


Kanser derin 
bir biçimde 
incinmenin, 
yaralanmanın 

sonucudur. 
Uzun zamandır süren 
kızgınlığ ı ifade eder. 
insanı yavaş yavaş yiyip 
bitiren derin bir sır ya da 
üzüntü asıl nedenidir. 

işte Hastalığa Neden Olan Düşüncelerimiz 
Hastalıkla rı kalıcı bir biçimde ortadan kaldırabilmek için bu 

hastalığa neden olan düşünce kalıbınızı iyileştirmeniz gere
kir. Eğer bu hastalıklara sahipseniz lütfen bunu yapın . De
vamlı olarak onayla maları tekrar edin. iyileşmenin ne kadar 
hızlı olduğunu, olumlu düşünce şeklinizin de hayatınızdaki 
diğer problemleri nasıl çözdüğünü, ilaç tedavinize de nasıl 
destek olacağ ını iyileşme sürecinin ne kadar kısa olacağını 
göreceksiniz . 

Başınız ağrıyorsa ; "Kendinizi hangi konuda yargılıyorsu
nuz?" sorusunun cevabını bulun. Kendini eleştirme , değersiz 

görme ile ilgilidir. Migren türü ağrılar mükemmeliyetçi olan ve 
bu yüzden kendilerine çok baskı yapan kişiler tarafından ya
ratılır. Migrende yoğun olarak bastırılmış kızgınlık vardır. 

Onaylaması ; Kendimi çok seviyor ve onaylıyorum , kendi
mi affediyorum. Emin ellerdeyim. 

Sinüs ağrıları; Hayatınızda size çok yakın olan birisinden 
duyduğunuz rahatsızlığı gösterir, o kişi tarafından ezildiğinizi 
hissediyor olabilirsiniz. 
Onaylaması; Hayatın bütünüyle birim. Huzur, uyum ve 

dengenin her zaman içimi kapladığını ve beni kuşaııığını ilan 
ediyorum. Her şey yolunda. Ben kendi gücüme sahip çıkıyo
rum. 

Boyun ağrı ları , tutulma; Düşüncelerimizde esnek olma, 
sorunun öteki yüzünü görme, başka bir kişinin bakış açısını 
anlamayı temsil eder. Inatçılığı ve hep haklı çıkma isteğini 
bırakmak gerekir. 
Olumlaması; Hayaııa barış halindeyim, rahatım. Bir me

selenin her yönünü esneklikle ve kolaylıkla görüyorum. Baş
ka bakış açılarını da sevgiyle algılıyorum, güvendeyim. 

Boğaz; "Kendimi doğru bir şekilde ifade edemiyorum, is
tediğim şeyi söyleyemiyorum" düşünce kalıbını içerir. Kendi
mizi ifade etme korkumuzu, hakkımızı aramaktan çekinme 
korkumuzu, "ben bu yum" deme cesaretimizin olmayışını gös
terir. Kızgınlı k boğaz ağrılarının nedeni. Eğer soğuk algınlığı 
da varsa zihinsel karışıklık yaşıyoruzdur. Larenjit konuşa
mayacak kadar öfkeli olduğumuzu gösterir. Yaratıcılığımız 
engellendiğinde boğazia ilgili sorunlar olur. Hayatlarını baş
kaları için yaşayanlar bademcik ve tiroid sorunları yaşarlar. 
Engellenmiş yaratılığın sonucudur. Ayrıca boğazdaki enerji 
merkezimiz bedende değişimin olduğu yerdir. Değişime karşı 
koyduğumuzda, değişmeye çalıştığımızda genellikle boğazı
mızda sorun yaşarız . Öksürdüğünüzde ya da biri öksürdüğün-

de dikkat edin. Ne konuşuluyordu , neye tepki gösteriyoruz? 
Direnç ve inatçılık mı yoksa değişim süreci içinde misiniz? 
Öksürdüğünüz an elinizle boğazınızı tutun " değişmeye hazı
rım" ve "değişiyorum" deyin. 

Olumlama; Düşündüklerimi, isteklerimi , hisseııiklerimi ra
haıııkla ve özgürce ifade ediyorum. Yaratıcıyım, sevgiyle ko
nuşuyorum . Değişmeye hazırım . Kendim olmakta özgürüm. 
Emin ellerdeyim. 

Sırt ; Destek sistemimizi temsil eder. Sırt ile ilgili sorunlar 
genellikle yeterince destek görmediğimizin ifadesidir. Yalnız
ca bizi işimizin , ailemizin, eşimizin desteklediğini düşünürüz . 

Bu yan lı ş bir inanış şeklidir. Gerçeği ise evren ve hayat bizi 
destekler. 

Onaylama; Hayatın her zaman beni desteklediğini biliyo
rum ve kabul ediyorum. 

Üst sırt ağrıları; Duygusal destekten yoksunluk . Eşim , ai
lem vs beni anlamıyor ve desteklemiyor. 

Onaylama; Kendimi seviyor, beğeniyor ve onaylıyorum. 

Hayatbeni seviyor ve destekliyor. 
Orta kısım; Suçluluk duygusuyla ilgili. Geçmişimizde arka

mızda kalan birşey. Sırtınızdan bıçaklandığınızı mı düşünü

yorsunuz, arkanızda ne bıraktığınızı görmekten mi korkuyor
sunuz? Ya da arkada bıraktığınız bir şeyi mi gizliyorsunuz? 

Onaylama; Geçmişi geride bırakıyorum . Geçmişin gele
ceğim üzerimde hiçbir etkisi yok. Yüreğimde sevgiyle ilerle
mek için özgürüm. 

Alt bölüm ise; Bitip tükendiğini hissetme, ekonomik so
runlarla bir çıkmaz içinde olma, ekonomik endişelerin ifadesi
dir. Parasızlık ya da parasal korkular bu bölümle ilgilidir. 

Onaylama; Yaşam sürecine güveniyorum. Gereksindiğim 
her şey daima sağlanacaktır. Emin ellerdeyim. 

Sinir bozukluğu; Sinirler iletişimi temsil eder. Ben mer
kezcilik, iletişim kanallarını kapatma. 

Onaylama; Yüreğimi açıyor ve sadece sevgi dolu iletişim 
biçimleri yaratıyorum . Güvenlik içindeyim ve iyiyim. Rahatça 
ve keyifli iletişim kuruyorum. 

Akciğerler; Hayatı içine alma kapasitesini temsil eder. Ak
ciğer rahatsızlıkları , zatüre nedeni ; depresyon, keder, hayatı 
içine almaktan korkma, kendinde hayatı dolu dolu yaşama 
hakkını görmeme, hayatı reddediş . 

Olumlama; Hayatı kusursuz bir dengeyle içime alıyorum . 

Hayatın bütünlüğünü içime alma kapasitesine sahibim. Ha
yatı sevgiyle ve dopdolu yaşıyorum . 
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