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Bevezetés

Ez a könyv a test egy teljesen új rendszerének felfedezéséről, annak 
jelentőségéről és következményeiről szól. Ez az újonnan felfedezett 
rendszer a craniosacralis rendszer nevet kapta. Ez a felfedezés lehető-
séget kínál életminőségünk javítására, függetlenül attól, hogy jelen-
leg milyen szinten működünk. A craniosacralis terápia, valamint az 
abból kifejlesztett SomatoEmotional Release®, illetve a terápiás kép-
alkotás és párbeszéd technikáinak alkalmazása mindannyiunknak 
lehetőséget kínál arra, hogy felfedezzük a gyógyulás és az egészségi 
állapot javításának új lehetőségeit.

A könyv részletesen, első kézből számol be e tudás fejlődéséről és 
a kapukról, melyeket kitárt előttünk a test energiájának használatával 
és az öngyógyítással kapcsolatban.

A Találkozás a Belső Gyógyítóddal új kiadásában nem változtattam 
az eredeti szövegen, amely leírja a craniosacralis terápia kidolgozá-
sához és a módszernek a páciensek vizsgálatában és kezelésében való 
felhasználásához vezető utamat. Ez a történet nem változott, és az 
eredeti szöveget újraolvasva, elégedetten tapasztaltam, hogy hű vol-
tam az igazsághoz. Ezért az eredeti kézirat nem változott.

Az első szöveg megszületése óta azonban számos olyan dolog tör-
tént, amely a craniosacralis terápia alkalmazói számára bevezetett 
„minősítési” eljárást eredményezte. A minősítési eljárás bevezetését 
az tette szükségessé, hogy az egészségügy képviselői számos államban 
megkísérelték a craniosacralis terápiát saját szakterületük alá vonni, 
megakadályozva ezzel más terapeutákat a módszer gyakorlásában. 
Ez bizonyos szempontból a craniosacralis terápia dicséreteként is 
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felfogható, hiszen ezek az emberek nyilván olyasmit akartak kisajátí-
tani, amiben komoly lehetőséget láttak. Másfelől viszont ha ezt meg-
tehetnék, és megszabhatnák, hogy ki gyakorolhatja a craniosacralis 
terápiát, azzal számos, más területen tevékenykedő terapeutát zárná-
nak ki a módszer alkalmazásából.

A craniosacralis terápiát eredetileg olyan kiegészítő eljárásként 
mutattam be, amely hasznos és hatékony módon illeszthető be az 
egészségügy számos ágának gyakorlatába, a masszázstól a fogorvosi 
ellátásig, a gyógytornától a testi-szellemi integrációig. Még mindig 
úgy hiszem, ez a legjobb felhasználása. Ugyanakkor a hatalom- és 
nyereségvágy több helyütt szembetűnő megnyilvánulásai világossá 
tették, hogy elengedhetetlen a craniosacralis terápia független terá-
piás módszerként való hitelesítése, mert így megvédhetjük az egész-
ségügy legkülönfélébb területein dolgozó képzett terapeutáknak a 
craniosacralis terápia alkalmazásához való jogát. Ez egy hétköznapi 
tény, és ennek megfelelően a craniosacralis terapeuták minősítési el-
járáson esnek át.

Hozzáfűztem a szöveghez egy utolsó fejezetet, amely a felfedezé-
sek világának izgalmas újdonságait mutatja be és vitatja meg. Eze-
ken a területeken a craniosacralis terápia számos elismerést érdemel, 
ahogy újabb és újabb lehetőségeket nyit meg, olyan innovatív meg-
közelítéseket mutatva be, melyek hozzásegítik az embereket a gyó- 
gyuláshoz. 
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Előszó

E könyv megszületése óta egy rendkívül izgalmas új fejezet kezdett 
kibontakozni, amely a craniosacralis terápia, az energiaciszták ol-
dása, a SomatoEmotional Release®, valamint a terápiás képalkotás 
és párbeszéd módszerének intenzív és integrált alkalmazását érinti.  
A felmerült és célba vett probléma a poszttraumás stressz szindróma 
(PTSD).

Eme integrált megközelítést a legváltozatosabb esetekben kezd-
tük használni, például gyilkossági kísérlet, nemi erőszak, sátánista 
visszaélés, fizikai bántalmazás és hasonló események visszama-
radt poszttraumás hatása esetén. Egyre gyűltek a saját forrásból és 
más, craniosacralis terápiát alkalmazó szakemberektől származó 
tapasztalatok. Felmerült a elkerülhetetlen kérdés: vajon hatásos-e 
a craniosacralis terápia a belőle kifejlődött technikákkal együtt a 
poszttraumás stressz szindróma kezelésében? Elhatároztam, hogy 
próbát teszek.

Meghívtunk hat vietnámi veteránt, hogy vegyenek részt egy kéthe-
tes intenzív kezelési programon, amely poszttraumás stressz szindró-
májuk panaszainak enyhítésére irányult. Öten közülük férfiak voltak, 
akik problémáik következményei miatt legalább 10 éve álltak már 
kezelés alatt. Valamennyien pánikrohamokban, kezelhetetlen, heves 
dühkitörésekben, koncentrációszavarban, visszatérő rémálmokban, 
rendellenes verejtékezésben és hasonló bántalmakban szenvedtek. 
Egy szó mint száz, képtelenek voltak kereső foglalkozást találni vagy 
értelmes karriert építeni, és komoly családi kapcsolatok kialakításá-
ban sem jártak sikerrel. 
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A hatodik veterán egy nő volt, aki két évet töltött a fronton mű-
tősnőként. Az általa leírtak egybevágtak a MASH televíziós epizód-
jaiban látottakkal. Rémálmok és akut pánikrohamokgyötörték, de 
sikerült eltitkolni a problémáit és megtartani ápolónői állását egy 
kórházban.

Úgy éreztem, ha ezek a veteránok a velünk töltött kéthetes inten-
zív program után komoly javulást tapasztalnak, ez lesz a döntőpróba. 
A terápia végül jóval sikeresebb lett, mint képzeltük. Mind a hat vete-
ránnál számottevő és tartós javulás történt. A megrekedt traumatikus 
energia oldása tűnt a kulcstényezőnek.

Alig várjuk, hogy tovább fejleszthessük és finomíthassuk a mód-
szert, hogy segítségével enyhíthessük a súlyos traumás élmények 
visszamaradt hatásait.




