
A tünetek tükrében – Pikkelysömör (Psoriasis) 

 

   Bőrünk a szervezetünk első védelmi vonala, hiszen egész testünket beborítva védelmet nyújt 
a külső, károsító hatásokkal szemben. Ezen túlmenően részt vesz az anyagcserefolyamatokban, 
felfogja a külvilágból érkező ingereket, zsírokat raktároz, és részt vesz az egyes 
anyagcseretermékek kiválasztásában. Fontos szerepe van a hőszabályozásban és az 
érzékelésben, ugyanis a tapintást, a nyomást és a hőmérsékletváltozást érzékelő 
idegvégződések is megtalálhatók benne.  

   Ahhoz, hogy jobban megértsük bőrünk megbetegedéseinek üzeneteit, nézzük meg, hogy 
milyen rétegekből áll, és az egyes rétegeknek mi a funkciója abban a csodálatos 
együttműködésben, amit a szervezetünk produkál.  

   A legfelső, külső réteg neve felhám, amit többrétegű elszarusodó laphám alkot. E több réteg 
alsó sejtjei folyamatosan osztódnak, és a többi sejtet a felszín felé tolják. A felszín közelében 
lévő sejtek fokozatosan ellapulnak, szaruanyag halmozódik fel bennük, míg végül vékony 
szarupikkelyekké alakulnak, és elpusztulnak. Ez az elhalt szarusejtekből létrejött réteg védi meg 
testünket a kémiai és mechanikai hatásoktól, gátolja a párologtatást, valamint a kórokozók 
szervezetbe jutását. E rétegben található pigmentsejtek a Nap ultraibolya sugárzásával szemben 
nyújtanak védelmet úgy, hogy a festékanyag termelődésfokozódása révén bőrünk színe 
sötétedik, azaz lebarnulunk. Az így felszaporodott festékanyag elnyeli az UV sugarak egy 
részét. Függően attól, hogy bőrünk milyen igénybevételnek van kitéve gyorsabban vagy 
lassabban, de állandóan kopik, az alsóbb rétegekből pedig folyamatosan pótlódik.  

   Bőrünk középső rétege az irha, kesztűujjszerűen kapcsolódik a felette lévő felhámhoz. 
Erekkel dúsan átszőtt lazarostos kötőszövet ez, amely a bőr rugalmasságát adja, valamint 
táplálja a felhám sejtjeit is. Az irhában található faggyúmirigyek zsíros váladéka a szőrszálak 
mentén jut a bőr felszínére, hogy bevonja és átitassa a szaruréteget, így biztosítva fokozott 
védelmet a kiszáradással és a kórokozókkal szemben. 

   A bőralja, bőrünk harmadik rétege, rostos kötőszövetből áll, a dolga pedig, hogy az izomhoz, 
vagy a csonthoz kapcsolja a bőrt. Zsírokat raktároz, mely egyfelől tápanyagraktárként 
funkcionál, másfelől hőszigetelő, illetve a mélyebben húzódó szöveteket, szerveket védi a 
mechanikai behatásokkal szemben.  

    A felhám fő feladatai tehát, hogy a bőr legfelső védő rétegét fenntartsa, és a pusztuló 
szaruréteget folyamatosa megújítsa. Az irha adja bőrünk rugalmasságát és tartósságát, a 
bőralja pedig alapokat biztosít, hozzákapcsolja bőrünket a vázrendszerhez, és energiát 
raktároz szervezetünk megfelelő működéséhez. 

   Jól látszik, hogy az egyes rétegek fizikailag és funkcionálisan is, egymással összekapcsolódva 
egységet alkotnak, mely egység adja azt a „vonalat”, ami a szervezetünket a fizikai szinten 
egyrészt elválasztja és védi a külvilágtól, másrészt összekapcsolja vele. Ezt látva egyértelművé 
válik, hogy bőrünk elváltozásai, megbetegedései milyen üzeneteket hordoznak magukban. 

 

   A pikkelysömör olyan bőrelváltozás, melynek nyomán a bőrünk extrém módon 
megvastagodik. Hosszú ideig megmaradó, körülírt vörös foltok keletkeznek, amik szürkés vagy 
ezüstös pikkelyekben hámlanak le. Túlzott mértékű elszarusodás történik tehát, vagyis sokkal 
jobban elhatárolódunk a környezetünktől. Történt, vagy épp történik valami, ami miatt úgy 



hisszük, hogy erőteljesebb, hangsúlyosabb védelemre van szükségünk még akkor is, ha az igen 
kellemetlen, olykor igen fájdalmas, ráadásul esztétikailag is lehangoló. Mégis működésbe lép a 
tudatalatti program, és elindul a „védőpáncél” megalkotása.  

  A páncél a természetben is előfordul, és igen jó szolgálatot tesz azoknak az élőlényeknek, akik 
elpusztulnának e testrészük nélkül. Egy rák vagy egy teknős számára fontos a páncél védelme. 
De vajon mi van a páncél alatt? Egy puha, lágy, nagyon sebezhető test.  

   Nekünk embereknek semmi szükségünk ilyen komoly védőburokra, hiszen hogyan is tudnánk 
kapcsolódni egymáshoz, ha mindannyian páncéljainkba burkolódzva járnánk-kelnénk a 
világban? Mégis mi lehet az oka annak, hogy ilyen nagy számban fordul elő ez az elváltozás, 
maga a pikkelysömör? 

   Térjünk vissza ahhoz a gondolathoz, hogy a bőrünk egy olyan határvonalat képvisel, mely a 
belsőt összeköti a külsővel. Elhatárol, védelmez – összekapcsol, befogad – érzékel, 
kommunikál. Kiegyensúlyozott állapotban egy csodás oda-vissza áramlás működik a belső és 
a külső világ között. Amikor felborul az egyensúly, megjelenik az elváltozás. Jelen esetben a 
pikkelysömör, ami jelezheti, hogy: Sokkal érzékenyebb vagyok, mint korábban.; Nem vagyok 
elég jó.; Végtelenül nagy a szeretet és törődésigényem, de nem merem beengedni a szeretetet.; 
Megjelent bennem a félelem: a veszteségtől; a kiszolgáltatottságtól; a sebezhetőség 
felvállalásától. 
 
   Hiába vágyunk a gyengédségre, az őszinte, tiszta emberi kapcsolatokra, ha nem merjük 
felvállalni önmagunkat. Hiába vágyunk arra, hogy közeledjenek felénk, ha távolságtartásra 
kényszerít a bennünk tomboló félelem. Szenvedünk, de már elegünk van belőle. Arra vágyunk, 
hogy végre jöjjön valaki, aki megment bennünket, kiszabadít a szenvedés vártornyából, és 
elhozza számunkra a jól megérdemelt örömöt. Ám ez nem történik meg. S, hogy miért nem? 
Azért, mert mi magunk zárjuk be saját magunkat páncélunk börtönébe, s választjuk a 
szenvedést az öröm helyett. Igaz tudat alatt hozzuk meg ezt a döntést, ezért nem csoda, ha 
kiborulunk attól, hogy a gyógyulásunk felelősségét is a kezünkbe akarják adni. De mégis csak 
mi döntünk, és a vártorony vaskos ajtajának a kulcsa is nálunk van. A saját kezünkben, vagy 
ahova eldugtuk. 
   Ahogy a mondás is tartja: „A durva külső mögött érzékeny lélek lakozik.” – ha valódi 
kapcsolódást szeretnénk, érdemes a felszínen túl a dolgok mélyére menni. Érdemes kinyílni, és 
a félelmeink ellenére bátran vállalni azt, akik vagyunk, olyannak, amilyenek vagyunk. Aki csak 
azért szeret bennünket, és csak azért van velünk, mert megfelelünk az elvárásainak, az nem 
őszinte emberi kapcsolatot mutat. Aki a sebezhetőséget gyengeségnek tekinti, annak még soha 
nem volt módja megtapasztalni a valódi belső erőt. A szív erejét. Az őszinte, tiszta, elfogadó és 
befogadó, feltételek nélküli szeretet. Ennek megélésére hív a bőr pikkelysömörös elváltozása. 
Pont ezért nem elegendő a csupán tüneti kezelés. Szükséges és fontos, de a tartós gyógyuláshoz 
azt is fontos meglátni, hogy a bőr a szívcsakrához tartozik, így a pikkelysömör a szívcsakra 
kiegyensúlyozatlanságára mutat rá. Amíg ezzel nem foglalkozunk, addig biztosak lehetünk 
abban, hogy a tünetek megjelenése és eltűnése időleges, és folyamatosan hullámzó. Hol jobban 
vagyunk, hol rosszabbul, mert a páncélunk nem tudja kiválogatni, hogy mit engedjen át és mit 
ne. Kívül tartja a rossznak vélt dolgokat, de ennek nagy ára van, hiszen a vágyott dolgok is 
szükségszerűen kívül maradnak. 

   A szívcsakrában jelenik meg az a minőség, amit úgy írhatunk le: „Mi”. A sok kis emberi én 
helyét felváltja az „Egyek vagyunk” minősége. Kapcsolódunk valódi önmagunkhoz, végtelen 
isteni lényünkhöz, és a fizikai szinten létező személyiségünket – a kis ént – átitatja a mindent 
átható Szeretet, ami gyógyít. Valóban gyógyít. Hiszen teljesen más minőség, mint a földi 
világban használatos szeretet, ami elvár és kontrollál. A két minőség olyan távol van egymástól, 



mint föld és ég. Ebben a „Mi” állapotban, a Szeretet legszentebb állapotában nincsenek 
védőburkok, csak az Van, aki Vagyok. Megértjük, és megéljük, hogy milyen is az igazi, valódi 
kapcsolat önmagunkkal, amit a fizikai szinten is komoly változás kísér, hiszen az elvárásokkal 
teli szeretetet felváltja a feltételek nélküli, valódi Szeretet. 
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