
ABSCES Hlodavé myšlenky na 
k ivdy, urážky, pomstu. 

Dovoluji svým myšlenkám, aby se 
osvobodily. Jsem usmí ený. 

ADDISONOVA NEMOC Citová podvýživa. Vztek na 
sebe sama. 

S láskou pečuji o své t lo, o svou mysl 
a své city. 

AFTY Nevy čená jedovatá 
slovaObviňování 

Ve svém láskyplném sv t  vytvá ím 
jen a jen dobro. 

AIDS Zavržení sebe sama. 
Sexuální vina. Zako en né 
p esv dčení, že za nic 
nestojíte 

Jsem Božím, dokonalým zt lesn ním 
života. Raduji se ze své sexuality. 
Raduji se ze všeho, čím jsem. Mám se 
rád 

AKNÉ Odmítání sebe sama. 
Štítivost v či sob . 

Jsem Božím zt lesn ním života. Mám 
se rád. Beru se takový jaký jsem. 

ALERGIE Na koho jste alergičtíť 
Odmítání vlastní síly. 

Sv t je bezpečný a p átelský. Jsem 
v bezpečí. Jsem smí ený s životem 

ALKOHOLISMUS Pocit marnosti, viny a 
neschopnosti. Zavrhování 
sebe sama. 

Žiji v p ítomnosti. Každý okamžik je 
nový. Vážím si sám sebe. Mám se rád 

ALZHEIMEROVANEMOC Touha opustit tuto planetu. 
Nezp sobilost brát život 
takový jaký je. 

Všechno probíhá ve správném 
okamžiku, čase i prostoru. B h vždy 
jedná správn  

AMÉNIE Nerozhodné postoje. Málo 
radosti. Strach ze života. 
Pocit, že za nic nestojím. 

Mohu se naplno radovat ze života. 
Jsem v bezpečí. Mám rád život 

ANGÍNA Strach. Potlačované 
emoce.Potlačovaná 
kreativita. 

Mé dobro proudí bez p ekážek. Svým 
prost ednictvím vyjad uji  své 
myšlenky pocházející od Boha. Jsem 
usmí ený. 

ANOREXIE Viz. nechutenství  
APATIE Vzdorování cit m. Strach City jsou bezpečné. Otevírám se 

životu. Raduji se z n j. 
ARTERIOSKLERÓZA Vzdor. nap tí. Zatvrzelá 

úzkoprsost. Odmítání vid t 
dobro. 

Zcela se otevírám životu a radosti. Na 
sv t se dívám s láskou.. 

ARTRITIDA Viz. zán t kloub   
ARTRITICKÉ PRSTY Touha trestat. 

Provinilost.Pocit 
diskriminace. 

Dívám se s láskou a pochopením. 
Veškeré prožitky vystavuji paprsk m 
lásky. 

ASTMA BRONCHIALE P emáhání vlastních 
emocí.,,Dusivá 
láska,,Neschopnost dýchat 
sám za sebe. Potlačovaný 
pláč. 

Je bezpečné p evzít zodpov dnost za 
sv j život. 

ůSTMů, D TSKÉ Strach že života tady. Toto dít  je v bezpečí. Je obklopeno 
láskou a péčí 

BOLESTI-AKUTNÍ Touha po lásce a bezpečí Mám se rád a jsem se sebou 
spokojený. Mám rád lidi a oni m  také. 

– CHRONICKÉ Vina. Vina si vždy hledá 
trest 

S láskou se zbavuji minulostiJsem 
svobodný a ,,oni,, také. V mém srdci je 
teďvše v po ádku 

BRADAVICE Vyjád ení nenávisti. 
P esv dčení, že jsem 
ošklivý. 

Pln  vyjad uji lásku a krásu života 

BRIGHTOVA NEMOC Pocit, že jsem malé dít , Mám se rád. Záleží mi na sob . D lám 



které nic neumí, za nic 
nestojí. Neúsp ch. Ztráta 

vždy vše správn  

BRONCHITIDA Rozjit ené rodinné 
prost edí.Hádky, k ik, 
dusné ticho 

Vyhlašuji klid a harmonii v sob  a 
v kol sebe. 

BURZITIDA Potlačovaný hn v, chu  
n koho uhodit 

Láska uvolňuje. Láska ve mn  se 
zproš uje všeho, co je jiné než ona 

CELULITIDA Lp ní na karambolech 
minulosti. Potíže p i pohybu 
vp ed. Strach zvolit si 
vlastní sm r. 

Odpouštím si. Odpouštím všem, všemu 
minulému. Jsem svobodný. 

CUKROVKA Touha po tom, co by bývalo 
bylo, kdyby. Pot eba 
ovládat druhé. Nesmírný 
smutek. Zatvrzelost. 

Tento okamžik je plný radosti. RádĚaě 
si osladím život. 

CUSCHING VSYNDROM Mentální nevyrovnanost. 
p íliš se zaobíráme 
zdrcujícími myšlenkami. 

S láskou vyvažuji své t lo i mou  mysl. 
Zabývám se jen myšlenkami, které mi 
d lají dob e 

CYSTICKÁ FIBRÓZA Utkv lá p edstava, že od 
života nelze čekat nic 
dobrého. Sebelítost. 

Život mn  má rád. P ijímám ho naplno 
a svobodn . 

CYSTY ĚViz též Prsaě Vzpomínky na d ív jší 
bolestné zážitky. Hýčkání 
starých k ivd. Falešný, 
nesprávný r st. 

Jsem rozhodnut myslet jen na krásné 
v ci. Mám se rád. 

ČELISTI ĚSaniceě- POTÍŽE Zloba. Záš . Touha po 
pomst  

Jsem rozhodnut zm nit sv j zp sob 
uvažování, který mi tento stav p ivodil. 
Mám se rád a jsem v bezpečí. 

DÁSN  Ěviz též KRVÁCENÍ 
Z DÁSNÍ) 

Neschopnost stát si za 
svým. Rozb edlost. 

Jsem rozhodný. Vše dotahuji do konce. 
Láska mi dodává sil. 

DECH P edstavuje schopnost 
p ijímat život. 

Miluji život. 

D LOHů P edstavuje sídlo kreativity Jsem ve svém t le doma. 
DERMATOMYKÓZA Frustrace z toho, že m  

okolí nep ijímá. 
Neschopnost pohybu vp ed. 

Mám se rád a jsem se sebou 
spokojený. Dovoluji sám sob  jít 
vp ed. Pohyb je bezpečný. 

D TSKÉ NEMOCI Potíže r stu. Víra 
v nesprávné zákonitosti, 
nesprávné společenské 
pojmy a v p esn  rozvržené 
harmonogramy. Nedosp lé 
chování lidí v blízkosti d tí. 

Toto dít  ochraňuje b h a obklopuje jej 
pouze láska. Žádáme mentální 
ochranu. 

DNA Pot eba dominovat, být 
nad azený. Netrp livost, 
hn v. 

Jsem v bezpečí. Jsem usmí ený se 
sebou i ostatními. 

DUŠEVNÍ CHOROBů Út k od rodiny. Únik od 
reality, stažení se do sebe. 
Násilné odtržení. 

Tato mysl zná svou pravou totožnost. 
Je vyjád ením Boží kreativity. 

DUŠNOST Strach, ned v ra v proces 
života. Ustrnutí v d tství. 

Je bezpečné vyr st a stát se dosp lým. 
Sv t je bezpečný. Jsem v bezpečí. 

DUTINY Alergie na jednu konkrétní 
osobu, na n koho blízkého. 

Vždy m  prostupuje a obklopuje klid a 
harmonie. Vše je v po ádku. 

DÝCHůCÍ POTÍŽE Strach či odmítání naplno Mým p irozeným právem je žít naplno 



p ijímat život. Pocit, že 
nemáte právo zabírat 
prostor či dokonce v bec 
existovat. 

a svobodn . Jsem hoden lásky. 
Jsem  rozhodnut žít naplno. 

DYSPEPSIE Strach. hr za, úzkost. 
Nadávání a brblání. 

Klidn  a radostn  trávím a vst ebávám 
všechny nové zážitky. 

DYSTROFIE SVALSTVA Viz . SVALOVÁ 
DYSTROFIE 

 

EDÉMY Viz. OTOKY  
EKZÉM Vnit ní protiklady.Mentální 

vyrážka. 
Ve mn  i kolem m  je harmonie, klid, 
láska a radost. 

ENDOKRINNÍ POTÍŽE Špatná distribuce myšlenek 
podporujících rozhodnost a 
aktivitu. 

B h mi poskytuje všechny pot ebné 
myšlenky. Jsem aktivní. Práv  nyní, 
v tomto okamžiku postupuji vp ed. 

EPILEPSIE Pocit perzekuce. 
Zavrhování života. 
Obrovský vnit ní zápas. 

Jsem ochoten vid t život jako v čný a 
plný radosti. Jsem v čný a usmí ený. 
Mám radost. 

EXANTÉM Viz. VYRÁŽKů  
FIBROIDNÍ NÁDORY A CYSTY Urážka ženského ega. Lp ní 

na k ivd  ze strany partnera. 
Zbavuji se mentálního návyku, který 
vyvolal tento zážitek. Ve svém život  
vytvá ím jen dobro. 

FRIGITIDA Strach. Popírání rozkoše. 
P esv dčení  že sex  je n co 
špatného. Necitliví partne i. 

Radovat se z vlastního t la je 
bezpečné. Raduji se z toho, že jsem 
žena. 

GANGRÉNA Viz. SN T  
GASTRITIDA Dlouhotrvající nejistota. 

Pocit, že špatný osud mn  
nemine. 

Mám se rád a jsem se sebou 
spokojený. Jsem v bezpečí. 

GENITÁLIE P edstavují mužský a 
ženský princip. 

Je bezpečné být sám sebou. 

GENITÁLIE- POTÍŽE Obavy, že za nic nestojím. Raduji se z toho, jak vyjad uji život. 
Jsem dokonalý takový jaký jsem. Mám 
se rád a jsem se sebou spokojený. 

GLAUKOM Viz. OČNÍ POTÍŽE  
HAVÁRIE Viz.  NEHODY  
HEMEROIDY Strach z termín . Zloba 

z minulosti. Strach zbavit se 
minulosti. Pocit b emene. 

Zbavuji se všeho, co není láska. Ke 
všemu, co chci ud lat, mám dost času i 
prostoru. 

HEPATITIDA Viz. ZÁN T JůTER  
HERPES Viz. OPAR  
HLUCHOTA Odmítání, tvrdohlavost, 

izolace. Co nechcete slyšetť 
Naslouchám Bohu a raduji se ze všeho, 
co mohu slyšet. Jsem součástí vesmíru. 

HNISAVÁ ANGÍNA Silné p esv dčení, že si 
nem žete íct o to, co 
pot ebujete. 

Je mým p irozeným právem uspokojit 
všechny svoje pot eby. S láskou a 
spontánn  si íkám o vše, co chci 

HODGKINOVA NEMOC Provinilost a obrovský 
strach, že za nic nestojíte. 
nesmírná touha prosadit se. 
V honb  za uznáním se 
zapomíná na radost ze 
života 

Vyhovuje mi být sám sebou. Jsem dost 
dobrý takový jaký jsem. Mám se rád. 
Vydávám a p ijímám radost. 

HOREČKY Zloba. Rozho čení. Jsem klidným zt lesn ním harmonie a 
lásky. 



HYPERFUNKCEŠTÍTNÉ ŽLÁZY Viz. STÍTNÁ ŽLÁZů  
HYPERGLYKÉMIE Viz. CUKROVKA  
HYPERVENTILACE Strach. odpor ke zm n . 

Ned v ra v b h života. 
Všude ve vesmíru jsem v bezpečí. 
mám se rád a v ím v b h života. 

HYPOFÝZA P edstavuje sídlo 
sebeovládání 

Má mysl a mé t lo jsou v dokonalé 
rovnováze. Ovládám své myšlenky. 

HYPOGLYKÉMIE Únava, zmoženost. Život je 
p íliš t žké b emeno. 

Jsem ochoten učinit sv j život sv tlým, 
lehkým, plným radosti. 

HÝŽD  P edstavují sílu. Ochablé 
hýžd  indikují ztrátu síly. 

Moud e investuji svou sílu. Jsem silný. 
Cítím se bezpečn . vše je v po ádku 

CHODIDLA P edstavují chápání. sebe 
sama a i ostatních 

Všemu jasn  rozumím a jsem ochoten 
m nit se zároveň s časem. Jsem 
v bezpečí. 

CHODIDLA-POTÍŽE Strach z budoucnosti a 
z ustrnutí na míst . 

P irozen  se raduji a postupuji vp ed. 

CHOLESTEROL Ucpává pr chody radosti. 
Strach p ijímat radost 

Jsem ochoten ít rád život. Voln  mnou 
proudí radost. P ijímat je bezpečné. 

CHRÁPÁNÍ Tvrdohlavé odmítání zbavit 
se starých mentálních 
návyk . 

Vypouštím z mysli vše, co se 
nepodobá lásce a radosti. Od minulosti 
sm uji ke všemu novému, sv žímu, a 
vitálnímu 

CHRONICKÉ NEMOCI Odmítání zm n. Starch 
z budoucnosti. Pocit 
nejistoty 

Jsem ochoten r st a m nit se.Vytvá ím 
se bezpečnou budoucnost. 

CH IPKů Reakce na všeobecnou 
negativitu a všeobecná 
p esv dčení. Strach. 

Jsem mimo dosah společenských 
p edsudk . nepodléhám žádným 
vliv m. 

CHIDEKREVNOST Viz: ANÉMIE  
CU  K JÍDLU- NůDM RNÁ Strach. Pot eba ochrany. 

Posuzování cit . 
Jsem v bezpečí. To, co cítím je 
bezpečné, normální a p ijatelné. 

– ZTRÁTA Strach. Sebeobrana. 
Ned v ra v život 

Mám se rád a jsem se sebou 
spokojený. jsem v bezpečí. Život je 
bezpečný a plný radosti. 

IMPOTENCE Sexuální tlak, nap tí, vina. 
Společenské p edsudky. 
Nevraživost v či bývalému 
partnerovi. Strach z matky. 

Nechávám se radostí a spontánn  
p sobit sílu svého pohlavního principu. 

INFARKT Vypuzení veškeré radpsti 
z t la kv li pen z m, 
postavení, funkci atd. 

 

INFEKCE Podráždénost, hn v, 
rozlad nost 

 

ISCHIAS Pokrytectví. Strach z pen z 
a z budoucnosti 

Sm uji ke svému vyššímu dobru. Mé 
dobro je všude a ve všem 

INKONTINENCE(NESCHOPNOST 
UDRŽET STOLICI ČI MOČě 

Pocit, že se citov  
neovládám. 

Všechno je v po ádku 

JÁTRA Sídlo hn vu a primitivních 
emocí. 

Znám pouze lásku, klid a radost. 

JÁTRA-POTÍŽE Neustálé stížnosti a 
nadávky. Pocit, že jste 
špatní. Ustavičnou kritikou 
jen obelháváte 
sami sebe. 

Hledám lásku a nacházím ji všude a ve 
všem 



KANDIDÓZA Pocit silné rozt íšt nosti. 
Značná frustrace a zloba. 
P ílišné nároky a ned v ra 
ve vztahu k druhým 

Zasluhuji jen to nejlepší. Mám rád sebe 
i ostatní. Vážím si sebe i jich. 

KARBUNKL Jedovatá zloba na všechny 
osobní k ivdy. 

Zbavuji se minulosti. Nechávám čas 
aby zhojil chvíli mého života. 

KůŠEL Viz. BRONCHITIDA  
KATAR- Horních cest dýchacích Viz RÝMA  
– PR DUŠEK Viz BRONCHITIDA  
– ŽůLUDKU Viz. GASTRITIDA  
KINETÓZA .Strach, že nemám vše pod 

kontrolou. 
Své myšlenky ovládám v každé situaci. 
Mám se rád a jsem se sebou 
spokojený. 

KLIMůKTERICKÉ POTÍŽE Strach, že už m  nikdo bude 
chtít. Strach ze stárnutí.,, 
Nestojím za nic,, 

P i všech zm nách cykl  jsem klidná a 
vyvážená. S láskou žehnám svému t lu 

KLOUBY P edstavují zm ny 
životního sm ru a lehkost 
s jakou probíhají 

Snadno a p irozen  se m ním. M j 
život opatruje B h. Ubírám se 
nejlepším sm rem 

KOKTÁNÍ Nejistota. Nedostatek 
sebevyjád ení. Není 
dovoleno plakat. 

Mohu se svobodn  vyjad ovat. je to 
bezpečné. Se všemi komunikuji jen 
s láskou 

KOLENO P edstavuje hrdost a ego Jsem pružný a p izp sobivý. 
KOLENO- POTÍŽ  Tvrdohlavé ego. Hrdost. 

Nep izp sobivost. Strach. 
nepružnost. neústupnost. 
Neschopnost p iznat 
porážku. 

Odpušt ní, pochopení, soucit. Snadno 
se p izp sobuji. Všechno je v po ádku. 

KOLIKů D TSKÁ Pod azenost, netrp livost a 
rozmrzelost v blízkosti 
dít te. 

Toto dít  léčí jen láska a láskyplné 
myšlenky. Vše je v po ádku 

KÓMA Strach. Út k p ed n kým 
nebo n čím. 

Obklopujeme t  bezpečím a láskou. 
Vytvá íme prostor, aby ses vyléčil. Jsi 
láska 

KONEČNÍK Místo, kde se t lo zbavuje 
odpadu. 

Snadno a p irozen  se zbavuji všeho, 
co už nepot ebuji 

– ABCES Zloba spojená s tím, čeho se 
nechcete zbavit. 

Je bezpečné zbavovat se všeho 
nepot ebného. Z mého t la odchází jen 
to, co už nepot ebuji 

– BOLESTI Vina. Touha po trestu Minulost skončila. Jsem rozhodnut mít 
se rád a být spkojený s tím, jaký jsem 

– FISTULY Neúplné vypoušt ní 
odpadu. Lp ní na minulosti. 

S láskou a bezezbytku se zbavuji 
minulosti. Jsem svobodný. jsem láska 
sama. 

– KRVÁCENÍ Zloba a frustrace V ím v b h života. Vše, co se d je 
v mém život , je správné a dobré 

– SV D NÍ Vina z minulosti. Výčitky 
sv domí 

S láskou si odpouštím. Jsem svobodný. 

KOP IVKů Zveličování problém , 
d láme z komára velblouda. 
Utajovaný strach 

Vnáším klid do každého okamžiku 
svého života. 

KOSTI P edstavují strukturu 
vesmíru 

Jsem dob e člen ný a vyvážený 



– ZLOMENINY Vzpoura proti autorit . Jsem ve svém sv t  autoritou. Protože 
jen já ovládám svou mysl. 

– DEFORMACE Mentální tlak a upjatost. 
Svaly se nemohou 
protáhnout. Ztráta mentální 
pohyblivosti 

Zhluboka vdechuji život. Uvolňuji se a 
v ím v b h života 

KOTNÍK P edstavuje pohyblivost a 
sm r 

Snadno se pohybuji životem kup edu 

KOŽNÍ POTÍŽE Úzkost, strach. staré, zasuté 
harampádí minulosti. Pocit 
ohrožení 

Láskypln  se chráním harmonickými a 
klidnými myšlenkami. Minulost je 
odpušt na a zapomenuta. Jsem 
svobodný. 

KRČNÍ PÁTE  Odmítání vid t jiné stránky 
problému. 

Pružn  a nenucen  beru v úvahu 
všechny stránky problému. V ci lze 
vid t nekonečn  mnoha zp soby. Jsem 
v bezpečí 

KREV P edstavuje radost voln  
obíhající v t le 

Dávám a p ijímám radost ze života 

– POTÍŽE Málo radosti. malá 
cirkulace myšlenek 

Kolují ve mne radostné myšlenky, 
nové myšlenky 

– KREVNÍ SRůŽENINY Zablokovaný pr chod 
radosti 

Probouzím v sob  nový život 

KREVNÍ TLAK- VYSOKÝ Dlouhodob  nevy ešený 
problém 

S radostí se zbavuji minulosti 

– NÍZKÝ Málo lásky v d tství. 
Poraženectví. Pocit, že nic 
nemá cenu 

Jsem ochoten žít ve v čn  harmonické 
p ítomnosti. m j život je radost 

KRK Pr chod sebevyjád ení a 
tvo ivosti 

Otevírám své srdce. Zpívám o 
radostech lásky 

– POTÍŽE Neschopnost. Polykaná 
zloba. Potlačovaná 
kreativita. 

Vyjad uji se s radostí, svobodn , a 
tvo iv . Snadno a p irozen  se hlásím o 
svá práva. Jsem ochoten se zm nit 

KRVÁCENÍ Z t la uniká radost. Zloba Vyvážen  dávám a p ijímám radost 
– Z DÁSNÍ Málo radosti v životních 

rozhodnutí. 
V ím že v mém život  vše probíhá 
správn . Jsem usmí ený 

– Z NOSU Pot eba upozornit na sebe. 
Pocit, že si m  nikdo 
nevšímá. Touha po lásce 

Mám se rád a jsem se sebou spokojený 
Uznávám svou skutečnou cenu Jsem 
dokonalý. 

K EČE Nap tí. Strach. lp ní na 
n kom nebo na n čem 

Jsem uvoln ný. Dovoluji, aby se má 
mysl usmí ila. 

– V KRůJIN  B IŠNÍ Strach. Snaha zastavit b h 
života 

V ím v b h života. jsem v bezpečí 

K EČOVÉ ŽÍLY Setrvávání v nep íjemné 
situaci či postavení. 
Sklíčenost. pocit 
p epracovanosti a 
p etíženosti 

Spočívám v pravd . Raduji se 
z pohybu. Pohybuji se p irozen  a 
spontánn . mám život rád a raduji se 
z každého okamžiku 

K IVICE Citová podvýživa. 
Nedostatek lásky a bezpečí. 

Jsem v bezpečí. Živí m  láska 
samotného vesmíru 

K ŽE Ochraňuje naší 
individualitu. Smyslový 
orgán. 

Je bezpečné být sám sebou 

KYČLE Nesou t lo v dokonalé Raduji se z každého dne 



rovnováze. Stimulují pohyb 
vp ed 

– POTÍŽE Strach postupovat vp ed na 
základ  
d ležitých  rozhodnutí. 
Bezcílnost 

Jsem v dokonalé rovnováze. v každém 
v ku postupuji snadno a s radostí 
vp ed 

KÝLA Roztržky. Nap tí, tíha 
povinnosti a zodpov dnosti. 

Má mysl je laskavá a harmonická. 
mám se rád a jsem se sebou spokojený. 

LARYNGITIDA Máte takový vztek, že ani 
nem žeme mluvit. Strach 
promluvit nahlas. Odpor 
v či autoritám. 

Mohu svobodn  požádat, oč chci. je 
bezpečné vyjad ovat sebe sama. Jsem 
usmí ený 

LEPRA Neschopnost jakkoli 
zvládnout životní 
zkušenosti. Dlouhodobé 
p esv dčení, že nejsem dost 
dobrý a čistý 

Povznáším se nad všechna omezení. 
B h mne vede a inspiruje.. Láska hojí 
vše živé. 

LEUKÉMIE Brutální ubíjení inspirace. 
Pocit, že nic nemá cenu. 

P enáším se p es minulá omezení do 
svobodné p ítomnosti. Je bezpečné být 
sám sebou. 

LOKET P edstavuje zm nu a 
p ijímání nových životních 
zkušeností 

Snadno se p izp sobuji novým 
zkušenostem, sm r m a zm nám. 

LUPÉNKA Strach, že mi n kdo ublíží. 
Umrtvování smysl  a ega. 
Odmítání p ijmout 
zodpov dnost za vlastní city 

Žiju proto, abych se radoval ze života. 
Zasloužím si v život  to nejlepší. 
P ijímám své dobro. Mám se rád 

LUPUS Celková kapitulace. Rad ji 
zem ít než se p ihlásit o svá 
práva. Zloba a trest. 

Spontánn  a p irozen  se beru o svá 
práva. Znám svou sílu. Mám se rád a 
jsem se sebou spokojený. Jsem 
svobodný. Jsem v bezpečí. 

LYMFůTICKÉ POTÍŽE Varování, že mysl pot ebuje 
soust edit na nejzákladn jší 
životní skutečnosti, na lásku 
a radost. 

Jsem zcela soust ed ný na lásku a 
radost ze života. P izp sobuji se 
životu. jsem klidný. 

MALÁTNOST Viz. ÚNAVA  
MASTOIDITIDA Zloba a frustrace. Touha 

neslyšet, v tšinou u d tí. 
Strach infikující chápání 
života. 

Ve mn  i kolem mn  panuje Božský 
klid a harmonie. Jsem oázou klidu, 
lásky a radosti. V mém sv t  je vše 
v po ádku. 

MDLOBY Strach. Neschopnost 
vyrovnat se s danou 
situací.  ,,Vokno“ 

Mám sílu, schopnost i znalosti na to, 
abych všechno v život  zvládnul 

MENSTRUůČNÍPOTÍŽE Odmítání vlastního ženství. 
Provinilost. strach. 
P esv dčení že genitálie 
jsou h íšné a nečisté. 

Pln  p ijímám své ženství a své t lesné 
pochody pokládám za normální a 
p irozené. Mám se ráda a jsem sebou 
spokojená 

MIGRÉNY Znechucení z nátlaku a 
manipulace ze strany 
druhých. Sexuální 
obavy.(migrénu lze 
v tšinou odstranit 
masturbací) 

P izp sobuji se b hu života. Nechávám 
život aby mi p íjemn  a snadno zajistil 
vše, co pot ebuji. Život je tu pro mne. 



MIŠNÍMENINGITIDů Mimo ádn  závažný 
rodinný konflikt. Život 
v atmosfé e zloby a 
strachu. Velký vnit ní 
zmatek. Málo opory ze 
strany druhých. 

Jsem ochoten vytvá et ve své mysli, 
t le a sv t  klid a harmonii. Vše je 
v po ádku. Jsem v bezpečí a všichni 
mn  mají rádi. 

MONILIÁZA Viz. KANDIDÓZA  
MONONUKLEOZA Návyk znevažovat a 

bagatelizovat 
život,  p esv dčovat ostatní 
, že nemají pravdu. Hodn  
sebekritiky. 

Jsem zajedno se životem. Vidím se 
druhých a to, co vidím mám rád. 
Raduji se z toho, že žiji 

MO SKÁ NEMOC Strach. Strach ze smrti. 
Nedostatečné ovládání 
myšlenek 

Ve vesmíru jsem v bezpečí. Jsem 
usmí ený, a  jsem kdekoli. V ím 
životu 

MOUČNIVKů Viz. KANDIDÓZA  
MOZEK P edstavuje ,,počítač,, 

ídicí centrum. 
S láskou ídím svou mysl. 

MOZKOVÁ MRTVICE Kapitulace. Odpor. rad ji 
zem ít, než se zm nit. 
Zvržení života 

Život je zm na a já se snadno 
p izp sobuji všemu novému. P ijímám 
život minulý, p ítomný i budoucí 

MOZKOVÝ NÁDOR Nesprávné, 
naprogramované úsudky. 
Tvrdohlavost. Odmítání 
zm nit staré mentální 
návyky 

Snadno m ním své myšlení. Celý život 
je zm na a má mysl se neustále 
prom ňuje 

NADLEDVINKY-POTÍŽE Úzkost. Poraženectví. 
Zanedbaná péče o sebe 
sama 

Mám se rád a jsem se sebou 
spokojený. Je bezpečné o sebe pečovat 

NÁDORY Lp ní na starých k ivdách. 
Rostoucí odpor 

Snadno  odpouštím. Mám se rád a 
odm ňuji se pochvalnými myšlenkami 

NARKOLEPSIE Velký strach. Touha všemu 
uniknout. Tvrzení ,, 
nezvládnu to ,,nechci tady 
být 

Spoléhám na to, že Boží moudrost a 
rada mne vždy ochrání. Jsem 
v bezpečí. 

NARKOMANIE Út k od sebe sama. Strach, 
neznalost, jak mít rád sám 
sebe 

Objevuji, jak jsem dokonalý. Jsem 
ochoten mít rád sám sebe. Jsem 
ochoten mít ze sebe radost 

NEFRITIDA Viz. ZÁN T LEDVIN  
NEHODY Neschopnost brát se za svá 

práva. Vzpoura proti 
autorit . Víra v násilí 

Zbavuji se návyku, který tuto situaci 
zp sobil. Jsem usmí ený. Zasloužím si 
dobro 

NEHTY P edstavují ochranu. S d v rou vztahuji ruce. 
– KOUSÁNÍ Frustrace. Sžíravé 

myšlenky. Nenávist 
k jednomu z rodič  

Je bezpečné vyr st. Radostn  a lehce 
zvládám sv j život 

VROSTLÉ DO MASA Vlna z obavy ze svého 
práva postupovat vp ed 

Je mým p irozeným právem zvolit si 
v život  vlastní sm r. Jsem v bezpečí. 
Jsem svobodný. 

NECHUTENSTVÍ Odpírání si života. 
Extrémní strach. 
Sebenenávist a odmítavost 

Je bezpečné být sám sebou. Jsem 
dokonalý takový jaký jsem. Jsem 
ochoten žít. Raduji se a beru se takový, 
jaký jsem. 



NEPLODNOST Strach a odpor v či životu 
nebo člov k. který nemá 
pot ebu prožít rodičovství. 

V ím v b h života. Jsem vždy na 
pravém míst  a d lám pravou v c 
v pravý čas. Mám se rád a jsem se 
sebou spokojený 

NERVOVÉ ZHROUCENÍ Egocentrismus. 
Zablokovaná komunikace 

Otevírám své srdce a ke všem se 
obracím jen s láskou. Jsem v bezpečí. 
Jsem v po ádku. 

NERVOZITA Strach, úzkost, svár, shon. 
Ned v ra v b h života 

Jsem na nekonečné cest  v čnosti a na 
vše je dost času. Komunikuji se svým 
srdcem. Vše je v po ádku. 

NERVY P edstavují komunikaci. 
Vnímaví zpravodajové. 

Komunikuji snadno a s radostí 

NESPAVOST Strach. Odmítání určité 
myšlenky či zážitku 

S láskou opouštím den a oddávám se 
klidnému spánku, nebo  vím, že zít ek 
se sám o sebe postará. 

NEURALGIE Trest za vinu. Úzkost 
z komunikace. 

Odpouštím si. Mám se rád a jsem 
sebou spokojený. Ke všem a všemu se 
obracím s láskou 

NEVOLNOST Strach. Odmítání určité 
myšlenky či zážitku 

Jsem v bezpečí. V ím, že b h života 
mi p ináší jen dobro 

,,NEVYLÉČITELNÉ“ NEMOCI V tomto stavu nemoc 
nem že být vyléčena 
vn jším zásahem. Skutečné 
vyléčení vyžaduje 
proniknout hluboko do 
pacientova nitra. 

Každý den se d jí zázraky. Pronikám 
hluboko do svého nitra, abych se 
zbavil návyku, který tuto nemoc 
zp sobil. P ijímám Boží lék. Je tomu 
tak!!! 

NEŽITY P ekypující, kvasící  zloba Vyjad uji lásku a radost. Jsem 
usmí ený 

NOHY- POTÍŽE Nesou nás v život  vp ed Život je tu pro mne. 
– STEHNA Lp ní na traumatech 

z d tství 
S pochopením, v domím a znalostmi, 
které m li, d lali to nejlepší, co mohli. 
Osvobozuji se. 

– LÝTKA Strach z budoucnosti. 
nechu  k pohybu  

S radostí a sebed v rou postupuji 
vp ed, nebo  vím, že v mé budoucnosti 
je vše v po ádku 

NOS P edstavuje sebepoznání Jsem si v dom svých intuitivních 
schopností 

NOSNÍ MANDLE Rodinné neshody, hádky. 
Dít  se cítí nevítané 

Toto dít  obklopuje láska. Toto dít  
chceme a p ijímáme 

OBEZITA Strach, pot eba ochrany. 
Út k p ed city. Nejistota, 
zavrhování sebe sama. 
Hledání seberealizace a 
napln ní 

Jsem usmí ený s vlastními pocity. 
Jsem v bezpečí. Vytvá ím si bezpečné 
prost edí. Mám se rád a jsem se sebou 
spokojený. 

OBLIČEJ P edstavuje to, co 
ukazujeme sv tu. 

Je bezpečné být sám sebou. Vyjad uji, 
kdo jsem 

OBRNA Ochromující žárlivost. Všeho je dost pro všechny. 
Láskyplnými myšlenkami si vytvá ím 
radost a svobodu 

OČI P edstavují schopnost 
z eteln  vid t 

Dívám se radostnýma a laskavýma 
očima 

– POTÍŽE Nespokojenost s tím, co 
vidím ve svém život  

Práv  v tomto okamžiku se vytvá ím 
život, na který se rád dívám 



– ASTIGMATISMUS Strach doopravdy vid t 
sama sebe 

Jsem ochoten vid t se v celé své kráse 
a vznešenosti 

– DALEKOZRAKOST Strach z p ítomnosti Vidím, že práv  v tomto okamžiku a 
práv  tady jsem v bezpečí 

– D TSKÉ Odmítání vid t, co se d je 
v rodin  

Toto dít  nyní obklopuje harmonie a 
radost, krása a bezpečí 

GLAUKOM(ZELENÝ ZÁKAL) Tvrdošíjné neodpoušt ní. 
Tlak ze starých urážek a 
k ivd. Znavenost životem. 

Dívám se n žn  a laskav  

KRÁTKOZRAKOST Strach z budoucnosti Nechávám se vést Bohem a jsem vždy 
v bezpečí 

ŠEDÝ ZÁKůL Temná budoucnost. 
Neschopnost hled t 
s radostí do budoucna 

Život je v čný a plný radosti 

ŠILHůVOST- ROZBÍHAVÁ Strach prohlédnout na 
bezprost ední p ítomnost. 

Mám se rád a jsem spokojený s tím, 
jaký jsem 

– SBÍHAVÁ Odmítání vid t okolní sv t. 
Nedorozum ní. 

Je bezpečné vid t sv t, Jsem usmí ený 

OCHABLÉ RYSY Ochablé rysy  v obličeji 
jsou zp sobeny ochablými 
myšlenkami. Nechu  k 
životu 

Vyjad uji radost ze života. Mohu se 
naplno radovat z každičkého okamžiku 
každého dne. Jsem op t mladý 

OPAR Všeobecné p esv dčení o 
sexuální vin  a pot eb  
trestu. Ve ejná hanba. Víra 
v trestajícího Boha. 
zavrhování genitálií 

Mé chápání Boha je mi oporou. Jsem 
normální a p irozený. raduji se ze své 
sexuality 

OPAR, PÁSOVÝ Strach a nap tí. 
P ecitliv lost. Čekání, kdy 
to praskne 

Jsem uvoln ný a usmí ený, protože 
v ím v b h života. V mém sv t  je 
všechno v po ádku 

OSTEOMYELITIDA Viz. ZÁN T KOSTNÍ 
D EN  

 

OTLAKY Zbytn lé názory a 
myšlenky. 
Vykrystalizovaný strach 

Je bezpečné nov  myslet a žít. 
P ijímám dobro 

OTOKY Čeho nebo koho se 
nechcete zbavit? 

Rád se zbavuji všeho minulého. Je to 
bezpečný. Jsem svobodný. 

OTUP LOST Mentální umrtvení. 
Potlačování projev  lásky a 
účasti. 

Sdílím své pocity a svou lásku. Reaguji 
na lásku v každém člov ku 

PADOUCNICE Viz. EPILEPSIE  
PÁCHNOUCÍ DECH Zloba a pomstychtivé 

myšlenky. zkažené 
zahnívající myšlení, 
špinavé pomluvy. 

Hovo ím vlídn  a laskav . Vydechuji 
jen dobro. 

PÁCHNOUCÍ POT Strach. Strach z ostatních. 
Štítivost  v či sob  sama 

Mám se rád a jsem se sebou 
spokojený. Jsem v bezpečí 

PÁLENÍ ŽÁHY Strach, Strach, Strach. 
Svíravý strach. 

Dýchám zhluboka a svobodn . Jsem 
v bezpečí. Víra v b h života 

PARADENTÓZA Zloba na vlastní 
nerozhodnost. Od slov 
daleko k čin m 

Jsem se sebou spokojený. Vždy se 
rozhoduji správn  

PARALÝZA Strach. Hr za, út k p ed Jsem zajedno se životem. jsem 



n jakým člov kem či 
situací. Odpor 

v bezpečí. S p ehledem zvládám 
všechny situace 

PARKINSONOVA NEMOC Intenzivní pot eba všechny 
a všechno ovládat. Strach 

Uvolňuji se, nebo  vím, že jsem 
v bezpečí. Život je tu pro mne. V ím 
v b h života 

PÁTE  P edstavuje životní oporu Vím, že život je mi vždy oporou 
– BEDERNÍ Vina. Ustrnutí 

v problémech minulosti. 
Touha mít od všech pokoj 

Zbavuji se minulosti. Jsem svobodný, 
abych mohl s láskou v srdci postupovat 
vp ed 

– HRUDNÍ Nedostatek citové opory. 
Pocit, že mne nikdo nemá 
rád. potlačování projev  
lásky 

Mám se rád a jsem se sebou 
spokojený. Život mn  má rád a je mi 
oporou. 

– KOSTRČ ů K ÍŽOVÁ PÁTE  Strach z pen z. nedostatek 
finanční podpory 

V ím v b h života. O vše, co pot ebuji 
je vždy postaráno. Jsem v bezpečí 

– KRČNÍ Odmítání vid t druhou 
stránku problému. 
Tvrdošíjnost a nepružnost. 

Pružn  a snadno vidím všechny 
stránky problému. V ci jde d lat 
nekonečn  mnoha zp soby. Jsem 
v bezpečí 

– ZůK IVENÍ PÁTE E Viz. ZůK IVENÍ  
PůŽE P edstavují schopnost a 

zp sobilost p ijímat životní 
zkušenosti. 

Láskypln , s radostí a p irozen  
p ijímám všechny své životní 
zkušenosti. 

PEPTICKÝ V EDĚviz též V EDY, 
ŽůLUDEKě 

Strach. Úzkostlivá snaha 
zavd čit se všem. 
P esv dčení, že za nic 
nestojím. 

Mám se rád a jsem se sebou 
spokojený. Jsem se sebou usmí ený. 
Jsem dokonalý. 

PÍŠT L Strach. P ekážka v procesu 
zbavování. 

Jsem v bezpečí. Bezvýhradn  v ím 
v b h života. Život je tu pro mne. 

PLÁČ Slzy jsou ekou života. 
Kanou z radosti i ze žalu a 
strachu. 

Jsem usmí ený se svými emocemi. 
Mám se rád a jsem se sebou 
spokojený. 

PLÍCE Schopnost p ijímat život. P ijímám život v dokonalé rovnováze. 
PLICNÍ POTÍŽE Deprese. Smutek. Strach 

p ijímat život. Pocit, že 
nejsem hoden žít naplno. 

Jsem schopen naplno p ijímat život. 

PLÍSN  viz DERMATOMYKÓZA, 
KANDIDÓZA, 
TRICHOFYCIE 

 

PLOTÉNKY nerozhodnost. Pocit, že 
v život  nemám žádnou 
oporu. 

Život podporuje všechny mé 
myšlenky, a proto se mám rád, jsem se 
sebou spokojený a v mém sv t  je 
všechno v po ádku. 

PLYNATOST Svíravé pocity. Strach. 
Nestrávené myšlenky. 

Jsem uvoln ný. Dovoluji životu, aby 
mnou voln  proudil 

PMS viz PREMENSTRUůČNÍ 
SYNDROM 

 

PODV SEK MOZKOVÝ viz HYPOFÝZA  
PODVRTNUTÍ viz VÝRON  
POHLAVNÍ NEMOCI Sexuální vina. Pot eba 

trestu. P esv dčení, že 
genitálie jsou h íšné a 
nečisté. Zneužívání 

Láskypln  a radostn  p ijímám svou 
sexualitu a její vyjád ení. P ijímám jen 
myšlenky, které mne podporují a d lají 
mi dob e. 



druhých. 
POHMOŽD NINY Drobné životní nesnáze. 

Trestání sama sebe. 
Mám se rád a láskypln  o sebe pečuji. 
Chovám se k sob  laskav  a n žn . 
Všechno je v po ádku. 

POMOČOVÁNÍ ĚU D TÍě Ěviz též 
INKONTINENCE) 

Strach z rodiče, v tšinou 
otce. 

Dívám se na toto dít  s láskou, 
soucitem a pochopením. Všechno je 
v po ádku. 

PÓRY viz UCPANÉ PÓRY  
POTRAT Strach. Strach 

z budoucnosti. Nesprávná 
volba času. 

B h v mém život  vždy určí pravou 
chvíli. Mám se ráda a jsem se sebou 
spokojená. Všechno je v po ádku. 

PREMENSTRUůČNÍ 
SYNDROM (PMS) 

Podléhání zmatečným a 
zavád jícím názor m a 
vn jším vliv m. 
Zavrhování ženství. 

Jsem zcela zodpov dná za svou mysl a 
za sv j život. Jsem silná a energická. 
Každičká část mého t la dokonale 
pracuje. mám se ráda. 

PROSTATA P edstavuje mužský 
princip. 

P ijímám své mužství a raduji se z n j. 

– POTÍŽE Mentální obavy oslabují 
potenci. Sexuální tlak a 
vina. P esv dčení, že 
člov k musí zestárnout. 
Kapitulace. 

Mám se rád a jsem se sebou 
spokojený. P ijímám svou vlastní sílu. 
Jsem nav ky mladý duchem. 

PRSA P edstavují mate skou péči 
a výživu. 

P ijímám a vydávám výživu 
v dokonalé rovnováze. 

– UZLINY, CYSTY, NÁDORY(viz 
též CYSTYě 

P ílišná péče. P ehnaná 
starostlivost. Panovačnost. 
P ekážky druhým v r stu. 

Mohu být sama sebou a nechávám 
ostatním volnost, aby byli tím, kým 
jsou. Pro všechny z nás je bezpečné 
dosp t a vyr st. 

PRSTY P edstavují detaily života. Jsem usmí ený s detaily života. 
– MůLÍČEK P edstavuje rodinu a 

p edstírání. 
Je mi dob e s rodinou života. 

– NA NOHOU P edstavují detaily 
budoucnosti. 

Všechny detaily se vy eší samy. 

– PALEC P edstavuje intelekt a 
obavy. 

Má mysl je up ímná. 

– PROST EDNÍČEK P edstavuje vztek a 
sexualitu. 

Je p íjemný být mužem/ženou. 

– PRSTENÍČEK P edstavuje svazky a 
smutek 

Miluji klidn  a laskav . 

– UKůZOVÁČEK P edstavuje ego a strach. Jsem v bezpečí 
PR JEM Strach. Odmítání. Út k 

p ed n kým nebo p ed 
n čím. 

Zcela normáln  p ijímám, asimiluji a 
vylučuji. Jsem usmí ený se životem. 

PSORIÁZA viz LUPÉNKA  
PUCHÝ E Odpor. Nedostatek citové 

ochrany. 
Snadno se p izp sobuji životu a každé 
nové zkušenosti. 

RAKOVINA Velká k ivda. Dlouhodobý 
odpor a záš . Skryté 
tajemství či zármutek, 
který člov ka vnit n  
stravuje. Tajená nenávist. 
Pocit, že nic nemá smysl. 

Zbavuji se celé své minulosti a 
s láskou jí odpouštím. Jsem ochoten 
naplnit sv j život radostí. Mám se rád 
a jsem se sebou spokojený. 

RAMENA Jsou od toho, aby nesla Mohu se svobodn  radovat. 



radost, nikoli b emena. 
RAMENA, KULATÁ viz SKOLIÓZA  
REVMATIKÁ ARTRIDA Kritika autority. Pocit, že 

mne n kdo ovládá a 
šikanuje. 

Jsem si svou vlastní a jednou autoritou. 
Mám se rád a jsem se sebou 
spokojený. Život je dobrý. 

REVMATISMUS Pocit diskriminace. 
Nedostatek lásky. 
Chronická zatrpklost. 
Odpor a záš . 

Své zážitky si vytvá ím sám. Mé 
životní zkušenosti jsou čím dál tím 
p íjemn jší, protože mám rád sám sebe 
i ostatní a jsem se sebou i s nimi 
spokojený. 

ROZEDMA PLIC Strach p ijímat život. Pocit, 
že nejsem hoden života. 

Mým p irozeným právem je žít 
spontánn  a naplno. Mám se rád. Mám 
rád život. 

ROZTROUŠENÁ SKLERÓZů Zatvrzelost, nep ístupnost, 
neoblomnost, nepružnost. 
Strach. 

Vybírám i láskyplné a radostné 
myšlenky a vytvá ím si tak láskyplný a 
radostný sv t. Jsem v bezpečí. Jsem 
svobodný. 

RUCE Všemožné zp soby, jak 
nakládat se zkušenostmi. 
Držení a manipulace. 
Sev ení a povolení. 
Pohlazení. Štípnutí. Stisk a 
chňapnutí. 

Snadno, radostn  a láskypln  
využívám všechny své zkušenosti. 

RÝMA P íliš mnoho událostí 
najednou. Mentální 
zmatek. Drobné k ivdy. 
P esv dčení typu „Každý 
rok chytnu t ikrát za zimu 
rýmu.“ 

Dovoluji své mysli, aby se uvolnila a 
usmí ila. Všude ve mn  i kolem mne 
panuje čistota a harmonie. 

RÝMA, CHRONICKÁ Vnit ní pláč. „D tské“ slzy. 
Ob . 

Uznávám, že ve svém sv t  jsem 
jedinou tv rčí silou. Jsem ochoten 
radovat se ze života. 

RÝMA, SENNÁ nahromad né emoce. 
Strach z p esného časového 
harmonogramu. 
P esv dčení, že mne n kdo 
nebo n co pronásleduje. 
Vina. 

Jsem zajedno s veškerým životem. 
Jsem vždy v bezpečí. 

ÍÁHÁNÍ Strach. P íliš rychlé hltání 
života. 

Na všechno, co pot ebuji ud lat, je čas 
i prostor. Jsem usmí ený. 

SANICE viz ČELIST  
SENILITA Návrat do bezpečí d tství. 

Vyžadování péče a 
pozornosti. Zp sob 
ovládání bližních. Únik. 

Boží ochrana. Bezpečí. Klid. Vesmírná 
Inteligence p sobí na každé úrovni 
života. 

SKLERODOMINE Pocit nejistoty a 
zranitelnosti. Pocit, že mne 
ostatní ohrožují a dráždí. 
Vytvá ení vlastní ochrany. 

B h mne vždy ochraňuje. Všechno, co 
d lám, je v po ádku. P ináší mi to 
lásku, kterou s radostí a s pot šením 
p ijímám. 

SKLERÓZA viz ARTERIOSKLERÓZA  
SKLERÓZA MULTIPLEX viz ROZTROUŠENÁ 

SKLERÓZA 
 

SKOLIÓZA Vláčení b emen života. Stojím vzp ímen  a svobodn . Mám se 



Bezmoc a beznad j. rád a jsem se sebou spokojený. M j 
život je den ode dne lepší a radostn jší. 

SLEZINA Posedlost. Utkv lé 
p edstavy, nutkavé 
myšlenky. 

Mám se rád a jsem se sebou 
spokojený. V ím, že život je tu pro 
mne. Jsem v bezpečí. Všechno je 
v po ádku. 

SLINIVKA Ěviz též ZÁN T 
SLINIVKY) 

P edstavuje sladkost 
života. 

Mám sladký život. 

SN  Mentální morbidita. 
Utáp ní radosti 
v jedovatých myšlenkách. 

Vybírám si jen harmonické myšlenky. 
Dovoluji, aby mnou proudila radost. 

SPÁLENINY Zloba. Vztek. Vzn tlivost. V sob  i kolem sebe vytvá ím pouze 
klid a harmonii. Zasloužím si, aby mi 
bylo dob e. 

SRDCE P edstavuje centrum lásky 
a bezpečí. 

Mé srdce bije v rytmu lásky. 

SCDEČNÍ POTÍŽE Ěviz též 
INFARKT) 

Dlouhotrvající citové 
problémy. Mámo radosti. 
zatvrzelost v srdci. 
P esv dčení, že je nutné žít 
v nap tí a stresu. 

Radost. radost. Radost. S láskou 
nechávám radost prostoupit celou svou 
myslí, svým t lem a všemi svými 
zážitky. 

STÁRNUTÍ- POTÍŽE Společenské p edsudky. 
Staré myšlení. Strach být 
sám sebou. Zavrhování 
p ítomnosti. 

Mám se rád a jsem se sebou spokojený 
v každém v ku. Každý okamžik života 
je dokonalý. 

STRABISMUS viz OČNÍ POTÍŽE, 
ŠILHůVOST 

 

STRNULOST Strnulé, rigidní myšlení. Mohu uvažovat pružn , nebo  jsem 
v naprostém bezpečí. 

STRUMA Nenávist pramenící 
z pocitu ublížení a porážky. 
Ob . pocit zma eného 
života. Nenapln ní. 

Sv j život ovládám jen já. Mohu být 
sám sebou. 

STYDKÁ KOST P edstavuje ochranu 
genitálií. 

Má sexualita je v bezpečí. 

ST EVů místo, kde se t lo zbavuje 
odpadu. 

snadno se zbavuji všeho, co 
nepot ebuji. 

– POTÍŽE Strach zbavit se všeho 
starého a nepot ebného. 

Snadno a p irozen  se zbavuji všeho 
starého a s radostí vítám nové. 

SVALOVÁ DYSTROFIE Obrovský strach. nesmírná 
touha ovládat všechno a 
všechny. Naléhavá pot eba 
bezpečí. Ztráta víry a 
d v ry. 

Je bezpečné být naživu. Je bezpečné 
být sám sebou. Jsem dost dobrý 
takový, jaký jsem. V ím si. 

SV D NÍ Touhy a p ání, která jsou 
člov ku proti mysli. 
Nespokojenost. Výčitky 
sv domí. Svrb ní odejít 
nebo utéct. 

Je mi dob e tam, kde jsem. P ijímám 
to, co mi prospívá, nebo  vím, že 
všechny mé touhy a pot eby dojdou 
napln ní. 

SVRAB Infikované myšlení. 
Dovolujete ostatním, aby 
se vám dostali pod k ži. 

Jsem živoucím, milujícím a radostným 
zt lesn ním života. Jsem sám sebou. 

SYFILIS viz POHLAVNÍ NEMOCI  



ŠEDIV NÍ VLůS  Stres. P esv dčení, že je 
nezbytné žít pod neustálým 
tlakem a v nap tí. 

Jsem harmonický. Jsem silný a 
schopný. 

ŠEDÝ ZÁKůL viz OČNÍ POTÍŽE  
ŠILHůVOST viz OČNÍ POTÍŽE  
ŠTÍTNÁ ŽLÁZů-POTÍŽE Ponížení. Pocit, že se nikdy 

nedostanu k tomu, co chci 
d lat. 

P enáším se p es hranice svých 
omezení. Nyní se mohu vyjad ovat 
svobodn  a tvo iv . 

– HYPERFUNKCE Mimo ádné zklamání, že 
nejsem schopen d lat to, co 
chci. Uspokojování 
druhých, ne sebe. 

Navracím svou sílu tam, kam pat í. 
Činím svá vlastní rozhodnutí. 
Uspokojuji své vlastní touhy a pot eby. 

TASEMNICE Silné p esv dčení, že jsem 
pouhou ob tí druhých. 
Pocit, že jsem nečistý. 
Bezmoc nad postoji 
ostatních. 

Mé okolí je odrazem dobrých pocit , 
které ze sebe mám. Mám se rád a 
schvaluji všechno, čím jsem. 

TEPNY Ěviz též 
ARTERIOSKLERÓZA) 

Rozvád jí radost ze života. P ekypuji radostí. Proudí mnou 
každým údere mého srdce. 

TETANUS Pot eba zbavit se 
zlostných, hlodavých 
myšlenek. 

Dovoluji lásce ve svém srdci, aby mne 
celého omyla a očistila a aby zhojila 
mé celé t lo a všechny mé city. 

TONSILITIDA viz ANGÝNA  
TOXIKOMANIE viz NARKOMANIE  
TRICHOFYCIE Pocit, že nejsem dost dobrý 

nebo dost čistý. Podléhání 
tlaku ze strany druhých. 

Mám se rád a jsem se sebou 
spokojený. Jsem svobodný. Jsem 
mimo dosah vlivu kohokoli a čehokoli. 

TRISMUS ĚZTÍŽENÉ OTEVÍRÁNÍ 
ÚST) 

Zloba. Touha ovládat 
n koho nebo n co. 
Odmítání vyjad ovat své 
pocity. 

V ím v b h života. Snadno si íkám o 
to, co chci. Život mne podporuje. 

TROMBÓZA Pocit osam losti a strachu. 
pocit, že za nic nestojím, že 
toho ned lám dost, že 
nikdy nic nezvládnu. 

Splývám se životem. Vesmír mne 
bezvýhradn  podporuje. Všechno je 
v po ádku. 

TRUDOVITOST viz AKNÉ  
TUBERKULÓZA Sobectví a panovačnost. 

Kruté myšlenky. Odplata. 
Mám se rád a jsem se sebou 
spokojený. Vytvá ím si tak klidný sv t 
plný radosti. 

TUK P edstavuje ochranu. 
P ecitliv lost. 

Ochraňuje mne Boží láska. jsem vždy 
v bezpečí. 

UCPANÉ PÓRY Pocit, že jsem nečistý a že 
m  nikdo nemá rád. 

Mám se rád a jsem se sebou 
spokojený. Mám rád lidi a oni mají 
rádi mne. 

ÚNAVA Odpor, nuda. Málo lásky 
k tomu, co d lám. 

Jsem plný energie a nadšení ze života. 

URETERITIDA a URETRITIDA Vztek, v tšinou na opačné 
pohlaví nebo na partnera. 
Obviňování ostatních. 

Zbavuji se návyku ve svém v domí, 
který zp sobil tento stav. Jsem ochoten 
se zm nit. Mám se rád a jsem se sebou 
spokojený. 

ÚSTA P edstavují p ijímání 
výživy a nových myšlenek. 

Jsem živ z lásky. 

– POTÍŽE zako en né názory. Vítám nové myšlenky a pojmy a 



Nep ístupná mysl. 
Neschopnost p ijímat nové 
myšlenky. 

p ipravuji se na proces trávení a 
asimilace. 

UŠI P edstavují schopnost 
slyšet. 

Naslouchám s láskou. 

UŠNÍ BOLESTI Zloba. Odmítání slyšet. 
P ílišný rozruch a zmatek. 
Hádky rodič . 

Obklopuje mne harmonie. S láskou 
naslouchám všemu dobrému a 
p íjemnému. Jsem st edem lásky. 

ÚZKOST Ned v ra v p irozený b h 
života. 

Mám se rád a jsem se sebou 
spokojený. V ím v b h života. Jsem 
v bezpečí. 

VůJČNÍKY P edstavují stvo ení i 
tvo ivost. 

Jsem vyvážená ve své tvo ivosti. 

VARLATA P edstavují mužský 
princip. 

Je bezpečné být mužem. 

VITILIGO Pocit, že jsem zcela mimo 
hru, outsider, a nezapadám 
do žádného společenství. 

jsem v samém st edu života. jsem 
spojen s láskou. 

VOLE viz STRUMA  
VROZENÉ VADY Karmické. Zvolili jste si 

takto p ijít na sv t. Rodiče 
si vybíráme sami. 

Pro m j r st je vhodná každá 
zkušenost. Jsem usmí ený s tím, kde 
jsem. 

V EDY ĚŽůLUDEČNÍ ů 
DVANÁCTNÍKOVÉ) 

Strach. Silné p esv dčení, 
za nic nestojíte. Co vás 
užíráť 

Mám se rád a jsem se sebou 
spokojený. Jsem usmí ený. Jsem 
klidný. Všechno je v po ádku. 

VULVA P edstavuje zranitelnost a 
citlivost. 

Je bezpečné být zranitelný a citlivý. 

VYPůDÁVÁNÍ VLůS  Strach. Nap tí. Snaha vše 
ovládat. Ned v ra v b h 
života. 

Jsem v bezpečí. Mám se rád a jsem se 
sebou spokojený. V ím životu. 

VYRÁŽKů (EXANTÉM) Podrážd nost nad 
odkládanými záležitostmi. 
D tský zp sob, jak si 
vynutit pozornost. 

Mám se rád a jsem se sebou 
spokojený. Jsem usmí en s b hem 
života. 

VÝRON Zloba a odpor. Odmítání 
postupovat v život  
určitým sm rem. 

V ím, že život mne dovede k mému 
nejvyššímu dobru. Jsem usmí ený. 

VÝTOK, BÍLÝ P esv dčení, že ženy jsou 
ovládány opačným 
pohlavím. Zlost na 
partnera. 

Všechny své zážitky si vytvá ím sama. 
Jsem jedinou silou ve svém život . 
Raduji se z toho, že jsem žena. jsem 
svobodná. 

VZTEKLINA Vztek. P esv dčení, že 
odpov dí na vše je násilí. 

Ve mn  i kolem mne panuje klid a mír. 

ZÁCPA Odmítání zbavit se starých 
myšlenek. Uvíznutí 
v minulosti. N kdy i 
lakomost. 

Zbavuji se starého a to, co p ichází, je 
nové, sv ží a plné života. nechávám 
život proudit celou svou bytostí. 

ZÁDA viz PÁTE   
ZůK IVENÍ PÁTE E Strach a snaha lp t na 

starých myšlenkách. 
Ned v ra v život. 
nedostatek mravní čistoty. 
Člov k bez nadšení a 

Zbavuji se veškerého strachu. V ím 
v b h života. Vím, že život je tu pro 
mne. S láskou stojím rovn  a 
vzp ímen . 



zapálených p esv dčení. 
ZÁN T Ěvšeobecn ě Strach. Zloba a frustrace 

z toho, co se d je ve vašem 
život . 

Jsem ochoten zm nit všechny své 
návyky a kritiky. Mám se rád a jsem se 
sebou spokojený. Mám mysl je 
pokojná,klidná a vyvážená. 

Z. JATER Odpor v či zm n . Strach, 
zloba a nenávist. Játra jsou 
sídlem zloby a vzteku. 

Mám mysl je čistá a svobodná. Zbavuji 
se minulosti a vítám vše nové. 
Všechno je v po ádku. 

Z. KLOUB  Pocit, že mne nikdo nemá 
rád. Kritika, záš . 

jsem láska. Jsem ochoten mít se rád a 
být se sebou spokojený. S láskou se 
dívám na své okolí. 

Z. KOSTNÍ D EN  Frustrace a zloba na samu 
podstatu života. Pocit, že 
mne nikdo nepodporuje. 

V ím v b h života a jsem s ním 
usmí ený. Jsem v bezpečí. 

Z. KYČELNÍKU Strach. Obavy. 
P esv dčení, že za nic 
nestojím. 

Mám se rád a jsem se sebou 
spokojený. Snažím se ze všech sil. 
Jsem dokonalý. Jsem usmí ený. 

Z. LEDVIN P ecitliv lá reakce na 
zklamání a neúsp ch. 

V mém život  se d jí jen správné v ci. 
Zbavuji se starého a vítám nové. 
Všechno je v po ádku. 

Z. MANDLÍ viz ANGÍNA  
Z. OČNÍ ROHOVKY Nesmírná zloba. Touha 

ude it osobu či v ci, které 
vidíte. 

Dovoluji, aby láska plynoucí z mého 
srdce zhojila vše, co vidím. V mém 
sv t  je všechno v po ádku. 

Z. POCHVY Zloba na partnera. Sexuální 
vina. Trestání sama sebe. 

Mám se ráda a jsem se sebou 
spokojená. Druzí zrcadlí mé kladné 
pocity. raduji se ze své sexuality. 

Z. SEDACÍHO NERVU viz ISCHIAS  
Z. SLEPÉHO ST EVů Strach. Strach ze života. 

Zablokování proudu dobra. 
Jsem v bezpečí. Uvolňuji se a 
nechávám život radostn  plynout. 

Z. SLINIVKY Odmítání. Zloba a frustrace 
z pocitu, že život pozbyl 
veškeré sladkosti. 

Mám se rád a jsem se sebou 
spokojený. Jen já sám si mohu osladit 
život a naplnit jej radostí. 

Z. SPOJIVEK Zloba a frustrace z toho, na 
co se v život  dívám. 

Hledím očima lásky. Existuje 
harmonické ešení, které p ijímám. 

Z. SPOJIVEK, INFEKČNÍ Zloba a frustrace. Odmítání 
vid t. 

Zbavuji se pot eby mít za každých 
okolností pravdu. jsem usmí ený. Mám 
se rád a jsem se sebou spokojený. 

Z. TLUSTÉHO ST EVů P ehnané nároky ze strany 
rodič . Pocit útlaku a 
porážky. Silná pot eba 
lásky a náklonnosti. 

Mám se rád a jsem se sebou 
spokojený. Vytvá ím si svou vlastní 
radost. Jsem rozhodnut být úsp šný. 

Z. ŽIL Zloba a frustrace. Málo 
radosti v život . 
Obviňování ostatních za 
svá vlastní omezení. 

Dovoluji, aby mnou voln  proudila 
radost. Jsem usmí ený se životem. 

ZÁPAL PLIC Zoufalství. Únava ze 
života. Citové rány, kterým 
není dovoleno, aby se 
hojily. 

Spontánn  p ijímám myšlenky, které 
jsou prodchnuty dechem a Inteligencí 
života. Tento okamžik je nový. 

ZÁP STÍ P edstavuje pohyb a 
uvoln nost. 

Všechny své životní zkušenosti 
zvládám snadno, s láskou a moudrostí. 

ZÁVRů  p elétavé, rozt kané Jsem hluboce soust ed ný. Jsem 



myšlení. Odmítání podívat 
se na n co nebo na n koho. 

vyvážený a usmí ený.Je bezpečné žít a 
radovat se. 

ZBYTN NÍ KOŽNÍHO VůZIVů viz SKLERODERMIE  
ZDU ENÍ Slepá ulička, bezradnost 

v myšlení. Omezující, 
bolestné myšlenky. 

Mé myšlenky plynou lehce a 
spontánn . 

ZIMNICE Mentální t es. Touha 
stáhnout se do sebe. 
Tvrzení typu „Nechte m  
na pokoji“. 

Jsem vždy v bezpečí. Jsem obklopen 
láskou. Chrání mne. Všechno je 
v po ádku. 

ZLOMENINY viz KOSTI  
ZTRÁTů PůM TI Strach. Út k p ed životem. 

Neschopnost brát se za svá 
práva. 

Inteligence, odvaha a sebeúcta jsou 
všudyp ítomné. Je bezpečné být 
naživu. 

ZTRÁTA ROVNOVÁHY Rozt íšt né myšlení. 
Nevyrovnanost. 

Bezpečn  nacházím sv j st ed. 
P ijímám dokonalost svého života. 
Všechno je v po ádku. 

ZTVRDLÁ K ŽE NA NOHOU viz OTLAKY  
ZTUHNUTÍ ŠÍJE Neústupná paličatost. Je bezpečné znát názory ostatních. 
ZUBY P edstavují rozhodnutí.  
ZUBNÍ POTÍŽE Dlouhotrvající 

nerozhodnost. Neschopnost 
analyzovat myšlenky a 
činit p íslušná rozhodnutí. 

Rozhoduji se na základ  princip  
pravdy. Cítím se bezpečn , nebo  vím, 
že v mém život  se d jí jen správné 
v ci. 

ZUBY MOUDROSTI, T ŽKÉ 
PRO EZÁVÁNÍ 

Nedostatečný mentální 
prostor pro vytvo ení 
pevného základu. 

Otevírám své v domí rozmachu života. 
Mám dost prostor na to, abych mohl 
r st a m nit se. 

ŽůLUDEK Obsahuje výživu. Zažívá 
myšlenky. 

Snadno a p irozen  zažívám život. 

ŽůLUDEČNÍ POTÍŽE Hr za. Strach z nového. 
neschopnost asimilovat 
nové. 

Život mi d lá dob e. Každým 
okamžikem asimiluji všechno, co je 
nové. Všechno je v po ádku. 

ŽENSKÉ NEMOCI Popírání sebe sama. 
Zavrhování ženství a 
ženského principu. 

Raduji se ze svého ženství. jsem ráda, 
že jsem žena. Mám ráda své t lo. 

ŽÍLY Rozvád jí radost ze života. naplňuje m  radost. proudí mnou 
s každým úderem srdce. 

ŽLÁZY Ěviz též ENDOKRINNÍ 
POTÍŽEě 

P edstavují iniciativu a 
aktivitu. 

Jsem tv rčí silou ve svém sv t . 

ŽLOUTENKů P edsudky v či sob  i 
druhým. Nevyrovnanost. 

Jsem tolerantní, soucítící a láskyplný 
v či všem lidem i k sob  samému. 

ŽLUČOVÉ KůMENY zaho klost. Zatvrzelé 
myšlenky. Odsuzování 
druhých. Pýcha. 

S radostí se zbavuji minulosti. Život je 
p íjemný. Je mi sladce. 

ŽRůVOST viz NECHUTENSTVÍ  
 


