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A betegség, a kor az emberi tudatban létrejött disz-
harmónia, annak jelzése, hogy az ember kizökkent 
a természetes harmóniából, rendből. Meg kell ta-
nulnunk a testi tünetű betegségek mélyebb jelenté-
seit, el kell fogadnunk a test, lélek, szellem egységét.
Ki vagyok én valójában? 

Az Én nem a testet jelenti. A test mindig csupán 
okozat, sohasem maga az ok. A test mikor már nem 
képes betölteni a funkcióját erőtlenné válik, ekkor a 
léleknek el kell azt hagynia, akár teljesítette életfel-
adatát, akár nem.
Eleink: Kb. 2400 évvel ezelőtt Szókratész kijelentet-
te: „nem létezik a lélektől független pusztán testi 
betegség”. Később tanítványa Platón keserűen ál-
lapította meg: „Tévedés, hogy külön orvosok fog-
lalkoznak a test és a lélek bajaival, holott e kettő 
nem választható el egymástól.”

Testi-lelki energia
Ami a lelket foglalkoztatja, az foglalkoztatja a testet 
is. Ez a gondolat lehet negatív vagy pozitív. Okozhat 
betegséget és szenvedést, vagy egészséget is adhat. 
Mindenki másként éli meg a betegségét. Például, 
ha az életenergia (düh, agresszió) gondolati szinten 
blokkolódik az fejfájáshoz vezethet.
Például szomorúság hatására elvörösödünk vagy sí-
runk. Amit lélekben átélünk a test különböző külső 
jelekben jeleníti meg.

Vagy ha az energia a test funkcionális szintjén blok-
kolódik: magas vérnyomás, vegetatív dystónia je-
lentkezhet.
Más esetben az izomrendszer szintjén: reuma, kösz-
vény, időszakos bénulás is jelentkezhet.
A tüneteket át kell tudnunk értékelni. Az energia-
blokkolódás, ami megjelenik, nem tűnik el nyom-
talanul, csak átalakul. Ha olyan helyzet közeledik 

felénk, amellyel nem 
akarunk szembesülni, 
ezért hagyjuk, hogy a szellemiből lesüllyedjen a 
lelki tartományban, majd onnan még mélyebbre a 
testünkbe, akkor az energia fizikai szinten és testi 
tünetként is megnyilvánul.
 Amiről nem veszünk tudomást, így azt hisszük, 
hogy az nincs is, a szó eredeti értelmében a „másik” 
oldalra kerül. Ezt Carl Gusztáv Jung meghatározá-
sával árnyéknak., vagy hitrendszerünktől függően 
másnak is nevezhetjük. (Én itt az árnyékot haszná-
lom.) 

Az ember, ezen aspektusában az Énjéből és az Ár-
nyékából is áll. A kettő együtt alkotja a selfet vagy 
szellemi ich tartományt. Csak akkor válhatunk 
minden szempontból egészségessé, ha feldolgozzuk 
ezt az árnyékot.

Az értelmezésnél viszont vigyázni kell, mert az ár-
nyék az érintett személy számára a tudattalanban 
létezik. Az árnyékkal végzett munka viszont kelle-
metlené is válhat, mert szembe kell néznünk Ön-
magunk emberi természetével, többek között gyar-
lóságainkkal.

Tüneteltolás
Vigyázni kell a tüneteltolás jelenségére, amikor is a 
tünetek elvándorolnak.
Napjainkban ez úgy is megjelenik, hogy a tünetek 
szervről szervre a betegek szakembertől szakembe-
rig vándorolnak. Hiú Ábránd arra gondolni, hogy a 
betegség energiája eltűnik saját rendszerünkből

A gyógyulás alternatívája az, hogy függőleges irány-
ban toljuk el a tünetek értelmezését, vagyis testi sík-
ról a lelki - onnan a szellemi síkra vetítjük a fizikai 
megnyilvánulásokat.

AZ ÁTALAKULÁS KAPUJÁBAN!
...a betegségek „mélyebb” okai

Új idők új energiáit tapasztaljuk! Ezen más minőségek meg-
értéséhez írom az alábbiakat.
Testünk az élet rendkívüli hírnöke, nemcsak azt mondja 
el miben vétettünk, hanem pontosan azt is megmondja, mit 
kell tennünk az élet védelmében és mellett.
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Ahhoz viszont, hogy ez a tünet az alacsony testi sík-
ról a magasabb szintre lépjen energiára, van szük-
ség. Ezt az energiát magának az érintett személynek 
kell előállítania. Ez az un. vitalitás, vagy életerő. 
gyógyító csupán a segítő szerepét töltheti be 

A realitásoknak megfelelően kell mindenkinek 
megalkotnia saját Énképét. 
Ha megdolgoztuk Önmagunkban a betegség mé-
lyebb értelmét, akkor a betegség elérte célját, már 
nincs rá szükség és az ember meggyógyította Ön-
magát. Ehhez kell egy szellemi érettség. Is. Pl. a 
Tinnitus vagy fülzúgás egy belülről jövő belső 
hangot elnyomó „lárma” is lehet, mikor belül dol-
gozzák meg a külvilági ellent mondásokat, ami az 
életünkre hat. A külvilág felé nagyon jól működő 
folyamatok „belül” gátat képezhetnek, így érzelmi- 
lelki kibillenés jön létre.

Ez pl. egy merev érrendszerben vagy ideggyöki tü-
netben is megnyilvánulhat.
Az érrendszeri betegségek esetén érdemes lenne át-
gondolni, hogy vagyunk erőink energiáink kizsige-
relésével, túlvállalásával?
 
Mennyire zsákmányoltam ki magam? 
Alergia esetében túlfokozott immunválasszal, ér-
zékenységgel reagálunk, belső félelmeink és ezek 
leküzdésére irányuló késztetéseink kielégítése céljá-
ból is reagál a szervezetünk. 

Ezen példák a teljesség igénye nélkül szólnak, és az 
egyéni hitrendszer figyelembe vételével kell ezen 
értelmezéseket elfogadni. Szembesíteni kell az em-
bereket, hogy csak fizikai síkon megoldani a be-
tegségeket nem lehet. Ezen alapigazságok saját éle-
tünkre való leképezésében segítenek az Önismeret 
mélyebb Útjai.
Ezen mély Önismeretet és szükség szerinti változást 
segíti elő a pszichodráma eszköztárát is felvonultató 
program, amely Önismereti életmódtábor kereté-
ben kerül megrendezésre.

A pszichodráma olyan csoportpszichoterápiás eljá-
rás, amely a belső lelki tartalmak, élmények, konf-
liktusok megjelenítésére törekszik. A századelő 
nagy vívmánya a pszichoanalitikus módszer mel-

lett, amely alapvetően egyéni pszichoterápiás eljá-
rás, a harmincas évek elejétől a pszichodráma volt 
az az első csoportterápiás módszer, mely a lelki be-
tegségek kezelésére vállalkozott.
Ezt megtapasztalhatja minden kedves érdeklődő, 
aki a nyár vége előtt részt vesz 

ÖNISMERETI ÉLETMÓD TÁBORUNKBAN.
Természetes életmóddal segítünk belső erőink fej-
lesztésében a reform életmód táborban.
A tábor az ETI által minősített leendő, vagy már 
praktizáló természetgyógyászoknak.
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A tábor helyszíne: 
Tivadar, Petőfi. u. 27 http://eloviz.reformatus.hu/
A tábor témái:
 – Egészségmegőrző masszázs, mozgás, 
  légzésgyakorlatok.
 – Akupresszúra, energetizáló és 
  harmonizáló módszerek
 – Gyógynövénytúra Fűben, Fában az Orvosság!
 – Önismereti módszerek
 – Pszicho dráma bemutató 
  (Színház az egész világ?)
 – Pszichodráma: A pszichodráma olyan 

csoportpterápiás eljárás, amely a belső lelki 
tartalmak, élmények, konfliktusok megjelení-
tésére törekszik. A századelő nagy vívmánya. 
A pszichodráma egy csoportterápiás módszer, 
mely a lelki betegségek kezelésére vállalkozik.

A programban benne van Móricz Zsigmond, Köl-
csey Ferenc, Rákóczi Ferenc, Esze Tamás, emlék-
helyek látogatása, valamint tiszai fürdőzés, templo-
mok, vízi malom, Túr-folyó bukója, megtekintése. 
Fakultatív tiszai sétahajózást, vagy tutajozást, vala-
mint Gergelyugornyai vízi paradicsom és aqua park 
látogatást is tervezünk. 
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