	
  

	
  

Theragem
“Crystal Light Therapy” en het
behandelen van Cholesterol
	
  

	
  Een

Ik fiets intensief en compenseer zakenlunches
met lichte avondmaaltijden, weeg 76 kg en ben
1m82 groot. Dus op het eerste zicht is er niets
met

mij.

Echter

zesmaandelijks

bloed-

onderzoek geeft aan dat mijn cholesterolwaarden
veel te hoog zijn. Ik schrijf de oorzaak hiervan
toe aan erfelijkheid aan vaderskant en een
verstoring van het stofwisselingsproces door een
levensstijl gekenmerkt door stress en te vaak
restaurantbezoek.

Mijn

huisarts

stelde

Geen medicatie, juist één enkele Theragem sessie, en
dit maar één maal om de zes tot twaalf maand
— Etienne Verhasselt, België

Cholesterol! Een persoonlijke ervaring.

mis

Cholesterol van + 259 naar + 210

mij

Elation therapie en het energetisch opladen

van de milt gaan de Theragem cholesterol
behandeling

vooraf.

Mijn

lichaam

is

nu

voorbereid voor de cholesterol therapie die twee
keer

20

minuten

vraagt.

Eén

Theragem

lichthoofd met robijn, een tweede met diamant &
carneool, zijn op het volledig gebied van mijn
lever gericht. De Theragem unit is ingesteld op
stimuleren, de intensiteit op 100%. Het enig wat
ik doe is neerliggen op de massagetafel. Ik word
nu heel erg rustig.

medicatie voor. Ik kies echter voor Theragem

Een week later is het tijd voor een bloedafname.

Crystal Light Therapy en het behandelen van

De

cholesterol.

uitermate verrassend te noemen.

resultaten

zijn

ook

voor

mijn

huisarts

Wat is cholesterol?
Cholesterol maakt integraal deel uit van ons organisme. Onze lever maakt ongeveer
70% cholesterol aan, 30% is afkomstig uit onze voeding? Cholesterol gaat in ons
bloed verbinding aan met partikels. Het zijn deze laatste die instaan voor het
transport van cholesterol in ons bloed. We spreken van lage densiteitcholesterol
(LDL) en van hoge densiteitcholesterol (HDL). Het zijn de LDL-partikels die
cholesterol naar de weefsels via bloedvaten transporteren. We spreken in dit geval
van slechte cholesterol. HDL-partikels vormen de goede cholesterol. Zij brengen het
teveel aan cholesterol van de weefsels naar de lever waar het wordt geëlimineerd.
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