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Attentie!
Dit boek kan een medische diagnose of controle door een arts of therapeut niet vervangen. Hoewel de
resultaten van de Diamond Shield en de elektrische biofrequenties verbluffend zijn, is dit boek niet
bedoeld om professionele medische therapie te vervangen.
A.E. Baklayan
München.
Alle rechten zijn voorbehouden, speciaal de rechten van de proliferatie, vermeerdering en vertaling.
Geen enkel deel van de werkzaamheden mogen in welke vorm worden dan ook worden
verveelvoudigd (door fotokopieën, microfilm, internet of een andere procedure) zonder schriftelijke
toestemming van A.E. Baklayan.
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Introductie: Waarom een informatieboek over chipkaarten?
Beste lezer,
Iedere verandering begint met nieuwe informatie en nieuwe inzichten. Waarschijnlijk heeft uw wens
voor een betere gezondheid en een betere levenskwaliteit u al aangezet tot veranderingen in uw
leefpatroon. Daarom ben ik blij dat u belangstelling toont voor ons “Chipkaart therapie programma”,
waarover ik u in deze brochure wil informeren.
De Damond Shield frequentietechnologie is bedoeld om direct te worden gebruikt. Ongeacht of u al
achtergrondkennis of ervaring heeft op het gebied van biofrequentie therapie of niet, kan een speciaal
voor uw gezondheidsprobleem of uw indicatie ontwikkelde frequentie heel effectief inwerken op uw
gestel en daarmee positief bijdragen aan de verbetering van uw levenskwaliteit.
Om het u gemakkelijk te maken een bepaald onderwerp te vinden in deze brochure heb ik de
chipkaarten in alfabetische volgorde geplaatst. De kopjes zijn dus gerangschikt van A, voor bijvoorbeeld
‘Astma’ (astma) tot Z van ‘Zähne’ (tanden). U zult gemakkelijk het juiste onderwerp vinden waar uw
gezondheidsprobleem in past en daarmee uitkomen bij de juiste chipkaart.
Wanneer de frequentietechnologie nog nieuw is voor u, raad ik u aan het gehele boek door te nemen.
Daarmee zal het makkelijker worden de technologie in de praktijk te gebruiken. Voor meer achtergrond
informatie raad ik u graag het Duitstalige boek: “Sanftes Heilen mit harmonischen Schwingungen –
zappen Sie Ihre Beschwerden einfach weg”.
Noteer tijdens het lezen alle punten waar u nog vragen bij heeft. Daarmee kunt u naderhand de persoon
of organisatie waar u deze brochure van kreeg uw vragen stellen over wat u nog niet begrijpt. U wordt
vast en zeker geholpen bij uw twijfels en eventueel doorverwezen naar een ervaren therapeut.
Het basis apparaat om met elke hier besproken chipkaart aan de slag te kunnen is de Diamond Shield
zapper. Deze wil ik graag eerst bij u introduceren voor ik iedere afzonderlijke chipkaart ga bespreken.
Daarbij geef ik u graag bepaalde fundamentele informatie over de Diamond Shield frequentietechnologie
in het algemeen als ook over waar de invloed van de toepassing van de frequenties. Op deze kan ik u
uitleggen waarom de frequenties zo effectief als therapie kunnen worden ingezet.
Het is ook belangrijk om hier de bijkomende maatregelen te bespreken, zoals het drinken van voldoende
water, of het toepassen van een ontzuringsbehandeling bijvoorbeeld. Deze zaken ondersteunen de
biofrequentie therapie en versnellen het optreden van positieve effecten.Naast de mogelijkheid om de
afzonderlijke chipkaarten te gebruiken, zijn in de Diamond Shield zapper ook een aantal basis
frequentieprogramma’s aanwezig. Deze programma’s en hun toepassing zal ik hier in een kort overzicht
bespreken.
Als laatste wens ik u veel plezier tijdens het lezen van dit e-book. Mag het u van de juiste informatie
voorzien om u op de gekozen weg te ondersteunen.
Hoogachtend,
Alan E. Baklayan.
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De Diamond Shield frequentietechnologie
Hulp bij zelf-hulp
De Diamond Shield frequentietechnologie is gebaseerd op de functie van trillingen als dragers van
informatie. Het werkingsprincipe is te vergelijken met het verschijnsel dat een sopraan zangeres een glas
kan laten breken door te zingen.Net zoals een glas breekt wanneer het aan de frequentie van haar eigen
frequentie wordt blootgesteld, zo zal ook een pathogeen (bacterie, virus, schimmel of parasiet), welke
voorkomt in het menselijk lichaam, verzwakken of kapot gaan door de confrontatie met de eigen
frequentie. Het immuunsysteem kan het werk dan verder afmaken door ziekteverwekker en de
gifstoffen daarvan verder op te ruimen.
De pijn programma’s van de Diamond Shield werken met elektrostimulatie voor zowel acute als
chronische pijn. Ook al wordt de werkzaamheid van de Diamond Shield apparaten niet erkend door de
gangbare geneeskunde, de Frequentie Therapie komt overeen met de meest recente wetenschappelijke
onderzoeken. Bij pijnbestrijding bijvoorbeeld, suggereren de onderzoekuitslagen een gelijktijdige
stimulering van het lichaam en de onderbreking van de elektrische geleiding. Dit wordt reeds toegepast
in de Diamond Shield spierstimulatie programma’s.
Als u deze korte introductie van alle programma’s van de Diamond Shield zapper goed leest kunt u direct
de zapper gaan gebruiken. Een ingebouwd beveiligingsmechanisme zorgt er voor dat een plotselinge
toename van elektrische spanning wordt geblokkeerd.

Aanvullende informatie over het werkingsprincipe van de gebruikte frequenties

Zoals reeds genoemd, zend ieder organisme voortdurend bepaalde frequenties uit. Hoger ontwikkelde
levensvormen, zenden hogere frequenties uit. Zo neemt ook de bandbreedte waarmee de frequenties
worden uitgezonden toe, naarmate het organisme verder ontwikkeld is. Wanneer een micro-organisme
wordt bloot gesteld aan een elektrische stroom met de frequentie van de trilling die het organisme zelf
heeft dan raakt het organisme verzwakt. Deze reactie kan al met een eenvoudige wisselstroomgenerator
worden opgeroepen op basis van een stroom van slechts enkele volts.
Met de frequenties die de Diamond shield produceert kunnen niet alleen ziekteverwekkers worden
aangepakt maar kunnen ook lichamelijke functies worden ondersteund.
De Diamond Shield methode is hierdoor een ideale methode voor zelf-hulp.
De toepassingen van biofrequenties zijn in twee groepen te verdelen die onderling essentieel verschillen
in zowel toepassing als uitvoering.
1) De eerste twee frequenties die zijn opgenomen in het standaard basisprogramma worden ook
wel universele frequenties genoemd, in overeenstemming met Dr. Hulda Clarke. Deze
frequenties hebben een breed spectrum werking en kunnen vergeleken worden met een schot
hagel: het brede spectrum aan frequenties verzwakt ziekteverwekkers en ondersteunt het
immuunsysteem. Deze universele frequenties kunnen goed door beginners worden gebruikt, of
wanneer u niet weet welke specifieke frequenties uw lichaam nu nodig heeft.
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2) Alle volgende frequentieprogramma's, te beginnen bij de 'GR-standard' programma's voor
infecties bij griep, bevatten daarentegen specifieke frequenties die gericht zijn op afzonderlijke
pathogenen om deze te verzwakken of te doden. Deze frequenties raken de doelorganismen
welke de klachten veroorzaken met de precisie van een laserstraal.
Voor meer gedetailleerde informatie over de genoemde biofrequenties raad ik u het Duitstalige boek
“Sanftes Heilen mit Biofrequenzen” door A.E. Baklayan aan. In de meer gedetailleerde beschrijvingen van
de verschillende Chipkaarten zijn eveneens literatuurverwijzingen te vinden. De persoon of organisatie
welke u dit e-book heeft gegeven kan eveneens aanvullende literatuur aanbevelen.

Aanvullende maatregelen om de behandeling te ondersteunen.

Ik ben sterk overtuigd van de werkzaamheid van de Diamond Shield frequentietechnologie en de
positieve effecten ervan. Niettemin treden er soms bij de eerste toepassingen van de Diamond Shield
zapper kortdurende klachten als hoofdpijn en vermoeidheid op, of een kleine verergering van de
klachten. Deze klachten zijn uitingen van het ontgiftingsproces wat met de behandeling wordt
gestimuleerd. De vrij komende toxinen laten het lichaam op deze manier reageren. Speciaal bij mensen
met meervoudige allergieën en sterke verzuring, vertoont het lichaam dergelijke signalen. Handel in deze
gevallen als volgt:
1. Verkort de duur van de behandeling en begin bijvoorbeeld met een behandelingsperiode van 3x
60 seconden. Verleng de periodes slechts langzaam.
2. Neem maatregelen om de ontzuring van uw lichaam te regelen.
3. Ondersteun het ontgiftigingsproces hetgeen door de behandeling is opgeroepen door per dag
minimaal twee liter water te drinken. Gebruik hiervoor water van hoge kwaliteit, zoals het
Omgekeerd osmose watersysteem van Morgenisnu.
4. Gebruik andere manieren om uw lichaam te ontgiften zoals het lopen op blote voeten, het
gebruik van de sauna,het eten van meer fruit en groenten en het verminderen van vlees, koffie
en suiker gebruik.
5. Let op uw stoelgang. Probeer deze zo nodig te stimuleren met de darmreiningskuur van
Morgenisnu
6. Neem wat vaker een douche om de toxines via uw huid af te voeren.
7. Probeer met beweging de zweetproductie te stimuleren. Het best is om tweemaal per week
intensief te trainen om uw transpiratie op gang te brengen.
8. Voer een lever reiniging uit.

A. Onverwachte neveneffecten

Neem de volgende maatregelen wanneer zich verschijnselen voordoen als sterke dromen, hoofdpijn,
vermoeidheid en/of optreden van chronische infecties:
1. Stop met zappen tot de verschijnselen afnemen.
2. Begin weer met zappen en laat de duur ervan geleidelijk toenemen: Begin de eerste dag met 1
sessie van 1 minuut, de tweede dag 1 sessie van 2 minuten en de derde dag 1 sessie van 3
minuten etc..
Wanneer je gedurende deze vertraagde manier van opstarten nog een onplezierige reactie hebt, gebruik
dan de dosering van de vorige dag, tot de reactie afneemt.
Het kan bij uitzondering voorkomen dat alle symptomen extreme reacties vertonen. Je kunt er in dat
geval van uitgaan dat je één van de vijf reguleringsblokkades hebt. Kijk dan op www.morgenisnu.nl
onder “ ondersteuningsdruppels”’. Deze moeten eerst afzonderlijk worden opgelost voor je met de
behandeling verder kunt gaan.
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Vanwege een gebrek aan onderzoek, adviseren we patiënten met een pacemaker geen gebruik te maken
van de Diamond Shield frequentietechnologie.
We raden zwangere vrouwen af de Diamond Shield zapper te gebruiken.
Dit wegens afwezigheid van klinische onderzoeksresultaten.
Echter we hebben echter wel van zwangere patiënten vernomen dat ze de Diamond Shield zapper
gebruikten zonder nadelige effecten te kunnen constateren op henzelf en het ongeboren kind. Deze
dames beweren juist dat zij zelf en hun kindje van de behandeling voordelen ondervonden. Deze
verklaringen zijn begrijpelijk wanneer men bedenkt dat ontgifting zowel positief werkt op het lichaam
van de moeder als op de leefomstandigheden van het ongeboren kind.

B. Aanbevelingen voor de ontzuring van het lichaam
•
•
•
•
•
•
•
•

Eet één dag per week alleen groentebouillon.
Drink dagelijks twee koppen 7x7 ontgiftingsthee.
Neem drie maal daags voor de maaltijd 15 druppels Mineralvit Gold
Neem 's avonds voor het slapen 4 tabletten Calmag
Neem regelmatig een basisch bad met “Meine Base”
Neem twee maal daags voor de maaltijd twee druppels Lactisol.
Vermijd suiker, alcohol en tarwe.
Gebruik meer rauwe groenten, rauwe vruchten en spirulina.

C. Drinken

Een regelmatige ontgifting is een fundamentele voorwaarde voor het goed functioneren van vele vitale
functies van ons lichaam. Deze detoxificatie kan alleen plaatsvinden wanneer we dagelijks voldoende
water drinken. En alleen zogenaamd “ongebonden” water zoals het Omgekeerd water is het beste wat u
kunt doen om toxische stoffen aan zich te binden en uit het lichaam te verwijderen. Een watermolecuul
waaraan al verschillende stoffen zijn verbonden, zoals de mineralen in gewoon kraanwater, is niet in
staat de toxines in ons lichaam te binden en af te voeren. Vergelijk dit met het schrobben van uw vloer
met vuil water.Helaas wordt dit verschijnsel in de meeste professionele therapeutische kringen niet
herkend en erkend. Het is gedurende het gebruiken van de Diamond Shield zapper, dat vanwege het
vrijkomen van toxines, minimaal twee liter omgekeerd osmose water gedronken dient te worden, buiten
alle andere dranken om ! Zonder deze belangrijke maatregel zijn verschillende ongewenste bijeffecten te
verwachten van de Diamond Shield therapie.
Helaas stroomt uit onze waterleidingen geen vrij ongebonden water. Metingen van de elektrische
geleidbaarheid van ons drinkwater verraden de aanwezigheid van een flinke hoeveelheid dode
bacteriën, zware metalen en gifstoffen uit ons vervuilde milieu. Soortgelijke onderzoeken in onze
klinieken uitgevoerd op kraanwater afkomstig van verschillende huishoudens leverde ons steeds een
duidelijk resultaat: in ieder watermonster troffen we zware metalen aan. Ons kraanwater is dus niet van
uitstekende kwaliteit en laat sterk te wensen over. Toch is het, zoals reeds genoemd, van groot belang
dat het gebruik van de Diamond Shield zapper moet worden ondersteund met het drinken van water van
hoge kwaliteit met een bijbehorende hoge elektrische weerstand. Het is daarom belangrijk om water te
gaan gebruiken wat is gezuiverd met een omgekeerde osmose systeem.

De ontgiftende capaciteit van omgekeerd osmose water is vijtig maal hoger dan dat van het
meeste kraanwater. Water dat is gezuiverd middels omgekeerde osmose, toont meetwaarden
tot wel 30.000 ohm. Een investering in een dergelijk filtersysteem voor een huishouden met
meerdere personen is zonder meer de moeite waard. Drink twee liter water per dag, ook al valt
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dat in het begin wat tegen. Na een week of zes is je lichaam er aan gewend.Vraag bij Morgenisnu.nl de
folder aan van het Omgekeerd osmose systeem

De Diamond Shield basisprogramma’s
Programma’s die op alle Diamond Shield zappers zijn voor geïnstalleerd.Let op:
Proefondervindelijk is vastgesteld dat het geaard blijven gedurende de eerste 50 minuten na het
eindigen van de programma’s belangrijk is voor een goede werking.
Diamond Shield – Het beschermende schild voor uw gezondheid – 6:02 minuten.
Het Diamond Shield programma is het belangrijkste van alle basisprogramma’s die op de zapper zijn
voor-geïnstalleerd, omdat dit het energieniveau van alle meridianen ondersteunt en daarmee negatieve
invloeden uit onze omgeving kan compenseren. Want alleen meridianen welke van hun blokkades zijn
ontdaan, kunnen het immuunsysteem ondersteunen. Daarom beveel ik het Diamond Shield programma
aan als preventieve compensatie en als toepassing ter voorbereiding van programma’s die op
chipkaarten geleverd worden.
Wellness program - 14 min – diepgaand loslaten. Voor een goed gevoel en lekker slapen.
Relaxation program - 8:22 min – Gewoon ontspannen.
Let op: Wanneer het “Wellness” programma niet effectief is bij slapeloosheid, probeer dan het
“Relaxation” programma. Het is belangrijk na het beëindigen van het programma nog 50 minuten geaard
te blijven (aardingssnoer aangesloten en in randaarde contactdoos, elektroden vast houden of om de
polsen).
GS – Golden stream programma, de voorloper van het Diamond Shield programma – 6:02 min.
GR-M – Het standard programma voor griep infecties – 5 min. Dit programma voor acute klachten kan
wel 4 tot 5 keer achter elkaar herhaald worden tot de griepverschijnselen verbeteren. Daarnaast raad ik
in acute gevallen en om griep te voorkomen: hoge kwaliteit natuurlijke vitamine C en anti-oxidanten.
Sch-M- Verkoudheid programma – 8 min. Dit programma kan gebruikt worden bij acute verkoudheid en
problemen van de sinussen of in de buurt van de oren. Het programma kan tot vier maal herhaald
worden tot verbetering optreedt. Additioneel raad ik een neusdouche met zilverwater aan. Heel
belangrijk: blijf na het programma geaard!
Rü-M – Een speciaal rug-programma. 1 – 8 – 8 min.
Sz-M – Het pijnprogramma van Dr. Rife - 13 min.
Dit programma is geschikt voor alle soorten pijn en helpt ook bij wondpijn en pijn na bestraling. Dit
programma kan ook worden uitgevoerd met de plakelektroden.
Bo-M – Ziekte van Lyme – Voor de bestrijding van Boreliose – 39 min
Gebruik dit programma in het begin niet meer dan één keer per dag met een intensiteit van 2,2 volt. Je
kunt het voltage per dag verhogen met 1 volt per keer, tot je een lichte tinteling bij de electroden voelt.
Verminder het voltage de volgende dag een beetje wanneer je een te sterke reactie op de frequentie
therapie vertoont.
Ik raad gevoelige gebruikers aan slechts de helft van de programma-duur te gebruiken in het begin en dit
naderhand geleidelijk uit te breiden. In het geval van chronische ziekten is het belangrijk er rekening mee
te houden dat patiënten met Lyme infectie vaak complexe bijverschijnselen vertonen. Als gevolg van
Lyme besmetting kunnen auto-immuun ziekten ontstaan en aandoeningen met auto-agressie. Bij

9

chronische ziekten en gevolgen daarvan, dient de B02-chipkaartprogramma heel voorzichtig te worden
gebruikt en dienen de verschijnselen en verbeteringen heel zorgvuldig te worden afgewogen en
geïnterpreteerd.
Extra toepassingen: Een borrelia-infectie kan vele neurologische, reumatische en andere klachten
veroorzaken die verband houden met een verzwakt immuunsysteem. Bij het behandelen hiervan kan de
Bo2-Chipkaart zeer behulpzaam zijn. De Bo2 chipkaart is uitgebreider dan het standaard programma dat
10 jaar geleden werd ontwikkeld. De Bo2 chipkaart bevat de frequenties van alle Borrelia soorten, de coinfecties en het ondersteunt het immuunsysteem.
Aanbevelingen voor therapie-ondersteuning:
- De ziekte van Lyme verschuilt zich vaak achter een aantal parasieten met synergistische ziektebeelden.
Het is aan te bevelen op aanwezigheid van dergelijke pathogenen te testen en te behandelen.
– Op de Bo2-chipkaart zijn verschillende frequenties geprogrammeerd die kunnen helpen bij het
klachtenbeeld van de ziekte van Lyme.
- De praktijk heeft geleerd dat Samento in vloeibare vorm, erg effectief is bij de ondersteuning van de
therapie bij Boreliose.
BK-bloedfrequencie - 3.92 Hz - 30min.
Dit programma van de BK bloedfrequentie bestrijdt specifiek parasieten in het bloed. Door de
polsslagaders wordt een stroom geleid. Hiervoor kunnen de polsbanden ook samen, met een onderlinge
afstand van minimaal 10 cm., om één arm worden geplaatst. De 3,92 Hz BK bloedfrequentie van Dr. Beck
ligt aanmerkelijk lager dan de gewoonlijk gebruikte hoge frequenties en is daarmee zeer effectief voor
deze toepassing. Vanwege de gemakkelijke aansluiting bij de theta golf die in de hersenen wordt
gegenereerd, wordt het natuurlijk resonantiesysteem van het lichaam gestimuleerd zonder stress te
veroorzaken. Een BK bloedfrequentie wordt vaak als plezierig ervaren. Stel steeds de intensiteit zo in dat
een lichte tinteling bij de electroden voelbaar is. De directe manier waarop de stroom in de slagaderen
wordt geleid is verantwoordelijk voor de verrassende effectiviteit van deze bloed elektrificatie voor dit
de rest van het lichaam in stroomt. De toegepaste stroom schakelt de parasieten in het bloed uit.
Daarom hebben de behandelde bloedcellen een langere levensduur. Dit is de reden dat zo veel
gezondheidsproblemen en symptomen met dit programma verbeterd kunnen worden, wanneer er geen
andere oplossing voor handen is.
Naast de natuurlijke ontgiftingsreacties van het lichaam, heeft de elektrificatie van het bloed geen
neveneffecten. Je kunt tijdens de behandeling de Diamond Shield zapper gewoon op het lichaam dragen,
samen met de bijbehorende elektroden. Dit levert dus geen bewegingsvrijheid zodat het mogelijk is de
BK bloedfrequentie therapie tijdens het uitvoeren van de dagelijkse bezigheden te ondergaan. Veel
gebruikers zijn dankzij het toepassen van de Beck programma in staat hun werkzaamheden met
toegenomen vrijheid en energie uit te voeren. Om het effect van de BK bloedfrequentie te verhogen
raad ik aan zilverwater en een halve theelepen spirulina poeder opgelost in een glas water te nemen,
ongeveer een kwartier voor je met het programma begint.
7-20-7-20-7 - 33,3KHz
Dit basisprogramma bevat de universele frequentie volgens Dr. Hulda Clark. Voor meer gedetailleerde
informatie zie: “Handboek zelfgenezing” van Dr. Hulda Clark.
Dauerzapp - 33,3 KHz - 30 Min.Het Dauerzapp programma bevat eveneens de universele frequentie
volgens Dr. Hulda Clark. Het is een intensivering van het 7-20-7-20-7 programma en kan zonder
onderbreking worden gebruikt.
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Zappicator - 1 kHz - 30Min.
Met het Zappicator programma is het mogelijk voedsel te energetiseren. Het verwijdert tevens gifstoffen
of oplosmiddelen uit voedsel en cosmetica. In Hulda Clark’s boek “The Cure for HIV and AIDS” bevat vele
gedetailleerde aanbevelingen hier over.
Plate Zapping - 29Hz - 30 Min.
Dit programma kun je gebruiken om frequenties naar een externe plaat te transporteren. Hiermee
worden individuele organen nauwkeuriger geraakt en kunnen behandelingen dus overeenkomstig
worden geïntensiveerd.
EMS pijnprogramma 2 programma’s van 20 minuten
Electrisch Spierstimulatie programma. De 2 programma’s dienen achter elkaar te worden gebruikt.

De chipkaarten
A (Astma)
Over het algemeen: Groot succes bij de behandeling met deze chipkaart
In het kort:
Ook succesvol bij ernstige astma.
Bio energetisch testen door therapeut
Long meridiaan, of direct op de longen (met orgaan-filter-ampul): 2-cups methode, TRICOMBIN
Voor zelfhulp:
Ondersteunende Chipkaarten
• METAL D (Metaal-dempen), 5 elementen reeks - dagelijks
• Lu (Longen) – om de andere dag
Twee maal per week:
• BiBlo eliminatie bio-energetische blokkades vooraf
• DTX bevordert uitscheiding en ontgifting
• Diamond Shield programma bevordert de balans in basis energie niveaus
Intensiverende therapie:
• CAN (Candida) intensieve Candida therapie
• ASP bevordert de eliminatie van de Aspergillus schimmel
• Par belangrijke parasieten – twee maal per week
• ImPar Immuunsysteem activeren tegen parasieten
Over de werking: De basis van het succes van deze behandeling is toe te schrijven aan de ontdekking van
Dr. Hulda Clark dat de rondworm (ascaris) bij vrijwel elke astma patiënt wordt aangetroffen. Daarnaast
11

wijzen vele onderzoeken op het verband tussen astma en allergische reacties met betrekking tot
huisstofmijt en de aspergillus schimmel. De frequenties op de Astma chipkaart elimineren aanwezige
rondwormen en hun larven, alsmede aspergillus, huisstofmijten,candida alsmede de familiaire
tuberculose aanleg die vaak gevonden wordt bij mensen met astma.
Gebruik:
Het gebruik van de ASTHMA Chipkaart dient vergezeld te gaan van begeleiding door een therapeut als
het gaat om patiënten met ernstige astma. Voor patiënten die lijden aan lichtere vormen van astma,
zoals inspanningsastma, is behandeling met de ASTHMA chipkaart meestal voldoende. Deze moet dan
regelmatig, gedurende een periode van 8-12 weken dagelijks worden toegepast. Daarbij is
ondersteuning met papaïne-behandeling belangrijk. Dit omdat de papaïne de rondworm aanpakt.
Toepassing
Asthma 1-12

Tijd:
52 min

Let op: Beëindig het programma van de ASTHMA chipkaart onmiddellijk, of zo snel mogelijk, wanneer u
een astma-aanval voelt opkomen of wanneer deze reeds is begonnen tijdens de behandeling met de
zapper.
In het algemeen wordt aangenomen dat bij ernstige astma, altijd sprake is van een Candida belasting.
Daarom is het absoluut noodzakelijk dat voor een langdurig succes van de astma-behandeling tevens de
schimmelinfecties welke veroorzaakt worden door candida en aspergillus, volledig bestreden zijn.
Speciaal voor de behandeling van Candida is het van essentieel belang om je aan een strikt dieet te
houden. Zelfs onder deze omstandigheden en bij een stabiele toestand van de patiënt, zal eliminatie van
deze schimmelinfectie minimaal 4 maanden in beslag nemen en in extreme gevallen zelfs anderhalf jaar.
Van een Candida infectie afkomen in een periode van 4 tot 6 weken is onmogelijk, ondanks beweringen
van anderen.
Aanbeveling voor het gebruik van de Asthma chipkaart bij andere klachten
Rondworm- en aspergillusinfecties komen tevens voor bij bronchiaal astma, longontsteking en vooral bij
chronische hoestklachten. Zelfs bij neurodermatitis en psoriasis spelen rondwormen en Candida vrijwel
altijd een rol. In deze gevallen is het gebruik van de Asthma chipkaart zeer aan te bevelen.
Verdere intensivering met behulp van “Plate Zapping”
De Asthma ampullenset bestaat uit:
• Longen bonchiën
• Ascaris Mix
• Aspergillus Mix
• Huisstofmijt
• Tuberculose
• Candida Mix
Resultaten en ervaringen bij toepassing van de Astma Chipkaart:
We hebben inmiddels vele fantastische genezingsresultaten van astma kunnen vastleggen bij gebruik van
de Asthma chipkaart en het bijbehorende dieet. In veel andere gevallen werd Candida slechts gemeten
met een intensiteit van 0,6 tot 0,8 volt; de patiënten waren op dat moment vrijwel klachtenvrij.
Bij patiënten die hun dieet gingen veronachtzamen op basis van de behaalde successen, kwamen oude
symptomen al snel weer terug en schoten de test niveaus weer omhoog. Een terugkeer tot een strikte
uitvoering van de complete therapie verloste deze patiënten na maximaal 1,5 jaar van al hun klachten. Er
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werden dan zelfs geen Candida sporen meer waargenomen. Let op: het dieet moet helemaal tot

het einde van de therapie worden volgehouden.

Aanbevelingen voor een succesvolle astma therapie:
1) Bij de behandeling tegen rondwormen: gebruik de klassieke frequentie van 408 Hz. Volgens Dr.
Hulda Clark.
2) Beperk in overleg met uw arts zoveel als mogelijk de astma spray of puffer. Gebruik ze alleen in
echte noodgevallen.
3) Voor een langdurig succes: test in de loop van de therapie regelmatig de gebruikte voltages en
pas deze zo nodig aan. Begin met het hoogste voltage en laat dit langzaamaan afnemen.
4) Vang de behandeling van een acute astma-aanval met een intensiteit van 6 volt en laat deze
afnemen. Op deze manier kunt u het juiste voltage te weten komen. De levenskracht van de
rondwormen zal hiermee het snelst afnemen.
5) Je kunt de effectiviteit van de Asthma chipkaart verhogen door de electrode aan de lila draad
direct vast te maken op de plaats van het probleem.
6) De candida infectie is bij patiënten die aan ernstige astma lijden, meestal die ipn de longzakjes
genesteld. Wanneer het aanbevolen dieet wordt onderbroken, of de voorgeschreven preparaten
om de candida infectie te bestrijden worden beperkt, kan de schimmel zich snel weer tot de
volledige sterkte ontwikkelen.
7) Als regel is de enige reden dat symptomen terug keren, het voortijdig onderbreken van het
dieet.
De papaïne-kuur voor astma patiënten:
• Voor het innemen van eerste dosis papaïne capsules mag je minimaal 2 uur niets eten.
• Neem vervolgens elk uur 2 capsules van 500 mg, of 5 capsules van 200 mg.
• De 5 uur dat u de dosis van 1000 mg inneemt mag u niets eten. Een uur na de laatste dosering
kunt u weer gaan eten.
• Doe dit regime voor 5 dagen
• Reduceer de dagdosis wanneer sterke reacties optreden, zoals buikpijn en steken. Of verspreid
de dosering over meerdere dagen.
• Na de laatste dosering kun je weer normaal eten, maar wel eiwitarm.
• Ga 5 dagen met de dagdosering door en pauzeer dan 10 dagen. Herhaal deze procedure tot je
symptomen afnemen.
Het candida dieet voor het verwijderen van de candida schimmelinfectie:
Stop volledig met het gebruiken van enige vorm van suiker, vruchtensuiker, jam, esdoornsiroop,
agavesiroop, honing, chocolade en zoete snoepjes. Hetzelfde geldt voor suikervrije zoetmiddelen als
sacharine, aspartaam en cyclamaat. Dit geldt voor de volledige duur van het dieet. Ook rauwe of
gekookte zoete fruitsoorten als pruimen, perziken, druiven, sinaasappelen en gedroogd fruit zoals vijgen,
dadels en abrikozen, zijn volledig verboden.
Gebruik geen fruit- en druivensappen, geen frisdranken, geen cola en geen alcoholische dranken. Noten
en amandelen zijn ook verboden vanwege de kans op schimmels die er in kunnen zitten.
Pasta en producten van witte bloem zijn in kleine hoeveelheden toegestaan. Crackers en volkorenbrood,
ongezoete graanvlokken en rijst mogen met mate gebruikt worden. Eet geen vlees, worst en pasteitjes.
Vis, eieren, kaas, melk, boter en ongezoete melkproducten zijn wel toegestaan. Eet aardappelen, rauwe
en gekookte wortelgroentes, grote en kleine radijzen, peulvruchten, aardperen, komkommers, tomaten,
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spinazie, rauwe en gekookte zuurkool, uien, knoflook, tuinkruiden, specerijen en zout. Drink alleen thee
en koffie zonder zoetstoffen, of mineraalwater.

AR (Anti- Roken)
Een eenvoudige manier om van het roken af te komen.
In het kort:
De AR Chipkaart, samen met de detoxificatie van specifieke organen geven het u het gewenste resultaat
.
Ondersteunende Chipkaarten:
• DTX voor ontgifting en afvoer van gifstoffen – dagelijks
• Diamond Shield programma bevordert de energiebalans van uw lichaam – dagelijks te gebruiken
Intensivering van de behandeling:
• Lu (longen) chipkaart– dagelijks
• L (lever) chipkaart – 2 maal per week
Aanbevolen om te lezen:
Het Duitstalige boek: “Nichtraucher – jetzt werden” (Wordt nu een niet-roker) door A.E. Baklayan,
uitgeverij Michaels.
Over de werking:
Het anti-roken programma bevat speciaal op elkaar afgestemde frequenties voor de lever, de longen, het
bloed en het darmslijmvlies waarbij de frequenties worden aangevuld met ampullen voor de organen.
De combinatie van de oprechte wens om te stoppen met roken, het gebruik van de AR Chipkaart en de
ondersteunde afvoer van gifstoffen, levert erg goede behandelingsresultaten.
Gebruik:
Om te beginnen wordt de sigaret in een glas op een plaat gezet, met de long ampul op een tweede plaat.
Dit wordt gevolgd door een specifieke ongifting voor de lever, de longen, het bloed en het darmslijmvlies
welke ieder negen minuten duren. Daarna worden de longampul en de sigaret van plaat(s) verwisseld en
wordt de gehele ontgifting nogmaals uitgevoerd.

Toepassing:

Tijd:
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Longen
Bloed
Lever
Darmen
Slijmvlies

10:00 min
10:00 min
10:00 min
10:00 min
10:00 min

Ervaringen bij het anti-roken programma:
De hierboven beschreven methode met het ‘plate zapping’, zorgt bij 60 tot 70 % van de mensen een
ontgiftingsreactie. Het meest optredende neveneffect is daarbij het optreden van een sterke weerzin
tegen tabaksrook, waar ze nu zeer gevoelig op reageren. Er zijn nauwelijks afkick verschijnselen te
bemerken wanneer de behandeling wordt begonnen met de ontgifting middels het ‘plate zappen’.
Let op: Het is een basisvereiste voor de werkzaamheid van de anti-roken Chipkaart en de bijbehorende
ontgifting, dat de gebruiker echt een niet-roker wil worden.

ASP (Aspergillus)
In het kort:
Specifieke frequenties tegen de aspergillus schimmel.
Bio energetisch testen:
Op de probleemlokatie, bijvoorbeeld de longmeridiaan bij astma, of de levermeridiaan bij leverbelasting.
Ondersteunende Chipkaarten:
• Voorbereiden met BiBlo.
• DTX om de gifstoffen los te maken en af te voeren.
• Diamond Shield programma om de balans in de algemene energieniveaus te verbeteren.
Intensivering: FVE dagelijks 8 minuten, om de intercellulaire ruimten te openen.
Aanvullend:
Afhankelijk van de klachten, te combineren met andere Chipkaarten. Bijvoorbeeld “ASTHMA” bij
astmatische klachten en “LEBER” bij lever-belasting, etc..
Over de werking:
Deze chipkaart is een belangrijk onderdeel van de Diamond Shield systematiek omdat een aspergillusbelasting bij vrijwel alle ziekten een rol speelt. Te denken valt aan astma, leverbeschadiging, hooikoorts
en kanker. De ASP chipkaart werkt daarom ook bij het afkikken van alcohol verslaving en algemeen bij
problemen met afvoer van toxines.
Toepassing:
ASP 1
APS 2

Tijd:
7:00 min.
3:00 min.

Aanbevelingen voor aanvullende therapie:
Als ondersteunende behandeling wordt de inname van 2x 8 druppels Samento aanbevolen.
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BaW (Lintwormen)
Bij lintwormen is er altijd ook sprake van eieren en larven. Het is daarom van belang de gehele gebied
van de parasiet te bestrijken, zodat alle ontwikkelingsstadia worden aangepakt. Wanneer er sprake is
van een lintworm, wijzen onze tests uit dat er tegelijkertijd aanverwante parasieten aanwezig zijn.
Daarom worden met deze chipkaart de 8 meest belangrijke families en hun frequenties opgemerkt.
Ervaring heeft bewezen dat bij lintwormproblemen alle frequenties dagelijks doorlopen moeten worden.
Toepassing
BaW 1-8

Tijd:
40 min.

Belangrijke ondersteuning: 3 maal daags 2 capsules Rascal.

BB (hoge bloeddruk)
Voor het verlagen van hoge bloeddruk
In het kort:
Frequenties om hypertensie te bestrijden.
Ondersteunende chipkaarten:
• BiBlo om bio energetische blokkades (radioactiviteit, littekenweefsel, elektrosmog, geopathie en
verklevingen) op te lossen.
• DTX om de uitscheidingsorganen (lever, nieren, darmen, galblaas, lever en lymfe) te activeren
waardoor gifstoffen makkelijker het lichaam verlaten
• Impar versterkt het immuunsysteem tegen parasieten.
• GewAbn ondersteunt lever, gal en het metabolisme.
• Diamond Shield programma om de algemene energiebalans te verbeteren.
Experimenteer om de effectiviteit te verhogen met:
• WOOD-D (dempen)
• FIRE-D (dempen)
• EARTH-D (dempen)
Aanbevolen literatuur: Het Duitstalige boek: “Parasiten – die verborgene Ursache vieler Erkrankungen”
door A.E. Baklayan (Parasieten, de verborgen oorzaak van vele ziekten).
Over de werking:
De zogenaamde bloeddruk remmende frequentie is effectief bij elke vorm van hoge bloeddruk, voor
zover deze geen gevolg is van schade of ziekte aan het hart, bloedvaten of nieren.
Gebruik:
De BB chipkaart wordt om de andere dag gebruikt, 5 minuten lang, met een intensiteit van 0,5 volt.
Gedurende de behandeling zal de bloeddruk geleidelijk dalen naar normale waarden. Is dit niet het
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geval, verleng dan de behandeling en/of verlaag het gebruikte voltage. Bij resultaat kunt u
langzamerhand de frequentie van de behandeling verminderen naar elke tweede dag, elke derde dag,
elke vierde dag etc.
Wanneer het gewenste effect niet optreed kunt u de volgende methode toepassen: Meet je bloeddruk,
gebruik 1x WOOD dempen; meet je bloeddruk, gebruik 1x het programma FIRE dempen; meet je
bloeddruk, gebruik 1x het programma EARTH dempen en meet je bloeddruk nogmaals.
Meet je bloeddruk zelf
Voor sommige patiënten is het nodig het programma dagelijks te gebruiken. Maar het komt ook wel
voor dat na de tweede maal het BB programma gebruiken de gewenste resultaten bereikt worden. Het is
daarom belangrijk steeds te meten hoe uw bloeddruk reageert.
Resultaten en ervaringen bij het gebruik van de BB chipkaart:
Resultaten uit de praktijk tonen aan dat de BB frequenties de bloeddruk permanent kunnen verlagen,
mits deze niet veroorzaakt wordt door schade aan de organen. In zulke gevallen, zoals bij schade aan het
hart, de bloedvaten of de nieren, daalt de bloeddruk evenwel, maar kan een langdurig effect niet
worden gegarandeerd.
Soms wordt de werking geremd door stress welke veroorzaakt wordt door obesitas, elektromagnetische
straling, of leverparasieten. In dergelijke gevallen dienen deze problemen eerst te worden opgelost.
Ondersteuning van de therapie:
Het is aan te bevelen naast het toepassen van de BB chipkaart met de Diamond Shield zapper, een
preparaat te gebruiken met daslook zoals het preparaat (Bremsen van Dermavit dat hier speciaal voor
ontwikkeld is geworden. Begin met een dagelijkse dosis Bremsen van 2x 3 druppels en laat dat
langzaamaan toenemen tot een dagelijkse dosis van 2x 8 druppels. Houdt hierbij de bloeddruk goed in
de gaten door dagelijkse te meten.
De therapie dient verder ondersteund te worden door:
• 2x 2 tabletten Dermavital per dag.
• 1x 1 capsule Magnesium malaat per dag
• 1x daags een dosis Q10
• 2x daags een dosis vitamine E.
En drink vooral geen zwarte thee of koffie gedurende de gehele behandeling.

BiBlo (bio energetische blokkades)
Voor het oplossen van bio- energetische blokkades.
In het kort:
Maakt therapieën effectiever.
Bio energetisch testen:
Zenuwstelsel (meridiaan testpunt: binnenkant wijsvinger), drievoudige verwarmer (meridiaan testpunt:
buitenzijde ringvinger) en daarnaast op de plaats van de klacht.
Ondersteunende chipkaarten:
• DTX om de gifstoffen los te maken en af te voeren.
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•

Diamond Shield programma om de algemene energie balans van het lichaam te verbeteren.

Om verder te lezen:
A.E. Baklayan: “Parasiten – die verborgene Ursache vieler Erkrankungen“, Goldmann
Over de werking:
De frequenties die op de BiBlo chipkaart zijn opgeslagen neutraliseren de effecten van elektro smog,
radioactieve straling, littekens, verklevingen en geopathie (aardstralen) . Vrijwel iedere patiënt heeft van
last van deze blokkaden. Het is daarom aan te bevelen het BiBlo programma voorafgaande aan alle
andere behandelingen uit te voeren.
Toepassing:
Lateraliteit
Geopathie
Elektro smog
Radio activiteit
Littekens
Verkleefde littekens

Tijd:
3:00 min.
3:00 min.
3:00 min.
3:00 min.
3:00 min.
3:00 min.

Gebruik:
Bij bio energetisch testen komen zeer vaak verstoringen van littekens en elektro magnetische belasting
naar voren. Het is daarom verstandig deze chipkaart voorafgaande aan andere therapieën toe te passen,
gevolgd door de DTX chipkaart, om daarna op aanwezige parasieten te testen en andere verstoringen.
Ervaringen en resultaten bij gebruik van de BiBlo chipkaart:
De therapieongevoeligheid van chronische pijn is vaak het gevolg van niet ontstoord littekenweefsel. Het
kan gaan om kleine littekens als gevolg van chirurgische ingrepen of een pokken vaccinatie die de loop
van een meridiaan verstoort. Meestal neemt de pijn spontaan af na zorgvuldig uitgevoerde behandeling
van het littekenweefsel met de BiBlo chipkaart. Wanneer je daarna meteen het Diamond Shield
programma draait, zal de pijn verder afnemen. De BiBlo chipkaart vormt een belangrijke ondersteuning
voor verschillende andere therapieën.
Verdere tips:
1) Bio energetische blokkades worden makkelijk onderschat, maar ook makkelijk overschat. Toch is
een juiste inschatting ervan en een bijbehorende behandeling, cruciaal voor het slagen van een
therapie. Telkens wanneer een therapie onvoldoende aanslaat, is het zaak dat het lichaam wordt
getest en behandeld met betrekking tot deze blokkades. Vooral frequentie therapie, zoals die
met de Diamond Shield zapper, is gevoelig voor energetische verstoringen.
2) De term “laterale verstoring” uit de kinesiologie is een aanduiding voor een tegenwoordig veel
voorkomende klacht. Er is dan sprake van een verstoring in de samenwerking tussen de twee
hersenhelften. De voornaamste oorzaak ervan is een langdurige eenzijdige bezigheid, zoals
langdurig computerwerk, maar ook intensief creatief werk.
3) Geopathische stress, veroorzaakt door wateraders, kan ook een bijkomende oorzaak zijn bij
verschillende ziekten, zoals bijvoorbeeld ook voor kanker. Fysieke problemen als
slaapstoornissen, vermoeidheidssyndroom, of hyperkinesie, zijn vaak gebaseerd op een
overeenkomstige rechtsdraaiende belasting. Naast het toepassen van de BiBlo chipkaart, wordt
bij ernstige ziekten ernstig aan geraden ook de plek waar men slaapt te wijzigen.
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4) Elektrosmog wordt veroorzaakt door elk elektrisch apparaat. Mensen die gevoelig zijn voor
elektro smog moeten daarom alle elektrische apparaten en stopcontacten bij hun slaaplek
verwijderen tot op een afstand van minimaal 1,2 meter van uw lichaam. Let op: het uitschakelen
van elektrische apparaten alleen is niet voldoende.
5) Denk ook aan het nachtlampje, de wekker, de elektrische deken en het waterbed. TV toestellen
dienen, afhankelijk van hun afmeting, tot vier meter van uw slaapplek verwijderd zijn.
6) Besmetting met radioactieve straling heeft negatieve gevolgen voor uw lichaam. Zowel straling
als van Chernobyl of van röntgenbehandelingen in het verleden.
7) Blijf minimaal gedurende 50 minuten na elke behandeling geaard, om statische elektriciteit en
belasting van wisselstroom af te voeren. Dit betekent: Houd de aardingsstekker in de geaarde
wandcontactdoos en aangesloten aan het Diamond Shield apparaat en houd contact met de
elektroden. De frequenties van de BiBlo chipkaart kunnen de nadelige effecten van
stralingsbelasting neutraliseren, maar het is ook belangrijk om de belasting door straling zelf te
beperken. Neem contact op met een betrouwbare bouwbioloog en/of wichelroede loper. Het is
onze ervaring dat dure apparatuur op de lange termijn geen soelaas biedt. Dagelijkse inname
van 500 mg vitamine C of L-cysteïne capsules, bevordert de uitscheiding van radioactieve
besmetting.

BR (Bio-regeneratie)
Bevordert bio-regeneratie
In het kort:
Verlichting bij kanker en andere bio-degeneratieve belastingen.
Ondersteunende chipkaarten:
• DTX om de gifstoffen los te maken en af te voeren, 2x per week.
• Diamond Shield programma om de algemene energie in het lichaam te verbeteren, 2x
per week.
• ImVir, 2x per week.
• Impar, 2x per week.
• BiBlo, 2x per week.
Intensiveren:
CLST, tegen clostridia-soorten.
FVE
HSX, herpes en Epstein Barr familie.
EBV, Epstein Barr virus.
Virus
IM, immunomodulatie.
Reg2/kanker 2
ASP, aspergillus.
Cand
Pi (schimmels)
Impar, stimuleren immuunsysteem tegen parasieten.
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Aanbevolen literatuur:
A.E. Baklayan: Krebs – Therapie und Forschung
Tamara Lebedewa: Krebserreger entdeckt
Hulda R. Clark: Heilung aller fortgeschrittenen Krebsarten
Werking:
We weten tegenwoordig dat bij de ontwikkeling van kanker talloze pathogenen als
rondwormen, trichomoniase, Fasciolopsis buski, Fasciolopsis hepatica en in het bijzonder
Clostridium, Candida en Aspergillus, een belangrijke rol spelen. De BR chipkaart bestrijdt
specifiek deze ziekteverwekkers. De Russische onderzoeksterTamara Lededewa beschrijft in
haar boek gedetailleerd over de relatie tussen trichomoniase en de ontwikkeling van kanker.
Toepassing:
Tijd:
Ascaris 1-3
elke 03:00 min.
Ascaris larven
02:00 min.
Trichomonas
14:00 min.
Trichomon Cl
03:00 min.
F. buski
05:00 min.
Clostridia 1
03:00 min.
Clostridia 2
02:00 min.
Clostridia 3
02:00 min.
Clostridia 4
03:00 min.
Candida
03:00 min.
Aspergillus
03:00 min.
Voor je met de BR frequenties aan de slag gaat, zou je eigenlijk goed op de hoogte moeten zijn
van de achtergronden van deze therapie. Daarom raad ik aan dat je "Krebs – Therapie und
Forschung" van Alan E. Baklayan of de boeken van Dr. Hulda Clark over dit onderwerp te lezen.
Verdere toepassingen:
Het gebruik van de BR chipkaart kan helpen om de kanker weg te houden na een conventionele
therapie als chemotherapie. De kaart is ook geschikt om kanker te voorkomen, in het algemeen
en bij patiënten met voorstadia van kanker.
Let op: De BR chipkaart wordt alleen gebruikt ter ondersteuning van een kankerbehandeling.
Verdere aspecten van de ziekte moeten op individuele basis behandeld worden.
Meer over dit onderwerp:
Lees het eerder genoemde boek van Tamara Lebedeva

CAN (Candida)
Het blijvend verwijderen van candida infecties.
In het kort:
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Methode om candida infecties duurzaam te verwijderen.
Bio energetisch testen: overall waar candida kan voorkomen, op elke denkbare meridiaan.
Ondersteunende chipkaarten:
• DTX om de gifstoffen los te maken en af te voeren.
• Diamond Shield programma om het algemene energieniveau te verbeteren.
Om te lezen: A. E. Baklayan: Parasiten – die verborgene Ursache vieler Erkrankungen

Over de werking:
Om de lange lijst met geschikte frequenties voor deze kaart samen te stellen, zijn alle candida-soorten
systematisch getest. Daarom zijn de frequenties op de chipkaart in staat het gehele candida-spectrum te
dekken. Het lichaam is in staat gedurende de therapie de ingevoerde frequenties vier dagen vast te
houden. Vandaar dat een vierdaagse cyclus proefondervindelijk effectief is gebleken. Dagelijkse
toepassing zou het lichaam te veel belasten. Behandeling met de candida chipkaart is de ideale
ondersteuning bij alle behandelingen van ziekten waarbij candida infectie een rol speelt.
Toepassing:
Dag:
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4

Onderdeel:
1-5
6-10
11-15
16-19

Tijd:
20:00 min.
17:30 min.
20:00 min.
15:00 min.

Let op:
Het gebruik van de Candida chipkaart heeft alleen zin in combinatie met een gelijktijdig candida dieet.
Zonder het dieet heeft de behandeling met de chipkaart te weinig effect. Daarnaast is het gebruik van
natuurlijke anti- schimmel preparaten aan te bevelen, zoals zilverwater en Cumanda.
Het resultaat van de candida therapie:
Het gebruik van de CAN chipkaart heeft zich bewezen als een goede ondersteuning van een candida
behandeling. De duur van de behandeling kan er een derde mee worden verkort. Het is daarbij belangrijk
dat de patiënt zich gedurende de gehele duur van de behandeling strikt aan de dieetregels houdt. Tot
zover hebben patiënten die de aanbevelingen goed opvolgden, geen last gehad van bij effecten als het
Herxheimer syndroom.

CLST (Clostridiaceae)
In het kort:
Verlichting bij kanker en andere degeneratieve aandoeningen
Ondersteunende chipkaarten:
• DTX om de gifstoffen los te maken en af te voeren.
• Diamond Shield programma om de algemene energie balans van het lichaam te verbeteren.
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Aanbevolen literatuur:
A.E. Baklayan: Krebs – Therapie und Forschung.
Over de werking:
Verschillende clostridium soorten spelen een belangrijke rol bij degeneratieve ziekten. De clostridiaceae
chipkaart bestrijdt deze sporevormende pathogenen zeer gericht. Het programma bevat de frequenties
van de clostridiaceae familie.
Toepassing:
CLST 1-3

Tijd:
ieder 20: min.

Aanbeveling:
1x daags toepassen.
Andere toepassingen:
De CLST chipkaart is een waardevolle ondersteuning bij kanker behandeling. De CLST chipkaart kan ook
worden ingezet bij de behandeling van de darmflora en het behandelen van infecties in tandwortels van
dode tanden en bij wortelkanaalbehandeling. In mijn kliniek blijkt dat clostridiaceae therapie de groei
van kankertumoren kan afremmen.
Behandelingstips:
Werkzaam bij behandeling van ontstekingshaarden en problemen van de darmflora. Hierbij wordt de
werkzaamheid door gebruik van Samento, zilverwater en MannaFlor versterkt.
Aanvullende informatie:
A.E. Baklayan schreef voor zijn kankerpatiënten het script van zijn tumoren-seminar uit. Hier in is veel
informatie te vinden over de behandeling van kanker.

DB (Diabetes)
Stabilisering van de bloedsuiker niveau
In het kort:
Alleen de juiste frequentie ondersteunt werkelijk.
Bio energetisch testen:
Alvleesklier, meridiaan kleine ingewanden. Controleer tijdens de behandeling: lymfatisch systeem en het
zenuwstelsel.
Ondersteunende chipkaarten:
• Voorbereiden met BiBlo.
• DTX om de gifstoffen los te maken en af te voeren.
• Diamond Shield programma om het algemene energie niveau te verbeteren.
• Can (Candida) om het therapeutisch resultaat te verhogen.
• ASP (Aspergillus).
• PaReg alvleesklier (pancreas) regulering.
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•

Eg de vier grote darmparasieten.

Aanbevolen literatuur:
Dr. Hulda Clark: Heilung ist möglich
(speciaal de hoofdstukken: (blz. 209 en verder), Egelkrankheit (blz. 292), Ernährung (blz. 350 en verder)
und Hirseschimmel (blz. 435).
Over de werking:
De frequenties op deze chipkaart zijn actief tegen pathogenen en belastingen die vaak een rol spelen bij
diabetes. Zoals het coxsackie virus, aspergillus schimmel en candida schimmel (in de pancreas). Voor een
succesvolle behandeling is er ook een frequentie toegevoegd die gericht is op de platworm Euritrema
pancreaticum. Volgens onze testen speelt deze platworm een rol bij iedereen die last heeft van diabetes
1 of 2, hoewel deze onder normale omstandigheden alleen bij runderen te vinden is. De ontdekking
hiervaan stata op het conto van Dr. Hulda Clark en is beschreven in haar boek “Healing is possible”.

DTX (Detox, ontgiften)
Belangrijke feiten over ontgifting.
In het kort:
Regelmatig ontgiften is een voorwaarde voor success.
Bioenergetic Testen:
De meridiaanpunten voor de dikke darm, de nieren, de lever en het lymfestelsel.
Ondersteunende chipkaarten:
• Diamond Shield programma om de energieniveau in het lichaam te herstellen.
Intensiveren:
• LY lymfe chipkaart
• L Lever chipkaart
• Ni nieren chipkaart
Voorbereidingen:
Ondersteun de zwakke afvoer mechanismen in hun functie. Meer informatie hierover in de “Therapy
Tips”.
Over de werking:
De DTX chipkaart bevat de belangrijkste TREF frequenties voor ontgifting van ingewanden, nieren, lymfe
en lever. TREF staat voor: “Terrein-Regulering middels Elektrische Frequenties”. Deze frequenties heb ik
opgedoken in oude literatuur en zijn in staat om systemen als de zuur-base verhouding,
hormoonregulatie, regulering van het bloed, het sympathisch- en parasympathischzenuwstelsel te
optimaliseren.
Hoe te gebruiken:
Pas de frequenties van de DTX chipkaart bij een detoxificatie dagelijks toe met een intensiteit van 4,2
volt. Wanneer u tegelijkertijd nog een andere ontgiftende therapie volgt, gebruik de DTX chipkaart dan
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niet meer dan twee maal per week bij 4,2 volt. Dit om de effectiviteit van de andere therapie niet te
beperken.
Toepassing:
Kidney (nier) 1
Colon (dikke darm) 1
Kidney (nier) 2
Liver (lever) 1
Colon (dikke darm) 2
Gallbladder (galblaas) 1
Lymph (lymfe) 1
Gallbladder (galblaas) 2
Lymph (lymfe) 2
Liver (lever) 2
Kidney (nier) 3
Liver (lever) 3

Tijd:
03:30 min.
03:30 min.
03:30 min.
03:30 min.
03:30 min.
03:30 min.
03:30 min.
03:30 min.
03:30 min.
07:00 min.
03:30 min.
03:30 min.

Aanvullend gebruik:
Een ontgifting is vrijwel zonder uitzondering bij elke therapie zinvol.
Resultaten en ervaringen met de ontgiftingstherapie:
Onafhankelijk van elkaar meldden twee therapeuten dat paarden vaak op een regelmatige toepassing
van de DTX frequenties reageren met onmiddellijk urineren. Dit indiceert dat de DTX chipkaart direct de
afvoer van gifstoffen stimuleert welke in het lichaam zijn opgehoopt. Een kankerpatiënte gebruikte de
DTX chipkaart altijd direct na een chemotherapie. Vanwege de kleur en de geur van haar urine
realiseerde zij zich dat ze direct de gifstoffen van de chemotherapie uit plaste. De neven effecten van de
chemotherapie namen daarmee ook duidelijk af. De patiënte voelde zich met het toepassen van de DTX
frequenties aanzienlijk beter.
Aanbevelingen ter ondersteuning:
Om de organen die een belangrijke rol spelen in de ontgifting te ondersteunen kunt u kruidenextracten
gebruiken voor bijvoorbeeld lever en nieren.

FVE (gevolgen van emoties)
-

Voor problemen ontstaan door emotionele belastin
Stoppen van het kankermetabolisme.

In het kort:
Frequenties de mentale stress verminderen en het kankermetabolisme stoppen.
Bioenergetisch Testen:
Innerlijk milieu en reinigingsampullen bij ziektebeelden.
Ondersteunende chipkaarten:
• Voorbereiden met BiBlo.
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•
•
•
•
•

DTX vergemakkelijkt uitscheiding en ontgifting, verdere steun bij kanker: BR ondersteunt
bioregeneratie.
IM om het immuunsysteem te stimuleren.
ImPar versterkt het immuunsysteem tegen parasieten.
ImVir versterkt het immuunsysteem tegen virussen.
Diamond Shield programma om de algemene energieniveaus in balans te brengen.

Over de werking:
De frequenties op de FvE chipkaart openen de intracellulaire ruimte, dringen het kankermetabolisme
terug en herstelt ingezakte spanning in het cellulaire netwerk. Het voltage van de weefsels kan zijn
afgenomen onder invloed van verschillende vormen van stress en uitputting, zelfs vanuit het verleden.
Toepassing:
FvE

Tijd:
7:00 min.

Verleng de tijdsduur dagelijks een klein beetje tot aan 20 min.
Let op!: Gebruik bij langere toepassing de nodige detox preparaten:
• Bitterstern: 2x 8 druppels.
Resultaten van de behandeling:
Door diepgaande ontspanning lossen onbewuste en onderdrukte blokkades op.

GewAbn (gewichtsafname)
Eenvoudige en natuurlijke afvallen
In het kort:
Hormoonfrequenties die de stofwisseling stimuleren.
Ondersteunende chipkaarten:
•
•
•
•

Voorbereiden met BiBlo.
DTX vergemakkelijkt uitscheiding en ontgifting.
Diamond Shield programma om de algemene energieniveau in het lichaam te verbeteren
HO om aan de hormonale onbalans te werken.

Het GewAbn programma van deze chipkaart voorziet in een ondersteuning bij gewichtsbeheersing.
Beide nieren, bijnieren en de stofwisseling worden gestimuleerd met deze frequenties.
Toepassing:
GewAbn 1 – 5

Tijd:
ieder 03:00 min.

Voor de ondersteunende werking van deze chipkaart is een voltage van 4,2 voldoende. Het programma
dient in combinatie met een dieet te worden gebruikt.
Mensen met een hardnekkig gewichtsprobleem worden aangeraden volledig alle tarweproducten uit
hun dieet te verwijderen. Vanwege de blokkade die tarwe meestal veroorzaakt. Wanneer de tarwe
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volledig wordt vermeden leidt dit, samen met het gebruik van de chipkaart, meestal tot gewichtsafname
zonder terugval.
Let op:
Het gebruik van de chipkaart is uiteraard geen vervanging van een gezonde levensstijl. Gezond eten, een
tijdelijk koolhydraat-arm dieet en regelmatig bewegen (drie maal per week lekker zweten) horen
absoluut bij een aanpak om af te vallen.
Resultaten van de behandeling:
De snelheid waarmee resultaten van de behandeling zichtbaar worden zijn verbazingwekkend. Meerdere
gebruikers vertelden me dat ze na twee weken behandeling, zonder wijzigingen in hun dieet zelfs, al
twee tot drie kilo waren afgevallen. Speciaal bij mensen die al jarenlang zonder succes pogingen deden
om blijvend af te vallen toont de GewAbn chipkaart goede resultaten. De reden achter dit
verbazingwekkende succes is dat in het geval van een blokkade om af te vallen, gewichtsverlies alleen
kan plaatsvinden door het metabolisme te stimuleren. Door stimulering van de bijnier en de schildklier in
de therapie te betrekken, kan overtollig gewicht worden verbrand en afnemen.
Manna Slim
Het kwalitatief hoogwaardige voedingssupplement om het gewicht te bereiken waar je je goed bij voelt
en in balans blijft.
Ingrediënten (allemaal biologisch): tijgernoten, gerst, bloem, artisjok, psyllium zaden, brandnetelpoeder,
West-Indische kers, havermeel, alfalfa, gierst, boekweit, ananaspoeder. Roer het door water,
vruchtensap of yoghurt.

Hep C (Hepatitis C)
Effectieve bestrijding van hepatitis C
In het kort:
Frequenties ter bestrijding van hepatitis C en andere hepatitis virussen.
Ondersteunende chipkaarten:
• BiBlo om energie blokkades op te lossen.
• DTX vergemakkelijkt uitscheiding en ontgifting.
• ImPar versterkt het immuunsysteem tegen parasieten.
• ImVir versterkt het immuunsysteem tegen virussen.
• Diamond Shield programma om het algemene energieniveau van het lichaam te herstellen.
Over de werking:
De HepC chipkaart bevat frequenties die specifiek gericht zijn op de bestrijding van het hepatitis C virus,
maar ook werkzaam is tegen andere hepatitis virussen.
Toepassing:
HepC 1-5
HepC 6
HepC 7-9

Tijd:
elk
elk

02:00 min.
05:00 min.
02:00 min.
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Resultaten van de therapie:
Na toepassing van de Hep C chipkaart zijn geen hepatitis C virussen meer detecteerbaar bij de patiënten.
Het programma is zeer succesvol.
Aanbevelingen ter ondersteuning van de therapie:
Let op: Virussen verbergen zich vaak in parasitaire platwormen zoals Fasciolopsis buski and Fasciola
hepatica. Deze dienen tevens met het juiste programma worden verwijderd. Gebruik daarnaast de
natuurlijke anti virus middelen Samento, Takuna en Manna Glucan, dagelijks één tablet gedurende de
gehele behandeling.

HNO (KNO = keel, neus en oren)
Voor een klachtenvrij KNO gebied.
In het kort:
Opruimen van bacterie infecties.
Bioenergetisch testen:
Zenuwstelsel, lymfe meridiaan en long meridiaan.
Ondersteunende chipkaarten:
• Voorbereiden met BiBlo.
• DTX vergemakkelijkt uitscheiding en ontgifting.
• Diamond Shield programma om het algemene energieniveau in balans te brengen.
• SN Cold (verkoudheid) programma.
• Bak bacteriën chipkaart
• Aarden: blijf na het beëindigen van het programma 50 minuten lang geaard door met de
aardingsstekker in het wandcontact, via de elektroden aangesloten te blijven.
Over de werking:
Deze chipkaart bevat de frequenties van diverse streptokokken en stafylokokken als behandeling tegen
bacteriële infecties in het KNO gebied. Deze kaart is ontwikkeld na herhaalde verzoeken van therapeuten
die op zoek waren naar behandelingsmogelijkheden voor kinderen met KNO problemen.
Toepassing:
HNO 1 – 7

Tijd:
05:30 min.

Gebruik:
In geval van infectie kan de chipkaart twee maal daags toegepast worden. Gebruik daarbij het maximale
voltage waarbij nog net geen tintelingen gevoeld worden (verhoog het voltage tot u het tintelen bij de
elektroden voelt en verlaag het voltage dan een stapje zodat het tintelen ophoudt). Let er vooral bij
kinderen op dat met hun gevoelige huid er geen brandplek kan worden veroorzaakt. Verlaag het voltage
bij twijfel tot 1 volt.
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Op een gegeven moment zijn de bijholten zodanig geopend dat de laatste bacteriële resten gemakkelijk
afgevoerd kunnen worden. Vanaf dat moment kan de behandeling met de frequenties drie maal daags
worden uitgevoerd.
Gebruik de chipkaart in gevallen van chronische holteontstekingen met verstopte bijholten en oorholten
éénmaal daags. Ga hiermee door in de klachtenvrije periode om de bacteriële infectie volledig op te
ruimen.
Let op: In gevallen van diep gezetelde infecties, waarbij het midden oor en de botten van de sinusholten
zijn aangedaan, dient ook de afvoer via het lymfstelsel worden gestimuleerd. Gebruik in deze gevallen
Mineralvit Gold en Mineralsaltz. Drink daarnaast voldoende water. Het is ook mogelijk
kruidenpreparaten ter ondersteuning van nieren en lever te gebruiken en natuurlijk de DTX chipkaart.
Aanvullende behandeling:
De programma’s van de HNO chipkaart zijn zeer geschikt om allerlei ongemakken die optreden bij een
bacteriële kokkeninfectie, zoals bijvoorbeeld een verkoudheid, een abces, een slijmvliesontsteking, maar
ook bij een ooginfectie of gewricht infectie, nierontsteking en longontsteking te behandelen.
Behandelresultaten:
Op seminars spreken therapeuten me regelmatig aan om te vertellen van hun successen met deze
chipkaart. Een KNO specialist vertelde me dat hij de chipkaart regelmatig met veel succes inzet bij zijn
jonge patiënten.
Aanbevelingen ter ondersteuning van de behandeling:
• Laat de behandeling van de infecties voorafgaan door een neusspoeling en een hoge dosering
vitamine B2.
• Activeer de ontgifting en de afvoer van gifstoffen via de lymfe door het gebruik van de LY
chipkaart en het nemen van vitamine C en Echinacea.
• Neem de anti-oxidant Manna Antioxi, dagelijks 1 tablet.
• Vrije radicalen worden ontladen door na de behandeling met de frequenties 50 minuten
aangesloten te blijven via de elektroden, uiteraard met de aardingsstekker in de
wandcontactdoos. De zapper hoeft dan niet aan te staan.
• Het kan zijn dat sinusproblemen ontstaan zijn door de rondworm(ascaris) . In dit geval is het
goed om tevens de chipkaart A (astma) in te zetten

HSX (Herpes simplex)
Om herpes effectief te behandelen.
In het kort:
Behandeling tegen alle vormen van herpes.
Bioenergetisch testen:
Het zenuwstelsel op virussen testen, evenals het hormoonsysteem en het lymfatisch stelsel. Open zeven
minuten hier aan voorafgaand de intercellulaire ruimten met de FvE chipkaart.
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Ondersteunende chipkaarten:
• Voorbereiden met BiBlo.
• DTX vergemakkelijkt uitscheiding en ontgifting.
• ImVir versterkt het immuunsysteem tegen virussen.
• Diamond Shield programma om de algemene energieniveaus in balans te brengen.
• EBV, Epstein Barr virus.
Over de werking:
De HSX chipkaart is vernoemd naar primaire toepassing ervan: herpes simplex, maar de kaart bevat ook
frequenties voor de behandeling van herpes zoster, herpes type 6, herpes progenitalis, Epstein Barr virus
en de cytomegalic integratie ziekte. Het vormt een algehele bescherming tegen alle virussen uit deze
familie die ook vaak gezamenlijk bij infecties voorkomen.
Toepassing:
HSX 1 – 10

Tijd:
elk 05:30 min.

Let op:
Bij patiënten die het herpes zoster virus dragen kan in het begin van de behandeling verergering van
klachten ontstaan. Breek de behandeling met de HSX chipkaart dan tijdelijk af om verder te gaan zodra
de symptomen weer afnemen.
Verdere toepassingen:
Cytomegalic integratie ziekte, Epstein-Barr virus en herpes virus IV kunnen allerlei symptomen
veroorzaken, zoals chronische vermoeidheid, uitputting en opgezette lymfknopen.
• In dergelijke gevallen is het zinvol te proberen of toepassing van de HSX chipkaart verbetering
kan geven.
• Een herpes zoster infectie is vaak de aanleiding voor trigeminus neuralgie.
• Herpes virussen zijn vaak aanwezig wanneer er sprake is van een branderig huidgevoel.
Aanbevelingen ter ondersteuning van de therapie:
• In onze praktijk blijkt Takuna een goede ondersteuning te bieden bij het bestrijden van virussen.
• Ondersteun het immuunsysteem verder met het gebruik van het Diamond Shield programma,
het opheffen van energetische blokkades met de BiBlo chipkaart en ondersteuning van ontgifting
en afvoer van toxines met de DTX chipkaart.
• Bedenk dat virussen zich binnenin cellen bevinden. Het openen van de intercellulaire ruimten
met de FvE chipkaart voorafgaande aan testen is daarom belangrijk.
• Per dag 1 tablet Manna Glucan, twee maal daags 8 druppels Takuna en twee maal daags 8
druppels Samento.

IM (Immuun systeem activeren)
Stimulering van het immuunsysteem.
In het kort:
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Meer activiteit van het immuunsysteem.
Ondersteunende chipkaarten:
• Voorbereiden met BiBlo.
• DTX vergemakkelijkt uitscheiding en ontgifting.
• ImPar versterkt het immuunsysteem tegen parasieten.
• ImVir versterkt het immuunsysteem tegen virussen.
• Diamond Shield programma om de algemene energieniveaus in balans te brengen.
Over de werking:
De IM chipkaart veroorzaakt een niet specifieke stimulering van het hele immuunsysteem.
Toepassing:
IM 1 – 10

elk

Tijd:
03:30 min.

Resultaten van de behandeling:
De IM chipkaart is erg populair bij de gebruikers en kan worden toegepast bij iedere indicatie van
tijdelijke of chronische zwakte van het immuunsysteem zoals bij aanhoudende verkoudheid of griep.
Wanneer patiënten verkouden zijn en een andere chipkaart willen gebruiken is het verstandig om eerst
de IM chipkaart als voorbereiding gebruiken.
Adviezen ter ondersteuning van de behandeling:
Het gebruik van Barberry, Samento, Takuna en Banderol en verder 2 tabletten Derma Vital per dag, zijn
aan te bevelen ter verdere ondersteuning van het immuunsysteem.

ImPar (Immuunsysteem activeren tegen parasieten)
Bescherming tegen parasieten.
In het kort:
Activeert het immuunsysteem tegen parasieten.
Bioenergetisch testen:
Symptomatisch naar gelang de diagnose.
Ondersteunende chipkaarten:
• Diamond Shield programma om het algemene energieniveau te verbeteren.
Intensiveren:
• Eg de vier grote darmparasieten.
• Par belangrijkste parasieten.
• BaW bandwormen.
• L lever.
Aanbevolen litaratuur: A.E. Baklayan: Parasites – the hidden cause of many diseases
De kracht van deze relatief recent ontwikkelde chipkaart ligt in de versterkende werking op het
immuunsysteem om te beschermen tegen parasieten in het algemeen. De kaart bevat klassieke Rife
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frequenties die niet op specifieke parasieten gericht zijn, maar juist het hele lichaam aanzetten
parasieten in het algemeen te bestrijden.
Toepassing:
ImPar 1 – 4
ImPar 5
ImPar 6 – 12

Tijd:
elk
02:00 min.
04:00 min.
elk
02:00 min.

Resultaten van de behandeling:
De hoge effectiviteit van de ImPar chipkaart wordt door praktijkresultaten bevestigd. De metingen die
gedurende de behandeling worden verricht tonen een duidelijke afname van parasieten.
Aanbevelingen ter ondersteuning van de behandeling:
• De rol van parasieten bij tal van aandoeningen mag niet onderschat worden. Samen met andere
factoren, vormen ze de belangrijkste oorzaak van chronische aandoeningen zoals toegenomen
nervositeit, allergieën, menstruatiepijnen, migraine, reuma en darmproblemen.
• Naast de frequentietherapie adviseer ik een dieet met zo min mogelijk dierlijke eiwitten, omdat
dierlijke eiwitten de voornaamste veroorzakers zijn van parasieten.
• Effectieve kruidenremedies, zoals nonisap, juglandis, of papaïne capsules, welke ook parasieten
bestrijden, kunnen een goede aanvulling vormen op de frequentietherapie. Papaïne kuur, zie bij
chipkaart “Astma”
• Drie maal daags twee capsules Rascal, drie maal daags één eetlepel Juglandis en ’s avonds één
tot drie capsules Manna Clean.

ImVir (immuunsysteem activeren tegen virussen)
Stimulering van de virusafweer.
In het kort:
Specifieke stimulering van het immuunsysteem tegen virussen.
Bioenergetisch testen:
Lymfatisch systeem, longmeridiaan, levermeridiaan en zenuwstelsel.
Ondersteunende chipkaarten:
• Voorbereiden met BiBlo.
• DTX vergemakkelijkt uitscheiding en ontgifting.
• Diamond Shield programma om de energieniveaus van de meridianen in balans te brengen.
• GR het griepprogramma.
Intensiveren:
• HepC Hepatitis C
• HSX Hepatitis simplex
• EBV Epstein-Barr virus
• HPV Humaan papiloma virus
Over de werking:
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De frequenties op de ImVir chipkaart stimuleren het immuunsysteem op te treden tegen virussen, zoals
het griepvirus. In de praktijk bleek dat deze chipkaart met succes in combinatie met andere
behandelingen kan worden ingezet.
Toepassing:
Tijd:
ImVir 1 – 5
elk
03:30 min.
ImVir 6
06:00 min.
ImVir 7 – 9
elk
03:30 min.
Verdere toepassingen:
• Bij virale infecties, maar ook bij chronische ziekten waarbij herpes virussen en Epstein-Barr
virussen een rol spelen, is regelmatig gebruik van deze chipkaart aan te bevelen.
• De ImVir chipkaart kan ook ondersteuning bieden bij Aids.
• De chipkaart is ook aan te bevelen bij de behandeling van virale en bacteriële infecties als de
bof, mazelen en rode hond.
Aanbevelingen om de behandeling te ondersteunen:
Samento en Takuna zijn twee preparaten die bekend staan om hun anti virale werking en kunnen heel
goed naast het gebruik van de chipkaart worden ingezet.

KON (Concentratie)
Concentratie verbetering
In het kort:
Betere concentratie, meer energie in het dagelijks leven.
Bioenergetisch tesen:
Het zenuwstelsel.
Ondersteunende chipkaarten:
• DTX vergemakkelijkt uitscheiding en ontgifting.
• Diamond Shield programma om de energieniveaus van de meridianen in balans te brengen.
• ImVir versterkt het immuunsysteem tegen virussen.
• EBV, Epstein-Barr virus.
• L Lever.
Over de werking:
Op de KON chipkaart zijn frequenties verzameld die bijvoorbeeld de hersenen ondersteunen bij een
laterale verstoring. Ook wordt de concentratie bevorderd door het stimuleren van de doorbloeding van
de hersenen.

Toepassing:
KON 1
KON 2
KON 3
KON 4

Tijd:
04:00 min.
03:00 min.
01:30 min.
02:30 min.
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KON 5
KON 6

03:00 min.
02:00 min.

Resultaten van de behandeling:
Gebruikers merken onmiddelijk effect doordat het vermogen om langer achter elkaar helder te denken is
verbeterd. Zelfs bij langdurige geestelijke inspanning.
Ook kinderen met ADHD problematiek hebben veelal baat bij deze chipkaart
Aanbevelingen ter ondersteuning van de behandeling:
• Vul de behandeling aan met een lever ontgifting.
• Controleer bij chronisch vermoeidheids sysdroom op het Epstein-Barr virus en pas de HSX
chipkaart toe.

L (Lever)
Om de lever gezond te houden.
In het kort:
Regulering van het vet-metabolisme, leverparasieten verzwakken en de cholesterol niveau nivelleren.
Bioenergetisch testen:
Levermeridiaan, dunnedarmmeridiaan, het od punt op de od meridiaan voor het metabolisme.
Ondersteunende chipkaarten:
• Voorbereiden met BiBlo.
• DTX vergemakkelijkt uitscheiding en ontgifting.
• Diamond Shield programma om de energieniveaus van de meridianen in balans te brengen.
• FvE Openen van de intercellulaire ruimten.
• Hout dempen.
Aanbevolen litaratuur:
A.E. Baklayan: Colesterol – Shock and the Alternative.
Om te bepalen of de patiënt last heeft van leverparasieten dient de lever onderzocht te worden na het
testen. Omdat parasieten voor hun voeding van cholesterol afhankelijk zijn, nestelen zij zich bij voorkeur
in de lever. Gardia lamblia en rondwormen hebben het meeste profijt van de producten van het
vetmetabolisme. Daarom bevat deze chipkaart frequenties om deze parasieten uit te schakelen.
Aanvullend bevat deze chipkaart frequenties die de ontgifting van de lever stimuleren.
Toepassing:
Ascaris larven
Ascaris
Leverontgifting
Ascaris eieren
Gardia lamblia
Cholesterol reductie 1
Cholesterol reductive 2

Tijd:
03:00 min.
03:00 min.
03:00 min.
03:30 min.
02:30 min.
02:00 min.
02:00 min.
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Ontgifting van de darm
Ascaris larven 2

02:00 min.
02:00 min.

Het is erg gemakkelijk de cholesterol niveaus te verlagen. Een eenvoudige methode om de lever te
reinigen kost ongeveer €4 en dient twee maal per jaar te worden uitgevoerd. Gebruik hiervoor eerste
persing olijfolie, een grapefruit en vier capsules L-Ornithine. Deze methode is zeer geschikt als
leverontgifting en bij het gebruik van de L chipkaart. Pas deze methode toe tot de lever vrij is van
parasieten.
Ongeveer 95 procent van onze patiënten keren met deze werkwijze terug naar normale cholesterol
niveaus. Het gebruiken van statines, zoals miljoenen Europeanen doen, is daarmee overbodig geworden.
U kunt hierover verder lezen in : “Cholesterol – Shock and Alternative” door A.E. Baklayan. Dit boek is
geschreven naar aanleiding van het Lipobay schandaal en het uitbrengen van de L chipkaart.
Aanvullende specificaties:
Vaak speelt de belasting van de lever een rol bij aderklachten als spataderen, aambeien, kortademigheid
en zuurstofgebrek. Maar ook bij verouderingsverschijnselen in het algemeen, zoal stramheid,
verminderd presteren, gezichtsvermindering en verminderde activiteit van de interne organen. Dit is de
reden dat een lever ontgifting vaak wordt geadviseerd.
Aanbevelingen ter ondersteuning van de behandeling:
• Een gezonde lever speelt een centrale rol in de stofwisseling en speelt daarmee een vitale rol
voor uw welbevinden. Een grondige reiniging van de lever kan wel een heel jaar in beslag
nemen.
• Voor verdere ondersteuning worden Curcuvit forte, Bitterstern en Leberkräuter aanbevolen.

LY (Lymfe drainage)
Zachtaardige en effectieve behandeling bij stagnatie van de lymfe.
In het kort:
Lymfe drainage door moduleerde frequenties
Bio energetisch testen:
Het lymfe systeem.
Symptomatisch naar aanleiding van de diagnose.
Ondersteunende chipkaarten:
• Voorbereiden met BiBlo.
• DTX vergemakkelijkt uitscheiding en ontgifting.
• Diamond Shield programma om de energieniveaus van de meridianen in balans te brengen.
• GewAbn steunt lever, gal en metabolisme.
• Ni nieren.
Aanbevolen literatuur:
Stephan Wiede: Sanfte Lymphdrainage mit dem Diamond Shield
Over de werking:
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Het LY programma ondersteunt de natuurlijke lymfe stroming. Net als bij manuele massage wordt de
bloedcirculatie in de buitenste en diepere huidlagen gestimuleerd. Op deze manier wordt een grotere
hoeveelheid plasma naar de lymfklieren gevoerd en daarna afgevoerd. Vochtophoping en stasis wordt
daarmee verminderd. Dit programma wordt ook ingezet bij pijntherapie. Het de-blokkeren van
celweefsel waarin vocht is opgehoopt verlicht de pijn.
Toepassing:
LY

Tijd:
06:00 min.

Aanpassen van de intensiteit:
Verhoog het voltage tot u een lichte, niet onplezierige, tinteling voelt. Let op: De tinteling mag niet te
sterk zijn.
Resultaat van de behandeling:
Er is al snel een verbetering van de bloedsomloop en een vermindering van de pijn merkbaar.
Verdere ondersteuning van de behandeling:
De werking van de LY chipkaart wordt sterk bevorderd door een dagelijkse dosis Burbur van 2-8
druppels. Of anders een theelepel van een lymfatische tinctuur, zoals Dermaclean LY, gemengd met wat
water.

MIG (Migraine)
Behandeling van migraine
In het kort:
Succesvol verwijderen van de bij migraine geassocieerde parasieten.
Bio energetisch testen:
Parasieten in het zenuwstelsel en het hormoonsysteem. Eenvoudig op te sporen.
Ondersteunende chipkaarten:
• Voorbereiden met BiBlo.
• DTX vergemakkelijkt uitscheiding en ontgifting.
• ImPar activeert het immuunsysteem tegen parasieten.
• Diamond Shield programma om de energieniveaus van de meridianen in balans te brengen.
• Aarding gedurende 50 min.
• ES ontspanningsprogramma.
• Wf welbevindenprogramma.
• Rü rugprogramma.
• LY lymfeprogramma.
• Hout dempen
Hulda Clark schreef migraine al toe aan Strongyloides, welke behoort tot de familie van draadwormen
(filariae). Vele tests wijzen de hartworm (Dilifilariae Immitis) aan als tweede veroorzaker. De MIG
chipkaart bevat frequenties tegen beide parasieten. Migraine kan tevens veroorzaakt worden door
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biofysische blokkades, amalgaan vullingen en leverschade. Vandaar dat een behandeling van migraine
gepaard moet gaan met gebruik van de BiBlo chipkaart, ontgifting van de lever en afvoer van zware
metalen.
Toepassing:
MIG 1 – 6

elk

Tijd:
04:00 min.

Vanwege de reacties die de frequenties bij de parasieten oproepen, is het mogelijk dat het lichaam
reageert met een milde migraine aanval. Wanneer dat gebeurt dient de behandeling met de chipkaart
tijdelijk te worden onderbroken voor de duur van de migraine. Als de migraine is gestopt en de
behandeling weer hervat, dient de intensiteit van de behandeling met de frequenties van de chipkaart
opgevoerd te worden.
Deze gevoelige reactie kan voorkomen worden met de ondersteunende werking van de BiBlo chipkaart
en afvoer van zware metalen. Daarnaast is de versterking van het immuunsysteem met de chipkaart
ImPar wenselijk.
Aanvullende behandelingen:
Bij patiënten met hartkwalen en hartritmestoornis, kan vaak de belasting met de hartworm worden
waargenomen. Daarom kan de voorzichtige toepassing van de MIG chipkaart bij hartkwalen worden
overwogen.
Resultaat van de behandeling:
De MIG chipkaart heeft met de resultaten die het oplevert al vele mensen overtuigd van haar werking.
Vele mensen met migraine konden zo van de belasting met de hartworm bevrijdt worden. In een jaar tijd
hebben zich minimaal een dozijn gevallen beter gemeld.
Aanbevelingen ter ondersteuning van de behandeling:
Malagaanvullingen kunnen de voortgang en het succes van de therapie soms afremmen. Het is dan
zinvol te testen op belasting met zware metalen en deze af te voeren middels een detoxificatie

Rh (Reuma)
Het is bekend dat bij reuma twee factoren een belangrijke rol spelen:
1. Een bepaalde combinatie van parasieten, pathogenen, verzuring, overgevoeligheid voor
eiwitten en een overmaat aan koolhydraten.
2. Een grote hoeveelheid vrije radicalen die de gewrichten en spieren aanvallen.
Beide zaken zijn met de Diamond Shield zapper goed aan te pakken.
Radicalen worden afgevoerd door na het uitvoeren van de programma’s op de chipkaart en daarna 50
minuten geaard te blijven.
Toepassing:
Rh 1 – 18

Tijd:
51:00 min.

Daarnaast bevelen wij aan:
• Een goede anti-oxidant, zoals Manna Antioxi, twee maal daags één tablet.
• Een dieet wat arm is aan dierlijke eiwitten.
• Verminderde inname van koolhydraten.
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Ontzuring met Calmag en Mineralsalz.

Z (Tanden)
Problemen met tanden bestaan al heel lang. Volgens onze testen, gaat het hierbij steeds om
dezelfde typen bacteriën. Deze chipkaart bevat de frequencies tegen de negen meest
voorkomende typen bacteriën.
Aanbeveling:
Dagelijks het programma toepassen:
Toepassing:
Z1–9

Tijd:
41:30 min.

Let op!:
Wanneer de bacteriën snel sterven, kan dat pijn aan de tanden veroorzaken.
Belangrijk:
Controle door een tandarts is van essentieel belang.
Ondersteuning:
• Olie trekken.
• Mond spoelen met zilverwater.

Aanvullende chipkaarten.
Ma (Maag)
Deze chipkaart ondersteunt alle essentiële functies van de maag.
Volgens de humoraalpathologie, is de maag de zetel van de lichaamstonus. Wanneer deze overbelast is,
of verzuurd, of slap, kan dit allerlei gevolgen hebben die gewoonlijk niet met de maag in verband
gebracht worden. Zoals zwaarmoedigheid, hoge bloeddruk of vermoeidheid.
De typische indicatoren zijn: opgeblazen gevoel, oprispingen en eetlustproblemen.
Belangrijke ondersteunende maatregelen:
• Regelmatig eten.
• Kleine porties eten.
• Niet ’s avonds laat eten.
• Goed slapen.
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Regelmatig aarden via de Diamond Shield zapper.

Het verband met emoties en stress is voor de hand liggend en welbekend, daar hoef ik dus niet verder
op in te gaan. De combinatie met de FvE chipkaart is dus gunstig en moet dagelijks toegepast worden.
Overigens, spijsverteringsproblemen zijn niet eenvoudig te behandelen, omdat de maag als centraal
orgaan zeer gevoelig is voor geestelijke belasting, verkeerde gewoontes en slechte eetgewoontes, om er
maar drie uit te pakken. Bespreek met je therapeut een realistisch behandelingsprogramma.
Vermijd bij acidose (bloedverzuring) tijdelijk de klassieke verzurende voedingsmiddelen: alcohol, witte
bloem(-producten), koffie en suiker.
Neem elke avond een mespuntje DermaVit Mineralsatz.
Deze chipkaart dien gebruikt te worden samen met:
• De AARDE dempen chipkaart bij acidose en
• De AARDE stimuleren chipkaart bij eetlust vermindering.
Twee tot drie maal per week:
• FvE chipkaart
• DTX ontgiften
• BiBlo
• Ly Lymfe drainage
• Ontspanningsprogramma
• Diamond Shield programma
• Dagelijks 50 minuten aarden via de Diamond Shield zapper.
Ondersteunen met:
• AARDE dempen, bij hongergevoel, volle buikgevoel, spanning in de maagstreek, pijn in de
maagstreek.
• AARDE stimuleren, bij verminderde eetlust, vermagering, sterke vermoeidheidsverschijnselen.
• Ma/Re (acidose van de maag en reflux).
• Ga (maagzweer en helicobacter).

He (Hart)
Deze chipkaart ondersteunt de belangrijkste hartfuncties en alle klachten aan hart en bloedvaten, pijn in
de hartstreek en andere sensaties rondom het hart.
Combineren met:
• LY lymfe drainage.
• DTX ontgifting
• Het Diamond Shield programma.
• Aarding.
• Het Ontspanningsprogramma.
• Het Welbevinden programma.
• BiBlo energetische blokkades chipkaart.
Ondersteunen met:
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VUUR dempen, bij gevoel van vernauwing en rusteloosheid.
VUUR stimuleren, bij hartkloppingen, onrust en slapeloosheid.

Ni (Nieren)
Deze chipkaart ondersteunt de belangrijkste functies van de nieren, ontgifting en afvoer van gifstoffen
en onregelmatigheden van het plassen.
Combineren met:
• LY lymfe drainage.
• DTX ontgiften.
• Het Diamond Shield programma.
Ondersteunen met:
• WATER dempen, bij onderbreking van de plas en steentjes in de urine.
• WATER stimuleren, verminderde spermakwaliteit, erectieproblemen, opgeblazenheid en vaak
moeten plassen.

LU (Longen)
Deze chipkaart ondersteunt de belangrijkste longfuncties en helpt bij de behandeling van longklachten.
De programma’s kunnen gebruikt worden als profylaxe en bij de nabehandeling van velerlei
longproblemen (bronchitis, bronchiale astma, longontsteking). Bovendien zal de verbeterde
zuurstofopname een gunstige werking hebben op zwaarmoedigheidsklachten.
Combineren met:
• A Astma, bij astma.
• AR Anti roken.
• ASP Aspergillus, bij allergieën en kortademigheid.
• DTX ongiften.
• FvE wanneer emoties in het spel zijn.
• ENT.

PaReg (Regulering van de alvleesklier)
Deze chipkaart reguleert alle functies van de alvleesklier (vertering, enzymen, bloedsuikerspiegel).
Combineren met:
• Db diabetes.
• Eg de vier grote darmparasieten.
• GewAbn voor gewichtsverlies.
• AARDE ondersteunen.
• AARDE dempen.
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Pr (Prostaat)
Deze chipkaart ondersteunt alle belangrijke functies van de prostaat.
Prostaatprobleemen behoren tot de meest voorkomende medische problemen bij mannen boven een
zekere leeftijd. In de loop der jaren hebben honderden tests aangetoond dat verschillende parasieten en
belastingen uit het milieu hun bijdragen hieraan leveren, maar drie daarvan zien we zeer vaak. Dat zijn
trichomonas, chlamydia, en toxoplasma. Trichomonas speelt ook een rol bij potentieproblematiek van
mannen en de behandeling van deze parasiet heeft tot veel tevredenheid geleid op dit vlak. Bij
veelvuldige blaas- en prostaatirritatie, plasproblemen en vaak ’s nachts uit bed moeten, speelt chalmidia
vaak een belangrijke rol.
Toepassing van de handelektroden: plaats de ene op de buik en de andere onder de balzak om dit gebied
gericht te raken heeft goede ervaringen opgeleverd.
Belangrijke ondersteuning:
• Manna Cyst, twee maal daags één of twee capsules.
• Urovit.
• Zinc-Picolinat, dagelijks een capsule.

Chipkaarten volgens de vijf elementen
Het toepassen van harmonische frequenties op de meridianen van de vijf elementen van de Chinese
geneeskunde bleek een volgende mijlpaal. We kregen hiermee een zeer krachtige en diepwerkende
therapie in handen.
Gebruik het belangrijkste symptoom hierbij als leidraad, als dit met een element overeenkomt en de
bijkomende symptomen passen gedeeltelijk dan is de chipkaart geïndiceerd.
Wat we afraden is het kort na elkaar gebruiken van stimulerende en dempende frequenties van
hetzelfde element. Deze zijn in tegenspraak, je kunt niet tegelijkertijd verkoelen en verwarmen, dempen
en activeren.
Verderop staat een lijst met indicaties op basis waarvan je de juiste chipkaart uit de elementen-serie
kunt kiezen en toepassen.

HOUT Dempen

Hoofdpijnen

Deze chipkaart hoort bij het element HOUT. Het element HOUT reguleert de lever en de galblaas.
Het reguleert ook de stasis in de lever die overbelast is vanwege de veelheid aan functies, met name bij
het ontgiften en bij de galstroom.
Van de galblaas is bekend dat deze erg gevoelig reageert op alle vormen van stress.
Voor al deze symptomen geldt:
Wanneer het HOUT element geblokkeerd of overprikkeld is, ontstaat er hoofdpijn. Vaak gepaard gaand
met geïrriteerdheid en krampen.
Verder geldt:
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Deze chipkaart kan geprobeerd worden bij krampen en geïrriteerdheid.

HOUT Ondersteunen

Tinnitus

Deze chipkaart hoort bij het regelcircuit van het element HOUT.
Het element HOUT reguleert lever en galblaas.
De chipkaart reguleert dus de verzwakte lever die overwerkt is geraakt vanwege de vele functies die hij
vervult. Denk hierbij vooral aan ontgiften en galproductie (voor de vertering van vetten). Van de galblaas
is bekend dat deze erg gevoelig is voor alle vormen van stress. Hier zijn alle klachten van af te leiden:
Denk daarbij aan:
Pijn laag in de buik.
Pijn in het schedeldak.
Secundair:
Stekende pijnen onder in de buik.
Gespannen, krampende en nerveuze pijn in het schedeldak.
Braken van helder braaksel.

VUUR dempen

Nerveuze rusteloosheid

Het element VUUR in de Chinese geneeskunde reguleert de hartmeridiaan en de dunne darm meridiaan
en bijbehorende functies.
Wanneer deze zijn geblokkeerd, ontstoken of overprikkeld moeten ze worden gesedeerd.
Denk ook aan de volgende klachten:
Gevoel van beklemming, gevoel van spanning in het gebied rond de navel.

VUUR Ondersteuning

Angst

Het element VUUR in de Chinese geneeskunde, reguleert de hartmeridiaan en de dunne darm meridiaan
en bijbehorende functies.
Wanneer deze zijn geblokkeerd, ontstoken of overprikkeld moeten ze worden gesedeerd.
Denk ook aan de volgende klachten:
Beklemmend gevoel rond de hartstreek, slapeloosheid, onverteerde voedingsresten in de ontlasting.

AARDE Dempen

Buikpijn

Het element AARDE in de Chinese geneeskunde, reguleert de maag meridiaan en de milt/alvleesklier
meridiaan en bijbehorende functies.

Denk ook aan de volgende klachten:
Brandend maagzuur en hongergevoel.
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AARDE Ondersteunen

Verlies van eetlust

Het element AARDE in de Chinese geneeskunde, reguleert de maag meridiaan en de milt/alvleesklier
meridiaan en bijbehorende functies.
Denk ook aan de volgende klachten:
Verstoorde spijsvertering, koude ledematen.

METAAL Dempen

Kou

Het element METAAL in de Chinese geneeskunde, reguleert de dikke darm meridiaan en de
longmeridiaan en bijbehorende functies.
Denk ook aan de volgende klachten:
Hoesten mijn slijm opgeven, constipatie, gezwollen rode nek.

METAAL Ondersteunen

Astma

Het element METAAL in de Chinese geneeskunde, reguleert de dikke darm meridiaan en de
longmeridiaan en bijbehorende functies.
Denk ook aan de volgende klachten:
Kortademigheid, astma, plotseling optredend zweten, rillerigheid.

WATER Dempen

Pijn in de genitaalstreek

Het element WATER in de Chinese geneeskunde, reguleert de nier meridiaan, de galblaas meridiaan en
bijbehorende functies.
Denk ook aan de volgende klachten:
Plasproblemen.

WATER Ondersteunen

Potentieproblemen

Het element WATER in de Chinese geneeskunde, reguleert nier meridiaan, de galblaas meridiaan en
bijbehorende functies.
Denk ook aan de volgende klachten:
Veel moeten plassen, opgeblazen gevoel.
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Indicaties
Actief zijn - sterke drang tot

WATER ondersteunen

Adem - kortademig, speciaal bij liggen

METAAL Ondersteunen

Ademhaling - verdoofd

AARDE Ondersteunen

Ademhaling - versneld

METAAL Dempen

Ademhaling – versneld

METAAL Dempen

Ademhaling - zwaar

WATER Ondersteunen

Ademhaling - zwaar, met opgetrokken
schouders

METAAL Ondersteunen

Ademhaling– verminderd

AARDE Ondersteunen

Anale prolaps, slijm in ontlasting

METAAL Ondersteunen

Astmatische klachten

METAAL Ondersteunen

Atrofie van de ledematen

WATER Ondersteunen

Balzak - pijn

HOUT Ondersteunen

Bedplassen

WATER Ondersteunen

Beklemming - gevoel van

VUUR Dempen

Benauwd om het hart

VUUR Ondersteunen

Boeren, luid

AARDE Ondersteunen

Borst - warmte gevoel

VUUR Dempen

Brokken in de maagstreek

AARDE Ondersteunen

Buik – gespannen en pijnlijk, uitstralend naar
de lendenen, heupen, balzak, testikels

VUUR Dempen

Buik - gezwollen onderin

HOUT Dempen

Buik - opgezet

AARDE Ondersteunen

Buik - opgezet

AARDE Ondersteunen

Buik - pijn

VUUR Ondersteunen

Buik - pijn

VUUR Ondersteunen

Buik - stekende pijnen onderin

HOUT Ondersteunen
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Buik - vol gevoel en spanning

WATER Ondersteunen

Buik - vol gevoel en spanning

AARDE Dempen

Buikpijn - aanhoudend, bloed

AARDE Ondersteunen

Buikpijn- erger door druk

METAAL Dempen

Buikpijn, opgeven helder slijm, verbetering
door warmte en druk

AARDE Ondersteunen

Buikpijn, rommelen en gorgelen in de buik

METAAL Ondersteunen

Buikpijn, verergerd door druk

AARDE Dempen

Concentratievermogen - afname

VUUR Ondersteunen

Constipatie

METAAL Dempen

Desoriëntatie, verstoorde perceptie.

VUUR Dempen

Diarree

VUUR Ondersteunen

Diarree

METAAL Ondersteunen

Diarree - stinkend

METAAL Dempen

Diarree 's morgens

WATER Ondersteunen

Diarree waterig

AARDE Ondersteunen

Diarree, intens, na een lange periode
dysenterie
Doofheid in handen en vingers

HOUT Dempen

Dorst

VUUR Dempen

Dorst met veel drinken

AARDE Dempen

Duizeligheid, draaiend

HOUT Dempen

Duizeligheid, draaiend

WATER Ondersteunen

Duizeligheid, zwaarhoofdigheid

AARDE Ondersteunen

Eetlust – afgenomen

AARDE Ondersteunen

Eetlust – verlies van

AARDE Ondersteunen

Erectiestoornissen

WATER Ondersteunen

Geelzucht

AARDE Ondersteunen

Geheugen, verminderd

VUUR Ondersteunen
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Geïrriteerdheid, snel boos

HOUT Dempen

Gespannen, verkrampt en nerveus

HOUT Ondersteunen

Gespannenheid

HOUT Dempen

Gezicht - roodheid

HOUT Dempen

Gezicht teint –ongezond askleurig

WATER Ondersteunen

Gezicht, wasachtig

METAAL Ondersteunen

Hartkloppingen

HOUT Dempen

Hartkloppingen

VUUR Ondersteunen

Hik

WATER Ondersteunen

Hoest - droog, onproductief

METAAL Ondersteunen

Hoesten - dik bloederig slijm

METAAL Dempen

Hoesten - fijn, licht gekleurd slijm

METAAL Ondersteunen

Hoesten bloed

WATER Ondersteunen

Honger met rommelende maag

AARDE Dempen

Hoofd - zwaar, voeten licht

HOUT Dempen

Hoofdpijn

HOUT Dempen

Hoofdpijn met draaiduizeligheid

HOUT Ondersteunen

Insomnia

VUUR Ondersteunen

Keel – gezwollen en rood

METAAL Dempen

Keel – pijn

METAAL Ondersteunen

Kortademigheid

METAAL Ondersteunen

Kortademigheid - erger bij liggen

METAAL Ondersteunen

Kou - gevoel van in lendenen en benen

WATER Ondersteunen

Krampen, draaiend

HOUT Dempen

Ledematen - koud

METAAL Ondersteunen

Ledematen - pijn

VUUR Dempen

Ledematen - pijn

WATER Dempen

Mond - droog en bitter

HOUT Dempen

Mond - droogheid

METAAL Ondersteunen

Mouches volantes

WATER Ondersteunen
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Navelstreek opgezwollen, verbetering na
ontlasting

VUUR Dempen

Neus - droog

METAAL Ondersteunen

Ontlasting - met bloed en pus

METAAL Dempen

Ontlasting - met onverteerd voedsel

VUUR Ondersteunen

Ontlasting - met voedselresten

VUUR Ondersteunen

Ontlasting - slap, diarree

AARDE Ondersteunen

Oogleden- rood, gezwollen, pijnlijk

HOUT Dempen

Oorontsteking en doofheid

WATER Ondersteunen

Opgeblazenheid

WATER Ondersteunen

Oprispingen - zuur en stinkend

AARDE Dempen

Overgeven, helder slijm

HOUT Ondersteunen

Overgeven, verteerd voedsel

AARDE Dempen

Perceptie - verdoofd

VUUR Dempen

Pijn aanval

AARDE Ondersteunen

Pijn in de flanken, galblaas

HOUT Dempen

Pijn in de onderrug

WATER Ondersteunen

Pijn in schedeldak

HOUT Ondersteunen

Pijn laag in de buik

HOUT Ondersteunen

Rusteloosheid

VUUR Dempen

Rusteloosheid na koorts

VUUR Dempen

Slaap – oppervlakkig met dromen, wakker
worden met droge mond

WATER Ondersteunen

Slapeloosheid

VUUR Ondersteunen

Slapen - pijnlijk

HOUT Dempen

Slechte adem

AARDE Dempen
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Sperma - koud en waterig

WATER Ondersteunen

Sperma - problematisch

WATER Ondersteunen

Sputum – bloed ophoesten (Haemoptysis)

METAAL Ondersteunen

Stem - verlies van

METAAL Ondersteunen

Stem - zwak

METAAL Ondersteunen

Tandvlees - bloedend, gezwollen, pijnlijk

AARDE Dempen

Tinnitus

HOUT Ondersteunen

Tong en mond - kleverig slijm

AARDE Ondersteunen

Uitputting, vermoeidheid

AARDE Ondersteunen

Urine - etterend, bloed

WATER Dempen

Urine - gecalcificeerd

METAAL Ondersteunen

Urine - gecalcificeerd

AARDE Ondersteunen

Urine - gecalcificeerd

WATER Dempen

Urine - incontinentie

WATER Ondersteunen

Urine - koud

WATER Ondersteunen

Urine - onderbroken, geel en roodachtig

WATER Dempen

Urine - steentjes

WATER Dempen

Urine - vlokkig

WATER Dempen

Urine - weinig en helder

WATER Ondersteunen

Urine – weinig en rood, vaak aandrang

WATER Ondersteunen

Verbetering door warmte en druk

METAAL Ondersteunen

Verlies van eetlust

AARDE Ondersteunen

Vermagering

AARDE Ondersteunen

Vermoeidheid

AARDE Ondersteunen

Vermagering

AARDE Ondersteunen

Verteringsproblemen

AARDE Ondersteunen

Vet vertering, problemen

HOUT Ondersteunen

Visus - verstoord, flikkerend

HOUT Dempen

Voeten - koud

WATER Ondersteunen
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Zwakheid heupen en benen

WATER Ondersteunen

Zwakte ledematen

AARDE Ondersteunen

Zweten - erg weinig

METAAL Ondersteunen

Zweten - spontaan

VUUR Ondersteunen

Zweten - spontaan
Zweten in de slaap

METAAL Ondersteunen
WATER Ondersteunen

Meer informatie vindt u op: http://www.diamondshieldzapper.nl/
De DermaVit producten ter ondersteuning van de chipkaart behandelingen zijn verkrijgbaar bij
de webshop van Morgen Is Nu: http://www.morgenisnu.nl/
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