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6.1 Zbavujeme se negativních směrnic

Současní lidé jsou celkově jen ostrůvky stereotypů v bez-
břehém oceánu vesmíru. 

Oleg Děnisenko

Všichni jsme vychováváni a žijeme v lidské společnos-
ti, která uznává nějaký systém názorů, hodnot, zvyků, pra-
videl chování, morálních norem a mnoho dalších zjevných 
i neuvědomělých směrnic. Lidé si tyto směrnice vyměňují, 
vštěpují je svým dětem („jsi křesťan“, „jsi Čech“, „život 
je těžký“, „člověk se narodil pro práci“, „hlavní je vycho-
vat děti“). Od dětství víme, že „starších je třeba si vážit“,  
„při setkání se známým člověkem je třeba pozdravit“, 
„krást je špatné“ a že „stáří začíná v šedesáti letech“. Tyto 
a podobné směrnice dělají náš život předurčeným a po-
hodlným. Neustále se jimi nevědomě řídíme, žijeme jako 
roboti, protože se řídíme programy, které do nás byly vlo-
ženy. Nebo těmi závěry, jež jsme udělali na základě vlastní 
zkušenosti: „Se silnějším si nic nezačínej.“ „Dřív než se 
napiješ, zjisti si, jestli se to smí.“...

Je to všechno dobré, ale část z těch směrnic, které máme 
v sobě uložené, nám dělá v životě nemalé problémy. Nej-
větší problémy nám dělají směrnice v oblasti práce, mate-
riálního blahobytu a osobního života. Například zdánlivě 
užitečná směrnice „člověk se rodí pro práci“ se obvykle 
spojuje se směrnicí „peníze se vydělávají těžkou prací“. 
Výsledkem bude, že si vytvoříte život, v němž budete po-
třebovat mnoho a těžce pracovat a žádný paprsek světla 
ani neuvidíte. Směrnice typu „člověk musí žít v rodině“  
a „hlavní v životě je mít hodné děti“ rodí zbytečnou starost 
a snahu vdát se (oženit se) za každou cenu. Ale to už je ide-
alizace rodinného života, ze které vyplývají procesy zablo-
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kování snah o vytvoření rodiny atd. Velmi podrobně jsou 
všechny tyto procesy popsány v mých dalších knihách.

Podvědomí je studnice moudrosti, do které neustále kálí 
reklama. 

M. N.

Vnitřní směrnice bohužel vytvářejí stejně neradostnou 
situaci i ve sféře zdraví. Negativní programy týkající se 
zdraví můžeme získat od rodičů, známých i neznámých 
lidí. Veřejné mínění, dokonce i zjevně nevyjádřené, je také 
silným zdrojem negativních směrnic na téma zdraví („sty-
děla bych se v padesáti letech myslet na lásku“). Lékaři 
a farmaceuti, kteří se starají o svůj blahobyt, také nejsou 
skoupí na prognózy, jež jsme my potom nuceni realizovat. 
Veřejné sdělovací prostředky všech druhů doslova soutěží 
v líčení těch hrozných podmínek, ve kterých my stěží pře-
žíváme. Následně je hlava každého z nás doslova nabitá 
nejrůznějšími obavami a přesvědčeními, jež se týkají naše-
ho zdraví. Ale co je v hlavě, to je i v životě – to už jsme si 
opakovali mnohokrát.

Obecně je cest pro získávání různých druhů nevědo-
mých směrnic o tom, že nemocní už jsme nebo zcela urči-
tě onemocnět musíme, velice mnoho. Ale cest, kterými se 
jich můžeme zbavit, už tak mnoho není.

Uvědomíme si své směrnice
Prvním krokem k tomu, abychom se zbavili vnitřních 

negativních směrnic, je uvědomit si je. Potřebujete tedy po-
chopit, jakými myšlenkami, jež se týkají vašeho zdraví, se 
vlastně řídíte.

Stav přemýšlení – to už je stav téměř proti přírodě a člověk, 
který přemýšlí, je zvrácené zvíře. 

Jean Jacques Rousseau



262

Alexandr SvijašAlexandr Svijaš

Je třeba říci, že není tak docela jednoduché to udělat. 
Ale udělat to, což znamená přesně zformulovat a zapsat 
své myšlenky na toto téma, je přesto nevyhnutné.

Můžete si tedy vzpomenout, co říkají o vašem zdraví 
okolní lidé. Jaké stereotypy jednání a jaké myšlenky ohled-
ně zdraví existují v tom prostředí, kde se vy pohybujete? 
Co si o svém zdraví myslíte vy sami? Závisí vůbec v něja-
ké míře na vás?

Jako určité vodítko ve vašich úvahách mohou posloužit 
následující otázky:

Kolik let se chystáte prožít?
Od kolika let se budete pokládat za starého?
Jaký vliv má na vaše zdraví vaše práce?
Jaký vliv na vaše zdraví má váš způsob života?
Jaký vliv na vaše zdraví má váš způsob stravování 

(pití, kouření)?
Jaký vliv na vaše zdraví mají vaše vztahy s blízkými 

lidmi?
Jaký vliv na vaše zdraví má místo, kde žijete?
Na kom a na čem závisí vaše zdraví?
Proč potřebujete být zdravý? Jste připraveni vyna-

ložit na to reálné úsilí (a nevykupovat se penězi)?
Co budete dělat, když budete zdraví?
Jaké potíže vám vzniknou, když se uzdravíte?
Co vám chybí, abyste mohli být zcela zdravý?

Na tyto a podobné otázky si musíte velmi čestně odpo-
vědět. Jestliže během těchto úvah odkryjete nějaké myšlen-
ky nebo přesvědčení, které jsou zaměřeny na omezení dél-
ky vašeho života nebo mohou vyprovokovat či podporovat 
onemocnění, musíte si je hned zapsat na papír.

Je pochopitelné, že čím jste zdravější, tím méně podob-
ných směrnic můžete v sobě vykutat. Pokud vás choroby 
už dávno zdolávají, pokud se staly součástí vašeho života 
a vy jste už zapomněli, jaké to je být zdraví, pak se vám  
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v hlavě určitě usadilo množství myšlenek o tom, že „už se 
nedá nic spravit“, „zdraví odešlo a nedá se ničím vrátit“  
a podobných.

Jste-li skleslí na duchu a doufáte jen v lékaře a léky, 
směle si zapisujte takové programy jako „Na mně nic ne-
závisí.“ „Čekám na zázrak a on nepřichází.“ „Moje zdraví 
je v rukou lékařů.“ „Dobrý lékař je drahý a mně na léčení 
nestačí peníze,“ a podobné.

Obecně nedá žádnou práci v sobě vykutat deset až pat-
náct poraženeckých myšlenek na téma zdraví.

Nelituj času, aby sis ve svém nitru vytvořil muzeum ze ste-
reotypů jak svých vlastních, tak společenských. S láskou, 
pochopením a humorem je komponuj jako analogie ikon  
a ponech je tak, aby byly pořád na očích. 

Oleg Děnisenko

Smysl tohoto úkolu ovšem nespočívá v tom, abyste si 
vymysleli co nejvíc negativu – jsou třeba jen reálné opa-
kující se myšlenky a vnitřní přesvědčení, která mohou 
záporně ovlivňovat vaše zdraví.

Sestavujeme pozitivní tvrzení
Když jsme tedy v sobě nalezli nějaké množství nega-

tivu, je třeba se ho zbavovat. Přesněji – je třeba změnit 
ho na pozitiv – organismu je úplně jedno, co realizuje, ale 
nám to u vás není jedno ani zdaleka.

Lidská přirozenost je taková, že lidé se mnohem snadněji 
dohodnou na základě negativního programu. 

Fridrich August von Hajek
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Pro zbavení se negativních programů existuje jednodu-
chá metoda – programování sebe sama pomocí pozitivních 
tvrzení (afirmací). Pod pojmem afirmace rozumíme novou 
pozitivní směrnici, která má opačný smysl než váš negativ-
ní program a deklaruje výsledek, jenž je pro vás žádoucí.

Dva typy afirmací
K sestavování afirmací můžete přistupovat dvěma způ-

soby.
Při prvním způsobu pomocí pozitivního tvrzení měníte 

svůj postoj k nějaké otázce, ale neměníte nic v reálném 
životě (kromě svých myšlenek, samozřejmě). Například zá-
porné přesvědčení typu: „V naší rodině se lidé vysokého 
věku nedožívají,“ měníte na kladné: „Počínaje mnou budou 
všichni členové naší rodiny žít velmi dlouho.“ Váš organis-
mus tak dostává nový program a začíná podle něj pracovat.

Při druhém způsobu sestavujete takovou afirmaci, kte-
rá vás přinutí změnit životní rytmus, na nějž jste si zvyk-
li, nebo dělat ještě nějaké skutky, které jste dříve nedělali. 
Například na přesvědčení typu: „Při mojí práci není možné 
zůstat zdravý,“ sestavujete afirmaci: „Mám zajímavou prá-
ci, jež mi pomáhá upevňovat si zdraví.“ Ale potom skuteč-
ně děláte kroky pro změnu pracovního režimu nebo si 
hledáte nové pracovní místo. Možná jste o tom uvažovali 
už dřív, ale nerozhodli jste se k akci. Ale teď je afirmace tím
cvrnknutím, které vám dodá počáteční zrychlení na cestě 
hledání nového pracovního místa (a zároveň i zdraví).

Příklady pozitivních tvrzení
Uvedeme příklady některých negativních programů  

a pozitivních tvrzení s opačným smyslem, jež se týkají 
zdraví. Na konci v závorkách uvedeme, ke kterému způ-
sobu (prvnímu, nebo druhému) se vztahuje příslušná afir-
mace.
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Negativní program Pozitivní tvrzení
Moje zdraví závisí jen  
na lékařích

Sám se rozhoduji, jaké musím 
mít zdraví. Vybírám si výbor-
né zdraví! (1)

V mém věku jsou všichni 
nemocní

Každý rok jsem zdravější  
a zdravější (1)

Potřebuji se jen dočkat, až 
dítě doroste, pak mohu klidně 
umřít

Jsem stvoření Boží a žiji svůj 
život. Můj život nemá menší 
cenu než život kteréhokoli 
jiného člověka, proto o své 
zdraví pořád pečuji (2)

V naší zemi je krátká doba 
dožití

Já žiji, daří se mi a jsem 
zdráv na každém místě, kde 
se nacházím (1). Vybírám si 
pro život místo se zdravým 
podnebím a život mi v tom 
pomáhá (2)

Dobrý lékař je drahý, na léče-
ní mi nestačí peníze

Já vím, že život je vždycky 
připraven přijít mi na pomoc 
a dát mi takového lékaře, 
který mi poskytne tu nejlepší 
pomoc (1)

Jestliže nezačnu užívat tenhle 
lék, onemocním

Jsem zdráv nezávisle na tom, 
co jím nebo piji (1)

Šíří se epidemie, bojím se 
zase onemocnět

Nemoc napadá jen lidi se 
slabou duší, ale já jsem silný 
člověk (1)

Máme v práci chřipku, určitě 
se nakazím

Jsem absolutně zdravý člo-
věk. Všichni mikrobi se mi 
obloukem vyhýbají (1)

Při mém způsobu života není 
možné zůstat zdravý

Organizuji si svůj život tak, 
abych měl vždycky čas zabý-
vat se svým zdravím (2)

Moje práce mne přivede  
do hrobu

Měním svoji práci na medita-
ci a ta mi upevňuje zdraví (1).
Organizuji si svou práci tak, 
aby mi zbyl čas na sport (2)
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Negativní program Pozitivní tvrzení
Když odejde zdraví, je to 
Boží trest za hříchy.

Bůh je láska, miluje mne  
a stará se o mne. Nemoci 
jsem si způsobil sám a sám se 
jich zbavím (1)

Zdraví buď je, nebo není,  
na tobě nic nezávisí.

Svoji realitu si vytvořím sám. 
Vypěstuji si zdravé tělo a vy-
tvořím si zdravý život! (1, 2)

Když se probudíš a nic tě ne-
bolí, jsi mrtvý.

Člověk se rodí pro radost  
a jen svými chybami si ničí 
zdraví. Já svoje chyby směle 
napravuji. Jsem absolutně 
zdravý člověk! 

Nemám čas, mám takový 
pracovní režim, že se nemohu 
zabývat rozcvičkou.

Jsem uvědomělý člověk! Sám 
si řídím svůj život! Lehce si 
vytvářím takový životní styl, 
že se v něm najde dostatek 
času na každodenní ozdravná 
cvičení.

Chápu, že zdraví je důležité, 
ale mám tolik práce, že ne-
mohu ani slušně poobědvat, 
natož zabývat se rozcvičkou.

Měním svůj vztah ke zdraví! 
Moje zdraví je moje bohatství 
a já si je chráním! Lehce si 
nacházím čas na sport a pra-
videlné jídlo, to mi pomáhá 
dosahovat lepších výsledků 
v práci.

Už je pozdě, to je pro mladé. 
Měl jsem začít dřív. Bude mi 
nepohodlně mezi mladými 
a zdravými a budu je uvádět 
svým vzhledem do rozpaků. 
Budou se mi smát.

Jsem vždycky přístupný změ-
nám. Začínám se o své tělo 
starat, a to s každým dnem 
víc. Nechávám okolní lidi 
myslet si o mně, co chtějí. 
Mám svoje tělo rád a starám 
se o ně.

Nejdřív práce a potom všech-
no ostatní. Nemohu si po obě-
dě posedět, práce nepočká.

Vážím si sebe i svého těla  
a starám se o ně. Organizuji 
si svůj pracovní čas tak, aby 
bylo dobře práci i mému tělu.
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Negativní program Pozitivní tvrzení
Hostitele nemohu urazit, 
opravdu je nevyhnutelné 
všechno sníst a vypít.

Děkuji hostitelům za báječné 
pohoštění. Mám rád své tělo, 
a proto jím jen tolik, aby se 
mé tělo cítilo lehce a příjem-
ně.

Raději všechno sám sním než 
potom vyhazovat zbytky.

Miluji své tělo a starám se  
o jeho vnitřní i vnější čistotu 
a zdraví.

Jak můžeš utrácet peníze  
za takovou hloupost, jako 
jsou drahé produkty? Cožpak 
se nemůžeš obejít s něčím 
levnějším?

Moje zdraví je pro mne nej-
větší hodnota v životě, a tak 
si dovoluji utrácet na zdraví 
jakékoli peníze, které mám.

Nemohu si nic odříci, přesto-
že se tak trápím (kvůli obezi-
tě, břichu atd.)

Jsem uvědomělý člověk  
a sám rozhoduji o svých 
skutcích. Moje rozhodnutí je 
důležitější než moje chutě.

Já vím (pít, kouřit), že je to 
škodlivé, ale mám z toho 
uspokojení (a organismus ať 
trpí…)

Miluji své tělo a vážím si ho, 
starám se o ně a nedělám nic, 
co by mu mohlo škodit.

Možná na to nestačím, ale ne-
mohu to odmítnout. Udělám 
tu práci za každou cenu (to 
znamená za cenu zdraví).

Já vím, že práce nikdy nekon-
čí, a proto dělám jen to, co je 
přípustné pro normální práci 
mého organismu.

Já mohu všechno, na mne je 
všechno krátké! Jestli orga-
nismus něco nemůže, donu-
tím ho k tomu!

Žiji v harmonii se svým tělem 
a vždycky poslouchám jeho 
nápovědu. A pak dělám to, co 
chce moje tělo.

Nemohu působit lidem ne-
pohodlí a prosit je, aby mi 
pomohli, proto jsem nucen 
pracovat za tři.

Nechávám lidi, aby si o mně 
mysleli, co chtějí. Žiji v míru 
a harmonii se svým tělem.

Nemohu si dovolit odpočívat, 
zvlášť když druzí pracují.

Jsem stvoření Boží, zaslou-
žím si práci i odpočinek bez 
ohledu na mínění okolí.
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Negativní program Pozitivní tvrzení
Hodně si beru k srdci cizí 
problémy.

Nechávám lidi žít jejich vlast-
ní život a dělat jejich vlastní 
chyby.

Já bych se možná něčím 
zabýval, ale nemám k tomu 
žádné podmínky.

Všechno ve svém životě jsem 
způsobil sám. Od této chvíle 
si vytvářím podmínky pro 
sportování a pravidelné jídlo.

Musím soucítit se svými paci-
enty (protože jsem lékařka).

Žiji svůj život a o sebe se mu-
sím starat stejně dobře jako  
o své pacienty.

Zdraví na mně nezávisí. Zdra-
ví je v nemocnici, v lékárně, 
u lékaře, u léčitele. Já jsem 
jen objekt, který musí doktor 
vyléčit.

Já jsem ve svém životě hos-
podářem a sám si vytvořím 
podmínky pro zdravý a ra-
dostný život.

Zdraví je to, na co je třeba 
myslet a starat se o to až v po-
slední řadě.

Žiji v harmonii se svým tělem 
a vždycky pamatuji na jeho 
potřeby.

Hosty je třeba nakrmit a na-
pojit, co se do nich vejde.

Není mi lhostejné zdraví 
mých hostů a hostím je vždy 
právě tak, aby mi jejich orga-
nismus byl vděčný.

Pochopitelně není možné předvídat celé množství obav, 
pochybností a dalších neradostných myšlenek, které se 
honí v hlavách různých lidí. Tuto práci musí každý člověk 
udělat individuálně.

Potřebujete vyjevit všechny své negativní programy, se-
stavit k nim pozitivní tvrzení s opačným smyslem a potom 
je mnoho a mnohokrát opakovat. Potřebujete je opako-
vat tak dlouho, dokud se nestanou součástí vašeho života, 
vaší každodenní reality. A potom nezbude organismu nic 
jiného než vaše nové příkazy plnit.
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Ne rychle, ale spolehlivě
Existují speciální doporučení pro sestavování pozitiv-

ních tvrzení. Krátce je zopakujeme:

1.  Pozitivní tvrzení musí mít zcela opačný smysl než 
negativní program, kterého se chcete zbavit. Jste-li 
například přesvědčeni, že: „Při mém pracovním re-
žimu není možné zůstat zdravý,“ pak vám nepomůže 
tvrzení typu: „Duševně i fyzicky se rozvíjím“.

2.  Pozitivní tvrzení musí být přiměřeně krátké, jinak 
se budete zaplétat do slov a ztrácet základní smysl.

3. Pozitivní tvrzení musí být vyjádřena v pozitivní 
formě, zápory nefungují. Formulace: „Nejsem ne-
mocný,“ nefunguje, jen: „Uzdravuji se!!!“

4.  Pozitivní tvrzení se sestavují vždy ve vztahu k so-
bě, vždycky se tedy používají zájmena „já“, „mě“, 
„mně“ atd. Sestavujete-li pozitivní tvrzení z všeo-
becných frází („Na světě je mnoho zdraví.“ „Lidé 
se rodí pro štěstí.“), nemusí mít vztah přímo k vám 
a je málo pravděpodobné, že povede k řešení vašeho 
vnitřního problému.

5.  Pozitivní tvrzení musí být „vaše“, musí vám tedy 
být příjemné a jeho opakování musí vyvolávat  
ve vaší duši dobré pocity. Mechanické opakování 
fráze, která je sice správná, ale těžko pochopitelná 
nebo pro vás něčím nepříjemná, nemusí mít vůbec 
žádné výsledky.

Je velmi důležité dodržovat tato pravidla při výběru 
nebo sestavování osobního pozitivního tvrzení, jinak vaše 
podvědomí nepochopí, co od něj chcete, a změny nenasta-
nou.

Upozorňujeme, že proces práce s vnitřními negativními 
směrnicemi není žádné jednorázové cvičení. Je to způsob 
života, kdy vyhledáváte své myšlenky týkající se zdraví, 
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vybíráte negativní nebo omezující přesvědčení a pracuje-
te s nimi podle doporučení, která jsme uvedli výše. Každý 
člověk je obrovské skladiště různých přesvědčení a směr-
nic, jež vyplouvají postupně podle různých okolností. Je 
důležité je v takové chvíli zachytit a předat na „přepracová-
ní“, jinak vám budou negativně ovlivňovat zdraví.

Pečlivá práce na zjištění a opravení vašich negativních 
směrnic probíhá na druhém základním tréninku Kame-
ny skryté pod hladinou rozumu. Na tomto tréninku mů-
žete udělat rázný krok vpřed k pochopení svých zjevných  
i skrytých přesvědčení a také zbavení se toho, co vám vy-
tváří vnitřní bariéry. Stejná práce probíhá i na trénincích 
naší Akademie zdraví. 

Tedy vpřed k očistě hlavy od všelijakého negativní-
ho smetí! Pochopitelně to není rychlá práce, po očištění  
od jedněch programů vyplavou z paměti nebo se nějak 
objeví další, a to je dobře. Zpozorujete-li to, znamená to, 
že jste na správné cestě, která dříve nebo později povede 
k úplné očistě vašeho podvědomí od negativu, jenž vám 
záporně ovlivňuje zdraví. A pak vám nezbude nic jiného 
než být navždy a zcela zdrávi (ovšem pod podmínkou očis-
ty všech ostatních těl). Což vám také přejeme (nepovažujte 
toto přání za obvyklý přípitek).

Naše programy spouštějí léčitelé 
Víra, to znamená nekritické přijímání nějakého stavu, 

dá organismu vnitřní příkaz k uzdravení (cestou iniciali-
zace imunitního systému člověka k aktivnější činnosti). 
Právě na tomto principu je založen efekt individuálního  
a hromadného léčitelství. Čím silnější je víra lidí v léčitelo-
vu sílu (čím větší je jeho charisma), tím větší je pravděpo-
dobnost jejich uzdravení. Léčitel nemůže vyléčit všechny, 
může však lidem pomoci spustit mechanismus léčení 
sebe sama, ale jen těch, kteří mu uvěří.
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Efektivita léčitelských procesů obvykle závisí na úrovni 
rozvoje a vzdělání léčitele. Přitom platí většinou nepřímá 
závislost: čím vyšší je úroveň vzdělání člověka, tím větší 
sklony k pochybnostem a kritice má a tím méně je ochoten 
slepě a nezáludně věřit ve všemohoucnost nějakého léčite-
le. Dokonce i bude-li léčitel demonstrovat zjevné zázraky 
(až po oživování mrtvých, což dělal Ježíš Kristus), vzděla-
ní lidé budou pochybovat a pátrat, jakým způsobem z nich 
dělají hlupáky tentokrát. Lidé s nižším intelektem jsou 
náchylnější ke slepé víře, proto na ně léčitelé mohou lépe 
působit.

Ale je třeba říci, že dokonce ani spuštění mechanismu 
sebeléčby není zárukou trvalého uzdravení. Pokud se celý 
den hádáte se svými příbuznými a večer jdete k léčiteli, 
mechanismus sebeléčby bude spuštěn a projeví se znatel-
nou úlevou. Ale vracíte-li se domů a pokračujete v hádce, 
bude účinek velmi krátký a nahromaděné emocionální ne-
gativní myšleny znovu naruší všechny snahy organismu  
o uzdravení. Takže je třeba léčit se totálně a na úrovni 
všech těl současně.

Jestliže pochybujete o činnosti léčitele, bude efekt 
jeho působení jen minimální nebo žádný. Váš organismus  
od vás nedostane příkaz k uzdravení a nic dobrého z toho 
nebude. Proto chcete-li nějaký výsledek získat, potlačuj-
te všechny pochybnosti. Dejte si pozitivní směrnici typu: 
„Našel jsem to, co jsem potřeboval k uzdravení! Přijímám 
pomoc tohoto člověka a můj organismus (játra, záda atd.) 
se úplně uzdravuje!“ – a pak na vás bude léčitelova činnost 
mít daleko výraznější účinky.

Je přitom ovšem možné dostat se do druhé krajnosti  
a projevit se jako naivní hlupák, který věří všemu bez 
rozdílu. Je tedy možné se takto uzdravit, ale stát se pod-
vedeným prosťáčkem je ještě lehčí. Proto je lepší, abyste 
zůstávali vždy při plném vědomí a potlačovali všechny 
pochybnosti až poté, co jste už rozhodnuti použít služeb 
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nějakého specialisty (včetně lékaře). Jinak vynaložené 
prostředky i čas přijdou vniveč. Tady může pomoci vnitřní 
směrnice typu: „Mám důvěru k životu a dovoluji mu dát 
mi lékaře, který si nejlépe poradí s mým onemocněním. 
Uzdravím se!“

Tím končíme úvahy o programování sebe sama a pře-
jdeme k souhrnu výsledků.

Souhrn výsledků
1.  Abychom byli zdraví, nesmíme mít ve svém pod-

vědomí žádné směrnice, které by byly zaměřeny  
na zhoršení našeho zdraví nebo zkrácení délky na-
šeho života.

2.  Abychom se mohli zbavit negativních programů, 
potřebujeme je napřed najít a zapsat na papír.

3.  Potom se ke každému negativnímu programu sesta-
vuje afirmace, to znamená pozitivní tvrzení s opač-
ným smyslem.

4.  Afirmace je třeba opakovat mnoho a mnohokrát,
dokud z podvědomí nevytěsní negativní programy. 
Pak začne váš organismus realizovat nové programy, 
které budou vaše zdraví kladně ovlivňovat.

5.  Léčitelé, zvlášť ti s velkou popularitou, vštěpují li-
dem programy pro uzdravení a jejich organismus 
začíná tyto programy realizovat.

6.  Programování sebe sama na zdraví dává plnohod-
notný a dlouhodobý efekt v případě, že člověk při-
stupuje ke svému zdraví komplexně, to znamená, že 
zabezpečuje čistotu a zdraví všech svých těl.


