Ontstoren van vaccinaties
Het ontstoren van vaccinaties bestaat uit het tijdsopvolgende innemen van sterk verdunde
homeopathische korreltjes met de informatie van het eerder gegeven vaccin daarin verwerkt. Hiermee
doe je een aantal eerder opgetreden ontsporingen van het kind (ziektes of aandoeningen) in omgekeerde
volgorde te niet zonder de eventuele bescherming van een vaccin te doorbreken.
De gegeven kuur bestaat uit vier sterktes/potenties van de desbetreffende korreltjes, al dan niet in een
buisje meegegeven.
Een kuur bestaat uit 4 buisjes in oplopende sterkte: 30K-200K-MK en 10MK
In week 1
2
3
4

2x per week 2 korreltjes
2x per week 2 korreltjes
2x per week 2 korreltjes
2x per week 2 korreltjes

30K, bijvoorbeeld op maandag en donderdag
200K
MK
10MK

(van bovenstaand protocol kan worden afgeweken door middel van maatwerk op uw kind)
Wanneer uw kind of u zelf een reactie krijgt op de korreltjes moet net zo lang met die sterkte
doorgegaan worden tot er geen reactie meer optreedt. Bijvoorbeeld, na de 30K treden er klachten op als
slapeloosheid, vermoeidheid, huilen, hoofdpijn etc. In diezelfde week herhaalt u de 30K en er treden
weer klachten op. Dan mag u in de week erop niet doorgaan naar de volgende sterkte maar u blijft net
zolang de 30K geven tot u er niets meer van merkt, ook al is dat 6 weken lang! Pas daarna gaat u over
op de 200K. Indien ook hier reacties opkomen, gaat u daar weer een aantal weken mee door. Als het
buisje op is, kunt u van die sterkte een nieuw buisje bestellen.
Wanneer er reacties optreden dan wil dit zeggen dat het lichaam afvalstoffen aan het verwerken is.
Zolang die reactie optreedt zijn deze stoffen nog niet weg. Het is op zich niet erg als u te lang doorgaat
met dezelfde sterkte, het doet dan gewoon niets meer. Als je te vroeg stopt, is dit ook geen ramp maar je
ontstoort dan niet optimaal.
Het vaccin blijft overigens goed werken, zelfs beter dan wanneer je niet ontstoort want je verbetert het
immuunsysteem.
Indien de reacties heel sterk zijn, dan kan het soms helpen om diezelfde sterkte op te lossen in een glas
water en daar gedurende de dag af en toe een slok van te nemen tot de klachten weer over zijn. Als dit
niet helpt wil een oplossing van de vorige sterkte ook nog wel eens helpen, verdeeld over de dag
ingenomen.
De kuur mag tijdelijk onderbroken worden als u op dat moment geen verslechteringen kunt gebruiken,
bijvoorbeeld voor een belangrijke gebeurtenis of vakantie. Als er wat langere tijd tussen zit is het vaak
verstandig om weer van voren af aan te beginnen met de 30K, als daar geen reactie op volgt mag u de
volgende dag al de 200K nemen en de dag daarop hoger tot u weer op schema zit, dan gaat u weer
gewoon verder met 2x per week. Ook hierbij geldt: Reactie, weer net zo lang 2x per week nemen tot u er
niets meer van merkt. Gebeurt dit weer bij de 30K terwijl u daar niet meer op leek te reageren dan toch
niet naar de 200K gaan maar doorgaan!
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