
A pszichoterápiás ta-

pasztalatok igazolták, 

hogy a meg nem élt lel-

ki feladatok úgymond 

szomatizálódnak, va-

gyis a testben jelentkeznek, ott fejtik ki hatásu-

kat. Aki nem volt hajlandó szembenézni konf-

liktusaival, kénytelen lesz az immunrendszere 

által megvívni a harcot a fertőzések kórokozói-

val. Akik nem reagálnak az élet ingereire, majd 

reagálni fognak helyette a kórokozókéra. A tu-

dat szintjén elkerült konfl iktusok, sőt harcok 

annál hevesebben bontakoznak ki a test szín-

terén. Ám ha az ember mégis felveszi a harcot, 

megóvhatja szervezetét a fertőzésektől.

Kézenfekvő, hogy ami formát és alakot 

ölt, annak értelme és jelentése is van, hi-

szen semmi sincs értelem nélkül ezen a te-

remtett világon. Miért éppen az egyértelmű 

formában megjelenő kórképekkel lenne ez 

másként? Ha megtanulunk olvasni a tüne-

tek nyelvén, nyitott könyvvé válik testünk és 

lelkünk. Az okok keresése során egyre biz-

tosabban megtaláljuk a tünet értelmét, így 

lassanként az élet megoldandó feladataihoz 

vezető útnak tekinthetjük betegségeinket.

Örülök, hogy ezentúl Magyarországon is 

megjelenik egy kiadvány, amely e szemlélet 

elkötelezettje és hasonló gondolatokat éb-

reszt. Figyelembe véve, hogy ez a szemlélet-

mód Németországban oly mértékben elter-

jedt, hogy irodalma mintegy ötmillió kötetre 

rúg, könyveim pedig 20 nyelven, 140 fordí-

tásban jelentek meg világszerte, bátorkodom 

kijelenteni, hogy Magyarországon is hason-

ló léptékű lesz a fejlődés, s ehhez nagyban 

hozzájárulhat ez az új kiadvány. A magam 

részéről szíves-örömest segítem e munkát 

előadásaimmal, hogy a magyar olvasókat is 

megismertessem a kórképértelmezés és a tel-

jes körű orvoslás legújabb felismeréseivel.
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