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Belsô tartásunk, világhoz
való viszonyunk nagyban
befolyásolja gerincünk hely-
zetét, állapotát, s ez össze-
függ azzal, hogy állás, járás
közben milyen irányba néz a
lábfejünk. Ugyanaz visszafelé
is igaz. Aki egyenesen jár,
nem tér ki a konfliktusok elôl,
felvállalja azokat. A kifelé
nézô lábfejû, kacsázó járású
ember minden elôl kitérô,
sértôdött személyiség, míg a
befelé forduló lábfej zárkó-
zottságra utal. Gazdája ál-
landó bizonytalanságban él,
s szüntelenül támadástól tart-
va örökké védekezik.
Rendkívül árulkodó az is, hogy
hanyatt fekvésben, laza, el-
engedett testhelyzetben ho-
gyan állnak a lábfejek.
1. Egyenes tartás – a meden-

ce feszülésére utal. Az ilyen
ember soha nem tud ella-
zulni, állandó erôs kontroll
alatt tartja önmagát.

2. Bal láb egyenes, jobb láb
lazán kifelé dôl – a szemé-
lyiség férfias oldala stabil,
rendezett, de érzelmileg
sérült, zárkózott.

3. Bal láb lazán kifelé dôl,
jobb láb egyenes – a nôi
oldal az erôsebb, érzelmi-
leg könnyebben nyit,
fôként érzelmei alapján
dönt.

4. Mindként láb lazán kifelé dôl
– mind nôi, mind férfi olda-
la stabil, rugalmas, harmo-
nikus, oldott személyiség.

A talp lenyomatát vizsgálva
igen szembetûnô, egyéni jel-
legzetességeket figyelhetünk
meg. A leggyakoribb elválto-
zások a következôk:
1. A talp belsô ol-

dali részé-
nek meg-
k e m é -
nyedé-
se, el-
szaruso-
dása –
g y a k o r i
c s í p ô f i -
camban,
térd és
g e r i n c -
b á n t a l -
mak, vala-

mint a genitáliák betegsé-
ge esetén. Konokság, ke-
ménység, anyagiasság jel-
lemzi az ilyen embert, testi-
lelki visz-szatartásra való
hajlama túlsúlyban vagy
székrekedésben is megnyil-
vánulhat.

2. A külsô talpél magvasta-
godása – az illetô kedveli
a földi élvezeteket, nehe-
zen rugaszkodik el a kézzel
fogható valóságtól, szereti
a katonás rendet és a ké-
zügyességet igénylô fel-
adatokat.

3. A sarok hátsó külsô élének
megvastagodása – kie-
gyensúlyozatlan személyi-
ség, megvalósíthatatlan
álmokat hajszol, elmara-
dásai pótlásával foglalko-
zik, meggondolatlan, el-
ôbb cselekszik, csak utána
gondolkodik.

4. Nincs vagy nagyon kicsi a
saroklenyomat – az em-
bernek a világgal, az
anyagi dolgokkal rossz a
kapcsolata, ha tehetséges
is, nem tudja azt kamatoz-
tatni.

5. Széles, teljes lenyomatot
adó nagy sarok – gazdája
szereti az életet, megtalál-
ta helyét a világban, az
élet kihívásait feladatnak
és nem nyûgnek tekinti.

A lábujjak egymáshoz való
viszonyában a nagylábujj az
„én” jelképe. Kitüntetett kap-
csolatban van a társat, illet-
ve gyerekeknél a szülôt jel-
képezô 2. ujjal. 
A 3-5. ujjak jelképezik az
összes többi embert, be-

leértve az illetô
gyerekeit is.
1. A 2. lábujj

felé elhaj-
ló nagylá-
bujj - önál-
lótlan, gyen-
ge szemé-
l y i s é g r e
utal, aki
m i n d i g
másokba
kapasz-
kodik.

2. A nagylábujj talp felôli
belsô részének kipúposo-
dása – a tehetség jele, mi-
nél erôteljesebb, annál ki-
fejezettebb a tehetség.

3. A nagylábujj külsô felének
bôrkeményedése – az il-
letô még nem találta meg
helyét a világban. A tehet-
ség jelével együtt arra
utal, hogy nem a megfe-
lelô helyen tevékenykedik.
Sürgôs változtatásra lenne
szüksége vagy a munkájá-
ban, vagy magánéleté-
ben attól függôen, hogy a
jobb vagy a bal lábon
van-e a bôrkeményedés.

4. A 2. lábujj hosszabbra nyú-
lik a nagylábujjnál – az il-
letô fél a visszautasítástól,
nem mer kérni, kívánságát,
vágyait kerülô úton éri el.

5. A 2. lábujj „ráül”a nagyujj-
ra – az illetô elnyomottnak,
alárendeltnek érzi magát
társa, vagy szülôje mellett.

6. Egyenes, talajt nem érintô,
felfelé álló 2-3. ujj – kifino-
mult látásra, vizuális beállí-
tottságra utal.

7. Felfelé álló, talajt nem
érintô 4-5. ujj – kifinomult hal-
lás jele, az illetô meghallgat
más-okat, de nem tûri a kri-
tikát.

8. A 4. ujjnak aláhajló 5. ujj –
a türelmetlenség, a „lelki
süketség”jele, az illetô
nem akarja hallani a rá vo-
natkozó kellemetlen dol-
gokat.

A láb jeleinek „olvasása” kön-
nyen elsajátítható. Azonban
„egy jel nem jel”, így óva intek
mindenkit attól, hogy egyetlen
jelzésbôl mesz-szemenô követ-

keztetéseket vonjon le,
mivel azt a láb egyéb

jellegzetességeinek is
alá kell támasztania.

Hegedûs Eta
Reflexológia,

spirituális
gyógyítás,

színterápiás
tanfolyamra

bejelentkezés:
06 (20) 929-2666

Készítsünk egy idômérle-
get: írjuk össze a lap egyik
oldalára azt az idôt, amit
a fejünkre fordítunk a
sminkeléstôl a tanulásig,
a másik oldalon pedig ve-
gyük számba azt az idôt,
amit a lábunkra. Ha csak az
idôráfordításokat tekinte-
nénk, vajon egyensúlyban
lenne a mérleg? 
A lábunk olyan, mint egy
precíziós óraszerkezet 28
csontból, 114 ínbôl és 20
izomból áll. Ha az óraszerke-
zet egyik fogaskerék-tenge-
lye elgörbül, akkor nem csak
az az egy fogaskerék jár
rosszul, hanem az egész óra.
A csontok az inak és az izmok
segítségével boltíves szerke-
zetet alkotnak, a hosszanti és
az erre merôleges harántbol-
tozatot. 

Az emberek 20 – 30 %-
ának van lúdtalpa, hosz-
szanti boltozat süllyedése,
míg a harántboltozat az
emberek 99, 9 %-nál defor-
málódott.

Nem csoda ez, hiszen vala-
mennyien cipôben járunk és
a lábujjak alatti terület járás
közben nem mozoghat, csak
úgy el van, mint üvegben a
befôtt. Ha a kezünket bezár-
nánk egy csôbe, vajon ké-
pesek lennénk mindazon
mozdulatokra, melyeket
meg tudunk tenni? A láb
ugyanolyan fogó szerkezet,

mint a kéz, hisz
van, aki

a

l á -
bával fest ké-

pet. A láb a testtö-
meg 1 %-a, s ez cipe-

li a 99-et, hiszen a láb-
unkra nehezedik a
teljes testsúlyunk.
Egy távolugrónál
végzett mérések,
megfigyelések
tanúsága sze-
rint: amikor
elrugaszko-
dott és talajt
ért, azon a
t a l p r é s z e n ,
ahol a legna-
gyobb volt a ter-
helés, ott ötventon-
nányi erôhatást mér-
tek. Döbbenetes, nem? 
A súly-erô és a mozgás ereje
összeadódik. Ha csupán me-
gyünk, ez az erô biztosan ki-
sebb, lehet, hogy csak két és
fél tonna. Életutunk során
annyit gyalogolunk, hogy az-
zal háromszor megkerülhet-
nénk a Földet. Innen már rö-
vid számolás után eljutunk
oda, hogy összesen hány
tonnát cipel egy élethossz
alatt a lábunk…  

A reflexológusok szerint talp-
unk a test mikrokozmosza.
Minden szervünk, testrészünk
összekötetésben áll a lábun-
kon található ún. reflexpont-
jával. Amikor állunk, súlyunk-
nál fogva talpunk reflexzóná-
it biofizikai ingerlés éri, amely
eljut az adott zónához tarto-
zó belsô szervhez, s ez a fo-
lyamat kémiai vagy bioké-
mia reakciókat is kiválthat. A
láb statikai betegségei hat-
nak a reflexzónákon keresz-

tül a szervekre, illetve a test
betegségei megjelennek
a talpi zónákon. A hatás-

mechanizmus mindkét
irányból mûködik. Is-

meretes, hogy van-
nak egy-, két-
és ötperces zó-
nák, maximum

ennyi ideig
ajánlott ô-

ket stimu-
l á l n i

olyan
azonban

nem létezik,
amelynek egy
tízórás ingerlés jót
tenne. Márpedig ha
egész nap „talpon

vagyunk”, a kényelmetlen
divatcipô és az egyen-

lôtlen terhelés folyama-
tos nyomást gyakorol
bizonyos területekre.

A talpon megjelenô
bôrkeményedés a helyte-

len terheltség kivetülése.
Egy rossz cipô okozta bôrke-
ményedés tehát nemcsak a
talp problémája, hanem az
adott területtel kapcsolat-
ban álló szervé is. 
Az ortopresszúra a talpi ref-
lexzónák elemzésére és ke-
zelésére alkalmas új típusú
ortopédiai és reflexológiai
állapotfelmérô és terápiás
módszer. Gyermekgyógyá-
szatban elsôsorban a korai
szûrés, a fejlôdés során észlel-
hetô eltérések idejében tör-
ténô felismerése a cél. Az
optikai podográfia a talp
nyomáseloszlását, annak el-
téréseit látványos színtérkép
formájában jeleníti meg a
képernyôn, melybôl megáll-
apítható a szervek reflexzó-
náinak két lábon eltérô ter-
heltsége, az esetleges moz-
gásszervi betegségek, egyéb
testi panaszok. Az állapotfel-
mérés alapján életmód ta-
nácsadással, speciális láb-
tornával, egyedi talpbetéttel
illetve talpmasszázzsal java-
solt a láb struktúráját, egyes
zónáinak túlzott vagy csök-
kent nyomását természetes,
egészséges helyzetbe hozni.
Mindezek szó szerint LÉ-
PÉSRÔL – LÉPÉSRE fejtik ki ha-
tásukat.

Dr. Máté József
Tel/Fax: 06-82/311-953

Ezen ÁLL vagy BUKIKÁrulkodó lábak
Testi-lelki sérüléseink, betegségeink, sôt életünk minden eseménye nyomot hagy
rajtunk. Szervezetünk ezekre számtalan módon reagál: keringésünk élénkül vagy
lassul, megváltozik izomtónusunk és testtartásunk is. „Amint fent, úgy lent is”–
mondta Hermész Triszmegisztosz, azaz a dolgok egyszerre több síkon, több mik-
rorendszerben is megjelennek. Ilyen rendszerünk a fül, a kéz, az arc, a szem, s
nem utolsó sorban a láb is.

PEDIKOM KFT.
Corvin Áruház, II. emelet, 

Budapest, Blaha L. tér

Központ:
1183 Budapest, Nefelejcs utca 22.

Telefon: 297-6061

Dr. Máté József
1025 Bp., Pusztaszeri út 12. I/2.

Telefon: 06 (20) 451-1481
Kaposvár, Rippl-Rónai u. 14.

Telefon: 06 (82) 418-805

Gondolta volna, hogy ez a szólásmondás szó szerint és átvitt értelemben is igaz, 
ha a talpunkra, lábunkra vonatkoztatjuk. Mindannyian ezen állunk, vagy bu-
kunk, ha nem foglalkozunk vele kellôképpen

Számítógépes
talpvizsgálat és egyedi

talpbetétkészítés


