
Які слова категорично не можна вимовляти і 

слова, які говорити необхідно.

                               Тіло чує абсолютно все, що ви 

  про нього не тільки говорите, але і думаєте. 

  Клітини і тканини «погоджуються» з усіма 

  нашими думками. Потрібно думати про своє 

  тілі з вдячністю за його роботу " 

   Кардіолог-терапевт І. Куликова 

Німецький психотерапевт Носсрат Пезешкіан перший виявив (а потім навчився 

знешкоджувати) слова, що програмують хвороби тіла. Цікаво й те, що лайливі слова 

(мат і ін.) також можуть призводити до хвороб. 

Згодом Пезешкіан переконливо довів, що ці руйнівні слова присутні в лексиконі 

всіх людей. Нам здається, що ми вживаємо ємні метафори, а насправді віддаємо своєму 

тілу такі чіткі команди, що тіло їх навіть і не сміє не виконати, ось і виконує. 

Ці слова і вирази створюють і підтримують хвороби: 

 
* Нервова анорексія 

 Надягло до нудоти, ситий по горло, з душі верне 

* Остеохондроз 

 Звалити тягар турбот. Нести свій хрест. Проблеми, які сидять на шиї 

* Рак 

Щось гризе, отруювати життя, сам собі не належу, набридло все до смерті 

 * Виразка   Займатися самоїдством, уїдливо, щось (або когось) не переварювати 

* Урологічні захворювання 

Щось сидить в нирках, сеча в голову вдарила, немає сил, смертельно втомився 

* Бронхіальна астма і гіпервентіляціонний синдром 



Знайти віддушину, дати волю своєму гніву, перекрити кисень, чхати на кого-то 

* Захворювання крові 

 Висмоктувати кров, вичавлювати соки, це увійшло в мою плоть і кров 

*Інфаркт міокарда 

 Приймати близько до серця, серце розривається, удар в саме серце 

* Захворювання шкіри і алергія 

Він і не свербить, не хотів би опинитися в його шкурі, легко ранима, тонкошкірі 

* Мігрень, метеозавізімость 

 Ламати голову, ризикувати головою, ще головою побейся, суцільний головний 

біль 

* Хронічні судоми, подагра 

 Кульгати на обидві ноги, нестійкий, хиткий, непрохідний 

* Гіпертонія 

Випускати пару, увірвався терпець, піддавати жару, підстьобувати 

* Захворювання печінки і жовчного міхура, а також ожиріння 

  Їдкий, мені гірко, жовчний, щоб життя медом не здавалося, ніякої радості 

 
* Захворювання очей 

Очі б не бачили, страшно дивитися, дивлячись навіщо, світ не милий, 

непроглядний 

* Зниження слуху, глухота 

Не хочу цього чути, не говори, замовкни, шумно, гуркоче 

* Депресія 

Колотить, трясе, дратує, не до вподоби, що не морочте (морок), лопнуло моє 

терпіння. 

Важливо і те, що Носсрат Пезешкіан навчився знешкоджувати органічну мова 

словами-крилами. 

 Слова-крила: 

 Будучи допущеними в активну лексику, дозволяють людині керувати власною 

долею, зцілюватися від хвороб. 

Ось ці слова - Я можу, У мене все виходить, І найпотужніший:  



Я маю намір!  

Щоб не бути голослівною, пропоную ось що: 

прямо зараз скажіть, будь ласка, вголос: «Я хочу», а потім так само вголос: «Я 

маю намір (-а)» - і ви чітко відчуєте, що зробили енергетичний перехід: більш тонку 

енергію перевели в значно більш щільну. 

І цей перехід розпізнається НЕ умоглядно, а на біологічному рівні - і якраз в 

цьому-то секрет і складається: дієслово «має намір» запускає в тілі зовсім певні 

хімічні реакції (НЕ гіпотеза - перевірили вимірами). 

І якраз ці реакції і змушують і мислити продуктивно, і діяти впевнено (а не 

навмання). 

 
Як тільки ви виявите в своєму житті слова-руйнівники, ваша мова від них швидко 

очиститься. 

І механізм тут простий і зрозумілий: виявлений - значить викрито. Викрито - 

значить обеззброєний. Чи треба говорити, що коли зникнуть слова-руйнівники, то 

зникнуть і хвороби? 

Це масштабно довів метод доктора Пезешкіана. 

Бажаю Вам міцного здоров’я!!! 


