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Ko sem leta 2002 objavil prvo izdajo te knjige, sem tako kot verjetno vsak avtor 

upal, da bo mojo knjigo kupilo čimveč ljudi. Obenem pa sem se zavedal, da 

priročnik, ki obsega več kot 800 strani, ni najbolj primeren za to, da bi postal 

knjižna uspešnica. Toda vi, dragi bralci ste iz te knjige naredili uspešnico, za kar 

se vam iz vsega srca zahvaljujem.

Največ pohval sem prejel, ker mi je uspelo knjigo napisati v tako razumljivem 

jeziku, da jo vsakdo lahko razume. Na začetku me je to najbolj skrbelo in veseli 

me, da sem prav zato prejel toliko vaših pisem in zahval. Od takrat že šest let 

vsako leto posodabljam podatke in dodajam novosti, kar me vedno znova močno 

veseli. 

Najbolj vesel bi bil, če bi moral, zaradi številnih novih načinov zdravljenja raka, 

vsakič spremeniti večji del knjige. Na žalost ni tako. V zadnjih letih se ni skoraj 

nič spremenilo, zdravljenje ostaja enako slabo in nisem opazil nobenih večjih 

sprememb, ki bi jih lahko ocenil kot uspešnejše načine zdravljenja. Tudi na 

»alternativnem področju« ni skoraj nobenih premikov. Zdravljenje dr. 

Simoncinija je trenutno v svetu skoraj edino, o katerem razpravljajo kot o 

obetavnem načinu zdravljenja.

Žarišče zanimanja konvencionalne pa tudi nekonvencionalne medicine je na 

žalost še vedno preveč usmerjeno na tumor. Dokler ne bomo pričeli analizirati in 

spreminjati načina življenja, ki je pri posamezni osebi privedel do nastanka 

tumorja, bodo prevladovale terapije, usmerjene na uničenje tumorja, namesto da 

bi bilo zdravljenje usmerjeno na dolgoročni uspeh. Na žalost pa je največji izziv 

onkologije tudi čas. Kako naj bi se nekaj spremenilo, če zdravniki in bolniki ne 

razumejo ali pa ne vedo, da k uspehu vodijo temeljiti pogovori. Bolnikom lahko 

samo svetujem, naj si od terapevtov kupijo več časa, namesto dragih zdravil. 



V tej izdaji sem prvič opisal tudi svoje teoretične poglede na raka.  Kauzanetika 

namreč ni samo suha teorija, pač pa živ sistem, o katerem bomo v prihodnosti 

zagotovo še veliko slišali.

V vsakem primeru ste lahko prepričani, da bom tudi v bodoče vedno »na 

tekočem« in bom skrbel za to, da boste sproti seznanjeni z uspešnimi načini 

zdravljenja raka.
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