VACCINATIES:
Voccinoties kunnen hêt immuunsysteem schoden. Zowel voccinotiês in de kindertiid qls voccinolies die
gegeven worden in relotie tot.eizên. Ook griepvoccinoties kunnen schoden

lk heb her vroêqer ihuis osn dên liivê ondervonden ioen miin ionssre broertie no een vo€cinoliê
hersenvliesontsteking kreeg. Enkele ioren loter is
hii oon de qevolsen doorvon overleden. "Kon
niet' zeiden de ortsên desliids iesen miin ouders.
Miin ouders hebben long teverseefs striid gêle
ve,d mel de orlsen om nen re wiizen op de gewiizisde sezondheidstoesrond von miin broertie no

de voccinotiê. Niemond wisr er rocd

mee.

Simpelweg omdot men het problêem niet onder-

kende oÍ wilde onderkennen. lk heb ols kind
woorgenomen dot miin broerrie de dcg no de
voccinoiie ernstis oh'e?ig rookte en wozig reo
geerde- lk merktê doi ik geen conto€t mêeí mel
hem kreeq. lk hod het sevoel dor hii mii gins verloten. Al lon ik wor il, voelde nos niet prêciês
benoemen, ik voelde dot er iets helemool mis
oon het soon wos. Miin vêrdriêt wos sroor. Als ik
her nu opschriif, voel ik her nos.

foot, 2-phenoxyethonol, medium 199 en squoleen. Doornoost bevotten voccins soms producten
die er helemcol niet in thuis horen, zoors virussen. Deze kunnen o{komstig ziin von de kweekbodems woorop de virussen seteeld ziin, zools
openiercellen of menseliike foeiuscellen of konkercellen. Ook Íormol, gebruiki voor hel doden
vqn de kiemen, wordr in voccins ierussevondên.

De bedoeling von een voccin is de specifieke
weersiond legen één bepoolde ziekte te vêrhogen voo' de potiënl er doodwe'l.eliil meê in contoct komt. Het combineren von voccins mookt de
kons op schode grorer omdoi de toegediendê mix
ook een moeililk herkenbore mix von biiweÍkinHer behondelen von vaccinorieschode behoo.l
niet op de eersle plools tot het werkleírêin von
een

Voccinotieschade is soms wel en soms niet direcl
merkboor. Kenmerken ziin gezondheidsproblemen die zich voordoen direct no voccinoties toi
en met ênkele moonden na de voccinotie. Enkele

von die kenmerken ziin: koorls, een lomlendis
sevoel, dormproblemen, eên srieperis gêvoel,
zwellingen rond de entingsploots, obnormole
huilbuien, onssren, groêisioornissen, verkoud'
heid, sloopproblemen, stiiíheid, overdreven

rustig gedrog, verondering von

korokter,
gedrogsproblemenAllerlei klochten in hel immuunsystêêm op lote.e
leeftild zouden ook wel eens te moken kunnen
hebben met voccinolieschode. Te denken volt o.o.
oon: outisme, ADHD, (oncentroliestoornrssen,
sloopproblemen. o nlwik lêlins sstoornissen,
gedrogsstoornissen-

De hooÍdbêstondde'en von voccins ziin de onligenen en de oplosvloeisioÍ. De onligenen ziin de
deelties woortêgên ons lichoom verondersteld

wordt immuniteit op

te

bouwen. Doornoosi

bevotten de meeste voccins ook nog toegêvoegde sioffen: odditieven, deze kunnen verschillende

bedoelingen hebben. OÍrvel ze dienen om de
vloeistoÍ vrii te houden von bocteriële inÍecties,
ofwel ze ziin bedoeld om de werkzocmheid von
het voccin te versroten. Vook ziin deze odditieven
op zichzelÍ giftis, oí kunnen ze ollersischê reocties veroorzoken. Addirieven die we seregeld
rerugvinden in voccins ziin: neomycine, streplomycine, tetrocy€lines, polymyxine B, kwik (rhiomersol), Aluminiumhydroxide, Aluminiumfos-

kinesioloos,

doortoe deskun-

dis medicus. Als kinesioloog kunnen we ondersteuning bieden in het proces en samenwerken
met de orls. Een kinesioloog kon wel testen of er
sproke zou kunnen ziin van voccinotieschode en
êen sedeêltêliike correctie hierop moken.
Om uii te testen oÍ er voccinotieschode is, kon het
ondersroonde behulpzoom ziin.
Vroog oon de têslpêrsoon om ziin voccinotie-

boekie oí voccinotiekood mee tê brengen; de
meesle mensen ziin in hei bezil hiervqn.
Vroog ook aon de lesipersoon om op te schriiven
voccinoties hebben plootssevonden
voor reizen oÍ voor ondere doeleinden zools voor
het voorkomen von griep. Vroog iensloiie wonneer eÍ operoties, ;ngrepen met verdovingen en
ontibioticokurên hebben plootsgevonden.
Von diensr kunnen ziin bii de tesren: dê iêsldoos
mêt de noom 'Íhe Blockbox von Metobolics
(http:/,/www.mêtobolics.uk) woor iê rêsrbuisies
mei bocterién, schimmels, virussen, chemicolién,
etc. oontreft, plus de biibehorende remêdies.
Ook de vier testdozen met de noom Nosoden"
von Noro Wr.rlí (hrtp://wwwtoioolbolons.nl) ziin
prirno re gebruikên. Testdozen woormee ie hersenÍunclies kunt testen ziin ook handig in dit verbond. Verder ollerlei lesidozen met homeopothische middelen in hose potenties. Om de hierno
volgende testprocêdure lê loten slogen, is het
nodis om het homeopoihische middel Thulo C30
(4 qÍom gronules Homeoden Heel, te bestellen
bii de sroothondel of opothêek) bii de hond ie

Testprocêdure om no

ie goon of er voc€inorie-

Uilsoonde von een clêor circuit en de nodige
voorresrêr mer biibehorende noodzokeliike cor-

-

'

Têsl GV 20. Deze moei sterk teslên.

Noem hordop olle geqevêns (êen voor een) uii
hel ineniinssboekie o{ von de voccinoiiêkood;

vermeldi doto en soorl voccinotie. Zei dêzê
sesevens in de pouselock.
- Noem hordop ondere voccinoiies
die (onsêveer) êr ziin seweest en zet deze
geqevens in de pouselock.
- Vroog o{ er ontibioticokurên ziin geweest. De
inÍormoiie hiêÍvon verrnensi zich soms met de
iníormolie von de voccins. Zet in de pouselock.

Helzêlfde seldr voor stoffen die roesediend ziin
bii operoties en verdovingen. ln de pouselock

- Tesï nogmools GV 20. Dezê moet n!

- Houd hel buisie

zwok

met Thuio C 30 boven GV 20.

Zet dit in de pouselock. Als er nu een sierke test
is, kLrn ie ervon uiiqoon doi er voccinoi;eschode
is. Thuio kon de gevolsen von voccinalies voor
een deel elimineren. Als iesibuisie in deze pro-

cêdlre om voccinolieschode re vinden is hei
primo bruikboor. No hei iesten mer het buisie
Thu o C 30 boven GV ?0 dir restbJisie \er*i deren; niet loten lisgên bovên GV 20.
- Zoêk de liid woorop de êerste voccinotieschode
ls onistoon in de tesipersoon door terug te
lêsien in de iiid. Weês niei verboosd wonneer
dii genêroties Íerug is. Hei sysieem von de iest
persoon is doordoor in het heden exiro gevoêLig seworden voor voccinoliêschode. lk ben dit
regelmotig iegengekomen
- Vroos hordop: welke meridionên hebben
nodelqe qe'olqen onderyonde. von de vo< ci
noties?" Test de viif elemenien ên siel vosl
welke meridionen nodelis ziin beïnvloed door
de voccinoiiês. Zêi in de pouselock.

- Vroos hordop welke orsonen negoiief

ogenschiinliik niets mêt voccinoiies te moken
hebben. Ook piinsedrqsinsen kunnen een rol

- Als

ie Neurotronsmissiê' von Chris Smith hêbr
gevolgd, zoek don uil welke neurotronsmiitêrs
vêrsioord ziin door dê voccinolies. Gesevens diê
ie vindl in de pouselock zetten.
Test speciíiek uit welkê zworê melolen in het
lichoom von de têstpêrsoon oonwezig ziin ols
gevolg von voccinotieschode. Zet wol ie vindt in

- Neutroliseer doorno volgens de

ptocedures en
werkmethodes die ie gêlêerd hebt. lk ben meer
voor hei woord neulroliserên don voor het
woord conigeren.
Cronio-socrole corecties ziin onmisboor bii hei
nêuiroiiseren von voccinoiieschode.
'Zoek uil welke preporoten en homeopoihische
middêlen (uitsluiÍend wonneer iê er deseliike
kennis von hebr) ondêrsreunend kunnen werken
om dê voccinoiieschode te neutroliserên. Denk
oon Q10, omego, zink, mognesium, foliumzuur,
pyridoxool-5 Íosfoot, cyslê-rne, mongoon, selenium, chorello, silymorin, ionic zilver, mulliviiominên, eic. De eerder genoemde Blockbox doet
hier uirsrekend diênst. Vêrgeel de woterhuishouding niêt.
Tesi uit o{ er wot veronderd dienr rê worden oon
de voeding. Vook vond ik histominê-orme voe

dins ols noodzook. Hei eten von vorkensvlees
kwom ik 1êlkens resên ols zeer schodeliik b;i voc

- Wonneer er volêdig is qeneuiroliseerd, zol

het
ïesibuisie Thuio C30 boven GV 20 zwok tesiên.
Adviseêr tênslotie de testpersoon conioct op le
nemen met een gespeciolisêerd (homeopof.iqcl-) ois om verder ondeÍ.-eunins te Liisen ,n
hei opruimen von voccinorieschode. Hel is nodiq
om homeopothischê verdunningen in te nemen
von de versÍorende voccins (hr1p://\ivntr.rinussmiis.nl). Er is ook hiêr weer een prochtige
somenwerking le creêren tussen de kinesioloog
en het rêguliere circuit.

ziin

bernvloed door de voccinolies. Tesi de olorm
punten en stel de onbolonsen vost. Zêt in de

- Als ie beschiki over kennis von Broin (Richord
Utt) oí ondêre procedures om hersenÍunclies ie
iêsten, stel don vost wêlke herseníuncries nodelis ziin bêinvloed door de voccinories. ln de

pousêlock zêitên. Têsidozen kunnen hier
ossisteniie verlenen.

uit welke emoriês er bii de tesipersoon
onder de sevolgen von voccinoties spelen.
Gebruik ook de liist von oeronssïen (o.ct. von

Têst

Kick Brockmonn). Zet dê gêvonden emolies en
onqsten in de pouselock. Wees niêl verboosd

wonneer ie emoties en oí onssïen vindi diê

Uit bovensioondê mog niet de conclusie worden
gêrrokken dor voccineren ocht€rwege dieni ie
worden geloien. Een iuisiê oíwesins moken,
somen mel een oris, die deskundig is op her
gebiêd von voccinorieschode, is op ziin plools.
Vicïo. Bockirs, kinesioloog.
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