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 Introducere

Dragi cititori, dragi cititoare

Vi s-a întâmplat să aveți stări de disconfort fizic și ați fost deseori 
la medic, însă acesta nu a putut constata ceva organic? Vi s-a reco-

mandat, probabil, un medic specialist, dar nici acesta nu a diagnosticat 
o boală fizică? Este foarte posibil să fi mers de la un doctor la altul, dar 
durerile să nu dispărut, și nici grijile și întrebările dumneavoastră; iar 
la un moment dat doctorul sau chiar dumneavoastră înșivă suspectați 
că simptomele – întrucât nu s-a constatat nimic fizic – sunt de natură 
psihică sau „psihosomatică“.

Dar care sunt „cauzele psihice ale simptomelor fizice“? Ce este psi-
hosomatica? Și cum pot fi vindecate afecțiunile psihosomatice? Există 
multe răspunsuri la aceste întrebări. Unele sunt greșite, superficiale, 
altele nu fac decât să creeze noi probleme. În această carte veți primi 
răspunsuri care sunt pe de o parte fondate științific și pe de altă parte 
oferă ajutor practic pentru soluționare.

Pentru a nu cumpăra „orbește“, am dori să vă prezentăm în cele 
ce urmează conceptul cărții, protocoalele noastre terapeutice și mo-
dul de gândire. Vom descrie atât aspectul fizic, cât și cel psihologic al 
problemelor psihosomatice, precum și – un lucru foarte important pen-
tru noi – interacțiunea dintre suflet, corp și lumea socială. Combinăm 
cunoștințele și experiența a două direcții psihoterapeutice: una este 
terapia comportamentală, cealaltă este terapia sistemică.

Cartea noastră pornește de la următoarele ipoteze de bază:

  Credem că știința medicală poate și trebuie să joace un rol impor-
tant în psihoterapie și că medicina și psihoterapia sunt complemen-
tare, și nu alternative care se exclud reciproc.

  Suntem mai interesați de rezolvarea problemelor decât de modul de 
a le explica.
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 Introducere

  În prezent problemele pot fi rezolvate cel mai bine chiar de către cei 
afectați. Acest lucru sporește responsabilitatea personală a fiecărei 
persoane în ameliorarea sau eliminarea durerilor.

  Psihicul și corpul formează un cuplu care face parte din comunita-
tea socială.

Pentru a demonstra aceste puncte de vedere, ne-am decis în favoa-
rea unui format neobișnuit: toți cei implicați în întregul complex de 
boli psihosomatice nu vorbesc doar ei înșiși, ci se adresează unul altuia 
pe scena cărții. Unele capitole sunt dedicate individual participanților, 
altele, interacțiunii acestora.

Puteți citi cartea de la început până la sfârșit sau, pentru secțiunile 
despre părțile individuale ale corpului, puteți, de asemenea, să înce-
peți cu capitolul care vă interesează cel mai mult și de acolo să căutați 
altele.

  În primul rând, îi prezentăm pe toți cei implicați: este vorba de pa-
tru persoane diferite care au simptome psihosomatice tipice, corpu-
rile și organele acestora, rudele lor și specialiștii. 

  Apoi vă explicăm ce se înțelege prin „psihosomatică“.
  Urmează interacțiunea dintre organe și controlul acestora de către 

sistemul nervos.
  Apoi, capitol după capitol, sunt prezentate acele organe pentru care 

sunt raportate cele mai multe afecțiuni.
  Ultima parte se referă la conexiunea dintre organele deranjate – 

se poate spune și „deranjante“ – cu sufletul, stilul de viață al celor 
afectați și locul lor în lumea socială. La prezentarea acestor planuri 
diferite, uneori ne aplecăm direct asupra organului sau psihicului 
individului printr-o m etodă de „apropiere“, alteori privim mai de-
grabă conexiunile superioare între suflet, corp și lumea socială. În 
această a treia parte vom arăta cum să depășim boala psihosomati-
că. Există cinci faze ale procesului de vindecare, pe care vi le vom 
prezenta pas cu pas, cu ajutorul celor patru suferinzi care descriu 
situațiile cu care s-au confruntat.
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Introducere

Prin scrierea despre psihosomatică și psihoterapie, ceea ce este 
scris poate deveni terapie pentru cititorul însuși: biblioterapie, sau, 
mai exact, auto-tratament prin citire. Diferența hotărâtoare dintre psi-
hoterapia directă și biblioterapie este următoarea: noi (autorii) nu vă 
cunoaștem personal (pe dumneavoastră, cititorii) și invers. Dacă în-
tâlnirile personale devin adesea un element major al tratamentului în 
psihoterapie, în lectură acest lucru se rezumă doar la conținutul cărții. 
Prima are avantajul că subiecte importante pot fi aprofundate perso-
nal și neînțelegerile pot fi corectate în conversație. Cu toate acestea, 
citirea fără o întâlnire față în față are, de asemenea, avantaje: aveți 
mai multă libertate în modul în care utilizați conținutul. Puteți să vă 
îngăduiți să recitiți o pagină și puteți citi oricând și oriunde. Desigur, 
puteți citi cartea „pur și simplu“, fără să o aplicați pentru dumneavoas-
tră sau pentru oricine altcineva, lucru care ține în întregime de dispo-
ziția dumneavoastră. Sperăm, desigur, că aceste rânduri vă vor fi de 
ajutor și vă dorim o lectură plăcută.

Hans Lieb, 
Andreas von Pein
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