Žľaza

Čistené orgány Čistené toxíny

Čistené emócie

Možné
prejavy

SKUPINA číslo 1
Deprivácia, pocit
neschopnosti odpustiť,
nenávisť, pocit
zaseknutosti

1

Slinné žľazy

Nervový systém,
žlčník a pečeň

-

2

Hypothalamus
a Slzné žľazy

Limbický systém,
nosové dutiny

-

Vina, žiaľ, melanchólia

Príštitné
telieska

Obličky, močové
ústrojenstvo,
svalový aparát

Rezíduá
antibiotík,
fluoridu, vakcín,
toxínov v
koreňových
kanálikoch
Ťažké kovy,
bakteriálne
toxíny, dentálne
toxíny, alergény
zo vzduchu

Apatia,
nespokojnosť,frustrácia,
dezilúzia, beznádej, stres,
nedostatok viery

Toxíny z
uhľovodíkov a
chlóru

Ambicióznosť, lakomosť,
chamtivosť

3

4

Potné žľazy

5

Hypofýza

6

Hypofýza

7

Nadobličky a
Detská žľaza

Sluchové
ústrojenstvo,
pokožka, pľúcne
membrány

Cievny a
endokrinný systém

Mozog, Centrálny
nervový systém,
oči

Imunitný systém

8

Štítna žľaza

Ústna sliznica a
reprodukčný
systém

9

Príušná slinná
žľaza

Tráviaci systém a
pankreas

Potravinové
arómy, aditíva,
rezíduá z
geneticky
modifikovaných
jedál
Rezíduá z
rekreačných
drog, radiácie,
mikrovlky,
farmaceutík,
dymu
Bakteriálne
toxíny a parazity

Mykotoxíny z
candidovej
infekcie

-

Opustenosť, arogancia,
zrada, odpor, chaos

Úzkosť, strach,panika,
obavy

Závisť, hanba, trápnosť

Hnev, odpor,pomsta

Anémia,
žlčníková kolika,
skleróza
multiplex,
neuróza
Depresia,
nádcha,
afektívna
porucha
ADHD, Autizmus,
inkontinencia,
osteoporóza,
skolióza,
običková kolika,
artritída
Akné, astma,
bronchytída,
ekzém,
lupiny,tinitus,
točenie hlavy
Srdcové poruchy,
bipolarna
porucha,
závislosti,
hormonálna
nerovnováha,
návaly horúčavy
Katarkt,
diabetes,
dyslexia,migrény,
glaukóm,
potravinové
alergie
Herpes,
chrípka,paranoja,
znížená imunita

Parazitická
infekcia, zápal v
dutine ústnej,
neplodnosť
Kolitída,
crohnova
choroba,
syndróm
presakujúceho
čreva,hemeroidy,
reflux

Žľaza

Čistené orgány Čistené toxíny Čistené emócie

prejavy

SKUPINA číslo 2

1

Slinné žľazy

2

Hypothalamus
a Slzné žľazy

Nervový
systém, obličky
a močový
aparát
Limbický
systém, nosové
dutiny

Možné

-

-

Deprivácia,
Pocit
neschopnosti
odpustiť,
nenávisť, pocit
zaseknutosti
Vina, žiaľ,
melanchólia

3

Príštitné
teliesko

Tráviaci systém
a svalový
aparát,
pankreas

4

Nadobličky a
Detská žľaza

Imunitný
systém

5

Potné žľazy

Sluchové
ústrojenstvo,
pokožka,
pľúcne
membrány

Rezíduá
antibiotík,
fluoridu, vakcín,
toxínov v
koreňových
kanálikoch
Rezíduá z
rekreačných
drog, radiácie,
mikrovlky,
farmaceutík,
dymu
Ťažké kovy,
bakteriálne
toxíny, dentálne
toxíny, alergény
zo vzduchu

6

Hypofýza

Cievny a
endokrinný
systém

Toxíny z
uhľovodíkov a
chlóru

Ambicióznosť,
lakomosť,
chamtivosť

Hypofýza

Mozog,
Centrálny
nervový
systém, oči

Rezíduá
antibiotík,
fluoridu, vakcín

Nechuť, hnev

7

8

Štítna žľaza

Ústna sliznica a
reprodukčný
systém

Bakteriálne
toxíny a
parazity

Závisť, hanba,
trápnosť

Príštitné
teliesko

Žlčník a pečeň

9

Mykotoxíny z
candidovej
infekcie

Dezilúzia,
nespokojnosť,
beznádej

Opustenosť,
odmietanie,
zrada

Úzkosť,
strach,panika,
obavy

-

Anémia,
žlčníková
kolika,skleróza
multiplex,
neuróza
Depresia,
nádcha,
afektívna
porucha
Kolitída,
crohnova
choroba,
syndróm
presakujúceho
čreva,hemeroidy,
reflux

Herpes,
chrípka,paranoja,
znížená imunita
Akné, astma,
bronchytída,
ekzém,
lupiny,tinitus,
točenie hlavy
Srdcové poruchy,
bipolarna
porucha,
závislosti,
hormonálna
nerovnováha,
návaly horúčavy
Katarkt,
diabetes,
dyslexia,migrény,
glaukóm,
potravinové
alergie
Parazitická
infekcia, zápal v
dutine ústnej,
neplodnosť,
Anémia,
žlčníková kolika,
skleróza
multiplex,
neuróza

Žľaza

Čistené orgány Čistené toxíny Čistené emócie

prejavy

SKUPINA číslo 3

1

2

Príušná slinná
žľaza

Hypothalamus
a Slzné žľazy

3

Hypofýza

4

Hypofýza

5

Príštitné
teliesko

6
Potné žľazy

8
Štítna žľaza

Mykotoxíny z
candidovej
infekcie

Hnev,
odpor,pomsta

-

Vina, žiaľ,
melanchólia

Mozog,
Centrálny
nervový
systém, oči
Obličky a
močové
ústrojestvo

Fluorid, toxíny z
koreňových
kanálov

Ambície,
lakomosť,

Antibiotiká a
vakcíny

Apatia,
beznádej,
frustrácia

ADHD, Autizmus,
inkontinencia,
osteoporóza,
skolióza, običková
kolika, artritída

Opustenosť,
odmietanie,
zrada

Anémia,
diabetes,potravinové
alergie, žlčníkové
koliky

Žlčník a pečeň

Sluchové
ústrojenstvo,
pokožka,
pľúcne
membrány

Imunitný
systém

Ústna sliznica
a reprodukčný
systém

Potravinové
arómy, aditíva,
rezíduá z
geneticky
modifikovaných
jedál
Ťažké kovy,
bakteriálne
toxíny,
dentálne
toxíny, alergény
zo vzduchu
Rezíduá z
rekreačných
drog, radiácie,
mikrovlky,
farmaceutík,
dymu
Bakteriálne
toxíny a
parazity

-

Úzkosť,
strach,panika,
obavy

Závisť, hanba,
trápnosť

9

Hypofýza

Kolitída, crohnova
choroba, syndróm
presakujúceho
čreva,hemeroidy,
reflux
Depresia, nádcha,
afektívna porucha

Tráviaci
systém a
pankreas
Limbický
systém,
nosové dutiny

7
Detská žľaza

Možné

Cievny a
endokrinný
systém

Toxíny z
uhľovodíkov a
chlóru

Ambicióznosť,
lakomosť,
chamtivosť

Katarkt, diabetes,
dyslexia,migrény,
glaukóm,
potravinové alergie

Akné, astma,
bronchytída, ekzém,
lupiny,tinitus,
točenie hlavy

Herpes,
chrípka,paranoja,
znížená imunita

Parazitická infekcia,
zápal v dutine
ústnej, neplodnosť
Srdcové poruchy,
bipolarna porucha,
závislosti,
hormonálna
nerovnováha, návaly
horúčavy

