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Η ανάγνωση αυτού του βιβλίου προϋποθέτει ότι ο αναγνώστης 
είναι γνώστης της Ανθρωποσοφίας και της οπτικής της γωνίας 
για το ανθρώπινο ον. Καλό θα ήταν να έχει αναγνώσει τα 
βιβλία του Rudolf Steiner: Εσωτερική Επιστήμη, Θεοσοφίa και 
Θεραπευτική Εκπαίδευση.
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Ο Rudolf Steiner  παρουσίαζε γενικά τις παραδοσιακές παι-
δικές ασθένειες ως σημάδια, βοηθήματα, δοκιμασίες και συνο-
δά συμπτώματα της φυσικής διαδικασίας της ανάπτυξης του 
παιδιού και της ωρίμανσης του ανοσοποιητικού του συστήμα-
τος. Μας βοηθά να κατανοήσουμε τη βαθύτερη σημασία και 
διαχείρισή τους στο πλαίσιο της ανθρώπινης ανάπτυξης. Πι-
θανώς επειδή τα εμβόλια για την καταστολή αυτών των ασθε-
νειών ήταν πολύ λιγότερο συνηθισμένα και διαδεδομένα στην 
εποχή του, δεν αναφέρεται διεξοδικά σε αυτά. Ωστόσο, στο 
τελευταίο απόσπασμα δεν παραλείπει να κάνει μια ιδιαίτερα 
σημαντική προειδοποίηση για το μέλλον.  
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