
Yaşadığımız tüm fiziki ve ruhsal rahatsızlıkların bilinçaltı ve duygusal bir se-
bebi bulunmaktadır. 

Bedenimiz bize mesajlar verir, bunları okuyup kabul ettiğimizde iyileşme yo-
luna gireriz. Yaşanılan sorunlarda doktor tedavisiyle iyileşmeler gerçekleşmekte,
bazı rahatsızlıklarda tekrar etmekte veya kalıcı olmakta. Bunların temellinde
yatan bilinçaltı ve duygusal sebepleri tespit edip dönüştürme yoluna gittiğinizde
doktor tedavisiyle iyileşme de daha hızlı olacaktır.

Rahatsızlıkların tam sebeplerini çıkartıp onlar göre uygulama yapmak daha
verimli olacaktır. Ben sizlerle bazı rahatsızlıkların duygusal sebeplerini ve bun-
larla ilgili yapılabilecek olumlamaları paylaşıyorum. 

Acı çekmek; suçluluk, pişmanlık duygusu ile ilgilidir. Olumlaması; Geçmişi,
suçluluk ve pişmanlık duygularımı sevgiyle bırakıyorum. Huzur içindeyim.

Adet ile ilgili rahatsızlıklarda kadınlığı reddetme, korku ve suçluluk duyguları
baskın olabilmekte. Olumlaması; bir kadın olarak tüm gücümü kabul ediyor,
kendimi seviyorum.

Akciğer sorunları; hayatı kabul edememek, üzüntüler ve depresyon ile ilgilidir.
Olumlaması; hayatı dolu dolu yaşamaya layığım, hayatım dengeli, kendimi se-
viyorum.

Anksiyete, Kaygı Bozukluğu; hayatı akışına bırakamamak, güvensizlik, kor-
kularla ilgilidir. Olumlaması; Hayatın akışına güveniyorum, kendimi seviyor ve
kabul ediyorum.

Boğaz Sorunları; kendini, duygularını ifade edememek ile bağlantılıdır. Olum-
laması; kendimi kolaylıkla ve sevgiyle ifade ediyorum. 

Kabızlık; eski düşünceleri bırakmayı reddetmek, geçmişe takılıp kalma ile il-
gilidir. Olumlaması; geçmişi bırakıyor, hayatın akmasına izin veriyor ve yeniyi
kabul ediyorum.

Kalp sorunları sevgisizlik ile ilgilidir. Kendimize ve çevremize olan sevgiyi ar-
tırmamız gerekiyor. Sevgisizlik, diğer hastalıklarında temelinde bulunmaktadır.
Olumlaması; sevgi, mutluluk, neşe duygularının zihnimi ve kalbimi doldurma-
sına izin veriyorum. Sevinç duygusunun tüm bedenime akmasına izin veriyo-
rum.

Kilo; bir daha üzülmemek, aşağılanmamak, incinmemek için kendini koruma
altına almaktır. Olumlaması; kendimi güvende hissediyorum, kendimi seviyo-
rum.

Mide sorunları; hazmedememe, korku, baskılayıcı korkulardan, stresten kay-
naklıdır. Olumlaması; bırakamadığım duyguları bırakıyor, hayatın bana daima
iyilikler getireceğine inanıyorum. Kendimi seviyorum.

Romatizma; sevgi eksikliği ve hep haksızlığa uğradığını, mağdur edildiğini his-
setmek ile ilgilidir. Olumlaması; Yaşadığım her şey bir deneyim, kendimi ve baş-
kalarını sevgiyle kabul ediyorum. Hayatıma daha olumlu deneyimler çekiyorum.

Şeker hastalığı, Diyabet; geçmişte alınan kararlardan pişmanlık duymak, hayatı
kontrol etme ihtiyacı, derin üzüntüler ve hayattan tat alamamdan kaynaklıdır.
Olumlaması; Şu anım güzelliklerle dolu. Geçmişi bırakıyor ve hayatın tatlı yön-
lerini görüp, yaşamayı seçiyorum.

Uykusuzluk; korku ve yaşam akışına güvenmemekle ilgilidir. Suçluluk duygusu
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da etkendir. Olumlaması; bugünü sevgiyle geride bırakıyor ve yarınımın akışta
olması gerektiği şekilde olacağına inanıyorum. Huzur dolu bir uyguya dalıyo-
rum.

Yaşadığın rahatsızlıkların bilinçaltı sebeplerini bireysel veya grup çalışmala-
rında tespit edip hayatının kolaylaşmasına ve özgürleşmeye ne dersin?


