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Tanulságos eseteim vannak újabban....a titok megbetegítő erejére világítanak rá. Gyakran 
előfordul, hogy a sejtjeinkben eltárolt múltbéli emlékek, rossz érzések azért olyan 
megbetegítő erejűek, mert titok övezte a létrejöttüket, és nemcsak hogy senki nem védett meg 
minket az adott helyzetben, de ki sem mondhattuk magunkból az átélteket, meg sem 
oszthattuk senkivel, tehát feldolgozni sem lehetett... 

Gyönyörű, magabiztos hölgy, agresszíven terjeszkedő, már az életét veszélyeztető daganata 
akkor áll meg a növekedésben, amikor közös munkánk során feltárjuk, hogy milyen 
gyermekkori borzalmas emlékek lenyomata van eltárolva benne...amikről senkinek nem volt 
szabad beszélnie.... 

Nagyon mély érzésű, csupa szeretet hölgy méhdaganata előzményeként a gyermekkorában 
átélt szexuális erőszakot találjuk, melyet támadója életveszélyes fenyegetése miatt titokban 
kellett tartania.... 

Egy másik hölgy áttétes melldaganata magyarázataként durva és bántalmazó apja 
erőszaktevése bontakozik ki, melyet szintén nem volt szabad elmondania senkinek... 

Akad olyan hölgy is, aki sok éven át titokban tartotta férje hűtlenségét a családban, kímélni 
igyekezett a férjet a jogos családi haragtól, magát meg a konfliktus felvállalásától...viszont a 
szeretőt naponta látnia kellett...ki nem mondott, fel nem vállalt és fel nem  dolgozott indulatai 
végül őt magát betegítették  meg súlyosan... 

És végül eszembe jut a praxisomból egy tündéri 6 éves kisfiú is, aki iskolakezdéskor egy 
értelmileg retardált gyermek képét mutatta. Hamarosan kiderült, hogy a családban tabutéma 
volt a születése, és titokban kezelték, hogy ikertestvére is volt, aki a szüléskor meghalt....erről 
a gyermek "nem tudott", de minden rajzán két egyforma kacsa, két cica, két kutya (stb) 
szerepelt....A fatesztjében pedig a fészekbe két fiókát rajzolt, akik kiestek, és az egyik 
meghalt....vagyis tudattalan szinten mindent pontosan tudott....A terápia során az édesanyával 
megbeszéltük a titok megbetegítő erejét, ő ahogy tudta, beszélgetett erről a kisfiúval, mi pedig 
játékterápiával dolgoztuk fel a témát....a gyermek állapota gyorsan javult, dadogása is 
megszűnt, és képességei is ugrásszerű fejlődésnek indultak. 

A tudattalanban, a morfogenetikus mezőben nincsenek titkok. Testünk is mindenre pontosan 
emlékezik, sejtjeinkben mindent eltárol. Eltitkolt érzéseink hatalmas energiája bennünk 
rombol. 

Vigyázzunk a titkokkal, az ilyen titkokkal...hacsak lehet, ne legyenek....Ha pedig vannak, 
tárjuk fel őket, amint lehet...egészségünk érdekében. 
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