de DIAANPLEXEN

Dit ioor rs hêt i\r'/intrg toor geleden dor ,k een
proltrlh begon rn klossieke homeopolhie. ln de
loop der ioren is miin orsenool uitgebreid mêt
ondor ondere INTËGRA, NEl, DFM Viiol-Check,
orthomoleculoire voedingsleer, meÉode Dorn,
Stress Releose en ïouch for Heolth.

VonoÍ hel begrn wos rk op zoek nooÍ belere
notLuÍliite en energe iscle niddelen don die er
op de mor.t woren. Dit .esuheeíde in het oru, kkelen von de Synergoplexen lvier droinogemid'
delen) en de Heliplexen (tien hoíneopo$ische
middelen met diverse indicoties, onder ondere
Voccinolies, Geopothie en Miosmo's). Deze twee
liinên ziin nu ol joren op de morkr en zijn ,,"er
succesvol gebleken.
ln de periode dot ik voorol TfH toeposte werd ik
sleeds enthousiosler en werd ik meeT ên trreer
bewusi von hef belong von de meridionen en de
vijÍ elementen. De uitdoging wos oltijd om een

cliënl, no hel bolonceren, zo long mogelilk in
bolons te houden. De oplie om iemond elke week
oÍ e (e veerlier dogen rerug re lolen korer. rs er
niel oltiid en er werd dus gezocht noor een onde,
re, ondersieunende, monieí. Gezien mijn ochbr'
grond en inleresse resu teerde dit in een zoek'
iochl nooÍ erêrge'i,.re n ode en d e de ner.oionen londen hormoniseren, de bolons konden
voslhouden en een leveel oÍ le weinrg oon ener.
g e konder verhelper. Met de meridioorridde.
en die er *oren o noq ziir. \ros i. n e"e"reder
gezlen mijn ervoringen uil hei veÍ êden.
No long nodenken, experimenleÍen en uiiteslen
heefi dit u'teindeliil geresultee'd in de ontwikl,e
ring von de Dioolpe,en. Deze l4 Dioorpl-<er
zijr eÍÍectieve, srel en diep-e l,eroe n od"le,r
die hun posirieve invlo€d hebben op de 12 hooÍdmeridionen en de twee middelliinmeridionen.

De Dioonp exen komen voori uit empirie, kennis,
ervorrng, onoerzoek en liierotuuÍstudie. No de
onwikkelinqslose ziin ze uilgebreid gelesl door
verschillende deskr:ndigen. No enige bi jstellingen
er modiÍico res "on de ingrediérten en de vehoudingen ooonussen, werden ze goedgexeurd
en zitn ze nu volop verkrijgboor (Voruvo,
BoloncePhormo).

Dioorple'er z jn somergeíeld rir een homeopo'hsch riddel, eer 5c\ijss erzout en een
De

Bochremedie- Voor deze relotieÍ eenvoudige com-

binolie is gekozen omdol binnen de homeopothle, de celzoufiheropíe en de bloesemtheropie ol
heei long bekend is dot middelen uit deze rheÍo,
pievormên een grool effecf op de meridionen kunnen hebben. De vroog wos don ook of deze drie

lheropievormen gecombineerd konden worden.
Hier i: drs eer (Íocllg o op ziin plools. De Lri
doq rq wos: weleniddeler wellepoenlee1
well.e ve'l'o..rd'rg. \o eer lorg onoê roels en
oT hvilke inqsko ecl wos 1el -sL ool ,,ee'bii
zonder.
Enroties spelen een belongriike rol bii de geneeswijzen von Hohnemonn, Schijss er en Boch- Het
moge don ook duide iik ziin dct het emotionele

o\pect von de Dioorple<er
Al' 'oo beeld roem
de ever. {DPL l0 Le)
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Een redeliik eenvoudig TÍH protocol om met de
Dioonplexen le werken, is ols vo gi:
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en onkeÍ deze.

hoofdemotie en symptomen, ook de gereloteerde
oÍÍirmoties worden genoemd, proloco en woÍden
gegeven, nuïtige odressen en weblinks woÍden
ue-meld de Ch nese Íi osoÍie woÍdt ui ge egd. oe
Íe o ie lLssel de D oorp e>er -r de .l.olrc , en
de miosmo's een ploots heeft en veel tips en trucs
woÍden gegeven.
Omdot nieï iedereen mel TfH werki, heb ik revens
lwêe diognoslische tesïÍilïêÍs ontwikke d: Yin en
Yong. OÍ een meridioon te vol is oÍ te leêg is, of

Schus.ler No-umphosploÍi 'r a ólg.,oeers
r e l' rr"r of w ller L le1, l'ie oool o - lao een
snelkookponeffed en zullen deze emoties op een
gegeven 1oÍe1l lol JilboÍ.1 rg lorer Reg"lt
vertohrisseLnq. R-gelt .Li(e l- r :l-o.:d r9 {oe
êver rs ee1 beor g.iil d"pot voo. gycogee'rl
Vetzucht, chronische vermoeidheid, meeèlers,
slechïe eeigewoonle woordoor verzuring ont
sloot, libidover ies).
Boch: Scleronthus (besluiteloosheid, piekeren,
'rus
otie ge-rteerdleicl q oe rlerïl ngs!^i.s.lingen, mento e infêxibiliteii, constipoiie, diol.

5.

I

O

suele opwinding)
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circuitlokolisotie.
l2.Pos de correcïie toe.
l3.Check de onbolonsen (+ en

Er is een boekie verschenen (in eigen beheer)
over de Dioonplexen, woorin beholve onderweF
pen ols toepossingsgebied, controindicories,

D- middeler woor.i DPL l0 -e i* opgebo' wd.
Hor-opo-hi" r.,u ,o-to (boo,h-id, woede
ogressie, geirriteerdheld, leveel eten, teveel
d orl -eueel
r eoic'irer. te ro d
werler le!eêl vero tuoorde lleder oogl o<rr1en, koliekpilnen, opgezêlie ever, piin in leveF
sireek, constipatie, diorree, oombeien, poortoderstuwing, loge rugpiin, slerk verhoogde sek-

l

Bepool dosering, Írequentie en innomeduur.

l0.Verwiider de Dioonplex uit het circuil.
1 l.Vind/bepool de methode (NL, NV, meridioon,
Luo, etc-) woormee olle spieren versterkt kunnen worden. Check hef effect met behulp von

ke

De toepossingsgebieden von DPL lO-Le ziin de
lever, de spiisveriering, de ges ochtsorgonen en
de ogen. De lyr plo^ êr o e o, oeze Dioonple,
ho-en ziir in o qe ne . -erm.r boo,l-eid
woede, opv iegendheid, veÍbittering, geïrriteerd'
heid, eversloornissen, spiisverteÍingskochien,
oog(locl-ter se. ,,el" . oo is er er qele auids
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ee'r rcho-'leerde e1e-grelLrshouoirg heefi s
orino te beoole,r me_ behu p vor oe Y r en Yong
festfihers. De Yin en Yong stotus von de meridionen is in dit verbond belongriik met behekking tot
de dosering von de Dioonplexen. Bij Yong odvi
seer ie minder druppels
per dog don bii Yin.
De lesiselies Synergoplex,

Heliplex en Dioonplex
ziin, Ínet enige inÍormotie,

groïis verkriigboor. De

,
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tesiset Dioonplex + het
boekle + de YínlYong filters ziin nu te beste en
voor l0 euro inclusief ver-

De Dioonplexen ziin

nu

ruim een iooÍ verkriigboor en de resuliolen ziin
heel biizonder. lk ben er zeker von doï u en uw
cliënten er veel oon zullen hebben!

Wim Bostioonse
INTEGRA-proctor
http://www.he ionthus igc.n

Vooriesten {conigeer indier rodig).
Tesl 14 of 42 spieren.

Noteer de spieren die een zwak resu ioot
seven (,).
Tesl de olormpunlen.
Noïeer de oloÍmpunien die een zwok resutoot geven{+).
Nofeer op het vijfelementenschemo de over
energie (+) en de onderenergie (-J
oos de -eqels uor de eer p' ,ltrbo o.ls loe er
bepool de dominonte meridioon.
Vind de Dioonple, die deze spie. weer sre.l
mool' {+ lwel ol id i dir de oon de me.id
oon gereloteerde Dioonplex).
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