Inhoud van de training
Doordat de spirocheten zich maskeren d.m.v. de trillingen en informatie van
bacteriën, virussen en schimmels, werken de testen van mesologen en
bioresonantie-therapeuten niet altijd correct. Dit geldt ook voor het testen
d.m.v. een pendel, spiertest of biotensor. Het is van groot belang dat
therapeuten en artsen begrijpen hoe Lyme werkt, zodat uitslagen van testen
beter begrepen en geïnterpreteerd kunnen worden. Ook is het belangrijk om
bij het testen precies te weten welke vragen moeten worden gesteld om de
gemaskeerde spirocheten te kunnen ontdekken.
Het begrijpen van frequenties en trillingen is echt essentieel in mijn
benaderingswijze. Inzicht hierin opent een poort naar dieper inzicht in Lyme
maar geeft je ook inzicht in je eigen spirituele ontwikkeling. Het geeft een
fundamenteel nieuwe visie op ziekte en gezondheid en een andere
benaderingswijze van het leven en bewustzijn in het algemeen.
Nikola Tesla zei het als volgt: “If you wish to understand the Universe, think of
energy, frequency and vibration.”

Lesmateriaal
De training wordt ondersteund door powerpoint, multimedia en een syllabus.
Aan de orde komen o.a.:
1. Energie, trilling en frequentie in perspectief
2. Wat veroorzaakt trillingen
3. Wat is nulpuntsenergie en hoe werkt dat
4. Universele wet van resonantie en aantrekking
5. Lyme, Borrelia en de verschillende stadia
6. Bioﬁlm en toxine: anders dan je
7. Hoe de Borrelia zich maskeert door informatie te kopiëren
8. De consequenties en interpretatie van het maskeren van lyme
9. Co-infecties en symptomen begrijpen
10. Het belang van parasieten, virussen, schimmels
11. Toepassing van de inzichten over de maskering in de praktijk
12. Effect van de combinatie van bioﬁlm en toxine op de fascie
13. De werking van de lever en de verzuring
14. Effect van miasma's op de symptomen
15. Waarom Lymepatiënten B12 slecht opnemen en resistent zijn tegen vit D
16. Aurische verstoring door laaggradige ontstekingen
17. Lekkende darm syndroom
18. Intoleranties en allergieën
19. Endocriene afwijkingen
20. Disfunctie van het autonome zenuwstelsel
21. Overgevoeligheid voor straling en spininversie
22. Werken
23. Het belang van voorzichtig Detoxen
24. Het Claritas Protocol, bewustzijn en werking
25. Praktische tips om zich beter te voelen
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Therapeutentraining op 28 en 29 zondag mei 2016
Lyme
een andere kijk, een andere
benadering, een andere behandeling
Voor de ziekte van Lyme geldt: zoveel
verschillende behandelingen, zoveel
verschillende meningen. Eén ding is vaak
wel duidelijk. Lyme aanvallen werkt
averechts. Elke methode, elke
behandeling die gericht is op het aanvallen
en doodmaken van de Borrelia-bacteriën
die Lyme veroorzaken, vermenigvuldigt in
feite Lyme!

Hyacintha Kraidy

In 2013 ontdekte ik dat ik Lyme had. Ik
lag weken op bed met aanvallen van
zware duizeligheid (ziekte van Menière).
Ik had zelfs een luier aan omdat ik niet uit
bed kon komen. Doordat ik ook
oogtrillingen (nystagmus) had kon ik geen
informatie opzoeken op internet of in
boeken. Ik kon me dus niet verdiepen in
de ziekte van Lyme. In die tijd was er ook
nog maar weinig over te vinden, de
informatiestroom is pas de laatste vier
jaar op gang gekomen. Wat ik wel kon, was energetisch 'schouwen'. Ik ben
medisch helderziend en kan vorige levens zien, een lichaam scannen en op
celniveau waarnemen. Ik kon dus de Borrelia-bacterie zien, kon kijken hoe hij
zich gedraagt, hoe hij reageert op middelen et cetera.

Wat ik zag was dat de Borreliabacterie gesegmenteerd is en
uiteenvalt in segmenten (twintig tot
dertig!) als hij doodgaat. Elk deeltje
wordt weer een nieuwe Lymebacterie. Dus wanneer je Lyme
doodmaakt, kweek je als het ware
Lyme.
Wat ik ook waarnam is dat de
bacterie zich weet te vermommen
door de trilling te kopiëren van
virussen, parasieten, bacteriën of schimmels in je lijf. Het lichaam herkent
alles op basis van trilling. Het maakt
antistoffen aan op basis van de trilling
van een ziekteverwekker. Heb je
ooit Pfeiffer gehad, dan kan Lyme de
trilling van het Epstein Barr-virus dat
daarvoor verantwoordelijk is (en nog
steeds in je lichaam zit), kopiëren. Je
lichaam maakt dan antistoffen aan
tegen Pfeiffer en die zijn dan terug te
vinden in testen. 'Oude' Lyme is
vaak niet te vinden bij bloedtesten of
bijvoorbeeld bioresonantie-testen. De bacterie heeft zich dan namelijk al
lang en breed vermomd als iets anders, waardoor je lichaam geen
antistoffen meer tegen Lyme aanmaakt.
Op dit moment zijn er vier
publicaties uitgebracht over mijn
visie op Lyme. Een drieluik in het
Spiegelbeeld Magazine (in oktober
2015, november 2015 en januari
2016, terug te vinden via het archief
op www.spiegelbeeld.nl) en in het
blad Onkruid van maart.
Wil jij meer weten? Kijk dan op
mijn website www.claritasessentiae.nl/lyme
daar vind je o.a een ﬁlmpje met uitleg over mijn visie.

Ik geef een training voor therapeuten op
28 en 29 zondag mei 2016
Locatie:
Tijd:
Prijs:

De Meesterstraat 2 in Delft
10.00 uur - 17.30 uur
€ 327,- (inclusief kofﬁe, thee en een biologische lunch, hand
out en testset van het Claritas-protocol)

Er zijn verschillende hotels en B&B's in de buurt.
Schrijf je snel in, want vol is vol.
luc@claritasessentiae.nl

Doel van deze training
Ÿ Nieuwe inzichten verkrijgen over Lyme, de symptomen, herkenning en

aanpak
Ÿ Begrijpen hoe trillingen en frequenties werken in de Borrelia en in het

lichaam
Ÿ Inzicht krijgen in hoe de wetten van het universum werkt, meer inzicht

over trilling en bewustzijn en wat de consequenties daarvan zijn voor
gezondheid en welzijn

Voor wie is deze training bedoeld
De training is bedoeld voor alle
therapeuten en mensen die in de
zorg werken en die Lyme en
hun patiënten cliënten beter
willen begrijpen. Mijn
benaderingswijze is uniek en
holistisch. Ik combineer
spiritualiteit en wetenschap op
een praktische wijze. Wanneer
je deze visie begrijpt, zul je het
direct gaan herkennen in je
cliënten en het verloop van het
ziekteproces.

