
GONDOLATIRÁNYÍTÁS

N O R A L I V



A gondolatok határozzák meg azt, ahogyan érzed magad! Ahogyan érzed magad meghatározza a
cselekedeteidet, energiaszintedet, hozzáállásodat, testtartásodat, egészségedet. Tehát a
gondolatokból indul ki  szinte minden.
Nem kel l  elhinned, amit mondok, elég, ha megtapasztalod egy-egy példán keresztül.  Egyébként a
gravitációban sem kel l  hinned, attól még létezik és hat rád, hiszel benne vagy sem.

GONDOLATIRÁNYÍTÁS

Lássuk a példát. Képzeld el életed legsikeresebb élményeit.  Amikor sikerült  egy-egy vizsgád,
amikor lediplomáztál,  amikor megszületett a gyermeked, mikor f izetésemelést kaptál,  amikor
önfeledten bul iztál,  szabadon utaztál,  ahogy a tengerparton nyugodtan napoztál,  vagy egy szép
reggelen a pároddal összebújva kávéztál.  Jó érzések vannak most benned ugye? 

Nos, egy másik felsorolás másféle érzéseket váltana ki belőled, de nem célom negatív érzést
kelteni benned, így bízom benne elég bizonyíték volt  az előző pozit ív példa.

A jelenre és jövőre vonatkoztatva, ugyan így irányíthatod a gondolataidat, ezáltad az érzéseidet.
Ez picit  nehezebb, hiszen kel l  hozzá a tudatosan irányított  képzelőerőd (a másik szituációhoz csak
a pozit ív emlékeket szedtük elő). El kel l  képzelned, amit szeretnél, szinte látni,  érezni kel l .
Bizonyára nem olyan ismeretlen, amit mondok, maximum az iránya lehet furcsa, spir i tuál isnak
tűnő. Hiszen az embernek naponta több tízezer gondolata is lehet, aminek nagyrésze, aggodalmas
jövőt, félelmetes szituációkat, negatív dolgokat vetít  ki .  Pontosan ezért érzed magad úgy, ahogy. A
módszert Te most jelenleg is használod, csak nem a számodra pozit ív eredményt hozó irányba. A
módszer tehát működik.

Az autoszuggesztió az irányított  képzelőerő hatása az ember test i  és lelki  ál lapotára. A szorongás,
a lelki  és test i  betegségek nem egyebek, mint a gondolatainkba vésődött vi lágképünk
megnyilvánulásai. Ha a gondolataink képesek fájdalmat és szenvedést előidézni, akkor a
gondolkodásunk megváltoztatásával képes az el lenkezőjére is.

A Coué módszer sok szuggesztiós alapmondatból ál l ,  de kialakíthatunk saját ál lapotunknak
megfelelően egy hosszabb szöveget is.
I lyen példamondat a következő: 

„Minden nappal ,  minden szempontból egyre jobban és jobban vagyok. ”

A mondat lényege a „minden szempontból” ki fejezés, mert ez átfogja a test i ,  lelki  és gazdasági
ál lapotunkat is. Vagyis életünk minden területét.

Használhatunk a betegségünknek megfelelő mondatokat is. Ezeket az első alap mondat után
ismétel jük minden reggel és este, a betegség elmúltáig. Utána se hagyjuk abba tel jesen, egy-két
hetente mondjuk el a szervgyógyító mondatot  is.

Szemproblémára:  „A vi lág csodálatos, és én örömmel nézem ezt a csodát, szeretlek szemem, és
köszönöm, hogy nagyszerűen működsz.”

Allergiára:  „Erős, kiegyensúlyozott személyiség vagyok, élményeimet pozit ív eredménnyel
dolgozom fel.”

Asztmára :  „Örömmel és szeretettel lélegzem.”

Cukorbajra:  „Az élet számomra édes és tökéletes lelki  egyensúlyban vagyok.”

Epekőre :  „Problémáim feloldódnak és megoldható feladatokká változnak.”

Mozgásszervi problémákra :  „Örömmel fejezem ki gondolataimat mozgással és cselekvéssel,
szeretlek testem.”

Női/Férfi nemi szervek problémáira:  „Büszke vagyok magamra és örömmel élem meg
nőiségemet/férf iasságomat.”

Szívproblémákra:  „Szeretlek szívem és köszönöm, hogy egész életemben értem dolgozol.”

Vérnyomásproblémákra :  „Lelkem egyensúlyban van, magabiztos vagyok és elfogadom mások
személyiségét is.”



Pár példamondat a sikeres életmódváltáshoz!

Képes vagyok életmódomat előnyös irányba megváltoztatni!

Kitartok az elhatározásom mellett ,  precízen követem az étrendem és az edzéstervem!

Az életmódváltás által olyan test i  és lelki  egészségi ál lapotba kerülök, ami végtelen örömöt és
szabadságot ad számomra.

Az új szokásaimat nap, mint nap örömmel gyakorlom és nyitottsággal fogadom.

Érzem, ahogy az étrendem feltölt  energiával, erősít i  az immunrendszeremet és optimalizál ja a
testsúlyomat.

A testmozgást örömmel és rendszeresen végzem. 

Az edzések után élvezem a kel lemes fáradtságot és büszke vagyok magamra, hogy
végigcsináltam.

Észreveszem a napjaimban a pozit ív történéseket és hálát adok értük.

Hiszek magamban, hiszek abban, amit csinálok és tudom, hogy sikerül elérni célomat!

SAJÁT MONDATOK KÉSZÍTÉSE

Megfogalmazhatunk saját magunk is mondatokat, de nagyon f igyel jünk arra, hogy jelen időben
fogalmazzunk és „nem” szócska ne legyen a mondatokban. A „nemet” az elménk nem tudja
befogadni. Például, ha azt mondjuk: „Nem félek.”,  az elme csak a félek szót ért i .
Ne legyünk türelmetlenek, ha napok múlva még nem érezzük a hatást. Ha évtizedek óta negatívan
gondolkodunk, ne várjuk, hogy pár nap alatt  megtanulunk mindent pozit ívan látni.  Az elmének
időre van szüksége az átál láshoz. Végezzük kitartóan a „mantrázást” és megjön az eredmény is.

Olvassuk fel a szövegünket minden nap reggel és este. A legjobb, ha a mondatokat nem
magunkban ismételgetjük, hanem hangosan, vagy ha nincs rá mód, legalább suttogva. Ez azért
lényeges, mert a kimondott szavak automatikusan el jutnak a fülünkön keresztül a tudatalatt inkhoz.
Így nem számít, ha közben gondolataink néha elkalandoznak.

Saját mondatok:

1.

2.

3.

4.

Egészítsd ki ezeket a leírt elvek alapján saját gondolatokkal is ,  hiszen úgy lesz igazán
személyes és hatásos. Írhatsz bele pénzre, emberi kapcsolatokra, hit  erősítésre, optimizmusra,
feldolgozatlan negatív érzelmekre vonatkozó ál l í tásokat is. Így lesz kerek és egész.

Ha segítség kell mondataid megalkotásában, írd meg a szöveget, küldd el e-mailben a
noralivinfo@gmail.com címre és segítek átfogalmazni az elvek alapján.

Sok sikert kívánok a gondolataid reformálásához és irányba állításához.


