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A szék mellett... Dr. Csiszár Róbert biológiai
fogászati tanácsai
„A fogászati problémák végigkísérik életünket, és felmerülő kérdéseinkre
sokszor nem kapunk választ.”
Tisztelt Doktor Úr!
Arra szeretnék választ kapni, hogy lehetnek-e
a fogaknak idegi tünetei. Ugyanis hónapok óta
küszködöm az alsó bölcsességfogaimmal, hol
az egyik gyullad be, hol a másik. A fogorvos
szerint nincs elég hely az állcsontban. Ugyanakkor azt vettem észre, hogy amikor fájnak,
kedvetlen leszek, szinte depressziós. Azt szeretném tudni, hogy ez normális-e. Azt tudom,
hogy a bölcsességfogaimtól lassan meg kéne
szabadulnom.
Üdvözlettel: Sz. Zoltán

A biológiai fogászat
és a pszichés kórképek
A működési körök és a fogak kapcsolatát
korábban már tisztáztuk (lásd ábra).
A fogak betegségei, és elsősorban krónikus
betegségei – a működési körhöz való kapcsolat
miatt – pszichés tüneteket is mutathatnak. Ez
elsősorban a hosszú ideje fennálló fogbetegségek kísérő tünete lehet, hol erősebb, hol gyengült mértékben. Mindannyian tudjuk, hogy az
idült fogfájdalom befolyásolja a hangulatunkat,

„Fogidegek”
Kedves Zoltán!
A magyarázathoz megint csak vissza- vagy át kell nyúlnunk a kínai orvosláshoz. A kínai belgyógyászati diagnosztikában és a betegségek kezelésében a test és a lélek, illetve az
idegrendszer sohasem volt kettéválasztva. Az egyes kóros állapotok leírásánál mindig hangsúlyt helyeztek a
pszichés történésekre, és megadták a
megfelelő terápiát is. Ennek szellemében – mivel a pszichés és szomatikus (testi) történések „egy” rendszert képeznek – nézzük az egyes
akupunktúrás csatornarendszerek „idegi” tüneteit. Ezek a csatornarendszerek vagy másképpen működési körök behálózzák az egész
szervezetet, és a működésük szempontjából
megkülönböztetünk normál (egészséges), túlműködéses és alulműködéses állapotokat. Ez
utóbbiak lelki-idegi hibás magatartásformákban jelennek meg. Ezek a kínai belgyógyászatban ugyanolyan diagnosztikus jelek, mint bármely más testi tünet. Például a szív-vékonybél
rendszer esetében (melyekhez az Ön bölcsességfogai is tartoznak) a lelki tünetvariációk így
festenek:
alulműködés: sírás, kimerülés, lelki kifáradás, depresszió;
normál állapot: érzelemgazdagság, barátságosság;
túlműködés: mánia-eufória, csillapíthatatlan
nevetés.

de hogy ezek a fájdalmak különböző jellegűek,
az kevésbé ismert. Minden fogfájdalom más
jellegű fájdalom. Természetesen most nem a
fájdalom intenzitására, szaggató, tompa vagy
lüktető jellegére, a hideg-meleg érzékenységre
gondolok, hanem hogy milyen típusú lelki folyamatokkal járhatnak együtt. Ezek a krónikus
fogfolyamatok vagy a foghoz tartozó ínyfolyamatok tüneti képét újabb dimenziókkal bővítik. A fogcsoportokra vonatkozó leggyakoribb
lelki hangulati tényezők a következők:

Felső nagyőrlők, alsó kisőrlők: – rágódás,
aggódás, szomorúság.
Bölcsességfogak: – aggódás-nyugtalanság,
kimerülés, lelki kifáradás, depresszió.

Az amalgám-higany
terhelés lelki tünetei
Meg kell itt említenem az amalgámterhelés
tünetegyüttesének lelki vonatkozásait is. A következő lelki tünetekkel találkozhatunk: izgatottság, depresszió, kimerültség, álmatlanság,
ingerlékenység, koncentrációcsökkenés, memóriagyengülés, energiahiány, idegesség, szívtáji
nyomó érzés, félelemérzet, önbizalomhiány. A
krónikus nehézfémterhelés, mely eredhet a külső környezetből származó ólom-, kadmiummérgezésből, illetve a belső környezetet jelentő
amalgámtömések összetevő komponenseiből,
elsősorban a higanyból, „lelki” jellegünkben is
maradandó károsodást okozhatnak.
A fogak és a lelki folyamatok közötti összefüggések ismerete a régóta meglévő, de nem
kezelt fogproblémáink egyéb hatásaira hívhatja
fel a figyelmünket. Így rákényszerít bennünket
a halogatott „fogügyek” mielőbbi megoldására.
Üdvözlettel, jó egészséget kíván
● Dr. Csiszár Róbert
Dr. Csiszár Róbert fogszakorvos, a komplementer/biológiai fogorvoslás honoris causa
tanára, vizsgáztatója.
A kérdések feltehetők levélben a szerkesztőség címén és az interneten a www.biodent.hu/
Tanácsadás rovatban.

Metszőfogak: – félelem, bizonytalanság, álmatlanság.
Szemfogak: – nyugtalanság, izgatottság, harag, düh.
Felső kisőrlők, alsó nagyőrlők: – kiábrándultság, levertség, indítékszegénység, gyengeerőtlen hang.
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