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Úvod

„Nejlepším lékem pro člověka je člověk.
Nejvyšším stupněm léku je láska.“

 PARACELSUS

Myšlenka využít obrazů nemocí jako šance dostat se dál na cestě vývoje je prastará a podle jejího 
charakteru ji lze najít již v posvátných spisech různých národů. V naší době byla v souvislosti 
s úpadkem náboženství a vítězným tažením přírodovědeckého lékařství zatlačena do pozadí a do 
značné míry zapomenuta. Od roku 1983, kdy byla poprvé uveřejněna kniha Nemoc jako cesta, zažila 
tato myšlenka nový rozmach. Dnes se tento přístup – rozšířený a hlouběji propracovaný – dokonce 
začíná uplatňovat v lékařské praxi. V okruhu terapeutů orientovaných na přírodní léčbu a psycho-
logii si zajistil místo již dříve. Toto staré, znovu objevené umění vysvětlování klinických obrazů 
nemoci neprosadili profesionální terapeuti, jak se původně doufalo, ale postižení lidé. Tuto metodu 
přinesli pacienti svým terapeutům, kteří původně většinou nechtěli postupovat tak jednoduchou 
a evidentní cestou. Přitom se již dlouho poukazovalo na to, jak je důležité vysvětlit význam nemoci, 
třeba když Viktor Frankl zdůraznil: „‚Vůle ke smyslu‘ je součástí života. Jestliže se podaří výklad 
smyslu nemoci, nemoc se lépe překoná.“

Na tělesné rovině může každý ukázat přinejmenším prstem na místo, kde je problém, kde ho 
tlačí bota nebo ho trápí bolest. Na přenesené rovině jde rovněž pouze o to, vložit prst do (nehmotné) 
rány a položit správnou otázku, která mohla již kdysi zbavit krále Grálu Amfortase jeho utrpení. Je 
to otázka po stínu, který se ztělesňuje v každé ráně a v každém obrazu nemoci, to je to „Co ti chybí, 
strýci?“ Tělo je jevištěm, kde se odehrává nevědomé duševní dění, nebo jak to vyjádřil spisovatel 
Peter Altenberg: „Nemoc je výkřik ublížené duše.“ Je proto nutné zjistit, co duši ublížilo, a k tomu 
tělo poskytuje nutná upozornění. Může se stát jevištěm, kde uvidíme úkoly, které máme při růstu 
a učení. Způsob vyjadřování těla je symbolická řeč, s níž se setkáváme ve všech náboženských tra-
dicích a mýtech, ale i v obrazech pohádek a legend a samozřejmě i v prostém a často velmi přímém 
způsobu vyjadřování hovorového jazyka. Z tohoto stínového výrazu obrazu nemoci je možné zjistit 
smysl dění, aby se pak smysluplnějším zpracováním tématu nalezl krok k jeho řešení. 

Řeč těla, z níž řeč příznaků představuje pouze jednu, i když zvláště důležitou nižší formu, je 
nejrozšířenější řečí na této zemi. Mluví jí všichni lidé, přestože si tuto skutečnost pokaždé neuvědo-
mují a mnozí již řeči svého vlastního těla vůbec nerozumějí. Přitom většina lidí, dokonce i moderní 
lidé, má ještě v sobě skryté vědění o řeči těla, a může ji proto úžasně rychle oživit. Zdá se, že patří 
k onomu velkému, nepřehlédnutelnému pokladu vědění, který v nás dříme od pradávných dob 
a pouze čeká na svoje vzkříšení. 

Jestliže porozumíme řeči těla, získáme opět přístup ke svým kořenům jak v naší kultuře, tak 
v rodině lidstva. Zažijeme, jak se tělo vyjadřuje vzorným způsobem, a vrátíme se jakoby do původ-
ního stavu před babylonským zmatením jazyků, kdy ještě všichni lidé vystačili s jednou a toutéž 
řečí. Jestliže se kutálejí slzy, je barva kůže, na které se kutálejí, vedlejší; vykládáme je ze souvislosti 
spontánně správně jako slzy radosti, smutku nebo bolesti a nezáleží na tom, zda stékají po černé, 
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bílé, rudé nebo žluté kůži. Čím je člověk archaičtější, tím je způsob jeho vyjadřování původnější, 
a tak se můžeme učit ze starých dob a přitom pozorovat, že v sobě ještě stále máme jejich zkušenosti.

Tato příručka staví na výkladech obrazů nemocí v knihách Nemoc jako cesta, Nemoc jako řeč 
duše a Životní krize jako šance na vývoj i v publikacích na speciální témata jako Problémy srdce, 
problémy zažívání a problémy s váhou a Psychologie modrého dýmu. Poprvé se snaží zpracovat sou-
hrn všech obrazů nemocí s nárokem na úplnost. Po osmnácti letech práce na základu výkladů se 
zdálo, že je doba zralá na vyplnění mezer. Celkem příručka obsahuje výklad více než čtyř set obrazů 
nemocí s jejich jednotlivými příznaky a umožňuje uživatelům snadný a rychlý přístup k symbolice 
příslušného obrazu nemoci.

Zatímco v knize Nemoc jako cesta jsme ještě zvolili způsob rozdělení podle orgánů, který používá 
školní lékařství, a například sdružili všechny nemoci jater a ledvin, zvolil jsem o deset let později v po-
kračování Nemoc jako řeč duše schéma „od hlavy k patě“, aby bylo možno lépe přihlížet k příslušnému 
souhrnu vlivů působících na obraz nemoci. V této příručce připadalo v úvahu kvůli rychlejší a jisté 
orientaci seřazení podle abecedy. Všechny systémy rozdělení mají své výhody a nevýhody a nejlepší 
ochranou při práci s nimi je dobrá znalost především jejich nevýhod. Rozdělení podle orgánů svádí 
například k velmi omezeným pohledům, které se příčí celostnímu hledisku, jako jsou „ledviny z poko-
je 12“, dostatečně známé ze školního lékařství. Schéma „od hlavy k patě“ se sice tomuto problému vy-
hýbá, není však pro orientaci dost přehledné, protože mnoho obrazů nemoci, jako třeba onemocnění 
krve a nervová onemocnění, není možné bezpečně zařadit. Abecední pořadí naproti tomu poskytuje 
nejrychlejší přehled a nejjistější orientaci, zcela ovšem ignoruje významové a funkční souvislosti.

Vzhledem k této nevýhodě je nejlepším způsobem při výkladu obrazu nemoci spojit různé 
roviny podle následujícího schématu: Čtenář si nejprve v prvním díle příručky najde výklad vý-
znamu postižené krajiny těla – při zánětu mandlí třeba výklad významu krku – a informuje se tam 
o symbolickém významu problémové oblasti. Druhý krok vede – opět v první části knihy – k posti-
ženému orgánu, jeho symbolice a funkci, v našem příkladě tedy k mandlím a tím k rovině, na které 
se problém odehrává. Třetí krok vede do druhého a hlavního dílu knihy k základnímu problému 
a jeho výkladu, v našem případě tedy k zánětu a jeho symbolice. Potom teprve se doporučuje jako 
čtvrtý a poslední krok vyhledat heslo „zánět mandlí“.

Ve druhé části knihy, v seznamu příznaků nemocí, jsou ke každému základnímu a speciálnímu 
problému uvedeny také poukazy na možnosti, jak dané téma zpracovat a splnit. V našem příkladě 
jsou nabídnuty všeobecné informace o problematice zánětu, které umožňují pochopit jeho hlubší 
smysl. Teprve potom má smysl přejít ke speciálnímu problému (zánět mandlí). I když někomu může 
připadat lákavé vrhnout se ihned na cíl, nedoporučujeme to. Teprve když čtenář udělá předchozí tři 
kroky, postaví tak základ, který mu umožní pochopit téma do hloubky. Navíc cesta od všeobecného 
ke speciálnímu odpovídá osvědčenému archetypickému vzoru.

Kromě toho uživateli často pomůže, když bude sledovat příslušné příčné odkazy na příbuzné 
obrazy nemoci nebo na ty, které s daným obrazem nemoci obsahově souvisejí (například na takové, 
které vyjadřují jeho pravý opak), takže na konci výkladu získá široký obraz příslušné symptomatiky. 
Tento postup je příkladně uplatněn v knize Nemoc jako řeč duše. Doporučujeme, aby se uživatel 
nejprve sám s pomocí této příručky pokusil o vlastní výklad. Vlastní úsilí a řešení, která čtenář sám 
najde, jsou – třebaže ještě nejsou zcela správná – vždy lepší než cizí názory. Ostatně vlastní myšlenky 
je možné při dalším kroku výborně doplnit výklady, které jsou již k dispozici.
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Důležitými pomůckami, především při zpracování a naplnění, mohou být také poukazy na zá-
kladní principy. Jsou vždy uvedeny jak u krajin těla a orgánů, tak u obrazů nemoci, takže se vedle 
speciálního úkolu čtenáři příkladně ujasní i archetypický soubor vlivů. I při malé znalosti tohoto 
systému archetypů může při práci s příručkou dospět k jeho hlubšímu porozumění. V případech, 
kdy přiřazení není jasné, jsou za základními principy uvedena v závorkách objasňující hesla. Nejprve 
se vždy uvádí základní princip postižené krajiny těla, tedy roviny, na které se odehrává dění, pak 
po spojovací čárce následuje základní princip symptomatiky. Často se také jedná o smíšení přísluš-
ných základních principů, což je vyjádřeno spojením šikmou spojovací čárkou. Úvod do práce se 
základními principy v souvislosti s obrazy nemocí je v příslušné kapitole knihy Nemoc jako řeč duše, 
všeobecné pojednání o základních principech najdete v publikaci Svislý obraz světa. 

Systém zahrnování různých rovin a základních principů do úvahy může udržet v přehledných hra-
nicích nebezpečí, která jinak skrývá převádění příznaků ve výklady prováděné podle receptů (krátká 
spojení, jež míjejí podstatné věci, a příliš jednoduchá srovnání). Pomocí hierarchizace různých rovin 
je možné lépe poznat i vztah k celému organismu, se kterým každý klinický obraz nemoci souvisí. 
V každém případě je nemocný celý člověk a musí být také jako takový léčen; alternativou k tomu by 
byl nevhodný výklad, případně léčba příznaků. Pomocí hierarchizace lze najít podstatu a stěžejní bod 
problému, aniž se opominou celkové souvislosti. I když slovo „hierarchie“ se již téměř neoceňuje po-
zitivně – doslova přeloženo znamená „vláda Svatého“ nebo „Jednoho“ –, může nám pomoci dostat se 
dál, protože nám musí jít právě o to, abychom našli rozhodující bod, na kterém dotyčný pacient uvázl. 

Kdo pro samé stromy již nevidí les, nikdy nepochopí téma nemoci. Patří k ní konečně i vztah 
k okolnímu světu a dokonce i společenská rovina, jak se projevuje v tématech rodiny a společenství 
a v sociální oblasti vlivů bydlení a práce – přestože jsme se zde o nich mohli zmínit pouze okrajově. 
Podrobně o takových vztazích pojednávám v knize Člověk a svět jsou jedno. Čím je vzorek rozsáhlejší 
a pestřejší, tím z něho vyplývají lepší a jistější poukazy, jak dospět k uzdravení. Paracelsus vycházel 
z toho, že lékař by měl již z vlivů působících na pacienta poznat, kterou nemocí pacient trpí, stejně 
jako by měl být naopak schopen soudit z obrazu nemoci na tyto vlivy. Lékaři, který neznal základní 
principy (Paracelsus používal slovo „astrologie“), dokonce přímo upíral způsobilost léčit. V dnešní 
době je lékař, jenž rozumí archetypům, resp. základním principům, výjimkou. Přitom je potěšitelné, 
že ve vzdělávacích seminářích vzrůstá opět i o ně citelně zájem.

V mnoha případech jsem zjistil, že spolu s tím, jak pacienti projevují horlivý zájem o obrazy 
svých nemocí a o úkoly, které jsou v nich skryty a jež se musí naučit, přidávají se k tomuto hledisku 
i lékaři, protože jim nebrání využívat jiné jejich léčebné přístupy, ale naopak je podporuje. Výklad 
obrazů nemocí nechce v zásadě oslabovat spolupráci lékaře a pacienta, ale naopak ji posilovat. 
Pacienti s vlastní odpovědností ulehčují lékařům práci. Čím více pacienti přemýšlejí a vyciťují spo-
lu s lékaři a spolupracují s nimi, tím je terapie efektivnější. Po této stránce je tato příručka spíše 
podnětem k prohloubení vztahu mezi terapeuty a pacienty, ovšem s cílem umožnit léčeným lidem, 
aby ve svém nitru objevili na delší dobu vlastního lékaře. Podporovat jejich vývoj je však nejvzne-
šenějším úkolem každého lékaře. Po této stránce využije šance výkladu obrazů nemocí také velké 
možnosti, které tento výklad nabízí v oblasti prevence.

Prevence se stala kouzelným slovem v době, která si vlastně již vůbec nemůže dovolit své lékařství 
používající nejmodernější, náročnou techniku. Je to tím hroznější, že od ministra zdravotnictví až 
po odpovědné lékaře téměř nikdo neví, v jaké situaci se tím nachází. V tomto dilematu se představitelé 
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školního lékařství uchylují k nemorálnímu podvodu, který se dnes společensky téměř akceptuje, a svá 
opatření směřující k včasnému rozpoznání nemoci drze nazývají prevence. Včasné rozpoznání je 
nesrovnatelně lepší než rozpoznání opožděné, s prevencí však nemá nic společného. Prevence by vy-
žadovala, aby se člověk tak předčasně a dobrovolně podvolil, že by ho již osud nemusel zkrušit. K tomu 
by ale museli lidé vědět, čemu je nutno se podvolit, to znamená, museli by znát podstatu nemoci, 
resp. obrazu nemoci připadajícího v úvahu. Svým bojem proti nemoci, který se projevuje záplavou 
antiprostředků (antibiotika, antihypertonika, antihistaminika atd.), inhibitorů (kyselinové inhibitory, 
ACE inhibitory) a (beta)blokátorů, školní lékařství již téměř nikdy nepozná podstatu obrazů nemoci, 
které potírá, a není jim proto ani schopno zabránit. Jeho představitelé se ve zčásti strašných akcích 
snaží toto nápadné selhání přehlédnout. Dokonce i vyhlazovací tažení proti dělohám v posledních de-
setiletích byla označována za preventivní opatření proti rakovině. Na této rovině by si mohli tak uboze 
„argumentující“ gynekologové také nechat amputovat ušní boltce – v rámci stejně šílené profylaxe 
rakoviny kůže. Dnes jsme skutečně – když křižácká tažení proti dělohám vůbec neskončila – již opět 
na začátku podobné lékařské grotesky. Poté, co byla odhalena souvislost mezi rakovinou prsu a určitým 
genem, enormně vzrostl strach z rakoviny, kterou by bylo možné zdědit. V USA si již nechávají ženy, 
jež jsou nositelkami tohoto genu, ze strachu amputovat zdravá prsa. Při vší hrůze bychom však přesto 
neměli přehlédnout bezmocnost obou stran, která se v tom projevuje. Ženy, jejichž matky a babičky 
onemocněly rakovinou prsu, mají samozřejmě právem strach, že samy onemocní. Intenzivně využívají 
možnosti naší takzvané profylaxe rakoviny a nezřídka vyžadují až deset mamografi í ročně. Protože 
to vše probíhá v rámci takzvané profylaxe, cítí se při tom po lékařské stránce jisté. Po deseti letech by 
taková žena měla za sebou sto mamografi í, a tím by se riziko rakoviny prsu zřetelně zvýšilo. O prevenci 
zde nemůže být řeč, jedná se o nesprávně pochopené včasné rozpoznání. Na tomto příkladě si však 
můžeme uvědomit, jak nebezpečný může být v této oblasti nemorální podvod. 

Představa, že se včasnou amputací sníží rizika, je sama o sobě ubohou myšlenkou lékařství, které 
žije z toho, že nefunguje prevence. Jestliže důsledně domýšlíme tuto myšlenku pocházející z USA 
a existuje nebezpečí, že se stále více bude prosazovat, docházíme k závěru, že všechno skončí moz-
kem v živném roztoku. Tento mozek ale bude mít panický strach, že se v něm vyvine nádor. V této 
příšerné perspektivě zjevně nemůže spočívat budoucnost našeho lékařství.

Na půdě výkladu obrazů nemocí v souvislosti s pochopením základních principů je možné před-
cházet nemocem smysluplným způsobem. Jakmile postižení pochopí podstatu nebo vzor rakoviny 
prsu, mohou se dobrovolně podvolit úkolům, které mají zvládnout, přijmout vyzvání a vystoupit 
z nebezpečného rodinného vzoru; přitom zde nechceme vzbudit dojem, jako by to šlo snadno – ale 
přesto je to možné. Za předpokladu, že se výklad podaří, lze myšlenku prevence přenést na každou 
situaci nemoci a lékařství by konečně mohlo začít plnit jednu ze svých nejvznešenějších úloh. 

Prevence je myšlenka, která se táhne celou mojí prací a tedy i touto knihou. Proto jsou v ní i jed-
notlivé výklady, které v akutní situaci nemají smysl možná proto, že pacient není vůbec při vědomí. 
Pokaždé pak směřují k aspektu prevence, který získá na důležitosti, jakmile se pacient zotaví z mo-
mentálního ohrožení. Když překoná akutní onemocnění – lhostejno, jaké prostředky se použijí k léčbě 
–, měla by se vlastně jakoby sama od sebe vnucovat otázka: „Čemu jsem se z toho naučil a jak mohu 
v budoucnosti najít jiné, vhodnější roviny pro své učení?“ Také při zpětném pohledu mají dosud smysl 
standardní otázky, které vyvstávají při výkladu obrazů nemoci: „Proč se to stalo právě mně, právě to, 
právě tak a právě v tomto období mého života? K čemu mě tento obraz nemoci nutí a v čem mi brání?“
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Z příkladu strachu z rakoviny prsu, vyvolaného genetickými objevy, je možné čerpat další pouče-
ní. Pro školní lékařství je charakteristické, že jakmile při posuzování klinického obrazu nemoci nalez-
ne nějakou tělesnou součást příčin, ihned popírá jakýkoli podíl duševních faktorů na vzniku nemoci. 
Tento fakt možná spočívá v tom, že představitelé školního lékařství jen velmi neradi přenechávají 
něco „konkurenci psychosomatiky“ a jsou velmi spokojeni, když se pacient opět vrátí do oblasti jejich 
vlivu. Toto oborové myšlení v úzkých hranicích velmi překáží i v lékařství. V budoucnosti budeme 
odhalovat stále více genetických vlivů působících na vznik obrazů nemocí jednoduše proto, že gene-
tika dělá obrovské pokroky a již brzy po přelomu tisíciletí rozluští celý lidský genotyp. Podobný bude 
vývoj v imunologii. Nesmí to však být důvod k opětovnému upadnutí do jednostrannosti, jak se to 
již stalo v případě žaludečního vředu, za jehož příčinu se v poslední době ve sto procentech případů 
pokládá bakterie Helicobacter. Pouze fakt, že polovina obyvatelstva má ve svém žaludku tyto bakterie, 
aniž onemocní žaludečními vředy, a naštěstí ne všechny pacientky s příslušným genem dostanou 
rakovinu prsu, by nám měl v tomto případě ukázat cestu, dříve než se znovu vylije s vaničkou i dítě. 
Objev genu souvisejícího s rakovinou prsu je vědeckým pokrokem, který je nutno jako takový uvítat; 
jestliže je ovšem chápán jako argument proti psychoonkologii (nauka o podílu duševních faktorů 
na vzniku rakoviny), je přeceněn a především nesprávně interpretován. Nedávno američtí badatelé 
také izolovali látky, které mají lidé v krvi ve stadiu zamilovanosti. Nebudeme přece tvrdit, že lidé 
po staletí nesprávně považovali lásku za duchovně-duševní stav, dokud jsme ji konečně nepoznali 
jako čistě tělesnou záležitost. Přes tento zajímavý objev zůstane zamilovanost duševním jevem, který 
však nachází svou analogii i v těle. Právě to má na mysli psychosomatika: synchronnost duše a těla. 

Stejně jako má smysl seznámit se již na začátku s mezemi zvolené metody, zdá se být přiměřené 
znát světový názor, na němž se zakládá, aby bylo možné otevřeně využít její šance a čelit jejím ne-
bezpečím. V našem případě tvoří tento základ světový názor ezoterické fi lozofi e. Není však možné 
informovat zde o něm. K tomu doporučujeme – co se týká výkladu obrazů nemocí – přečíst si 
všeobecnou část knihy Nemoc jako řeč duše. Samozřejmou součástí ezoterické představy o světě je 
nauka o reinkarnaci, která sice k výkladu klinických obrazů nemocí není nutná a sama o sobě ani 
vnitřně nesouvisí se symbolikou nemoci, při tvrdých výkladech přesahujících smyslový rámec ži-
vota však přesto představuje podstatné usnadnění a pomoc. V souvislosti s tím si zde dovoluji uvést 
několik poznámek. Například vrozené znetvořeniny, které jsou rovněž důsledně vykládány jako 
příznaky vyskytující se v dalším životě, pokládáme za životní úkoly, které si dotyčný člověk přinesl 
s sebou. To lze v rámci nauky o reinkarnaci akceptovat mnohem snadněji. Z tohoto chápání světa 
vyplývá i jistota při výkladech u dětí nebo vůbec novorozenců, které se zásadně neliší od výkladů 
u dospělých. Lidé mají úkoly a přinášejí si velkou část z nich již s sebou. To je dnes možné pochopit 
za pomoci diferencovaných výpovědí genetiky i bez nauky o reinkarnaci, příp. nauky o karmě; na zá-
kladě těchto nauk je však možné mnoho věcí pochopit podstatně lépe a hlouběji. Výklady obrazů 
nemocí, které směřují ke smrti, ztrácejí mnohdy na své tvrdosti a zdánlivé nesmyslnosti, jestliže 
si uvědomíme řetěz životů. Dnes skutečně víme – aniž se musíme namáhat pochopit myšlenku 
reinkarnace – z výzkumů umírání, že se lidé při umírání ještě mnohému naučí, třeba když se před 
jejich vnitřním zrakem odvíjí fi lm jejich života. Z reinkarnační terapie, jež se zakládá na ezoteric-
ké představě o světě, vyplývá i mnoho výkladů a poznatků, které by přírodovědecky orientovaný 
uživatel mohl hůře chápat, jako je třeba jistota, že sebevražda nepomůže člověku postoupit dál, 
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protože neukončí život, ale vede pouze k opakování neabsolvované třídy ve škole života, a to často 
ještě za ztížených podmínek.

Všechny výklady v této knize pocházejí z přímého překladu řeči těla a příznaků do roviny symbolic-
ké řeči naší duševní skutečnosti. V dosavadních publikacích bylo přednostně pojednáno o velkých 
a častých obrazech nemocí, k nimž je přirozeně k dispozici nejvíce zkušeností s pacienty. V tomto 
lexikonu šlo kvůli úplnosti také o to, zahrnout do něj i mnoho takzvaných malých nebo řidčeji se 
vyskytujících obrazů nemoci, i když k nim existovalo méně terapeutických zkušeností.

Pro postižené je přirozeně obraz jejich nemoci nejdůležitější věcí a rozlišování mezi velkými, 
malými, častými a řídkými a tím zdánlivě méně důležitými dostává medicínskou příchuť. V rámci 
této knihy bylo od takového rozlišování upuštěno; je ale nutno podotknout, že jsme podle osvěd-
čených pravidel provedli výklady některých méně často se vyskytujících obrazů nemocí, aniž jsme 
s nimi měli psychoterapeutické zkušenosti, nebo byly tyto zkušenosti pouze malé. Protože jsme však 
po téměř dvacetileté práci využívající tento přístup získali velkou jistotu a stejně tak velkou důvěru 
v to, že se tělo projevuje správným způsobem, zdál se nám tento postup omluvitelný. V každém 
případě musí čtenář zůstat ostražitý a celkově si ujasnit, že nemohou existovat dva stejné žaludeční 
vředy, ale že jsou vždy pouze individuální pacienti, kteří se vypořádávají s podobnými vzory nemoci. 
Mít na zřeteli tuto individuální složku je rozhodující pro to, aby všichni pacienti se stejnou diagnózou 
nebyli léčeni stejně. Na druhé straně mají klinické obrazy nemocí něco velmi vzorového. To se samo-
zřejmě týká i této příručky, kterou je možné po mnoha stránkách srovnat s přehledem homeopatie. 
V případě, že je uživatel na pochybách, doporučuje se požádat o radu lékaře nebo terapeuta, který 
tento přístup dobře zná, a společně s ním najít individuální složku ve všeobecně závazném vzoru.

Rozdílný rozsah zkušeností s obrazy nemocí vedl k různě podrobnému zpracování. Délka roz-
boru příznaků ani tak nesouvisí s hodnocením jeho důležitosti, jako spíše odpovídá zkušenostem, 
které s ním máme, přičemž samozřejmě rozšíření určitého obrazu nemoci prozrazuje na jedné straně 
jeho důležitost pro postiženou společnost, na druhé straně vede k bohatším zkušenostem terapeutů. 
Po této stránce jsme o malárii, která si vždy vyžádá většinu lidských životů, pojednali velmi krátce 
ve srovnání třeba s pubertální hubeností, která je v Evropě mnohem rozšířenější a v důsledku toho 
se nashromáždilo hodně zkušeností z její léčby. Nakažlivé nemoci a velmi rozšířené obrazy nemocí 
odrážejí poměry panující v oblasti jejich rozšíření. Tak například můžeme v naší situaci vykládat 
nemoci jako srdeční infarkt a rakovina, ale i zubní kaz a nachlazení jako typické jevy této doby 
a společnosti. Tento slovník je nutno chápat na základě naší dnešní situace vysoce industrializované 
společnosti založené na individuálním výkonu ve střední Evropě. Nečiní si nárok poskytovat délkou 
pojednání o určitém příznaku objektivní měřítko jeho důležitosti, nehledě vůbec na to, že každý 
příznak je pro svého nositele (subjektivně) beztak nejdůležitější věcí. Předpokládáme, že se příručka 
patřičným způsobem rozšíří, a máme v plánu ji postupně přepracovávat a dodatečně přidávat další 
poznatky o méně častých klinických obrazech nemocí.

Při výkladové práci je dále nutno si uvědomit, že v oblasti živých organismů nemohou zásadně 
existovat stoprocentně správné výpovědi a tím ani výklady, které by byly pro každého v každém 
případě správné. Výklady mohou být samozřejmě správné pouze všeobecně, i když existují příslušné 
příznaky. Samotná diagnóza často vypovídá velmi málo a nemusí být vůbec pro nemoc a tím i pro 
výklad důležitá. Třeba nízký krevní tlak, který nevytváří žádné příznaky, není nutno vykládat. 
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Protože každý jedinec se podílí na kolektivním světě obrazů a zároveň má zcela vlastní vnitřní 
svět obrazů, je vhodný teprve skutečně individuální výklad a sestavené výklady mohou být jen uka-
zateli cesty, třebaže cennými, které poskytují rámec a často i barvy stejně jako hlavní složky obrazu. 
Nálada a atmosféra – rozhodující pro účinek obrazu – jsou a zůstanou něčím nanejvýš osobitým, co 
je možné objevit pouze osobním úsilím, které se zaměřuje na získání individuálního vzoru nemoci.

Taková omezení mohou vést k tomu, že právě nepříjemné pravdy nejsou ve výkladech přijímány 
jako takové, což by bylo škoda. Zrovna ty nejtvrdší výklady jsou často těmi nejdůležitějšími, pro-
tože v dění nemoci se skrývá vždy stín. Lidová mluva se často o obrazech nemoci vyjadřuje velmi 
nestrojeně a poctivě. Také osud volí při svých zásazích a příslovečných ranách nezřídka tvrdé cesty. 
Po dvaceti letech reinkarnační terapie ze zkušenosti vím, že osud není zlý, ale pouze je svázán se 
všemi prostředky našeho vývoje. Proto čtenáře prosím, aby mi věřili, že uvedené výklady, které by 
mohli pociťovat jako zraňující, jsou přesto míněny jedině ve smyslu podpory uvědomění si sebe 
sama a vlastního vývoje.

Celkově výklady nikdy nehodnotí, protože nikdy není možné vědět, na jaké rovině někdo něco 
žije. Kde hovorový jazyk používá v souvislosti s hrbatým člověkem výraz „hrbáč“, je tento výraz 
bezpochyby hodnotící, v tomto případě negativně hodnotící. V této knize se o něm zmiňujeme, 
protože tvrdě, ale zřetelně ukazuje téma: (ne)upřímnost a nadto pokoření, ale i (v případě, že se 
člověk oprostí) pokoru. Hrb ztělesňuje tato témata a lidová mluva je vyslovuje bez respektu. Z čistě 
tělesného dění však nikdy nevyplývá, na jakém pólu pacient téma žije či prožívá. Hrbatého člověka 
nezřídka jeho okolí pokořuje a on se může cítit pokořen osudem. Je ale samozřejmě možné, že úkol, 
který v tom je obsažen, totiž sestoupit (z vysokého postavení) a pokorně se obrátit dolů (k matičce 
Zemi), tento člověk již zvládl a pokoření se změnilo v pravou pokoru. Na těle to nemůžeme zvnějšku 
vidět; na člověku to sice můžeme zpozorovat, ale k tomu ho musíme dobře poznat.

Z toho všeho by mělo být jasné, že je vždy nesmyslné zneužívat výklady obrazů nemocí k úče-
lům hodnocení. Vykládat je vede dál ve vývoji k většímu uvědomění, hodnotit je – jak u jiných, tak 
i u sebe – bude vždy jen škodit. Když někdo zneužívá výklady k usuzování nebo dokonce k odsuzová-
ní, vypovídá to hlavně něco o jeho charakteru a ukazuje to, že (dosud) nepochopil podstatu přístupu, 
který zde zastáváme. Nemoc odhaluje stín a ten lidé odmítají, téměř nikdo se k němu nehlásí. Kdo 
bez vyzvání zahrnuje jiné lidi výklady, nechce jim pomáhat, ale ztrhat je, a všeobecnou reakcí bude 
právem prudká obrana. Výklad obrazů nemocí je obdivuhodnou pomůckou, kterou je možné lidem 
pomoci, aby se dostali dál na své cestě – ale pouze když o to prosí a také pouze pokud projevují 
nutný respekt a uznávají fakt, že při výkladu zvnějšku není nikdy možné dosáhnout úplné jistoty. 

Velká záliba přisuzovat někomu vinu je tak úzce spjata s dějinami křesťanské kultury, že před tím 
nelze dost varovat. Vina je tématem náboženství a křesťanské církve se velmi nešikovně snaží, aby tato 
tematika nebyla vnesena i do lékařství. Přitom tento problém nespočívá v samotné Bibli, ale v politice, 
kterou na ní církve vybudovaly. Kristus sám nemá sklon ke kramaření s hříchy, které jeho profesionální 
zástupci na Zemi přivedli k největší dokonalosti. Není možné si o něm vůbec myslet, že by Otčenáš, 
jedinou modlitbu, kterou nám zanechal, chápal jako trest, který je možné udělovat při zpovědi. Pět 
Otčenášů za desetkrát provedenou onanii je běžným křesťanským neporozuměním a nemá s Kristem 
nic společného. Evangelia spíše svědčí o opaku, vždyť Kristus se zabýval také celníky a prostitutkami, 
spodinou tehdejší židovské společnosti, zato však byl nanejvýš kritický vůči zákoníkům. V příhodě s ci-
zoložnicí zabrání jejímu kamenování tím, že Židům objasní, že jsou všichni vinni cizoložstvím; jakoby 
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zabrání projekci této „viny“ na cizoložnici. Podobně se chová při svém výkladu přikázání v Kázání 
na hoře. Jestliže již závistivá myšlenka stačí k porušení sedmého přikázání, jsou i zde rychle všichni 
vinni. Podle jeho výkladu zákonů, které sepsal Mojžíš, jsme se všichni provinili na všech a tato „kolek-
tivní vina“ je zřejmě také spojena s pojmem dědičného hříchu. Vyhnáni z jednoty ráje jsme všichni jako 
potomci prvních lidí hříšní, což ve svém původním významu znamená totéž co „odloučeni“. Jestliže je 
člověk odloučen od jednoty, neznamená to, že má dostat trest, ale že má plnit celoživotní úkol, aby této 
jednoty opět dosáhl. V tom jsou základní východiska různých tradic dosud shodná. Všechny projekce 
viny se dostavují později, když se náboženství v průběhu svého „vývoje“ nebo lépe řečeno „zaplétání 
se do zmatků“ politizují a získávají světskou moc. Pokud pojem viny v této podobě kramaření s hříchy 
vůbec patří do náboženství, měli bychom dbát, aby pokud možno nepronikl do lékařství. 

Církve svým přisuzováním viny, které nelze odvodit z evangelií, nalezly prostředek, jak získat 
nad lidmi moc a jak je pomocí opatření, která jsou s tím spojena – od obchodu s odpustky až po vy-
volávání sexuálních pocitů viny –, přimět k povolnosti. Na celá staletí se z toho stalo opravdové pole 
viny, jemuž dnes očividně mohou stěží uniknout i lidé, kteří se odloučili od církví. Záliba přisuzovat 
někomu vinu je přímo známkou západních lidí a v terapeutických oblastech se projevuje obzvlášť 
rušivě. Pocity viny vedou prokazatelně k nemoci, a jestliže je lékaři vyvolávají v pacientech, provádějí 
nebezpečné chybné léčení na základně špatného úsudku. Přispívat k tomu, aby si pacienti uvědomili 
své viny, a ukazovat cesty k jejich odčinění, je však přednostní terapeutický úkol.

V souvislosti s výkladem obrazů nemocí jsme zde dospěli k nejzávažnějšímu nedorozumění. 
Jestliže člověk, který již má v podobě svého obrazu nemoci těžký úkol, z toho navíc pro sebe vyvodí 
vinu, jeho situace se přirozeně ještě ztíží. Americká autorka Joan Borysenková zde výstižně mluví 
o vině New-Age (vině nové doby), která působí nepříznivě na vývoj a život podobně jako vina Old-
-Age (vina staré doby), kterou církve uvalovaly na své věřící, aby je učinily povolnějšími.

Tato potřeba viny, která je v nás hluboce zakořeněna, se týká rozsáhlých oblastí našeho spole-
čenského života a mezilidských vztahů. Co se týče lékařství, převrací to potenciální šance výkladu 
obrazů nemocí v opak. Celá záležitost dospěla tak daleko, že se u nás nechce již téměř nikdo omluvit, 
protože by tím přece přiznal, že se něčím provinil. Místo toho se lidé všude snaží přičítat vinu dru-
hým. Tím si ztěžují život a sami na sebe uvalují ještě více „viny“. Takové výnosné obchody s vinou 
kvetou od politiky až po oblast partnerství. Na své cestě vývoje se od toho musíme oprostit a mohli 
bychom začít hned u výkladů obrazů nemocí.

Pokud můžeme věřit Bibli, máme zásadní vinu, jak dokládá narušení jednoty ráje a fakt našeho 
bytí zde na Zemi; proviňujeme se takříkajíc uskutečňováním jednoty na vědomější úrovni. Kromě 
toho nemáme vinu, ale pouze „odpovědnost“, abychom se vyvinuli v jednotu. Protože odtud pochá-
zíme, spočívá naše úloha v návratu, což se nám objasňuje v mandale jako univerzálním životním 
vzoru (viz Životní krize jako šance na vývoj, str. 23–30). Georg Gorddeck tuto souvislost pouze 
vyjadřuje jinak, když v nemoci stále vidí touhu po matce a snahu o návrat do dětství. Nemocnému 
se jako tehdy dostává lásky a péče bez protislužby. Navazuje na to dokonce i moderní zaopatření 
pro případ nemoci. Proplácení mzdy v případě nemoci je pokus oživit počáteční zemi blahobytu, 
kde bylo ještě všechno bez protislužby. Vyskytují se zde i určitá nebezpečí, a to pokus zneužít ne-
moc k tomu, aby se člověk zbavil odpovědnosti. Útěk do nemoci jako nevědomý nezdařený pokus 
dosáhnout jednoty je u nás jedním z nejúčinnějších prostředků vytěsnění a jedním z posledních 
alibi, která společnost akceptuje. Je potřeba odvahy, aby od toho člověk upustil.

kz0250_blok.indd   11kz0250_blok.indd   11 9.7.2014   10:14:039.7.2014   10:14:03



Úvod

12

Jestliže se vrátíme k mandale, najdeme v ní obdivuhodný jízdní řád svého života se všemi ar-
chetypickými přechody a s počátečním a konečným bodem uprostřed. Vycházejíce ze středu, do-
sáhneme vnějšího okraje kruhu v době obratu v polovině života, změníme zde směr a vracíme se 
domů k vysvobození v jednotě středu. Základní podmínkou uzdravení a spásy, jež se nalezne pouze 
uprostřed mandaly, je pochopení toho, že na cestě polárním světem si nikdy nejsme nebo nemů-
žeme být jisti. Není možné si sebezdravějším životem udržet od těla všechno zlo a nemoci. I když 
zdravě jíme, máme dostatek pohybu a myšlenky podporující vývoj, přesto si nemůžeme podmanit 
osud, třebaže všechny tři složky rozhodujícím způsobem přispívají k našemu dobrému zdravotnímu 
stavu. Osud je větší, obsáhlejší a především zahrnuje delší období, než se domníváme, a proto se jej 
snažíme rafi novanými pokusy obejít nebo oklamat. Kosmické životní pojištění není možné – ani 
při mravní bezúhonnosti. 

Smíření se smrtí jako osvobození (spása) našeho života je proto nejlepším základem pro uzdra-
vení. Všichni svatí a mudrci přece zemřeli, a někteří i v mládí. Musíme se naučit překonávat náš 
západní způsob hodnocení, který vrcholí ve stanovisku, že život je dobrý a smrt je špatná. Málo 
okolností mluví pro to, že čím déle život trvá, tím je lepší. Pokud stejně jako ezoterická fi lozofi e 
považujeme život za školu, začneme ihned přikládat největší význam jiným věcem než dosud. Zůstat 
ve škole pokud možno co nejdéle není zvlášť vynikající výkon. Nejlepší je zůstat tak dlouho, jak je 
nutné, a pokud se člověk ještě může něčemu naučit, nehledě vůbec na radost ze života a možnost 
užívat si, kterou nám život rovněž může dát. Pokus přinutit správným („bohumilým“) životem 
osud, aby člověku poskytl dlouhý život, směřuje ke starému puritánskému nedorozumění, že Bůh 
obzvláště miluje snaživé, pracovité, zdravé a úspěšné lidi a daruje jim dlouhý život. Většina svatých 
například nespadá do této kategorie a Kristus sám se také příliš nezachoval podle toho.

Obrazy nemocí představují úkoly a ne tresty. Francouzský básník Blaise Pascal to zformuloval 
velmi jednoduše a jasně větou: „Nemoc je místo, kde se člověk učí.“ Jestliže je život jakýmsi druhem 
školy, patří obrazy nemocí k učebnímu plánu. Vysvědčení za jednu třídu může špatnými známkami 
vyjadřovat budoucí úkoly, které je nutno se naučit, je to určitě důsledek uplynulého školního roku, 
ale ne trest za něj. Podobně obrazy nemocí objasňují úkoly, které je nutno řešit, a nechtějí nás ani 
potrestat ani odsoudit. Známky na vysvědčení bychom ovšem měli vykládat správně a také za ně 
převzít odpovědnost, abychom z toho vyvodili důsledky do budoucnosti. Otázku, zda všechny 
obrazy nemocí jsou úkoly, je možné touto analogií rovněž snadno vysvětlit: Kdo je ve škole, musí 
zjevně ještě řešit úkoly, kdo žije na Zemi, ten také.

Ve škole rovněž nemluvíme o vině, když je někdo postaven před velkou zkoušku jako maturita, 
a stejně tak bychom to neměli říkat o zkouškách, které se ukazují v obrazech nemocí. Podobně to 
logicky platí i pro jiné životní problémy a krize. Dítě bude po oceánských zkušenostech dálky a stavu 
beztíže v mateřském lůně přece jen muset opustit tuto zemi blahobytu, když se nevyhnutelně blíží 
porod, a nikdo tím není vinen. Když v pubertě přirozeně skončí hravě lehké dětství, nemluvíme 
také o vině a stejně tak málo o ní mluvíme tehdy, když život po první polovině směřuje ke katastrofě 
(řecky: he katastrophe = bod obratu) změny. I když mnoho lidí dnes tuto dobu obratu v životě in-
terpretuje výhradně v negativním smyslu jako katastrofu, nemůže být přesto ani v nejmenším řeč 
o vině. Takové (životní) krize lze vykládat stejně zásadně jako obrazy nemocí a jsou přece také často 
spojeny s příznaky. Protože jsem je podrobně rozebral v předchozí knize Životní krize jako šance 
na vývoj, v tomto lexikonu se o nich zmiňuji pouze v souvislosti s jejich tělesnou symptomatikou.
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Úkoly, které život připravuje člověku ve formě nemocí, krizí a jiných zkoušek, je dost náročné 
poznat a přijmout. Pro jiného člověka je těžké říci, v čem tyto životní úkoly spočívají, a pokud 
k tomu není vyzván, je to i troufalé. Terapeuti si osobují toto právo a to je opět možné omluvit pouze 
tehdy, jestliže se zcela vyhnou hodnocení. Jak jsme již několikrát zdůraznili, koncept viny nepatří 
do terapeutické souvislosti a kdo se toho nemůže vůbec zbavit, měl by se alespoň omezit na otázku: 
„Co jsem dlužen budoucnosti já?“

Tělo jako poctivý učitel to může prozradit. Nechme se od něho oslovit a poučit, vždyť máme nej-
poctivějšího terapeuta, který nás provází životem na každém kroku a velmi přesně zaznamenává vše, 
co jsme zanedbali a udělali špatně. Co nám chybí, můžeme vyčíst z něho, a pokud se naučíme klást 
mu dotazy, bude nám sdělovat, jak můžeme jemu a sobě pomoci zlepšit svůj zdravotní stav. Otázka 
„Kde jsem udělal chybu?“ je prospěšná i ve škole života a může být chápána také jako otázka, kde 
jsem se minul smyslu svého života a tím i středu životní mandaly. „Minout se bodu“ – tak je možné 
překládat hebrejské slovo „hamartanein“, prohřešit se. V této souvislosti je hřích všechno, co nás 
vzdaluje od středu. Každý krok směrem ke středu by však byl opakem: odčiněním hříchu, a Kristus 
skutečně ukazuje tuto cestu. V takovém rozšířeném smyslu již potom neexistují chyby v absolutní, 
jakoby objektivní míře, ale pouze relativní, měřené osobním smyslem života a životním cílem.

Všechno, co je napsáno v této knize, nemusí být vždy správné, ale podle zkušenosti se přesto většina 
tělesných příznaků shoduje s příslušnými duševními tématy. Abychom objevili tuto paralelnost, 
musíme se touto problematikou zabývat dostatečně do hloubky. V jedné knize mohou být učiněny 
pouze nabídky. Každý jednotlivec je vyzván, aby sám přišel na to, co je v jeho „případě“ v popředí. 
Kdo si ovšem vybírá jen věci, které se mu hodí, promarní nejlepší šance výkladu, protože stín se 
odhalí především v tom, co se nám vůbec (na nás) nehodí.

Za posledních patnáct let, kdy více než milion mých knih nalezl své čtenáře a především uživatele, 
jsem dostal velké množství dopisů, které mají většinou nápadně podobnou osnovu. V úvodní větě 
se pisatelé vyslovují pochvalně, protože v popisech příznaků obsažených v knize opět poznali celou 
svoji rodinu, zejména i její členy, s nimiž je nesnadné pořízení, jako tchyně nebo partner. Potom si ale 
stěžují, že právě u jejich vlastního obrazu nemoci se uvedené výklady neshodují. To přesně vědí, pro-
tože se tímto tématem zabývali mnoho let. Celkově dopisy vyjadřují široký souhlas s velkou většinou 
výkladů a přísnou kritiku některých z nich. Široký souhlas se týká obrazů nemoci jiných lidí, ojedinělá 
kritika téměř bez výjimky vlastního tématu. Určitě nebude na škodu připomenout si biblickou moud-
rost, která praví, že je snadnější poznat třísku v oku bližního než břevno ve vlastním oku. Pro vlastní 
vývoj jsou totiž samozřejmě rozhodující především ony třísky a břevna, které si sami zapříčiňujeme.

Krok k vlastní chybě a její přiznání může být o to snadnější tím, že se nám největší šance na růst 
nabízejí právě při poznání vlastních chyb. Pouze když jsme nemocní, klade se nám otázka, co nám 
chybí. Jen v tom případě tedy můžeme vypátrat, co nám chybí, a když to najdeme, integrovat to 
do svého života. Již proto je nemoc šancí. S pomocí této příručky může člověk začít sám hledat to, 
co mu chybí k úplnosti. A každá chyba, která vede k integraci chybějícího duševního podílu, je krok 
na cestě k uzdravení a záchraně.

V obrazu nemoci se ztělesňuje základní princip, který sestoupil do nevědomí a od něhož se člověk 
neoprostil. Z tohoto tématu stínu je možné poznat nejen postižené základní principy, ale najít 
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i možnosti, jak z toho odvodit pozitivní vývojové kroky. Sloupec „splnění“ v hlavní části sleduje 
možnost najít jinou, oproštěnější rovinu, na které se dá žít archetypálně tatáž energie, aniž by se 
narušily tělesné procesy – dokonce se šancí, že se člověk přiblíží vlastnímu životnímu tématu. Slou-
pec „zpracování“ uvádí poukazy na to, jak se smysluplně zorientovat v tématu skrytém v obrazu 
nemoci. Konkrétní návrhy terapie sem byly zahrnuty jen v případě, že něčím přispějí k výkladu. 

Poukazy ke zpracování a splnění vycházejí především z homeopatického myšlení a jen výjimečně 
berou zřetel na alopatický protipól. Oba směry ovlivňují lékařství a zbytečně polarizují terapeuty 
a pacienty. Přitom mají oba své úlohy a jsou – jako všechny protipóly – na sebe odkázány více, než 
aby se vylučovaly. Alopatie je schopna zachránit život a tím splnit jednu z nejvznešenějších úloh 
lékařství, léčit však žel neumí. Homeopatie umí naproti tomu léčit a má i při chronických nemocech 
ještě šance, zato v akutním případě často není schopna zachránit život.

Osobně jsem si to ujasnil na dojemném příkladu na začátku své lékařské praxe. Při setkání 
terapeutů orientovaných na přírodní léčbu dostal jeden účastník alergický šok z bodnutí hmyzem, 
a přestože mu již zakrátko byly podány homeopatické prostředky jako Apis a Rescue Remedy z Ba-
chových kapek, přetrvával u něho oběhový kolaps a pacient byl na cestě na onen svět. Drastickým 
nasazením alopatických prostředků se však podařilo překvapivě rychle stabilizovat krevní oběh 
a muž se o hodinu později opět účastnil semináře. Ze své alergie ovšem nebyl vyléčen. To ani po-
mocí noradrenalinu a kortizonu není možné. Uplatněním homeopatického výkladu i podáváním 
vhodných homeopatických prostředků se lze naproti tomu dostat ke kořenům alergie a dokonce 
se s ní vypořádat. Oba přístupy jsou tedy naléhavě nutné: bez alopatického by již pacient nežil, bez 
homeopatického by se nevyléčil, protože potlačení příznaků pomocí alopatických prostředků si toto 
jméno nezaslouží. Stav, kdy se u pacienta neprojevují příznaky nemoci, a skutečné vyléčení nemají 
co do podstaty nic společného, naopak, potlačení totiž dokonce ještě snižuje šance na vyléčení.

Pro postup při výkladu obrazů nemocí naštěstí neexistuje alternativa mezi oběma velkými lé-
kařskými směry, protože tahají za jeden provaz, i když z opačných konců. Jestliže někoho zachvátí 
úzkost, touží po alopatickém opaku šířky a otevřenosti, které v těsnosti své úzkosti postrádá. Pokud je 
v nebezpečí, že si v záchvatu paniky něco udělá, může mít smysl postarat se podáním alopatických léků 
o to, aby měl příslušný pocit šířky. Problematika úzkosti se jimi však nedá vyřešit natrvalo. To je možné 
pouze tehdy, když se člověk pustí do těsnosti své úzkosti, projde jí a za ní najde šířku a otevřenost. Jen 
těsností se dojde trvale do šířky. Proto může vyvstat nutnost v akutních situacích vsadit pro zachování 
života na alopatickou cestu, k vyléčení však jsme odkázáni na cestu homeopatickou. Jako v příkladě 
úzkosti se člověku dost často dostane téměř samo sebou pravého opaku, jestliže se dost hluboko (ho-
meopaticky) začal zabývat principem, kterým trpí. Z toho přirozeně vyplývá i to, že v nebezpečných 
akutních situacích lidé zůstanou přes výklad obrazů nemocí odkázáni na lékařskou pomoc.

Většinou má spolupráce výkladové a zasahující medicíny i v oblasti opravného lékařství ještě 
nepřehlédnutelné výhody. Lze například doporučit poznání hlubšího smyslu střevní píštěle, přičemž 
tím ještě píštěl nemusí zmizet. Když se potom operativně uzavře, je ale mnohem větší šance, že se 
již znovu nevytvoří. Vykládat obrazy nemocí neznamená opomíjet všechno dodatečné, naopak: 
Jestliže se pochopí smysl a učební úkol, má operativní náprava v každém případě více šancí, že 
proběhne bez komplikací a recidiv. 

Dále je nutno si uvědomit rozdíl mezi alopatií používající léky, aby potlačila příznaky, a jejím 
použitím v duševní oblasti, které má za účel, aby se pacient přiblížil přes opačný pól ke středu. 
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Depresivní pacient se musí za pomoci homeopatie vyrovnat se svými tématy úzkosti – temnotou, 
smrtí a agresí, ale mohou mu pomoci dostat se dále také zkušenosti se světlem, jež mu odhalují 
druhou stranu mince. Proto je pochopitelné, že stínová terapie i světelné a sluneční lázně a zejména 
setkání s vnitřním světlem působí smysluplně na cestě zpět do středu, který je přece cílem veškeré 
terapie.

Být nemocný znamená konec konců vypadnout ze středu (životní mandaly) a představuje to ne-
rovnováhu. Tělo se snaží tento nerovnovážný stav vyrovnat. Léčení musí směřovat ke středu a střed 
leží podle defi nice mezi póly. Proto se terapie, která stále pracuje na této ose, musí snažit obnovit 
střed. Nejrychlejší (akutní) cesta tam často vede přes opačný pól (alopatický). Homeopatický přístup 
naproti tomu svým prvním krokem jednostrannost ještě zvětší, což občas ještě zesiluje problémy 
v tom smyslu, že se stav zpočátku zhorší. Jejím dlouhodobějším cílem při tom je natolik povzbudit 
samoléčivé síly organismu, aby se nastartoval pohyb z vlastní síly směrem do středu. V každém 
případě obě strany pracují na téže ose a na tomtéž tématu.

Nemoc (vyjádřenou příznakem) již přitom můžeme považovat za korekturu nerovnováhy na tě-
lesné rovině, která je nutná, aby se rameno vah nenaklonilo na jednu stranu. Aby se zůstalo v tomto 
obrazu, jde při uzdravování o to, zajistit rovnováhu ne pomocí nedobrovolných a bolestivých kroků, 
ale kroků dobrovolných a vědomých. Na miskách vah života mají tělo a duše podobnou váhu, ať se 
nám to (a školnímu lékařství) líbí nebo ne. Když něco duševně nezvládneme, zaskočí tělo a udělá to 
svým tělesným způsobem. Jen tak se může rameno vah zjevně udržet v horizontální poloze. Jestliže 
začneme přece jen zpracovávat duševní téma, může tělo opět upustit od svého symptomatického 
úsilí, váhy zůstanou v rovnováze a hovoříme o uzdravení. Duše se vrátí ke své odpovědnosti a žije 
vědomě tematiku, kterou předtím tělo muselo nevědomě představit v obrazu nemoci.

Standardní otázka lékařů „Co vám chybí?“ je nejdříve zaměřena na alopatickou složku, a tak se 
z toho vyvinula hlavní cesta lékařství, která je více v popředí. Homeopatický směr se zajímá o otáz-
ku: „Jak natrvalo dospěji co nejlépe k rovnováze?“ Postupuje nepřímo, zato však vede ke skutečně 
stabilní rovnováze, protože spočívá na samoléčivých silách těla, místo aby mu pomáhal cizími pro-
středky (jako třeba antibiotiky). Tím se organismus stává trvale závislým na cizí pomoci; naopak 
homeopatický postup přispívá k tomu, že se zvětšuje jeho soběstačnost. Člověku hynoucímu žízní 
samozřejmě chybí zpočátku voda, kterou je nutno podat alopaticky, aby se zachránil jeho život. 
V další fázi by se však měly objasnit otázky, jak mohlo dojít k tomuto vysychání a jak je možné pa-
cienta v budoucnu uchránit takových a podobných problémů. Archetypicky reprezentuje vysychání 
princip Saturnu, takže by se pacient musel dlouhodobě vyrovnat s pojmy jako „struktura“, „jasnost“ 
a „střídmost“, aby se jeho problém defi nitivně vyřešil.

Příznaky, které uvádíme na lékařovu otázku „Co vám chybí?“, odhalují, co máme, a v tom prin-
cip, o který se jedná. Alergici trpí boji, které jejich imunitní systém vede proti domněle nepřátelským 
alergenům. Princip boje je symbolizován v základním principu Marsu, a proto je to Mars, který jim 
chybí. Touží po míru, který reprezentuje Venuše. Jestliže se v obrazu nemoci objevuje Mars, a proto 
chybí ve vědomí, je nutno naučit se přednostně i Marsu, to znamená, že postižení lidé by se měli 
učit nasazovat své energie otevřeně a ofenzivně, měli by začít intenzivně prožívat život a chápat se 
příležitostí. Až to učiní, připadne jim protipól, Venuše, jako zralý plod.

Pouze když pochopíme podstatu alopatie a homeopatie, můžeme oba směry uvést smysluplně 
do vzájemného souladu. Pragmatická cesta, která se osvědčila v okruhu rozporů mezi univerzitním 
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lékařstvím a doplňkovými metodami, je: myšlenkově rozdělit diagnózu a terapii. Diagnóza by měla 
být stanovena nebo přinejmenším zajištěna metodami školního lékařství. To, co je vždy možné 
zjistit laboratorními vyšetřeními krve, je nezbytné zajistit tímto způsobem a ne to snad zjišťovat 
pomocí kyvadla. To nehovoří zásadně proti používání kyvadla, tato metoda je však obecně spojena 
s enormním faktorem nejistoty a příliš závisí na osobě používající kyvadlo a na jejích kvalitách. 
U laboratorních vyšetření a většiny jiných diagnostických metod školního lékařství tomu tak není. 
Při všem nebezpečí žádoucích i vedlejších účinků alopatického lékařství nelze přehlédnout, že jeho 
diagnostické postupy jsou často neškodné a velmi objasňující. Také pro výklady v této příručce 
jsem tak často, jak to bylo možné, využil výsledky výzkumu univerzitního lékařství. Při diagnóze 
se osvědčilo pravidlo, pokud je to (bezpečně) možné, postupovat způsobem školního lékařství a při 
léčbě používat léky školního lékařství pouze málo, pokud je lze nahradit jinými. Také při pohledu 
zvnějšku nejsou vyšetřovací metody jako počítačová tomografi e a pozitronová emisní tomografi e 
tělesně téměř vůbec škodlivé ve srovnání s rutinními rentgenovými vyšetřeními, kterým jsme byli 
jako děti neuvážlivě vystavováni. Totéž samozřejmě neplatí pro vyšetření, při nichž se injekčně 
vpravují do těla radioaktivní látky, nebo pro odebírání vzorků tkání na testy.

I když radím nasazovat léky, které používá školní lékařství, to znamená v praxi alopatické léky, 
jen tehdy, pokud je nelze nahradit jinými, přesto je možné akutní životu nebezpečné nemoci ihned 
léčit alopaticky – většinou pomocí léků, jež nemoc potlačí a tím zaženou nebezpečí. V takových 
situacích by bylo možné nahradit dokonce i afi rmace, které téměř bez výjimky zakryjí duševní 
problémy. Obě metody mohou sice potlačením akutních příznaků zachovat pacienta při životě, ale 
nemohou ho vyléčit. Neměly by si na to ani činit nárok, protože v tom případě brání vyvoji. Kdo 
používá afi rmace, měl by v každém případě vědět, že se tím nenachází na duchovní cestě, ale naopak 
snaží se ve své nouzi přenést se přes problémy a tím i přes úkoly. Úspěch takových opatření je vždy 
časově ohraničen, i když toto období může být mnohdy dlouhé. Právě potom je to však obzvlášť 
nebezpečné, protože se časem ztratí souvislost s původním problémem. Je-li akutní nebezpečí za-
žehnáno, bylo by potřeba opět pomýšlet na léčení a tím na homeopatickou cestu. Tou je možno jít 
jak za pomoci známých léků, tak za pomoci příslušných výkladů a splnění životních úkolů, které 
z toho vyplývají. Nejlepší je sledovat paralelně oba způsoby homeopatické terapie, které se přirozeně 
obdivuhodně doplňují. 

Léčení akutních situací, které ohrožují život, homeopatickou cestou může mít fatální následky, 
protože tento způsob často nemá dostatečně rychlé účinky. Zde by již bylo zapotřebí opravdového 
mistrovství v umění homeopatie. Podobně nevhodná a často nebezpečná je ale i alopatická léčba 
(pomocí metod školního lékařství nebo afi rmací z oblasti „pozitivního myšlení“) neakutních chro-
nických onemocnění v naději, že se tím dosáhne vyléčení. I když je tento postup míněn dobře, může 
přece jen zakrýt a potlačit příznaky a tím je zahnat hlouběji do stínu. Terapie, které slibují vyléčení, 
musejí naopak odhalovat a zpracovávat a konečně zbavit pacienta nemoci.

Výklad obrazů nemocí může často učinit jiné léčebné metody zbytečnými, může se ale také libo-
volně kombinovat s oběma směry lékařství, alopatií a homeopatií, a principiálně nevylučuje žádnou 
formu léčení. Přirozeně se doporučuje zacházet s alopaticky potlačujícími metodami tak úsporně, 
jak je možné, a vyhradit je pro skutečně kritické stavy. Jestliže by chtěl někdo dodatečně použít tě-
lesná léčebná opatření, doporučují se vedle cvičení a meditací, které vyplynou z výkladů, především 
metody přírodní léčby, třebaže zde je nutno si uvědomit, že většinou beznadějně zabloudily v houští 
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mezi homeopatií a alopatií. I když přírodní léčby většinou nasazují v porovnání s jinými metodami 
neškodné prostředky, děje se tak přece jen příliš často s úmyslem potlačit příznaky onemocnění. 
Mnoho léčitelů používajících přírodní léčbu tak dokonce používá homeopatické prostředky na alo-
patické bázi (třeba mnoho takzvaných komplexních prostředků). Tím nepochopitelnější je bojovné 
soupeření mezi školním lékařstvím a takzvanými alternativními směry. Beztoho by byl lepší pojem 
„komplementární metody“, který přece zdůrazňuje doplňující a nikoli nahrazující aspekt. Nepo-
třebujeme alternativní medicínu, ale syntézu v lékařství, která dokáže na půdě společné fi lozofi e 
nemoci a zdraví zkombinovat různé metody, pokud to má v současné situaci smysl.

Uměle vykopané příkopy mezi školním lékařstvím a přírodní léčbou stejně žádným způsobem 
neodolají racionálnímu zkoumání. Mnoho prostředků školního lékařství pochází z přírody, jako 
třeba preparáty z náprstníku používané na srdce, nebo penicilin, za nímž se skrývá plíseň Asper-
gillus penicillinum, nebo také kortizol, na který se hodně nadává a který by se vlastně měl jako 
stresový hormon vyskytující se v těle počítat k přírodní léčbě. Pokud se ale podává dlouhodoběji, 
má přesto značné vedlejší účinky. Ne všechno, co pochází z přírodní léčby, je zásadně neškodné. 
Mnoho věcí ve školním lékařství je na druhé straně lékařstvím, které se opírá o zkušenost, a není 
jištěno vědeckými poznatky o přesných mechanismech působení. Klasická homeopatie se zase často 
počítá k přírodní léčbě, přestože její zesílené prostředky není nikdy možné v přírodě najít. Zbourání 
beztak nesmyslných front by posloužilo celé medicíně a upravilo by cestu syntéze. Výklad obrazů 
nemocí ve smyslu psychosomatiky, kterou zde zastupujeme, by přitom mohl vytvořit most, neboť 
je v souladu s oběma základními směry lékařství a může velmi dobře objasnit, jak jsou dnes na sebe 
navzájem odkázány.

Kromě toho otevírá šanci opět sblížit tělo a duši. To se daří zásadnějším způsobem, jako je tomu 
v případě psychosomatiky odvozené z psychoanalýzy. Podle mého pojetí, které jsem zde uvedl jako 
základní východisko, má bez výjimky všechno, co v těle nabývá určité podoby, také duševní stránku. 
Kde je forma, musí být i obsah, nebo jak to již před několika tisíciletími zformuloval Platon: „Za 
každou věcí je idea.“ Jakmile obsah opustí formu, forma se rozpadne, jak není těžké pozorovat 
na mrtvém těle. Jestliže se vědomí stáhne z nějaké oblasti nebo orgánu, onemocní opuštěná struk-
tura, přestože toto stažení vědomí se neděje úmyslně a ani ne vědomě. Samozřejmě tím toto místo 
v těle není mrtvé; vždyť zde přece dál žije v nevědomě vitální, ale narušené formě právě téma, které 
nebylo vědomě zpracováno. Časy, kdy zástupci školního lékařství mohli s požitkem a za potlesku 
obecenstva poukazovat na to, že při tisících operací ještě nikdy nespatřili duši, naštěstí minuly. Ten-
to argument byl ostatně vždy výrazem arogance a prostoduché hlouposti. U televizního technika, 
který by tvrdil, že přestože otevřel tisíce televizorů, ještě nikdy nenašel program, a vyvozoval by 
z toho závěr, že neexistují vůbec žádné programy, bychom to také ihned prohlédli. Naštěstí televizní 
technici nikdy duchovně neklesli na tak strašně nízkou úroveň.

Fakt vzniku psychosomatického lékařství v rámci školního lékařství se na jedné straně může 
zdát jako potěšitelný vývoj, na druhé straně je to však sám o sobě povážlivý příznak. Praví totiž 
ve svém stínu, že některé nemoci nejsou psychosomatické. I když v posledních letech dramaticky 
roste počet nemocí, které školní lékařství poznalo a uznalo jako psychosomatické, stále ještě zbý-
vají některé, které prý nemají s duší nic společného. Přitom každý zubní lékař ví, že ke každému 
zubu lne člověk svou duší a že se nikde v životě kromě myšlenkových konstrukcí vědců nepodaří 
oddělit tělo a duši.
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Fakt, že všechno je psychosomatické, však právě na druhé straně neznamená, že všechno je 
čistě psychické. Samozřejmě k tomu vždy patří i tělo. Pojetí, které zastává školní lékařství, je po této 
stránce zvláštním způsobem absolutní. Když jednou poznalo a uznalo psychosomatický charakter 
nějaké nemoci, přenechává ji se vším všudy odborníkům na duši. Přestože ti ve jménu „psychoso-
matiky“ zdůrazňují spojení těla a duše, trvá školní a univerzitní lékařství ihned zase na tom, že jsou 
odloučeny. Jejich „psychosomatici“ jsou jako analytici plně specializováni na duši. Když si někdo 
jako psychosomatik dělá vlastně samozřejmý nárok na to, že se bude zajímat o obojí, stále ještě se 
často setkává s odmítáním. To ukazuje, jak velmi jsou univerzity vzdáleny od svého původního 
nároku nacházet ve všem jedno.

Zda se na vzniku obrazu nemoci podílela větší měrou duševní nebo tělesná složka, je nutno 
v individuální situaci objasnit, přičemž obě složky budou moci být vždy nalezeny za předpokladu, 
že má posuzující člověk dostatečně široký rámec chápání. Skutečnost, že něco není možné vidět, 
vypovídá málo o jeho existenci. Kdo o věcech, které nenajde, tvrdí, že neexistují, je na úrovni dětí, 
které si zakrývají oči, aby nebyly vidět. Tímto postojem se žel vyznačuje například téměř celá naše 
psychiatrie, která všem takzvaným endogenním psychózám upírá duševní pozadí (připusťme, že je 
těžce pochopitelné). Kdyby si psychiatři dali práci a stanovili si rámec svého pozorování tak široký, 
jak to předvádí americký psychiatr Edward Podvoll ve své knize Vábení šílenství, mohli by možná 
i oni najít na svém hlavním poli působnosti smysl a význam.

Často se primárně duševní problém může projevit tělesně, ale existují také situace, kdy tělesná 
složka zřetelně převažuje. Dělníci, kteří byli ozářeni černobylským reaktorem a později onemocněli 
rakovinou, nepotřebovali při této dávce záření žádný zvláště výrazný duševní rakovinový vzor. I zde 
však stále ještě existuje duševní složka, hraje však vůči zatížení ozářením spíše podřízenou roli. 
Konečně duševní a tělesná složka se podílejí na vzniku nemoci v jakémkoli poměru. Po této stránce 
je pochopitelné, proč je nutno od počátku zahrnout do léčení vždy obě stránky. 

Jestliže chápeme nemoc jako symbol, otevírá nám to šance přijít na stopu současným životním 
úkolům. Tělesný aspekt nemoci má přitom ústřední význam, neboť teprve pomocí něho dospěje-
me k významu příznaků. Symbolon byl v antice hliněný kroužek, s jehož pomocí se věrní druhové 
i po letech s jistotou opět poznali. Při loučení se rozlomil na dvě části a jejich složením bylo možné 
po libovolně dlouhé době potvrdit spojení přátel.

Symboly dnes vyjadřují souvislost formy a obsahu a stejným způsobem nám pomáhají poznat 
souvislosti a spojení. Bez obsahu je fyzický symbol nesmyslný; bez formy sice symbol dál existuje 
a není vůbec nesmyslný, ale není hmatatelný. Teprve tělesné obrazy nemocí nám dovolují při-
blížit se k duševním obsahům, které jsou v nich zakódovány. Tělesná forma bez obsahu dlouho 
nepotrvá (viz příklad mrtvého těla), obsah bez fyzické formy může existovat velmi dobře, stačí 
nám jen vzpomenout si na ideje nebo na nesmrtelnou duši. Duševní obsahy si uvědomujeme 
kromě jiného tím, když se ztělesní jako obrazy nemoci. Takzvané duševní choroby jsou příkla-
dy obrazů nemocí, které se, aniž nabývají konkrétních fyzických forem, přesto projevují velmi 
zřetelně.

V křesťanských, ale i v téměř všech ostatních dějinách stvoření můžeme exemplárně sledovat 
pořadí. Nejprve je idea, myšlenka, slovo nebo tón, a teprve potom dojde ke ztělesnění. Slova z Ja-
nova evangelia „Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha“ a dále „Slovo se stalo tělem“ nás 
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nenechávají v pochybách o pořadí. Všechno stvořené pochází z jedinosti a ztělesňuje se vstoupením 
do polarity. Každý krok do ztělesnění vede hlouběji do polarity. Nemoc patří k cestě do polarity. 
Jestliže uvažujeme v posloupnostech, bylo by tedy nutno přiznat duchovně-duševní složce vůbec 
první místo před tělem; ve střetnutí s nemocí se tato složka přesto osvědčuje, obě je nutno považovat 
za rovnocenné a v žádném případě nelze podřízené tělesné rovině přiznávat přednost nebo dokonce 
nárok na výhradní zastoupení, jak se to stále ještě děje ve školním lékařství.

Tipy pro praktickou realizaci

Žádnou léčbou si nemůžeme vynutit osvobození od obrazů nemocí, můžeme však udělat všechno, 
co je v našich možnostech, a nastavit výhybky ve směru vývoje. Hlavními kritérii pro vyléčení jsou 
podle mých zkušeností víra v uzdravení a tím ve vlastní sílu a možnosti, krok k autentičnosti a du-
chovní zkušenosti s jednotou. Tyto body jsem si obzvlášť uvědomil při léčbě pacientů, kteří měli 
rakovinu, v principu však platí pro všechny obrazy nemocí. Pokud pochopíme poselství některého 
příznaku, může se příznak stát zbytečným a zmizet. K tomu ale nemusí dojít a je také možné, že 
nadále potrvá úkol snášet nějaké omezení nebo bolesti. Jestliže ovšem pochopíme a přijmeme smysl, 
který se za tím skrývá, útrapy přestanou. Pochopení a přijetí jsou vždy prospěšné, nevynutí však 
uzdravení v tělesném smyslu. Nemoc je nutno plně chápat jako cestu. 

Rehabilitace nemoci znamená doslova „opětovné ubytování“. Přivlastnit si opět dům těla, znovu 
vědomě oživit všechny místnosti, údy a orgány, to je velká šance, kterou skýtá každý obraz nemoci. 
Již analytik Alexander Mitscherlich mluvil v knize Nemoc jako konfl ikt o tom, jak nemoci vznikají 
tím, že se vědomí stáhne z určitých krajin těla. Ozdravění a uzdravení jsou tedy kroky zpět do zdě-
děného domu těla a tato příručka psychosomatiky je pozváním k opětovnému nabytí vlastních 
rodových práv. Má zde možná svůj kořen, v každém případě ale svůj smysl výraz „starat se o svůj 
dům“. Také obydlí člověka je možné vykládat jako odraz současné životní situace. Nikdo by ne-
pochyboval o tom, že bydlení v prostorné vile vypovídá něco jiného než ubytování ve stísněném 
sklepním bytě. Návštěvníci si spontánně vykládají stav obydlí, jeho atmosféru, zda je útulné nebo 
není atd. Kromě toho ještě rozlišujeme byty, které mají dobrou polohu, a jsou proto drahé, a levnější 
byty s méně dobrou polohou. Podobně a dokonce ještě mnohem diferencovaněji můžeme nakládat 
se svým tělesným obydlím a učinit je pozvolna, krok za krokem přiměřeným chrámem pro svou 
nesmrtelnou duši.

Jedná-li se o poznání (významu obrazů nemocí), myslíme, resp. myslí naše levá, archetypicky 
mužská mozková hemisféra především na sebe sama. Pouze intelektuální poznání však nemůže 
vyřešit problémy tohoto druhu, jinak by musela vést již četba knihy obsahující výklady k uzdrave-
ní. Na cestě k uzdravení (osvobození) je pro nás také naše druhá strana – symbolizovaná pravou, 
archetypicky ženskou mozkovou hemisférou – úkolem a zároveň pomocí. Jako přechod k ní se 
vedle pouhé četby výkladu obrazu nemoci a přemýšlení o tom doporučuje, abychom tento výklad 
nechali přečíst někým jiným a přitom pečlivě sledovali, na co klade důraz, a všímali si vlastních 
emocionálních reakcí. Často mohou být signálem bušení srdce a změny rytmu dýchání. Potom by 
bylo prospěšné tohoto člověka vybídnout, aby se vyjádřil o tom, co četl, a o vztahu k nám samotným, 
jenž z toho plyne. Tyto interpretace bychom měli nejlépe poslouchat bez jakéhokoli komentáře 
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a opět si všímat vlastních emocionálních reakcí. Na to by mohl navázat dialog o tom, co náš pro-
tějšek četl a jak se vyjádřil.

Osvědčenou pomocí by také bylo vytvořit otázky k tématu nemoci, podobně jako jsou uvedeny 
v knize Nemoc jako řeč duše, a o každé otázce důkladně přemýšlet, mluvit a meditovat.

Z přemýšlení o celé problematice může vzniknout dobrá cesta do hlubin vlastního duševního 
vzoru. Nejjednodušší cesta, jak zahrnout naši ženskou stránku, vede přes cesty do nitra. Řízené 
meditace mají dlouhou tradici také v naší kultuře a západní lékařství je právě „znovu vynalézá“ 
v rámci psychoneuroimunologie. Velice se doporučuje souběžně s intelektuálním zpracováním 
vlastního učebního úkolu podnikat kroky do světa vlastních vnitřních obrazů. Lze využívat kazety 
k aktivizaci samoléčících sil, cestu je možné si urovnávat i všeobecnými způsoby jako „vnitřní lékař“ 
nebo „rituály prvků“ (viz seznam literatury) a pak vytvořit své vlastní meditace. Dobrou pomocí 
k tomu může být kniha Cesty do nitra (s uváděcími kazetami), vytvořená zvláště k tomuto účelu.

Další pomoc mohou představovat cvičení a rituály, které se přímo vztahují na učební úkoly vy-
plývající z obrazu nemoci. Co se týče vlastních rituálů, odkazujeme na knihu Životní krize jako šance 
na vývoj, kde jsou návody k vytvoření individuálních rituálů. Často je možné v době intenzivního 
hledání smyslu vlastních problémů své úsilí podpořit také půstem. Půst má dodatečnou výhodu, 
že je to výborný prostředek celkové prevence.

Malířské terapie, při nichž je možné obraz nemoci zpodobnit a vyjádřit jeho různé dimenze 
v barvách a pocitech, jsou rovněž smysluplnou podporou na cestě k sobě samému. Právě jako 
u dobře prováděných meditací a psychoterapií také zde záleží na první myšlence, kterou je nutno 
ihned a bez vytáček vyjádřit.

Jestliže se ukazuje, že se člověk nedostane bez cizí pomoci dál, nebo je obraz nemoci příliš 
hrozivý, existuje stále ještě možnost psychoterapie. Nám se pro to nejlépe osvědčila „terapie obrazů 
nemocí“, jež pracuje s nástroji reinkarnační terapie, jako jsou například regrese a dechová cvičení, 
a kterou lze zvládnout v krátké době jednoho až dvou týdnů (informace podáváme v našem lékař-
ském centru: Heil-Kunde-Zentrum, D-84381 Johanniskirchen). V případě závažných onemocnění 
radíme stejně jako dříve vyhradit na reinkarnační terapii celý měsíc.

Tato příručka nemůže a nechce sejmout z člověka odpovědnost, ale naopak poskytnout mu mož-
nosti, aby sám převzal úplnou odpovědnost za vlastní život se všemi jeho úkoly. Ráda by čtenářům 
pomohla, aby poznali nemoc jako alibi a cestu útěku a v každém případě si uvědomili, že má cha-
rakter výzvy. Kdo se dá vyzvat, toho osud podpoří.

Jako příručka není samozřejmě toto dílo náhradou za nezbytnou návštěvu lékaře, i když dlou-
hodobě existuje šance, že se člověk naučí stále lépe sám a z vlastní síly zacházet s obrazy nemocí 
a jinými výzvami osudu a že se především pustí cestou prevence. Je potěšitelné, že také přibývá 
terapeutů, kteří se školí v tomto druhu všestranné psychoterapie, takže se zvyšuje šance, že pacienti 
najdou v této oblasti svého vnějšího lékaře. Práce s vnitřním lékařem byla a vždy zůstane v centru 
pozornosti, konečně člověk se může vyléčit jen vlastní silou. Vnější lékař se může ve vážném případě 
smysluplněji spojit s vnitřním lékařem a při tom by tato kniha mohla být oběma stranám dobrou 
pomůckou.

 Ruediger Dahlke
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Vysvětlivky 

→ … odkaz na příslušná hesla
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A

Achillova šlacha

Symbolický význam: duševní elán, pokrok, 
vzestup; nejsilnější vaz těla, na kterém je 
zavěšeno hlezenní svalstvo; klasická slabina: 
zranitelnost (Achilles byl držen za patu, když 
byl ponořen do řeky nesmrtelnosti, takže 
zůstala zranitelná).
Úkol/téma: pomáhat na nohy, umožňovat 
pokrok a vzestup.
Základní princip: Merkur-Uran.

anus/řiť

Symbolický význam: vchod do dolního světa 
a východ z něho, zadní východ, výfuk; prů-
chod mezi vnitřním a vnějším světem.
Úkol/téma: střežit východ, strážce posledního 
prahu (svěrač je ale možné kontrolovat teprve 
od anální fáze); pečovat o čistý závěr, loučit se; 
ventil k vypouštění agresivního tlaku za ním 
(šíření zápachu); formuje první produkt, první 
dar dítěte světu.
Základní princip: Pluto.

aorta

Symbolický význam: hlavní (dopravní) cesta 
proudu života, bdění a přítomnost pro vnější 
svět.
Úkol/téma: transport energie ze středu na pe-
riferii, energetické spojení horní a dolní části, 
pomocný motor k udržování stejnoměrného 
spádu krevního tlaku (funkce větrníku).
Základní princip: Slunce-Merkur.

apendix

viz slepé střevo/červovitý přívěsek

atlas

(první krční obratel, viz také axis a krční 
páteř)
Symbolický význam: točna lebky.

Úkol/téma: nést tíhu nebeské klenby (mýtus 
o obru Atlantovi, který za trest nese na svých 
bedrech nebeskou klenbu); pohyblivost 
ve smyslu majáku otevřeného na všechny stra-
ny; umožňovat přehled a rozhled, garantovat 
prozíravost; odpovědnost.
Základní princip: Saturn (nést tíhu), Merkur 
(točna).

axis

(druhý krční obratel)
Symbolický význam: vrchol světové osy; osa, 
okolo níž se všechno točí.
Úkol/téma: umožňovat pohyblivost a vedení.
Základní princip: Merkur-Jupiter.

B

bederní obratel

(viz také páteř)
Symbolický význam: nést (snášet) hlavní tíhu 
života; dvojité zatížení: stabilita a pohyblivost, 
což zdůrazňuje zároveň aspekt obratle a téma 
sloupu; problémová zóna světové osy (více než 
95 % všech výhřezů meziobratlové ploténky 
je v této oblasti), kde se manifestují konfl ikty 
mezi dolními impulzy z pánve (pudy) a horní-
mi impulzy (srdce, hlava).
Úkol/téma: nést a snášet: nést váhu a (exis-
tenční) odpovědnost, vzít na sebe svůj kříž; 
nést trup životem; spojení posvátné základny 
(os sacrum = posvátné nitro) s životní osou.
Základní princip: Saturn-Pluto.

bérce/lýtka

Symbolický význam: elán; pružnost, elastici-
ta; spontaneita („vždy připraven něco udělat“); 
trezor emocionálních přemrštěností; spojení 
hlezenních svalů pomocí → Achillovy šlachy 
s patou; lýtkové svaly spojují pomocí nejsilněj-
šího vazu s nejchoulostivějším místem (hadí 
uštknutí, Achilles).
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Úkol/téma: dosáhnout (správného) elánu, 
projevit akceschopnost; vyjádřit nepřiznané 
přetížení; způsobit (náhlé) změny; hromadit 
emoce.
Základní princip: Uran-Mars.

bok, levý

Symbolický význam: ženská citová strana 
(jin).
Úkol/téma: vnímavá, senzibilní strana, přijí-
mající ruka, která se formuje v misku.
Základní princip: Měsíc.

bok, pravý

Symbolický význam: mužská volní strana 
(jang).
Úkol/téma: prosazování se; síla: meč moci 
se užívá právem; zaťatá pravá pěst ukazuje 
vůli k moci; strana jednání a dávání v pro-
tikladu k levé přijímající straně; racionální 
aktivita.
Základní princip: Slunce.

brada

Symbolický význam: vůle (síla vůle), schop-
nost prosadit se, cílevědomost (bradka zdů-
razňuje u muže tyto aspekty → vousy).
Úkol/téma: prosazování se, sebeuplatnění.
Základní princip: Mars-Saturn.

bránice

(diaphragma)
Symbolický význam: měch (plic), hranice 
(mezi horním a dolním světem), (dříve:) sídlo 
duše; domov dechu.
Úkol/téma: prováděcí orgán rytmu; oddě-
lení od horní mužské (vzduch) a spodní 
ženské poloviny těla (voda, trávicí šťávy); 
zprostředkování kontaktu mezi anima a ani-
mus.
Základní princip: Merkur (spojení)-Slunce 
(centrum)-Měsíc (spoluzachvívání).

brzlík

(thymus)
Symbolický význam: obranné a školicí 
centrum vlastních armád pro vlastní vnitřní 
obranu; vývoj imunity; báze, kde vznikají 
T(hymus)-lymfocyty; (místo) zrání osobnosti 
(poznat vlastní, omezit cizí); zvýšení životní 
energie (gorily se před bojem tlučou na místo, 
kde mají brzlík, opět i kineziologové), důvěra 
v Boha, která je v dětství výrazná, pokud je 
brzlík ještě plně aktivní; v průběhu života se 
brzlík stále více zmenšuje, příp. ztučňuje.
Úkol/téma: učí odhalovat nepřátele a atakovat 
je; vnitřní sebeobrana.
Základní princip: Mars-Slunce-Jupiter.

břicho

Symbolický význam: pocit, instinkt (břišní 
pocit); požitek; jeskyně původu, sídlo dětských 
pocitů; pupek světa, střed; místo (původního) 
zaopatření, „vykrmení“; v dřívější době bylo 
chráněno mezi končetinami (u čtyřnožců je 
obráceno k zemi), dnes je to sebejistě (před 
sebou) nošené blahobytné břicho.
Úkol/téma: chránit, skrývat, trávit; výraz exis-
tenčních úzkostí/ohrožení, zásobárna; výraz 
důvěry v materiální budoucnost.
Základní princip: Měsíc.

břišní dutina

Symbolický význam: bezpečí, těžiště, domov 
orgánů.
Úkol/téma: dutina pro vnitřnosti: teplo, 
ochrana; poskytnout orgánům domov.
Základní princip: Měsíc.

břišní stěna

Symbolický význam: ochrana; vnější ochran-
ný povlak vaku s měkkými částmi (vnitřních 
orgánů).
Úkol/téma: krytí břišní dutiny, ochrana 
(ochranný plášť) břišních orgánů, kryje přední 
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stranu, která tím, že lidé začali chodit vzpří-
meně, je od té doby zranitelná; místo hroma-
dění tuku mezi vnější kůží a svalovou vrstvou.
Základní princip: Saturn, Měsíc.

C

cévy (krevní)

(viz také tepny a žíly)
Symbolický význam: cesty, po kterých se 
dopravuje životní síla, energetické cesty; zpro-
středkování, komunikace.
Úkol/téma: dodávat, živit; zásobovat a odklí-
zet, transportovat a odtransportovat.
Základní princip: Slunce/Mars-Merkur.

Č

čakry

(7 nadřazených energetických center podél 
páteře; různá podcentra, např. v rukou a v no-
hou)
Symbolický význam: spojení s kosmem.
Úkol/téma: koordinace lidského vývoje 
na jemnohmotné úrovni; příjem kosmické 
energie (prana = životní síla).
Základní princip: Neptun-Slunce.

čelistní dutina

(viz také vedlejší dutiny)
Symbolický význam: lehkost a vzdušnost 
hlavy; formotvorný prvek.
Úkol/téma: odlehčovat hlavu; zjemnění tvrdé, 
pevné kostní struktury; prvek vzduchu pře-
vést v prvek země; přispět k tomu, aby člověk 
hlavu nosil snadněji (aby pro něho byla sne-
sitelnější); teprve lehkost bytí nám umožňuje 
spět s radostnou myslí do vyšších duchovních 
úrovní (pro antropozofy je čelistní dutina 
spojena se sídlem vědomí); zvlhčování a za-
hřívání vdechovaného vzduchu jako příprava 
komunikace s vnějším světem; rezonanční 

deska pro hlas (nazální hlas, jestliže jsou du-
tiny, příp. nos plné); formování individuální 
tváře.
Základní princip: Uran.

čelní dutina

viz vedlejší dutiny

čelo

Symbolický význam: konfrontace (lat. frons 
= čelo), „někomu čelit“, „chtít hlavou prorazit 
zeď; prosazovat se; duchovní síla (myslitelské 
čelo: čelo ubíhající dozadu).
Úkol/téma: řídit, konfrontovat, jít napřed; štít, 
za kterým se odehrává myšlení.
Základní princip: Mars (fronta)-Uran (potah 
oblohy).

červovitý přívěsek

(apendix)
viz slepé střevo, tlusté střevo

D

dáseň

Symbolický význam: kolébka zbraní, lůžko 
zubů; prvotní důvěra.
Úkol/téma: zajišťovat oporu a zásobování; 
regenerace nástrojů agrese.
Základní princip: Měsíc.

děloha

(uterus)
Symbolický význam: plodnost; pradutina 
všeho počátku, úrodná prabažina, ve které se 
může vyvíjet život: (první) hnízdo, bezpečí; 
orgán, který vyjadřuje (ženský) rytmus; velmi 
silný sval (ženská síla spočívá uvnitř a ukazuje 
se navenek jen zřídka).
Úkol/téma: poskytnout přístřeší životu, živit; 
otevřít se a darovat život (při porodu).
Základní princip: Měsíc.
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dlaně

Symbolický význam: poctivost, otevřenost; 
miska potřebnosti.
Úkol/téma: léčit: rukama léčit a udílet po-
žehnání; výraz; komunikace jdoucí od srdce; 
mapa života v čarách na ruce.
Základní princip: Merkur-Měsíc (mapa 
duše).

dolní čelist

Symbolický význam: skladiště zbraní, pohyb-
livý domov a základna našich spodních zbraní 
(zubů); jako základna brady je výrazem vůle 
(vůle k moci) a prosazování (síly uplatněné 
na prosazování).
Úkol/téma: pomocí ní můžeme kousat: 
„něco si ukousnout“, „prokousat se“; 
umožňuje kousání a tím trávení; držet, co 
jsme chytili, její pomocí defi nitivně sklapne 
past.
Základní princip: Mars-Saturn.

duhovka

viz iris

dvanácterník

viz tenké střevo

E

elektrolyty

viz sůl

erotogenní zóny

(klitoris, stydké pysky, žalud, zadní část peni-
su, prsní bradavky, ohanbí, krk, vnitřní strany 
stehen a paží)
Symbolický význam: rozkoš; místa erotických 
her, zahrady rozkoše těla, plochy dráždění.
Úkol/téma: poskytovat rozkoš, připravovat 
rozmnožování.
Základní princip: Venuše.

G

ganglie 

(nervové uzliny)
Symbolický význam: lokální komunikační 
uzly.
Úkol/téma: sbírat na místě informace, spo-
jovat je a posílat dál podle principu „všechno 
nebo nic“.
Základní princip: Merkur-Uran.

H

hlas

Symbolický význam: vyjadřování hlasu (nála-
dy); komunikace.
Úkol/téma: artikulace, tvoření řeči; vyjadřová-
ní informací a citů (hlasová poloha [nálada]).
Základní princip: Merkur (zprostředkování), 
Měsíc (nálada), Slunce (výraz vlastního já).

hlasivky

Symbolický význam: vyjadřování; struny, 
které (v sobě) rozezníváme a které nás roze-
znívají.
Úkol/téma: artikulace, tvoření řeči; verbální 
výraz, komunikace.
Základní princip: Merkur-Venuše.

hlava

Symbolický význam: hlavní město těla, 
hlavní věc, osobní zeměkoule mikrokosmu, 
nejvyšší instance tělesných institucí (také 
zevně na nejvyšším místě), protipól těla 
(nahoře – dole); domov rozumu a myšlení: 
„jasná hlava“, „brilantní hlava“, „zachovat 
chladnou hlavu“, „někomu poplést hlavu“; jak 
člověku sedí na ramenou (chladná) hlava, to 
určuje krk a někdy (vroucí) srdce; výraz (sebe 
sama); arogance: „vykračovat si se vztyčenou 
hlavou“, nadutost (dříve se pokládalo za ne-
zdvořilé hledět výše postaveným osobám směle 
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do tváře; právě držení hlavy prozrazuje člo-
věka, který je upřímný; mírně skloněná hlava 
prosí o shovívavost a mírnost, vlichocuje se.
Úkol/téma: výraz nálady: „svěsit hlavu“, 
„strčit hlavu do písku“, „stáhnout hlavu mezi 
ramena“, „schýlit hlavu“; (sebe)prosazování: 
„udržet vztyčenou hlavu“, „hlavu vzhůru!“, 
„nedat se“; prosazení: „prosadit vlastní hlavu“, 
„mít vlastní hlavu“, „někomu přerůst přes 
hlavu“, „uhodit někoho do hlavy“, „někomu 
mýt hlavu (napravovat mu hlavu)“, „na někom 
štípat dříví“; přehled, orientace: „člověk neví, 
kde mu hlava stojí“; vláda; protože je hlava 
velmi citlivá na bolest, je citlivým varovatelem 
při problematickém postoji („jít hlavou proti 
zdi“) a nebezpečně jednostranném myšlení 
(„rozbít si hlavu“, „brní mě hlava“), ale i při 
nedostatečném zásobování a zablokování 
(tupá bolest hlavy, protože člověk má „zabed-
něnou hlavu“).
Základní princip: Mars (hrot kopí těla)-
-Slunce (hlava)-Uran (blízko nebe)-Merkur 
(funkce).

hlezenní kloub

Symbolický význam: základ měkkého, 
pružného pohybu; původ vzpřímení na zadní 
nohy; základ odrazu („chystat se k něčemu“).
Úkol/téma: umožňuje ohýbání nohy při chůzi 
a tím plynulý postup vpřed; možnost vztyčit 
se: skok na úroveň bohů; pružnost.
Základní princip: Uran.

hltan 

(pharynx)
Symbolický význam: vložit (majetek), 
spolknout (nějakou fi rmu); lakomec a skrblík; 
přejíst se (zakuckat se); (lymfatický) obranný 
kruh.
Úkol/téma: dopravovat dovnitř, vtělovat; 
zahánět (nepřátele).
Základní princip: Venuše-Pluto.

horní čelist

Symbolický význam: skladiště zbraní; statický 
domov a základna našich horních zbraní 
(zuby).
Úkol/téma: prokousat se, zakousnout do ně-
čeho zuby (dříve než se pohybem spodní čelis-
ti defi nitivně sklapne past).
Základní princip: Mars-Saturn.

hrtan

Symbolický význam: vyjadřování; domov řeči 
a zpěvu; hudební nástroj těla; jako Adamovo 
jablko je mužským doplňkem.
Úkol/téma: tvorba a výraz hlasu (i nálady).
Základní princip: Venuše-Merkur.

hrudní kost 

(sternum)
Symbolický význam: štít, centrum lidského 
já; přední uzávěr hrudního koše.
Úkol/téma: ochrana, náprsní štít.
Základní princip: Slunce-Saturn.

hrudní obratel

(viz také páteř)
Symbolický význam: stabilita; sloup prsou.
Úkol/téma: stabilita světa citů v prostoru srd-
ce; poskytovat oporu citům a emocím.
Základní princip: Saturn-Slunce.

hrudník (hrudní koš)

(prsa, ženská)
Symbolický význam: pocit vlastního já („já 
jsem“), osobnost („vrhnout se někomu do ná-
ruče“, „být slabý na prsa“); pancíř charakteru 
(Wilhelm Reich); kostěná klec na plicní křídla 
a na srdce; moc, důležitost, ochrana a jistota 
pro srdce (cit) a plíce (komunikace).
Úkol/téma: demonstrovat pocit vlastního já; 
zaujímat prostor, ovlivňovat („mluvit hlasem 
prozrazujícím hluboké přesvědčení“), rozpínat 
se; ochrana vnitřních orgánů a tím světa citů 
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a emocí (srdce) a místa komunikace (plí-
ce); místo integrace všeho racionálního, co 
přichází shora dolů, intuitivně archaického, co 
přichází zdola nahoru, a emocionálního, co 
odchází z nitra ven.
Základní princip: Saturn (ochrana, „koš“) -
Slunce (střed).

hypofýza

viz podvěsek mozkový

hypotalamus 

(spodní část mezimozku)
Symbolický význam: podřízené sídlo vlády 
v horním domě (centrála vegetativního nervo-
vého systému, nadřízená podvěsku mozkové-
mu, žláze s vnitřní sekrecí, a přímo podřízená 
ústřední vládě).
Úkol/téma: koordinace vnitřní nervové 
soustavy a bezděčných průběhů i nervových 
impulzů a hladiny hormonů.
Základní princip: Merkur.

hýždě

Symbolický význam: pasivní schopnost vydr-
žet, něco vysedět (sicfl ajš); prosazení (síla pro-
sadit se); zadnice sestávající z největšího svalu: 
zdá se, že v době, kdy tato část těla dostala své 
pojmenování, byly ještě nejdůležitější sicfl ajš 
(trpělivost) a odpočinek; váha (závažnost), 
bohatství; sexuální signál („lupající zadnice“).
Úkol/téma: vysedět, prosadit se; zaujmout 
místo, udělat dojem; zadělat, vlastnit.
Základní princip: Jupiter.

CH

chámovod

Symbolický význam: závodní dráha spermií; 
životní dráha.
Úkol/téma: umožnit nový život a vést.
Základní princip: Merkur.

chodidla

Symbolický význam: porozumění; stálost, 
stabilita, trvalost; pokora; zakořenění, spjatost 
s domovem, kontakt k matce Zemi.
Úkol/téma: chodit po zemi, pevně se postavit 
v životě: „stát na vlastních nohou“, „žít na vy-
soké noze“; smysl pro realitu, zastávat stano-
viska; opak: „někomu ležet u nohou“.
Základní princip: Neptun (naše „čapy“)-Sa-
turn.

chrupavčitá tkáň

Symbolický význam: pružnost, substance 
na stavbu mostů, schopnost spojovat; tkáň 
mladosti (pružnost, ohebnost mladého strom-
ku).
Úkol/téma: jako povlak kloubní plochy 
garantovat spojení, mostní funkce; předchůd-
ce kosti: na začátku života a při opětovném 
začátku razit cestu prvku tvořícímu strukturu 
a oporu.
Základní princip: Měsíc-Saturn.

chuťové pohárky

(na jazyku a patře)
Symbolický význam: chuťové senzory, ochut-
navači.
Úkol/téma: chránit před nebezpečími; 
zabraňovat špatné chuti; poskytovat požitek; 
výběrové orgány: ochutnávat a rozhodovat, 
jak člověku chutná život.
Základní princip: Venuše-Jupiter (chuť).

I

imunitní systém

viz obranný systém

iris

(duhovka)
(Iris = řecká bohyně zprostředkování a míru, 
která má stejně jako Hermes přístup do všech 
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říší: podsvětí [Hádes], říše lidí, vodní svět 
[Poseidon], svět bohů [Olymp])
Symbolický význam: clona fotoaparátu oka; 
kruhová mandala, která dává očím barvu 
a zrcadlu duše hloubku; atlas orgánů (irisdia-
gnostika).
Úkol/téma: regulovat množství světla (pozná-
ní), které se dostává do našeho nitra.
Základní princip: Merkur-Slunce/Měsíc.

J

játra

Symbolický význam: úzce spojena se životem 
(něm. Leben = život, Leber = játra; angl.: liver 
= játra, to live = žít); znovuzrození nového 
života; nesmrtelná játra v mýtu: orel je ve dne 
sežere a v noci opět narostou (Prometheus, 
Loki); hodnocení, světový názor, (zpětné) 
spojení dolů (k začátku, původu) a nahoru 
(smysluplnost); laboratoř; nemoc a hledání.
Úkol/téma: rozlišování a hodnocení; spojení 
nazpět k prapříčině, k prvotní formě života 
(religio); najít správnou míru a smysl života; 
duševní syntéza: odstranit cizí bílek a vytvořit 
vlastní („být konstruktivní“), to, co je tučné 
(bujné), učinit stravitelným; zbavit jedovatosti; 
producent nálady a barometr nálady, přičemž 
se ani tak nejedná o osobní náladu, ale o to, 
zda má život smysl, a o jeho zásadní ladění, 
základní temperament (cholerici, melancho-
lici, sangvinici, fl egmatici; 14. taroková karta 
„temperance“ ztělesňuje nejzákladnější téma 
jater, střídmost): melancholikovi „přeběhla 
přes játra více než jedna veš“, cholerik má 
sklon soptit vztekem, tj. plivat „jed a žluč“; 
žluč (lat.: chola) = v laboratoři jater produko-
vaná trávicí šťáva; jako producent žluči se játra 
také podílejí na výrazu agrese; sídlo ošklivosti 
a zloby: „rozzlobit se, až zčernáme a zežlout-
neme“.
Základní princip: Jupiter.

jazyk

Symbolický význam: vyjadřování, tvoření 
řeči: „mluvit mnoha jazyky“; zbraň: „nabrou-
šený jazyk“; poctivost: „mluvit rozdílným ja-
zykem“; pomoc při žvýkání: posouvat potravu 
mezi stoličky.
Úkol/téma: určování chuti: rozlišování; 
tvoření řeči: komunikace; zprostředkovávání, 
transport, vkládání; (agresivní) výraz: „na 
někoho vypláznout jazyk“.
Základní princip: Merkur, Venuše.

jícen

Symbolický význam: dodávání potravy.
Úkol/téma: transport potravy rytmickými 
vlnivými pohyby; transport všeho, co jsme 
spolkli, dál do žaludku.
Základní princip: Merkur.

K

klouby

Symbolický význam: pohyblivost, artikulace.
Úkol/téma: výraz; zprostředkování mezi 
vnitřním a vnějším světem; svět přibližovat 
člověku a člověka nést do světa.
Základní princip: Merkur.

koleno

Symbolický význam: pokora, klečení je gesto 
pokory rozšířené na celém světě: dvorní 
poklony, ohnout koleno v kostele, „klesnout 
na kolena“; pokoření: „někoho přinutit kles-
nout na kolena“, „někoho přehnout přes kole-
no“, „něco lámat přes koleno“ (potupit nějakou 
věc tím, že si na ni neuděláme přiměřený čas); 
výraz strachu: někomu se roztřesou kolena, 
klesají pod ním kolena.
Úkol/téma: vkleče se projevuje vyššímu nále-
žitá pocta a člověk se přitom sám činí men-
ším; vyjadřovat uctívání a úctu (vůči Bohu 
a dříve [boho]králi); sklonit se k matce Zemi; 
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vyjadřovat uznání hierarchie se zřetelem 
k Bohu.
Základní princip: Saturn.

končetiny

(viz také paže, nohy)
Symbolický význam: pohyblivost, aktivita; 
prodloužení navenek.
Úkol/téma: horní končetiny přibližují 
člověku svět nebo jej vymezují, dolní 
kočetiny nesou člověka do světa nebo ho 
nesou z něho.
Základní princip: Merkur, Mars.

konečník

(zadní střevo, intestinum rectum)
Symbolický význam: východ z dolní krajiny 
(vchod do ní); místo zadržování výkalů; po-
slední stanice cesty produktů před uvolněním 
konečného produktu; výfuk.
Úkol/téma: shromažďovat a vylučovat odpad 
(výkaly), odklízet odpadní plyny: „kálet“ (zla-
to), „zlatý osel kálí dukáty“, „zlato nesmrdí“, 
„na něco kálet“.
Základní princip: Pluto.

kosti

Symbolický význam: stabilita, pevnost, plnění 
normy.
Úkol/téma: tvořit oporu a strukturu, funkce 
kostry, poskytovat pocit vnitřní pevnosti; 
umožňovat teprve vzpřímenou chůzi a dosa-
žení naší velikosti: „pro něco se natáhnout“; 
kostnatění je na začátku života důležité pro 
přežití, později životu překáží.
Základní princip: Saturn.

krční obratel

(viz také atlas, axis, páteř)
Symbolický význam: zdůraznění dynamické-
ho aspektu obratle oproti statickému tématu 
sloupu; pohyblivost hlavy, otáčivý krk.

Úkol/téma: zjednat hlavě přehled a rozhled; 
držet hlavu vysoko, příp. nad vodou.
Základní princip: Merkur (-Saturn).

krev

Symbolický význam: životní síla, řeka života; 
spojení čtyř prvotních látek: krevní sérum 
jako základ (voda), elektrolyty = soli (země), 
kyslík (vzduch) a červená barva (oheň).
Úkol/téma: materiální nositel života, výraz 
individuální dynamiky („zcela zvláštní šťáva“); 
dodávání energie, výživa; základní pilíř nábo-
ženských mysterií.
Základní princip: Mars (energie)-Slunce 
(individuální já).

krevní oběh

Symbolický význam: kruh životní energie, 
který se v každém momentě uzavírá; zásobo-
vání a odklízení.
Úkol/téma: spojovat, zprostředkovávat, 
zásobovat, dynamizovat, živit; kroužit kolem 
středu.
Základní princip: Slunce/Mars-Merkur.

krevní tlak

Symbolický význam: jev zahrnující energii 
(krev) a odpor (stěny cév); harmonie mezi 
člověkem a světem; ukazatel stavu duševního 
napětí a přítomnosti: vysokého tlaku = boj, 
vysoké napětí; nízkého tlaku = uvolnění až 
k bezvědomí.
Úkol/téma: zásobování organismu (ener-
gií, živnými látkami), zajišťovat dynamiku; 
vyrovnávání mezi hnací silou a akceptováním 
daností.
Základní princip: Mars-Saturn.

kůže

Symbolický význam: hranice (navenek), 
opevnění hranic; zprostředkování kontaktu 
a něžnosti; (kožní) dýchání.
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Úkol/téma: tvořit štít, izolační vrstvu, což se 
může stát vězením duše: „chtít vyletět z kůže“, 
ale „nikdo nemůže ze své kůže“ (změnit 
svůj charakter); kontakt: zprostředkovávat 
lidské teplo a pozornost; dotek; vnímání: 
hmat, komunikovat; výraz: zrcadlo vnitřního 
duševního světa (barva obličeje atd.); ukazatel 
psychických pochodů a reakcí: „hroší kůže“, 
„nést svou kůži na trh“, „mít citlivou mysl“, 
zardít se; projekční plocha vnitřních orgánů 
(refl exní zóny).
Základní princip: Venuše (kontakt), Saturn 
(hranice, ochrana, izolace), Merkur (hmatat, 
komunikovat, dýchat).

kyčelník

viz tenké střevo

kyčle/kyčelní klouby

Symbolický význam: vykročit, dělat první 
kroky, pokrok; akční rádius, dosah.
Úkol/téma: základna vykročení; domov na-
šich kroků, pokroky a vzestupy v malém i ve 
velkém, v dobrém i ve zlém; základna vněj-
ších i vnitřních cest; vykračování (přehánění, 
neomalenosti); starat se o to, aby vše běželo 
jak na drátkách.
Základní princip: Jupiter.

L

lačník

viz tenké střevo

ledviny

Symbolický význam: orgány rovnováhy 
a partnerské orgány (orgány partnerství).
Úkol/téma: udržovat rovnováhu mezi kyse-
lými (mužskými) a zásaditými (ženskými) 
silami, aby vytvořily harmonii mezi mužským 
a ženským pólem; balancování mezi extré-
my, aby se našel střed mezi póly; vyrovnávat 

diference, harmonizovat rozdíly a protiklady; 
kontakt s lidmi jako setkání s nevědomým 
duševním aspektem = stínem; fi ltrování; 
celek.
Základní princip: Venuše.

ledvinná pánvička

(viz také ledviny)
Symbolický význam: záchytná nálevka toho, 
co je přebytečné; oblíbené místo, kde zkamení 
nezvládnutá témata partnerství a stínů.
Úkol/téma: shromažďovat tekutý (duševní) 
odpad, dříve než se vyloučí; trvalý úkol: po-
skytovat větším kamenům životní prostor.
Základní princip: Venuše-Měsíc.

limbický systém

(hlavní část mozkového kmene; jsou mu 
podřízeny: talamus, hypotalamus a mozkový 
podvěsek)
Symbolický význam: emocionální mozek 
(u zvířat největší a nejdůležitější část moz-
ku, u lidí ho předstihl velký mozek, jemu 
ale není vlastně podřízen, nýbrž je k němu 
přiřazen).
Úkol/téma: nadřízená centrála celé vegetativ-
ně nervové soustavy a hormonálního regulač-
ního systému; dohled na takzvané primitivní 
životní procesy (jako dýchání, trávení atd.), 
které však tvoří základ života, a jejich řízení; 
zpracování a koordinace signálů z nitra těla se 
signály z okolí.
Základní princip: Merkur-Měsíc.

lícní nerv

viz nervus fascialis

loket

(viz také klouby)
Symbolický význam: odhodlání prosadit se, 
schopnost prosadit se: „mít ostré lokty“, „mít 
ničím nesvázané ruce“.
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Úkol/téma: uvádět do pohybu všechny páky; 
prosazování, zjednávat si prostor a místo.
Základní princip: Mars.

loketní jamka

Symbolický význam: spodní strana → lokte: 
oblast velké citlivosti.
Úkol/téma: signalizovat otevřenost a ochotu 
se obětovat; nabízí možnost odběru krve, 
protože zde leží cévy měkce uloženy přímo 
pod povrchem.
Základní princip: Venuše.

lymfatické uzliny

(mízní uzliny, dříve: lymfatické žlázy) 
Symbolický význam: policejní stanice těla.
Úkol/téma: jsou zařazeny do lymfatického 
(mízního) proudu, nepřetržitě jej fi ltrují (stře-
ží) a hledají neoprávněné vetřelce; udržování 
pořádku v jednotlivých oblastech těla: první 
obrana proti nepřátelům; lymfocyty, které se 
v nich tvoří, útočí jako nespecifi čtí bojovníci 
na všechno cizí: starají se o cizí látky, které 
byly příliš rychle vpuštěny příliš hluboko, 
a diferencují je. 

lymfatická soustava

(viz mízní soustava)
Symbolický význam: třetí cévní soustava 
organismu; zpětný transport k srdci; čištění 
tkání vyplavováním: lymfocyty (= policisté) 
ženou proud k lymfatickým stanicím (lat.: 
lympha = voda).
Úkol/téma: vedle žil soustava, kterou proudí 
zpět větší molekuly (tuků, bílkovin); hlavní 
céva: hrudní mízovod je největší mízní céva 
a přednostní zpětná transportní cesta tuků 
a krevní plazmy.
Základní princip: Merkur-Měsíc.

lýtka 

viz bérce

M

mandle

(krční mandle, tonzily)
Symbolický význam: nejsilnější policejní 
stanice v obranné oblasti takzvaného Wal-
deyerova okruhu, strážci před vnějším světem, 
obranné bašty vnitřního světa proti vnějším 
původcům nákaz.
Úkol/téma: střežit úzkou vstupní bránu; prů-
chod do vnitřního světa, příp. jej uzavírat.
Základní princip: Mars-Saturn.

malík

(viz také prsty)
Symbolický význam: benjamínek (syn rados-
ti) mezi prsty; natažený malíček svědčí o afek-
tovanosti, výraz zvláštních nároků a obzvláštní 
nadutosti; dlouhý nehet na malíčku prozrazuje 
v Číně člověka, který nemusí pracovat.
Úkol/téma: cítit, zprostředkovávat; nejzevněj-
ší a nejjemnější anténa ruky; doplňuje ruku.
Základní princip: Merkur-Merkur.

malý mozek

(viz také mozek)
Symbolický význam: koordinační centrum 
bezděčných pohybů a jemné motoriky (v ob-
lasti týlu), které je podřízeno ústřední vládě.
Úkol/téma: jemná koordinace pohybů; dává 
koordinaci poslední výbrus, aby všechno 
probíhalo plynule.
Základní princip: Merkur-Venuše.

měchýř 

viz močový měchýř

meningy

viz míšní pleny 

meridiány

(viz také čakry)
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(jemnohmotné energetické cévy, v indickém 
lékařství také nazývané nadis; základ čínského 
energetického lékařství, zejména akupunktury)
Symbolický význam: jemnohmotné energe-
tické cesty.
Úkol/význam: energetická koordinace a řízení 
těla a jeho orgánů; udržování energetické 
rovnováhy.
Základní princip: Neptun-Merkur.

meziobratlové ploténky

Symbolický význam: ženský pól páteře (měk-
ké podložky mezi tvrdými obratli).
Úkol/téma: odpružování zatížení, tlumič 
nárazů, fl exibilita.
Základní princip: Měsíc-Saturn.

mícha

Symbolický význam: datová dálnice těla 
(mezi horní a spodní částí); regionální správa.
Úkol/téma: regulovat věci na místě (v hori-
zontálách), to, co je důležité, vést dále nahoru 
a shora dolů.
Základní princip: Merkur.

míšní pleny

(meningy)
Symbolický význam: rytmičnost; obal hlav-
ních nervových drah.
Úkol/téma: ohraničení, ochrana a rytmičnost 
(rytmické pulzování kraniosakrálního proudu, 
tj. proudu vedoucího z lebky ke křížové kosti).
Základní princip: Saturn-Měsíc.

mízní soustava

viz lymfatická soustava

mízní uzliny

viz lymfatické uzliny

mléčná žláza

viz ňadra, ženská

močová trubice

Symbolický význam: duševní spojení s vněj-
ším světem; (duševní) potrubí pro odvod 
odpadních tekutin s vodním kohoutem 
(sphinkter); u muže také semenovod směrem 
ven; potrubí pro odpadní vody a vodu života 
(semenná tekutina).
Úkol/téma: to, co se duševně přežilo, vyvá-
dět ven, svádět do kanalizace a cílevědomě 
odklízet.
Základní princip: Merkur-Měsíc.

močovod

(spojení mezi ledvinami a močovým měchý-
řem)
Symbolický význam: kanál odpadních vod.
Úkol/téma: odvádět spotřebovaná duševní 
témata.
Základní princip: Merkur-Měsíc.

močový měchýř

Symbolický význam: vydržet tlak, vypouštět 
a předávat dál; tlakový kotel těla; schopnost 
vypořádat se s napětím; nádrž (staré) vody.
Úkol/téma: shromažďovat (duševní) odpadní 
vody uvolněné k vylučování a odevzdávat je 
ve velkých dávkách; ulevit si; umět vydržet 
(psychický) tlak a vypustit jej, vyrovnávání 
tlaku: vyprázdnit se a ulevit si; uvolnit se, 
zadrženou tekutinu nechat (od)téci; umět za-
držovat vodu: „strachem si nadělat do kalhot“.
Základní princip: Pluto-Měsíc.

mozek

(viz také malý mozek, velký mozek)
Symbolický význam: komunikace; organizace 
informačních procesů, ústřední správa, archiv 
a knihovna (paměť); ústřední vláda (její sídlo).
Úkol/téma: koordinovat komunikaci uvnitř 
těla a s vnějším prostředím, rozvodná centrála 
hlavního města těla – hlavy; plánovat, řídit, 
zpracovávat, koordinovat, archivovat.
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Základní princip: Merkur, Uran (záblesky 
ducha).

mozková hemisféra, levá

Symbolický význam: „mužský“ mozek.
Úkol/téma: intelektuální řízení, rozum, analý-
za, poznání, pojmenovávání.
Základní princip: Merkur-Slunce.

mozková hemisféra, pravá

Symbolický význam: „ženský“ rozum.
Úkol/téma: celostní myšlení, vnímání vzorů 
a tvarů, zprostředkování kreativity a intuice.
Základní princip: Měsíc-Venuše.

mozkové blány

(vnější: dura mater, uprostřed: arachnoidea, 
přímo na mozku: pia mater)
Symbolický význam: zabalení, ochranný 
obal centrály tvrdou matkou (dura mater), 
pečuje o centrálu zvnějšku (je zároveň okosticí 
na lebeční klenbě); zbožná matka (pia mater) 
leží jako membrána látkové výměny přímo 
na mozku a pečuje o něj jemněji; mezi pia 
mater a arachnoideou (pavučnicí) je prostor 
liquoru (mozkomíšní mok) jako nárazníková 
zóna, takže spíše mužská centrála je ze všech 
stran obklopena (žensky-duševním) vodním 
obalem.
Úkol/téma: chránit, vodotěsně uzavírat, ucho-
vávat ve vodním lůžku, funkce tlumiče nárazů, 
krýt, izolovat; zásobovat, zahalovat duševnem; 
zprostředkovávat kraniosakrální rytmus.
Základní princip: Saturn, Měsíc.

mozkový kmen

(viz také limbický systém, který tvoří jeho 
největší část)
Symbolický význam: nejzákladnější koor-
dinace, první model počítače; (po vývojové 
stránce) starý mozek, který reguluje prastaré 
procesy nutné k přežití (jako dýchání); kmen 

mozku, z něhož se mohly vyvinout všechny 
ostatní větve (také velký mozek).
Úkol/téma: zpracovává a koordinuje signály 
z nitra těla se signály z okolí; reguluje životní 
procesy nutné k přežití.
Základní princip: Pluto.

N

nadledviny

(žlázy s vnitřní sekrecí, které se skládají z ob-
lastí kůry, produkující více než 40 steroidů, 
a oblasti dřeně, jež produkuje stresové hormo-
ny adrenalin a noradrenalin)
Symbolický význam: mozkovému podvěsku 
podřízená centrála regulace stresu, vodního 
režimu a pohlavního života; reálná tělesná 
realizace příkazů přicházejících shora.
Úkol/téma: zvládání stresu (vylučování 
kortizolu a noradrenalinu nebo adrenalinu); 
regulace vodního režimu: vyměšování mine-
rálních kortikoidů, jako je aldosteron; produk-
ce pohlavních hormonů; aktivní zasahování 
do proudu života.
Základní princip: Merkur (zprostředkování 
pomocí hormonů)-Mars (stresové hormony)/
Měsíc (vodní režim)/Pluto (pohlavní hormony).

nadloktí

(viz také paže)
Symbolický význam: síla, moc; osobní ar-
mády; symboly síly (biceps), domov úderné 
(průrazné) síly; schopnost vydržet.
Úkol/téma: držet, zvedat, tlouci; nasadit sílu 
páky; přiblížit svět, zapudit od sebe nepřátele.
Základní princip: Mars.

ňadra 

viz prsa, ženská

nadvarle

(epididymis)
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Symbolický význam: rezervoár mužské plod-
nosti; mužská zralost.
Úkol/téma: uchovávat sperma, než se vydá 
na cestu.
Základní princip: Pluto.

nehty

viz nehty na ruce, nehty na noze

nehty na noze

Symbolický význam: dolní (zadní) drápy.
Úkol/téma: přichytit se, najít oporu.
Základní princip: Mars.

nehty na ruce

(viz také nehty na noze)
Symbolický význam: drápy, naše agresivní 
dědictví, nástroje agrese („ukázat drápy“), 
původ.
Úkol/téma: životní boj („drapnout, co člověk 
potřebuje“); vyjadřovat agresivní sklony 
(„ukázat drápy“); žádostivost („zůstalo mu 
to za nehty“); červené (nalakované) nehty 
prozrazují vitalitu a pohotovost (krev, která 
na nich lpí?): takové divoké (nebo dravé) 
kočky děsí bojácné mysli, magicky však vábí 
odvážné partnery (pro boj pohlaví); vymezo-
vat hranice.
Základní princip: Mars (agrese)/Saturn 
(opora).

nervový systém

(všeobecně)
Symbolický význam: dálkové oznamovací 
zařízení těla, zpravodajská služba.
Úkol/téma: komunikace ve vícedimenzionál-
ním systému: zprostředkovávat, řídit, regu-
lovat, kontrolovat; vytvářet elektrochemická 
spojení, doručovat zprávy; spojení vědomí 
a těla; nervový systém ovládaný vůlí: pomoc-
ník vědomého chtění a cítění pomáhající spl-
ňovat přání („lidský“, nový nervový systém); 

nervový systém nezávislý na vůli (útrobní 
nervový systém): výkonný orgán nevědomého 
dění, refl exe, („zvířecí jevy“, starý nervový 
systém).
Základní princip: Merkur.

nervus fascialis

(lícní nerv)
Symbolický význam: výraz nálady a identity, 
inscenuje na tváři svět citů; individualita.
Úkol/téma: mimika, kterou ukazují různé 
tváře.

nervus opticus

(zrakový nerv)
Symbolický význam: interaktivní vedení svět-
la, nahlédnutí do něčeho, jasný pohled.
Úkol/téma: zprostředkování mezi světelnými 
podněty a vnitřními obrazy, které pak považu-
jeme za vnější; vnímání vnějšího, viditelného 
světa.

nervus statoacusticus

(sluchový a rovnovážný nerv)
Symbolický význam: interaktivní telefonová-
ní, kabel hlásiče rovnováhy.
Úkol/téma: zprostředkovávat rovnováhu 
a sluch, najít tělesný (duševní) střed; zpro-
středkovávat poslušnost.

nohy

Symbolický význam: pohyb, pohyblivost, 
pokrok, postup; stabilita, samostatnost, schop-
nost stát, vzpřímená chůze: „hledat druhou 
nohu“, „stát pevně oběma nohama na zemi“, 
„někoho dostat opět na nohy“ (pomoci něko-
mu), „nastavit někomu nohu“; síla kráčet a na-
šlapovat: „prohnat někoho“, „nepřetrhnout se“, 
„něco postavit na nohy“, „stát na nesprávné 
noze“, „mít něco na noze“ (být postižený).
Úkol/téma: ukazovat „jak to chodí“; kontakt 
se zemí, dokazovat schopnost stát; nést se 
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životem, dostat se dál, postupovat; bránit se 
(vystoupit); stát; existovat, rozumět, přiznat se, 
odstávat.
Základní princip: Mars-Jupiter.

nos

Symbolický význam: moc, hrdost („nosit 
nos vysoko“); sexualita: uvnitř nosu jsou 
refl exní zóny pro mnoho tělesných orgánů; 
refl exní zóny pohlavních orgánů jsou zvláště 
snadno dostupné a jsou aktivovány zejména 
vrtáním v nose a šňupáním tabáku; výraz (po 
prsou orgán, na kterém se nejvíce provádějí 
kosmetické operace): drzý nos nahoru je 
svou „všetečností“ stále o délku nosu napřed 
a signalizuje dětskost; dlouhý špičatý nos, 
který jeho majitel všude strká; mohutná 
okurka, jež dělá dojem; orlí nos signalizující 
vědomí moci a určitou prohnanost; zdržen-
livý nosík; zářivě červený bambulovitý nos 
klauna, který je neomalený; jinak se nos spíše 
odličuje, protože jej jako sexuální symbol 
a symbol moci lidé pociťují jako příliš zřetel-
ný – nikdy se např. nesmí lesknout nebo se 
tlačit do popředí, raději se decentně napu-
druje; nos modročervený od pití a zbytnělý 
hlízovitý nos jsou pořádně velké a trýznivé, 
bradavicemi pokrytý nos čarodějnice je 
příslovečný a je dokladem její zlé, obludné 
povahy.
Úkol/téma: smyslové vnímání: „někoho oči-
chávat“, abychom ho poznali; vytvořit důvěru 
vzájemným očicháním; jídla okoušet nosem; 
chuť: život někomu chutná přes nos; instinkt 
(„mít dobrý nos“, „cítit, resp. větřit nebezpe-
čí“), zvědavost („všetečka“); čištění: fi ltrování 
vdechovaného vzduchu; přizpůsobení vnější-
mu světu: oteplování vdechovaného vzduchu; 
hledat si okolí, které je možné cítit; odvádě-
ní životní energie prana (podle indického 
pojetí se každých 20 minut střídá dominance 
nosních křídel a tím pólování proudu prany); 

poznání hranic vůně: označování revíru 
(původní princip vnímání „klíč -zámek“); cítit, 
vyčerpat citový vztah, „někoho můžeme (ne-
můžeme) cítit“; ukazatel cesty ve hmotném/
tělesném („vždy podle nosu“) a v intuitivním 
(„mít na něco nos“); poctivé zrcadlo: podle 
špičky nosu zjistit charakter nebo pravdu 
(„vidět někomu něco na špičce nosu“).
Základní princip: Mars-Merkur.

nožní klenba

Symbolický význam: lidské bytí, dvojitý 
oblouk napětí, na němž se zakládá naše lidské 
bytí; jedná ve stvoření (v protikladu k velkému 
mozku); základ orientace vzhůru k nebi, touha 
po pokračujícím překonávání tíže (pozved-
nout se do volného prostoru k duchovní 
svobodě); základna odrazu pro všechny (velké 
i malé) skoky v životě.
Úkol/téma: umožňuje (od šedého dávnověku 
až do dnešní doby) postavit se na zadní nohy 
a chodit vzpřímeně; nasměrování shora dolů: 
člověk mezi nebem a zemí; poskytuje pruž-
nost při chůzi; základ harmonického postupu 
vpřed.
Základní princip: Uran (odskok)-Jupiter 
(oblouk, most).

O

obličej

Symbolický význam: poznávací znamení, vi-
zitka, výraz sebe sama, individualita; barometr 
nálady (od „poctivé kůže“ až po „tvář hráče 
pokeru“), poctivost, fasáda; centrála vnímání; 
otevřené oči signalizují otevřenost, zavřené 
signalizují opak, přivřená víčka prozrazují 
únavu (pohled jako v ložnici může také do ní 
lákat), mžourající oči svědčí o námaze a po-
tlačování něčeho; vysoké čelo prozrazuje inte-
lektuálnost (koutky tajného rady); velikost úst 
prozrazuje stupeň únavy nebo „velkou hubu“, 
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jeho rty mluví o smyslnosti, zuby o vitalitě; 
nos prozrazuje falické síly, brada vůli; vrásky 
jsou poctivé známky času.
Úkol/téma: image, vážnost a vzhled; navazo-
vání kontaktu; výraz nebo maskování nálad: 
dělat grimasy; „zachovat si tvář“ nebo „ztratit 
tvář“, „ukázat svou pravou tvář“, „muset se 
na tu špatnost tvářit přívětivě“; vnímání: vidět, 
cítit, větřit.
Základní princip: Slunce (výraz sebe sama)-
-Měsíc (nálady), Venuše (krása, fasáda).

obranný systém

Symbolický význam: obrana.
Úkol/téma: obrana proti vnějším „nepřáte-
lům“, zvládnutí konfl iktu bojovými opatření-
mi.
Základní princip: Mars.

oči

Symbolický význam: nahlédnout do něčeho, 
něco prohlédnout; vyhlížet z okna; zrcadlo 
a lampa duše; vchod do světa duše a východ 
z něho; zářící zřítelnice (blýskavá živost); 
určovat duševní obzor: „klapky na očích“, „být 
slepý láskou“, „být jednooký“; aktivní smysl: 
navazovat kontakt pohledem, „házet po ně-
kom očkem“; „zakoukat se do někoho“, metat 
pohledy jako blesky, „usmrcovat pohledem“ 
(zlý pohled), na něco zaměřit pohled, někoho 
si měřit pohledem, přehlédnout se (přehléd-
nutí); třetí oko = šestá čakra („ajna“): druhá 
tvář.
Úkol/téma: vpouštět dojmy, vypouštět pocity 
a nálady, odrážet pocity, vyjadřovat duševní 
blízkost a distanci; vnímat svět.
Základní princip: Slunce (Goethe: „Kdyby 
nebylo oko slunné, jak bychom mohli spatřit 
světlo?“); Měsíc (zrcadlo duše) – u ženy: 
pravé oko = Měsíc; levé oko = Slunce; u muže 
naopak.

oční víčka

Symbolický význam: závěsy duše.
Úkol/téma: ochrana před vyschnutím, osl-
něním a přílišným množstvím světla (za-
temnění), regulace přílivu světla a informací 
v závislosti na stavu vědomí; zavřená oční 
víčka signalizují ústup do vnitřního světa, 
otevřená oční víčka signalizují otevřenost 
a ochotu přijímat.
Základní princip: Slunce/Měsíc-Saturn.

ochlupení

Symbolický význam: přírodní, nespoutaná 
animální síla; silně ochlupená mužská hruď: 
zdůraznění zvířecího, pudového původu; silně 
ochlupené ženské nohy: připomínka zvířecího 
původu.
Úkol/téma: demonstrovat „zvířecí“ sílu; 
ochrana (v minulosti před chladem): hustá 
(tlustá) kožešina.
Základní princip: Mars (síla, pudová moc), 
Saturn (ochrana).

osrdečník

(perikard)
Symbolický význam: ochranná hradba kolem 
srdce.
Úkol/téma: ochrana srdce před onemocnění-
mi z okolí (mediastinum); zábrana přetažení 
srdce pomocí pevných hranic.
Základní princip: Slunce-Saturn.

P

pachové žlázy

(viz také podpažní žlázy)
Symbolický význam: charakteristická osobní 
vůně, parfumerie (v oblasti sekundárních 
pohlavních orgánů).
Úkol/téma: vábit, přitahovat; vymezovat hra-
nice, odpuzovat; druhá intimní rovina volby 
partnera.
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Základní princip: Venuše/Mars-Saturn.

palec (na ruce)

(viz také prsty ruky)
Symbolický význam: jednota; je v protiklad-
ném postavení proti ostatním čtyřem prstům, 
svou opozicí teprve umožňuje něco uchopit, 
stejně jako polarita pojmů umožňuje teprve 
něco pochopit; symbol polarity (má ostatně 
jen dva klouby) v gestu zvednutého a spuš-
těného palce; garantuje jemnou motoriku, je 
základem kultury (psaní) a techniky; výraz 
síly vůle a síly něco dokázat („přišroubovat 
někomu palečnici“); nejslabší bod sevření; 
v ezoterickém lékařství: spojení ostatních 
prstů s palcem ve speciálních mudrách (sym-
bolické pozice prstů v indické tradici) uvádí 
základní principiální témata příslušných prstů 
do kontaktu s jednotou.
Úkol/téma: zmocnit se života.
Základní princip: Merkur-Slunce (symbol 
jednoty ducha: vyznačuje člověka oproti 
zvířeti).

pánev

Symbolický význam: základ života, základ-
na; rezonanční deska, hudební nástroj pro 
hluboké tóny existence, smyslové spoluza-
chvívání s matkou Zemí; záchytná pánev; 
porodní miska, nádoba plodnosti; pánevní 
miska, domov „paláců pohlaví“; základna 
životní osy (páteře) = základna vzpřímenosti; 
jsou v ní brány života a smrti: pohlavní orgá-
ny darující život a umožňující vchod do říše 
mrtvých tlustého střeva a východ z něho; 
úzká pánev: výraz mužského archetypu; širo-
ká pánev: výraz schopnosti rodit u ženského 
archetypu.
Úkol/téma: spoluzachvívat se; ukazovat „jak 
se nám vede“; poskytovat oporu, zadržovat, 
umožňovat pokrok.
Základní princip: Saturn-Měsíc.

parasympatikus/vagus

Symbolický význam: polovina soustavy 
útrobních nervů: ženský protipól (mužského) 
sympatiku.
Úkol/téma: regenerace a klid, odpočinek 
a uvolnění i všechny žensky dovnitř nasměro-
vané aktivity, které směřují k zachování druhu 
(„z klidu pochází síla“).
Základní princip: Měsíc-Venuše.

pata

(viz také Achillova šlacha)
Symbolický význam: klasické slabé mís-
to (Achillova pata); nejzranitelnější místo 
ke svedení (hadí uštknutí) a tím připoutání 
k Zemi a vzdálení od ducha a duchovnosti 
(člověk je tažen zpátky na Zemi, i když chce 
do nebe): místo konfl iktů mezi vědomím 
usilujícím vzhůru a nevědomím táhnoucím 
dolů (střevíce s vysokými podpatky jako 
pokus alespoň zevně se elegancí pozvednout 
nad polaritu).
Úkol/téma: nejintenzivnější spojení s matkou 
Zemí, místo kontaktu a konfl iktů mezi rajskou 
jednotou a pozemskou polaritou, vstupní 
branka neštěstí jako výraz polarity (had prý 
u Evy a jejích dcer usiloval o patu; při ukřižo-
vání projel hřeb patní kostí).
Základní princip: Neptun-Saturn.

páteř

(viz také záda)
Symbolický význam: opora a dynamika: páteř 
složená z pohyblivých obratlů, které tvoří 
pevný sloup = dynamika a zároveň statika; 
polární osa světa a tlumič nárazů; měřič 
upřímnosti: vzpřímená chůze, „pro něco se 
natáhnout“; spojovací osa shora dolů; místo 
vzniku člověka, lidský vzestup: domov hada 
kundalini (energie); jako páteř dělá (biblický) 
had lidi teprve lidmi; zrcadlo lidského vývoje; 
odraz prvotní symboliky = střídání ženského 
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a mužského prvku (tělo obratle – meziobratlo-
vá ploténka).
Úkol/téma: poskytovat oporu, zajišťovat 
pohyblivost; pružně odrážet nárazy života: 
forma dvojitého S; nést (snášet) tíhu existen-
ce: meziobratlové ploténky jako podložky; 
nést hlavní věc: hrdě pozvednutou hlavu; 
orgán projevu: „narovnat se“, „ukázat záda“; 
odhalení a demonstrace vnitřních posto-
jů: „se vztyčenou hlavou“; „křivý člověk“, 
„zaujmout postoj“; spojovat to, co je nahoře 
a dole: kořeny u matky Země, hlavu u Otce 
na nebesích; pozvednout se: pozvednout se 
ze společenství živých tvorů: stát se podob-
ným Bohu.
Základní princip: Saturn.

patro

Symbolický význam: chuťový senzor, místo 
labužnických radostí; střecha ústní dutiny.
Úkol/téma: chutnat, zkoušet, určovat dobrou 
chuť; chuťové vjemy a chuťová orientace.
Základní princip: Venuše-Jupiter.

paže

(viz také nadloktí, předloktí)
Symbolický význam: síla, moc (lat. arma = 
zbraně); bojovat, schopnost vydržet; vyko-
návat vliv: „mít dlouhé paže“ = velkou moc, 
„zabránit někomu provést určitý čin“, „vzít 
někoho na ruku“ = tropit si z něho žerty, „vrh-
nout se někomu do náručí“; poskytovat oporu: 
„vzít někoho pod paží“.
Úkol/téma: kontakt s vnějším světem; přivá-
dět (fyzický) svět, objímat, zpracovávat nebo si 
jej držet od těla.
Základní princip: Mars-Merkur.

penis

Symbolický význam: mužská moc („přiro-
zení“); orgán plození a přesvědčení; kouzelná 
hůl (daruje život); pronikající síla, dělová 

hlaveň pro spermie (= řiditelné zbraně); meč, 
který touží po pochvě, aby nalezl klid (a slast); 
vykonávání moci: vnikat, připravovat o pa-
nenství („oštěp“), zraňovat; ovládat a obdaro-
vat jsou blízké pojmy.
Úkol/téma: řídit (nový) život, darovat slast; 
slouží jako odpalovací rampa pro semena; 
možnost společně s ženským protějškem, 
pochvou, opět na chvíli oddálit oddělení obou 
lidí: zprostředkovávat zážitky jednoty v orgas-
mu.
Základní princip: Mars.

placenta

viz plodové lůžko

plíce

Symbolický význam: spojení vnitřního plicní-
ho stromu s vnějšími stromy, se kterými jsme 
spojeni v koloběhu dýchání; kontakt, komuni-
kace, výměna (řeč = modulace vydechovaného 
proudu vzduchu); svoboda, možnost volně dý-
chat (zhluboka dýchat); lehkost: plicní křídla 
z nás dělají okřídlené bytosti.
Úkol/téma: vytvářet a udržovat kontakt 
s vnějším světem, výměna plynů; spojení já 
s nejá, vztah; po kůži druhý kontaktní orgán; 
dech jako pupeční šňůra k životu; spojení 
všech živých tvorů: všichni dýcháme tentýž 
vzduch.
Základní princip: Merkur.

plodové lůžko

(placenta)
Symbolický význam: strava; první koláč, 
který matka upeče svému dítěti: symbolický 
předobraz všech ostatních; z vlastní životní 
síly (krev) krmit nový život (jako pelikán – 
náboženský symbol, který si pro svá mláďata 
rozdrásá hruď, aby je nakrmil svou krví).
Úkol/téma: výživa, zásobování nového života.
Základní princip: Měsíc.
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pobřišnice

Symbolický význam: zásobování a varování, 
pocity v břiše; vnitřní blána, tapeta dutiny 
břišní.
Úkol/téma: obložení břišní dutiny, povlak 
„zavařenin“ (břišní orgány jsou v ní uloženy 
jako v šátku) k zásobování energií (krev) 
a informacemi (nervy); varovný systém 
(jediná instance v břišním prostoru, která je 
opatřena nervy, a je proto citlivá na bolest): 
zdroj bolestí břicha (cítit, když se jde na „za-
vařeniny“).
Základní princip: Měsíc-Merkur.

podpažní žlázy

(sekundární pohlavní žlázy)
Symbolický význam: osobní vůně.
Úkol/téma: vyměšování vlastního poznávací-
ho označení; starat se o osobní, individuální 
vůni, označování revíru.
Základní princip: Venuše-Pluto.

podvěsek mozkový

(hypofýza)
Symbolický význam: mozek žláz, sídlo vlády 
hormonů: harmonie a přizpůsobení na nej-
vyšší úrovni.
Úkol/téma: řízení vnitřního světa, přizpů-
sobování vnitřního světa vnějšímu světu; 
udržování rovnováhy látkové výměny (home-
ostáza) pomocí zpětné vazby: řízení a kontrola 
(kybernetický systém).
Základní princip: Merkur.

pohlavní orgány

(genitálie)
Symbolický význam: sexualita; polarita, jin 
a jang, lingam a jóni (ind.: označení [mužské-
ho] meče a [ženské] pochvy); orgány regene-
race v širším smyslu: zajišťovat přežití lidstva, 
slouží již další generaci; nový život vyrůstá 
vždy z dolního, prvotně principiálně ženského 

pólu; pohlavní akt, při němž je oplodněno 
vajíčko, vtáhne duši dítěte ve spirální kapiláře 
do těla; analogie ke chrámu jako k místu, kde 
se duchovno hrouží do hmoty (lat.: mater = 
matka) a oplodňuje ji (na Východě: „palác 
pohlaví“), u ženy: stydké pysky odpovídají 
závěsům před nádvořím chrámu, pochva 
odpovídá nádvoří chrámu, ústí dělohy vchodu 
do chrámu a děloha chrámu; u muže: penis 
odpovídá věži; varlata, která symbolizují oči, 
zahrnují aspekt smyslového vnímání, jež má 
nakonec vést k smyslovosti a k poslednímu 
smyslu.
Úkol/téma: pokračování života; darovat 
rozkoš; překonávat polaritu a prožívat extázi 
jednoty; nechat zemřít polaritu (orgasmus 
jako malá smrt), aby vznikl nový život.
Základní princip: Venuše/Mars-Pluto (roz-
množování).

pohrudnice 

(pleura)
Symbolický význam: vnější tapeta plic; šátek, 
do kterého jsou zabaleny plicní laloky a který 
potahuje vnitřní plochy hrudního koše; na-
pínací rám a zároveň obal; ochrana a hranice 
našich křídel.
Úkol/téma: zahalovat a udržovat otevřený 
kontaktní orgán, plíce, prostřednictvím pod-
tlaku v pohrudnicové mezeře mezi plícemi 
a žebry; klouzavost, schopnost přizpůsobení 
v oblasti komunikace.
Základní princip: Merkur.

pochva

(vagina)
Symbolický význam: oddání; pochva jako 
dutina pro mužský meč; přední vchod do (po-
hlavního) spodního světa a východ z něho; 
zprostředkování života a rozkoše (pokladnice 
rozkoše ve východních naukách o lásce); mož-
nost společně s mužským protějškem penisem 
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opět na chvíli oddálit oddělení obou lidí: 
zprostředkovávat zážitky jednoty v orgasmu.
Úkol/téma: skrývat a obkličovat, přijímat 
a propouštět; oddání a rozkoš.
Základní princip: Měsíc-Venuše.

poštěváček

(klitoris)
Symbolický význam: rozkoš, senzibilita, 
příjemné vzrušení erotiky.
Úkol/téma: dráždit a vydražďovat; základ 
klitoridálního orgasmu, „penis“ ženy (také 
vývojově).
Základní princip: Venuše-Mars.

potní žlázy

Symbolický význam: propusti (z vnitřku ven); 
kožní regulátory.
Úkol/téma: stabilizovat prostředí kůže: chrá-
nit (před vyschnutím), tvořit obranu (vytvořit 
kůži kyselinový plášť), chladit (při přehřátí), 
čistit (vylučováním); označovat revír.
Základní princip: Merkur-Měsíc.

prostata

(předstojná žláza)
Symbolický význam: žláza velká jako palec, 
která obklopuje močovou rouru a hlavní 
měrou přispívá k tvorbě ejakulátu (semenná 
tekutina); důvěra v (mužskou) sexualitu a vi-
talitu; strážce na prahu druhé poloviny života.
Úkol/téma: stará se svým výměškem o správ-
né prostředí a výživu spermií na jejich cestě 
do vaječné buňky.
Základní princip: Měsíc-Mars.

prostředník

(viz také prsty ruky)
Symbolický význam: vyčnívající prst mezi 
čtyřmi ostatními prsty, střední sloup; uka-
zuje na cíl, je ale také „velkým prstem“, který 
naznačuje hranice.

Úkol/téma: vedení ostatních čtyř prstů.
Základní princip: Merkur-Saturn.

prsa, ženská/mléčné žlázy 

(mamma)
Symbolický význam: mateřskost, výživa, 
bezpečí, po pupeční šňůře druhé nejdůleži-
tější spojení s matkou; rozkoš, sex-appeal, 
svádění; ženská síla a vyzařování (ňadra: 
v různých kulturách jsou symbolem žen-
skosti); ženský pocit vlastní hodnoty; výměna 
pohlavních rolí: prsa se stávají ofenzivně 
pronikající částí (podobně jako penis), částí 
přijímající partnerova ústa; v patriarchální 
společnosti: ňadra střední velikosti, tuhá = 
ideál; velmi malá ňadra = divný charakter; 
velmi velká ňadra = provokace; jediný orgán, 
který se teprve paralelně vyvíjí s proce-
sem zrání ženy (pouze u člověka se potom 
vyskytují permanentně a nezávisle na ko-
jení); nejčastěji „korigovaný“ orgán (před 
nosem) s výsledkem: jizvy na všech rovinách; 
blízkost: „na prsou přírody“ (blízko přírody), 
„hřát si hada na prsou“ (pustit si nepřítele 
příliš blízko k sobě).
Úkol/téma: živit, (živit) vztah; sexuální přitaž-
livost; zásobovat, zhýčkávat, svádět.
Základní princip: Měsíc (mateřský prvek), 
Venuše (svůdcovský prvek).

prsní bradavka

Symbolický význam: slovo „bradavice“ připo-
míná negativní oblast stínu vyvolávající hnus 
(nikdo nechce vzít do úst bradavici); ženské 
hnutí vytvořilo nová slova: „prsní perla“ nebo 
„prsní poupě“; krmit; věnovat pozornost; dnes 
se u nemluvňat často nahrazuje gumovým 
dudlíkem, u dospělých občas gumovými hrač-
kami s gumovými prsy a prsními bradavkami; 
rozkoš, erotické svádění.
Úkol/téma: krmit (děti) a uklidňovat (tišit), 
uspokojovat partnera; vyzařovat sexuální 
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přitažlivost: erekce prsních poupat ve stavu 
erotického vzrušení; zásobovat, hýčkat, svádět.
Základní princip: Měsíc (mateřský prvek), 
Venuše (svůdcovský prvek).

prsteník

(viz také prsty ruky)
Symbolický význam: svědčí o stavu: mj. uka-
zuje rodinný stav.
Úkol/téma: skvít se, dávat najevo společenské 
postavení.
Základní princip: Merkur-Slunce.

prsty ruky

(viz také jednotlivé prsty ruky)
Symbolický význam: zručnost prstů, zmocnit 
se světa, ohmatávat.
Úkol/téma: sahat po něčem, „vkládat prst 
do rány“; vyvíjet činnost rukama (od psaní 
přes šití až po zdravení).
Základní princip: Merkur.

prsty na nohou

Symbolický význam: spodní prsty, dotýkají se 
země; opora.
Úkol/téma: spočívat na zemi, zajišťovat 
stabilitu; předbíhání do budoucnosti („stoup-
nout někomu na prsty“ = brzdit ho, bránit 
mu ve vývoji); pohyblivost nohou; jemnější 
kořeny: konec těla; spojení prostřednictvím 
refl exních zón s hlavou (jak nahoře, tak 
dole).
Základní princip: Merkur-Neptun.

průdušky

Symbolický význam: spojovací kanály mezi 
vnitřním a vnějším světem; vedení energie 
a odpadních plynů; větve průdušek tvoří vnitř-
ní strom dýchání.
Úkol/téma: vést proud dechu (prany), spojení 
vnitřku a vnějšku; zásobování energií a její 
odvod; komunikace, rytmičnost.

Základní princip: Merkur.

průdušnice

Symbolický význam: výměna (plynů).
Úkol/téma: vedení vzduchu a rozdělování 
do obou plicních laloků.
Základní princip: Merkur.

předkožka

Symbolický význam: kryt špičky zbraně.
Úkol/téma: chránit, uchovávat citlivost.
Základní princip: Mars-Saturn.

předloktí 

(viz také paže)
Symbolický význam: síla páky, „někoho zved-
nout (pozvednout)“; přiblížit si svět.
Úkol/téma: držet (chytat); přibližovat si svět; 
zprostředkovávat; schopnost jednat.
Základní princip: Merkur.

příštítná tělíska

(příštítné žlázy, glandula parathyreoidea)
Symbolický význam: umožňují rovnováhu 
mezi zkostnatěním a nepevností, mezi 
křečovitou napjatostí a ochablostí (mezi 
hladinou vápníku a fosfátu); odpovědnost 
za stabilitu stavby kostry a pohyblivých 
prvků.
Úkol/téma: poskytnout strukturu, umož-
nit oporu, udržovat kostnatění v nutných 
hranicích (regulace látkové výměny v kostech 
pomocí produkce parathormonu); stabilita, 
pevnost; regulovat stav napětí (vypětí).
Základní princip: Merkur-Saturn.

pupek

Symbolický význam: fyzický střed, hara = 
střed světa člověka (Dürckheim).
Úkol/téma: spojení s původem, s matkou, 
s rájem první země blahobytu.
Základní princip: Měsíc.
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R

ramena

Symbolický význam: zatížitelnost („naložit si 
břemeno na bedra“); postoj k životu (široká/
úzká ramena); dělat ramena: dělat tak, jako 
by člověk měl široká ramena a mohl mnoho 
nést (snést); postoj k jiným lidem („ukázat 
studená ramena“); spojení ramen: mít vztah 
jeden k druhému a konat jeden pro druhého 
(rameno na rameni); střetnutí se světem: 
svěšená ramena (rezignace, pocity méněcen-
nosti), „něco brát na lehkou váhu“, „někomu 
nahlížet přes rameno“, „někomu poklepat 
na rameno“ (pochválit ho a přitom ho tlačit 
dolů).
Úkol/téma: nést a snášet, vláčet břemena 
(tahat s sebou); odrážet navenek vnitřní 
postoj; spojení expresivity rukou s hrudí jako 
místem středu a integrace; dát rukám volnost 
v jednání.
Základní princip: Saturn-Jupiter.

ramenní kloub

Symbolický význam: nanejvýš pohyblivý, zato 
však málo stabilní kulový kloub; kompromis 
mezi největším možným prostorem pohybu 
na jedné straně a stabilitou a bezpečností 
na straně druhé.
Úkol/téma: poskytuje velkou svobodu při 
pouze malých omezeních, zabraňuje ale 
extrémnímu zatížení ruky tím, že se vymkne; 
povzbuzuje k odvážné (duchovní) pohybli-
vosti a k tomu, aby se člověk odvážil velkého 
hodu (realizovat životní plán) a přerostl sám 
sebe; dovoluje široce rozklenout oblouk ru-
kodělných aktivit; citlivě však reaguje, když je 
přepínán; dovoluje vést velké kružnice, trestá 
ale překročení možností zatížení ruky; ohlašu-
je se, když člověk přehání práci rukou oproti 
práci duševní.
Základní princip: Merkur-Mars.

rovnovážné ústrojí

(ve vnitřním uchu)
Symbolický význam: hlásič rovnováhy.
Úkol/téma: udržovat tělo a život v pořádku, 
v rovnováze; hlásit, když se loď života položí 
na bok nebo se kymácí; vnímání tíže; nacházet 
tělesný (duševní) střed.
Základní princip: Venuše-Merkur.

rovnovážný nerv

viz nervus statoacusticus

rty

Symbolický význam: smyslnost (ochutnávat, 
laskat se a líbat); obrátit nitro navenek („vnitř-
ní“ sliznice se stane viditelnou navenek); horní 
ret = duchovně duševní schopnosti; spodní ret 
= smyslnost; plné rty = vitální smyslnost; úzké 
rty = vypočítavý intelekt; tvrdé rty = tvrdý, 
požadovačný charakter; měkké, vlhké rty = 
schopnost obětavosti, měkký charakter.
Úkol/téma: formovat řeč („riskovat velký 
ret“); smyslový kontakt s pokrmy (ochutnávat) 
a jinými rty (líbat).
Základní princip: Měsíc-Venuše.

ruce

Symbolický význam: vlastnictví: uchopit: „po-
ložit ruku na něco“, „zadržet ruku“, „mít prázd-
né ruce“, „mít něco pevně v rukou“, „natáhnout 
ruku“ (nechat se podplatit), „ucházet se o ruku“, 
dopouštět se přehmatů, „vztáhnout (na někoho 
nebo na něco) ruku“; ochrana a pomoc: „držet 
nad někým ruku“, „ruka ruku myje“; chopit se 
podnětů a myšlenek; zmocnit se něčeho a pustit 
to; schopnost jednat; ruce jako nejdůležitější 
nástroje (dát a vzít): „něco vzít do ruky“; základ 
komunikace pomocí posunků, gestikulace: 
levá ruka jde od srdce, s klidnou rukou, „pod 
rukou“, něžnou rukou, „slíbit něco do ruky“, 
„podat si ruku pro život“; poctivost: otevřená 
ruka, z první ruky, „umýt si ruce v nevinnosti“; 
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demonstrace moci: zaťatá pěst, „ruka se vy-
smekne“, dopustit se násilnosti, „někomu zobat 
z ruky“, „mít někoho v hrsti“, „mít ruku ve hře“; 
„vzít život do vlastních rukou“.
Úkol/téma: poznání učení; komunikace, kon-
takt; obratnost, manipulace; dávat znamení 
a poskytovat.
Základní princip: Merkur.

Ř

řezáky 

viz zuby

S

septum

viz srdeční přepážka

sídlo čichu v mozku

(rhinencephalon)
Symbolický význam: čich spojuje čichové 
podněty se světem pocitů, resp. čich (schop-
nost předvídat)/instinkt s intuicí.
Úkol/téma: vývojově nejstarší část konco-
vého mozku nás spojuje s našimi počátky, tj. 
světem instinktů a pocitů; zpracovávat čichové 
podněty.
Základní princip: Pluto (prastarý mozek)-
-Neptun (čich, schopnost předvídat).

sítnice

(viz také oči)
Symbolický význam: konvertující membrána, 
fotografi cká deska oka schopná regenerace.
Úkol/téma: světelné podněty měnit na elek-
trické, zprostředkující krok při vzniku vnitř-
ních obrazů jako zrcadla vnějších obrazů.
Základní princip: Merkur/Uran-Slunce/Měsíc.

slepé střevo 

(caecum) červovitý přívěsek (apendix)

Symbolický význam: slepá ulička z raných 
dob evoluce, obranná bašta střeva (lymfatické 
obranné centrum), obranné zařízení dolního 
světa: policejní stanice říše stínů.
Úkol/téma: starat se o pořádek v nevědomí, 
obrana proti cizím vetřelcům do podsvětí.
Základní princip: Mars-Pluto.

slezina

Symbolický význam: fi ltr životní síly, zásob-
ník vitality (krve); hrob a kolébka červených 
a bílých krvinek: (matka a hřbitov – srov. velké 
bohyně Hekaté a Kálí, které rovněž darují 
a berou život); lymfatická tkáň ve službách 
obrany.
Úkol/téma: čištění životní síly; v ezoterickém 
lékařství: orgán důležitý pro jemnohmotné 
tělo, u teozofů v postavení jedné z čaker, v an-
tropozofi ckém lékařství vztah k tématu smrti.
Základní princip: Mars-Měsíc.

slinivka břišní

(pankreas)
Symbolický význam: produkce trhaviny pro 
rozklad potravy: agresivní, energická analýza 
(slinivka); sladký požitek (ostrůvky buněk 
produkující inzulin); válka a mír.
Úkol/téma: trávení, rozklad potravy v malé 
částečky; přijímání sladkosti života (inzulin); 
přeměňovat energii, aby ji bylo možné použít.
Základní princip: Merkur (analýza), Mars 
(rozkládání), Venuše (umožňovat přijímání 
sladkosti života).

slinné žlázy

Symbolický význam: chuť, slast („sliny se 
sbíhají v ústech“); blízkost, slina jako intimní 
tekutina slasti: líbat a lízat sliny.
Úkol/téma: smíchávání (jídel a lidí): koho 
nebo co máme rádi tak, že to „žereme“, snaží-
me se posilnit; plivnout si do dlaní, když má 
člověk na něco zálusk nebo sbírá k něčemu 
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odvahu; třikrát si uplivnout a říci přitom 
„hodně štěstí“ je přáním štěstí.
Základní princip: Venuše-Měsíc.

sliznice

Symbolický význam: ochranný obal, vnitřní 
hranice, druhý práh do nitra: závora mezi 
vnějším a skutečným vnitřním světem; přijí-
mací membrána; sliz jako symbol plodnosti.
Úkol/téma: ochrana orgánů; produkovat 
kluzký prostředek, zprostředkovávat vnitřní 
výměnu, propouštět, přijímat; vytvářet pro-
středí pro život.
Základní princip: Měsíc.

sluchový nerv

viz nervus statoacusticus

slzné žlázy

Symbolický význam: výraz emocí a citů, 
rozlévající se duševní energie; slzy = symbol 
bolesti, smutku a radosti.
Úkol/téma: umývat okna do duše; vyjadřo-
vat intenzivní city, které přesahují schopnost 
člověka se s nimi vyrovnat.
Základní princip: Měsíc.

smyslové orgány

Symbolický význam: mosty mezi nitrem a ze-
vním prostředím: pohled a zrak, čich a čicho-
vý podnět, sluch a poslušnost, chuť v dvojím 
ohledu, hmat a šestý smysl (intuice).
Úkol/téma: umožňovat člověku poznávat svět; 
pomáhat najít smysl; zprostředkovávat smysl-
nost a smyslovou radost.
Základní princip: Merkur-Jupiter (od smyslů 
ke smyslu).

srdce

Symbolický význam: sídlo duše, zdroj 
životní energie; centrum člověka, energetic-
ké středisko (života); kardinální bod, který 

v nás reprezentuje jednotu/božské; střed 
naší existence, brána z polarity do jednoty; 
centrum a východisko lásky (schopnosti mi-
lovat) a emocí, domov pocitů, místo nejhlub-
ších citů, barometr emocí: „co na srdci, to 
na jazyku“, „vylít si někomu srdce“; nejvyšší 
smyslový orgán: „cítit/naslouchat srdcem“, 
„dbát svého srdce“; srdeční tkáň jako vzorový 
příklad kooperativního chování, rezonance; 
udatnost, velkorysost, odvaha (lví srdce), 
identita já.
Úkol/téma: láska a jednota; vyjadřovat srdeční 
záležitosti: „otevřít/rozdat své srdce“; vnímat 
ústřední témata života; ochota přijímat: „vzít 
si něco k srdci“; vyvíjet se; dospět z duality 
do jednoty; životní energii (krev) udržovat 
v pohybu; řídit životní rytmus.
Základní princip: Slunce.

srdeční chlopně

Symbolický význam: ventily životního prou-
du a proudu energie.
Úkol/téma: dávat proudu životní energie směr 
a udržovat v něm pořádek, vytvářet spojení 
mezi jednotlivými odděleními srdce.
Základní princip: Slunce-Merkur.

srdeční přepážka

(septum cordis)
Symbolický význam: demarkační linie pola-
rity v srdci; práh mezi tímto a oním světem 
v našem středu.
Úkol/téma: původně jednu komoru u nenaro-
zeného člověka, dosud úzce spojeného s jed-
notou, s prvním nadechnutím plně rozdělit 
na dvě strany (levé a pravé srdce).
Základní princip: Slunce-Saturn.

stehno

Symbolický význam: síla pokroku a vzestupu 
uváděná do pohybu největším svalem (gluteus 
maximus).
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Úkol/téma: vykročit, pokračovat v cestě = 
postupovat vpřed.
Základní princip: Jupiter (ze svého stehna 
zrodil Dionýsa, boha opilosti a nestřídmosti).

sternum 

viz hrudní kost

stoličky 

viz zuby

střevo

(viz také tlusté střevo, tenké střevo)
Symbolický význam: labyrintický systém 
v těle ke zpracovávání hmotných dojmů 
(v protikladu k mozkovému labyrintu v hlavě 
ke zpracovávání nehmotných dojmů).
Úkol/téma: přijímání, rozkládání a asimilace 
(přizpůsobení) hmotného světa jako před-
poklad jeho proměny v tkáň a energii vlastní 
tělu; schopnost z toho něco vytvořit pro sebe; 
přijímat to, co je pro život důležité, vylučovat 
vše přebytečné.
Základní princip: Merkur (tenké střevo), 
Pluto (tlusté střevo).

stydké pysky

(vnější a vnitřní)
Symbolický význam: závěs před pokladnicí 
(čín.: klenot z nefritu).
Úkol/téma: chránit, zachovávat (vlhké pro-
středí před vyschnutím).
Základní princip: Venuše-Měsíc.

stydký pahorek

Symbolický význam: sexualita; mírný paho-
rek rozkoše, který se zvedá nad stydkou kostí 
a je pokryt trojúhelníkovým ochlupením. 
Úkol/téma: chránit a ukrývat vchod do paláce 
pohlaví; zahalovat a vábit: pahorek chce, aby 
byl dobyt a aby se na něj vystoupilo.
Základní princip: Venuše.

sůl 

(elektrolyty)
Symbolický význam: sůl života: esence života, 
to, co je podstatné (kdo neustále přisoluje, 
prozrazuje, že mu chybí sůl v polévce [života] 
a že se jeho život stal fádním a ztratil chuť); 
slovo sůl má stejný kořen jako zdraví, blaho.
Úkol/téma: udržovat potenciály napětí 
na buněčné membráně (akumulátor); vázat 
vodu: sůl udržuje duševní prvek v činnosti; sůl 
v pojetí alchymie odpovídá tělu.
Základní princip: Saturn.

svalstvo

Symbolický význam: motory těla (vyvíjení 
síly); polarita: napětí a uvolnění.
Úkol/téma: zmocňovat se vnějšího světa 
pomocí antagonistického způsobu práce; 
aktivita, pohyblivost, fl exibilita (přizpůsobení 
vnějšímu světu); obrana v tělesné i duševní 
oblasti (svalový pancíř, charakterový pancíř 
v hrudní oblasti rovněž ze svalové hmoty).
Základní princip: Mars.

sympatikus 

Symbolický význam: jedna strana útrobního 
nervového systému: „mužský“ protihráč „žen-
ského“ → parasympatiku.
Úkol/téma: je kompetentní pro útok a útěk, 
pro konfrontace, útočení a všechny mužské 
aktivity směřující navenek, které chtějí pomo-
ci druhu dostat se dál.
Základní princip: Slunce/Mars.

Š

šíje

Symbolický význam: spojení mezi horní a dol-
ní částí; místo síly a železné vůle: zde je jho 
(volů), „býčí šíje“; místo umožňující zlomit vůli 
někoho: tady nosí nevolníci těžký kruh a sem 
směřují rány, ale i sekera kata a gilotina, které 
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chtějí navždy zlomit vůli odsouzence; jestliže je 
někdo někomu v patách, začíná být situace ne-
bezpečná; místo tvrdošíjnosti: držet hlavu stále 
vzhůru je namáhavé jak pro vůli, tak pro šíjové 
svaly; kdo však hlavu věší, také mu ztuhne 
šíje, protože tím rovněž přetěžuje šíjové svaly; 
zároveň je to místo velké citlivosti a smyslnosti: 
šíjová masáž (někoho šimrat na šíji).
Úkol/téma: hlavní věc držet vzhůru; chránit 
datovou dálnici (míšní kanál); „postavit se zas 
na nohy“.
Základní princip: Venuše-Saturn.

šišinka 

(epifýza)
(podle okultní anatomie: vztah k třetímu oku 
a tím ke vhledu)
Symbolický význam: udává vnitřně (životní) 
rytmus, vnitřní hodiny.
Úkol/téma: regulovat rytmičnost den-noc.
Základní princip: chronos-Saturn (kvantita 
času), kairos (kvalita času: nejlepší čas pro 
nějaký záměr)-Měsíc (rytmus).

šlachy 

viz vazy

špičáky 

viz zuby

špičky prstů ruky

Symbolický význam: špičky antén, jemný 
postřeh.
Úkol/téma: nahmatávat svět, vyznat se v cit-
livých oblastech; dělat erotické zkušenosti: 
hladit, vnímat, dráždit.
Základní princip: Merkur (konkrétně 
nahmatat)-Neptun (vytušit jemným postřehem).

štítná žláza

Symbolický význam: ústředí látkové přeměny, 
určuje procentuální poměr látkové výměny 

(celkový sociální produkt těla); vývoj, evoluce, 
zrání; regulátor temperamentu; rozhodující 
instance vitality a aktivity.
Úkol/téma: regulace teploty, stavu tempe-
ramentu a nálady (určovat úroveň látkové 
přeměny); další vývoj, růst.
Základní princip: Merkur-Uran.

T

tenké střevo

Symbolický význam: analýza (rozbor); asimi-
lace (přijímání) materiálních poselství.
Úkol/téma: vědomé analytické zpracovávání; 
zažívání hmotných dojmů; existenční úzkosti; 
schopnost kritiky (dvanácterník); přivlast-
ňovat něco cizího; přijetí do nejvnitřnějšího 
světa; duodenum (dvanácterník) = analýza 
jejunum (lačník) = přijímat to, co bylo vybrá-
no (asimilovat, integrovat) ileum (kyčelník) 
= vyrovnávat, „zachycovací nádržka“ při 
přetížení dojmy.
Základní princip: Merkur.

tepny

(viz také krevní cévy)
Symbolický význam: energetické cesty, záso-
bovací systém (zásobující proudem síly), první 
polovina kruhu (krevního oběhu).
Úkol/téma: rozdělování energie; transport 
energie.
Základní princip: Merkur (spojení), Mars 
(energie).

tlusté střevo

Symbolický význam: nevědomí; dolní svět, 
říše stínů a mrtvých, noční strana (stinná 
stránka), hádes (řec.: „stydlivá mlčenlivost“ 
a zároveň „nestydaté odhalování“) těla; po-
kladnice hmoty; lakota.
Úkol/téma: dávat a darovat (výkal = zlato); 
vytvářet život (produkce vitaminů střevní 
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fl órou); zbavovat se starého (materiálního 
a nevědomého) a hmoty; zacházení s hmotou; 
přeměna (metamorfóza): „zemři a naroď se“; 
tajemství odpadu. 
→ slepé střevo (caecum) = slepá ulička 
minulosti (ze starých dob evoluce) červovitý 
přívěsek (apendix) = slepá ulička slepé uličky.
Základní princip: Pluto.

tonzily 

viz mandle

trávicí ústrojí

Symbolický význam: jíst svět (ind.: bhóga) 
a trávit jej.
Úkol/téma: přijímat a zpracovávat hmotný 
svět; zpracovávat plody karmy, které pro 
člověka zrají.
Základní princip: Měsíc (žaludek)-Merkur 
(tenké střevo)-Pluto (tlusté střevo a konečník).

tříslo 

(slabina)
Symbolický význam: vestibul vedoucí 
k intimní pohlavní oblasti; měkkost; zrani-
telnost (velké cévy přímo pod povrchem), 
citlivost.
Úkol/téma: spojení podbřišku a dolních kon-
četin; určuje hranice tělesného zatížení.
Základní princip: Měsíc-Venuše.

tuková tkáň

Symbolický význam: přebytek, rezerva; 
zásobní materiál s nejvyšší palivovou hodno-
tou ze všech nositelů energie, dnes v důsledku 
příliš velké nabídky zřetelně poklesla jeho 
cena.
Úkol/téma: tvarování měkkých částí (např. 
v obličeji), vycpávání, (tepelná) izolace, dnes 
je nadváha tématem sociální izolace; ochranná 
vrstva; důležitost (plná váha).
Základní princip: Jupiter-Venuše-Měsíc.

tvar těla

Symbolický význam: pěticípá hvězda 
s hlavou na nejvyšším místě; vysoký a štíhlý: 
štíhlý šlahoun se chce dostat vysoko (ctižá-
dostivost); vysocí lidé (zejména ženy) mají 
tendenci svou výšku činit nenápadnou; malé 
baculaté tělo prozrazuje pohodlnost; malí 
lidé (zvláště muži) mají sklon k tomu, aby 
kompenzovali svou malost velkými výkony.
Úkol/téma: velcí lidé se musí naučit vyrov-
návat se se svou velikostí; malí se musí naučit 
považovat se za méně důležité.
Základní princip: Saturn/Venuše.

U

úd mužský

viz penis

ukazovák

(viz také prsty ruky)
Symbolický význam: pokyn (ukazuje směr 
a cestu, kudy se dlouho chodí).
Úkol/téma: orientace (člověk se vztyčeným 
ukazovákem rád poučuje).
Základní princip: Merkur-Jupiter.

ústa

Symbolický význam: sféra požitku (orál-
nost psychoanalýzy); komunikace centrální 
vyjadřovací orgán tělesné řeči: políbit na ústa 
a našpulit rty rovná nebo křivá ústa prozra-
zují rovné nebo křivé úmysly široká ústa: 
„velká huba“ malá (vráskami vroubená) ústa 
(model: „slepičí prdelka“): „dát si pusu na 
zámek“, „někomu nebo sobě samému zapo-
vědět říkat“ malá ústa se považují za sladká, 
velká (plná) ústa se považují za smyslná 
až vulgární sexualita (hovorová paralela 
hořejšku a dolejšku): rty jako symbol smysl-
nosti ústa jsou zastoupena ve rčeních: „mít 
vyřídilku“, „otevírat si hubu“, „dostat jednu 
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přes hubu“ brána jazyků, vchod do světa těla 
a východ z něho.
Úkol/téma: přijímat a vyjadřovat.
Základní princip: Měsíc (přijímání), Merkur 
(artikulace), Venuše (forma, funkce).

uši/sluch

Symbolický význam: sluch – sluchový smysl – 
poslušnost; ušní boltec je pasivní přijímací 
orgán.
Úkol/téma: vpouštět dovnitř; slyšet, na-
slouchat, poslouchat; pokora, naslouchat 
do hloubky kořenům života; spoluzachvívat 
se, projevovat soucit; „kdo nechce poslouchat, 
musí pykat“.
Základní princip: Měsíc-Saturn. 

V

vaječníky

Symbolický význam: zásobárny plodnosti; 
pokladnice evoluce, vzpomínka na vývoj.
Úkol/téma: darovat život; předávat vlastní 
podstatu (dědičný statek); garantovat cyklický 
ženský rytmus.
Základní princip: Pluto, Měsíc.

varlata

Symbolický význam: plodnost (lidově se říká: 
i muž má „vejce“); kreativita, nadbytečná pro-
dukce; nejcitlivější část muže: „někoho chytit 
za koule“.
Úkol/téma: darovat život; bezpečnostní 
politika přírody (nadbytek), marnotratné 
zacházení se zdroji ve prospěch zachová-
vání života; kypět vitalitou a silou; orgány 
rozkoše.
Základní princip: Pluto.

vazivo

Symbolický význam: spojovat, držet, spojo-
vací funkce v protikladu ke specifi cké funkční 

tkáni orgánů; základní systém (vegetativní 
regulace).
Úkol/téma: dávat tvar (orgánům, obličeji, 
tělu), zajišťovat zapojení do sítě; k vazivu patří 
i tuková tkáň a kostní tkáň: akumulovat ener-
gii (tuk), poskytovat oporu (kosti).
Základní princip: Merkur-Saturn.

vazy/šlachy

Symbolický význam: provazy, na kterých 
všechno visí; převodní řemeny pohybového 
ústrojí; upevňovací lana (pro svaly).
Úkol/téma: držet a vydržet, převádění 
vlastních sil a energií do praxe (přenášení síly 
svalů na kosti); zabránit tělu podávat extrémní 
výkony, po kterých touží.
Základní princip: Mars-Merkur (přenos síly)-
-Saturn (Merkur spojuje Mars a Saturn).

vedlejší dutiny

(viz také čelistní dutina)
Symbolický význam: lehkost a vzdušnost 
těla; lehkost bytí má svůj základ ve vzdu-
chových polštářcích lebečních kostí; 
u volných vedlejších dutin je životní pocit 
volný, lehký, vzdušný s tendencí k veselos-
ti v protikladu k těžké hlavě a pocitu, že 
má člověk před mozkem prkno, když má 
chronicky plný nos (vedlejší dutiny nosní); 
formující prvek.
Úkol/téma: provzdušňovat; odlehčovat hlavu 
zkypřením tvrdé, pevné struktury kostí (vnést 
vzdušný prvek do zemního prvku); zvlhčo-
vání a ohřívání vdechovaného vzduchu jako 
příprava komunikace s vnějším světem; rezo-
nanční deska hlasu (nazální zabarvení hlasu, 
jakmile jsou dutiny zablokovány, příp. je plný 
nos); při rýmě se lehkost bytí akutně ztrácí, 
při chronicky plném nosu (plných vedlejších 
dutinách) se ztratí nadlouho; tvarování indivi-
duální tváře.
Základní princip: Uran.
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vejcovod

(tuben)
Symbolický význam: plodnost; jako svalový 
spojovací kanál mezi vaječníkem (sklad) a dě-
lohou (hnízdem) to je aktivní systém lahvové 
pošty; první skluzavka života.
Úkol/téma: transport (peristaltika) vajíčka 
vlastní svalovou silou, zprostředkování plod-
nosti.
Základní princip: Merkur (zprostředkování)-
-Měsíc (plodnost).

velký mozek

(viz také mozek)
Symbolický význam: poslední výkřik vývoje 
(nejnovější verze počítače); základ chladné 
hlavy; nadřízená centrála ke koordinaci života, 
speciálně ženského a mužského pólu.
Úkol/téma: hardware intelektu, ratio (levá he-
misféra) a zároveň pro celostní myšlení (pravá 
hemisféra); reprezentuje polaritu na nejvyšší 
úrovni: schizofrenie (doslova řečeno: rozště-
pení mozku) je vlastně naší základní situací, 
protože levá a pravá polovina jsou úplně 
odděleny a jsou spojeny pouze v hloubce 
trámcem (corpus callosum).
Základní princip: Merkur-Uran.

vlasy

viz vousy, vlasy na hlavě, ochlupení

vlasy na hlavě

(viz také vousy, ochlupení)
Symbolický význam: svoboda (hippies, 
muzikál Vlasy); vitalita, bezstarostnost: „pro 
to nezešedivím“, „ustřihnout staré copy“; pří-
rodní, nespoutaná síla; krása a moc lví hřívy; 
vyzařování, charakterizace: „kudrnaté vlasy – 
kudrnatý rozum“, zkušenost a šarm prošedi-
vělých skrání (u „zralého muže“), moudrost 
sněhobílé hlavy; vnější vnímání: antény; moc: 
„vjet si do vlasů“, „přinést oběť“; strach: „vlasy 

mu vstávají na hlavě“, „rvát si vlasy“; ženy 
mají sklon skrývat uši (orgány naslouchání 
a poslouchání) pod vlasy, hippies dělali totéž 
svévolně, vojáci to mají zakázáno, musí mít 
uši a také bradu (vůle, prosazování se) volné 
a smějí nanejvýš skrýt svou smyslnost (rty) 
za vousy.
Úkol/téma: odrážet sílu a lesk; zastupovat 
nárok na svobodu; demonstrovat moc, důstoj-
nost a sílu; představovat nároky; poskytovat 
krásu; antény pro vnější vnímání.
Základní princip: Uran (svoboda), Slunce 
(moc [Samson]), Venuše (krása).

vnější strany kloubů

Symbolický význam: když se ukazují (na-
venek), prozrazují uzavřenost, obrácenost 
do sebe, chybějící potřebu kontaktu (založené 
ruce).
Úkol/téma: ochrana (např. čéšky kolenní), 
ohraničení.

vnitřní strany kloubů

Symbolický význam: jestliže se ukazují 
(navenek), prozrazují otevřenost, pocit jistoty 
a důvěry, potřebu kontaktu, ale i zranitelnost 
(podpaždí, → loketní jamka se např. nabízejí 
pouze při důvěrném vztahu).
Úkol/téma: vábit, dodávat půvabu vlastní 
zranitelností; bezbrannost.

vousy

Symbolický význam: rázovitost, prales (muž-
ského) obličeje (barbar je vousatý); mužnost; 
neoholené vousy se stávají úkrytem.
Úkol/téma: prozrazuje styk s vnitřním bar-
barem: zkultivovat je (prales úplně vymýtit) 
nebo ukazovat nebo přistřihnout v úzkou 
„Leninovu bradku“; skrývat prvky, které jsou 
výraznými symboly, např. smyslné (nadsmy-
slné) rty, ustupující nebo velmi pregnantní 
bradu; (pseudo)mužnost: námořnické vousy, 
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knír; vousy hipppies; zdůraznění moci a auto-
rity: bradka („kozí bradka řídícího učitele“); 
dělat dojem, péče o image: plnovous, řídký typ 
s (pracně pěstěnými) třídenními vousy.
Základní princip: Mars-Venuše.

Z

záda

Symbolický význam: věk (roky, které člověk 
má na hřbetě); nosič břemen života: břemeno 
života, námaha („pro někoho šetřit“); upřím-
nost („napřímit se“); mít oporu.
Úkol/téma: pozvedávat; nést a snášet, schop-
nost snášet.
Základní princip: Saturn.

zadnice

viz hýždě

zrakové centrum 

(oblast mozkové kůry pro zrak)
Symbolický význam: místo, kde vznikají 
vnitřní obrazy; magické zrcadlo: dělá ze svě-
telných podnětů obrazy; domácí kino.
Úkol/téma: světelné podněty proměňovat 
v obrazy.
Základní princip: Slunce/Měsíc-Uran.

zrakový nerv

viz nervus opticus

zubní sklovina 

(adamantin)
Symbolický význam: pól tvrdosti: ocel 
na zbraně, diamantová substance těla; sklo-
vina: její tvrdost a blýskavá vitalita přispívá 
k tomu, že partner roztaje.
Úkol/téma: kalit zbraně, obrňovat zuby pro 
tvrdý životní boj; řezat (břitký) a rozmělnit 
(jídlo).
Základní princip: Saturn.

zuby

Symbolický význam: tvrdé zbraně v ústech, 
agrese; vitalita, potence; redukce; zvládání 
problémů (rozmělňování velkých soust).
Úkol/téma: zmocňovat se něčeho, útočit, 
bránit se; „vzít život útokem“; projevovat 
a uplatňovat agresi: „ukázat zuby“; prosazo-
vání: „prokousat se“; projevovat životní sílu 
a potenci; zajistit si svůj podíl: „ukousnout“; 
zvládat problémy: „rozlouskávat jádra“, roz-
mělňovat velká sousta. 
Řezáky: ukousnout, základní princip: Mars 
špičáky (canini = psí zuby, trhací zuby): ulovit 
kořist, základní princip: Mars stoličky (mola-
ren): rozmělnit, základní princip: Saturn.
Základní princip (zuby celkem): Mars, 
Saturn.
Přiřazení zubů k meridiánům (podle dr. Chr. 
Kobau): 1. (první řezák): močový měchýř 
2. (druhý řezák): ledviny 3. (špičák): žlučník 
4. (první stolička): slezina/slinivka břišní 
5. (druhá stolička): žaludek 6. (první stolička 
= molár): tlusté střevo 7. (druhá stolička = 
molár): plíce 8. (zub moudrosti): tenké střevo.

zvukovod

Symbolický význam: zvukový trychtýř, slu-
chová trubice.
Úkol/téma: zachycovat zvuk a vést dovnitř; 
zprostředkovávat svět tónů.
Základní princip: Merkur.

Ž

žalud

Symbolický význam: hlavice mužské zbraně, 
špička oštěpu mužnosti; oblast největších 
mužských pocitů rozkoše a dráždivosti.
Úkol/téma: pronikat, protrhávat, probojovávat 
cestu; pociťovat rozkoš, zprostředkovávat ji.
Základní princip: Mars (špička oštěpu)-Ve-
nuše (pocit rozkoše).
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žaludek

Symbolický význam: pocit; schopnost 
přijímat, místo, kde se uschovává všechno 
spolknuté; srpovitý tvar připomíná Měsíc (zá-
kladní princip); místo pocitu, hnízdo dětství, 
místo přípravy a bezpečí.
Úkol/téma: přijímání, vydávání, může být 
ovlivňován, pasivita, pohotovost, otevřenost; 
ženský pól: cítit, „láska prochází žaludkem“, 
„něco tlačí na žaludek“, „něco spolknout“; 
mužský pól: agresivní rozkládání (kyselina 
v žaludku), „pálí mě žáha“, „cítím kyselo od 
žaludku“; uchovávat spolknuté emoce; hlad 
po naplnění, touha.
Základní princip: Měsíc/Mars.

žebra

Symbolický význam: stavební prvky hrudní-
ho koše; přispívají k jeho mohutnosti; jistota 
a ochrana; fl exibilita a přizpůsobení (rytmu 
dýchání – polaritě).
Úkol/téma: chránit, přizpůsobovat se, působit.
Základní princip: Saturn-Merkur.

žíly 

(viz také krevní cévy)
Symbolický význam: cesty návratu k domovu 
(lat. venire = přicházet); cesty energie, které 
vedou k domovu: stará, spotřebovaná život-
ní energie se těmito cestami zachrání zpět 
k omlazujícímu zřídlu (soustava srdce a plic).
Úkol/téma: zpětná doprava vyluhované, spo-
třebované krve do srdce.
Základní princip: Měsíc-Merkur.

žlázy

(viz také jednotlivé žlázy)
Symbolický význam: řízení, informace.
Úkol/téma: samočinné řízení, přizpůsobovat 
vlastní výkon potřebám celého organismu; 
produkce látek působících jako poslové.
Základní princip: Merkur.

žlučník/žluč

Symbolický význam: rafi novaná agrese 
(žlučové kyseliny), vytékající hořkost: „soptit 
vztekem“; přeměna.
Úkol/téma: agresivní rozklad; agrese ne jako 
frontální útok, ale jako namydlení protivníka; 
trávení tuků: krotit tučné látky, namydlovat je; 
krocení toho, co je bujné a přebytečné; ovládat 
přebytky; rafi nované, skryté zjemňování 
a přeměňování; naplno užívat plnosti, koření 
a hojnosti života; pro choleriky (řec.: cholé = 
žluč, aírein = pozvednout): nechat životní 
energii spontánně a ohnivě téci, vyžít nadšení; 
pro melancholiky (řec.: mélas = černý, cholé = 
žluč): opěvovat krásu lidského života i cesty 
utrpení.
Základní princip: Pluto-Mars.
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A

abdominální gravidita

(mimoděložní těhotenství)
Tělesná rovina: většinou vejcovody (plodnost, 
první skluzavka života), řidčeji vaječníky 
(plodnost), velmi zřídka volná dutina břišní 
(bezpečí).
Rovina příznaků: často následek vaječníků 
slepených v mládí (→ adnexitida): problémy 
z mládí zatěžují ženu v době mateřství; vajíčko 
se uhnízdí příliš brzy: netrpělivost na cestě 
a při otěhotnění, když se mu neposkytne 
dostatek času; plodnost na nesprávném místě 
(mimo stanovenou dělohu): nesprávně řízená 
kreativita; dvojitá vazba: na jedné straně chtít 
otěhotnět, na druhé straně neposkytnout 
dítěti životní prostor; dítěti (novému životu) 
a sobě nedat šanci; nebezpečí, že v souvislosti 
s těhotenstvím žena vykrvácí na nesprávné 
rovině; při mimoděložním těhotenství ve vej-
covodu existuje nebezpečí vnitřního roztržení 
(vejcovodu); směřuje k cizí pomoci (pokud 
nedojde ke spontánnímu odchodu, je často 
operace nevyhnutelná).
Zpracování: kvůli svému přání (mít dítě) se 
(vnitřně) roztrhnout; na opačném pólu: učit se 
trpělivosti ohledně vlastních dětských přání; 
čekat na správný okamžik a správné místo 
(správného partnera?); ujasnit si nevědomé 
odpory týkající se těhotenství; produkovat 
originální plody: mimořádná plodnost v pře-
neseném smyslu, duchovní plodnost na ne-
obvyklých úrovních; nechat proudit životní 
sílu pro téma srdce; učit se nechat si pomoci; 
přijímat pomoc.
Splnění: čekat na správný okamžik; jít vlastní-
mi, i neobvyklými kreativními cestami; nechat 
celou svoji srdeční energii proudit do „dítě-
te“ (kreativita); mít děti na jiných úrovních 
(v přeneseném smyslu).
Principiální vztah: Uran-Měsíc.

ablatio retinae

viz odchlípení sítnice

absces potní žlázy

Tělesná rovina: potní žlázy (propusti), pře-
devším v podpaždí i v pohlavní a řitní oblasti 
(v oblasti sekundárních a primárních pohlav-
ních orgánů).
Rovina příznaků: streptokoky vniknou 
do potní žlázy a vytvoří uzel, který vždy 
symbolizuje i duševní uzel: zánětlivé konfl ikty 
v intimních tělesných oblastech, které souvisí 
s tělesnými pachy a označováním pomo-
cí vůně; sváry kvůli charakteristické vůni, 
intimní pole v oblasti rozkoše a lásky; nepři-
znané a nevyjádřené konfl ikty v (tajné) oblasti 
vábení a svádění.
Zpracování: nechat raději vulkán duševně 
vybuchnout; upřímně se otevřít vzrušujícím 
tématům (především v oblasti sexuality), 
místo otevření těla původcům nemoci; nechat 
vlastní vábivou a lákající bytost působit nave-
nek; učit se vyjadřovat se ofenzivně k těmto 
tématům; bojovná obrana vlastního revíru 
svými pachovými značkami; agresivně se 
angažovat pro svoji osobní značku; vytvořit si 
pomocí osobních prostředků v intimní oblasti 
vlastní pole; pacienti se musí naučit vyjadřo-
vat se; vyjádření abscesů pomocí lékařů vede 
pouze k novým výbuchům vulkánů (recidi-
vám).
Splnění: nekompromisnost v intimní oblasti; 
prosadit otevřenou (ofenzivní) silou vlastní 
značku.
Principiální vztah: Venuše/Saturn-Pluto.

absence

(záchvatovitý zákal vědomí viz také epilepsie)
Tělesná rovina: mozek (komunikace, organi-
zace informačních procesů).
Rovina příznaků: odvrat od tohoto světa, 
útěk z reality.
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Zpracování: dospět k pochopení, že tělo žije 
zde, duše ale žije zde a na onom světě; stát se 
poutníkem mezi světy.
Splnění: dobře znát jiný, neviditelný svět, 
a přesto žít zde: být tím, kdo přechází hranici.
Principiální vztah: Neptun.

abúzus

(nadměrné, často návykové užívání některých 
látek)
Rovina příznaků: záměna tělesné a duševní 
roviny (alkoholik by se musel zabývat duchov-
ními [spirituálními] tématy místo lihovinami 
[spiritusy], prznitel dětí by se musel zabývat 
svým vztahem k dětem, jehož se dosud nezba-
vil, a vyrovnat se se svou touhou po nevinnos-
ti a čistotě).
Zpracování: meditace o vlastním (duchovně 
duševním) cíli žádosti; objevit v sobě samot-
ném a bez pomůcek opojení a extázi.
Splnění: vyrovnat se se svým návykem (u to-
xikomanů); vyrovnat se se vztahem k ženám 
(u mužů, kteří znásilňují); všeobecně: vyzkou-
mat duchovní dimenzi života, aby se člověk 
zbavil opakovaného nutkání k excesivitě.
Principiální vztah: Pluto, Neptun.

acidóza

(překyselení)
Tělesná rovina: tekutinové systémy (duševní 
témata).
Rovina příznaků: příliš mužského prvku 
(kyselina vylučuje H+ ionty, zatímco na opač-
ném pólu zásada ionty H+ pohlcuje) vychy-
luje tělesnou tekutinu (duši) z rovnováhy; 
překyselení v mikrokosmu a makrokosmu (na 
jedné straně přepětí svalů a kloubů, svalový 
revmatismus, na druhé straně kyselé půdy 
a odumírání lesa).
Zpracování: mužskými prostředky proniknout 
duši; analýza ženského těla a Matky přírody, 
aby se našla východiska z jednostrannosti.

Splnění: uznat, přijmout a uskutečnit mužský 
pól; v překyselení celého vnitřního a vnějšího 
prostředí máme poznat úkol: zbavit se vlast-
ností mužského pólu a využít toho k vyrov-
nání tíživé situace, do níž nás přivedl svými 
tendencemi, od kterých jsme se neoprostili; 
oživit v sobě duchovní (mužskou) složku jako 
opačný pól k materialismu, jehož jsme se 
nezbavili a který – svou podstatou ženského 
druhu – byl bez zábran propagován muž-
ským prvkem, od kterého jsme se neoprostili; 
vzdálený cíl na opačném pólu: harmonie mezi 
póly.
Principiální vztah: Mars.

Addisonova choroba

(částečný výpadek kůry nadledvinek obraz 
nemoci J. F. Kennedyho, jehož příznaky Ken-
nedy jako idol žen zřetelně překompenzová-
val, a také téma jeho vlády: „Neptej se, co pro 
tebe může udělat tvá vlast, ale ptej se, co pro 
ni můžeš udělat ty.“)
Tělesná rovina: kůra nadledvinek (nadled-
vinky = centrála pro regulaci stresu, vodní 
hospodářství a pohlavní život).
Rovina příznaků: nedostatek hormonů (látek 
přenášejících poselství) kortizonu a aldoste-
ronu i pohlavního hormonu: žíznění (touha) 
po duševnu (voda); nehladovět po životě 
(nechutenství) a ztratit důležitost (váhu), 
(ztráta na váze); „mít nahnáno“ = mít strach 
(průjem); bezmocnost (slabost); nadměrná 
pigmentace kůže a sliznice: předstírat vitalitu.
Zpracování: zabývat se duševnem; zříci se 
něčeho místo přivtělit to: odevzdávat moc 
(váhu, vážnost); koncentrace na podstatné 
věci; cvičení obětavosti, sebezapření; všímat 
si temných stránek/stínových témat, která 
člověku dávají sílu nebo ho stojí sílu.
Splnění: integrovaný ženský pól; obětavost 
jako životní téma.
Principiální vztah: Měsíc-Saturn-Mars.
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adenitida 

(zánět mízních uzlin)
Tělesná rovina: všude, kde se nacházejí lym-
fatické uzliny (policejní stanice) (krk, tříselný 
záhyb atd.)
Rovina příznaků: statečně a otevřeně (ofen-
zivně) se vypořádávat s tématy, která na nás 
doléhají, a hnát se na ně útokem místo toho, 
abychom čekali, než se vytvoří nahromadění 
(uzly); bránit se a učit se vypořádávat s oko-
lím.
Splnění: ofenzivní a statečně žitý život.
Principiální vztah: Mars.

adenoidní bujení

(polypy)
Tělesná rovina: hltanové mandle (policejní 
stanice), nosní sliznice (vnitřní hranice, závo-
ra) (moc, hrdost, sexualita) a vedlejší dutiny 
(lehkost, vzdušnost).
Rovina příznaků: nechat nos přibývat, mít 
chronicky plný nos (zabránění dýchání nosem); 
udivený, neustále ohromený výraz tváře: „člo-
věk údivem zůstane stát s otevřenými ústy“; 
„přihlouplý“, málo bdělý výraz tváře způso-
bený ústy, která jsou stále otevřená k dýchání: 
děti se nezajímají o vše kolem, nejsou zvědavé 
a všetečné, ale spíše líné, nesoustředěné, „těžko 
chápou“ a občas jsou také nedoslýchavé = 
odříznuté od původních smyslových vjemů 
(čichání, ochutnávání a slyšení), nesmyslná 
existence; nedostatečná výměna (vzduchu): 
kdo nedýchá nosem, nemůže ani cítit, čichat, 
větřit; život nijak zvlášť nechutná (chybí cítění 
aroma, všechno jídlo má fádní chuť); mít dost 
a být přetěžován; zatvrzelost; trvalý konfl ikt; 
nedostatek energie v důsledku žití v zajetých 
kolejích a zablokované komunikace obrácené 
na nesprávné cesty: nutnost omezit komuni-
kaci; polypy, lidově řečeno policisté, kteří člo-
věka (jako sépie) obemknou svými chapadly: 
obrana organismu před vetřelci.

Zpracování: uvědomit si, že máme chronic-
ky plný nos; vědomě zpracovat přetěžování 
a frustrace; rozpoznat konfl ikt v oblasti 
komunikace s okolím; přezkoušet vlastní 
komunikační cesty: naučit se moudře se 
omezovat.
Splnění: komunikace a spojení navenek, které 
se redukují na hlavní věci; schopnost divit 
se místo zatvrzelosti; klid a ticho uprostřed 
proudu života.
Principiální vztah: Merkur-Saturn-Mars 
(polypy/policisté).

adenom

(nezhoubný nádor vyrůstající ze žlázové 
tkáně)
Tělesná rovina: nejrůznější žlázové tkáně 
(řízení, informace).
Rovina příznaků: otok, bujení; případně nad-
měrná funkce příslušné žlázové tkáně.
Zpracování: expandovat v odpovídající 
symbolické oblasti (např. u průduškového 
adenomu rozšiřovat komunikaci).
Splnění: duchovně-duševní růst na odpovída-
jící symbolické rovině příslušné výchozí žlázy.
Principiální vztah: Jupiter.

adheze

(srůsty, slepení)
Tělesná rovina: mohou být postiženy všechny 
vnitřní orgány v břišní oblasti (zejména jako 
následek operací).
Rovina příznaků: věci, které původně nepatří 
k sobě, srostou a bolestivě si překážejí.
Zpracování: vytvořit v duchovně-duševní 
oblasti také neobvyklá spojení, a je-li to nutné, 
za přítomnosti bolestí; sblížit různé způsoby 
zažívání a zpracování.
Splnění: neobvyklá, nová spojení na přene-
sené rovině; srůst různých cizích oblastí; být 
zajedno se svou intuicí (cit v břišní krajině).
Principiální vztah: Merkur-Jupiter.
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adipositas

(obezita viz také nadměrná tělesná hmotnost)
Tělesná rovina: může být postiženo celé 
tělo, zejména břicho (cit, instinkt, požívání, 
střed), hýždě (vytrvalost, prosazování), stehno 
(pokrok, stabilita), krk (přivtělení, spojení, 
komunikace) atd.
Rovina příznaků: vnější plnost místo vnitř-
ního naplnění; vnější ochranné valy místo 
vnitřní jistoty.
Zpracování: expandovat v přeneseném ohle-
du, rozšiřovat oblast vlastního vlivu; stát se 
důležitým místo těžkým.
Splnění: splnění; zaujímat a zaplňovat přimě-
řený prostor; rozšíření vědomí.
Principiální vztah: Jupiter.

adnexitida

(zánět v podbřišku, zánět přívěsků děložních, tj. 
vejcovodů a vaječníků viz také zánět vaječníku)
Tělesná rovina: ženská pohlavní oblast (plod-
nost, sexualita).
Rovina příznaků: konfl ikt ohledně témat 
plodnost, rozmnožování; sex posuzovat ne-
správně jako výkonnostní sport; předráždění 
tématu a postižené oblasti.
Zpracování: dbát na čistotu v pohlavní oblasti; 
poznat často se střídající pohlavní styk jako 
výraz konfl iktu; vést střetnutí v oblasti plod-
nosti a pohlavního života.
Splnění: ofenzivními, statečnými prostředky 
probojovat vlastní představy o plodnosti.
Principiální vztah: Měsíc-Mars.

aerofagie 

(polykání vzduchu)
Tělesná rovina: žaludek (cit, schopnost 
přijímat), hltan (vpravování do těla, obrana), 
trávicí ústrojí (bhóga = jíst a trávit svět).
Rovina příznaků: předstíraná ochota něco 
spolknout a požít to; vzduchový prvek je polykán 
a není myšlenkově zpracováván: neporozumění 

vyvolávající agresi; „ubožák“: nemá co říci, 
všechno musí bez odporu spolknout, spolknout 
rozkazy; vysoký, příp. intelektuální nárok: nafu-
kovat se, nadýmat (důležitostí?); být pod tlakem, 
vyjadřovat se (narážet); nedostat se dostatečně 
ke slovu (děti se často chystají něco říci, nedosta-
nou se ke slovu a všechno spolknou).
Zpracování: udělat si vzduch; vzduchový prvek 
ve formě myšlenek/fantazií/idejí/knih spolknout, 
strávit a opět vypustit ve formě ofenzivních, 
inovačních idejí; vyjadřovat se konkrétně místo 
produkování vzduchových bublin a horkého 
vzduchu: poznat, kde se člověk přehnaně nafuku-
je; dovést myšlení a vědomí do duševních oblastí.
Splnění: vědomí kvality při polykání a mlu-
vení; myšlenky zpracovávat a vědomě cítit 
a prociťovat; brát si to, co člověk potřebuje 
po ideální stránce.
Principiální vztah: Měsíc-Merkur.

afázie

(porucha řeči, např. po  zhmoždění moz-
ku,  mrtvici, duševních traumatech)
Tělesná rovina: mozek (komunikace, organi-
zace informačních procesů).
Rovina příznaků: řečové centrum je zabloko-
váno, takže se uplatňují všechny ostatní smysly 
a (dosud zanedbávané?) komunikační cesty: 
dostává šanci řeč emocí a pocitů; možná je to 
korekce intelektuální převahy.
Zpracování: poznat, co člověka připravilo 
o řeč; naslouchat místo mluvit; cítit, tušit, ko-
munikace beze slov; učit se sdělovat věci, které 
se nedají verbálně sdělit; otevřít si nové cesty 
výrazu; input místo output.
Splnění: (cenit si) mlčenlivosti, naslouchat 
směrem do nitra („mlčeti zlato“); poslouchat 
srdcem; kontemplativní život.
Principiální vztah: Merkur-Saturn.

afonie, bezhlasí

viz chrapot, chraptění
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afty

(malé zánětlivé vředy viry, viz také kurděje, 
skorbut)
Tělesná rovina: ústa (přijímání, vyjadřování, 
dospělost), jazyk (vyjadřování, řeč, zbraň), 
patro (chuť).
Rovina příznaků: neškodné, ale velmi bolestivé 
konfl ikty v oblasti chuti; orální požívání se stává 
bolestnou procedurou; pochybné kompromisy 
ohledně čistoty a prospěšnosti pokrmů; časté 
u dětí: příliš nečistoty v ústech, která se nedá snést.
Zpracování: ofenzivní, statečné vypořádání se 
s tématy chuti a výběru jídel (např. po půstu); 
otázka: „Co je pro mě dobré?“; podvolit se 
příznakům, nutí téměř k půstu: najít požitek 
na jiných rovinách.
Splnění: umět si odříci, co člověku není pro-
spěšné; nekompromisnost ve věcech kvality, 
kvantity a uvědomělosti.
Principiální vztah: Mars-Měsíc.

agnozie

(ztráta schopnosti rozeznávat v mozku dojmy 
z různých smyslových oblastí)
Tělesná rovina: mozek (komunikace, organi-
zace informačních procesů).
Rovina příznaků: neschopnost vlastního 
poznání, např. u → Alzheimerovy choroby, → 
zhmoždění mozku.
Zpracování/splnění: naučit se vystačit a spo-
kojit se s nejjednoduššími vjemy; uskutečnit 
prostotu na přenesené rovině („blažení jsou 
chudí duchem [prostoduší], neboť jejich jest 
království nebeské“).
Principiální vztah: Saturn.

agorafobie

(úzkost z prostranství, úzkost z velkých vol-
ných prostranství viz také fobie)
Rovina příznaků: neodvažovat se do velké-
ho, širého světa, úzkost z šířky a otevřenosti 
v duchovně-duševním ohledu.

Zpracování: uvědomit si poslední fázi poro-
du: krok z úzkých hranic do šířky (ztracenost 
ve světě); uvědomit si vlastní úzké hranice 
(vědomí); přijmout vlastní malost; akcepto-
vat, že člověk je v kosmu zrnko písku; splnit 
úkol tohoto zrnka písku; soustředit se na to, 
co je podstatné; zajistit vlastní úzké čtyři stě-
ny; akceptovat prázdnotu a šířku ve vlastním 
životě.
Splnění: smíření s nucenou těsností, najít 
jistotu v nejužších mezích; přiznat si a snést, 
že člověk je „sám na širé pláni“; na opačném 
pólu: vnitřně se rozklenout, zaujmout prostor; 
najít vlastní místo (ve světě), vlastní domov; 
vzdálený cíl: poznání, že vlastní království 
není z tohoto světa.
Principiální vztah: Saturn-Jupiter.

agranulocytóza

(nedostatek bílých krvinek)
Tělesná rovina: obranný systém (obrana).
Rovina příznaků: smrtelná neschopnost 
bránit se proti útokům zvnějšku (chybějící 
odolnost proti bakteriím na půdě chybějících 
bílých krvinek).
Zpracování: cvičení vpouštění dovnitř v pře-
neseném smyslu místo toho, aby se člověk 
tělesně zřekl veškeré obrany.
Splnění: duchovní ochota přijímat; otevře-
nost, neomezenost v hranicích vlastního osu-
du (osudové cesty); rovnováha mezi ohraniče-
ním a otevřeností.
Principiální vztah: Saturn-Mars.

achalazie/kardiastenóza

(zúžené ústí žaludku viz také vrhnutí)
Tělesná rovina: jícen (přívod potravy).
Rovina příznaků: odpor vůči spolknutým 
soustům; chronický odpor; hluboce skrytý 
strach z jakéhokoliv druhu přijímání; uza-
vřít se očekávání (něčeho od někoho); „něco 
se člověku protiví“, resp. „člověk něco zase 
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zvrátí“; velký hlad a obrovský strach zachová-
vají rovnováhu; lačnost a askeze.
Zpracování: poctivě se vyrovnat s vlastním 
odmítavým postojem; přiznat si, že člověk vů-
bec nezačne se zpracováváním světa a života; 
přestat všechno nevědomky polykat; naučit 
se vyplivnout to, co není stravitelné; učební 
program pro zdravé jezení a požívání: přijímat 
pomalu a v malých soustech.
Splnění: vybírat, bránit se tomu, co člověku 
neprospívá; jít cestou malých krůčků; na opač-
ném pólu: bhóga (ind.: jíst, zažívat svět).
Principiální vztah: Měsíc-Saturn.

achromatopsie

viz barvoslepost

achylie

(nedostatek žaludeční šťávy)
Tělesná rovina: žaludek (cit, schopnost přijí-
mat).
Rovina příznaků: nedostatek mužské marsov-
ské rozkladné síly.
Zpracování: zřeknutí se kyselých reakcí v do-
mácí oblasti (oblasti Měsíce); kyselé nechávat 
tam, kam patří.
Splnění: oblast citů bez mužsky rozkládajících 
sil; svět přijímat a zpracovávat bez kyselých 
reakcí.
Principiální vztah: Mars (kyselost)-Měsíc 
(žaludek)-Saturn (nedostatek).

AIDS

Tělesná rovina: obranný systém (obrana).
Rovina příznaků: tělesná otevřenost místo 
otevřenosti duchovně-duševní, což nelze trva-
le sloučit se životem; tělesná bezbrannost a ne-
chráněnost při zvýšené obraně v přeneseném 
smyslu; přibývající neschopnost imunologicky 
se bránit, při zvýšené duševní obranyschop-
nosti; sexuální pocity viny; potlačená láska; 
hrozí síla pudů; uvádí archetypický mužský 

pól v zoufalství a vynucuje respekt vůči 
ženskému pólu; podmaňuje si mužský princip 
a snaží se vzbudit v něm lásku; apel na soucit 
druhých lidí; přílišné zdůrazňování vnějších/
materiálních hodnot a věcí při zaned bávání 
nitra, citu a vědomí (sex místo lásky); elimi-
nace veškerého odporu: tak na tělesné rovině 
učí tomu, co by mohly být sjednocení a láska 
na duševní rovině; výraz potlačené temné bo-
hyně (Hekaté/Kálí) a jejího strašlivého hněvu; 
symbol kolektivní závislosti a splynutí. 
Zpracování: vybojovat duchovně-duševní ote-
vřenost, aby bylo možné tělesně hájit (životně 
důležité) hranice; naučit se vyvíjet duševní 
činnost a tělesně se bránit: naučit se chránit 
tělesnou rovinu (kondomy); naučit se slučovat 
obsah a formu (lásku a sexualitu); upustit od 
násilí a síly (Mars), zdůrazňování něžnosti 
(Venuše), která nemůže vést k poraněním; 
naučit se zdůrazňovat ženský pól oproti 
mužskému pólu; duševní otevření pomocí 
rozhovorů, při nichž nevyjadřujeme výhrady; 
cvičení v důvěře: naučit se přecházet něco 
bez povšimnutí; ovládáním sebe sama dospět 
k ovládání pudů.
Splnění: zabývat se skutečně nějakým člo-
věkem; závaznost ve vztazích, nést (snášet) 
následky; oddat se celému životu, včetně jeho 
temných stránek (také ve vztazích); sjednoce-
ní, sjednotit se se vším na duchovně-duševní 
rovině.
Principiální vztah: Pluto-Neptun (Mars-Ve-
nuše-Saturn).

akantóza

(bujení ostnitých buněk pokožky acanthosis 
nigricans = bujení kůže doprovázené zčerná-
ním hyperkeratóza = nadměrně silné zroho-
vatění kůže).
Tělesná rovina: kůže (hranice, kontakt, něž-
nost).

kz0250_blok.indd   59kz0250_blok.indd   59 9.7.2014   10:14:049.7.2014   10:14:04



akatizie

60

Rovina příznaků: opancéřování zejména 
na citlivých místech (množení buněk z vrstvy 
ostnitých buněk kůže); ochrana nejcitlivějších 
míst ztmavnutím (abnormání pigmentace ob-
zvláště na šíji, v podpaží, tříslech, na loktech, 
v anogenitální oblasti, na rtech); maskovat se 
ošklivostí (bradavičnaté bujení kůže, hyperke-
ratóza).
Zpracování: přiznat si strach z poranění 
na zvláště citlivých místech; učinit vědomá 
obranná opatření; snížit citlivost na citlivých 
a slabých místech.
Splnění: vědomě bránit vlastní slabá a zrani-
telná místa.
Principiální vztah: Saturn/Venuše-Saturn.

akatizie

(neschopnost zůstat klidně sedět)
Tělesná rovina: mozek (komunikace, organi-
zace informačních procesů), pohybový aparát.
Rovina příznaků (objasnit a vyložit základní 
situaci): být beze směru, točit se v kruhu, sejít 
z cesty, např. při → Alzheimerově chorobě.
Zpracování: cvičení orientace v duchovně--
-duševním ohledu; otáčivé tance jako valčík 
a kolový tanec, malování mandaly a medi-
tace o ní jako vědomé rituály; zorientovat se 
a vydat se na cestu (mít před očima velký cíl, 
jednotu).
Splnění: vědomě se svěřit kruhu života 
(mandale); žít s otevřením na všechny směry; 
meditace o Herakleitově větě „Panta rhei.“ 
(„Vše plyne.“)
Principiální vztah: Uran-Jupiter.

akné

viz pubertální akné, vyrážka

akromegalie

(opožděný růst končetin na základě onemoc-
nění hypofýzy se zvětšeným vylučováním 
růstového hormonu)

Tělesná rovina: zvětšení rukou (vzít, ucho-
pit, schopnost jednat, vyjadřovat se), nohou 
(stálost, zakořenění), uší, nosu (moc, hrdost, 
sexualita), brady (vůle, prosazení).
Rovina příznaků: růst na tělesné rovině místo 
na duchovně-duševní rovině.
Zpracování: cvičit se ve větších krocích v pře-
neseném smyslu, učit se chopit se něčeho, učit 
se naslouchat (dovnitř) (meditace směřující 
k objevení vnitřního hlasu).
Splnění: duchovně žít velkoryseji; zvládat 
dobře život; síla prosadit se; naslouchat a po-
slouchat; mít dobrý čich (intuici).
Principiální vztah: Jupiter.

aktinomykóza

(infekční onemocnění způsobené bakteriemi 
s infi ltrací sliznice a tvorbou malých, tvrdých 
a bolestivých ložisek)
Tělesná rovina: především sliznice (vnitřní 
hranice, závora) dutiny ústní (ústa = přijímá-
ní, vyjadřování, dospělost).
Rovina příznaků: opouzdření, cizí tělesa 
na rovině ústní.
Zpracování: poznat, které problémy existují 
v souvislosti s ústy; u koho jíme (plísně = pa-
raziti); dávat pozor na cizí věci, které dáváme 
do úst.
Splnění: sledovat vlastní cestu; najít zdravou 
hranici svého já; na opačném pólu: vkládat 
do úst pouze čistá vlastní slova.
Principiální vztah: Pluto.

albinismus

(obecně nedostatek pigmentu)
Tělesná rovina: kůže (hranice, kontakt, něž-
nost) a její přídatný útvar; oči (vhled, zrcadlo 
duše).
Rovina příznaků: úplná bezbarvost v oblasti 
hranic (kůže): nebarevný život; úplná bezbar-
vost symbolů svobody a moci, antén (vlasy); 
červeně prosvítající okna duše (oči): varování; 
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běloba jako barva jednoty na tělesné rovině 
místo na rovině vědomí: nebýt připraven 
na život v polaritě; zůstat vězet v nevinnosti 
embryonální rajské situace; vitalita se zdá být 
nebezpečná (vyhýbat se Slunci kvůli nebezpe-
čí spálení).
Zpracování: omezení na základní protiklady 
v působení navenek: „Buď žhavý nebo chlad-
ný“, žít kontrastně.
Splnění: dostát na rovině vědomí bělobě, 
barvě jednoty, která obsahuje všechno; vnitřní 
jasnost; vzdálený cíl na opačném pólu: otevřít 
se životu s jeho barvami a odstíny.
Principiální vztah: Saturn-Měsíc.

albuminurie

(vylučování bílkovin močí při ledvinových 
problémech nebo přetěžování)
Tělesná rovina: ledviny (rovnováha, partner-
ství).
Rovina příznaků: stavební kameny života 
se ztrácejí fi ltrem ledvin; ledviny odpovědné 
za rovnováhu propouštějí hlavní věci; vypouš-
tění na tělesné místo na přenesené rovině.
Zpracování: zbavovat se důležitých témat 
v oblasti partnerského vztahu; naučit se zba-
vovat něčeho, odpouštět, ale i poznávat, kde 
člověku unikají životně důležité věci.
Splnění: nebránit ničemu, umět se zbavovat 
i v případě životně důležitých věcí; vzdálený 
cíl na opačném pólu: rovnováha mezi zbavo-
váním se a zachováváním.
Principiální vztah: Venuše.

alergie

(viz také slabá obrana, zánět)
Tělesná rovina: kůže (hranice, kontakt, něž-
nost), plíce (kontakt, komunikace, svoboda), 
trávicí soustava (bhóga = jíst a trávit svět).
Rovina příznaků: konfl ikt mezi vysokou 
agresí a vysokou senzibilitou; válka na těles-
né rovině; nadměrná reakce, velké zbrojení, 

obrana, zakrytý obraz nepřítele: útočit na přá-
tele (např. potraviny) místo na nepřátele (např. 
bakterie); silná nevědomá agresivita, nepo-
znaná a nevybitá agrese: nahromadění agrese, 
potlačená vitalita; potírání toho, co vyvolává 
strach, strach z živosti/vitality: strach z toho, 
když něco vitálně propukne (např. z propuk-
nutí jara s jeho špičatými poupaty a zárodky 
i pučícími stromy); mocenské hry: alergeny 
zabraňují tyranizování okolí a tím vybíjení 
agresí; z toho vyplývají pocity viny, které 
vedou k dalšímu potlačování agresí.
Alergeny: symboly pro vše vitální, špinavé 
s obzvláštním zdůrazněním sexuální složky 
jako něčeho nízkého, nečistého; symbolický 
vztah si přitom postižení lidé nemusí uvě-
domovat; stačí, když je znám v kolektivním 
nevědomí (např. malé dítě neví, že se penicilin 
vyrábí z plísně):
1. zvířecí srst obecně: strach z lásky s animál-
ním, sexuálním vztahem; speciálně: kočičí srst 
= mazlivost, mazlivá kočička, měkkost stočená 
do klubíčka, „falešník“; psí srst = agrese, agre-
sivně štěkající hlídací a policejní pes, kousa-
vost (kousnutí z lásky, „láskou někoho sníst“); 
koňská srst = pudovost (kovboj, který silou 
svého stehna ovládá svůj svět).
2. květní pyl, semena trav (mužské semeno 
rostlin) = strach z plodnosti, lásky, sexuality, 
pudovosti.
3. domácí prach (výkaly roztočů žijících v do-
mácím prachu) = strach ze všeho špinavého, 
nečistého.
4. potraviny a poživatiny (potrava, vitalita) 
obecně: to, co je v potravě špinavé, znečistě-
né, nebezpečné; speciálně: plody (výsledky 
pohlavního spojení muže a ženy) = zakázaný 
lákavý plod na druhé straně plotu; „takové 
kvítko!“; jahoda = plný, zralý, svůdně červe-
ný plod; „jsem tak prudký na tvá jahodová 
ústa“ (François Villon); broskev = přitaž-
livá broskvová kůže, erotický zadeček jako 
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broskev; třešně = „třešně ze sousedovy 
zahrady“, visí na stromě vždy po dvou se 
zrádným označením; banány = plod připo-
mínající mužské přirození, rozšlehaný jako 
základ ovesné kaše s ovocem nebo dětské 
kaše má cosi lepivě mazlavého (sliz); obilí = 
jako obilná kaše/lepkavé těsto: kluzké, slizké, 
sladké (chléb, jenž se dlouho žvýká, zesládne 
působením glukózy, kterou obsahuje); lepek 
v obilí = mazlavý, lepivý, pojivý prvek; mléko 
= mateřsky ženské; alkohol = opojně exta-
tický, ztráta kontroly, uvolnění temných sil, 
odbourání zábran.
5. léky: začalo se o nich rostoucí měrou také 
vykládat, že jsou nebezpečné, znečistěné 
a škodlivé (od té doby se také častěji stávají 
alergeny); zvláštním případem je penicilin 
(plíseň aspergillus penicillinum) = špína.
6. barvy, rozpouštědla: od té doby, co se stále 
více zjišťovalo, že jsou nebezpečné a škodlivé, 
se stále častěji vyskytují jako alergeny.
Zpracování: cvičení agrese (dynamické me-
ditace, konfrontační cvičení, tělesná práce – 
energie místo alergie!) a školení v senzibilitě 
(naučit se rozlišovat přátele od nepřátel); 
převzít opět od těla agresivní působení a jed-
nat agresivněji; odvážit se žít plným životem, 
vědomě přijímat výzvy; jednat ofenzivně; být 
lépe připraven reagovat; naučit se užívat si 
erotiku; desenzibilizace na psychické rovi-
ně pomocí vědomé konfrontace s oblastmi, 
kterým se člověk vyhýbá a brání se jim; to, 
čemu se vyhýbá, vpustit do vědomí a asi-
milovat, např. při alergii na prach v domác-
nosti: smířit se s oplzlými vtipy, vědomě prát 
špinavé prádlo, aby se vyčistilo; psychoterapie 
ve smyslu práce se stíny.
Splnění: „miluj své nepřátele“; poznat, že 
máme nepřátele také v sobě; symboly, které 
byly zařazeny jako nepřátelské, opět vědo-
mě vpustit dovnitř a přijmout je v jejich 
plném významu; poznat, že ve skutečnosti 

jsou přáteli; žít statečně, žhavá železa (Mars) 
v životě vzít útokem; k životu se postavit čelem 
(lat.: frons, -tis); výzvy přijímat vděčně a dát se 
jimi podpořit.
Principiální vztah: Mars-Pluto (potlačení 
agrese), Mars-Neptun (útěk před agresí).

alexie

(neschopnost číst)
Rovina příznaků: mocně se zpěčovat tomuto 
intelektuálnímu světu.
Zpracování: místo výkladu písmen (původně 
písmenek, která názorně vysvětlovala Boží 
vůli) se přímo naučit Boží řeči, kterou je 
možné zřetelně poznat v celém stvoření; místo 
abstrakcí se zabývat konkrétními věcmi.
Splnění: číst v Božím stvoření jako v knize.
Principiální vztah: Merkur-Saturn.

alkalóza

(vzestup hodnoty pH v krvi, opačný pól 
→ acidózy překyselení)
Tělesná rovina: zpočátku v tkáni, později se 
rozšiřuje do krve (životní síla).
Rovina příznaků: příliš mnoho „ženských“ 
zásaditých prvků v těle místo v duši.
Zpracování: zachovávat více ženského prvku 
na přenesené rovině; vědomě se laskavě oteví-
rat (místo reagovat „kysele“).
Splnění: více vyhovět požadavkům vlastního 
ženského pólu; dát místo ve světě ženskému 
prvku; vzdálený cíl: najít a zachovávat rovno-
váhu mezi mužským a ženským pólem (jin 
a jang).
Principiální vztah: Měsíc-Venuše (opačný pól 
ke kyselině Marsu).

alkoholismus 

(viz také toxikomanie, ztučnělá játra, cirhóza 
jater, pankreatitida)
Tělesná rovina: jsou postiženy téměř všech-
ny oblasti, zejména játra (život, hodnocení, 
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zpětné spojení), žaludek (cit, schopnost přijí-
mat) a nervový systém (zpravodajská služba).
Rovina příznaků: pokus vidět tvrdý svět jako 
měkký, resp. cítit se měkký a kulatý; vypla-
chovat alkoholem to, co by jinak bylo těžko 
stravitelné; všechno zhltnout; spolknout, co se 
namane („ubožák“, „hltavec“); opilost místo 
extáze; touha po lidské blízkosti a bezkon-
fl iktním, zdravém, bratrském světě, k němuž 
by bylo možné dospět zabráněním konfl iktů; 
regrese: dětinsky mluvící, klopýtající člověk 
upadá řečově a motoricky na úroveň malého 
dítěte a je také opět závislý na láhvi; (nalít si) 
alkohol jako útěkovou drogu: zakrýt bolest 
z neúspěchu; výraz nejistoty a slabosti, ztráty 
odvahy, pocitů, že nic nemá smysl: cucání 
z láhve dává „kojencům“ pocit bezpečí; trvale 
vede k impotenci.
Zpracování: spřátelit se s vlastní měkkostí 
a hledat v tvrdém světě oázy měkkosti (žen-
ského pólu); starat se o bezpečí v duchovní 
a sociální oblasti; učinit vlastní život kulatou 
věcí, jejímž měkkým stránkám se dostane 
uznání; cvičení regrese v teplé vodě, cvičení 
navozující situaci v mateřském lůně; naučit se 
polykat v přeneseném smyslu, získat frustrač-
ní toleranci; cvičení extáze: extatická sexualita, 
odpovídající tančení, provozování hudby, 
sportování jako surfi ng (windsurfi ng) nebo 
lyžování v hlubokém sněhu; smířit se s vlastní 
dětinskostí; rituály dospívání; ústup (zpětný 
vztah) k hlavním věcem; rituály hledání: Visi-
on Quest; duchovnost místo lihových nápojů 
(„meditovat místo nemírně pít“); navštěvovat 
skupiny anonymních alkoholiků (AA).
Splnění: přijímat, co k člověku přijde; hledání 
smyslu, jednoty, zdraví: uskutečnit v nitru 
zdravý svět; religio jako opětovné spojení 
s jednotou, sjednocení se vším (opravdové 
bratrství); na opačném pólu: vypořádat se se 
světem místo útěk ze světa.
Principiální vztah: Neptun.

alopecia areata

viz vypadávání vlasů

Alzheimerova choroba

Tělesná rovina: mozek (komunikace, organi-
zace informačních procesů), nervy (zpravo-
dajská služba).
Rovina příznaků: předčasné stárnutí (dříve: 
presenilní demence), možná následek přetí-
žení hlukem, chemickými přípravky a všeo-
becnými podněty (mozek jako trávicí orgán 
v nehmotné oblasti je zmožen a jeho možnosti 
jsou předčasně vyčerpány); spojení s vývojo-
vou cestou se ztratilo; člověk se místo toho, 
aby se stal takovým jako děti, stává dětinským; 
ztráta odpovědnosti za věci v nejbližším okolí 
(nejprve ochabne krátkodobá paměť); nemoc-
ný schází z cesty, ztrácí orientaci (už nenajde 
východ, světlo): na konci života nedosáhne 
cíle, ale ztratí cestu z očí: pomatenost, zbavo-
vání se všeho ponořeného do stínu; „sou-
mrak bohů“: velké zapomenutí; vnější neklid 
(→ akatizie) je projevem vnitřního napětí: 
člověk se pohybuje dokola, drobnými, cupita-
vými krůčky chodí v kruhu (otáčí se v kruhu); 
poruchy řeči (→ dysfázie) nasvědčují tomu, 
že postižený člověk již nemá co říci a že se již 
nezachvívá v rytmu; nenavazuje již kontakt se 
světem; neschopnost poznávat (→ agnozie) 
ukazuje, že již není možné poznání; v koneč-
ném stadiu pak pacient již nepoznává sebe 
sama: opačný pól k sebepoznání; → apraxie 
prozrazuje neschopnost zvládnout praktické 
potřeby života; střídání → deprese (vyzvání, 
aby se zabýval smrtí) a euforie (uskutečnit 
v sobě nebe); útěk zpět do dětinskosti, zřeknu-
tí se veškeré odpovědnosti.
Zpracování: oprostit se od minulosti s jejími 
vazbami a závazky; vydat se na cestu: radě-
ji malé kroky než žádné; ztišit se, připustit 
uvolnění napětí; rozpomenutí na domov 
duše; naučit se opět pozorovat svět s dětským 
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