” problémáit vetítik elénk. Itt csapódik le az 
önszeretet hiánya, a gyermekkorban kapott kevés szeretet, a súrlódás a szülőkkel, a civakodás a 
partnerrel stb. Vigyünk életünkbe több szeretetet, szeressük magunkat egy kicsit jobban, és máris 
jobban meg tudunk birkózni a stresszel. 



 

Virággyógyszerek 

Párlófű: azok számára való, akik látszólag vidám természetűek, de a felszín alatt szorongással, 
mentális szenvedéssel küzdenek. Megszabadít a belső kíntól, mert fényt és örömöt hoz életünkbe, 
és megtanít arra, hogyan kell gondjainkat humorral felfogni. 

Fehér gesztenye: azokon segít, akiket vissza-visszatérő gondolatok kínoznak éjjelente, és emiatt 
ébren hánykolódnak az ágyban. Rendet rak a gondolkodás folyamataiban, így az elme hatékonyab-
ban és tisztábban tud működni. Olyan, mint a nyugalom fuvallata. Békét és harmóniát hoz, meg-
nyugtatja a Shen-t. 

A Tűz elem erősítésére alkalmas virággyógyszereket a vékonybélről szóló fejezet is említ a 116. ol-
dalon – e-könyv: 68. oldal. 

Önmagunk megerősítése 

� A szívem élvezettel pumpálja a vért testem minden sejtjébe. 
� A szívdobogásom az élet ritmusa. 
� Szívemet béke és öröm tölti el, meg akarom osztani mindenkivel. 
� Eltölt a szeretet, készen állok a boldog kapcsolatra. 
� Szeretem magamat. 
� Öröm és szeretet tölti el testemet-lelkemet. 

Ezekkel a megerősítési szövegekkel jól lehet együtt alkalmazni a 117. oldalon – e-könyv: 69. olda-
lon –, a vékonybélről szóló fejezetben található megerősítéseket. 

Meditáció a Tűz elem erősítésére 

Mielőtt hozzákezdünk a meditációhoz, igyekezzünk jól megjegyezni az éppen szóban forgó meridi-
ánok sematikus ábráját. (Jelen esetben a szív és a vékonybél meridián elhelyezkedési rajzát.) Ne 
feledjük, a qi kiejtése „csí”, és azt is tartsuk észben, hogy minden meridián bilaterális, azaz kétolda-
li (a test mindkét oldalán végigfut hosszában), a meditációban azonban csak a test egyik oldalán 
futó meridiánra koncentráljunk. Ha mód van rá, a meditáció szövegét olvassuk rá magnószalagra. A 
felolvasás érthető és lassú tempójú legyen, hangunkat vegyük lágyra. 

Keressünk egy nyugodt helyet, ahol elengedhetjük magunkat. Csukjuk be a szemünket. Figyel-
münket a légzésünkre koncentráljuk, és amikor azt vesszük észre, hogy már mélyebb, engedjük, 
hogy gondolatok lebegjenek elő, mint a felhők az égbolton. Néhány percig végezzük a tüdőről szóló 
fejezetben (188. old.) ajánlott légző gyakorlatokat. 

Tűz meditáció 

Képzeljük el azt, hogy egy szép nyári napon a vízparton heverünk. Az égbolt azúrkék, a Nap mele-
gen süt, és fénye mélyen belehatol testünkbe. A háttérben a hullámok gyengéd csobbanása hangzik, 
amint a partszegélyt nyaldossák. Szívjuk magunkba a nap melegét és fényét, és figyeljük, ahogy 
táplálja, erővel tölti fel testünket. Szívünk befogadja az energiát, és feltöltődik gyönyörű, lágy ró-
zsaszínű színével. Gyógyító erő tölti el, megnyugszik tőle, és szellemünket is elárasztja a nyugalom. 

Egész lényünkben szétáramlik a békesség, nyomtalanul elenyészik testünkből minden stressz és 
feszültség. Szívünk napról napra erősebb és egészségesebb. A rózsaszínű energia új erőt ad vérke-
ringésünknek, a vér szabadon száguld ereinkben. Érezzük, hogy tökéletesen képesek vagyunk a 
feltétlen szeretetre és odaadásra, és ez szívünket szeretettel, boldogsággal telíti. Jelenítsük meg ma-
gunk előtt a szív meridiánt, ahogy kiágazik szívünkből, végighalad a bal hónaljunkban, onnan to-
vább lefelé a karunkban, végül eléri a bal kezünk kisujj át. Hajtsuk végig az energiát ezen a csator-
nán, és érezzük, ahogy minden akadályt eltakarít az útjából. 



 

Az energiát ezután irányítsuk át a vékonybél meridiánunkba, amely a karunk külső oldalán fut 
végig, eljut a vállunkba, fel a nyakunkba, elkanyarodik a fülünk mellett, végül a fülünk előtt éri el 
végső pontját. Küldjünk energiát a vékonybelünkbe, hogy alaposan kitisztíthassa. A rózsaszínű, 
meleg energia új erőt ad a vékonybélnek, segít neki szétválasztani a tiszta anyagot a salaktól. Ez a 
hétköznapi életünkben is segítségünkre lesz, könnyebben tudjuk majd megkülönböztetni a jót a 
rossztól, így már gondolataink nem lesznek kuszák, nem leszünk többé határozatlanok. 

Jelenítsük meg magunk előtt, hogy hasunk alsó része egyre erősebbé válik. Szilárdan hiszünk 
abban, hogy vékonybelünk jól fel tudja dolgozni a táplálékot, jól beépíti testünkbe. Figyeljük, 
ahogy a rózsaszínű energia végigárad, végighullámzik testünkben, elménket, testünket és lelkünket 
örömmel és elégedettséggel tölti fel. Érezzük, ahogy energiánk egyre erősebb. Belsőnkből testünk 
külső részei felé árad, egészen az ujjainkig és a lábujjunk hegyéig. Egész lényünk elevenebb, ébe-
rebb… és ekkor kinyitjuk a szemünket, testünket kinyújtóztatjuk. 

Megjegyzés: A vörös színt könnyebb megjeleníteni magunk előtt, mint a rózsaszínt, de a hatása 
mégis a rózsaszínnek nagyobb. Akinek valamilyen gyulladás van a testében, netán láza van, az a 
rózsaszínt válassza. Akinek rossz a vérkeringése, esetleg testére inkább a hidegség jellemző, az in-
kább a vörössel próbálkozzon. 

A vékonybél 

A vékonybél nem más, mint egy körülbelül 7 méter hosszú, vékony cső. A 
gyomor alsó részénél helyezkedik el, a has középső és alsó részében fekszik 
összetekeredve, és a vastagbélbe torkollik. 

Működése a nyugati felfogás szerint 

A vékonybél egyaránt részt vesz a tápanyag továbbításában, valamint a feldolgozásában. Enzimeket 
bocsát ki, amelyek a hasnyálmirigyből és az epehólyagból származó enzimekkel vegyülve alkotóré-
szeire bontják a táplálékot. A proteinek aminosavakra, a szénhidrátok egyszerű cukrokra, a zsírok 
egyszerűbb elemeikre bomlanak le, így jobban fel tudnak szívódni a szervezetbe. 

A vékonybél belső felszínét apró, ujjszerű képződmények borítják, a nevük villi. Arra valók, 
hogy nagyobb legyen az emésztés céljait szolgáló felület. Szűrőként is működnek, megakadályoz-
zák az egyszer már kiválasztott méreganyagok visszaszívódását a szervezetbe. A táplálék apróra 
lebontott részecskéi az ide kapcsolódó érhálózaton át innen jutnak a májba, és közben még jobban 
lebomlanak, a szervezet többi részébe már a feldolgozottság magas fokán kerülnek. 

Ha a vékonybélben a méreganyagok túlzottan felszaporodnak, az lecsökkenti az emésztési fo-
lyamat gyorsaságát és hatékonyságát, gyengíti a tápanyagok felszívódását, vagyis a rosszul működő 
vékonybél nem képes megfelelően ellátni a feladatát. Az egyik ilyen betegség a kólika, amelyet a 
glutinnel szembeni allergia okoz. A glutin (más néven sikér) az a nyúlós, ragadós protein, amely 
sok gabonafélében, például a búzában is megtalálható. Az allergia miatt a bélbolyhok megsérülnek, 
súlyos felszívódási hiányosságok lépnek fel, egyes vitaminok és ásványi anyagok nem jutnak be a 
szervezetbe, hasmenés lép fel. A legjellemzőbb tünetek között az émelygés, a bűzös széklet, a has 
felpüffedése, az általános fájdalomérzet, a bőrkiütések megjelenése és a testsúlycsökkenés említhe-
tő. 

Vérünk minősége – vagyis hogy mennyi tápanyagot tartalmaz – nagymértékben függ az étren-
dünktől is, de attól is, hogy a vékonybél milyen hatásfokkal működik. A tápanyagból a vékonybél 
veszi fel a vasat, amely fontos szerepet játszik abban, hogy a vér a szervezet minden sejtjébe eljut-
tatja a friss oxigént. Ha kevés a szervezetben a vas, a vér oxigénszállítási képessége lecsökken. 



 

A tradicionális kínai értelmezés 

Elem:  Tűz 
Társszerv:  Szív 
Klíma:  Forróság 
Évszak:  Nyár 
Szín:  Vörös 
Napszak:  Délután 1 és 3 óra között 
Testszövet:  Véredények (erek) 
Hang:  Nevetés 
Érzékszerv:  Nyelv 
Kifejező:  Arckifejezés 
Íz:  Keserű 
Érzelem:  Öröm 

AZ EGYENSÚLYVESZTÉS TÜNETEI 

Érzelmi 

Szomorúság • Mentális zavarodottság • Örömtelenség • Kritikus és cinikus szemléletmód • 
Naivitás, hiszékenység • A problémák túlspekulálása • Sikervágy, de az elért sikerek sem-
mibe vétele • Nem tudja megkülönböztetni a jót a rossztól 

Fizikai 

Hasi izompetyhüdtség • Fájdalom az alhasban, a torokban vagy a vállakban 
Nyakfájás • Dupla toka • Tályogok, kelések a szájban és a felső ajkon • Teniszkönyök, 
vállmerevedés • Fejmozgatási nehézségek • Hallási problémák 
Vizelési nehézségek • Aranyér, visszér • Kólika • Vérszegénység 

A kínai orvoslástan felfogása szerint a vékonybél két fő funkciója egyrészt a „folyadékok kiválasz-
tása”, másrészt a „befogadás és feldolgozás” lebonyolítása. A vékonybél folyékony és szilárd hal-
mazállapotú, már bizonyos fokig megemésztett táplálékot vesz át a gyomortól, és „feldolgozza” – 
nevezetesen azt teszi vele, hogy szétválogatja „tiszta” anyagra és „salakanyagra”, vagyis elválasztja 
a tápanyag használható részeit a használhatatlanoktól. A „salak” a húgyhólyagba kerül, hogy onnan 
a vizelettel kiürüljön, a „tiszta” részek pedig a vastagbélbe mennek tovább, de nem eltávolítás cél-
jából, hanem hogy az élethez szükséges anyagokat a szervezet felszívhassa. A vékonybél tehát köz-
vetlen és funkcionális kapcsolatban áll a húgyhólyaggal (ez az oka annak, hogy „az egyensúlyvesz-
tés tünetei” fenti táblázatában a húgyhólyag problémái is szerepelnek). 

A vékonybél a léppel és a vesével együttműködve dolgozza fel a tápanyagot, bár fontos hangsú-
lyoznom, hogy ebben az összefüggésrendszerben a vékonybél szerepe alárendelt. 

Ha a vékonybél energiája megfogyatkozik, gyakran merülnek fel nehézségek a tápanyagok fel-
szívásában, és emésztési elégtelenség léphet fel. Alhasi panaszok jelentkezhetnek, különösen a 
hara-tájékon (a szeméremcsont és a köldök közötti rész, amelyet a keleti kultúrák az életerő és az 
egészség forráshelyének tartanak), továbbá könnyen előfordulhat a csípő és a lábak elerőtlenedése. 
A bélműködési zavarok még fejfájást és migrént is okozhatnak. 

Ha viszont túl magas a vékonybél energiaszintje, az a nyaktájék reggeli merevségét idézheti elő. 
Az alhasi szerveknél fellépő keringési elégtelenségek a hara hidegségéhez is vezethetnek. Ennek a 
hidegségnek olyan tünetei vannak, mint például a sűrű vizelési inger, esetleg a székrekedés és a 
hasmenés gyakori váltakozása. 



 

VÉKONYBELÜNK EGÉSZSÉGÉNEK MEGŐRZÉSE 

Kínai táplálkozástan 

A tűz elemet tápláló élelmiszerek 

Gabona: kukorica 
Hús: birkahús 
Gyümölcs: szilva 
Zöldség: rostos zöldségek 

Étkezési tanácsok 

1. Ehhez az elemhez az ízek közül a keserű kapcsolódik, így a keserű endívia, a cikória és a 
gyermekláncfű alkalmazható a vékonybél működésének serkentésére. 

2. A spárga kitűnő Tűz-étel, különösen erős a tisztító hatása – bizonyítja ezt az is, hogy fogyasztá-
sa után a vizeletnek erős a szaga. 

A Tűz elemnek kárára van a túl sok fűszeres étel, az állati zsiradék, valamint ha túl magas a vér 
koleszterinszintje. A szervezetbe került túlzottan sok zsír és koleszterin belepi a vékonybél bolyhait, 
így azok nem képesek megfelelő mértékben megszűrni a táplálékot. Ennek az a következménye, 
hogy a környező szövetek sejtjei nem kapnak elegendő táplálékot. Forró és fűszeres ételek túlzásba 
vitt fogyasztása forróságot idéz elő a vékonybélben, ha viszont nyers ételből fogyasztunk túl sokat, 
az a vékonybél hidegségét idézheti elő. 

Az étrendnek meghatározó befolyása van a vékonybél állapotára. A vékonybél a táplálék feldol-
gozása során sokfajta váladékot bocsát ki, egyebek közt enzimeket, amelyek a táplálék összetevői-
nek lebontását végzik annak érdekében, hogy megfelelő lehessen a felszívódás. Az említett váladé-
kok legnagyobbrészt a bélben keletkeznek, és csak akkor zökkenőmentes a működésük, ha az ét-
rend természetes anyagokból áll és harmonikus. Ha a táplálékban sok a mesterséges vagy ipari fel-
dolgozáson átesett élelem, az értékes bélflóra sorvadásnak indulhat. A bélflóra zavarmentes fenn-
maradása érdekében a természetes, „élő” joghurtban található Acidophilus baktériumot tanácsos a 
táplálékkal a szervezetünkbe juttatni, mert jó hatással van rá. 

Ha a vékonybél túlterhelt, heti két-három alkalommal együnk főtt rizst, és minden falatot leg-
alább ötvenszer, százszor rágjunk meg. A már említett „élő” joghurt és a benne lévő Acidophilus 
ilyenkor is segít, jótékony hatással van a vékonybélre, megnyugtatja. A méregtelenítési folyamat 
előrehaladottabb szakaszában a vékonybél tájékának óvatos masszírozásával is megpróbálkozha-
tunk. 

A szívről szóló fejezetben (91. old. – e-könyv: 52. oldal) már bővebben szóltam a Tűz elemet 
tápláló élelmiszerekről. 

Testmozgás 

A szív és a vastagbél meridián nyújtását szolgáló gyakorlat leírása a 97. oldalon – e-könyv: 57. ol-
dal – található. 

Érintésterápiák 

Masszázs 

Testünk bőrfelületének a vékonybél fölötti része körülbelül tenyérnyi méretű, és ha a vékonybél 
egészséges, akkor a tapintása lágy és sima. Ha enyhén megnyomjuk, egy kicsit megmozdul. Ha 
viszont méreganyag halmozódik fel benne, a has jelentős mértékben felpüffed, és elveszíti minden 



 

rugalmasságát. Egyes részei ilyenkor tésztaszerűen puhák, más részei megkeményednek, és a has 
tapintása egyenetlen, mert egyes helyeken gáz tölti fel, másutt folyadék. A vékonybél ráadásul a 
megváltozott súlyánál fogva meg is süllyedhet, és akadályozza az alhasi vérkeringést, ezzel pedig 
menstruációs zavarokat, visszerességet és aranyeret okozhat. A keletkező nyomás a hátat is terheli, 
elszorítja az ágyéktáji és a keresztcsonttáji idegközpontokat, és így az idegi ingerek kevésbé jutnak 
ki az alhasból, illetve az alhasi szervekből. Ennek következtében izomfeszültség alakul ki a hátban 
és a lábakban, megfeszül a rekeszizom, és a bordák körüli izomzat is összehúzódik. A tüdő emiatt 
elvizenyősödhet, továbbá a hasi pangás miatt a nyirokrendszer működése is gyengül. Ördögi kör 
alakul ki, mert mindez csak fokozza a méreganyagok felhalmozódását. 

A vékonybél tájékának masszírozása segít a túlterheltségi állapot megszüntetésében, és serkenti 
az energia szabad áramlását, a zavartalan emésztést és a salakanyagok zökkenőmentes kiszűrését. 

Ha a has nagyon kemény és érintésre fáj, akkor a masszírozást fokozott óvatossággal végezzük. 
Előfordulhat, hogy csomósodási tapintunk ki a vékonybélben. A csomók elnyomhatják a gerincből 
kiágazó idegpályákat, és izomfeszülést idézhetnek elő, végső soron pedig az izmok, az idegek, a 
nyirokrendszer és a véredények fájdalommal járó feszülését okozhatják. A csomók közvetlen masz-
szírozását mellőzzük, inkább csak enyhe dörzsöléssel lazítsuk fel magát az egész érintett területet, 
és csak ezt követően fejtsünk ki rá némi nyomást. 

A szem túlzott megerőltetése vagy a hosszú órákon át asztalhoz kötött munkavégzés meggyen-
gítheti a szív és a vékonybél meridiánt, de ugyanez a hatása az érzelmi stressznek is, amely könnyen 
komolyabb egyensúlyvesztésig fokozódhat. Az egyensúly helyreállításának egyik legjobb akupresz-
szúrás pontja a CV17 pont (a Nyugalom Tengere). Ez a szegycsontunk közepén található, és gyak-
ran nagyon érzékeny. Érzékenységére tekintettel masszírozását csak ujj-heggyel végezzük, körkörös 
mozdulatokkal. A Tűz elemhez a színek közül ugyan a vörös kapcsolódik, mégis azt javaslom, a 
szóban forgó területen kialakult feszültség és szorongás oldására a rózsaszínű színt jelenítsük meg 
magunk előtt. Közben próbáljuk a szív hangját mondani hangosan: „HÓÓÓÓÓÓ”. 

A terület vérkeringését légző gyakorlattal javíthatjuk a legjobban. Tegyük egyik tenyerünket a 
köldökünkre, a másikat a mellünkre. Óvatosan, lassan lélegezzünk be, töltsük fel testünket levegő-
vel, mintha léggömböt fújnánk fel. Fújjuk fel hasunkat olyanra, mint amilyen egy terhes nőé. Akkor 
csináljuk jól, ha a hasunkon fekvő kezünk megmozdul, a mellünkön fekvő nem. Tartsuk benn a 
levegőt egy kis ideig, aztán finoman, nyugodt tempóban engedjük ki, és közben képzeljük magunk 
elé, hogy a kilégzéssel együtt minden feszültség és méreganyag is távozik a szervezetünkből. 

Reflexológia 
A vékonybél reflexológiai pontja mindkét lábfejen megtalálható. A reflexológusok általában át-

lós irányban járatják rajta végig a hüvelykujjukat, vagy pedig egyenes vonalban haladnak vele a talp 
külső szélétől befelé. (Ld. a 42. oldalt – e-könyv: 25. oldal –  a masszírozási technikákról.) 

 



 

 
Akupresszúra 
A vékonybél meridián a kisujj körömágyának külső 
szélétől indul, végigfut a kar külső részén a könyök 
mögött, elhalad a váll hátsó részén, felkanyarodik az 
arccsontra, és a fül előtt jut el a végpontjára. 

 

 

VÉKONYBÉL 3 

Ennek a pontnak a masszírozása kiváló hatással van nyakmerevség, nyakszirti fejfájás, illetve a 
gerincen vagy a háton végighúzódó fájdalom ellen. A főbb erek, a húgyhólyag és a vékonybél me-
ridián mentén elhelyezkedő izmokra és inakra is erősen hat. 

A kézfej külső peremén található, körülbelül egyujjnyival a kisujj tövétől lefelé, közvetlenül az 
ízület alatt. Markoljuk meg a csuklónkat a másik kezünkkel, és a hüvelykujjunkkal erősen masszí-
rozzuk vagy nyomjuk meg a pontot hozzávetőleg egy percen át. 

Kiűzi a testből a felesleges nyirkosságot, egyúttal tisztítja az elmét. Így könnyebben találunk rá a 
helyes döntésre, és több erőnk lesz szembenézni az élet kihívásaival. 

Illóolajok 

Keserű narancs: görcsoldó hatású. Segít az ellazulásban, megszünteti az eldugulást, helyreállítja a 
természetes feszességet. Haspüffedés, hasi fájdalmak ellen ideális. Belélegezve elevenséget, élet-
kedvet visz a szervezetbe. Erősségi fokozata: Közepes. 

Feketebors: élénkíti a helyi vérkeringést, serkenti a renyhe emésztést. Enyhíti a fájdalmat és a gör-
csöket. Erővel tölti fel a belső izmokat, és segít a nehéz ételek megemésztésében. Erősségi fokoza-
ta: Erős. 

Kamilla: gyulladásgátló hatása van, és csillapítja a vékonybélben jelentkező görcsöket vagy fájdal-
makat. Ideális olaj kólika ellen. Erősségi fokozata: Erős. 

Ciprus: kitisztít és méregtelenít. Összehúzza az ereket, ezzel rugalmasabbá teszi az érfalakat. Erős-
ségi fokozata: Közepes. 

Majoránna: megszünteti a vékonybélben a testi vagy lelki feszültség miatt keletkezett csomósodási. 
Oldja a hát alsó részében fellépő izomgörcsöket. Élénkíti a vérkeringést, ezáltal megszünteti a vé-
konybél pangását, egyúttal megnyugtatja az alhast. Erősségi fokozata: Erős. 



 

Érzelmek 

A vékonybélnek a szív a társszerve; hogy ez a kapcsolat milyen szoros, azt akkor érthetjük meg, ha 
pszichológiai szemszögből vizsgáljuk. A szív uralja teljes mentális lényünket, a vékonybélnek pe-
dig a józan ítélőképesség és a döntéshozatal a felségterülete. 

A keleti orvostudomány felfogása szerint a vékonybél nemcsak a táplálékot emészti, hanem az 
érzelmeket is. Úgy nevezik: a Hasi Agy. A vékonybél meridián a befogadás és a feldolgozás tevé-
kenységét érzelmi, mentális és spirituális szinten is végzi. 

Ha a vékonybél nem képes megfelelően ellátni feladatát a „tiszta” és a „tisztátalan” szétválogatá-
sában, a fellépő tünetek között gyakran szerepel mentális állapotunk működési zavara. Ilyenkor 
nehezen tudunk világos, határozott döntéseket hozni, és ítélőképességünk is összetévesztheti a he-
lyest a helytelennel. A probléma olykor testileg is megnyilvánul, mégpedig hallási panaszok formá-
jában (a hangok „szétválogatása” nem megy zökkenőmentesen). A döntéshozatalhoz a szervek kö-
zül továbbá még az epehólyagnak is köze van, és esetleges gyengélkedése azt eredményezheti, hogy 
meghozott döntéseink, elhatározásaink következetes véghezviteléhez kevés lesz a bátorságunk vagy 
az elszántságunk. 

A vékonybél gyengesége viszont inkább úgy mutatkozik meg, hogy a döntést már meg sem tud-
juk hozni, mert elveszítjük a rendelkezésünkre álló információk szétválogatására és a megoldás 
különböző változatainak mérlegelésére irányuló képességünket, és így döntésünk elfullad a bizony-
talankodásban. Pedig egész életünk menetére talán az van a legnagyobb befolyással, hogy meg tud-
juk-e találni a jót, és ki tudjuk-e választani az előttünk álló lehetőségek közül a nekünk leginkább 
kedvezőt. Tisztában kell lennünk azzal, hogy mi a tiszta és mi a tisztátalan, illetve, hogy milyen 
értékrendhez igazodjunk. 

Akinek a vékonybele kiegyensúlyozatlan, annak ellentmondásossá válik az értékrendje, és nem 
lesz képes arra, hogy következetesen és céltudatosan viselkedjen akár hivatásában, akár partnerkap-
csolatában, akár egyáltalán bármiben, ami egyébként táplálná, a javát szolgálhatná. Ez végül önér-
tékelési problémákhoz, frusztrációhoz, elkallódáshoz, az élet lehetőségeinek elhibázásához vezet-
het. Az illető érzelmi élete szélesen kileng két szélsőség között: hol cinikus és szélsőségesen kriti-
kus szellemű, hol pedig naiv és hiszékeny. Akinek gyenge a vékonybele, hajlamos a rágódásra, és 
igyekszik mesterségesen szabályozni az érzelmeit – eredményül azt kaphatja, hogy mélységesen 
rögzül benne a szomorúság, és képtelen lesz az örömre. Ezzel szemben, akinek a vékonybelében 
túlzottan is sok az energia, az nyughatatlan, önmagát túlhajszoló, túl sokat magára vállaló, kapkod-
va étkező, kikapcsolódni képtelen ember, és elfojtja természetes érzelmeit. Duzzad benne az ambí-
ció, de gyakran előfordul, hogy sikereinek nem tud örülni. 

A keletiek ősi tapasztalata szerint a negatív érzelmek úgy csapódnak le a vékonybélben, hogy 
annak ez vagy az a része görcsösen összehúzódik. A harag a vékonybél jobb oldalát, a máj felőli 
részét húzza össze; a szorongás a lép melletti részt balra fent; a türelmetlenség a tetejét; a szomorú-
ság a két szélét, a félelem az alját. 

Virággyógyszerek 

Cerato: azok számára való, akik kételkednek a saját ítélőképességükben, és nem tudnak önálló dön-
tést hozni, hanem inkább másokhoz szaladgálnak tanácsért. 

Scleranthus: azoknak, akik határozatlanok, könnyen zavarba jönnek. Az ilyen emberek állandóan 
vacillálnak – még a hangulatuk is folyton ingadozik a boldogság és a szomorúság között. A 
scleranthus fokozza a gondolatok tisztaságát, és felébreszti bennünk a természetes bölcsességet, 
amely megbízhatóan vezet az utunkon. 

Verbéna: azok számára, akik valósággal szenvednek a vékonybelükben túltengő rengeteg energia 
miatt, mert túlzásba vitt munkába hajszolják magukat, és akkora bennük a hajtóerő, hogy képtele-
nek a kikapcsolódásra, képtelenek megpihenni a különben jól megérdemelt babérjaikon. 



 

Vadzab: azoknak, akik képtelenek amúgy igazából nekiszentelni magukat egy hivatásnak, egy part-
nerkapcsolatnak vagy bármilyen tervnek, foglalatosságnak. A vadzab azoknak való, akik előtt szá-
mos lehetőség áll, de mégsem tudják eldönteni, hogy melyik úton induljanak el. 

Önmagunk megerősítése 

� A vékonybelem boldogan felszívja a táplálékot, hogy testem egészségét szolgálja. 
� A táplálékot gond nélkül beépítem lényem minden szintjébe. 
� Gondolkodásom minden szempontból tiszta, bölcs és határozott. 

Ezekkel a megerősítési szövegekkel jól lehet együtt alkalmazni a 105. oldalon – e-könyv: 61. oldal –
, a szívről szóló fejezetben található megerősítéseket. 

Meditáció a Tűz elem erősítésére 

Ld. a Tűz elemről szóló fejezetet a 105. oldalon – e-könyv: 61. oldal. 

A Víz elem 
Társszervek: A húgyhólyag és a vese egymáshoz tartozik – az összes kapcsolódás között talán ez a 
legnyilvánvalóbb. A modern nyugati és az ősi keleti orvoslástan teljesen egyetért abban, hogy a 
vese és a húgyhólyag mind strukturálisan, mind funkcionálisan egymáshoz kapcsolódik. Közösen 
alkotják a szervezet vízelvezető zsilipjét: a vese kiválasztja a vizeletet, amelyet a húgyhólyag ösz-
szegyűjt, és addig tárol, amíg az el nem hagyja a szervezetet. Közös munkájuk szabályozza a test 
vízháztartását. 

Klíma: A Víz elem északhoz kötődik, így aztán nem meglepő, hogy a hideg éghajlati viszonyok 
kapcsolódnak hozzá. A Víz elemmel összefüggésben álló betegségeket az alacsony hőmérséklet és 
a nyirkosság elmélyíti, sőt a betegségek olykor kimondottan ezen tényezők miatt keletkeznek. A 
hideg a vese energiáját – akárcsak a tüdőét – fokozottan károsítja, ha nyáron elmulasztjuk a megfe-
lelő felkészülést. Akikben a Víz elem gyenge, azok általában utálják a telet és különösen érzéke-
nyek a hidegre. Nagyon fontos a gondos téli öltözködés és testhőmérsékletünk megőrzése. Fordít-
sunk nagy gondot otthonunk fűtésére. Legyünk óvatosak, mert a testünket hirtelen érő hideghatás 
megtámadhatja a szervezetünket. Különösen lényeges a vese tájékának védelme: ha télen egy sálat 
teszünk körbe a derekunkon, az valósággal csodákat művel vesénk energiájával, megóvja vesénk 
„tüzét”. 

Évszak: A tél. Akiben a Víz elem kiegyensúlyozatlan, az eleve nem szereti a telet, és azt tapasz-
talhatja, hogy télen a meglévő különféle betegségei súlyosbodnak. A tél az energia háttérbe vonulá-
sának, begubózásának időszaka. Ez a mozzanat is hozzátartozik az energia épségben tartásához, 
táplálásához és feltöltéséhez. A téli álom egyben befelé fordulás is. Eljön az elmélkedés ideje, meg-
vonjuk a mögöttünk álló év mérlegét, és eltűnődhetünk, hogy elértük-e a magunk elé tűzött célokat, 
illetve, hogy milyen tapasztalatokkal és tanulságokkal lettünk gazdagabbak. Télen a betegségek 
általában jobban rátelepednek a szervezetünkre, és egyebek mellett ez is közrejátszik abban, hogy 
éppen ez az évszak visel meg bennünket leginkább. A betegségek megelőzésére a legkézenfekvőbb 
tanácsok: öltözködjünk melegen, pihenjünk minél többet, és együnk melegítő hatású, tápláló étele-
ket. 

Szín: A sötétkék. Az is igaz viszont, hogy a veséhez a tradíció a feketét vagy a kék-fekete össze-
állítást társítja. Ha a vese egyensúlyzavarban szenved, olyankor az arcbőr kékesfekete árnyalatot 
ölthet, különösen a szemek alatti részeken, vagyis az arcnak azon a részén, amely a vese állapotát 
tükrözi. Ezen utóbbi jelenséghez enyhe püffedtség is társulhat. Aki öltözködésében fokozottan ked-
veli a kék színt, vagy aki éppen nagyon is kerüli, annak alighanem kiegyensúlyozatlan a Víz eleme. 



 

Napszak: Délután 3-tól 5 óráig (húgyhólyag). Akiben a Víz elem nincs egyensúlyban, azt ta-
pasztalhatja, hogy a napnak éppen ez az a szakasza, amikor leginkább elfogja a szorongás, a fáradt-
ság vagy az idegesség. Ha viszont éppen ilyenkor érzi magát valaki csúcsformában, az is a Víz elem 
enyhe kiegyensúlyozatlanságát jelenti nála, mert az húzódhat meg a háttérben, hogy a húgyhólyag 
energiája túlzottan is nagy. A szervezet az ebben az időszakban végzett vizelés révén szabadul meg 
a nap folyamán benne felhalmozódott salakanyagoktól. A vese napszaka a délután 5 és 7 óra közötti 
idő, és erre a szakaszra esik a szervezet energiájának mélypontja is. Ebben az időben könnyen el-
foghat bennünket a kimerültség vagy akár a letargia. Akinek gyenge a veséje, az jól teszi, ha ekkor 
inkább pihen vagy meditál. 

Testszövet: A vese a csontokkal és a csontvelővel áll összefüggésben, ami azt jelenti, hogy min-
den csont – beleértve a gerincoszlopot, a fogakat és a koponyát is – a Víz elemtől kapott energiának 
köszönheti az erejét és a szilárdságát. Akiben kevés a vese-energia, könnyen azzal szembesülhet, 
hogy puhák vagy törékenyek a csontjai, gyengék a lábai és a térdei, esetleg merev a gerince. Ez arra 
vezethető vissza, hogy a csontok fejlődése és karbantartása a vese egészségétől függ. Ugyanez ér-
vényes a csontvelőre és a gerincvelőre is, lévén a csontok részei, de még az agyvelőre, „a velő ten-
gerére” is. 

Hang: A sóhajtozás. Akiben a Víz elem nincs egyensúlyban, az tehetetlenkedik, és mindössze 
csak annyi telik tőle, hogy sopánkodik, nyög és sóhajtozik az élet mostohasága miatt. Meggyötört 
hangja jól tükrözi érzelmeit. 

Érzékszerv: A fül. A vese energiájának gyengesége gyakran jár együtt hallási zavarokkal. 
Kifejező: A Víz elem külső megjelenítője a haj. A fénylő, egészséges haj arra utal, hogy az illető 

vese-energiája erős. Ha viszont valakinek száraz, töredező, fénytelen a haja, korán őszül, a hajszá-
lak vékonyodnak vagy hullanak, ott alighanem a vese energiájának gyengesége rejlik a háttérben. 

Az egyensúlyvesztés tünetei: A Víz elem megértésének kulcsszava a cseppfolyósság, a folyé-
konyság. Ha testünkben vagy elménkben bármi olyan kiegyensúlyozatlanság jelentkezik, ami vala-
milyen folyadékkal függ össze – kiszáradás, szomjúság, túl nagy vagy túl kis mértékű izzadás, vize-
lési nehézség, a nyirokrendszerben fellépő elzáródás vagy duzzanat, a szexuális váladékok képző-
désének hiánya stb., vagy ha azt érezzük, hogy fuldoklunk a gondokban, esetleg fuldoklunk a köny-
nyektől –, azt jelzi, hogy a vesénk nem úgy működik, ahogy kellene. A vese táplálja az agyat, és a 
rövid távú, egyszerű emlékezés is a vese fennhatósága alatt áll. Az időskori feledékenység kialaku-
lásának az az oka, hogy az öregedési folyamat előrehaladásával a vese energiája hanyatlani kezd, és 
az agy nem kap elegendő táplálékot. A vese energiájának elégtelensége tanulásbeli problémákat is 
előidézhet. Ha valamilyen okból kevés csontvelő képződik, annak vérszegénység, homályos látás, 
nagyothallás vagy tinnitus (ez a kóros fülzörej orvosi neve) lehet a következménye. A tradicionális 
kínai orvoslástan a hát alsó részét „a vese palotájának” nevezi, és logikusnak tarja, hogy a vese 
energiájának zavarai derékfájdalmat, esetleg a lábakban jelentkező fájdalmat okozhatnak. 

A húgyhólyag is a Víz elemhez kapcsolódik. A vér és a nyirok úgyszintén szoros kapcsolatban 
áll a Víz elemmel, mert a szervezet folyadékrendszerének részei. A vizelés, az izzadás, a nyálkép-
ződés és a könnyezés szintén a Víz elem hatásköre. 

A hólyag 

A húgyhólyag tulajdonképpen egy izomfalú üreges tartály, amely az al-
hasban helyezkedik el. Egy cső pár, vagyis a húgyvezetékek révén össze-
köttetésben áll a vesével. 

 
 



 

Működése a nyugati felfogás szerint 

A vizeletkiválasztó rendszer a húgyhólyagból, a vesékből és a húgyvezetékekből tevődik össze. 
Működése a salakanyagok eltávolításának egyik fő eszköze. A húgyhólyagnak az a feladata, hogy a 
vesék által kiválasztott vizeletet tárolja, és időnként kiürítse. Rugalmas izomrostokból áll, így köny-
nyen ki tud tágulni vagy össze tud húzódni. Körülbelül 750 milliliter (háromnegyed liter) folyadék 
fér bele. Ahogy a folyadék fokozatosan felgyűlik a hólyagban, egyre nagyobb nyomást gyakorol a 
falára, és ettől kezdjük azt érezni, hogy ideje vécére menni. 

A tradicionális kínai értelmezés 

Elem: Víz 
Társszerv: Vese 
Klíma: Hideg 
Évszak: Tél 
Szín: Kék/fekete 
Napszak: Délután 3 és 5 óra között 
Testszövet: Csontok és csontvelő 
Hang: Sóhajtás 
Érzékszerv: Fül 
Kifejező: Haj 
Íz: Sós 
Érzelem: Félelem 

AZ EGYENSÚLYVESZTÉS TÜNETEI 

Érzelmi 

Riadószerű érzelmi feszültség • Sopánkodás • Sóhajtozás • Felfokozott érzékenység • Féle-
lem attól, hogy elsodor az élet • A gondolkodás és az érzelmi élet göröngyössége, olajozat-
lansága, szabad folyásuk akadozása • Sírási rohamok • Mély depresszió • Félelem, szoron-
gás • Gyanakvás 

Fizikai 
A húgyhólyag szabályozási és működési zavarai • A hátba átsugárzó izomfeszültség • Fe-
szülés a lábak és a csípők hátsó részében • Hidegérzet a gerinc mentén és a farban • Tom-
pa, lüktető fejfájás • Vérkeringési problémák • Isiász vagy lumbágó • Hólyaghurut és hó-
lyagfertőzés • Túl nagy mennyiségű és fakó, vagy éppen túl kevés és sötét színű vizelet • A 
verítékezés hiánya, kiszáradás, szomjúság • A kislábujj merevsége • Az ízületek törékeny-
sége • Görcsök vagy fájdalom a lábikrákban • Orrvérzés • A fej hátsó vagy felső részében 
jelentkező fejfájás 

A húgyhólyag az egyik legérzékenyebb szerv az egész szervezetben. Nemcsak fizikai ingerekre 
reagál, hanem az érzelmeinkre is. A félelem és a sokk (a kínai orvoslástan szerint ezek az érzelmek 
a Víz elemre hatnak) vizelési ingert válthat ki, mint ahogy az is, ha fázunk, vagy ha mezítláb hideg 
talajon állunk. A hólyag-betegségek – mint mindenki jól tudja, aki szenvedett már ilyenben – gya-
kori vizelési ingerrel járnak, de egy-egy alkalommal csak nagyon kevés vizelet ürül. 

A húgyhólyag nagyon fontos szerepet játszik a salakanyagok kiválasztásában és a szervezet mé-
regtelenítésében. Működéséhez a qi-t a vese biztosítja. Ha a vese nem tud elegendő qi-t szállítani, a 
vizelet bennrekedése vagy más vizelési gond jelentkezhet. Ha a hólyagnak vannak egyensúlybeli 
problémái, testünk és elménk a folyadékokkal kapcsolatos legkülönfélébb nehézségekkel találhatja 
magát szemben, hiszen – mint már említettem – a Víz elemben összpontosul minden, ami a csepp-



 

folyóssággal és a folyékonysággal összefüggésben áll. Az ízületek törékenysége, kiszáradás, króni-
kus szomjúság, a vizelés túlzott gyakorisága vagy éppenséggel megritkulása, elégtelen vagy nagyon 
is túlzott verítékezés, a gondolatok és az érzelmek szabad folyásának akadozása csakúgy fenyeget-
het, mint az általános félelem attól, hogy az élet valamiféle vízáradatként elsodor. A hólyag egyik 
legjellemzőbb tulajdonsága a rugalmasság, és elménk, testünk, szellemünk akkor működik igazán 
jól, ha ez a tulajdonság minden szinten jelen van bennük. Ha a húgyhólyag nem megfelelően üze-
mel, annak hatását szervezetünk összes többi része is megsínyli. A kínai orvoslástan álláspontja 
szerint a túlzásba vitt szex kimeríti a vese energiáját, és mivel a vese összefüggésben áll a húgyhó-
lyaggal, a „mézeshetek alatti hólyaghurut” jelensége léphet fel, ami bizony a mértéktelen szexnek 
tudható be. 

HÓLYAGUNK EGÉSZSÉGÉNEK MEGŐRZÉSE 

Kínai táplálkozástan 

A Víz elemet tápláló élelmiszerek 

Magvak: bab és borsó 
Hús: sertéshús 
Gyümölcs: datolya 
Zöldség: tengeri moszatok, algák 

A Víz elemet erősítő további élelmiszerek: 

� spanyolbab és aduki-bab 
� árpa és hajdina 
� olyan tengeri moszatok és algák, mint például a kombu, a wakame és a nori. 

A Víz elemet erősítő élelmiszerekkel kapcsolatban ld. még a veséről szóló fejezetet is (135. old. – e-
könyv: 78. old.). 

A Víz elemhez kapcsolódó íz a sós, ezért a kínaiak gyakran egy kis sót is hozzáadnak a gyógynövé-
nyekhez, mert így azok hatóanyaga könnyebben jut el a vese és a hólyag tájékára. 

Ha gyakori vizelési ingerünk van, és ha a vizelés égő érzéssel vagy fájdalommal jár együtt, vagy 
ha vizeletünk véres, akkor nagy a valószínűsége, hogy hólyagfertőzést kaptunk. A hólyaghurut és a 
többi hólyag-megbetegedés napjainkban a nők második leggyakoribb betegsége, egyedül csak a 
megfázás előzi meg. Általában a hólyagba vagy a húgyvezetékbe kerülő baktériumok okozzák. 

Mit tehetünk a hólyaghurut megelőzése érdekében? 

� Kerüljük a cukor és az édes ételek fogyasztását. 
� Igyunk minél több vizet, hogy kisebb legyen vizeletünkben a baktériumkoncentráció. 
� Az áfonyaszörp különleges vegyületeket tartalmaz, amelyek megakadályozzák, hogy a baktéri-

umok megkapaszkodjanak a vizeletkiválasztást végző szervek bélésének sejtjeiben vagy a hó-
lyag belsejében. A helyes adagolás: naponta mintegy 480 milliliter, vagyis körülbelül fél liter. 
Nézzük meg alaposan a szörpösüveg címkéjét, mert némelyik termékben magas a cukorszint, 
és az semmivé teszi a hatást. Egyes szaküzletekben kapható az a kiváló őrlemény, amelyben 
fagyasztva megdarált áfonyához acidophilus baktériumot adagoltak, ez rendkívül hatékony, és 
a megelőzésre nagyon jól alkalmazható. Jó a mirelit áfonya is, de ha csak lehet, a friss és natúr 
áfonyát részesítsük előnyben. 

� Mellőzzük a koffein fogyasztását, és csokoládéból is keveset együnk, mert koffein és cukor van 
benne. A tea és a kóla ugyancsak tartalmaz koffeint. 

Ha vizelési nehézségekkel küzdünk, próbálkozzunk az alábbi étrendi kiegészítőkkel: 

A vöröshagyma és a fokhagyma nagyon hatásos a vizeletkiválasztási rendszer fertőződése ellen, az 
almaecet úgyszintén. 



 

� A vöröshagymából készítsünk pépet, gőzöljük át, és használjuk borogatásként, vagy egyszerű-
en csak jó forrón tegyük rá a hasunkra a köldök alatt. 

� Együnk brokkoli- és káposztalevest. Az aduki-babból, zellerből, sárgarépából, burgonyahéjból 
vagy spárgából főzött levesek megszüntetik a hólyag-tájék nyirkosságát és túlhevülését. 

� Együnk borsót és spenótot. 
� A spanyolbab serkentően hat a salakanyagok kiválasztására, és kiváló vizelethajtó hatása van. 

A vese-rendellenességek miatti felpuffadás megszüntetésére készítsünk jó erős levest: 50 
gramm babot 1,2 liter vízben addig főzünk, amíg 240 milliliterre fogy. Mindig ügyeljünk rá, 
hogy a bab jól átfőjön. 

Hasznos gyógynövények és fűszerek 

� A csalántea jót tesz a hólyag fertőződései ellen. 
� Az uva ursi gyógynövény hólyaghurut és más fertőződések ellen nagyon jó. Tea formájában 

fogyasztható. 
� Igyunk olyan teát, amelyet péppé zúzott görögdinnye-magokból főztünk. Jót tesz a hólyagnak. 

Testmozgás 

A húgyhólyag és a vese meridián nyújtására végzett gyakorlat a combok hátsó részének izmait 
mozgatja meg. Üljünk le a padlóra, és nyújtsuk ki a lábainkat magunk előtt. Térdeinket ne feszítsük 
meg, tartsuk inkább lazán. Könnyedén hajoljunk előre, igyekezzünk megérinteni a lábujjainkat. 
Közben derekunkat tartsuk egyenesen. Ha a lábujjmegérintés nem sikerül, célozzuk a térdünket 
vagy a bokánkat. Maradjunk ebben a helyzetben, és közben lazítsunk. Lélegezzünk könnyedén, de 
jó mélyeket. Minden lélegzetvételnél arra koncentráljunk, hogy az energia végigfut a testünkön, és 
eljut egészen a combjaink hátsó részéig, ott ellazítja az izmokat, és azok mind jobban ki tudnak 
nyúlni. Ne zavarjon, hogy csak hosszú hetek vagy hónapok múltán sikerül a célt teljesen elérni. Az 
edzésben mindig a saját egyéni tempónkhoz igazodjunk. Ügyeljünk arra is, hogy a nyújtózkodás 
megkezdése előtt legalább 10 perccel elvégezzük a megfelelő bemelegítést. Ha van rá lehetőség, 
iratkozzunk be valamelyik környékbeli jógaklubba, ott szakemberek irányítanak, és személyre szóló 
tanácsokat kaphatunk. (Ld. az ábrát.) 

A vese és a hólyag meridián nyújtása 



 

Érintésterápiák 

Masszázs 

Ha túl hosszú ideig vagyunk álló testhelyzetben, az ártalmas a hólyag és a vese meridiánjaira, és 
kimerültséget, valamint deréktáji fájdalmakat okozhat. A Hólyag 23 egyike a legalkalmasabb pon-
toknak a vesetáji eredetű fáradtság kezelésére. (Ld. az ábrát a 130. oldalon – e-könyv: 74. oldal.) 
Ezt a pontot dörzsöljük a derék magasságában a gerincoszlop két oldalán, közben mondjuk hango-
san a vesehangot („VÚÚÚÚÚÚ”), és jelenítsünk meg magunk előtt sötétkék színt. 

Reflexológia 

A hólyag reflexológiai pontja mindkét talpon a sarok mellett található. Kövessük ujjunkkal azt az 
int, amely a húgyvezeték reflexzónája, és eljutunk a veséhez tartozó ponthoz. Hüvelykujjunk „meg-
sétáltatásával” óvatosan masszírozzuk meg a területet, mégpedig úgy, hogy a hólyaghoz kapcsolódó 
résztől a veséhez tartozó terület irányába haladjunk. Keressük a .,kristályokat”. (Ld. a 42. oldalt – e-
könyv: 25. oldal – a masszírozási technikákról.) 

Akupresszúra 

Az akupresszúrát nagyon sokszor alkalmazzák a vese és a húgyhólyag működésének serkentésé-
re és javítására. Ha a kezelés rendszeres, az még inkább jót tesz ezeknek a szerveknek. A húgyhó-
lyag feladata viszonylag egyszerű ugyan, de a meridiánján az akupresszúrás pontok a szervezet 
minden szervét és a test minden részét átölelik, sőt ez olyan meridián, amely az összes többire jelen-
tős hatást gyakorol. Ami pedig a saját ellenőrzési területét illeti, közvetlenül érinti a nyakat, a vállat, 
a hátat, a fart, a combok hátsó részét, valamint a lábikra húsos állományát. 

A Hólyag 1 pont mindkét testfélen megtalálható, nevezetesen a szemek belső zugánál. Innen 
függőleges irányban felfelé indul, végigmegy a homlokon, aztán a fejtetőn lefelé fordul, lemegy a 
nyak hátsó oldalán, és a hát felső részén két párhuzamos ágra válik szét. Az egyik ág a gerincosz-
loptól 2,5 cm-re, a másik 5 cm-re húzódik. A két ág lefut a háton, az ágyéktájnál keresztülmegy a 
veséken és a húgyhólyagon, aztán a combok hátsó oldalára megy ki, és a térd mögött egyesül. Foly-

A húgyhólyag reflexológiai pontjai (árnyé-



 

tatja útját lefelé, végighalad a lábikra hátsó oldalán, lemegy a lábfejre, és a kislábujj körömágyának 
kifelé eső részén ér véget. 

Rendkívül jó terapeutikus hatást eredményez, ha a hólyag 
meridiánnak a háti szakaszát masszírozzuk. Kérjük meg bará-
tunkat vagy partnerünket, hogy végezze el rajtunk, felfelé és le-
felé haladó irányban egyaránt masszírozza meg ezt a meridiánt, 
és közben azt is figyelje meg, hogy hol rejlenek a feszültségi 
csomók. Az is jó megoldás, ha két teniszlabdát bekötözünk egy 
zokniba, és hanyatt ráfekszünk úgy, hogy a labdák 2,5 illetve 5 
cm távolságra essenek a gerincoszlopunktól ugyanazon az olda-
lon, majd pedig óvatosan fészkelődünk és fel-le hengeredünk a 
labdákon testünk hossztengelye mentén, ezzel saját magunknak 
meg tudjuk masszírozni a hátunk egy kisebb szakaszát. 

HÓLYAG 23 

A vese és a hólyag erősítésének, energiaszintjük növelésének 
egyik legjelentősebb pontja. Helyezzük mindkét hüvelykujjun-
kat a derekunkra, és középső ujjainkkal keressük meg a pontot. 
A gerinc mindkét oldalán megtalálható. Az is hatásos, ha a terü-
letet összeszorított öklünkkel dörzsöljük és gyengéden ütöget-
jük. 

 

Illóolajok 

Bergamott: a vizeletkiválasztási rendszert hatékonyan mentesí-
ti a fertőzésektől. Értékes gyulladás- és fertőzésgátló. Megaka-
dályozza, hogy a húgycső gyulladása vagy egyéb megbetege-
dés átterjedjen a húgyhólyagra. Vigyázzunk, hogy erős – 
apsütésben ne kerüljön a bőrünkre, mert fototoxikus, vagyis 
fény hatására mérgezővé válhat. Erősségi fokozata: Közepes. 

Cédrusfa: a nemi szervek és a vizeletkiválasztó rendszer olyan megbetegedései ellen alkalmazható, 
amelyeket hideg vagy nyirkosság okozott. Enyhe vizelethaj-tó hatása van. A hólyaghuruttal sokszor 
együtt jelentkező fájdalom enyhítésére is alkalmas. Krízishelyzetben megnöveli erőnket és ellenálló 
képességünket. Kitűnő „alapozó” olaj. Meditáláskor is hasznunkra válik. Erősségi fokozata: Gyen-
ge. 

Muskátli: az egyik legjobb olaj a hólyag kiegyensúlyozatlansága miatt ránk leselkedő veszélyek 
elleni általános védekezésre. Serkentően hat az emocionális érzékenységre. Óvatosan lebontja azo-
kat a sorompókat, amelyekkel elzárjuk magunkat a külvilágtól. Fejleszti a szelídséget és a fogé-
konyságot, de érintetlenül hagyja legsebezhetőbb belső énünk védekező rendszerét. Gyulladás gátló 
hatású, hólyaghurut ellen jól alkalmazható. Kihajtja a vizeletet, segít eltávolítani a szervezetből a 
felesleges folyadékot. Erősségi fokozata: Erős. 



 

Boróka: a legerősebb vizelethajtók egyike. Megtisztít és méregtelenít. Fertőtlenítő hatású. Kiválóan 
alkalmas a szervezet tisztítására, hólyaghurut ellen, a vizeletkiválasztási rendszer megbetegedései-
nek gyógyítására. Ha túl sokáig használjuk egyhuzamban, túlterhelheti a vesét – csak rövid időn át, 
mértékletesen alkalmazzuk. Erőt, lendületet visz érzelmi életünkbe. Akik valamilyen pszichikai 
eredetű félelemtől, bizonytalanságérzettől szenvednek, és emiatt magányosak, visszahúzódóak, 
azokat lelkierővel és önbizalommal tölti fel. Erősségi fokozata: Közepes. 

Szantálfa: a vizeletkiválasztási rendszer rendkívül hatékony fertőtlenítője, amely egyúttal mégis 
szelíd és gyengéd. Megkönnyebbülést hoz a forró, gyulladásos jellegű hólyaghurut által okozott 
szenvedések alól. Érzelemvilágunkat megnyugtatja. Erősségi fokozata: Gyenge. 

A kamilla-, fenyő-, petrezselyem- és fokhagymaolajok szintén jól alkalmazhatók húgyvezeték-
gyulladás és hólyaghurut ellen. A teafa-, mirha- és levendulaolaj a szintén meglehetősen gyakran 
előforduló gombásodás ellen használható eredményesen. 

Érzelmek 

A hólyaghoz az érzelmek közül leginkább a „riadtság” kapcsolódik, és ez testilelki létünk minden 
szintjén megnyilvánul. Legjellemzőbb velejárója az izmokban fellépő feszültség. A hát legjelentő-
sebb felszíni izma a trapézizom, a latissimus dorsi és a gluteus maximus; alsóbb izomrétegeiben a 
legfontosabb a spinalis és a sacrospinalis. Ezekben az izmokban nagyon gyakran uralkodik el a fe-
szültség, és ez általában az érzelmek feszültségével függ össze. 

A hólyagra a veséhez hasonlóan nagy hatással van a félelem. Aki mély depresszióval küzd, aki 
nem tud felülkerekedni a mindennapi élet problematikus helyzetein, aki nem bír lépést tartani a vi-
lág változásaival, annak a hólyag-energiája könnyen kibillen az egyensúlyából. Különösen érvényes 
ez a gyermekekre, és jól megfigyelhető, hogy a kiegyensúlyozatlan, szorongó gyermekek körében 
nagyon gyakori az ágyba vizelés. Felnőttek esetében inkább a megrögzött gyanakvás és a hosszú 
időn át tartó féltékenykedés okozhat hólyagproblémákat. 

Virággyógyszerek 

Rockwater: a Bach-féle füvészkönyv által ajánlott virággyógyszer azok számára, akik túlzottan szá-
razan, mereven viszonyulnak az élethez, és sok esetben olyan szigorúak önmagukkal szemben, 
hogy a legkisebb élvezetet sem engedik meg maguknak, legmélyebbről fakadó szükségleteikről sem 
vesznek tudomást, és mindezek következményeképpen testükben, izmaikban is merevség uralkodik 
el, különösen a gerincük mentén futó izmaikban. A rockwaterből készült virággyógyszer lágyságot 
hoz életünkbe, és fejleszti a rugalmasságot, az alkalmazkodó készséget. 

Szőlő: azoknak való, akikből hiányzik a rugalmasság, akik önfejűek, mindenáron főnökösködnek, 
makacs akarnokok. Ezek a jellemvonások merevséget idézhetnek elő a testben, különösen a hátban, 
ahol a hólyag meridián fut. A szőlő nem zavarja az ilyen egyéniség érvényesülési vágyát, engedi 
játszani a vezér szerepét, de oldja a merevséget. 

A Víz elem erősítésére alkalmas virággyógyszereket a veséről szóló fejezet is tartalmaz a 147. olda-
lon – e-könyv: 84. oldal. 

Önmagunk megerősítése 

� A hólyagom megszabadít a felesleges folyadéktól. 
� Alkalmazkodó vagyok, és kitárom magam az élet felé. 
� Magamba szívom a gyógyító sötétkék fényt, és érzem, ahogyan kitisztítja és megnyugtatja a 

hólyagomat. 
� Nem félek. 



 

Ezekkel a megerősítési szövegekkel jól lehet együtt alkalmazni a 148. oldalon, a veséről szóló feje-
zetben található megerősítéseket. 

Meditáció a Víz elem erősítésére 

Mielőtt hozzákezdünk a meditációhoz, igyekezzünk jól megjegyezni az éppen szóban forgó meridi-
ánok sematikus ábráját. (Jelen esetben a húgyhólyag és a vese meridián elhelyezkedési rajzát.) Ne 
feledjük, a qi kiejtése „csí”, és azt is tartsuk észben, hogy minden meridián bilaterális, azaz kétolda-
li (a test mindkét oldalán végigfut hosszában), a meditációban azonban csak a test egyik oldalán 
futó meridiánra koncentráljunk. Ha mód van rá, a meditáció szövegét olvassuk rá magnószalagra. A 
felolvasás érthető és lassú tempójú legyen, hangunkat vegyük lágyra. 

Keressünk egy nyugodt helyet, ahol elengedhetjük magunkat. Csukjuk be a szemünket. Figyel-
münket a légzésünkre koncentráljuk, és amikor azt vesszük észre, hogy már mélyebb, engedjük, 
hogy gondolatok lebegjenek elő, mint a felhők az égbolton. Néhány percig végezzük a tüdőről szóló 
fejezetben (188. old. – e-könyv: 109. old.) ajánlott légző gyakorlatokat. 

Víz meditáció 

Képzeljük el magunkat, amint egy nagy, ódon karosszékben ülünk egy szobában, amelyet csak a 
kandalló tüzének meghitt, meleg fénye világít be. Az izzó parazsak narancssárga és vörös színben 
játszanak, a lángok lobogása mágikus rajzolatokat vetít elénk. Odakinn hideg van, metsző téli este, 
a fák hóval lepett csupasz ágai a fakó kékesszürke égre meredeznek. A talajt fagy dermeszti ke-
ményre. Mindent elborít a tompa csönd. Szemünket újra a tűz vonzza magára. Boldogan meredünk 
a lángokba, megpróbáljuk megfejteni a tűz figuráinak rejtélyes üzenetét. A lángok egy új világ fel-
fedezésére hívnak, a fényesség birodalmába csalogatnak. Érezzük, ahogy belénk hatol a tűz fénye, 
és feltölti az energiánkat. A bennünk lappangó félelmek, szorongások reményekké és az újs világ 
felé való kitárulkozássá változnak, mert elfog a bizonyosság, hogy hamarosan eljön a tavasz. Tuda-
tunkkal szívjuk ki a tűzből a melegséget és a fényt, és képzeljük, hogy átáramlik belénk, megtölti a 
derekunkat és a gyomrunkat. Érezzük, ahogy szétterjed bennünk, és behatol a vesénkbe is. Koncent-
ráljunk a melegségre, és tudatosítsuk magunkban, hogy feltölti, megújítja vesénk qi-jét. Tereljük le 
a melegséget a térdünkbe és a lábfejeinkbe is: érezzük az éltető energia ragyogó sugárzását. 

Most pedig irányítsuk az energiát a talpunkba, ahol a vese meridián kezdődik. Összpontosítsunk 
a talpunkon a Vese 1 akupresszúrás pontra, és koncentráljunk arra, hogy elindul onnan a qi folyama. 
Irányítsuk fel a qi-folyamot a lábszárunkon át a köldökünkig, és fogjuk csomóba, hadd töltse fel 
bensőnket, főképp a vesénket melegséggel és gyógyító energiával. Aztán vezessük tovább a qi-t a 
kulcscsontunk alatti pontig, ahol a meridián véget ér. Vigyük át az energiát a szemünk belső zugá-
hoz, a hólyag-meridián kezdőpontjához. Érezzük, ahogy a qi elhalad a fejünk tetején, lemegy a nya-
kunkon, ott kettéválik két párhuzamos csatornára, és azok végigfutnak a gerincünk mellett. Idézzük 
magunk elé, ahogy a gyógyító energia felold minden rögöt és merevséget a hátunkban. Vezessük 
tovább a qi-t a meridiánon végig le a hátunkon, végig a lábunk hátsó oldalán, keresztül a térdeinken, 
le egészen a kislábujjunkig, ahol a meridián végződik. 

Érezzük, hogy energiánk egyre erősebb. Mozgassuk meg ujjainkat és lábujjainkat, immár megfi-
atalodva és feltöltődve… és ekkor kinyitjuk szemünket, testünket kinyújtóztatjuk. 



 

A vese 

A vese kettős szerv. Mindkét vese alakja olyan, mint a fülkagylóé. A derék fö-
lött, a hát alsó részében helyezkednek el. 

Működése a nyugati felfogás szerint 

A nyugati orvostudomány felfogása szerint a vese fő feladata a vér és a többi testfolyadék megszű-
rése. A szervezetben képződő salakanyagok jelentős részét a vese távolítja el, mert a máj méregte-
lenítő munkájában is tevékenyen közreműködik. Ha a szervezetben sok a méreganyag, az megterhe-
li a vesét. 

A nyugati orvostudomány azt állapította meg, hogy a vese nagyobb fokú egyensúlyzavara hó-
lyaghurutot vagy más hólyag-megbetegedést okozhat, férfiak esetében prosztataproblémákat is. Ha 
a vese nem képes elhárítani a méreganyagok felszaporodását a szervezetben, akkor a vesében és a 
többi létfontosságú szervben kalcium vagy más testidegen anyag halmozódhat fel, és érelmeszese-
dés, sejtdegeneráció vagy vesekő-képződés fenyegethet. Egyes feltevések szerint a vesekő kialaku-
lásának az is okozója lehet, ha a szervezetben a nedvesség kevesebb a kívánatosnál. Ez is csak azt 
támasztja alá, hogy jót tesz, ha napi rendszerességgel minél több tiszta vizet iszunk. 

A szív és a vese szoros kapcsolatban áll egymással, mert a vese által a salakanyagoktól megtisz-
tított vér a szívbe tér vissza, és onnan árad újból szét a szervezetben. Óránként mintegy 5 liter vér 
áramlik át a vesén, ekkora mennyiséget kell szétválogatnia tápanyagokra és salakanyagokra. Ha az 
étkezésekkel túl sok só kerül a szervezetbe, magas vérnyomás alakulhat ki. A vérnyomást is a vese 
szabályozza. 

A vesék összeköttetésben állnak a mellékvesékkel. Ezekből is kettő van, mindkét vese tetején 
egy-egy. A rájuk utaló latin nevük („adrenális”) is azt fejezi ki, hogy a vesékhez tartoznak; bennük 
termelődik az adrenalin nevű hormon, amely vészhelyzetben, a szervezet izgalmi állapota alkalmá-
val a véráramba ömlik. Napjainkban mind gyakoribbak az allergiás jelenségek, ehhez a stressz nö-
vekedése párosul, mindez együtt azt eredményezi, hogy az emberek veséje és mellékveséje túlterhe-
lődik, teret nyitva a legkülönfélébb betegségeknek és a mind többeknél megfigyelhető általános 
kimerültségnek. 

A tradicionális kínai értelmezés 

Elem:  Víz 
Társszerv:  Húgyhólyag 
Klíma:  Hideg 
Évszak:  Tél 
Szín:  Kék/fekete 
Napszak:  Délután 5 és 7 óra között 
Testszövet:  Csontok és csontvelő 
Hang:  Sóhajtás 
Érzékszerv:  Fül 
Kifejező:  Haj 
Íz:  Sós 
Érzelem:  Félelem 



 

 

AZ EGYENSÚLYVESZTÉS TÜNETEI 

Érzelmi 

Félelem • Tétova viselkedésmód • Az akaraterő hiánya • Gyengeség, félénkség • Aggo-
dalmaskodás • Nehézségek a tanulásban • Vereségtudat • Félelem a kudarctól • Paranoid, 
gyanakvó viselkedés • Panaszkodás • Depresszió 

Fizikai 

Korai öregedés és szenilitás • Meddőség, impotencia • Szexuális alulfejlettség • Fejlődési 
rendellenességek • Fekete táskák a szem alatt • Mohó vágy a sós ételek iránt • Töredezett, 
fénytelen haj • Ödéma (vizesedés) és püffedtség • Fájdalom a hát alsó részében • Korai 
őszülés, kopaszodás • Lágy vagy törékeny, gyenge csontok • Vizelési problémák • Irtózat a 
hidegtől • Letargia, gyakori ásítozás • Problémák a térddel 

A kínaiak nagyon lényegesnek tartják, hogy megőrizzük vesénk egészségét, mert belső szerveink 
közt is ez a legbelsőbb, és ebben lakozik a Jing-ünk. A Jing szabja meg általános testi felépítésün-
ket, irányítja fejlődésünket, különösen életünk kezdeti szakaszában játszik meghatározó szerepet. 
Ha egyszer a Jing kimerül, nagyon nehéz újra feltölteni. A Jing-et úgy is nevezik, hogy „az élet 
gyökere”, mert ő a fajfenntartás, az egyedfejlődés és a kiteljesedés ősforrása. Jól bizonyítja ezt az is, 
hogy a meddőség, az impotencia vagy a szexuális érés lassúsága mind olyan probléma, amely a 
veséből ered. A fajfenntartási energia a vesében rejlik. Sok tekintetben a vesén múlik életünk hosz-
szúsága és életerőnk foka. A szexuális energia szintén a vesében burjánzik, és minden szexuális 
vagy faj-fenntartási probléma (mint például az impotencia, a frigiditás vagy a meddőség) a vese 
valamilyen zavarával áll összefüggésben. A korai öregedés, a letargia, a nehézfejűség, a tétova vi-
selkedésmód, valamint a hát alsó részében jelentkező fájdalom mind az éltető Jing hiányára utal. 
Testünk minden részének, minden belső szervünknek nélkülözhetetlen szüksége van rá az életben 
maradáshoz és a fejlődéshez. 

A kínai orvoslástan szerint a vese és a mellékvese nagymértékben közreműködik testünk mele-
gen tartásában, energiánk megőrzésében, szexuális étvágyunkban, és egyáltalán tőlük függ az 
erőnk. 

A hosszú órákon át végzett munka vagy tanulás legyengítheti a vesét és kimerítheti a lépet. Tes-
tünk nem hazudik, minden behatásra őszintén reagál, és előbb vagy utóbb megtapasztaljuk a do-
hányzás, az alkoholfogyasztás, a kapkodva elvégzett étkezések, a tunya életmód egészségromboló 
hatását. 

Mint említettem, a vesék állapota és a szexuális teljesítőképesség között szoros összefüggés áll 
fenn. A túlhajszolt nemi élet vagy a túl gyakori terhesség kimeríti a szervezetet, megcsapolja a vese 
energiáját, végső soron életerőnk fogyatkozik meg miatta. A kínaiak a szexet kimondottan beteg-
ségokozónak tartják. A Sui-dinasztia korában, tehát Kr. u. 581. és 618. között íródott Az egyszerű 
lány könyve, mely az alábbiak szerint rögzíti, hogy egy férfi legfeljebb hányszor éljen át ejakulációt: 

Férfiak egészséges szexualitása 

Életkor Átlagos egészségi állapotú férfi Az átlagosnál jobb egészségi 
  állapotú férfi 

20 Naponta egyszer Naponta kétszer 
30 Kétnaponta Naponta egyszer 
40 Minden negyedik napon Háromnaponta 
50 Tíznaponként Ötnaponként 
60 Húsznaponként Tíznaponként 
70 + Önmegtartóztatás! Havonta egyszer 



 

A férfiak ejakulációja és – valamivel kisebb mértékben – a nők orgazmusa kimeríti a vesét. 
A vesén kívül a máj és a szív is fontos tényező a normális és boldog szexuális életben. A szív 

összefüggésben áll a vesével, tehát kölcsönösen támogatniuk, táplálniuk kell egymást. A vese rossz 
működése gyengíti a szívet, ugyanígy a vesét is gyengíti az, ha a szív valamilyen szomorúság vagy 
szorongás miatt működési zavarokkal küzd. A következmény ilyenkor impotencia vagy frigiditás is 
lehet. A máj biztosítja a vér és a qi szabad áramlását a szervezetben, különösen a test alsó részében. 
Ha mégis pangás lép fel ezen a testtájon, az sokat árt a szexuális képességeknek, és a beteg esetleg 
képtelen lesz orgazmust elérni, és frigiditással vagy impotenciával is számolhat. 

Vesénk energiája az öregedési folyamattal párhuzamosan egyre csökken. A vese energiájának 
hanyatlására vezethetők vissza az olyan öregedési jelenségek, mint például a nagyothallás, a cson-
tok törékenysége vagy az emlékezőképesség romlása. 

VESÉNK EGÉSZSÉGÉNEK MEGŐRZÉSE 

Kínai táplálkozástan 

A Víz elemet tápláló élelmiszerek 

Magvak: bab és borsó 
Hús: sertéshús 
Gyümölcs: datolya 
Zöldség: tengeri moszatok, algák 

A vese és a hólyag a Víz elemhez kapcsolódik, a Víz elem jellemző íze pedig a sós, tehát minden-
képpen hasznos, ha étrendünk olyan ételeket is magában foglal, amelyek eredendően sót is tartal-
maznak kisebb mennyiségben. Ha azt észleljük, hogy fokozottan vágyunk a sóra, vagy éppen ellen-
kezőleg, irtózunk a sótól, érdemes jobban odafigyelnünk vesénk egészségi állapotára. A sós ízanyag 
behatol a vesénkbe, és kis mennyiségben tápláló, erősítő hatással van rá, túl nagy mennyiségben 
viszont felboríthatja a Víz elem egyensúlyát. 

A vese tartja fenn a szervezet savháztartásának egyensúlyát, és szintén a vese az, ami a vérben 
feloldott ásványi anyagok megfelelő szintjére ügyel. Minden veseprobléma szoros összefüggésben 
áll a szervezet sav/lúg egyensúlyának valamilyen megingásával. A sav és a lúg ideális aránya az, ha 
a lúg 80 százalékot, a sav 20 százalékot képvisel. A modern kor életviteli szokásai azt idézik elő, 
hogy akár teljesen megfordul ez az arány. 

Étkezési tanácsok 

1. A zellerben sok a nátrium; a miso (ez egy japán étel, tulajdonképpen erjesztett rizspüré) sót tar-
talmaz, de a belek pH-egyensúlyának megtartása miatt egészségünk számára oly fontos 
laktobaktériumokat is. 

2. A tamari-mártás jól helyettesíti a sót. Mértékletesen alkalmazzuk. Ez a tamari-mártás voltakép-
pen nem egyéb, mint a szójamártás búzalisztmentes változata. Ha mégis fogyasztunk sót, 
ügyeljünk arra, hogy az csakis tengeri só legyen. 

3. A hal is nagyon jótékony hatással van a vesére, talán azért, mert összefüggésben áll a vízzel. 
Az osztriga rendkívül gazdag cinkben, márpedig a cink közvetlenül táplálja az ivarszerveket, és 
arról is nevezetes, hogy remek afrodiziákum, szexuális serkentő. 

4. Az aduki-bab, a feketebab és a spanyolbab nagyon gazdag káliumban. Sajátságos kapcsolatuk 
van a vesével, talán a veséhez hasonló színük és alakjuk miatt. 

5. Egyes gabonafélék, mint a hajdina, a rizs, az árpa és a köles. A köles lúgos kémhatású, így 
csökkenti a szervezet savszintjét. A hajdina melegítő hatású, melegíti a vért és egyáltalán az 
egész szervezetet. A búza és a rozs a gabonafélék közt a legsavasabb, ezért jobb ezeket mellőz-
ni, ha a szervezet lúgszintjének növelésén munkálkodunk. 



 

6. A cékla remekül tisztítja a vesét, ráadásul sok benne a kálium, a magnézium és az A-vitamin. 
7. Az évszakok közül a tél az, amelyik legalkalmasabb a húsfogyasztásra. A kínaiak szerint ilyen-

kor csontvelőt, ökörfarkat, vesét, marhahúst érdemes enni. Napjainkban bizonyos félelem, ide-
genkedés uralkodott el ezen élelmiszerek egynémelyikével szemben, ezért az a legjobb, ha ke-
resünk magunknak egy megbízható biogazdaságot, ahol garantáltan nem tesznek a tápba mes-
terséges adalékanyagokat vagy szteroidokat, és a húst mindig onnan szerezzük be. 

8. Ha éppen szezonja van, fogyasszunk erdei gyümölcsöket, mint például szedret vagy áfonyát, 
mert kitűnő a tisztító hatásuk. (A szamóca és a málna kivételt képez ez alól.) 

9. A fekete szezámmag javítja a vér minőségét, az ősz hajnak visszaadja az eredeti színét, fejleszti 
az izmokat, élesíti a látást, serkenti a szervezet működését (jót tesz a sperma- és a csontvelő-
képződésnek), erősíti a csontokat, és ha rendszeresen fogyasztjuk, olyan általános hatása van, 
amely megakadályozza az öregedést, segít megőrizni a fiatalosságot. 

10. További javasolt élelmiszerek: dió, mindenféle nagylevelű zöldség (pl. brokkoli, vizitorma, pet-
rezselyem), zöldbab, zöldborsó, courgette, saláta, zeller, különféle káposztafajták (pl. Savoy, 
téli zöld), cékla, karórépa, fehérrépa, tök. 

11. Fontos, hogy étrendünkben tengeri moszat vagy alga is szerepeljen. Szervezetünk ezeket köny-
nyen fel tudja dolgozni, mert a bennük lévő protein szerkezete különösen kedvező az emésztés-
nek. Mivel a tengerből származnak, semmi kétségünk sem lehet, hogy illenek a Víz elemhez. 
Rendkívül nagy mennyiségben tartalmaznak ásványi sókat, ezért arra is kiválóan alkalmasak, 
hogy más ételekhez hozzáadagolva azok tápértékét megnöveljék. A kombu-moszat levesbe, ra-
guba nagyon jó. Ha egy darab kombut teszünk abba a víz-almaecet keverékbe, amelyben a ba-
bot vagy más hüvelyest áztatjuk, lecsökkentjük vele a hüvelyesek felpuffasztó hatását. A 
wakame tengeri moszatot 10 percre beáztatjuk, hagyjuk lecsöpögni, és rizibizibe keverjük. Ha 
kis mennyiséget használunk, egyáltalán nem is érződik meg az íze a rizibizin – ez azoknak jó 
megoldás, akik nem lelkesednek a gondolattól, hogy moszatot egyenek –, mégis megkapja a 
szervezetünk a benne foglalt sok értékes ásványi anyagot. 

12. Mérsékeljük a savképző anyagok fogyasztását, vagyis igyunk minél kevesebb kávét és teát, 
együnk kevesebb feldolgozott ételt, mint például süteményt, kenyeret, édességet és más egyéb 
nyalánkságot. 

13. A fekete csucsor családjába tartozó növények (bors, padlizsán, paradicsom, burgonya), továbbá 
a tejtermékek, a kagylók és a rákfélék, a citrusféle gyümölcsök és a csonthéjasok növelik a 
szervezetben a protein melléktermékének, az albumennek a szintjét, és ez árthat a vesének. 

14. Együnk minél több lúgos jellegű élelmiszert, mint például friss gyümölcsöt, zöldséget és kölest. 
A nagy víztartalmú gyümölcsök (pl. görögdinnye, szőlő) segítségünkre vannak, mert csökken-
tik a vesekő-képződés veszélyét. (Ha hajlamosak vagyunk fokozottan szenvedni a hidegtől, 
ilyen gyümölcsöket csak a meleg hónapokban vegyünk az étrendünkre.) A zeller, a spárga és a 
kelp nevű tengeri moszat elősegíti az egészséges vizelési. 

Ha szervezetünkben a nedvesség szintje túlzottan lecsökken, könnyen vesekő képződhet. Már csak 
ezért is igyunk napi rendszerességgel jó sok tiszta vizet. (Ne kávét, ne teát, még csak ne is gyógyte-
ákat, hanem kimondottan csak vizet.) Sokan a mértéktelen vízivásra esküsznek, de ne feledjük, 
hogy a vese csak napi hatüvegnyi vízzel képes megbirkózni (ebbe a mennyiségbe nemcsak a frissen 
megivott víz számít bele, hanem az is, ami már eleve benn van a szervezetünkben), tehát ne essünk 
a túlzott vízivás hibájába sem, tartsunk mértéket. A túl sok víz éppúgy árt, mint ha túl keveset 
iszunk meg. Azt sem szabad elfelednünk, hogy a jeges víz ivása nem ajánlatos – legyen a víz in-
kább szobahőmérsékletű, sőt télen egy kicsivel melegebb is lehet. 

Hasznos gyógynövények és fűszerek 

� A fahéj különösen jó kapcsolatban van a vesével, azonkívül olyan fűszer, amely remekül beil-
leszthető az étrendünkbe. Ételízesítőként használható, de teát is főzhetünk belőle: a fahéj-kérget 
körülbelül 20 percig áztassuk forró vízben. A fahéj egyes gyógytea-keverékeknek is alkotóré-
sze. Rajta kívül ugyancsak melegítő hatású fűszer a gyömbér és a görögszéna. 



 

� A pörkölt cikória jól helyettesíti a kávét. Javítja szervezetünk általános működését, és segít a 
qi-nek a lefelé irányuló áramlásban. 

� A csalán jót tesz a mellékvesének, és a már kialakult vesekő eltávolításában is hatékonyan köz-
rejátszik. Barátkozzunk meg a csalánteával. 

� A rehmannia a tradicionális kínai orvoslástan szerint a legjobb gyógynövény a vese erősítésére 
olyankor, amikor az yin-hiányban szenved. 

Testmozgás 

A kínai orvoslástan úgy tartja, hogy fárasztó, kimerítő gyakorlatok végzésére az évszakok közül a 
tél a legalkalmatlanabb. Ez az időszak sokkal inkább arra való, hogy stabilizáljuk és feltöltsük szer-
vezetünk energiaszintjét. Télen bőven elég annyi testgyakorlás, amennyi a vérkeringés üzemben 
tartásához és a test melegen tartásához okvetlenül szükséges. Egy kis sietősebb séta éppen megteszi, 
esetleg úszással kiegészítve, netán néhány könnyű gyakorlatot is elvégezhetünk, és ennyi elég is 
ahhoz, hogy testünk felmelegedjen, illetve a qi és a vér annyi lendületet kapjon, hogy kellőképpen 
áramoljon a testben. A T'ai Chi és a Qigong nevű gyakorlatok különösen alkalmasak erre, és nem is 
használják el a szervezetet éltető qi-t. 

A vese és a húgyhólyag meridián nyújtási gyakorlatát ld. a 127. oldalon – e-könyv: 72. oldal. 

Érintésterápiák 

Masszázs 

Hagyományosan a Hólyag 23 pont dörzsölését szokták alkalmazni a vesetájék ingerlésére. A Vese 
27 pontot csak meg kell érinteni, és közben mondjuk hangosan a vesehangot („VÚÚÚÚÚÚ”), 
egyúttal jelenítsünk meg magunk előtt sötétkék színt. (Ld. a Hólyag 23 pontot bemutató ábrát a 
130. oldalon – e-könyv: 74. oldal –, valamint az ábrát a vese meridiánról.) 

Reflexológia 
A vese reflexzónája nem választható külön a húgyhólyagétól és a húgyvezetékétől. A húgyhó-

lyag reflexológiai pontja mindkét talpon megtalálható a sarok mellett. Kövessük végig az int, amely 
a húgyvezetéket képezi le, míg el nem jutunk a vese reflexzónájához. Hüvelykujjunk „megsétáltatá-
sával” óvatosan masszírozzuk meg a területet, mégpedig úgy, hogy a hólyaghoz kapcsolódó résztől 
a veséhez tartozó terület irányába haladjunk. Keressük a „kristályokat”. (Ld. a 42. oldalt – e-könyv: 
25. olda – a masszírozási technikákról.) 

 



 

Akupresszúra 

A vese meridián a talpon kezdődik, és onnan fut fel a boka belső részének érintésével a comb belső 
oldalára. Itt bemegy a test belsejébe, és érinti a vesét is, a húgyhólyagot is. Aztán újból kimegy a 
felszínre, és a test elülső részén felfelé halad. Végső pontját a kulcscsont tövénél éri el a Vese 27 
akupresszúrás pontban. (Ld. a következő oldali ábrát.) 

VESE 3 

A Vese 3 pont a boka belső oldalán helyezkedik el, félúton az Achilles-ín és a bokacsont között. 
Ennek a pontnak az ingerlése serkentően hat a vese energiájára, és növeli az akaraterőt is, egyaránt 
fokozva a bátorságot és az önbizalmat. 

 

VESE 6 

A Vese 6 a Vese 3 mellett található, attól egyujjnyi távolságban közvetlenül a bokacsont belső 
kitüremkedése alatt, egy kis bemélyedésben. Nyomásra fokozottan érzékeny, tehát óvatosan bán-
junk vele. A pont ingerlése segít egyensúlyba hozni a Víz elemet és az ahhoz kapcsolódó érzelme-
ket (mint például a félelmet és a depressziót). A tüdőnek is hasznára van, mert felszabadítja, kitárja 
a mellkast, egyúttal megnyugtatja az elmét. A Vese 3 és a Vese ő egyaránt úgy masszírozandó, 
hogy sarkunkat az egyik kezünkbe vesszük, a másik kezünk hüvelykujjával pedig körkörös mozdu-
latokkal finoman dörzsöljük. Mindenképpen óvatosan bánjunk ezzel a területtel, és ne fejtsünk ki 
erős nyomást. 

Ennek a két pontnak – és kiegészítésképpen a Hólyag 23 pontnak – a moxázása rendkívül jó ha-
tású, ha kimerültségtől, gyengeségtől és hidegtől szenvedünk. 

Nagyon fontos, hogy kellőképpen védjük a vesénk tájékát. A japánok erre a célra a harikame ne-
vű ruhadarabot használják. Ez nem más, mint a hara-tájék köré tekert textilsáv, amely jót tesz az 
immunrendszernek, és segít megőrizni a szervezet erejét, egészségét. Mi is készíthetünk magunknak 
valami hasonlót, például egyszerűen sálat kötünk a derekunk köré. A sál a hátrészen körülbelül 16 
cm széles legyen, hogy a derék alatt és fölött egyaránt 8 cm-es sávban takarja a testünket. Akkor is 
nagyon jól melegít, amikor az ágyban fekszünk, így frissebben és kipihentebben ébredünk. 



 

 

Illóolajok 

Cédrusfa: erősíti a vese energiáját. Jót tesz a nemi szerveknek. Hatékony a hólyag fertőzései ellen. 
Érzelmi szempontból nagy erőt ad, mégpedig éppen a nehéz időszakokban, és így a céltalan szen-
vedés tanulássá, szellemi fejlődéssé, a bölcsesség iskolájává nemesedik. Erősségi fokozata: Gyenge. 

Ciprus: méregteleníti és feszteleníti a szervezetet. Segít a megfelelő sav/lúg egyensúly kialakításá-
ban és megőrzésében. Eloszlatja a rejtett vagy az ismeretlen eredetű félelmeket. Ha fürdővízhez 
adagoljuk (4-6 cseppet, ugyanilyen mennyiségű, nyárfavirágból készült Bach-féle virággyógyszer-
rel együtt), hasonlóképpen eloszlatja az ilyesfajta félelmeket. Jót tesz az olyan depresszió ellen is, 
amely valaki basáskodása miatt nehezedik ránk. Erősségi fokozata: Közepes. 

Édeskömény: nagyon jól megtalálja az utat a veséhez, és mivel erősíti a vese yang-energiáját, a lé-
pet is erősíti. Erősségi fokozata: Erős. 

Muskátli: támaszt nyújt az akaraterőnknek az olyan helyzetekben, amikor a siker már majdnem ki-
siklik a kezeink közül. Segít feloldódni és ellazulni, hogy akarásunk ne legyen görcsös. Gyengéden 
energiával tölt fel, egyúttal az elménket is megnyugtatja. Nagyon hatásos hormonzavarokkal és nyi-
rokrendszer problémákkal szemben. Erősségi fokozata: Erős. 

Gyömbér: erősíti energiánkat és belső tüzünket. Segít akaraterőnk mozgósításában, amikor apátiá-
val küzdünk, vagy minden cselekedetünk elfullad a halogatásban. Serkenti az inspirációt és a krea-



 

tivitást. Újra fellobogtatja a szenvedély lángját, amikor az már majdnem kialszik a Víz elem ki-
egyensúlyozatlansága miatt mindent elborító párás nedvességben. Erősségi fokozata: Közepes. 

Boróka: kiváló vizelethajtó, segít megszabadulni a szervezet fölösleges vízmennyiségétől. Méregte-
lenít, egyúttal serkenti a nyirokrendszer működését. Segítségünkre van a fertőzések elleni küzde-
lemben, különösen a nemi szervek tájékán. Melegítő, serkentő hatású olaj, felmelegíti a hideg kéz-
fejet, megszünteti a kimerültséget. Talpra állítja és inspirálja azokat, akik gondolataik és cselekede-
teik irányítását már átengedték a beléjük hatolt negatív érzelmeknek és félelmeknek. Elűzi az önbi-
zalomhiány és a talajvesztés miatt eluralkodó kishitűséget, visszaadja az elszántságot, a határozott-
ságot. Erősségi fokozata: Közepes. 

Kakukkfű: melegséget visz a vesébe, és segít megszabadulni az olyan félelmektől, amelyeknek na-
gyon is tudjuk a keletkezési okait. Bátorít és lelkesít, mert segítségével az alacsony önbecsülést és 
az apátiát elevenség, magabiztosság és lendület váltja fel. Erősségi fokozata: Erős. 

Rozmaring: megnöveli az önbecsülést, optimizmussal és önbizalommal tölt fel. Kiemelkedően jó 
memóriaserkentő. Erősségi fokozata: Erős. 

Megjegyzés: Bármely illóolaj használatakor óvatosak, körültekintők legyünk. A vese működésére 
közvetlen hatást gyakorló szerek csak pontos diagnózis felállításával és orvosi felügyelet mellett 
alkalmazhatók. 

Érzelmek 

A veséről azt tartják, hogy a félelem tanyája. Ennek bizonyságát láthatjuk abban, amikor „éles” 
helyzetekben adrenalint bocsát ki. Ha a vese gyengélkedik vagy valamilyen működési zavarral 
küzd, ez úgy csapódik le az érzelmek terén, hogy homályos, megmagyarázhatatlan félelmek ural-
kodnak el bennünk. A vese zavarai tehát ősi, tudattalanul magunkban hordozott félelmek, negatív 
érzések felszínre bukkanásával járhatnak együtt. A sokk-állapot is a vesével függ össze – egyesek 
szerint így fordulhat elő, hogy akadnak emberek, akik sokkoló hírek érkezése után vagy az átélt 
sokkhatást követően egyetlen éjszaka leforgása alatt teljesen megőszülnek, vagy legalábbis ősz sáv 
keletkezik a hajukban. 

Az akaraterő és az ambíció is a Víz elem illetékességi körébe tartozik. Akiből hiányzik az aka-
raterő, annak alighanem kiegyensúlyozatlan a Víz eleme. Ha viszont valakiben túlteng a vese-
energia, az könnyen a munka megszállottjává válhat, és ebben a hajtóerőt az biztosítja számára, 
hogy megszállottan retteg a kudarctól. 

Ami a vesekövek keletkezésének metafizikai magyarázatát illeti, sokan úgy vélik, hogy a vese-
követ a visszafojtott sírás, az elleplezett szomorúság okozza. Ha szabad folyást engedünk az ilyes-
fajta érzelmeinknek, hamarosan létezésünk új minőségeit tapasztalhatjuk meg. 

Energiánk, különösen vese-energiánk erősítéséhez nagyon fontos, hogy szervezetünknek erős 
alapokat biztosítsunk. Az „erős alapok” kialakítása tulajdonképpen a munkavégzésnek vagy a tevé-
kenykedésnek az olyan ágazatait takarja, amelyek magával a földdel függenek össze. Ilyen lehet 
például a kertészkedés, de az anyatermészetben tett hosszabb séta is. Támaszkodjunk neki egy fá-
nak, akár öleljük is át, és érezzük az erejét, ahogy átáramlik belénk. Képzeljük, hogy lábujjaink 
gyökerekké válva lehatolnak a földbe, és erősen, szilárdan hozzá rögzítenek. Adjuk át magunkat a 
biztonságérzetnek, és figyeljük, ahogy a föld kiszív belőlünk minden félelmet. (Ld. a Föld elem 
meditációját a 133. oldalon – e-könyv: 76. oldal.) 

Virággyógyszerek 

Rezgőnyárfa: homályos, körvonalazatlan félelem és nyugtalanság, a tudat felszíne alatt lappangó 
rettegés ellen, amikor azt sem tudjuk, hogy rossz érzéseink honnan jönnek. Azoknak is erre van 
szükségük, akik fokozottan érzékenyek az őket körülvevő világból érkező pszichikai behatásokra. 
Jót tesz a rezgőnyárfa virága például az olyan gyermekeknek, akik éjjel nem tudnak aludni, mert 



 

félnek a lidércektől, és ezért égve kell hagyni számukra a villanyt. Tegyünk a gyermek éjjeliszekré-
nyére egy pohár vizet, amelyben 2-4 cseppnyi rezgőnyárfa-virág kivonatot oldottunk fel, és mond-
juk meg neki, hogy ha fél, igya meg, ettől majd elmúlik. 

Sárga bohócvirág: ez azoknak a mindennapi életünkben jelen lévő félelmeinknek az elhárítására 
való, amelyek viszont nagyon is kézzelfogható eredetűek. Finom lelkű, érzékeny emberek számára 
jó a sárga bohócvirág, akiknek a személyisége „vese-típusú”, és akiknek nagyon ügyelniük kell 
arra, hogy ne égessék mindkét végén a gyertyát. 

Olíva: Ha vesénk qi-je kimerül, mentálisan és testileg egyaránt kimerültség uralkodik el rajtunk. Az 
olíva helyreállítja testünk és lelkünk erejét, vitalitását. 

Kövirózsa: a rettegés határát súroló, hirtelen jött és erős félelem gyógyszere. Azok számára való, 
akik a félelemtől szinte kővé dermednek. Ugyanúgy, mint ahogy a rezgőnyárfa virágából készült 
kivonatot egy pohár vízben odakészítjük a félős gyermek ágya mellé, ezt is hasonlóképpen alkal-
mazhatjuk az olyan gyermekeknél, akik sikoltva ébrednek lidérces álmaikból. 

Betlehemi csillag: az olyan traumák vagy sokkhatások gyógyszere, amelyek akár még a vese állapo-
tát is károsítják. Csillapít, megnyugtat, helyreállítja a szervezet öngyógyító mechanizmusát, békes-
ségérzetet hoz. 

A Víz elem erősítésére alkalmas virággyógyszereket a hólyagról szóló fejezet is említ a 132. oldalon 
– e-könyv: 75. oldal. 

Önmagunk megerősítése 

� A vesém óvja és tisztítja a szervezetemet. 
� A qi erősíti a vesémet, feltölti egész lényemet. 
� Biztonságban vagyok, és szembenézek minden kihívással. 
� Akaraterőm kemény, és újult erővel tölt el. 
� Megbecsülöm a vesémet, mert rajta keresztül gyökerezem az életben, rá támaszkodom minden 

új kezdeményezésemben. 

Ezekkel a megerősítési szövegekkel jól lehet együtt alkalmazni a 133. oldalon – e-könyv: 76. oldal –
, a hólyagról szóló fejezetben található megerősítéseket. 

Meditáció a Víz elem erősítésére 

Ld. a hólyagról szóló fejezetben a 133. oldalon – e-könyv: 76. oldal. 

A Fa elem 

Társszervek: A máj és az epehólyag. Ezek nemcsak a kínaiak rendszerében, hanem a nyugati or-
vostudomány felfogása szerint is nagyon szoros kapcsolatban állnak egymással. A nyugati orvostu-
domány például úgy vázolja fel ezt az összefüggést, hogy a máj epét termel, ami aztán az epehó-
lyagban raktározódik el. 

Klíma: A szél. Nagyon fontos, hogy testünket megfelelő védelemben részesítsük a szél ellen. 
Legérzékenyebb, legsebezhetőbb testrészünk ebből a szempontból a nyak és a vállak hátsó része. A 
tavaszi megfázások, influenzák nagymértékben kivédhetők, ha megfogadjuk azt a roppant egyszerű 
tanácsot, miszerint viseljünk sálat. A máj úgyszintén rendkívül érzékeny, de inkább a testben fújó 
belső szélre (ez persze nem azonos a bélgázokkal!), amely könnyen okozhat a testben ide-oda ván-
dorló merevséget, dermedtséget, zsibbadtságot, görcsöket, rángásokat, fájdalmakat, valamint eset-
lenséget, ügyetlenséget. 



 

Évszak: A Fa elem a tavaszhoz kapcsolódik. A tavasz az az évszak, amelyben a természet ener-
giával telve újból életre kel és kiteljesedik. A növények növekedése, fejlődése jól tükrözi, hogy az 
emberi test energiája hogyan változik együtt az évszakokkal. Tavasszal a szervezetben rejlő energia 
megduzzad, és a mélyből a felszínre tör. Ugyanígy a növények is kinőnek a földből, felfelé és kifelé 
terjeszkednek. 

Szín: A Fa elem színe a zöld. Érdekes módon ugyanez a szín kapcsolódik a féltékenységhez és a 
bosszúvágyhoz is, márpedig ezek az érzelmek éppen az epehólyaggal állnak összefüggésben. Aki a 
zöld színt különösen szereti, vagy aki éppenséggel irtózik tőle, annak alighanem kiegyensúlyozatlan 
a Fa eleme. A tapasztalt kínai természetgyógyászok ilyenkor valóban észre is veszik a beteg arcán a 
zöldes színárnyalatot, az egyensúlyvesztés konkrét diagnosztikai jelét. 

Napszak: A kínai test-időszámítás szerint az epehólyag éjjeli 11 és 1 óra között van ereje teljé-
ben. Ezt a máj ideje követi éjjel 1-től 3 óráig. Aki ezekben az időszakokban nem tud aludni, vagy 
éppen ilyenkor riad fel álmából, annak valószínűleg kiegyensúlyozatlan a mája vagy az epehólyag-
ja. A Fa elem ugyanis befolyással van az alvás minőségére és időtartamára, sőt elő tudja idézni, 
hogy például bírósági tárgyalásról, verekedésről vagy akár öngyilkosságról álmodjunk, legalábbis a 
régi kínai szövegekben ez áll. Fontos, hogy még a Fa elem napszakának elérkezte előtt ágyba kerül-
jünk. Ennek az az oka, hogy mivel a máj végzi vérünk szűrését, és ezt csak vízszintes testhelyzetben 
képes a kellő hatékonysággal végezni, testünknek ekkorra már vízszintesen kell elhelyezkednie, 
mert ha mégis függőleges a helyzetünk, a máj a szűrés helyett elirányítja magától a vért azokba a 
testrészekbe, amelyek élnek az alkalommal, és követelőzni kezdenek. Ha például testmozgást vég-
zünk ebben az időben, a vér elmegy az izmokat táplálni. Az a legjobb, ha már este 11 óra előtt ágy-
ban vagyunk, mert máskülönben a máj energiája elvonódik attól, hogy elvégezze a vér tisztításának, 
megújításának életfontosságú feladatát. Ha reggel felfrissületlenül, fáradtan ébredünk, az világosan 
utal arra, hogy a máj nem hajtotta végre kellő hatékonysággal a vér megtisztítását. A túl erős mes-
terséges fény, a túl hosszú ideig vagy éppenséggel éjszaka végzett munka szintén akadályozza a 
májat abban, hogy regeneráló feladatát kellőképpen végrehajthassa. 

Testszövet: A Fa elem az inakat felügyeli, és azt, hogy az inak hogyan működnek együtt az iz-
mokkal. Ha a máj nem megfelelően hajtja végre a vér megtisztítását, vagy ha vérszegénység áll 
fenn, az inak alultápláltságban kezdenek szenvedni. Ennek merevség, rugalmatlanság, ízületi prob-
léma, zsibbadás és görcsösség lehet a következménye. Ha tehát bármiféle panaszunk merül fel az 
inak működését illetően, vizsgáljuk meg alaposabban a Fa elemünket. 

Hang: A kapcsolódó hang a kiabálás – nagyon világos az összefüggés, mert a májhoz az érzel-
mek közül a harag fűződik. A harag olyan érzelemkitörés, mint amikor a kuktafazék a túl nagy bel-
ső nyomás hatására hirtelen felrobban. Aki a hétköznapi egyszerű érintkezésben is túl erős hangon 
beszél, szintén „máj-típusú” egyéniség. 

Érzékszerv: A Fa elem az epehólyag közreműködésével a szemet táplálja. A szem egészsége a 
máj egészségétől függ, tehát a látási zavarok voltaképpen a máj működési zavarainak a leképeződé-
sei. Ha a máj körül valamilyen gond merül fel, a szem erre kiszáradással, kivörösödéssel, farkas-
vaksággal, fekete pontok vagy foltok látásával, hályogosodással, glaukómával (zöldhályoggal), el-
homályosodással reagálhat. 

Kifejező: Az inak külső megjelenítői a körmök, tehát az inak problémái a körmök színelváltozá-
saiban, töredezettségében, hullámosodásában, elvékonyodásában is megmutatkoznak, és arról tudó-
sítanak bennünket, hogy a Fa elemünk valamilyen vonatkozásban kiegyensúlyozatlan. 

Az egyensúlyvesztés tünetei: A Fa elem kulcsszerve a máj. Az egészséges máj olyan, mint a 
fiatal facsemete: zöld és rugalmas, ugyanakkor mélyen és stabilan begyökerezik a talajba. Nedvei 
frissek és életerősek, mint az egészséges, tiszta vér. Ha szélroham jön, kecsesen és rugalmasan haj-
ladozik, ugyanúgy, mint a kiegyensúlyozott emberi szervezet, és közben energiája szabadon, simán, 
erőlködés nélkül átjárja minden porcikáját. Ha viszont a máj energiája stagnál, pang, olyankor töré-
kennyé, fásulttá, rugalmatlanná válunk testileg és szellemileg egyaránt. 



 

Az epehólyag 

Az epehólyag hüvelykujjnyi méretű, körte alakú szerv, a máj alatt helyezke-
dik el. 

Működése a nyugati felfogás szerint 

Az epehólyag együttműködik a májjal. A máj naponta mintegy 2 liter folyadékot termel, amelynek 
epe a neve, és ez az epehólyagban gyűlik össze, ott tárolódik. Az epe hasonlóképpen üzemel, mint a 
mosogatószer, mert szintén azzal foglalkozik, hogy feloldja az élelemben található zsíranyagokat. 

Amikor a táplálék bejut a vékonybélbe, egy hormon szabadul fel, amely arra utasítja az epehó-
lyagot, hogy húzódjon össze, és fecskendezzen epét közvetlenül a vékonybélbe, hogy az majd le-
bontsa a táplálékban található zsiradékokat. Az epe által tartalmazott sók abban működnek közre, 
hogy a szervezet felszívhassa a zsírban oldódó vitaminokat. Az epében szervetlen anyagok, termé-
szetes hormonok és szteroidok egyaránt vannak. A feladat elvégzése után az epe visszakerül a máj-
ba, hogy újra felhasználható legyen, így aztán a tevékenysége tulajdonképpen körkörös folyamat. 
Mindezek mellett az epe kiváló hashajtó is, ezzel a tulajdonságával biztosítja a peristaltis (a belek 
tápláléktovábbító mozgása) megfelelő működését. 

Az epekő a népesség körülbelül 15 százalékát sújtja. Az epekő akkor keletkezik, amikor a ko-
leszterinszint megemelkedik. Szteroidok vagy fogamzásgátló tabletták szedése fokozottan kitesz 
bennünket az epekőképződés veszélyének, de a túl sok zsiradék és protein fogyasztása is. Kicsit 
furcsa ugyan, de igaz, hogy a zsírban különösen szegény és a diétás étrend pontosan ugyanilyen 
rizikófaktor. Egyébként is célszerű, ha fogyasztunk olyan ételeket, amelyekben van egy kis zsira-
dék, például olívaolaj. Az epehólyagot az epe kibocsátására ingerli. Ha ugyanis kevés az epénk, 
elszaporodnak a baktériumok a vékonybelünkben, és erjedés, püffedés lesz a következménye. 

A tradicionális kínai értelmezés 

Elem:  Fa 
Társszerv:  Máj 
Klíma:  Szél 
Évszak:  Tavasz 
Szín:  Zöld 
Napszak:  Éjjel 11 és 1 óra között 
Testszövet: Inak 
Hang:  Kiabálás 
Érzékszerv:  Szem 
Kifejező:  Körmök 
Íz:  Savanyú 
Érzelem:  Harag 

AZ EGYENSÚLYVESZTÉS TÜNETEI 

Érzelmi 
Féltékenység • Mogorvaság • Agresszivitás • Határozatlanság • Frusztráció • Visszafojtott 
harag • Megkeseredettség 

Fizikai 
Fájdalom a törzs jobb oldalában • Migrén, fejfájás • Merevség a vállakban és a nyaktájon • 
Gyenge, töredező körmök • Rossz, fáradtsággal terhelt közérzet 



 

A kínai orvoslástan szerint az epehólyagra és a májra közvetlen behatással van a harag, a frusztráció 
és a visszafojtott düh. Mindannyian jói ismerjük az olyan szófordulatokat, mint például „epésen 
viselkedik velem szemben” – ezek mind az olyan emberekre utalnak, akik „máj-típusúak”. Az in-
gerlékenység, a gyakori szomjúságérzet, a fejfájás és a szájban uralkodó keserű íz mind epehólyag-
problémára utal. Ha pang az energia a szervezetben, az árt a lépnek, és olyan egyensúly vesztési 
tünetek jelentkeznek, mint például az ödéma vagy a letargia. Ha a szervezetben túl sok nedvesség 
gyülemlik fel, a szervezet válaszul megpróbál több hő fejlesztésével reagálni, de ez újabb problémát 
vet fel, szembetalálkozunk a „nedves forróság” jelenségével. Ez leginkább a medencetájékra jel-
lemző: vaginális fertőzés, kipállás, kötőszövet-gyulladás vagy más hasonló megbetegedés alakulhat 
ki emiatt a nemi szervek tájékán. 

EPEHÓLYAGUNK EGÉSZSÉGÉNEK MEGŐRZÉSE 

Kínai táplálkozástan 

A Fa elemet tápláló élelmiszerek 

Gabona: búza 
Hús: csirkehús 
Gyümölcs  őszibarack 
Zöldség:  póréhagyma 

A Fa elemhez kapcsolódó íz a savanyú, tehát aki túl sok savanyú ételt – pl. citromot, savanyú ká-
posztát, pácolt dolgokat – eszik, az egyensúlyvesztést idézhet elő magának a Fa elemében, de az is 
lehetséges, hogy a szervezet az ilyesmik iránti sóvárgásával éppen egy már meglévő kiegyensúlyo-
zatlanságot igyekszik helyre tenni. A test tudja a legjobban, hogy mire van szüksége. 

Bizonyos ételek negatív hatással vannak az epehólyagra – különösen azok, amelyekben nagyon 
sok a zsír és a koleszterin, illetve amelyeknek magas az alkoholtartalma. Kis mennyiségű alkohol 
(fél pohár bor vagy sör) azonban serkenti a koleszterin lebontását, csökkentve ezzel az epekő kiala-
kulásának veszélyét. Görögországban, ahol mindenki rendszeresen fogyaszt olajbogyót, majdhogy-
nem ismeretlen fogalom az epekő. A vegetáriánusok körében is az átlagosnál kisebb az epekő elő-
fordulásának gyakorisága, talán az étrendjükben szereplő sok C-vitamin és rostokban gazdag táplá-
léknak köszönhetően. 

A gyorsan, kapkodva elvégzett étkezés (főleg a reggelizés) kedvez az epekő képződésének, ha-
sonlóképpen az a diéta is, amelyik zsírmentes ételekből tevődik össze. A szervezet naponta egyszer 
megkövetel egy olyan étkezést, amelyben legalább 5-10 gramm zsír van, mert ez serkenti epe kibo-
csátására az epehólyagot. Ha a zsírbevitelt drasztikusan lecsökkentjük, akkor az epehólyag túl ritkán 
végez összehúzódást, nem bocsát ki elég epét, és ezzel növekszik az epekő kialakulásának esélye. 
Ezt a veszélyt jelentősen mérsékelhetjük, ha több növényi proteint és rostot fogyasztunk. A szeré-
nyebb, de sűrűbb étkezés megakadályozza, hogy az epe túlzottan felgyűljön az epehólyagban, tehát 
együnk sűrűbben, egyúttal egyszerre kevesebbet. 

Étkezési tanácsok 

1. Az epehólyagra jótékony hatással vannak a következő élelmiszerek: articsóka, zöldbab, cékla 
(a zöldjével együtt), sárgarépa, gyermekláncfű, endívia, édeskömény, citrom, kelkáposzta, a 
mustárnövény zöldje, csalán, olívaolaj, petrezselyem, retek, édesburgonya, vizitorma. 

2. Segít megelőzni az epekő képződését a natúr szójaprotein, a dió, a bab, a lencse, a borsó és a 
lima-bab. 

3. Étkezéseinket egészítsük ki lecithinnel – ez jól ismert zsíroldó, amely azt idézi elő, hogy a ko-
leszterin inkább oldat formájában legyen jelen a szervezetünkben. 



 

4. Próbáljuk ki a kurkumát. Ez egyfajta indiai fűszer, amely kiváló hatással van a májra és az epe-
hólyagra. A májról szóló fejezet (167. old.) további tájékoztatást nyújt a Fa elemre pozitív ha-
tást gyakorló gyógynövényekről és fűszerekről. 

5. A B-komplex vitaminok (amelyek a hántolatlan gabonafélékben találhatók) abban segítik az 
epehólyagot, hogy tökéletesebben tudja az epét kibocsátani magából. 

A májról szóló fejezet (163. old. – e-könyv: 95. oldal) további tájékoztatást nyújt a Fa elemre nézve 
hasznos ételekről. 

Testmozgás 
A máj és az epehólyag pangásának elhárítására alkalmas gyakorlatok tulajdonképpen ugyanazok, 
mint amelyek amúgy a felhalmozódott frusztráció és feszültség levezetésére szolgálnak. Ügyeljünk 
azonban arra, hogy a gyakorlatokat ne vigyük túlzásba, és ne legyenek kimerítőek. A rugalmasságot 
kellőképpen javítja a könnyű mozgás is, továbbá az olyan nyújtózkodási gyakorlatok, mint például 
a T’ai Chi, vagy akár a jóga. (A rugalmasság megőrzése azért lényeges a Fa elem vonatkozásában, 
mert ellenkező esetben feszültség és merevség fenyegethet.) Ha azt érezzük, hogy görcsös, zsibba-
dásos merevség kerülget, lazítsuk meg az érintett izmainkat. Ehhez nem kell mást tennünk, mint 
egyszerűen csak könnyedén rázogatni kezdjük a karjainkat és a lábainkat, javítva ezzel a vérkerin-
gést. 

Az epehólyag és a máj meridián nyújtását szolgáló gyakorlat onnan indul, hogy leülünk a padló-
ra, és lábainkat annyira széttárjuk, amennyire csak bírjuk. Ügyeljünk arra, hogy a hátunk egyenes 
maradjon. Érintsük össze a két tenyerünket, és emeljük a karjainkat a fejünk fölé, majd vegyünk 
mély lélegzetet. Ezt lassú kilégzés kövesse, miközben óvatosan a jobb lábfejünk vagy a jobb lábik-
ránk felé hajolva előre nyújtózkodunk. A cél az, hogy elérjük a lábujjainkat. Annyira hajoljunk elő-
re, ameddig a testünk engedi, ne vigyük túlzásba. Kényelmesen nyújtózzunk előre, és vegyünk né-
hány mély lélegzetet. Fehér fényt jelenítsünk meg magunk előtt, és képzeljük el, ahogy behatol a 
meridiánjainkba és az izmainkba. Koncentráljunk arra, hogy éppen feloldódnak testünkben a cso-
mósodások, az eltömődések. Figyeljünk a jobb lábunk külső oldalában és a bal lábunk belsejében 
érezhető nyújtózásra. Aztán ismételjük meg a gyakorlatot, ezúttal bal felé. Ne zavarjon, hogy csak 
hosszú hetek vagy hónapok múltán sikerül a célt teljesen elérni. Az edzésben mindig a saját egyéni 
tempónkhoz igazodjunk. Ügyeljünk arra is, hogy a nyújtózkodás megkezdése előtt legalább 10 
perccel elvégezzük a megfelelő bemelegítést. Ha van rá lehetőség, iratkozzunk be valamelyik kör-
nyékbeli jógaklubba, ott szakemberek irányítanak, és személyre szóló tanácsokat kaphatunk. 

 



 

Érintésterápiák 

Reflexológia 

Az epehólyag reflexpontja a jobb talpon, közvetlenül a máj reflexzónája alatt helyezkedik el. Hü-
velykujjunk „megsétáltatásával” óvatosan masszírozzuk meg a területet, és közben keressük a ke-
mény, szemcsés tapintású csomósodásokat. A masszírozást olajos bedörzsöléssel fejezzük be, a 
hordozóolajhoz tegyünk valamilyen illóolajat. (Ld. a 42. oldalt – e-könyv: 25. oldal – a masszíro-
zást technikákról) 

 

Az epehólyag reflexológiai pontja (árnyékolt rész) 

Masszázs 

Az elmerevedett izmok feloldására a rendszeresen végzett masszírozás az igazi. A Fa elem felelős 
azért, hogy a qi szabadon, simán áramolhasson a szervezetben. Ennek érdekében el kell hárítanunk 
minden akadályt, és ez akkor sikerülhet, ha megszüntetünk minden kiegyensúlyozatlanságot. Úgy 
érhetjük ezt el, ha minden belső feszültséget és frusztrációt felszámolunk. Ha feszültség gyűlik fel, 
és megindul befelé, az depresszió kialakulásához vezethet. Sokat használ ez ellen az olyan olajok 
alkalmazása, amelyek segítenek felszakítani az elfojtott érzelmeket, például az alaktalanul, körvo-
nalazatlanul gomolygó haragot vagy mogorvaságot. (Ld. az illóolajokról a 159. oldalt – e-könyv: 
91. oldal.) 

Akupresszúra 

Testünk összes meridiánja közt az epehólyagé (ld. a 158. oldalt – e-könyv: 92. oldal) a leghosszabb. 
Kezdőpontja mindkét szemünknél megtalálható, mégpedig a szem külső zugánál. Onnan kiindulva 
cikcakkos alakban megkerüli a fejet, leszalad a fej és a nyak hátsó részén, érinti a vállakat, bejárja a 
mellkast, lemegy a farig, onnan tovább lefelé a lábszár külső részén, és végpontját a negyedik lábujj 
körménél éri el. 

EPEHÓLYAG 20 

Ez a pont a fej hátsó részén található, a koponyaalap és a nyakizmok között, a gerincoszlop egy kis 
bemélyedésében. Ez a pont az egész szervezetre hatással van. Meg tudja szüntetni a fejben keletke-
zett feszültséget. Javítja az arc és a szemek vérellátását. Enyhíti a nyak feszültségét is. Ha a fej- és 
nyaktájékban vértolulás uralkodik, a pont nagyon érzékennyé válik az érintésre. Szédülés és álmat-
lanság ellen szintén hatásos. Csillapítja, megnyugtatja az idegeket. (Ld. a 159. oldalt – e-könyv:91. 
oldal.) 



 

EPEHÓLYAG 21 

A nyak tövénél lévő nagy izmon, a vállak tetején található 
ez a pont. Könnyű megtalálni, mert a legtöbb embernél na-
gyon tömör és érzékeny. Itt csapódik ki a feszültség, a disz-
harmónia. Masszírozása enyhíti a nyak merevségét, továbbá 
csökkenti a váltakban és a hát felső részében keletkezett 
fájdalmat. 

Ezt a pont-párt nagyon régóta használják fejfájás, kime-
rültség és idegi rendellenességek ellen. A nemi szervekkel 
is kapcsolatban állnak (tehát terhes nők esetében mellőzük 
az ingerlésüket). 

Illóolajok 

Bergamott: szabályozza és megnyugtatja a máj qi-jét, biztosítja 
az energia egyenletes áramlását az egész szervezetben. Meg-
nyugtatja és szabályozza az idegrendszert, megszünteti a qi pan-
gása miatt gyakran keletkező idegfeszültséget. Felszabadítja, 
kisöpri a visszafojtott mogorvaságot és frusztrációt. Erősségi 
fokozata: Közepes. 

Keserű narancs: felszabadítja a májban, az epehólyagban, a gyomorban és a belekben megrekedt 
qi-t. Jót tesz érzelmi feszültség, álmatlanság, émelygéses fejfájás és migrén ellen. Rendkívül hatáso-
san alkalmazható hasi püffedés, emésztési rendellenességek, émelygés, hányinger és székrekedés 
esetén. Serkenti az epehólyagot, elősegíti az epe megfelelő helyváltoztatását. Erősségi fokozata: 
Közepes. 

Kamilla: enyhíti a Fa elem energiájának pangása miatt keletkezett rossz kedélyállapotot, frusztráci-
ót és depressziót. Behatással van a hasi idegközpontra, ezért nagyon hatékony a mentális vagy testi 
eredetű idegi feszültséggel szemben. Erősségi fokozata: Erős. 

Levendula: hűt és nyugtat, elvonja a hőt abból a visszafojtott haragból, amely máskülönben belső 
fortyogás, frusztráció, mogorvaság, általános ingerlékenység formájában szokott jelentkezni. Javítja 
a qi szabad áramlását, felszabadítja az összetorlódott energiát. Erősségi fokozata: Gyenge. 

Jótékony hatású a borsmentából és a rozmaringból készült olaj is. 

Érzelmek 

A kínai orvoslástan szerint az epehólyagra és a májra a harag, a frusztráció és a visszafojtott düh 
gyakorol hatást leginkább. Ezek olyan érzelmek, amelyek kimerítik az energiakészletünket, és emi-
att hosszabb lefolyású egészségügyi problémákat okozhatnak. 

A kínaiak úgy tartják, a kisebb, rövid ideig tartó dühkitörések tulajdonképpen jót tesznek az 
egészségnek. A modern nyugati társadalom már nemigen tartja elfogadhatónak az ilyesmit, főképp 
nők részéről. Időnként öntsük ki lelkünket pszichiáterünknek vagy valamelyik közeli barátunknak, 
hogy megszabaduljunk a testünkben felszaporodó érzelmi feszültségtől. Az is leereszti a gőzt, ha 
ököllel belecsapkodunk a levegőbe vagy egy párnába. Az észak-amerikai indiánok erre a célra kü-
lön pofozóbabát tartottak. Ha hozzáférünk egy dobhoz, álljunk neki dobolni! A belső feszültség 
levezetésének az is jó módszere, ha a kezeinket rázogatjuk, mert ezzel szinte kirázzuk testünkből a 
görcsös indulatot. Igenis üssük a levegőt! Toporzékoljunk, és kiabáljuk, hogy „Hó!” Mélyről jöjjön 
a hang, ne csak a torkunkból. Amikor haragszunk valakire vagy valamire, inkább éljük ki magunkat 
az ilyesféle módszerekkel, semmint hogy engedjük a dühöt addig fortyogni magunkban, míg végül 
egyszer felrobbanunk tőle. 



 

A kínaiak azt tartják, hogy az képes céltudatosan és határozottan cselekedni, akinek jól működik 
az epehólyagja. „Hatalmas epehólyag!” – kiáltanak fel a kínaiak, amikor bátorságot akarnak önteni 
magukba. Ha Fa elemünk egészséges, könnyedek és rugalmasak vagyunk testileg is, lelkileg is. 
Ítélőképességünk és helyzetmegítélésünk megbízható, felfogásunk tiszta, cselekedeteink határozot-
tak. 

 



 

Virággyógyszerek 

Bükkfavirág: feszültséggel teli, merev testre és ingerlékeny, elégedetlenkedő elmére. Fellazítja, fel-
oldja a lélek és a test görcsös merevségét, táplálja a türelmet és az együttérzést. 

Magyal: a már-már kitörni készülő féltékenység, irigység, frusztráció, düh, harag, gyűlölet, bizal-
matlanság és más agresszív érzelmek ellen hatásos. A negatív érzéseket ellenkezőjükre változtatja, 
szeretetre és együttérzésre. 

Scleranthus: felszámolja bennünk a határozatlankodást, és világos, határozott cselekvésre késztet. 
Jót tesz nyugtalankodás és folytonos hangulatváltozás ellen, és megszünteti a testi vagy lelki okok-
ból jelentkező apró nyavalyáinkat. Segít az összpontosításban, helyreállítja a belső harmóniát és 
egyensúlyt. 

Vadzab: irányt mutat, célt tűz elénk olyankor, amikor gyengének, határozatlannak érezzük magun-
kat. 

Fűzfavirág: mogorvaság, megkeseredettség ellen alkalmazható. Azok veszik hasznát, akik másokra 
haragszanak, mások ellen vádaskodnak ahelyett, hogy viselnék a saját felelősségüket. Segít abban, 
hogy megbarátkozzunk saját negatív érzelmeinkkel, és hogy vállaljuk a felelősséget a cselekedete-
inkért. Növeli a bizalmat, a higgadtságot és az optimizmust. 

A Fa elem erősítésére alkalmas virággyógyszereket a májról szóló fejezet is említ a 176. oldalon – 
e-könyv: 103. oldal. 

Önmagunk megerősítése 

� Az epehólyagom remekül működik, segíti az emésztésemet. 
� Jó az ítélőképességem, cselekedeteim tiszták és határozottak. 
� Ki merem ereszteni elfojtott érzelmeimet, közben kulturáltan viselkedem. 

Ezekkel a megerősítési szövegekkel jól lehet együtt alkalmazni a 177. oldalon, a májról szóló feje-
zetben található megerősítéseket. 

Meditáció a Fa elem erősítésére 

Mielőtt hozzákezdünk a meditációhoz, igyekezzünk jól megjegyezni az éppen szóban forgó meridi-
ánok sematikus ábráját. (Jelen esetben az epehólyag és a máj meridián elhelyezkedési rajzát.) Ne 
feledjük, a qi kiejtése „csí”, és azt is tartsuk észben, hogy minden meridián bilaterális, azaz kétolda-
li (a test mindkét oldalán végigfut hosszában), a meditációban azonban csak a test egyik oldalán 
futó meridiánra koncentráljunk. Ha mód van rá, a meditáció szövegét olvassuk rá magnószalagra. A 
felolvasás érthető és lassú tempójú legyen, hangunkat vegyük lágyra. 

Keressünk egy nyugodt helyet, ahol elengedhetjük magunkat. Csukjuk be a szemünket. Figyel-
münket a légzésünkre koncentráljuk, és amikor azt vesszük észre, hogy már mélyebb, engedjük, 
hogy gondolatok lebegjenek elő, mint a felhők az égbolton. Néhány percig végezzük a tüdőről szóló 
fejezetben (188. old. – e-könyv: 109. old.) ajánlott légző gyakorlatokat. 

Fa meditáció 

Képzeljük el, hogy egy vadregényes erdei tisztáson befészkelődünk egy hatalmas bükkfa gyökerei 
közé. Az aranyló napfény átszűrődik a zöld levelek között, és megcsillan a fa törzsét belepő mély-
zöld mohán. Minden csupa zöld, és a levegőt csendes békesség hangulata tölti meg. A lágy szellő-
ben fiatal facsemeték ringatóznak, ágaik hegyén új levelek rügyei bomlanak. Friss energia és az új 
élet ereje feszül mindenben, csupa reménység, csupa bizakodás. Bennünket is körülvesz a vibráló 
zöld fény, átölel, lelkünkbe hatol, megnyugtat. A béke és a nyugalom finoman, könnyedén megtölti 
elménket, testünket, szellemünket. 



 

Most irányítsuk az energiát a nagylábujjunkra, ahol a máj meridián kezdődik. Jelenítsük meg 
magunk előtt, hogy a zöld energia megindul felfelé a meridiánban, fel a mellkasunk jobb oldaláig, 
ott pedig májunk és epehólyagunk magába szívja a zöld színt. Erezzük, hogy feltöltődnek, megerő-
södnek tőle, így még hatékonyabban tudnak majd működni. 

A meridián tovább folytatódik testünkben, és felfut egészen a szemünkig. 
Vigyük át az energiát a szemünk külső zugába, ott kezdődik az epehólyag meridián. Küldjük a 

qi-t keresztül a fejünkön, aztán hátul le a nyakunkon a vállainkba, és érezzük, ahogy kisöpri a fe-
szültséget az izmainkból. Az energia továbbhalad az epehólyag meridiánban, végig az oldalunkon, 
és a negyedik lábujjunkban eléri a végpontját. 

A tavasz energiája végighullámzik rajtunk, és erőt ad az újrakezdéshez. Közben mozgassuk meg 
kéz- és lábujjainkat, hogy érezzük magunkban az életet, és érezzük, hogy testünkben is ott van már 
a tavasz minden öröme és életereje. Fokozatosan térjünk vissza a valóságba, nyissuk ki a szemün-
ket, és nyújtózzunk egy nagyot. 

A máj 

A máj ék alakú szerv, a test jobb oldalában helyezkedik el, a rekeszizom és 
a jobboldali tüdő alatt. 

Működése a nyugati felfogás szerint 

A máj súlya körülbelül 1,5 kg, színe vörösesbarna. Két fő lebenye van, a jobb oldali hatszor na-
gyobb a bal oldalinál. Széles körben elterjedt az a meggyőződés, hogy döntő mértékben a máj álla-
pota szabja meg, kinek milyen az általános egészségi állapota, mekkora az életereje. A máj életfon-
tosságú szerv: nem kevesebb, mint 500 különböző feladatot lát el. Képes rá, hogy regenerálja saját 
szöveteit. Ha 90 százalékát eltávolítják, a maradék 10 százalék újrateremti a teljes májat! 

A máj nagy mennyiségben tárol tápanyagokban gazdag, értékes ásványi anyagokat és vitamino-
kat tartalmazó vért. A gyomorból és a belekből minden vér a májba áramlik, és ott kerül sor a táp-
anyagok teljes felszívódásának végső fázisára. A léphez hasonlóan a máj is a szervezet fő vértárolói 
közé tartozik, szükség esetén vér-utánpótlást biztosít a test számára. 

A máj felszívja és tárolja a táplálékkal a szervezetbe került zsírokat, szénhidrátokat és proteino-
kat, amelyek később a szervezet működéséhez szükséges energiává alakulnak át, vagy pedig elrak-
tározódnak szerte a testben. Ha a szervezetnek azonnal kell az energia, a máj azzal segít, hogy a 
tárolt glikogént glukózzá, egyszerű cukorrá alakítja át, amely közvetlenül a véráramba kerül, kielé-
gítve a szervezet kívánságát, és egyúttal stabilizálja a vércukorszintet is. A proteinok kisebb alkotó-
részeikre bomlanak, aminosavak lesznek belőlük. (Az aminosavak képzéséhez nem használható 
nitrogéntartalmú vegyületek a vizeletbe kerülnek, és eltávoznak a szervezetből.) 

A máj termeli az epét. Az epe zöldessárga folyadék, az epehólyagban tárolódik, és segíti a zsira-
dékok megemésztését, felszívódását, de közreműködik a peristaltis (a vastagbél hullámzásszerű 
tápláléktovábbító mozgása) előidézésében is. Ha kevés az epe, székrekedés és sokféle emésztési 
probléma léphet fel. 

A máj egyik legfontosabb feladata a méregtelenítés. Percenként több mint egy liter vért szűr 
meg. Összeszedi a testben keletkezett vagy oda kívülről bekerült méreganyagokat és egyéb testide-
gen vegyületeket, és kevésbé mérgező vegyületekké bontja le, hogy zavarmentesen ki lehessen ürí-
teni a szervezetből. Ha a méreganyagok szintje túlzottan megemelkedik, a májban különféle üzem-
zavarok keletkezhetnek, ennek következtében betegségtünetek sokasága jelentkezhet, köztük példá-



 

ul allergiás reakciók is. A májjal összefüggésben álló betegségek közül példaként a máj zsugorodást 
és a köszvényt említem, ezek kifejlődését sok esetben a mértéktelen alkoholfogyasztás okozza. Ha a 
vérző sebek lassan hegesednek, az is a máj gyengeségének a jele, és arra utal, hogy az nem képes 
elegendő véralvasztó anyagot (prothrombint) termelni. A máj károsodására mutató jelek közé tarto-
zik a makacs émelygés és hányás is, a különféle epepanaszok úgyszintén. Ezek a továbbiakban mig-
rén kialakulását okozhatják. Az aranyér ugyancsak a májjal van összefüggésben – ha a máj megfe-
lelő gyógykezelésben részesül, egyúttal a zavartalan bélműködés akadályait is elhárítjuk, akkor az 
aranyér sok esetben elmúlik. 

A tradicionális kínai értelmezés 

Elem: Fa 
Társszerv: Epehólyag 
Klíma: Szél 
Évszak: Tavasz 
Szín: Zöld 
Napszak: Éjjel 1 és 3 óra között 
Testszövet: Inak 
Hang: Kiabálás 
Érzékszerv: Szem 
Kifejező: Körmök 
íz: „ Savanyú 
Érzelem: Harag 
 

AZ EGYENSÚLYVESZTÉS TÜNETEI 

Érzelmi 
Harag • Ingerlékenység • Visszafojtott érzelmek • Depresszió • Tervezni, szervezni képte-
len • Túlzott elvárások • Türelmetlenség • Frusztráció • Szeszélyesség • Merev magatartás • 
Negatív szemléletmód • Agresszivitás, ordítozás • Idegi feszültség 

Fizikai 
Émelygés, hányás • Émelygéssel kísért fejfájás, migrén • Hasi ernyedtség, püffedés • PMS 
(pre-menstruációs szindróma), a mellek túlérzékenysége • Szabálytalan és fájdalmas 
menstruáció • Homályos, gyenge látás • Foltok lebegése a szem előtt • A nyak, a vállak, az 
izmok vagy akár az egész test merevsége • Aranyér • Vérzékenység • Emésztési elégtelen-
ség • Bélgázszorulás, székrekedés • Gyenge körmök • Irtózás a széltől 

A kínai orvoslástan a májat a legfontosabb szervek egyikének tartja. A kínaiak szerint a máj fő fel-
adata egyrészt a vér tárolása, másrészt az energia szabad, zökkenőmentes áramlásának biztosítása az 
elmében és a testben. Amikor a test nyugalomban van, a máj vért raktároz, és szabályozza, hogy 
mennyi vér vegyen részt a keringésben. Ha valamilyen oknál fogva nem képes a vért elraktározni és 
szükség esetén kibocsátani, az a szervezet qi-jének pangását idézi elő. Ha ilyeténképpen az energia 
áramlása akadozik, különféle betegségtünetek ütik fel a fejüket, és megnövekszik a szervezetben a 
testi és a mentális feszültség. 

A PMS, a menstruációs zavarok és egyéb nőgyógyászati problémák szintén a májjal függenek 
össze. A máj meridián a nemi szervek tájékát is érinti, sőt a mellekben is megérezhető annak a ne-
gatív hatása, ha pangás lép fel a máj meridiánban, hiszen a meridián a melleken is keresztülhalad. A 
máj pangásakor csomósodás jelentkezhet a mellekben és az ágyéki részeken. Ugyancsak a máj za-
varainak gyakori következménye az izmok túlzott feszessége, különösen a vállakban és a nyakban. 

A máj megduzzadhat, kitágulhat, ha az étrend túl sok telített zsírt vagy túl sok alkoholt tartalmaz. 
Megduzzadásával nyomást kezd gyakorolni az izmokra és a csigolyákra, ezzel deformálhatja a ge-



 

rincoszlopot. A gerincoszlopban húzódó idegek és az egyes szervek között szoros kapcsolat áll 
fenn, tehát a hátfájás okozója könnyen az lehet, hogy valamelyik belső szerv kiegyensúlyozatlan. 
Leginkább a máj, az epehólyag, a szív, a lép vagy a vese jöhet szóba ilyenkor. A máj egyensúly-
vesztése miatt fellépő hátfájás elsősorban a hát középső részén érezhető. 

MÁJUNK EGÉSZSÉGÉNEK MEGŐRZÉSE 

Kínai táplálkozástan 

A Fa elemet tápláló élelmiszerek 

Gabona: búza 
Hús: csirkehús 
Gyümölcs: őszibarack 
Zöldség: póréhagyma 

Étkezési tanácsok 

1. Kora tavasszal (a tavasz a Fa elemhez kapcsolódik) melegítő hatású ételeket együnk, mint pél-
dául pirított zöldséget, és tegyünk bele egyre több és több friss zöldséget aszerint, ahogy sorra 
eljön a szezonjuk. Például mustárnövény zöldjét, fejessalátát, retek levelét, vizitormát, spenótot 
és sóskát. Minél több könnyű salátát fogyasszunk. 

2. A pancsolatlan, átdolgozatlan natúr ételek jót tesznek a máj egészségének és hatékony működé-
sének. Vegyszermentes, zsiradékokkal túl nem terhelt, optimális táplálkozást biztosít számunk-
ra, ha étrendünket hántolatlan gabonából, friss zöldségekből, babból, tengeri moszatokból (nori, 
wakame és kombu) és halból (ezt a vegetáriánusok mellőzhetik) állítjuk össze. 

3. Az ételekre szezámmagot szórhatunk, mert az nagyon használ a májnak. Proteint (benne nyolc-
fajta fontos aminosavat), valamint B-vitaminokat és E-vitamint tartalmaz. 

4. A cikória elvonja a májból a hőt, és az epehólyagnak is jót tesz. Sárgaság esetén sokat javít a 
beteg állapotán. 

5. Az eper erősíti a májat és a vesét, és jól alkalmazható túlzott vizelési kényszer és szédülés el-
len. 

6. A nyúlmáj szédülés ellen hatásos, és élesíti a látást. 
7. A májműködést serkentő további élelmiszerek: göbös articsóka, spárga, bogyós gyümölcsök, 

hajdina, káposzta, sárgarépa, zeller, gyermekláncfű, édeskömény, fokhagyma, vöröshagyma, 
citrom, köles, olajos hal, olajbogyó, petrezselyem, paszternák, barnarizs, szezámmag-olaj, nap-
raforgómag, kurkuma. 

8. Különösen jó a májnak a natúr táplálék, abból is főleg a quinoa vagy az amaranth. 
9. Egyszerű és olcsó, ám rendkívül hatékony gyógyszer a máj pangása ellen, ha 240 ml forró víz-

ből és egy evőkanál almaecetből készült italt iszunk. Ellenjavallt azonban olyankor, ha a szer-
vezet a túlhevülés jeleit mutatja. Ebben az esetben jobb, ha az almaecetet friss citromlével he-
lyettesítjük, mert az valamivel „hűvösebb”. 

Ellenjavallt élelmiszerek: alkohol, telített zsírok (sajtok, tejszín, tojás, valamint a húsok zsíros ré-
sze), csokoládé, kávé, narancs, körte, földimogyoró, dió, kéntartalmú aszalt ételek, kémiai kezelés-
ben részesült élelmiszerek, édességek. 

Vérképző ételek 

Ha a szervezet vérszegénységben szenved, az a máj egyensúlyvesztéséhez vezethet, de kiegyensú-
lyozatlanná válhat miatta az agy, a többi belső szerv, az izomzat, tulajdonképpen a szervezet bár-
mely része is, hiszen mindet a vér táplálja. A vér minőségét a helyesen kialakított étrenddel javíthat-
juk. 



 

� Kiváló vérképzők e célra a klorofillban (a zöldségek levelében található zöld anyag) gazdag 
ételek, valamint a kék és a zöld tengeri moszatok és algák, főleg ha gabonafélékkel együtt fo-
gyasztjuk. 

� A cékla is nagyon jót tesz a vérnek. 
� A vért erősítő további élelmiszerek: sárgabarack, spanyolbab, aduki- és mung-bab, vörös szőlő, 

fekete melasz, ribizli, csalán, petrezselyem, vizitorma, tojás, füge, valamint a halak, például a 
szardínia. 

� Köztudott, hogy a húsételek jó vérképzők. A tradicionális kínai orvoslástan úgy tartja, hogy ha 
valamelyik belső szervünk gyenge, akkor pontosan azt együnk (például a máj erősítésére 
együnk májat, a vese energiájának növelésére vesét). Ha úgy határozunk, hogy követjük ezt az 
elvet, akkor lényeges, hogy natúr állapotban szerezzük be a belsőséget, persze lehetőleg a többi 
húsféleséget is. 

Hasznos gyógynövények és fűszerek 

� A Triphala (a Planetary receptje alapján készül, Nagy-Britanniában és az Egyesült Államokban 
egyaránt beszerezhető) vagy másmilyen gyógynövénykeveréket lehetőleg minden este iktassuk 
étrendünkbe, mert gyorsan és hatékonyan kiűzi szervezetünkből a méreganyagokat. 

� A petrezselyem és a gyermekláncfű kiemelkedően jó a májnak, érdemes felvenni étrendünkbe. 
Ügyeljünk azonban arra, hogy a gyermekláncfű levelei nehogy rovarirtóval szennyezettek le-
gyenek. A gyógynövény-szakértők tudják csak igazán, hogy milyen értékesek ezek a növények, 
és fokozottan ajánlják a máj és a vér megtisztítására. 

� A tejtövis különösen jó hatással van a májra, fokozottan tisztítja és táplálja. 
� A máj pangása ellen jól alkalmazhatók az olyan növények, mint a kardamom, a kömény, a 

kurkuma, a gyömbér és a feketebors, de a fűszertorma is. 
� Amelyeknek viszont rendkívül nagy a hevítő hatása (mint például a chili), azok csak súlyosbít-

ják a pangást. 
� Jó hatású konyhai növény még a babérlevél, a bazsalikom, a rozmaring és a menta is. 
� A kamillatea (főleg ha kizárólag a virágjából készült) kiváló a máj tisztítására. A borsmentatea 

javítja az emésztést. 
� Az édesgyökér úgyszintén használ a májnak, és rendbe teszi, kiegyensúlyozza a máj qi-jét. 

Gyógynövényszaküzletekben szerezhető be. Rágcsálni is lehet, de teába is tehetjük. 
� A dang gui gyökér is jót tesz a májnak, főleg nők számára kitűnő. 
� Nagyon jó a májnak, ha zsírsavkivonatokat is fogyasztunk. Akkor fejtik ki tisztító hatásukat a 

legjobban, ha reggel, éhgyomorra vesszük be, vagy este, lefekvés előtt, hiszen a Fa elem éjjel 
11 és 3 óra között van ereje teljében. 

� Nagyon hasznos az a vitaminkeverék, amely antioxidáns hatású, és szeléniumot, C- és E-
vitamint, valamint béta-karotint tartalmaz. Segít megelőzni a különféle súlyosabb májkárosodá-
sokat. 

� A kék és zöld algák nagyon hatékonyan táplálják a májat. Nemcsak regenerációját segítik, ha-
nem méregtelenítik is. Színük révén a máj hőjét is csökkentik. 

� A kelep nevű tengeri moszat kiváló táplálékkiegészítő olyankor, amikor pangás uralkodik el a 
májban. Más tengeri moszatokat is érdemes felvennünk étrendünkbe. (Ld. a 167. oldalt – e-
könyv: 96. old.) 

A máj tisztítása 

A természetgyógyászat sok évszázados történetében a máj tisztítása mindig az elsődleges fontossá-
gú kérdések között szerepelt. Különösen közelről érinti a témakör azokat, akiknek a testműködése 
renyhe, akik rosszul bírják az alkoholt, akik egyes ételeket nem bírnak befogadni, és akiknek 
zöldesbarna vagy mogyoróbarna a szemük. (Az iridológia, vagyis a szem szivárvány hártyájából 
történő diagnózis felállítással foglalkozó tudomány álláspontja szerint, akiknek a szeme ilyen színű, 



 

azok fokozottan ki vannak téve a májműködési és az emésztési zavarok veszélyének.) Ha azon kap-
juk magunkat, hogy ki nem állhatjuk a zsíros sültek látványát vagy szagát, az kétségkívül annak a 
jele, hogy valami gond van a májunkkal. Hasonló intő jel, ha a gyümölcsöket, főleg a narancsfélé-
ket utáljuk meg hirtelen, mert ez arra utal, hogy a májunk már nem képes feldolgozni a gyümöl-
csökben található savakat. 

Mielőtt hozzákezdenénk a májunk gyógykezeléséhez, fölöttébb ajánlatos egy kis figyelmet fordí-
tanunk a vastagbelünkre is, mert ha már a májunk nem végzi tökéletesen a méregtelenítést, akkor 
legalább a vastagbél hajtsa végre tökéletesen ennek a feladatnak a rájutó részét. A máj méregtelení-
tésében mindenképpen be kell tartanunk a fokozatosság elvét, hiszen az oda bekerült alkohol, 
gyógyszer vagy egyéb idegen anyag is évek hosszú során, fokozatosan épült be. A máj csak akkor 
ad le vészjeleket, ha a működési zavar vagy a károsodás már előrehaladott állapotba jutott, tehát 
fontos, hogy a kezeléshez megelőző jelleggel álljunk hozzá. 

„A Harper-féle májtisztító” 

Minden reggel éhgyomorra igyunk meg egy nagy pohár sárgarépalevet, amely natúr sárgarépából 
készült, és amibe egy nagy evőkanál hidegen sajtolt olajat (olívaolajat vagy zsírsavkivonatokban 
gazdag olajok keverékét) teszünk, valamint két citrom kifacsart levét. A kék és zöld alga (kapszulá-
ban bevéve – egy alkalommal 2-4 kapszula az adagolás) nagyon jót tesz a májnak, sőt természetes 
vitaminokat és ásványi anyagokat is nagy mennyiségben tartalmaz. Valóban nagyon jótékonyak az 
olyan italok, amelyek cékla, sárgarépa, citrom és alma levének valamilyen keverékéből tevődnek 
össze. Az ivókúrát legalább két héten át folytassuk. Legjobb tavasszal vagy nyár elején. 

Testmozgás 

A tavasz elérkeztével külön karbantartásban és felkészítésben kell részesítenünk testünket, hogy a 
téli szunnyadás után ne érje készületlenül a tavaszi energia-özön. Nagyon helyes, ha az egész ta-
vaszra nézve gondosan megtervezzük az edzési programunkat. A gyakorlatok könnyűek legyenek, a 
megerőltető, nehéz testgyakorlási programok kora tavasszal nem ajánlatosak. Szervezetünknek idő-
re van szüksége, hogy felvegye az új évszak ritmusát, és hogy energiája megnövelését kellő fokoza-
tossággal vihesse végbe. 

Ha májunk energiája pang, jót tesz egy kis aerobic és néhány könnyed nyújtózkodási gyakorlat, 
ezek elegendőek az izmok oxigénellátásának fokozásához. Ha a pangás különösen makacs, vagy ha 
visszafojtott harag duzzadozik bensőnkben, érdemes próbálkozni a kick-box sportággal, vagy sze-
rezzünk be egy olyan püfölőzsákot, mint amilyen az ökölvívóknak van, és azon vezessük le a tes-
tünkben összetorlódott frusztrációt. Itt is az egyensúly a kulcsszó – a túlzásba vitt edzés és fizikai 
megerőltetés egyetlen szervünknek sem válik hasznára. 

A máj kiegyensúlyozatlansága merevséget idézhet elő a szervezetben, ezért a nyújtózkodási gya-
korlatok nagyon hasznosak, mert ruganyossá teszik az izmokat és oldják a felhalmozódott feszült-
séget. A test rugalmatlanságát és merevségét a máj pangása is okozhatja, tehát az izmok nyújtása és 
lazítása egyúttal pozitív viszonthatást is gyakorol a májra, jót tesz a pangás ellen is. 

A máj és az epehólyag meridián nyújtását szolgáló speciális gyakorlat leírása a 154. oldalon – e-
könyv: 89. oldal – található. 



 

Érintésterápiák 

Reflexológia 

A máj reflexpontja a jobb talpon helyezkedik el. Óvatosan, finoman masszírozzuk, használjunk 
hozzá hintőport, és a kezelés befejezéséül dörzsöljünk be hordozóolajhoz (olíva, napraforgó, sárga-
barack, mandula stb.) adagolt néhány csepp tetszőleges fajtájú illóolajat. Egy vagy két fajta alkal-
mas virággyógyszert (ld. a 176. oldalon – e-könyv: 103. old.) is tehetünk a keverékbe. A jobb hatás 
elérése érdekében a keveréket a Máj 3 akupresszúrás pontba (ld. lentebb) dörzsöljük be, no és per-
sze magába a reflexpontba a talpon. Lélegezzünk mélyeket, jelenítsünk meg magunk előtt zöld 
színt, és mondjuk hangosan a máj hangját: „SSSSS”. Rekesszünk ki magunkból minden zavaró té-
nyezőt, őrizzük meg lelkünkben a teljes békességet. Ez a masszázs és a kiegészítő lazítás az egyik 
legjobb módszer májunk egészségének megőrzésére. (Ld. a 42. oldalt – e-könyv: 25. old. – a masz-
szírozási technikákról.) 

 

Akupresszúra 

A máj meridián a nagylábujj felszínének tetejéről indul, végigfut a lábfejen és a lábszár belső ré-
szén, körbemegy a nemi szervek körül, aztán keresztülhalad a májon és az epehólyagon. Innen a test 
belsejében folytatja útját felfelé, eljut a torokig, míg végül a szemben ér véget (az utóbbi részei az 
ábrán nem láthatók). 

MÁJ 3 

Úgy tartják, a máj meridiánnak ez a legfontosabb pontja. A lábfej tetején, a nagylábujj és a második 
lábujj közötti mélyedésben helyezkedik el, mintegy 2,5 cm távolságra a lábujjak közötti bőrtől. A 
pont ingerlése megnyugtatja az idegrendszert, csökkenti az ingerlékenységet, erősíti az immunrend-
szert és a májat, megszünteti vagy legalábbis enyhíti a fejfájást, csökkenti a valamilyen étel iránti 
mohó sóvárgást (másfelől az allergikus érzékenységet is csökkenti), megszünteti a túlzásba vitt 
testgyakorlás, a stressz, a feszültség, sőt a szervezetbe került méreganyagok kellemetlen hatását és 
következményeit, és javítja a lábak vérkeringését. Hüvelykujjunkat előre-hátra mozgatva gyengé-
den dörzsöljük a pontot körülbelül 1-2 percen át. 



 

 

 



 

GOVERNOR VESSEL 20 

Ez a pont a fej agykoponyái részén található, és úgy is nevezik, hogy „az ezer találkozás pontja”. A 
máj qi-jét növeli, és segít neki szétoszlani az egész szervezetben. 

 
Illóolajok 

Bergamott: kiegyensúlyozza a máj qi-jét, és így elősegíti az energia szabad, sima áramlását a szer-
vezetben. Rendben tartja és megnyugtatja az idegrendszert (az idegi feszültséget gyakran az okozza, 
hogy pang a máj qi-je). Segít a menstruáció vagy a PMS (ezek jellegzetesen olyan jelenségek, ami-
kor pang a máj energiája) előtt gyakran felhalmozódó visszafojtott érzelmek levezetésében. Erőssé-
gi fokozata: Közepes. 

Keserű narancs: felszabadítja a májban, a gyomorban és a belekben összetorlódott energiát, ezáltal 
könnyít az érzelmi feszültségen, jót tesz alvási nehézségek vagy álmatlanság, illetve émelygéses 
fejfájás vagy migrén ellen. Nagyon jó az emésztőrendszer olyan zavaraira, mint például a hasi reny-
heség, a bélgázszorulás, az elégtelen emésztés, az émelygés, a hányinger és a székrekedés. Serkenti 
a máj és az epehólyag működését javítja az epe áramlását, végeredményben tehát fokozza a szerve-
zet zsírlebontó képességét. Hasznukra válik a munka megszállottjainak, akik képtelenek elviselni a 
legkisebb hanyagságot is. Kiváló a kölcsönhatása a Bach-féle rockwater virággyógyszerrel (ld. a 
176. oldalt – e-könyv: 103. old.). A tangerin (ez a mandarin egy fajtája) szintén jól rendben tartja a 
qi-t, és csillapítja az émelygést is. Erősségi fokozata: Közepes. 

Kamilla: enyhíti az érzelmi feszültséget, a frusztrációt és a depressziót. Ha a qi áramlása makacsul 
elakad, az – a kínai orvoslástan szerint – „a vér pangását” okozza, és ennek menstruációs rendelle-
nességek és fájdalmak a következményei. Ám a kamilla kiváló fájdalomcsillapító hatása lecsökkenti 
ezeket a fájdalmakat. Erősségi fokozata: Erős. 

Grapefruit: hűsítőén hat a túlhevült, kimerült májra. Méregteleníti és tisztítja a szervezetet. Erősíti a 
gyengélkedő nyirokrendszert. Csodálatos, frissítő gyümölcsillata enyhíti a frusztrációt, lazítja a fe-
szültséget. Akiknek problémáik vannak a táplálkozással, tehát akik konfliktushelyzetben a hűtő-
szekrény kifosztásából merítenek erőt maguknak, ez az olaj enyhíti a „nagy zabálás” miatti bűntu-
datukat, önvádjukat, lelkiismeret-furdalásukat és depressziójukat. Gyógyító hatással van könnyen 
sebezhető benső gyermeki énünkre is. Erősségi fokozata: Közepes. 

Levendula: kitakarítja májunkból a haragot. Megtisztít a dühtől és a kimerültségtől. Idegnyugtató 
hatása van, és ez kapóra jön, mert segít felszámolni a máj pangását. Márpedig a máj pangása olyan 
következményekkel jár, mint az energia és a vér szabad áramlásának zavarai, frusztráció, szeszélyes 
hangulatváltakozás, harag, hasi ernyedtség, fejfájás, menstruációs rendellenességek. Ezek elhárítá-
sán kívül a levendula a túlzásba vitt napozás miatti bőrégés kínjait is csillapítja, sőt mindezeken 



 

túlmenően a májban rejtőzködő kóbor hőt is eloszlatja, megakadályozva azt, hogy a hő további 
pangást okozzon és túlfűtse az érzelmeket. Erősségi fokozata: Gyenge. 

Neroli-narancs: megnyugtatja az elmét, pihenteti az idegrendszert, gyengéden serkenti a szellemet. 
Fokozottan hasznos azoknak a „jámbor lelkeknek”, akik hajlamosak a túlzásba vitt munkára, önma-
guk túlhajszolására, és emiatt mentális és érzelmi kimerültség áldozataivá válnak. Ápolja és erősíti 
az elmét, a testet és a szellemet, visszahozza nekik a kiegyensúlyozottságot és a harmóniát. Erőssé-
gi fokozata: Közepes. 

Érzelmek 

Az érzelmek közül a májhoz a harag fűződik. Ilyenformán nem meglepő hát, hogy a májhoz kötődő 
hang a kiabálás. A máj egyik biokémiai jellegű feladata az, hogy felszívja a vérből a táplálékot, és 
raktározza el. Az érzelmeket illetően is hasonló a szerepe, mivel a kínaiak szerint „felszívja a hara-
got”, és ezzel elejét veszi annak, hogy depresszióssá vagy túlfeszítette váljunk. Azonban mégis elő-
fordul, hogy felgyülemlik a sok érzelem és a visszafojtott frusztráció, ilyenkor düh váltakozik ben-
nünk depressziós időszakokkal. A májon eluralkodó depressziót minden esetben hosszabb ideig 
tartó stresszállapot és feszültség követi, annak minden kártékony hatásával. 

A káros szenvedélyek is szorosan kapcsolódnak a májhoz – az alkohol és a kábítószer csakúgy, 
mint például a mértéktelen evés. A májban alakul ki ugyanis az a feszültség, amely ezeknek a káros 
szenvedélyeknek a mozgatórugója. A máj nem más, mint egy méregtelenítő nagyüzem, és ez azzal 
jár együtt, hogy itt csapódnak ki lényünk összes negatív jelenségei, amelyeket más úton nem tudunk 
eltávolítani magunkból – ez érvényes a gyűlölködés, az irigység, a düh, a féltékenység, és az önutá-
lat érzelmeire is. Ha ezek az indulatok felhalmozódnak a májban, legyengíthetik, és megakadályoz-
hatják a megfelelő működését. A felgyülemlő negatív érzelmek és gondolatok az immunrendszert is 
károsíthatják, és gátolhatják a szervezetet abban, hogy kellő hatékonysággal védekezhessen a fertő-
zésekkel szemben. A visszafojtott érzelmek által fejlesztett energia feszültséget hoz létre, váll-, 
nyak- és hátizmaink összecsomósodhatnak. Ha a teret nyerő érzelem éppen harag, az a májból és az 
epehólyagból eredő hátfájást vált ki, mégpedig olyat, amely a hát középső részén jelentkezik. 

Állapotunk javulásának fontos előfeltétele, hogy megszabaduljunk a bennünk összegyűlt harag-
tól, rendben kieresszük magunkból. Általában nemigen tanácsos, hogy frusztrációnknak nyilváno-
san engedjünk szabad folyást. Inkább keressünk magunknak egy nyugodt helyet, ahol egyedül lehe-
tünk, és újból eljátszhatjuk azt a jelenetet, amely a frusztrációnk vagy a haragunk keletkezését okoz-
ta. Idézzük fel a problematikus személyt vagy szituációt, és mondjuk fennhangon azt, amit az éles 
helyzetben mondani szerettünk volna, ne tartsuk vissza magunkat! Hasonlóképen hasznos lehet az 
írásos levezetés is, például levél formájában vessük papírra az érzelmeinket. A levelet persze nem 
kell tényleg el is küldenünk a címzettnek, anélkül is lecsapolja a bennünk felhalmozódott haragot. 
Olyan esetek is előfordulnak, hogy a visszafojtott érzelmeink már meg-kövesednek, sőt annyira 
eluralkodnak, hogy igazából fel sem tudjuk térképezni (ez a máj kiegyensúlyozatlanságának egy 
további ismérve). Ilyenkor az a legjobb, ha felkeresünk egy jól képzett életviteli szaktanácsadót, aki 
megtanít arra, hogy hogyan kell megfelelő kapcsolatot kialakítanunk a saját érzelmeinkkel, és ho-
gyan juttassuk őket kifejezésre. 

Ha az otthon, a munkahelyen vagy az iskolában bennünket ért frusztráció miatt a májunk qi-je 
pangani kezd, állapotunk javításának kiváló módja, ha félrevonulunk egy nyugodt helyre, és amúgy 
fizikailag engedünk szabad folyást a haragunknak. Belecsapkodunk a levegőbe, egy párnát püfö-
lünk, ütjük az ágyat, esetleg toporzékolunk, és közben akár képzeletben verekedhetünk is. Mondjuk 
hangosan azt, hogy „HÓ-HÓ-HÓ-HÓ-HÓ” (az észak-amerikai indiánok ezt teszik, (ld. a 159. ol-
dalt), és ez persze ne a Mikulás kedélyes „ho-ho-ho-ho” göcögése legyen, hanem eresszük ki a han-
gunkat, vegyük erélyesre a figurát. Csodákat művel. 

A máj a szervezet nagy tervszövögetője, és ebben is partnere az epehólyagnak, mert az pedig a 
döntéshozatalban illetékes. Ha pang a máj, viselkedésünk határozatlanná, tervszerűtlenné válik. Ha 
tehát azt észleljük, hogy gondjaink vannak a tervszerű viselkedéssel, időnk beosztásával, vagy ép-
penséggel túlzottan is belemerülünk a centizgetésbe és mindent a legaprólékosabban kitervelget-



 

tünk, akkor figyeljünk oda, hátha kiegyensúlyozatlan a májunk. 
Ami a spirituális szinteket illeti, a májban tanyázik a Hun, vagyis a spirituális lélek. A Hun iszo-

nyodik az alkoholtól, a mérgező anyagoktól és az olyasfajta érzelmektől, mint amilyen a harag. Ha 
ilyenekkel találkozik, a Hun elmenekül a testből, és ez katasztrofális következményekkel járhat! 
Ezzel szemben a jó cselekedetek és a pozitív érzelmek visszacsalogathatják. A Hun, azaz a lélek 
akkor fejlődik, gyarapodik, ha célt lát maga előtt. Máskülönben elégedetlenség, sőt kétségbeesés 
tölti el, és a hajtóerő hiánya miatt elapasztja a máj qi-jét. Ez utóbbi esetben bizonyos olajok és vi-
rággyógyszerek rendkívül hasznosak lehetnek, mert visszaadhatják a szellem, a test és a lélek har-
móniáját. (Ld. alább, illetve a 173. oldalon – e-könyv: 101. old.) 

Virággyógyszerek 

Nebáncsvirág: szélsőséges hangulatingadozás, türelmetlenség, düh, belső feszültség, szeszélyesség, 
hirtelenharagúság és általános ingerlékenység ellen alkalmazható. Lecsillapítja ezeket a túlfűtött, 
„robbanásveszélyes” érzelmeket, egyúttal felébreszti a mások iránti empátiát, együttérzést, gyen-
gédséget és megértést. 

Rockwater: maximalisták számára, akik túlhajszolják magukat, és emiatt telve vannak feszültség-
gel, ingerlékenységgel. Aki ilyen, az merev és rugalmatlan, megvonja magától az élvezeteket, emi-
att még inkább pang májának qi-je. A virággyógyszer fürdővízbe adagolva alkalmazandó (6 csepp, 
lehetőleg a rockwaterhez jól illeszkedő keserűnarancs-olajjal kiegészítve). 

Verbéna: a magukat túlerőltető munkamániásoknak, akiknek az állandó stressz-állapota a májra 
visszavezethető betegségtüneteket (fejfájás, testi feszültség, izomgörcs, migrén, a szem elfáradása) 
idéz elő. A verbéna segít elfogadni a világ folyását és alkalmazkodni hozzá. Levezeti az időnként 
feltörő spontán lelkesedést, és higgadtabb viselkedésre késztet. 

A Fa elem erősítésére alkalmas virággyógyszereket az epehólyagról szóló fejezet is említ a 160. 
oldalon – e-könyv: 93. oldal. 

Önmagunk megerősítése 

� Megbecsülöm a májamat sokrétű és összetett munkájáért. 
� Nyugodt vagyok, hiszek magamban, és meg tudom szervezni az életemet. 
� Rugalmas és laza vagyok, a testem könnyedén mozog. 
� Az életerő (vagy a qi) szabadon áramlik elmémben és testemben, felold minden görcsöt. 
� Májamat gyógyító zöld fény tölti fel, megnyugtatja a lelkemet, feloldja a feszültséget, és békes-

séggel, elégedettséggel tölt el. 

Ezekkel a megerősítési szövegekkel jól lehet együtt alkalmazni a 161. oldalon – e-könyv: 93. oldal –
, az epehólyagról szóló fejezetben található megerősítéseket. 

Meditáció a Fa elem erősítésére 

Ld. az epehólyagról szóló fejezetben a 161. oldalon – e-könyv: 93. oldal. 



 

A Fém elem 

Társszervek: A Fém elemhez társszervként a tüdő és a vastagbél kapcsolódik. A tüdő a széndioxi-
dot, a vastagbél a szilárd halmazállapotú salakanyagot távolítja el a szervezetből. Ha ezeknek a 
szennyezőanyagoknak a kiürítése nem zökkenőmentesen történik, annak csakhamar megmutatkozik 
a nyoma a bőrön. A TKO a bőrt „harmadik tüdőnek” nevezi. A bőr szintén a Fém elemhez tartozik. 
Ha a belek működése renyhe, az a bőrre is kihat. (A szervezetben bennrekedt méreganyagok végül a 
bőrön át távoznak.) A bélrendszer testünk öntisztításának egyik legfontosabb eszköze, szoros 
együttműködésben áll a vesével, a húgyhólyaggal, a tüdővel és a bőrrel – a salakanyagok eltávolítá-
sát közösen végzik. A belekben hasznos baktériumok élnek. Feladatuk a B-vitaminok beépítése és a 
kártékony, kórokozó baktériumok elleni védekezés. 

Klíma: A szárazság. Ha valaki szokatlanul nagyon szereti a száraz időjárást, vagy éppen ellen-
kezőleg, kimondottan utálja, annak alighanem kiegyensúlyozatlan a Fém eleme. A természetben az 
ősz az elszáradást hozza el, a falevelekből elszáll a nedvesség, összetöpörödnek, és lehullanak az 
ágakról, amelyeken tavasz óta függtek. 

Évszak: Az ősz, vagyis az az évszak, amely a múlófélben lévő év élményeit összegzi és felkészít 
a hamarosan beköszöntő téli hónapokra, a visszahúzódásra. Ősszel már gondot kell fordítanunk 
arra, hogy védjük nyakunk hátsó részét az egyre hidegebb szelektől, mert különben a meleg nyárhoz 
szokott szervezetünk könnyen összeszedhet mindenféle kisebb-nagyobb betegséget. 

Szín: A fehér. Ha valaki túlzottan is szeret fehér színű ruhákat hordani, vagy éppenséggel irtózik 
tőle, az arra utalhat, hogy az illetőnek kiegyensúlyozatlan a Fél-eleme. Az arc fehéres elszíneződése 
a TKO szerint tüdőproblémákat jelezhet, de a nyugati orvostudomány is úgy tartja, hogy a nagyon 
fehér vagy sápadt bőr a tüdő működési zavarainak, elégtelen működésének, fulladásos tüneteknek a 
jele. 

Napszak: Hajnali 3 és 5 óra között (tüdő). Akinek tüdőpanaszai vannak, azzal könnyen előfor-
dulhat, hogy ebben az időszakban felriad álmából, és közben légzési nehézségekkel kell küzdenie. 
Ez valamilyen feldolgozatlan bánatra utal. A bánat érzése is a Fém elem illetékességi körébe tarto-
zik. A szélsőségesen mély bánat ártalmas a tüdőre. Ha valaki gyakran bánkódik, előbb-utóbb bélpa-
naszokat észlelhet magán. A vastagbél napszaka a reggel 5 és 7 óra közötti időszak – a TKO szerint 
ez a legjobb idő a belek aznapi első megmozdítására. Ha a belek valamilyen kiegyensúlyozatlan-
ságban szenvednek, a reggel 5 és 7 óra közötti felkelés segít a szervezetnek megszabadulni a belek-
ben felhalmozódott méreganyagoktól. 

Testszövet: A bőr afféle harmadik tüdőnek tekinthető, és ugyanúgy lélegzik, mint a tüdő. A 
nyugati orvostudomány már kellőképpen feltérképezte a tüdőbetegségek és a bőr közötti összefüg-
géseket. Köztudott például, hogy ha egy gyermek ekcéma elleni bőrkezelésben részesül, hamarosan 
asztma tüneteit mutathatja. Szintén ismert tény, hogy a pikkelysömör, az ekcéma, a bőr eldurvulása 
vagy a pattanások megjelenése azt jelzi, hogy valamilyen kiegyensúlyozatlanság alakult ki a szer-
vezetben, közvetlen összefüggésben a tüdővel. A kínai orvoslástanban fontos diagnosztikai eszköz 
szerepét tölti be a bőr és a tüdő, illetve a légzőrendszer közötti kapcsolódás vizsgálata. A kínaiak a 
bőrt a salakanyagok kiválasztásának folyamatával is összefüggésbe hozzák, szerintük a bőr is részt 
vesz a műveletben. Japánban ugyancsak ősidők óta úgy tartják, hogy a bőr kivetíti magán a belső 
szervek állapotára utaló jegyeket: ha a szervek valamelyike gyengélkedik, az a bőrön is észlelhető 
valahol. 

Hang: A Fém elemhez kapcsolódó emberi hang a sírás, ez azonban nem feltétlenül az a fajta, 
amelyik valódi könnyekkel jár együtt. A Fém elem érzelme a szomorúság, a veszteségérzet, a bánat. 
Az ezt kifejező hang mindig lágy, szinte angyali, éteri. 

Érzékszerv: Általában az orrunkon keresztül lélegzünk. A TKO-ban a tüdőt mindig az orral 
együtt szemlélik. Az orr a Fém elem érzékszerve. Az orrot érő hatásokat a tüdő is közvetlenül meg-
érzi – és fordítva is igaz, a tüdő megbetegedéseit az orrváladék állapotváltozásai kísérik. A Fém 
elemhez kapcsolódó testváladék a nyálka, mégpedig a test minden részének nyalkája. Az alacsony 
nyálkaszint azt jelzi, hogy a szervezet túlhevült, és ez egyebek között a bőr felszínének kiszáradásá-



 

ban is megmutatkozik. Ha viszont túl bőséges a nyálkaállomány, az arra utal, hogy kiegyensúlyo-
zatlanság alakult ki a tüdőben. Mindezekből az következik, hogy a torok vagy az orr kiszáradása, a 
köhögés, a nehéz légzés, a nyilallás a tüdőben, az orrfolyás és a homloküreg-gyulladás a Fém elem-
mel áll összefüggésben. Ha a Fém elem energiája nem kellőképpen kiegyensúlyozott, az még a 
szaglóérzékre is sok esetben kihat. 

Kifejező: A Fém elem fizikai kifejezője a testszőrzet. Ha a normálishoz képest túl sok vagy túl 
kevés van belőle, az az elem kiegyensúlyozatlanságát jelzi. Szőrzeteink közül a haj nem tartozik 
ide, az a vese illetékességi területe. 

Az egyensúlyvesztés tünetei: Az ödéma, a bőr nyálkássága, a túlzott nyálkaképződés és a rend-
ellenesen bő verítékezés a tüdőre vezethető vissza, mivel a tüdő – a Víz-elemmel közösen – megha-
tározó szerepet játszik a testfolyadékok szabályozásában. A folyadékhiány a szervezet veszélyes 
kiszáradásához vezethet, ennek tünete a váladékhiány, a kóros soványság, a vérszegénység, az ét-
vágytalanság és a fehéres, szinte kísértetszerű ábrázat lehet. A bőr működési zavarai miatt a veríték-
kiválasztás ilyenkor lecsökken. A vastagbél – magasabb szempontokat tekintve – hordozza magá-
ban az előrejutási, fejlődési, jobbulási képességeinket. Ha a vastagbél energiahiánnyal küzd, az a 
viselkedésben fanyarság, cinizmus formájában jelenik meg. ATKO szerint az orrvérzés, a torokfá-
jás, a torokduzzanat, a kínzó szomjúsággal járó szájkiszáradás, a fejfájás, a megfelelő meridián 
mentén végighúzódó fájdalomérzés mind a vastagbél egyensúlyvesztésének tünete. A bélműködés 
zavarainak, például a makacs székrekedésnek gyakran az az oka, hogy vértolulás keletkezett a vas-
tagbélben. 

A tüdő 
A tüdő fenyőtoboz alakú páros szerv a mellkasban. A többi belső szervtől 
egy izom, a rekeszizom választja el. 

Működése a nyugati felfogás szerint 

A tüdőnek az a fő feladata, hogy ellássa a szervezetet oxigénnel. Az oxigént a vér szállítja a vérke-
ringési rendszerben. Az „elhasznált” levegő méreganyagokat és széndioxidot tartalmaz. Ezt a tüdő 
távolítja el a szervezetből a kilégzések révén. 

A tüdő akkor működik jól, ha a levegő tiszta és a tüdőszövetek egészségesek. Sajnos környeze-
tünk állapota évről évre romlik, így tüdőnk működésének feltételei is. Amit környezetünkből a lég-
zéssel magunkba szívunk, az testünk minden részébe, minden szervünkbe, vérünk minden sejtjébe 
eljut, és ha mérgező, mindenütt mérgez. A tüdőre a külső környezeten kívül szervezetünk belső 
környezete is jelentős hatással van. A stressz összeszoríthatja a tüdőt, megakadályozva az oxigén 
kellő mértékű bejuttatását a vérbe. 

A tüdő működési zavarai asztma, tüdőtágulás, hörghurut, torokfertőzés, homloküreg-gyulladás 
vagy légcsőhurut formájában nyilvánulhatnak meg. A szennyezett levegő beszívása és a sok stressz 
a tüdőn kívül az immunrendszert is gyengíti, és emiatt allergia tünetei jelentkezhetnek, például szé-
nanátha vagy asztma. Ha valakinek nagyon fehér vagy sápadt a bőre, az arra is utalhat, hogy az ille-
tő vérében kevés a hemoglobin (azok a proteinek, amelyek a vérben az oxigén és a vas szállítását 
végzik), és emiatt nem elég hatékonyan működik a tüdeje. A dohányzás önmagában is rongálja a 
tüdőt, sőt felesleges hőt fejleszt a szervezetben, és kiszárítja. A zsiradékok túlzásba vitt fogyasztása 
szintén gyengíti a tüdőt, mivel a vérben felhalmozódó túl sok koleszterin és zsír csökkenti a vér 
oxigénszállítási képességét. A dohányzás ártalmai közismertek, de azt talán nem mindenki tudja, 
hogy a dohányzók nyálába kis mennyiségben ugyan, de nikotin kerül, és ez akadályozza a gyomor 
emésztőnedveinek termelődését. 



 

A tradicionális kínai értelmezés 

Elem:  Fém 
Társszerv:  Vastagbél 
Klíma:  Szárazság 
Évszak:  Ősz 
Szín:  Fehér 
Napszak:  Hajnali 3 és 5 óra között 
Testszövet:  Bőr 
Hang:  Sírás 
Érzékszerv:  Orr 
Kifejező:  Testszőrzet 
Íz:  Fűszeres 
Érzelem:  Szomorúság 

AZ EGYENSÚLYVESZTÉS TÜNETEI 

Érzelmi 
Szomorúság • Képtelenség a lazaságra • Apátia, unalom • Az inspiráció hiánya • Melankó-
lia • Pesszimizmus • Zárkózott, távolságtartó viselkedés 

Fizikai 
Légzési nehézségek • Asztma, tüdőtágulás • Légszomj • Nagyon lágy hangszín • Köhögés, 
torokproblémák • Pikkelysömör, ekcéma, bőrszárazság • Orrproblémák • Túl sok vagy túl 
kevés verítékezés • A nyálka túltengése vagy éppen hiánya a szervezetben • Rossz szagló-
érzék • Iszonyodás a szárazságtól 

A tradicionális kínai orvoslástan úgy tartja, hogy a beszívott levegőből a tüdő friss qi-t von ki, és a 
lép által a tápanyagokból kivont qi-hez hozzávegyíti. A tüdő aztán a qi-t szétküldi az egész szerve-
zetbe, hogy a testszöveteket táplálja és az élettani folyamatokat serkentse vele. A tüdő irányítja a 
légzést, és ugyancsak a tüdő feladata, hogy „védelmi qi-t” termeljen. Ez a fajta qi védelmez ben-
nünket a káros külső behatásoktól, mint például a széltől, a hidegtől és a nyirkosságtól, amelyek 
könnyen megtámadhatnák a tüdőt. A tüdő eljuttatja a „védelmi qi-t” szerte a szervezetben a bőr és 
az izmok közötti hézagokban található folyadékokba, ezáltal biztosítja azt, hogy a védelmi qi min-
denütt egyenletesen oszoljon szét, és kellőképpen melegítse a bőrt és az izmokat, ily módon védve a 
szervezetet. Ha a tüdő energiája gyenge, védekezőképességünk csökken, jobban fenyeget a fertőzé-
sek veszélye. 

A légzés meghatározó erőt gyakorol a test és az elme minden működésének ritmusára, a többi 
közt a véráramlásra is. A légzés a táplálkozás mellett a szervezet fő energiaforrása. Olyan egyszerű 
és magától értetődő folyamat, hogy gyakran nem is törődünk vele, persze csak addig, amíg asztma, 
légszomj vagy valami hasonló probléma újból fel nem hívja figyelmünket alapvető fontosságára. 

Magasabb szempontból szemlélve a tüdő feladata a kínaiak szerint az, hogy energiafelvevőként 
működik. Energiát hoz be a külvilágból a szervezetbe. Érzelmi síkon is ugyanúgy létezik a légzés 
folyamata, mint testileg – számos kifejezésünk utal erre, például elakad a lélegzete vagy végre egy 
kis lélegzethez jutunk. Szintén a légzési rendszer része a gége, tehát a hangunk is a tüdő meridián 
hatáskörébe tartozik. Ha a hangunk túl halk, az azt jelzi, hogy kevés a szervezetünkben a qi. 



 

TÜDŐNK EGÉSZSÉGÉNEK MEGŐRZÉSE 

Kínai táplálkozástan 

A Fém elemet tápláló élelmiszerek 

Gabona: rizs 
Hús: ló1 
Gyümölcs: szelídgesztenye 
Zöldség vöröshagyma 

Ha valamelyik elem kiegyensúlyozatlan, a megfelelő élelmiszer fogyasztása helyreállíthatja. Min-
den elemet rendben tart, ha étrendünk változatos, egészséges, kiegyensúlyozott. 

Étkezési tanácsok 

1. A Fém elemhez kapcsolódó íz a csípős-fűszeres. Ez a gyakorlatban a curry, a bors és az egyéb 
markáns fűszerek fogyasztását irányozza elő. Ha azonban túlzásba visszük, az az izmok meg-
csomósodásához, valamint a kéz- és lábujjak körmeinek meggyengüléséhez vezet az ősi kínai 
írásos emlékek állítása szerint. A csípősség közvetlenül behatol a légzőrendszerbe, és már csak 
ezért is tanácsos mértékkel fogyasztani az ilyen ételeket. Más szerveknek azonban kimondottan 
jót tesz ez az íz – például ha a vese szárazságtól szenved, a csípős ételek megnedvesítik. 

2. A kínai orvoslástan szerint a tüdőműködést a következő ételek serkentik: sárgarépa, gomba, 
vadalma, olajbogyó, körte, retek, tangerin-narancs, dió, gesztenye, bor. 

3. Az őszibarack és a zöldhagyma csökkenti, megállítja a verítékezést. 
4. További jótékony hatású élelmiszerek a tüdőre: vizitorma, mustárnövény és zsázsa, fehérrépa, 

kínai káposzta, zeller. Az alma, a sárgabarack, a tojás fehérje, a mandarin, az eper és a földi-
mogyoró jót tesz a tüdő nedvesség-ellátásának. 

5. A tejtermékeket (különösen hűtve) és a narancslevet tanácsos mellőzni, ha szervezetünkben túl 
sok a nyálka, mivel ezek nyálkaképző hatású élelmiszerek. 

Hasznos gyógynövények és fűszerek 

� A fokhagyma közvetlen kapcsolatba kerül a tüdővel. Ha a talpunkat bedörzsöljük egy gerezd 
fokhagymával, 15 perc elteltével megjelenik a szaga a lélegzetünkben! Azt is hasznos tudni ró-
la, hogy csökkenti a szervezetben felgyűlt nyálka mennyiségét. 

� A gyömbér akkor jön jól, ha a szervezet nem tudja egyensúlyban tartani a nedvességszintjét. A 
gyömbér segít megszabadulni a felesleges nyálkától. 

� Van egy bizonyos Trikatu nevű szer (gyömbérgyökérből és feketeborsból készül), ez megsza-
badít a fölös nyálkamennyiségtől. (Kapható a Planetary Formulas szaküzleteiben.) 

� Megfázás esetén nagyon jó a „jógi-tea”. Szegfűszeg, fahéj, kardamom, gyömbér és feketebors 
van benne. 

� A bazsalikom és a borsmenta jót tesz a tüdő működésének. 
� A fahéj serkenti a verítékezést, a koriander, a friss gyömbér, a rozmaring és a majoránna úgy-

szintén. 
� A ginzeng segíti a tüdő megfelelő folyadékellátását. 

                                                 
1 Igaz ugyan, hogy ehhez az elemhez a lóhús fogyasztását ajánlják, én mégsem helyeslem. 



 

Testmozgás 

A jó erős szíverősítő gyakorlatok természetesen a tüdőre is jó hatással vannak, mert a légzés szapo-
rább és mélyebb lesz tőlük. Ha túl sok időt töltünk fekvő testhelyzetben, az nem használ a tüdő és a 
vastagbél meridiánnak, és ennek rossz hatása a kiválasztásban és a légzésben egyaránt jelentkezik. 
Elhárítására masszírozzuk meg a Vastagbél 4 akupresszúrás pontot, amely a hüvelykujj és a muta-
tóujj közötti húsos részen található, és a Vastagbél 11 pontot, amely a kar külső részén, a könyök-
ráncon van. (Ld. az ábrát a 208. oldalon – e-könyv: 122. oldal.) 

 

A tüdő és a vastagbél meridián nyújtási gyakorlata abból áll, hogy két kezünket hátul erősen ösz-
szekulcsoljuk, majd pedig óvatosan előrehajlunk, közben pedig térdeinket lazán és összezáratlanul 
tartjuk. Kezeinket hátul olyan magasra emeljük fel, amennyire csak bírjuk. Maradjunk ebben a po-
zícióban egy ideig, és lélegezzünk mélyeket. Ismételjük meg a gyakorlatot háromszor, aztán tart-
sunk egy kis pihenőt. Levezetésül végezzünk légzőgyakorlatokat. Ne zavarjon, hogy csak hosszú 
hetek vagy hónapok múltán sikerül a célt teljesen elérni. Az edzésben mindig a saját egyéni tem-
pónkhoz igazodjunk. Ügyeljünk arra is, hogy a nyújtózkodás megkezdése előtt legalább 10 perccel 
elvégezzük a megfelelő bemelegítést. Ha van rá lehetőség, iratkozzunk be valamelyik környékbeli 
jógaklubba, ott szakemberek irányítanak, és személyre szóló tanácsokat kaphatunk. 

Légzőgyakorlatok 

Minden öngyógyító, egészségmegőrző program alapvető része a légzőgyakorlat. A tüdő és a re-
keszizom emelkedése-süllyedése az összes többi belső szervre pozitív hatást gyakorol, mert a moz-
gás belső masszírozásban részesíti őket. Belső szerveink kiváló állapotba kerülnek, ha a jelen 
könyvben ajánlott többi gyakorlat kiegészítéseképpen napi rendszerességgel légzőgyakorlatokat 
végzünk. 



 

A mély lélegzés életerőt ad, és segít közelebb kerülnünk önmagunkhoz. Sokak szerint ilyenkor 
egyesül igazán a szellemünk a testünkkel. Ha megtanuljuk a mély és teljes légzés helyes techniká-
ját, új energiaforrásra bukkanunk, és megnő az életkedvünk is. Az ellenkezője szintén igaz, mert a 
felületes légzés vagy a sokfajta légzési nehézség miatt szervezetünk eltunyul, méreganyagok hal-
mozódnak fel benne, és az öngyógyító folyamat akadályokba ütközik. Nagyon fontos, hogy minden 
szerv, testszövet, minden egyes sejt megfelelő oxigénellátásban részesüljön, mert csak úgy tudnak 
megfelelően működni. 

Feküdjünk vagy üljünk le kényelmes testhelyzetbe, helyezzük egyik kezünket a hasunk alsó ré-
szére, másik kezünket a mellünkre. Vegyünk lassú, mély lélegzetet, hadd menjen le a levegő egé-
szen a hasunkba. Érezzük a hasunkon tartott kezünkkel, hogy a levegő mélyen beáramlik. Közben 
pedig figyeljük a másik kezünket is, hogy megmozdul-e. A cél tulajdonképpen az, hogy a hasunkon 
tartott kezünk fel-le emelkedjen, miközben a mellünkön lévő kezünk minél inkább mozdulatlanul 
maradjon. Lélegezzünk ki lassan, hasunkból és mellkasunkból minden levegő távozzon. Aztán 
kezdjük újból a friss, tiszta levegő belégzését, és figyeljük a hasunkon tartott kezünket. Tartsuk 
benn a levegőt néhány másodpercig, majd a kilégzéskor engedjük, hogy a hasunk teljesen lesüllyed-
jen, minden elhasznált levegő kimenjen belőle. Ismételjük el ezt háromszor, aztán tartsunk egy kis 
pihenőt, vagyis lélegezzünk természetes, megszokott módon. 

Ha bánat vagy szomorúság kínoz, a gyakorlat közben fájdalmat érzünk a hátunkban, a lapocká-
ink között. Körkörös mozdulatokkal masszírozzuk meg a szegycsontunkat, keressük meg az érzé-
keny helyeket, és azokat külön masszírozzuk meg (ld. a szívről szóló fejezetben a 97. oldalon – e-
könyv: 57. old.), ez segíteni fog. 

Érintésterápiák 

Reflexológia 

A talpunkon a tüdővel összefüggésben álló terület a lábujjak tövében lévő párnázat. Tüdőnk jobb 
és bal szárnyra oszlik, ennek megfelelően mindkét talpunkon megtalálható a reflexterület. Fogjuk 
meg a bal lábfejünket, masszírozzuk meg a lábujjtő párnázatát, és figyeljük, érezhetők-e fájós vagy 
csomós, szemcsés részek benne. Ezek a „kristályok” a lerakódott húgysav szemcséi, és könnyen 
eloszlathatok. Ám nem kell mindenáron erőltetnünk, hogy egy vagy két kezeléssel mindet felmor-
zsoljuk. Naponta vagy kétnaponta újra masszírozzuk meg az érintett részt, egyszerre elég belőle 
néhány perc is. (Ld. a 42. oldalt a masszírozást technikákról?) 

A tüdő reflexológiai pontja (árnyékolt rész) 



 

A fenti gyakorlatok végzése közben kilégzéskor mindig mondjuk hangosan a tüdő hangját: 
„SZSZSZSZ”, és a kilégzés lassú legyen. Belégzéskor pedig gyógyító hatású, fehér fényt jelenít-
sünk meg magunk előtt, amint éppen belénk hatol. Figyeljük, ahogy eléri a tüdőnket, átjárja az oxi-
génmolekulákat, és azok széthordják mindenhová a szervezetünkben, mélységesen belénk ültetve a 
gyógyhatást. 

 

Akupresszúra 

A tüdő meridiánnak van egy ága, amely testünk belsejében húzódik. A gyomor mellett kezdődik, 
felfelé haladtában keresztülhatol a törzs felső üregén, és a kulcscsont alatt jut ki a test felszínére 
(Tüdő 1). Innen a bal kar oldalsó részén lefelé halad, és a hüvelykujj körmének külső részében ér 
véget. 

Az akupresszúra rendkívül hatékony módszer a tüdő egyensúlyzavarai legtöbbjének kezelésére. Az 
Egyesült Államokban elvégzett kísérlet eredménye szerint asztmás betegek tüdőkapacitása már egy 
20 perces kezelés után is megnőtt. 

TÜDŐ 1 

Ez a pont a mellkas külső részén található, mintegy 2,5-5 cm távolságra a kulcscsont alatt. Érzelmi 
stressz okozta feszültség megszüntetésének ez az egyik legfontosabb pontja. Masszírozása csökken-
ti a nehéz légzés és az asztma tüneteit, és felszabadítja a visszafojtott bánatot. 



 

TÜDŐ 7 
Ez a pont jelentős mértékben erősíti a tüdőt és az egész légzési rendszert. Az alkar belső oldalán 
helyezkedik el, körülbelül 2,5 cm-re a csukló ráncától, egy vonalban a hüvelykujjal. Megelőző jel-
leggel lehet alkalmazni légzési nehézségek és fulladásérzet ellen, továbbá enyhíti a köhögést és a 
náthát, különösen azok kezdeti szakaszában. Életerőt önt szellemünkbe, mert segít a qi-nek a moz-
gásban, a keringésben. Az orrfolyást is enyhíti, és javítja a rossz szaglóérzéket. 

 

Illóolajok 

Zsálya: erősíti a tüdő energiáját, oldja a mellkas összeszorulását. Feltölti fogyóban lévő belső tarta-
lékainkat. Fito-ösztrogén nevű növényi hormonokat tartalmaz, tehát óvatosan használjuk. Erősségi 
fokozata: Erős. 

Ciprus: erősíti, táplálja a földi testben lakozó lelket és a mennyei qi-t. Megnyugtatja a légzést, és 
felbátorít, hogy valami régit újjal váltsunk fel. Változások idején, zűrzavaros időkben jót tesz. Erős-
ségi fokozata: Közepes. 

Eukaliptusz: klasszikus légzésjavító olaj, nagyon erős a kapcsolata a tüdővel. Hurut ellen kitűnően 
alkalmazható. Baktérium- és vírusölő hatású. Rendkívül jól használható a tüdőt ért fertőzések, a 
homloküreg-gyulladás, sőt az egyszerű megfázás ellen is. Megtisztítja a nyálkát, kitisztítja a tüdőt 
és az egész szervezetet, táplálja és erősíti az immunrendszert. Serkenti szellemünket, eloszlatja a 
fojtogató negatív érzelmeket, a melankóliát és a szomorúságot. A megkönnyebbülés érzését hozza, 
ezzel életkedvet ad. Erősségi fokozata: Erős. 

Tömjén: erősíti a védelmi qi-t, ezzel jelentősen javítja az immunrendszert. Nyugtató hatású. Segít a 
mélyebb és nyugodtabb lélegzésben. Asztmára ideális, mert megszünteti a szorító érzést a mellkas-
ban. Hörghurut ellen is nagyon jó. Röptető és hurutoldó tulajdonságú. Erősségi fokozata: Erős. 

Fenyő: az eukaliptuszhoz hasonlóan kiváló olaj megfázás és a tüdőt ért fertőzések leküzdésére. Ha a 
tüdő működése gyenge, az ilyesfajta fertőzések veszélye nagyobb. A fenyőolaj védelemre szolgál, 
tehát keverékek alkotórészeként alkalmazzuk, de úgy is jó, ha a fürdővizünkbe tesszük. Erősségi 
fokozata: Közepes. 



 

Teafa: rendkívül jó gomba- és vírusölő tulajdonságai vannak, emellett természetes és hatékony an-
tibiotikum. Erősíti a tüdő legyengült qi-jét, ezáltal enyhíti az olyan betegségtüneteket, mint a felüle-
tes légzés, a krónikus gyengeség, a szellemi kimerültség és az általános immunrendszeri zavar. Erő-
síti a betegségekkel szembeni ellenállóképességünket, tehát sokat betegeskedő, legyengült, érzé-
keny, fertőzéseket sűrűn megkapó emberek számára tökéletes megoldás. A hosszú betegeskedés 
után visszaadja az életkedvet. Erősségi fokozata: Erős. 

Kakukkfű: nagyon „forró” fertőzésgátló olaj, amely mind testi, mind lelki síkon életerővel tölt fel. 
Felrázza és megerősíti a tüdő legyengült energiáját. Jót tesz krónikus kimerültség ellen, oldja a hu-
rutot és a köhögést, felszabadítja a mellkast, így elmúlik a légzés felszínessége. Erősíti a mennyei 
qi-t, ezzel felráz a me-lankóliából és a szomorkodásból. Erősségi fokozata: Erős. 

Mindig érdemes tanácsot kérni egy szakképzett aromaterapeutától vagy gyógynövény-szakértőtől, 
mert azok személyre szabott javaslatokkal is tudnak szolgálni. Például asztma esetében az alkalma-
zandó olaj attól is függ, hogy a betegség érzelmi okokra vagy allergiára, esetleg fertőzésre vezethető 
vissza. 

A tüdő erősítésére használható olajok még: rózsa, levendula, neroli-narancs, kamilla és 
bergamott (mert ezek görcsoldó, gyulladásgátló és depresszió elleni hatásúak), de jó a szantálfa, a 
majoránna, a mirha és a benzoin is. 

Érzelmek 

A tradicionális kínai orvoslástan a hosszú ideig tartó szomorúságot és bánatot a tüdővel látja össze-
függésben. A bánat természetes emberi érzés, mint a többi, de akit állandóan szomorúság terhel, az 
már alighanem a Fém elem egyensúlyvesztése miatt került ebbe az állapotba. 

A tüdő létének meghatározó fogalma a „kibocsátás”. Ha a tüdő nem „bocsátaná ki” a széndioxi-
dot és az egyéb méreganyagokat a kilégzéssel, nagy bajban lennénk. Szintén nagyon fontos az ér-
zelmek, a bánat, a szomorúság „kibocsátása”, a megszabadulás tőlük. Ha sokáig bennünk rekednek, 
tényleges testi megbetegedés veszélyét hordozzák. 

A tüdő hozza be szervezetünkbe a „mennyei qi-t”, amely inspirációt ad nekünk, és amely kitűzi 
a voltaképpen életcélt, az élet értelmét. Ha az energiaáramlás gyenge, elfog bennünket az apátia, az 
életuntság, mert nincs inspirációnk, nem látjuk értelmét az életünknek. A testben lakó lélek, vagyis 
ahogy a kínaiak nevezik, a P’o a kínaiak hite szerint a tüdőben lakik, és könnyen megsebezhetik a 
negatív érzelmek, különösen a lelkiismeret-furdalás és a pesszimizmus. Ha valaki nem tudja túlten-
ni magát valamilyen vesztesége miatt érzett bánatán, abban kifejlődhet a Fém elem általános de-
pressziója, és ez megakadályozza az illetőt abban, hogy lépést tartson az élettel. 

Virággyógyszerek 

Szulák: azoknak, akik éppen kátyúban vannak. Jó szer bánat ellen, mert megszünteti a lelkiismeret-
furdalást és a rágódást a múlt hibáin. Segít összeszednünk magunkat, segít tudatosabban jelen len-
nünk az „itt és most” helyzetekben. A gyermekkorunkból bennünk rekedt traumák vissza-visszatérő 
lidércnyomása ellen is hatásos. Hozzátartozónk, szerettünk elveszítése miatti gyászunkon is átsegít. 

Gyertyánfavirág: a „hétfő reggeli világundor” gyógyszere, az ilyenkor jelentkező jól ismert letargia, 
levertség, apátia, fásultság és életuntság ellen. Segítségünkre van abban, hogy a mindennapi prob-
lémákat testi és szellemi szempontból egyaránt megújult erővel küzdjük le. Felrázza és erősíti a 
mennyei qi-t, így több elevenség, több lendület jut életünkbe. 

Fenyő: nagyon jót tesz a tüdőnek. Különösen azoknak az embereknek ajánlható, akiket folytonos 
önvád gyötör, akik indokolatlan bűntudattól szenvednek, akik mások cselekedeteiért is önmagukat 
érzik felelősnek. Segít eloszlatni a bűntudatot, a lelkiismeret-furdalást. Hatására jobban fel tudjuk 
ismerni, hogy egy adott probléma a mi gondunk-e vagy másé. 



 

Vízililiom: azoknak, akik védekezésképpen a saját kis világukba húzódnak vissza. Azoknak, akik 
nem engednek magukhoz senkit közel, és ezzel megfosztják magukat mások tanácsaitól, segítségé-
től. Lerombolja a magunk köré emelt falakat, így közelebb kerülünk az emberekhez, mégis meg-
tarthatjuk békénket, lelki egyensúlyunkat. 

Vadrózsa: arra az esetre, amikor a mennyei qi áramlásának elgyengülése miatt elfog bennünket a 
tompaság, a kimerültség és az élet céltalanságának érzete. Felfrissíti a szellemet, megújítja az élve-
zetek iránti fogékonyságunkat, új lendületet kapunk tőle az életünkhöz. 

A Fém elem erősítésére alkalmas virággyógyszereket a vastagbélről szóló fejezet is említ a 210. 
oldalon – e-könyv: 122. oldal. 

Önmagunk megerősítése 

� Kitárom tüdőmet, mélyeket lélegzek, beszívom az életerőt. 
� Minden lélegzetemmel védettebbnek érzem magam, és eltölt az életerő. 
� Most megszabadulok minden gondomtól-bajomtól, ledobom a múlt terheit a vállamról. 
� Eltölt az inspiráció és a mennyei energia. 

Ezekkel a megerősítési szövegekkel jól lehet együtt alkalmazni a 211. – e-könyv: 123. – oldalon, a 
vastagbélről szóló fejezetben található megerősítéseket. 

Meditáció a Fém elem erősítésére 

Mielőtt hozzákezdünk a meditációhoz, igyekezzünk jól megjegyezni az éppen szóban forgó meridi-
ánok sematikus ábráját. (Jelen esetben a tüdő és a vastagbél meridián elhelyezkedési rajzát.) Ne 
feledjük, a qi kiejtése „csí”, és azt is tartsuk észben, hogy minden meridián bilaterális, azaz kétolda-
li (a test mindkét oldalán végigfut hosszában), a meditációban azonban csak a test egyik oldalán 
futó meridiánra koncentráljunk. Ha mód van rá, a meditáció szövegét olvassuk rá magnószalagra. A 
felolvasás érthető és lassú tempójú legyen, hangunkat vegyük lágyra. 

Keressünk egy nyugodt helyet, ahol elengedhetjük magunkat. Csukjuk be a szemünket. Figyel-
münket a légzésünkre koncentráljuk, és amikor azt vesszük észre, hogy már mélyebb, engedjük, 
hogy gondolatok lebegjenek elő, mint a felhők az égbolton. Néhány percig végezzük a tüdőről szóló 
fejezetben (188. old. – e-könyv: 109. old.) ajánlott légzőgyakorlatokat. 

Fém meditáció 

Képzeljük el magunkat, ahogy egy hatalmas tölgyfa ágai alatt ülünk. Ősz van. Látjuk az erdő sokfé-
le fáján a különféle leveleket, és elámulunk, hogy a kora esti égbolt háttere előtt milyen sok színár-
nyalatban pompáznak – vöröstől kezdve sárgásbarnán át egészen az aranyszínűig. Az évnek ez a 
szaka a befelé húzódásé, a növekedés, a burjánzás lezárásáé. Ahogy a Természet is megválik gyü-
mölcseitől és faleveleitől, ugyanúgy mi is megválunk régi terveinktől és gondolatainktól, mert már 
túlhaladt rajtuk az idő, nem lesz már rájuk szükségünk az életünkben. 

Koncentráljunk az egyik faágra. A levelek már hullani kezdenek róla. Miközben nézzük, az 
egyik elsárgult levél puhán a földre hull. Képzeljük, hogy ez a hulló falevél egy érzést, egy ese-
ményt vagy egy kapcsolatot jelképez, amelytől ideje már megszabadulnunk. Érezzük át a vesztesé-
get, és mondjunk köszönetet, amiért képesek voltunk lemondani róla. Újabb és újabb falevelek 
hullanak az ágról a földre, és mindegyik egy-egy érzést vagy eseményt jelent. Folytassuk, amíg azt 
nem érezzük, hogy már minden szükségtelen vagy negatív gondolatunktól, érzelmünktől búcsút 
vettünk. 

Most jelenítsünk meg magunk előtt egy csodálatosan szép fehér fénypászmát, ahogy a fejünk te-
tejére vetül. Érezzük, milyen gyógyító ereje van, és gyengéden megtisztítja elménket. Közben tud-
juk, hogy a régi élmények kisöprésével helyet teremtettünk az új, friss, pozitív gondolatoknak és 



 

érzelmeknek. Érezzük a békét, a tisztaságot és a megnyugvást, amit ez a felismerés tölt belénk. 
Közben lefelé tereljük a fényt, bele a nyakunkba és a vállainkba, hogy feloldja benne a merevséget. 
Most erősítsük fel és összpontosítsuk a fehér fényt a tüdőnkbe. Amikor már sikerült, jelenítsük meg 
a qi-t, ahogy tüdőnkből a tüdő meridián mentén elindul, és eléri a vállunkat. Küldjük lefelé a fény 
folyamot a karunk belső oldalán, míg el nem éri a hüvelykujjunk begyét. Onnan a fény átugrik a 
mutatóujjunkra, ahol a vastagbél meridián kezdődik. Onnan elindul, végig a karunk külső oldalán, 
fel a vállunkra, onnan pedig tovább a végső pontjára az orr-cimpánk mellett. 

Kipihentnek, felfrissültnek érezzük magunkat, lélegzeteink minden belégzéssel egyre mélyebbek 
és nyugodtabbak. Engedjük, hogy a fehér fény lefolyjon a vastagbelünkbe. Erősítsük fel a fényt, és 
érezzük, hogy megtisztítja testünket minden mentális és fizikai méreganyagtól, ami eddig a vastag-
belünkben összegyűlt. A fehér fény feloldja mindet, aztán tovább folyik lefelé, végig a lábainkon, 
végül pedig a lábujjunkból visszaömlik a földbe. 

Mozgassuk meg ujjainkat és lábujjainkat, immár megfiatalodva és feltöltődve… és ekkor újból a 
valóság felé fordulunk, kinyitjuk szemünket, testünket kinyújtóztatjuk. 

A vastagbél 

A vastagbél voltaképpen egy kb. 1,5 méter hosszú izomcső. A has alsó ré-
szében helyezkedik el, és az emésztőrendszer utolsó szakaszát képezi. 

Működése a nyugati felfogás szerint 

Elsődleges feladata az, hogy eltávolítsa az emésztés során keletkezett melléktermékeket (az ürülé-
ket), és hogy a falán keresztül visszaszívja a salakból a vizet, ezzel is segítve a szervezet víztartalé-
kainak megőrzését. A cső első fele a víz visszanyerésével foglalkozik, második fele az ürüléket tá-
rolja a végbélen át történő végső kiürítésig. 

A megemésztett táplálék maradványai a vékonybélből a vastagbélbe még folyékony állapotban 
ömlenek át. A peristaltis (a bél izmainak hullámzó mozgást előidéző összehúzódása) rendszeres 
időközönként kipréseli a nedvességet a salakanyagból. A folyadék visszaszívódik a szervezetbe, az 
ürülék pedig továbbhalad a vastagbélben, éppen a bélösszehúzódások hajtják előre. Az emészthetet-
len anyagokból álló salak ekkor már viszonylag tömör. A vastagbélben raktározódik, míg végül a 
végbélen át kiürül. 

A vastagbél három szakaszra oszlik: a felszálló, a haránti és a leszálló szakaszra. A felszálló sza-
kasz a has jobb oldalán kezdődik, és a máj mellett ér véget (ez az úgynevezett hepatikus flexúra). 
Innen indulva a következő szakasz rézsút húzódik a testben (ez a haránti szakasz) a test bal oldalán 
a lép mellett egy pontig (ez pedig a splenikus flextúra). Innen a test bal oldalán lefelé megy, majd 
középre fordul, és a végbél, illetve a végbélnyílás felé vezet. Ha a vastagbelet masszírozzuk, mindig 
kövessük ezt a természetes irányt (tehát az óramutató járásával megegyezően!), máskülönben a bél 
tartalma rossz irányba nyomódik! 

A vastagbél része a vakbél, amelyről a modern orvostudomány azt tartja, hogy nincs semmiféle 
funkciója. Keleten azonban a vakbélnek fontos szerepet tulajdonítanak, szerintük az immunrendszer 
aktív része. Ezt arra alapozzák, hogy a vakbél egy bizonyos váladékot bocsát ki, amely baktérium-, 
gomba- és vírusölő anyagot tartalmaz, továbbá ez a folyadék segít nedvesen tartani a salakanyagot, 
megakadályozva elakadását a vastagbélben. 

Az ileocaecális szelep a vastagbél felszálló ágának bejáratánál helyezkedik el, a vékonybelet és a 
vastagbelet különíti el egymástól. 



 

A tradicionális kínai értelmezés 

Elem:  Fém 
Társszerv:  Tüdő 
Klíma:  Szárazság 
Évszak:  Ősz 
Szín:  Fehér 
Napszak:  Reggel 5 és 7 óra között 
Testszövet:  Bőr 
Hang:  Sírás 
Érzékszerv:  Orr 
Kifejező:  Testszőrzet 
Íz:  Fűszeres 
Érzelem:  Szomorúság 

AZ EGYENSÚLYVESZTÉS TÜNETEI 

Érzelmi 
Nem tudja túltenni magát a múltbeli sérelmeken • Melankólia • Pesszimizmus • Bánat • 
Gyengeség, sebezhetőség • Cinikus magatartás • Beszűkült viselkedés 

Fizikai 
Székrekedés, hasmenés • Bélgázok (nagyon büdös bélszelek) • Erősen szagló széklet • Fáj-
dalom az alhasban • A vastagbél megduzzadása, ernyedt has 
Fokozott test- és lábszag • Rossz szagú lehelet • Vakbélgyulladás • Aranyér Gyenge • em-
lékezőképesség • Bőrbetegségek: olajos bőr, foltok stb. 

A vastagbélbe folyamatosan érkezik a táplálékanyag, amelyet az „szállít, átalakít és kiürít”. Közvet-
len kapcsolatban és munkamegosztásban van társszervével, a tüdővel, mert ha a vastagbélben qi-
felesleg jelentkezik, az rögtön átmegy a tüdőbe. 

Ha a vastagbél kiegyensúlyozatlan, azt az egész szervezet megsínyli. Felszaporodnak a méreg-
anyagok, sőt esetleg vissza is fordulhatnak a feldolgozórendszerbe. A testben maradt méreganyagok 
miatt a bőr eldurvul, sőt szerte az egész szervezetben fájdalmak jelentkezhetnek. Figyelmeztető 
jelként értékelendő a székrekedés, a hasmenés, a túlzott bélgázképződés, az alhasi fájdalom. A vas-
tagbél renyheségére utalhat a hasi ernyedtség, a rossz szagú lélegzet, az aranyér és az emlékezőké-
pesség megromlása is. A vastagbélben halmozódó méreganyag és az általános testszag között is 
szoros összefüggés áll fenn. Ha valaki a sok mosakodás dacára test- és lábszagot áraszt, annak alig-
hanem rossz állapotban van a vastagbele, felfúvódás, fokozott bélgázképződés jelentkezik olyankor, 
ha az emésztésben részt vevő szervek – például a gyomor, a máj, az epehólyag, a vékonybél vagy a 
hasnyálmirigy – egyike vagy másika nem termel elegendő emésztőnedvet, de ez a jelenség nyom-
ban megszűnik, ha megfelelő étrendet alkalmazunk, és ezzel a bélműködés helyreáll. 

VASTAGBELÜNK EGÉSZSÉGÉNEK MEGŐRZÉSE 

Kínai táplálkozástan 

A Fém elemet tápláló élelmiszerek 

Gabona: rizs 
Hús: ló 
Gyümölcs: szelídgesztenye 
Zöldség: vöröshagyma 



 

A vastagbél jó működésének és tisztításának legfontosabb élelmiszere a zöldségféle, illetve általá-
ban a rostos táplálék. A zöldségek és a gyümölcsök alapanyaga a cellulóz, amely nem egyéb, mint a 
szénhidrát nagyon tömör formája, és remekül serkenti a belek működését. A belek kanyargósak, 
ezért a salakanyagok itt-ott megakadhatnak a kanyarokban, és odaragadt kis csomókat illetve „zse-
beket” (szaknyelven: diverticulitis) képezhetnek, ahol a baktériumok kiváló táptalajra lelnek. A mai 
ember nem tudja, hogy a vastagbélnek mi jó igazán. A kilencvenes évek szokásainak megfelelően 
kapkodva eszünk, méghozzá pancsolt, túlfinomított ételeket. Pedig sok kutatóorvosnak az a meg-
győződése, hogy a vastagbél rákja vagy több egyéb megbetegedése megelőzhető volna, ha étren-
dünkben nagy mennyiségű növényi rost szerepelne. A rost arra való, hogy meggyorsítsa a tápanyag 
mozgását a vastagbélben. Ha nem eszünk növényi rostokat, a vastagbél pangani, stagnálni kezd, és 
már jöhet is a betegség. 

Ugyancsak fontos az olyan élelem fogyasztása, amelynek magas a víztartalma. Hasonlóképpen 
fontos az olyan táplálék, amely pH szempontjából semleges vagy lúgos. Ez utóbbi azért lényeges, 
mert szervezetünkben a sav-lúg arány gyakran 80 százalék sav és 20 százalék lúg, noha az ideális az 
lenne, ha 80 százalék volna a lúg, 20 százalék a sav! A zöldségek csodálatosan lúgos táplálékok, 
tehát nagy bőséggel vegyük be az étrendünkbe, különösen akkor, ha vastagbél problémákkal küz-
dünk. Ez alól csak a fekete csucsor családjába tartozó növények képeznek kivételt – a burgonya, a 
paradicsom, a padlizsán, a bors, de tulajdonképpen a dohány is –, mert a szolanin nevű méreganyag 
lelhető fel bennük, és arra a fájdalommal, különösen az ízületi fájdalommal küzdő emberek nagyon 
érzékenyek. A citrusféle gyümölcsöket is inkább mellőzzék azok, akik szervezete nem bírja a túl-
zottan savas táplálékot. 

Aki eddig még nem szokott rá a nagy mennyiségű nyers élelmiszer fogyasztására, az lassan és 
óvatosan kezdjen hozzá, mindenekelőtt valamilyen tisztítóprogrammal. A nyers gyümölcs és a méz 
különösen „radikális” tisztító. Néhány zöldségféle szintén erősen tisztít, tehát ezeket – a vörös-
hagymát, a póréhagymát, a metélőhagymát, a görögszénát és a fehérrépát – kezdetben csak mérték-
letesen fogyasszuk. 

Az átlagember számára nem feltétlenül mindig a tisztítóprogram a legjobb kezdet, mert előfor-
dulhat, hogy a szervezet „tisztítási sokkot” kap. Az rejlik emögött, hogy a méreganyagok a szerve-
zetben leginkább a mélyben meghúzódó belső szervekben gyűlnek össze, például a májban és a 
vesében. Ha radikális tisztítókúrába kezdünk, a méreganyagok előjönnek a szervekből a felszínhez 
közelebb eső emésztési rendszerbe, és hirtelen megjelennek a belekben, a bőrben és a nyirokrend-
szerben. Márpedig ezek mind létfontosságú szervek. Ha nem készítettük fel őket jó előre, komoly 
feszültség alakulhat ki bennük, és felléphet a „gyógyulási válsághelyzet”. Tisztulási ellenreakció, 
vagyis ez a „gyógyulási válsághelyzet” úgy alakul ki, hogy a méreganyagok felszabadulása gyor-
sabban megy végbe, semmint amilyen tempóban a kiválasztás el tudja szállítani, és ez a mérgek 
ismételt felhalmozódásához vezet, de immár a vérben és a nyirokban. 

A kínai orvoslástan úgy tartja, hogy a nyers táplálék gyengíti a lépet, és a szervezet a „hidegség 
és nyirkosság” veszélyével találja magát szemközt. Ennek hatására olyan tünetek jelentkezhetnek, 
mint a vízfelgyülemlés, a kezek enyhe elbizonytalanodása, hasi renyheség és híg széklet. Ha vég-
képp ragaszkodunk a nyers táplálékhoz, legalább teremtsünk egyensúlyt azáltal, hogy felmelegítjük 
a szervezetünket olyan gyógynövényekkel, mint például a gyömbér vagy a fahéj. A lépről szóló 
fejezetben (78. oldal – e-könyv: 46. old.) további ajánlások találhatók. 

A kínaiak szerint a több feldolgozott étel és a kevesebb növényi rost illetve zöldség fogyasztása 
csökkenti a szervezetben a qi-t. A szervezetben méreganyagok gyűlnek össze, és valóságos „önmér-
gezési” folyamattal aknázzuk alá a szervezetünket, mert a vastagbél salakanyag-tartalmából a mér-
gek ilyenkor visszaszívódnak a testbe. Ez érzékenyen érinti a májat, és a legkülönfélébb betegség-
tünetek jelentkezhetnek miatta, kezdve a szeszélyes hangulatváltozástól és az ingerlékenységtől 
egészen a kimondottan súlyos jelenségekig. A vér is megérzi a hatását, mivel a máj vérszűrő tevé-
kenysége romlik, és ennek aztán az egész szervezet a kárát látja. 



 

Étkezési tanácsok 

1. A tradicionális kínai orvoslástan a vastagbél erősítésére egyebek közt a következő élelmisze-
reket ajánlja: aduki-bab, padlizsán, bab, karfiol, zeller, kínai káposzta, kukorica, uborka, füge, 
méz, fejessaláta, vöröshagyma, sárga szója. 

2. Fogyasszunk több olyan gabonafélét, mint például a rizs vagy a köles. A köles glutinmentes, 
lúgos gabonaféle, nem termel nyálkát a szervezetben. Vigyázzunk, mert ha nem jól készítjük 
el, nyúlós és ragadós lesz. Éjszakára áztassuk be, aztán jól öblögessük ki, végül pároljuk 
mintegy 10 percig, de figyeljünk oda, nehogy besűrűsödjön. Íze meglehetősen enyhe (micso-
da visszafogott kifejezés!), tehát legjobb, ha ízekben gazdag levesbe adagoljuk, vagy pirított 
zöldséghez adjuk sok fűszerrel. 

3. Kerüljük a búzakorpát, mert felkaparhatja a vastagbél belső felületét. A hántolatlan zab sokkal 
jobb rostforrás, és a vastagbelet sem bántja. A búzakorpában amúgy is sok a fitát, amely hoz-
zákapcsolódik az olyan ásványi anyagokhoz, mint például a kalcium vagy a magnézium, és 
így azok nem tudnak felszívódni a szervezetbe. A cink és a vas felszívódását is ugyanígy gá-
tolja. 

4. Növeljük zöldségfogyasztásunkat: pároljuk össze tengeri moszattal és fűszerekkel, például 
gyömbérrel és fokhagymával. Barátkozzunk össze a zöldséglevessel. Olaj nélkül is elkészít-
hetjük a zöldséget – egy kis vízben hagymát pirítunk, az jól helyettesíti. Amikor a hagyma ki-
engedi a levét, tegyünk hozzá fűszereket és gyógynövényeket, aztán már jöhetnek is bele a 
zöldségek. 

5. Az avokádó, a csírázó magvak és a hüvelyesek kitűnő és magas tápértékű ételül szolgálnak 
bármilyen étkezés alkalmával. 

6. A tej és a tejtermékek nem tekinthetők különösebben jótékonynak a vastagbélre nézve, mert 
vannak, akik érzékenyek rájuk, és a következmény hasmenés vagy hányás lehet, de akár pan-
gás is. Ha nem vagyunk érzékenyek a tejtermékekre, a tehén-, kecske- vagy juhtejből készített 
élő, természetes joghurt kitűnő utánpótlást biztosít a vastagbélben tenyésző értékes 
acidophilus baktériumoknak, és segíti megfelelő szinten tartani a rothasztó baktériumok 
mennyiségét is. 

7. A gránátalma fölöttébb irritálhatja a vastagbelet, ezért jobb mellőzni. Ha bélproblémáink van-
nak, a diófélék fogyasztását is kerüljük. 

8. A kakaó, a tea és a kávé koffeint tartalmaz, az pedig bélpanaszokat, gyomorfekélyt, emésztési 
zavarokat okozhat. A kávétól a benne lévő aromatikus olajok miatt hasmenés léphet fel, a tea 
csersavjától viszont éppenséggel székrekedés. A tea, a kávé, a csokoládé, az üdítőital és az al-
kohol mind vizelethajtó hatású, és a folyadékokkal együtt sok ásványi anyag is távozik miat-
tuk a szervezetből, mindemellett felborítják a szervezet folyadékháztartását. 

9. A szennyezett levegő beszívása, a dohányzás és a központi fűtéses légtérben tartózkodás ki-
szárítja a szervezetet, tehát sok vizet kell innunk. A hidegebb hónapokban langyosítsuk meg a 
vizet, amit megiszunk. (A jégkockákat kerüljük.) 

10. Aki hajlamos a székrekedésre, az mérsékelje az állati eredetű protein (hús és baromfihús) fo-
gyasztását, mert lassítja a belek tápláléktovábbító mozgását. Az étrend zöme inkább zöldség-
ből és rizsből álljon, a hús csak amolyan „kiegészítő” legyen. 

11. A szója nyálkaképző hatású, csak keveset együnk belőle. Igaz viszont, hogy a szójabab elve-
szíti nyálkaképző tulajdonságát, ha hatnapos csíráztatásnak vetjük alá. 

Hasznos gyógynövények és fűszerek 

� A bazsalikom jót tesz székrekedés ellen. 
� A Fém elem gyógynövénye a gyömbérgyökér, a feketebors, a szerecsendió, a fokhagyma, a 

mustárnövény zöldje és a retek. 
� A psyllium-hüvely a bél védelmének jól bevált eszköze. Teleszívja magát vízzel, és a bél belső 

falán tapétaszerű védőburkot alakít ki. Fellazítja a bélben vándorló táplálékmasszát. Tudni kell 



 

róla azonban, hogy „hideg” jellegű, ezért a tápanyaggyártók újabban gyömbért adagolnak hoz-
zá, hogy az „felmelegítse”. 

� A lenmag vagy a lenolaj szintén nagyon hasznos. Nemcsak azért, mert fontos zsírsavakat tar-
talmaz, hanem egyúttal kiváló kenőanyag is, segít a gyulladt belek meggyógyításában. Fo-
gyaszthatunk nyers lenmagokat (ezek sötétbarna színűek) vagy a Linseed Gold nevű terméket, 
amely bio-alapanyagból készült, de jó a lenolaj is (nyilván az, amelyet emberi fogyasztásra 
szántak, nem pedig a krikett ütő kenésére). Tartsuk hűtőszekrényben, különben megavasodik. 

� Az aloe vera leve tisztítja, gyógyítja és nyugtatja a beleket, bélgyulladás ellen különösen jó. 
Azonban „hideg” jellegű, és ezért a hidegre érzékenyek ellensúlyozásképpen „meleg” típusú 
élelmiszert is fogyasszanak hozzá. 

� A szilnek szintén nagyszerű gyógyító tulajdonságai vannak. Az emésztő-szervek belsejében a 
membránokat finom bevonattal látja el, így azok a bevonat védelmében könnyebben regenerá-
lódhatnak. 

Testmozgás 

Ha túl sok időt töltünk fekvő testhelyzetben, az nem használ a tüdő és a vastagbél meridiánnak, és 
ennek rossz hatása a kiválasztásban és a légzésben egyaránt jelentkezik. Elhárítására masszírozzuk 
meg a Vastagbél 4 akupresszúrás pontot, amely a hüvelykujj és a mutatóujj közötti húsos részen 
található, és a Vastagbél 11 pontot, amely a kar külső részén, a könyökráncon van. (Ld. az ábrát a 
208. oldalon – e-könyv: 122. old..) A pontok masszírozása közben mondjuk hangosan a tüdő hang-
ját: „SZSZSZSZ”, és jelenítsük meg magunk előtt a vastagbelünket gyógyító fehér színt. 

A vastagbél és a tüdő meridián nyújtási gyakorlata a 187. oldalon (e-könyv: 108. old.) található. 
A belek karbantartásának fontos eszközéül szolgálnak a mélylégzési és a relaxációs gyakorlatok. 

Ne feledjük, hogy a vastagbélnek a tüdő a társszerve, tehát a mélylégzés mindig pozitív hatással van 
rá. Ld. az ajánlott gyakorlatokat a 188. oldalon – e-könyv: 109. old. 

Érintésterápiák 

Masszírozás 

A vastagbél masszírozása nagyon jótékony hatású, és segít megszabadulni az évek során benne fel-
halmozódott lerakódásoktól. Alkalmazzunk hozzá olívaolajos krémet vagy egyszerűen csak konyhai 
olívaolajat, néhány csepp illóolajjal (208. old. – e-könyv: 121. old.) dúsítva. 

A vastagbél masszírozása alkalmával ügyeljünk arra, hogy a testünk bal oldalán lévő leszálló 
szakasszal kezdjük. 
1. Tegyük a kezünket a testünk bal oldalára, közvetlenül a lép alatti részre. Tenyerünk csukló fe-

lőli részét használva menjünk finoman végig a vastagbélen, és keressük a szemcséket, a duzza-
natokat. Amint elhagytuk a bal oldali csípőcsont belső oldalát, nyomkodjunk óvatosan a szemé-
remcsont irányába. Ismételjük meg háromszor. 

2. Vigyük át a kezünket a testünk jobb oldalára, közvetlenül a bordák alatt a máj tájékára. Most is 
a tenyerünk tövét használjuk. Nyomkodjunk óvatosan bal felé, és közben figyeljük, van-e vala-
hol duzzanat, majd ahogy a kezünk átér a baloldalra, folytassuk a mozdulatot az 1. pontban fog-
laltakkal. Ismételjük meg háromszor. 

3. Most a jobb oldali csípőnk belső oldalánál keressük meg a vastagbél felszálló szakaszát. Tenye-
rünk tövével felfelé, a máj irányába masszírozzunk, háromszor. 

4. Menjünk vissza a vastagbél felszálló szakaszának legalacsonyabban fekvő pontjára. Mozgassuk 
kezünket felfelé, a máj tájéka irányába, menjünk vele végig a lép fölött, aztán a bal oldali csí-
pőcsontnál lefelé, végül óvatosan keresztbe a szeméremcsont felé. Ismételjük meg háromszor. 

5. Most az ujjainkkal masszírozzuk meg a teljes vastagbél környéket. Körkörösen haladjunk, az 
óramutató járásával megegyezően, végigkövetve az egész vastagbelet. Ezt kétszer végezzük el. 



 

Ekkor már jobban figyeljünk oda a vastagbél esetleges csomósodásaira, és ha ilyet észlelünk, 
finoman dörzsölgessük a tenyerünkkel. Ha azt érezzük, hogy oldódik a csomó, annál inkább 
masszírozzuk. Ettől energia áramlik az érintett bélszakaszba, és segít megszüntetni a béldugu-
lást. 

A vastagbelünk hosszú évek alatt jutott mai állapotába, tehát ne várjuk, hogy alig néhány kezelés 
teljesen ki tudja tisztítani. Azt azonban észrevehetjük, hogy a székletünk a szokásosnál valamivel 
sötétebb színű. Ez annak a jele, hogy a belek belső falához tapadt, ott szinte megkövesedett salak-
anyagok fellazulnak, és kezdenek eltávozni a szervezetünkből. (Ha viszont vért észlelünk a székle-
tünkben, rögtön keressük fel kezelőorvosunkat.) 

Van még egy terület, amelynek a masszírozása rendkívül jótékony hatású, még ha egy kicsit fáj-
dalmas is. A fascia lata izom a comb külső oldalán húzódik a térdtől kezdődően fel egészen a comb 
tetejéig – nagyjából ott, ahol a nadrág oldalsó varrása fut. Az alkalmazott kineziológia szerint ez az 
izom a vastagbéllel áll összefüggésben. Tapintásra érzékeny. Ha olajjal végigmasszírozzuk, vagy ha 
egy-egy szabad percünkben csak amúgy nadrágon keresztül végigdörzsöljük, sokat javíthat vastag-
belünk működésén. 

Kefés bőrdörzsölés 

A kefés bőrdörzsölés kiválóan segít szervezetünk méregtelenítésében, mert a bőr finom dörzsölge-
tése serkenti a nyirokrendszert. Tulajdonképpen az egyik legjobb módszer a nyirokrendszer meg-
tisztulásának elősegítésére. Ha néhány hónapon át napi rendszerességgel végezzük, testünk izomtó-
nusát is jelentősen javítja. A kezelést mindig száraz bőrön alkalmazzuk, körülbelül 3 percig tartson, 
és utána zuhanyozzunk le. 
1. Természetes anyagú sörtéjű, hosszú nyelű kefét használjunk. A lábfejünknél kezdjük. Végig-

dörzsöljük a talpunkat is, a lábfejünk felső részét is. Széles, söprésszerű mozdulatokkal átté-
rünk a lábszárunkra, majd fel a combjainkra és a fenekünkre. Ügyeljünk arra, hogy a bőrfelület 
egyetlen kis része se maradjon ki. 

2. Nyújtsuk fel az egyik karunkat a levegőbe, hogy a nyirok meginduljon benne lefelé, a hónalj 
irányába. Dörzsöljük óvatosan végig a karunkat, a dörzsölések mindig a hónalj felé irányulja-
nak. 

3. A törzsünk következik. A dörzsölések iránya mindig a szív felé mutasson. A hashoz érve a jobb 
oldalon kezdjük: a csípőcsont belső oldalától kiindulva felfelé haladjunk. Aztán a bordák alatt, 
a vastagbél haránti szakaszánál keresztirányban dörzsöljünk, a baloldalon már lefelé, végül pe-
dig onnan a szeméremcsont irányába haladva bezárjuk a kört. Ismételjük meg. 

4. A melltájékon a dörzsölések iránya mindig kifelé, a hónaljak felé haladjon. Vigyázzunk az ér-
zékeny részeknél! 

Bőrünk egy idő után ruganyosabbá válik, és néhány hét elteltével már erősebb dörzsölést is elbír. A 
kezelés közben mindig jelenítsük meg magunk előtt, hogy testünk miként tisztul, és hogy a nyirok-
rendszerünkben felgyűlt méreganyagok hogyan mennek át a vastagbélbe, hogy onnan majd kiürül-
jenek a szervezetünkből. A kefés dörzsölési kúra megkezdése után a székletünkben nagy mennyisé-
gű nyálka jelenhet meg, ami jó jel, mert azt bizonyítja, hogy szervezetünk megszabadul az elhasz-
nált anyagoktól. A kefés dörzsölés „homeosztatikus ellenállást” vált ki, ami egyszerűen annyit je-
lent, hogy testünk egy idő után hozzászokik. Ennek kivédésére annyi a teendőnk, hogy három hó-
napon át rendszeresen naponta egyszer vagy kétszer elvégezzük a kezelést, aztán ezt lecsökkentjük 
heti két alkalomra – de lehetőleg még ekkor is szabályos menetrendet tartva. 

A piéce de resistance abból álljon, hogy minden kezelés után zuhanyozzunk le meleg vízzel, utá-
na még külön hideg vízzel is. Ez nemcsak rendkívül serkentő, de váltakozva tágítja és összehúzza 
az ereket, ezzel is javítva a nyirokrendszer működését. Erővel tölt fel – próbáljuk ki! 



 

Reflexológia 

Masszírozás szempontjából a vastagbélé az egyik legkomplikáltabb reflexzóna. A műveletet a bal 
talpon kezdjük az ileocaecalis szelep, a vastagbél felszálló szakasza, valamint a haránti szakasz fele 
reflexzónájának megmasszírozásával, majd a jobb talpon folytatjuk a haránti szakasz másik felének, 
a leszálló szakasznak és a végbélnek a zónájával. Legjobb, ha apró körkörös mozdulatokkal végez-
zük a masszírozást (közben keressük a „szemcsés” részeket), és így haladunk végig a teljes vastag-
bél-zónán. Amikor a végére érünk, visszatérhetünk a problémás részekhez, és azokat újból meg-
masszírozzuk. (Ld. a 42. oldalt – e-könyv: 25. old. – a masszírozást technikákról.) 

 

Akupresszúra 

A vastagbél meridián a mutatóujj hegyének külső oldalán kezdődik, és a Vastagbél 4 akupresszúrás 
pontra megy át, amely a hüvelykujj és a mutatóujj közötti bőrredőn található. Innen továbbhalad 
végig az alkaron, fel egészen a vállig, és két ágra szakadva az orrnál ér véget. 

 



 

VASTAGBÉL 4 

A vastagbél meridiánnak ez nagyon fontos pontja, de terhes nőkön mégis mellőzzük a kezelését. 
Azért jelentős ez a pont, mert enyhíti a székrekedést, javítja a vastagbél működését, ezek által tehát 
a szervezet méregtelenítésében működik közre. Az arcszín is javítható vele. Enyhíti a homloki fejfá-
jást, a váll fájdalmát és a fogfájást is. Tévézés közben különösen jólesik masszírozni. 

VASTAGBÉL 11 

Ezt a pontot úgy találhatjuk meg, hogy behajlítjuk a karunkat, és a másik kezünk hüvelykujjával 
végigtapogatjuk a hajlat mellett a könyökünket mindaddig, amíg a csont mellett meg nem érezzük a 
nyomásra érzékeny helyet. Óvatosan, mert érzékeny! A pont masszírozása hatékonyan enyhíti a 
székrekedést, és jót tesz bélrenyheség ellen. Az arcszín javítására is jó, főleg ha a Vastagbél 4 pon-
tot is megmasszírozzuk hozzá. 

 

Illóolajok 

Édeskömény: helyreállítja az emésztőrendszer egyensúlyát, serkenti az energiaáramlást a vastagbél-
ben, így jót tesz haspüffedés és bélgázszorulás ellen. Görcsoldó, tehát oldja a belekben keletkezett 
feszültséget. Javítja a kommunikációs készségünket. Arra késztet, hogy kimutassuk érzelmeinket, 
ne szoruljanak belénk. Erősségi fokozata: Erős. 

Kamilla: gyógyítja a bélben keletkezett gyulladást, ezáltal jót tesz hasmenés és általános bélérzé-
kenység ellen. Ha a hasmenést valamilyen élelmiszerrel szembeni allergia okozza, ezt az olajat al-
kalmazzuk, mert nyugtató és görcsoldó hatású. 

Ha székletünk híg, ha gyakran kínoz hasmenés, akkor nagyon fontos, hogy felderítsük a lehetséges 
okokat. Túl sok „hideg” étel fogyasztása, allergia vagy valamilyen parazita lehet a magyarázat, eset-
leg idegi folyamat. Ha vírus vagy baktérium okozza, eukaliptusz- vagy teafa-olaj a megoldás. Ha 
azonban a bélproblémák a túlhajtott munka, vizsgadrukk, netán nyilvános szereplés izgalma miatti 
stresszhatásra vezethetők vissza, inkább görcsoldó olajhoz folyamodjunk, például levendulához 
vagy neroli-narancshoz. Főleg az utóbbi oldja a stresszt és a szorongást, még mielőtt tényleg bekö-
vetkezne a hasmenés. Ha a bélizomzat feszültsége miatt fájdalmat és görcsölést érzünk, próbálkoz-
zunk meg a gyömbérédeskömény kombinációval, mindkettő melegítő és nyugtató hatású. A rozma-
ringolaj kiváló bélserkentő. 



 

Érzelmek 

„Bírja gyomorral” – hangzik a szólásmondás, utalva arra is, hogy a vastagbélnek köze van az erő-
höz, az elszántsághoz. Ha a vastagbelünk gyenge, nem merünk szembeszállni a nehézségekkel, hi-
ányzik belőlünk a határozottság, és a végeredmény könnyen csalódottság, kétségbeesés, megkese-
redettség lehet. Ahogyan a vastagbél szüntelenül azon munkálkodik, hogy eltávolítsa a szervezetből 
a salakot és újra meg újra átrágja a dolgokat, ugyanúgy az elme is ezt teszi, csak pszichológiai sí-
kon. A vastagbél rossz működésének kicsinyeskedés, rosszhiszeműség és szüntelen elégedetlenke-
dés a várható következménye. Semmit és senkit nem tudunk igazán értékelni, ezért akár még a csa-
ládunkat és a barátainkat is elveszíthetjük, magányosak leszünk. 

A Fém elemhez az érzelmek közül a bánat kapcsolódik. Köztudott, hogy a mély bánat rányomja 
bélyegét az egészségünkre. Természetes, hogy ha elveszítünk valakit, akkor bánkódunk, de bizo-
nyos idő elteltével ki kell lábalnunk belőle. Segít benne a pszichológus, segítségünkre lehet önma-
gunk megerősítése (ld. a 211. oldalt – e-könyv: 123. oldl). Ne feledkezzünk meg a mély légzésről 
sem, mert az nemcsak eltávolítja a széndioxidot a szervezetünkből, hanem friss vért és friss oxigént 
is terel a tüdőnkbe – a tüdő a vastagbél társszerve –, és oldódik bennünk minden görcsölés. A 
légzőgyakorlatok végzését megerősítéssel kössük össze, megerősítve magunkban, hogy meg aka-
runk szabadulni a múlt árnyaitól. Ilyenkor jelenítsük is meg, hogy kiszáll belőlünk a szomorúság és 
a fájdalom. 

Akik nem tudnak megszabadulni a feleslegessé vált dolgoktól, a halmozódó gondoktól, azok 
pontosan azt élik át, amit székrekedéskor: a hasznavehetetlen anyagok összegyűlnek bennük. A 
múlt eseményei rátelepednek a jelemé, és maguk alá gyűrik a cselekedeteinket, a kedélyünket. 
Akadnak, akik szeretnek a múlttal takarózni, és saját mostani boldogtalanságukért más emberek régi 
viselkedését teszik felelőssé. Pedig inkább pozitív gondolatokra, határozott tettekre lenne szüksé-
gük, no és arra, hogy megtanuljanak megbocsátani. A megbocsátás képessége nagyon fontos. Ha 
nem tudunk önmagunknak megbocsátani, önpusztítókká válhatunk. A múlt leginkább arra való, 
hogy okuljunk belőle – így válunk jobb, kedvesebb, pozitívabban gondolkodó emberré. Pozitív, 
előrevivő, építő gondolatainkat és érzelmeinket kell előtérbe helyeznünk, mert a negatív, romboló 
gondolatok csak felemésztik az energiánkat, és elveszik szellemünk képességét az örömre és a bé-
kességre. Próbáljuk a „helyettesítés törvényét” alkalmazni: valahányszor negatív gondolat fészkeli 
be magát a fejünkbe, állítsuk le, és valamilyen pozitív megerősítést indítsunk el helyette. Ha túl 
idegesek vagyunk ahhoz, hogy megerősítésbe kezdhetnénk, akkor elég, ha egyszerűen csak annyit 
mondunk magunknak: „béke”. Ettől testünket-lelkünket nyugalom tölti el. 

Virággyógyszerek 

Vadalma: tisztító hatású szerként ismert. Azoknak való, akik ki akarják tisztítani a testüket, mert 
„tisztátalannak” érzik magukat. Dr. Bach azt írja róla, hogy „ez az a szer, amelyik megszabadít min-
dentől, ami elménkben vagy testünkben nemkívánatos”. Kisöpri a negativitást, a tisztátalanságot és 
mindent, amit nem tudunk megemészteni. 

Szulák: olyan esetekre, amikor életünk „belegabalyodik a múlt árnyaiba”. Azoknak való, akik múlt-
béli dolgokon ábrándoznak, nosztalgiáznak, közben pedig a múlt kedvéért kimaradnak a jelenből. 
Elménket az „itt és most” helyzetre irányítja rá, és a múltat is a megfelelő perspektívából láttatja. 

Fenyő: azoknak, akiket bűntudat gyötör, pedig talán nem is követtek el hibát. Felébreszti a megbo-
csátás érzését, és a bűntudat, az önvád helyét az őszinte sajnálkozás váltja fel tőle. 

Dió: „lánctörőnek” is nevezik, mert szétszaggatja a negatív gondolatok láncolatát, felszabadítva a 
cselekvő, pozitív, konstruktív gondolatokat. Dr. Bach szerint „azok serkentője, akik elhatározták, 
hogy nagy lépést tesznek előre, szakítanak a régi szokásokkal, átlépik a régi határokat, és új úton 
indulnak el”. 

A Fém elem erősítésére alkalmas virággyógyszereket a tüdőről szóló fejezet is említ a 194. oldalon. 



 

Önmagunk megerősítése 

� A vastagbelem könnyedén eltávolítja testemből a salakanyagokat. 
� Megbocsátok önmagamnak és másoknak, előre nézek az életben. 
� A bőröm egészséges és tiszta. Betakarja és megvédi a testemet. 
� „Amire nincs szükségem, azt kiürítem elmémből, testemből, lelkemből. 

Ezekkel a megerősítési szövegekkel jól lehet együtt alkalmazni a 195. oldalon, a tüdőről szóló feje-
zetben található megerősítéseket. 

Meditáció a Fém elem erősítésére 

Ld. a tüdőről szóló fejezetben a 195. oldalon – e-könyv: 113. oldal. 

Egy természetközelibb, jobb jövő felé 

A hivatalos orvostudomány és a természetgyógyászat sok tekintetben eltér egymástól, de mind a 
keleti, mind a nyugati szemléletmód tiszteletet tanúsít a beteg ember iránt. Sokszor mondjuk azt, 
hogy a nyugati tudás a legmagasabb szintű, de a keletiek ősi ismeretei ezzel egyenrangú elismerést 
vívtak ki. Az orvostudomány jövője alighanem az lehet, hogy ötvöződik a kettő. Nem férhet kétség 
hozzá, hogy a természetgyógyászat és a hivatalos tudomány egyaránt kiállta az idők próbáját, egy-
aránt hatékonyak. A modern orvoslástan egyes területeken előnyt élvez, például közvetlen életve-
szély elhárításakor vagy a sebészet terén. A keleti és a nyugati módszereket az előttünk álló évtize-
dek folyamán közelebb kell hoznunk egymáshoz annak jegyében, hogy az emberi szervezet ki-
egyensúlyozottságának, harmóniájának, jó közérzetének megőrzése mégiscsak összetett szemlélet-
módot igényel. 

Az öngyógyítás eszméje egyenesen következik a természetgyógyászat és a kínai orvoslástan 
alapfilozófiájából. Mind többen szerzünk közvetlen tapasztalatokat a modern gyógyszervegyészeti 
termékek káros mellékhatásairól és helytelen használatának veszélyeiről, mind többen ismerjük fel 
a finomabb, kevésbé erőszakos, az öngyógyításhoz jobban illeszkedő módszerek előnyeit. Azt is 
mindannyiunknak látnunk kell, hogy a gyógyulásban magának a betegnek kell játszania a meghatá-
rozó szerepet. 

A modern társadalom körülményei közepette elfelejtettük, hogyan kell megteremteni a feltétele-
ket az ember számára ahhoz, hogy meggyógyíthassa önmagát. Eluralkodott a helytelen életvitel, a 
sokféle rossz táplálkozási szokás, a környezetszennyezés. Ezek mind az emberi szervezet jó műkö-
dése ellen fejtik ki hatásukat. Az ember évmilliókon keresztül mesterkéletlen, természetes, egyszerű 
táplálékon élt, csak századunkban terjedt el a vegyszerek használata, a tápanyagok valóságos meg-
hamisítása. Hitem szerint nem lehetünk felelőtlenek Föld Anyával szemben, aki táplál és gondoz 
bennünket, élelmet, vizet és gyógynövényeket biztosít számunkra. Ne éljünk vissza nagylelkűségé-
vel, és mondjunk neki köszönetet a sok jóért, amivel ellát. Gondozzuk őt, mint ahogy ő gondoz 
bennünket. 

A tudás bennünk szunnyad. 


