A SZERVGYÓGYÍTÓ SZUGGESZTIÓS MONDATOK
Fontos tudnivaló, hogy ezek a mondatok nem helyettesítik a természetgyógyászati terápiákat, az
orvosi kezeléseket, gyógyhatású készítményeket, gyógyszereket, hanem kiegészítik azt.
A szervgyógyító mondatok alkalmazásánál lassan, monoton hangon, hangosan ismételjünk.
Nos, mi a szervgyógyító mondatok titka?
Mélytudatunk szimbólumokban "gondolkodik".
Szemünk akkor betegszik meg, ha nem szívesen
látjuk magunk körül az embereket vagy az adott
élethelyzetet.
Lábunkkal akkor vannak problémák, ha
kételkedni kezdünk célunk elérhetőségében.
Miért? A magyarázat egyszerű. Mélytudatunkban
a haladás, a célmegközelítés szimbóluma a láb.
Ha életproblémáinkat nehezen emésztjük meg,
akkor gyomrunk és beleink mondják fel a
szolgálatot.
Az örömhiányban élő embernek a szíve megy tönkre, a gyűlölködő ember rákot kap.
Ilyen egyszerű lenne? Természetesen hosszasan lehetne bizonyítani a leírtakat, és fiziológiai
magyarázatot is lehetni hozzá fűzni.
A végeredmény azonban a gyakorlással mutatkozik meg, és minden túlzás nélkül állítható:
fantasztikus gyógyulások forrása az itt felsorolt szervgyógyító szuggesztiók mindegyike.
Az eredményeket magyar orvosok is saját szemükkel láthatták.
Pozitívan nyilatkozott erről Dr. Fügedi Agáta orvos, Dr. Rakk Erika orvos, Dr. Takách Gáspár
pszichiáter - egy általa ellenőrzött tanfolyam-sorozatban. Még számos nagytekintélyű orvost
felsorolhatnánk, de lássuk, milyen mondatokat kell alkalmaznunk az egyes betegségeknél.
Szemproblémák/ szürke hályog / zöld hályog
A világ csodálatos, és én örömmel nézem ezt a csodát. Szeretlek szemem, és köszönöm, hogy
nagyszerűen működsz. Színes, érdekes személyiség vagyok és ragyogóak a kilátásaim látóterem és
látóköröm napról napra kiteljesedik
Gyermekek rövidlátásának gyógyítása éjszakai szuggesztiókkal
Minden napon újra és újra felfedezed a világ szépségét és örömmel gyönyörködsz benne.
Asztma
Örömmel és szeretettel lélegzem.
Cukorbaj és hasnyálmirigy problémák
Az élet számomra édes és tökéletes lelki egyensúlyban vagyok.
Pattanásos bőr
Szeretlek bőröm, tisztának és erősnek érzem magam.
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Ágybavizelés, éjszakai szuggesztió gyermeknél
Biztonságban vagy, szeretünk.
Allergia
Erős, kiegyensúlyozott személyiség vagyok, élményeimet pozitív eredménnyel dolgozol fel.
Dadogás
Örömmel beszélek másokhoz, szeretettel fejezem ki gondolataimat.
Epekő
Problémáim feloldódnak és megoldható feladatokká változnak.
Emésztőszervi problémák
Könnyedén emésztem meg problémáimat,
örömmel dolgozom fel új élményeimet.
Fogproblémák
Képes vagyok határozottan dönteni és döntéseim a
javamat szolgálják.
Kopaszság
Nagyszerű ember vagyok és higgadtan mérlegelem
életem eseményeit.
Női nemi szervek betegségei
Büszke vagyok magamra és örömmel élem meg nőiességemet.
Férfi nemi szervek betegségei, beleértve az impotenciát is
Büszke vagyok magamra, és örömmel élem meg férfiasságomat.
Szívproblémák
Szeretlek szívem, és köszönöm, hogy egész életemben értem dolgozol minden nap minden
szempontból egyre több örömöt bocsátok ki szívemből.
Vérnyomásproblémák
Lelkem egyensúlyban van - magabiztos vagyok és elfogadom mások személyiségét is.
Gyulladásos folyamatok
Testemben, lelkemben béke és harmónia uralkodik.
Gyermekbetegségek éjszakai szuggesztióval
Biztonságban vagy, szeretünk.
Mozgásszervi panaszok
Örömmel fejezem ki gondolataimat mozgással és cselekvéssel, szeretlek testem.

Emile Coue

KRISTÁLYVIRÁG TERMÉSZETGYÓGYÁSZ RENDELŐ

2

