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Introductie 

 

 
Lieve mensen, 
 
Dit overzicht is ontstaan uit de behoefte om de vele alternatieven die ik langs zie komen om jezelf te 
ondersteunen en helpen als er klachten ontstaan rond het corona virus op een rijtje te hebben.  
Voor de gezondheid van mijn gezin maak ik al vele jaren zo veel mogelijk gebruik van “alternatieve” en 
natuurlijke gezondheidzorg.  
 
Ik heb verschillende therapeuten en artsen benaderd en van verschillende websites informatie gehaald. 
Waar mogelijk staat een bron, contact gegevens en website. 
De lijst hier is absoluut niet compleet en er zal nog meer zijn waarvan ik niet op de hoogte ben. Toch zul je 
hieronder een goede hoeveelheid aan informatie vinden om uit te kiezen. 
 
Het meeste is in het Nederlands geschreven, een aantal hoofdstukken komen van buitenlandse sites en 
dus in het Engels.  
 
Kies de producten uit die voor jou goed voelen en kloppen. En blijf onderzoek doen :) 
 
Het overzicht staat in willekeurige volgorde. 

Zo hoop ik mijn steentje bij te dragen . 
 
Heel veel liefs, succes en gezondheid. 
  
Samen staan we sterk!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Disclaimer: 
Ik ben zelf geen arts of alternatieve arts, ik ben niet opgeleid om mensen medisch advies te geven. 
Ik kan geen enkele verantwoordelijkheid voor nemen voor iemands keuze en behandeling! Dit document 
is bedoeld als een overzicht waar je zelf mee aan de slag kan gaan. Ook de aangegeven hoeveelheden 
kunnen per persoon verschillen, hier worden richtlijnen aangegeven. Deze kun je overnemen en/of een 
natuurarts/orthomoleculair/mesoloog enz raadplegen voor persoonlijk advies.  
Waar nodig zoek hulp bij je (huis)arts.  
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Vitamines: 
 

Advies van “zelfzorgcovid19.nl” 

 
 

Wanneer er lichte klachten zijn van vermoedelijk virus: 

 
Quercetine 
4000mg per dag 
Tablet 500mg: 4 tabletten, 2 keer per dag. 
Innemen i.c.m. vitamine C, zink en vet (bijvoorbeeld pindakaas, kaas, worst). 
 
Elementair Zink 
50 mg per dag  
NB Mag geen zinkoxide zijn vanwege slechte opname. 

 
Vitamine C 
5000-8000 mg per dag 
Tablet 500mg 
2 tabletten 8 keer per dag (elke 2 uur overdag) 
 
Vitamine D3 
150µg per dag 6000 IU 
Tablet 25µg: 3 tabletten, 2 keer per dag. 

 
Broomhexine HCl 
24-48 mg per dag  
8 mg tablet, 1 tablet 3 keer per dag of 1 doses 8 mg/5ml drank, 3 keer per dag. 
voor ouderen, chronisch zieken, slordige life stijl en obese / grote mensen: 
8 mg tablet, 2 tabletten 3 keer per dag of 1 doses 16 mg/10ml drank, 3 keer per dag. 
Uit recent onderzoek blijkt dat Broomhexine HCl de cel toegang voor een virus blokkeert. In combinatie 
met HCQ werkt het nog beter.  (Zie zelf maken HCQ blz. 6) anders in combi met quercetine. 
(te koop bij drogist) 

 
 
 

 

 

 

 

Bron: 

Tele consult covid-19 artsen-team:  
https://zelfzorgcovid19.nl/huisarts/ 

 
Verdere info:  
https://zelfzorgcovid19.nl/ 

 

 

https://zelfzorgcovid19.nl/huisarts/
https://zelfzorgcovid19.nl/
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Dagelijkse Vitamines/supplementen 

 

Vitamine C: 1000-2000 mg. Verhoogt de werking van quercetine, de stof die zink in de cellen brengt.   

Vitamine D3: 50-100 mcg per dag, als mogelijk vloeibaar. 

Quercetine: Gaat ontstekingen tegen, brengt zink in de cellen. Innemen met vet ( kokosolie, maaltijd enz.)  

Elementair zink: 15-45mg. Remt viraal RNA. 

NAC (N-Acetyl-L-Cysteine): Versterkt glutathion. Een heel belangrijk supplement. NAC is een antioxidant 

en werkt ontstekingsremmend. Maakt slijm vloeibaarder en beschermt de slijmvliezen.  

DMG en Mariadistel: Helpt de lever bij het ontgiften. Daarom ook essentieel bij grafeenoxide vergiftiging. 

Magnesium bisglycinaat  

Selenium 200mg 

En verder: 
ijzer, jodium, omega 3 verzuren (EPA, DHA), L-glutamine 
polyfenolen (ook uit voeding: bosbessen, frambozen, aardbeien, etc) 
taurine (bij herstel weefselschade) 
kruiden als knoflook, gember, oregano, kaneel, kruidnagel etc 
paddenstoelen 
vlierbessenextract 
zoethoutwortel. 
 
Colloïdaal zilver:  
Dit is een krachtig natuurlijk antibioticum. Echter ter overpeinzing: 
In deze tijden van extra straling en 5G… is het dan verstandig een “metaal” in je lichaam te brengen?  
Zilver ion is namelijk een super geleider voor 5G. 
Alternatieven o.a. : 

 Silver essentie van Aqua Aurora blz. 18 

 MMS/chloordioxide. Zie blz. 9 

 
Artemissa annua  
Week 1: 5 druppels   week 2: 10 druppels    week 3: 15 druppels  week 4:20 druppels     
4 dagen per week, dan 3 dagen rust. 
 
Voedingssupplement op basis van L-Arginine 
Ingrdienten: L-Arginine, L-Citruline, Vitamine C, Aquamin mineralencomplex, Magnesium Citraat, Zink picolinaat, 
Pomegranaat extract, Resveratrol, Vitamine D3, Vitamine B12, Vitamine K2 (MenaQ7) en Foliumzuur (B11). 

www.aganine.nl/aganine/ 
88 redenen waarom L-Arginine te gebruiken: 
file:///C:/Users/Gebruiker/Downloads/88%20redenen%20om%20Arginine%20te%20gebruiken.pdf 
 
Tips voor vastzittend slijm:  

 www.avogel.be/nl/advies/neus-keel-hoest/natuurlijke-tips-bij-vastzittend-slijm.php 

 Fenegriek thee 

 Homeopathie: Pulsatilla 
 
 
 

Aangegeven hoeveelheden zijn richtlijn. Blijf altijd voelen en denken wat voor jou klopt. 
De informatie op deze pagina komt uit verschillende bronnen. 

http://www.aganine.nl/aganine/
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Gezond leven: 

 

Het is een open deur voor de meeste mensen echter nog even: 

  

 

Voor een gezonde basis: 

 

 bloedsuikerspiegel verlagen of laag houden 

 stress niveau verlagen (eventueel adaptogene kruiden als Adaptoflex Formule of Ashwaganda, 
Rhodiola, Bacopa etc.) 

 overgewicht tegengaan 

 bewegen, liefst in de buitenlucht 

 voldoende slaap 

 voldoende zonlicht indien mogelijk 

 voldoende goed water drinken 

 gezond, waar mogelijk biologisch eten 

 weinig / geen alcohol 

 

 

Ook afhankelijk van je persoonlijk situatie kan nadruk op longen, darmen enz. gelegd 
worden.  

 

In dit document niet perse genoemd, maar acupunctuur, Chinese kruiden, 
natuurgeneeskunde en meer kunnen je ondersteunen en genezen. 
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HCQ - Kinine 

 

Omdat in Nederland Hydroxychloroquine niet verkrijgbaar is voor de behandeling van 
covid-19, zullen we dus moeten zoeken naar alternatieven. Kinine is een broertje van 
hydroxychloroquine, met vergelijkbare eigenschappen en is te vinden in onder andere 
tonic. Kinine werd in het verleden gebruikt ter bestrijding van malaria. Kinine is vrij 
makkelijk te maken op de volgende manier: 

 

1. Neem de schil van 2 tot 3 (biologische) grapefruits (citroen kan ook maar is minder 
sterk). 

2. Doe de schillen in een pannetje en doe er water bij die 8 cm boven de 
grapefruitschillen uit steekt. 

3. Dek de pan af met een deksel en breng het geheel aan de kook, laat het geheel 
daarna nog voor 2 uur door sudderen. 

4. Laat het geheel afkoelen. 
5. Vermeng het kooksel met (biologische) honing (uit jouw woonomgeving) om het op 

smaak te brengen, aangezien het anders erg bitter smaakt. 
6. Neem om de 2-3 uur een eetlepel van het geheel totdat je beter bent. 
7. Uiteraard werkt het het beste om dit te combineren met dagelijkse inname van 

selenium (adh= 70 microgram voor volwassenen of een paar paranoten) en zink (15-
45 milligram per dag voor volwassenen). 

 

 Kinini werkt heel goed om slijm te verminderen.  

 Kinine is een zink-ionofoor en kan gebruikt worden in plaats van HCQ.  

 Kinine is koorts onderdrukkend en bevat een alkaloïd cinchonine wat aluminium uit de cel haalt 
en zink erin stopt.  

 Niet gebruiken tijdens zwangerschap of bij het geven van borstvoeding. Niet gebruiken bij 
kinderen jonger dan 2 jaar of lichter dan 20 kilo 

 

 

Tip:  
Maak dit alvast en invriezen in ijsbokjesvorm, daarna over doen in een zip zakje. 
Bij griep klachten kun je de blokjes ontdooien die je nodig hebt.  
Je kunt dit ook in kleine potjes inmaken voor lange houdbaarheid.  
 

 

Broomhexine  
Uit recent onderzoek blijkt dat Broomhexine HCl de cel toegang voor een virus blokkeert. In combinatie 
met HCQ werkt het nog beter. Ook HCQ kent een virus blokkerende werking maar is in Nederland door 
het NHG nog niet positief geadviseerd. Een vervangende zink-ionofoor is Quercetine (zie hierboven). 
Te koop bij drogist of supermarkt 

 

 

Bron en informatie: 

www.chiropractie4life.nl/hoe-je-het-broertje-van-hydroxychloroquine-zelf-kan-maken/ 
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Ivermectine 
 

 

 

        
       Tip: 

Bereken alvast hoeveelheden per dag 
per familielid en vul hieronder in: 
 

………………………..:  …….. mg  

………………………..:  …….. mg  

…………………………: …….. mg 

…………………………: …….. mg 

 

 

Bij ziekte: 
0,2–0,4 mg/kg per dosis, innemen bij of na de maaltijd met vet! Eén dosis per dag, innemen gedurende 5 
dagen of tot herstel. 
Na blootstelling aan iemand met covid19 dan één dosis en herhalen na 48uur.  
 
Preventie: 
Voor personen met verhoogd risico 0,2 mg/kg per dosis, innemen bij of na de maaltijd — één dosis 
vandaag, herhalen na 48 uur, dan één dosis per week. 
 
Tips: 

 Ivermectine innemen met vet. Nog betere werking in combi met het supplement Nac. Zorg ervoor 
dat je tenminste 3 uur wacht voordat je NAC inneemt.   

 Meerdere deskundigen adviseren je voor te bereiden op de winter met een “ivermectine-
kuurtje”. Neem een dosis als hierboven beschreven in de ochtend en 3 uur later een NAC 
supplement. Dit kun je net zo lang doen als goed voelt. Neem af een toe een paar dagen/week 
“rust”.  Blijf goed voelen wat je lichaam nodig heeft. Wat detox verschijnselen kunnen optreden, 
dan kun je even stoppen of verminderen en weer opbouwen.  

 Andere ontwormers bij gebrek aan Ivermectine: Panacur, Medendazol en Mansonil 
 
 
Bron, informatie en kopen: 

 Duitsland: https://www.ivermectinkaufen.com/ 

 Mike Donkers via Fatsforum: www.fatsforum.nl/threads/ivermectine.4162/page-166#post-
340266 

 NAC is een supplement en kun je online of bij drogist kopen. 

 Zelfzorgcovid.nl info via website en persoonlijke verwijzing 

 

 

 

https://www.ivermectinkaufen.com/
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Covid-19 Treatment Protocol Dr. Vladimir Zelenko 

 
Fundamental Principles Treat patients based on clinical suspicion as soon as possible, preferably within 
the first 5 days of symptoms.  

 
Risk Strategie Patiënts 
Low risk patient - Younger than 45, no comorbidities, and clinically stable 
High risk patient - Older than 45, younger than 45 with comorbidities, or clinically unstable 
 

Treatment Options: 
 

Low risk patients 
Supportive care with fluids, fever control, and rest 

• Elemental Zinc 50mg 1 time a day for 7 days 

• Vitamin C 1000mg 1 time a day for 7 days 

• Vitamin D3 5000iu 1 time a day for 7 days 

• Quercetin 500mg 2 times a day for 7 days or 

• Epigallocatechin-gallate (EGCG) 400mg 1 time a day for 7 days 
 
Moderate / High risk patients 

• Elemental Zinc 50-100mg once a day for 7 days 

• Vitamin C 1000mg 1 time a day for 7 days 

• Vitamin D3 10000iu once a day for 7 days or 50000iu once a day for 1-2 days 

• Azithromycin 500mg 1 time a day for 5 days or 

• Doxycycline 100mg 2 times a day for 7 days 

• Hydroxychloroquine (HCQ) 200mg 2 times a day for 5-7 days and/or 

• Ivermectin 0.4-0.5mg/kg/day for 5-7 days Either or both HCQ and IVM can be used, and if one 
only, the second agent may be added after about 2 days of treatment if obvious recovery has not 
yet been observed etc. 

 
-------------- 
 
Allopatic Treatment Options 

• Dexamethasone 6-12mg 1 time a day for 7 days or 

• Prednisone 20mg twice a day for 7 days, taper as needed 

• Budesonide 1mg/2cc solution via nebulizer twice a day for 7 days 

• Blood thinners (i.e. Lovenox, Eliquis, Xarelto, Pradaxa, Aspirin) 

• Colchicine 0.6mg 2-3 times a day for 5-7 days 

• Monoclonal antibodies 

• Home IV fluids and oxygen 
 

Preventief: 
 

• Quercetine, vitamine C, vitamine D en zink en meestal ben je dan beschermd. 
"Dit enzym wordt vernietigd door zink. Het probleem is dat zink niet uit zichzelf de cel in kan komen, dus 

heb je een andere stof nodig, als een kogel in een geweer, zoals hydroxychloroquine en ivermectine, dat 

zijn medicijnen die zink in de cellen brengen als een 50-kaliber machinegeweer.  Quercetine - en er is er 

nog een die EGCG heet, een extract van groene thee, ook zonder recept verkrijgbaar -  zijn net 22-kaliber 

pistolen. Zoals ik al eerder zei, als je niets anders hebt, is het beter dan niets. 

 

Bron: www.VladimirZelenkoMD.com 
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MMS (master mineral solution) /Chloordioxide – CD 

 

 
Ik adviseer aan iedereen om een paar flesjes in je thuis apotheek te hebben.  

Dit middel helpt tegen HEEL veel kleine en ernstige klachten en ziektes. 
Mirella 

 

 
Introductie door: André van Delft 
 
MMS staat voor Miracle Mineral Solution, een mooi woord voor een oplossing van chloordioxide, 
een stof die lijkt op waterstofperoxide. Het wordt gebruikt om water met bacteriën en parasieten 
drinkbaar te maken.  
 
MMS werkt ook in je lichaam tegen dat soort nare beestjes, en, zoals men rapporteert, ook tegen 
virussen en kanker. Het ruimt zelfs zware metalen op. MMS biedt actieve zuurstof, vergelijkbaar 
met waterstof peroxide. In hoge concentratie is chloordioxide levensgevaarlijk: niet zozeer de 
chloor (zit ook in keukenzout), maar de zuurstof is dan zeer agressief, en kan je slokdarm 
beschadigen. Net als met waterstof peroxide is chloordioxide na voldoende verdunning met water 
(enkele honderden keren) op zich ongevaarlijk. 
 
Veel ellende komt van anaerobe bacteriën: in neusbijholte, voorhoofdsholte, prostaat. Deze 
bacteriën kunnen niet goed tegen zuurstof. De zuurstof in MMS is zeer reactief; chloordioxide is 
zelfs instabiel. Daarom valt de zuurstof in ClO2 die bacteriën aan; ze verbranden als het ware. Ook 
parasieten en kankercellen kunnen er niet tegen. 
 
MMS bereid je gemakkelijk met NaClO2 (natriumchloriet) en een zuur. Het is handig om HCl 
(zoutzuur) te gebruiken; klinkt misschien eng, maar het zit gewoon in je maag. De bereiding houdt 
in dat je MMS "vers" drinkt, dus in een vaste concentratie.  

 
Ik raad de 200 ml DUO druppels flesjes van LifeSolution aan; die zijn handig en kosten 25€ per set. 
Kleinere verpakkingen zijn relatief duurder. (zie onderaan hoofdstuk) 
 

 
MMS/Chloordioxide gebruiken: 
 
Chloordioxide maakt je van gelijke hoeveelheid druppels uit ieder flesje  
(NaClo2 en HCI oplossing) in een droog en schoon glas.  
Houdt het glas schuin zodat de druppels zich met elkaar vermengen, het wordt nu geel en kan klein 
beetje bubbelen.  
Het mengsel ruikt naar chloor, houdt weg bij neus is niet goed om in te ademen.  
 

Wacht 30 seconden, water erbij en gelijk opdrinken. Als je langer wacht gaat het medicijn aan de 
slag om je water te zuiveren en is er minder werking in je lichaam.  
Smaakt naar chloor, neem beetje water erachteraan. Je kunt je neus dicht knijpen om smaak niet te 
proeven. 
Na anderhalf uur is chloordioxide in lichaam omgezet naar zout 

 
Let op: koffie, thee (alles soorten) en vitamine C, in tabletten en in voeding gaat de werking van 

CD tegen. Ook geen chocolade, melk en alles wat vit. C bevat. Wacht met nemen van deze 

producten anderhalf tot 2 uur!! 
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Chloordioxide - protocol “corona” 

 
Protocol volwassene als je ziek bent van corona virus: 
  
Op de 1e dag 

• Neem 3 tot 6 druppels in 180ml gezuiverd water 

• 5 x per dag, elke 2 uur 

Het 3e uur kijk hoe je je voelt. Als je je goed voelt en geen herxing (ontgiftiging sterke 

diarree/misselijk, hoofdpijn enz.) reacties, doorgaan. Anders druppels halveren of 1 druppel. 

Liever niet stoppen.  

Herhaal dit op dag twee. 

Als er geen herxing is, ga de volgende dag door met de behandeling:  

• 8x per dag 3 druppels per uur.  

Doe dit gedurende 3 dagen of zo vele dagen als je nodig hebt, tot je je goed voelt. 

Misschien wil je tot 21 dagen doorgaan om er zeker van te zijn dat je vrij bent van ziekten en 

als een algehele ontgiftiging van het lichaam. 

 

 
De 3 gouden regels bij het innemen van MMS: 
1. Zolang er verbetering is dosis niet aanpassen 

2. Bij geen verbetering dosis/protocol verhogen tot er weer verbetering merkbaar is 

3. Bij herxheimer* klachten dosis (een paar dagen) halveren en dan weer rustig opbouwen 

 

 

Persoonlijke noot: MMS is een sterke ontgifter. Als je *herxheimer klachten als overgeven, 

diarree, hoofdpijn krijgt, verminder dan de dosis. Je kunt kijken hoe het gaat als je de dosis 

halveert, of anders ga terug naar 1 druppel. Stop niet… is niet nodig! Tenzij het nodig is      .  

Je kunt dit ook gebruiken als je een tijd in een ruimte met mensen die geprikt zijn bent 

geweest. Een druppel bij opstaan of voor naar bed gaan helpt je lichaam te reinigen.  
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Bronnen, informatie en onderzoek chloordioxide: 
 

• Corona protocol: https://www.jahealthadvocate.com/coronavirus-vs-mmscd.html 
 

• Boek van Jim Humble, 365 pagina’s over MMS en vele verschillende gezondheidsprotocollen: 
file:///C:/Users/mirel/OneDrive/Mirella%20prive/gezondheid/mms_health_recovery_guidebook%2
02016.pdf 
 

• Nederlandse info en algemeen gebruik MMS, verschillende protocollen: 
http://www.tachyon-aanbieding.eu/Documentation/Gebruik%20MMS1.pdf 
 

• Informatie 16 pagina’s door Andre van Delft: 
https://docs.google.com/document/d/1fzLGAsYdmx-eTvWI8TWxx7zIlnAs_4QB-gR6zYyxMng/edit# 
 

• https://zelfzorgcovid19.nl/wateroplossing-van-chloordioxide-om-covid-19-te-behandelen-of-te-
voorkomen/ 
 

• www.andreaskalcker.com 
  
 
 
 
Chloordioxide kopen:  
Dit middel is goedkoop en het werkt. Het wordt soms verkocht als waterzuivering set. Gebruik dit 
middel ook om water te zuiveren als nodig is. 
 
Nederland: 
https://wpdnederland.nl/product/30-ml-startset/  
flesje 30ml: €21 euro. Verkocht als waterzuivering set 
 
https://www.aquarius-prolife.com/nl/   
zoek op MMS CLASSIC 2x100ml  €21.90  
 
Duitsland: 
www.lifesolution.eu  
zoek: Life Solution DUO  €25,90 voor 200ml  
(staat bij de chloordioxide) 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.jahealthadvocate.com/coronavirus-vs-mmscd.html
file:///C:/Users/mirel/OneDrive/Mirella%20prive/gezondheid/mms_health_recovery_guidebook%202016.pdf
file:///C:/Users/mirel/OneDrive/Mirella%20prive/gezondheid/mms_health_recovery_guidebook%202016.pdf
http://www.tachyon-aanbieding.eu/Documentation/Gebruik%20MMS1.pdf
https://docs.google.com/document/d/1fzLGAsYdmx-eTvWI8TWxx7zIlnAs_4QB-gR6zYyxMng/edit
https://zelfzorgcovid19.nl/wateroplossing-van-chloordioxide-om-covid-19-te-behandelen-of-te-voorkomen/
https://zelfzorgcovid19.nl/wateroplossing-van-chloordioxide-om-covid-19-te-behandelen-of-te-voorkomen/
https://wpdnederland.nl/product/30-ml-startset/
https://www.aquarius-prolife.com/nl/
http://www.lifesolution.eu/
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Homeopathie: 
 

Op individuele basis dient een middel te worden uitgezocht om het zelf-genezend vermogen te sterken. 
Verschillende homeopaten aan het woord: 
 
Piet Herten 
“Bij homeopathie zijn er verschillende mogelijkheden: Eerste is de ontstoring via de CEASE-methode, kern 
daarvan is een behandeling met het vaccin dat je gehad hebt in homeopathische vorm. Bijvoorbeeld als je 
Pfizer gehad hebt, krijg je Pfizer C30/C200 en andere verdunningen, zie hiervoor ook de site over CEASE. 
Verder werkt homeopathie met constitutiemiddelen, die individueel zijn en per persoon kunnen 
verschillen. In noodgevallen kunnen mensen altijd terecht voor advies, liefst per mail”. 
  
Hans Mertens 
“Homeopathie en ziektes gaan niet hand in hand. Wij behandelen m.a.w. nooit een ziekte, maar prikkelen 
het zelf-genezend vermogen”. Hans adviseert eea ook aan vitamines en supplementen op zijn website.  
 
Ruud Swagemakers: 
“Er zijn homeopathische middelen die preventief kunnen werken om het zelf genezend vermogen te 
versterken. Er dient altijd een live-afspraak gemaakt te worden voor persoonlijk en individueel advies”. 
 
In India wordt er ook preventief gewerkt:   
“Ministry of AYUSH, in its latest guidelines, issued an advisory to states across the country recommending 
the use of a traditional homeopathic drug, Arsenic album 30 as a form of preventive medicine against 
COVID-19”. 

 

Dr. Arsalan Rauf uit India raad volgende remedies aan voor verdere ondersteuning na besmetting:  
 

Phosphoric Acid – Homeopathic Medicine for Fatigue, Brain Fog in PCS 

Acid Phos is an ideal medicine that can be prescribed in the convalescence phase. It will be helpful in the 
management of fatigue that is followed by that acute illness. This medicine also acts well in the treatment 
of concentration problems and brain fog. The dullness of mind and memory weakness is also present with 
the above symptoms. 
 

Arsenicum Album – Homeopathic Treatment for Post Covid Syndrome with Fatigue, Anxiety 
This remedy is suitable for patients with fatigue and weakness problems. It will be an ideal option for the 
patient when he/she feels weakness, tiredness from performing even a slight exertion. A desire to lie down 
is also present. The exhaustion gets worse most of the times at night. 
It is an important remedy to consider while managing the anxiety problems. Restlessness is also marked 
with the anxiety. It can also manage the diarrhea and vomiting symptoms apart from the above symptoms. 
 

Gelsemium – Homeopathic Remedy for Dizziness, Weakness, Brain Fog in Post Covid Syndrome 
Gelsemium is a natural remedy made from the bark of the root of a plant Gelsemium Sempervirens 
commonly called yellow jasmine. It belongs to the family of Loganiaceae. It is an ideal cure for complaints 
like dizziness and weakness. In addition, it is one of the best homeopathic remedies for fatigue that is 
followed by viral infections. The patient who needs this medicine suffers from drowsiness and dullness with 
dizziness and weakness. Muscle weakness and muscle ache also accompany. This homeopathic remedy also 
manages the concentration problems, brain fog and fixing attention issues with the dullness of the mind. 
 
Kali Phos – For Marked Weakness after Physical or Mental Activity 
It is the next homeopathic medicine for post-COVID syndrome, it is prescribed when the person experiences 
marked weakness in both physical and mental activities. Apart from the above symptoms, it can be used in 
sleeplessness, restlessness during the phase of sleep. It can also manage the symptoms of brain fog, anxiety, 
and depression. 
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Aconitum Napellus – Homeopathy for Anxiety in Post Covid Syndrome 
Aconite is another well suited homeopathic remedy to cure anxiety problems like Arsenicum Album. It is 
extracted from the plant Aconitum Napellus commonly called monkshood. It belongs to the family of 
Ranunculaceae. It is one of the best options to choose when it comes to selecting a remedy for anxiety 
issues. The patient of this medicine feels restless with internal anxiety, they want to change or move their 
position frequently. They desire to do everything in a great hurry. 
 

Rhus Tox – Homeopathic Medicine for Muscle or Joint Pain In Post Covid Syndrome 
Rhus Tox tops the list of managing the joint or muscle pains. This remedy is ideal choice to relieve the pain 
as well as stiffness in the muscles as well as in the joints. Most people who experience this pain, it gets 
better by movement and gets worse by rest. They may experience swelling and redness in the joints. 
 

Conium – Homeopathic Medicine for Post Covid Syndrome with Dizziness 
Conium is an ideal choice when it comes to managing the symptom of dizziness. The dizziness may get 
worse on lying down, moving the head or eyes even slightly and turning in bed may also cause dizziness. It 
is also a helpful remedy to manage the concentration difficulty and weakness in the recovery phase of 
Covid-19. In most of the cases, the patient feels great weakness in the morning in bed. 
 

China – For Loose Stool with Weakness 
China is a natural homeopathic remedy made from the dried bark of plant Cinchona Officinalis also called 
Peruvian bark. It belongs to the family of rubiaceae. It is an ideal choice for weakness when the diarrhea is 
attended with weakness. The main features to consider are brownish loose stool passed with excessive 
flatulence. It is usually painless. The stool may contain undigested food particles in it and the odor may be 
foul in nature. The stool makes the person weaken. Abdominal gas may be present with the above-
discussed symptoms. 
 

Ipecac – Homeopathic Remedy for Post Covid Syndrome with Nausea 
Ipecac is made from the dried root of the plant Cephaelis Ipecacuanha that belongs to the family of 
Rubiaceae. It is prescribed when there is distressing nausea. Excessive accumulation of saliva in the mouth 
is also present. Nausea may be constant and it may be accompanied by weakness. Empty belching may also 
occur with it. Abdominal gas may also be present. At times, vomiting of glairy, white mucus may occur. 
 

Coffea Cruda – For Sleeplessness in Post Covid Syndrome 
Coffea Cruda acts well in cases of sleeplessness in Post covid syndrome like Kali Phos. People needing this 
medicine remain restless in bed and tosses from side to side. They have constant thoughts in mind and the 
mind is replete with ideas. In addition, it is also suitable for managing insomnia after acute diseases. 
 

Ignatia – For Depression Symptoms with PCS 
Ignatia is one of the top-rated homeopathic medicines for depression-related symptoms. This medicine is 
made from the plant Ignatia Amara is commonly known as St. Ignatius Bean. It belongs to the family of 
Loganiaceae. The person who needs this medicine remains melancholic, sad and weep frequently. They 
desire to remain lonely and they remain irritable too. Mental dullness is also marked. At times, they 
experience mood swings from crying to laughing and sadness to happiness. Consolation makes them worse. 
Bron: https://homeoexpert.com/homeopathic-remedies-for-post-covid-syndrome/ 

 
Bron en informatie  
Piet Herten:  www.cease-therapie.nl/                                   pietvanh4@hotmail.com 
Hans Mertens:   www.practicummertens.nl/corona-crisis      info@practicummertens.nl 
Ruud Swagemakers www.homeopathie-culemborg.nl/                 artsenpraktijk@homeopathie-culemborg.nl 
Dr. Arsalan Rauf:   www.homeoexpert.com/?s=corona 

 
Homeopathie kopen in Nederland:  
www.viata.nl  
www.webshop.hahnemann.nl 
Tip: koop deze kit en dan heb je een goede basis voorraad voor vele situaties !:  
www.homeopathie-ehbo.nl/product/testdoos-basis-36-remedies/ 

 

https://homeoexpert.com/arsenicum-album/
http://www.cease-therapie.nl/
http://www.practicummertens.nl/corona-crisis
mailto:info@practicummertens.nl
http://www.homeopathie-culemborg.nl/
http://www.viata.nl/
http://www.webshop.hahnemann.nl/
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Homeopatische frequentie korrels 
 

Roel Nuijt – Holistisch advies 
 

“Er wordt hier i.p.v. gevaccineerde of ongevaccineerde gesproken van covid-geprikt, daar de 

vaccinatie geen vaccinatie is”. 

 
Roel heeft de volgende korrels ontwikkeld: 
nr 2. Flesje: Spike eiwitten en Shedding 
Voor iedereen boven de > 3 jaar 
Voor verwijdering van Spike eiwitten 99.3%, bescherming tegen spike/shedding 57% 
Bevat: Suramine + NAC (aminozuur NAC a N-Acetyl-L-cysteine) + paardenbloem wortel D6 + 
rosmarijn + alpha frequentie + 528Hz + XY immuun + DMG, oplos-middel, werking 99,3%. 
Zonder prik: eerste 11 dagen: 2 korrels om de 12 uur, daarna preventief 1 korrel om de 12 uur. bij 
klachten: 2 korrels om de 8 uur 
werken en wonen bij covid-geprikte: 2 korrel om de 12 uur 
personen met covid prik: 2 korrels om de 8 uur 
bij klachten 2 korrels om de 6 uur 
 
 
nr. 3 flesje: verwijdering grafeen oxide, nano partikels en nanofijnstof 
Verwijdering GO=grafeen oxide en NP= Nano partikels 99,8% en NF=Nano fijnstof 99,3% 
Bevat: salicylzuur, myeloperoxidase, rosemarin, alpha freq, 528 Hz, XY immuun, platinum, 
strontium. Voor personen met GO, NP en/of NF belasting 
Voor wie: NF: iedereen - GO: geprikte en PCR test - Zij die een intieme relatie hebben met een 
covid-geprikte. 
NP: covid-geprikte, na pcr test, soms in voeding 
Preventief: 1 korrel om de 12 uur Verwijdering: 2 korrels om de 12 uur Geprikte: 2 korrels om de 
8 uur 
Klachten: 2 korrels om de 6 uur 
 

opmerking: wordt ge-update met verwijdering van hydra vulgaris en verwijdering van ricine 
 
   
nr 4 flesje Covid plus 
Voor wie: covid-geprikte, zij die een intieme relatie hebben met een covid-geprikte, als je bang 
bent covid of een variant te krijgen. Bevat: Covid 19-21-plus D6, cistus, anti aanval 
immuunsysteem + rozemarijn + alpha frequentie preventief: 2 korrels om de 12 uur 
Klachten: 2 korrels om de 8 uur 
 
opmerking: wordt binnenkort ge-update met het Marburg virus dat mee geïnjecteerd wordt in de 
booster prik. 
 

Alle middelen worden voortdurend ge-update zodra de nieuwe informatie is onderzocht, getest 

e.d. en aangepast zodra er nieuwe info is 

Alle korrels zijn lactose vrij: zonder water innemen, laten smelten onder de tong, rondom het 

moment van inname geen koffie drinken, tandenpoetsen of muntthee drinken. Bij meerdere 

flesjes, flesjes gescheiden innemen.  

Kinderen < 3: oplossen in een beetje water. 
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Ontgifting, detox van belastingen en Vaccinatie 

Preventie -en bij ziekte symptomen iso-pathie detox kuur voor ontgiften van bijna alle toxische 

belastingen, alsook zware metalen uit hart, hersenen en zenuwweefsel met m.b.v. uw eigen 

ochtend urine, welke gepotentieeerd wordt in een steeds diepere homeopathische potentie. 

Ondersteund met drainage middelen. Na de kuur van 6 of 7 weken, de mogelijkheid om de 

medicijnbelastingen, andere vaccinaties en erfelijke belastingen  (miasma’s) te verwijderen. Deze 

behandeling past Roel al 11 jaar toe bij zijn clientèle. 

Bij covid geprikte:  
 

optie 1 
drainage met zeoliet met homeopathische frequentie korrels 
naar keuze afhankelijk van de prik: Pfizer, Moderna, Astra-zenica of Jansens 
aan gevuld met nr 2,3 en 4. Standaard set van 4 a 5 flesjes, duur 3 weken.  
 

optie 2 
colloïdaal zilver 30 ppm met DMSO + standaard set van 2,3 en 4  
voorafgaand: allergie test dmso 
 
optie 3 
Iso-pathie detox kuur met DMSO + standaard set van 2,3 en 4 
 

Tip: 
De updates gaan zo snel dat Roel zijn korrels constant bijwerkt. Zie zijn website/pdf voor de 
laatste informatie. 

 

 

Bron, informatie en kopen: 

 

Voor uitgebreide info, detox na prikken zie pdf:  
https://www.praktijknuijt.info/images/pdf/Bestel_info_Praktijk_Roel.pdf 
  
Alle flesjes ca. 200 korrels 
Prijs per flesje €12,50 en bij afname 8 flesjes en meer prijs per flesje €11 
 

Verzendkosten: 
onverzekerd: 1 flesje €2,25, 2 flesjes €3,25 en brievenbus pakje €4,95 tot 2 kg. 
Dhl onverzekerd €5,75 en Verzekerd €8,70 
 
Bestellen 
Praktijk Nuijt 
Roel Nuijt,  Zanglijster 126, Rhenen, 06-25216825 
www.praktijknuijt.info/ 
 
spreekuur  
van 9.15-9.45 en tussen 17.00 – 17.30  
email voor bestellingen: natuurlijk@praktijknuijt.info  

 
 
 
 

https://www.praktijknuijt.info/images/pdf/Bestel_info_Praktijk_Roel.pdf
https://www.praktijknuijt.info/
mailto:natuurlijk@praktijknuijt.info
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650nm Laser Polsapparaat 
 

 
“Wij hebben al een aantal nieuwsberichten gemaakt over roodlicht 
therapie met de “Laeq Health neusclip” en de rol die het kan spelen 
bij corona. Dat is in een korte tijd o.a. een sterk immuunsysteem 
creëren, meer zuurstof beschikbaar stellen aan het lichaam en 
sneller kunnen herstellen. Naast een beter metabolisme, 
pijnbestrijding, fysieke prestaties en meer. Daar kun je op onze site 
alles over lezen. 
Alles onderbouwd met wetenschappelijk onderzoek, wat wij in 
samenwerking met de Universiteit Twente nu uitbreiden om het 
effect op Covid meetbaar te maken. Met name gericht op de 
verbeteringen in het lichaam bij de overreactie die het 
immuunsysteem kan krijgen als je Covid hebt, de cytokinestorm”. 
 

Zie:  https://laeqhealth.com/nieuws/rood-licht-photobiomodulatie-
belangrijke-rol-spelen-covid-ja 
 
Na een tijdje mobiel bellen ontstaat rouleau-vorming, ofwel het aan elkaar 'pakken' van rode bloedcellen. 
Onder een donkerveld microscoop lijkt de samengeklonterde rode bloedcellen op een rolletje pepermunt. 
Elektromagnetische velden hebben hetzelfde effect als het veld van een 'gewone' magneet. Dus elke dag 
in elektrosmog wonen, werken en/of slapen betekent dat onze bloedcellen aan elkaar gaan 'plakken' omdat 
hun plus en min (wat elke magneet heeft) elkaar gaan aantrekken. 
Dit laserapparaat haalt het bloed uit rouleau, en helpt in de neus virussen tegen te gaan.  
 
 

Toepassingsgebied: 
1) Verlaagt de bloeddruk  
2.) Verlaagt cholesterol 
3.) Verlaagt vet in het bloed 
4.) Verlaagt de bloedsuikerspiegel 
5.) Verlaagt de hoge viscositeit van het bloed 
6.) Vermindert het risico op een hartaanval 
7.) Vermindert het risico op een beroerte 
8.) Vermindert ontsteking en zwelling 
9.) Stimuleert de activiteit van cellen en bloedcirculatie 
10.) versterkt het immuunsysteem 
11.) Regelt de bloedstroom en bloedsomloop 
12.) Verhoogt het zuurstof draagvermogen 
13.) Verbetert de vervormbaarheidscellen 
14.) Verschillende rhinitis-. 
15). Artritis, schouderpijn, lumbale hernia, cervicale 

spondylitis verlichten. 
 

 
Pakket inbegrepen: 1x pols laser meter, 1x adapter, 1x laserkop van de neusholte, 1x handleiding 
 

 

Bron, informatie en kopen: 

 www.dennisdeal.com zoek op: 650nm lasertherapie polsapparaat 

Ik heb hier gekocht: 

 https://nl.aliexpress.com/item/1005001520732679.html  prijs ong. 35 euro incl verzenden 

https://laeqhealth.com/nieuws/
https://laeqhealth.com/nieuws/rood-licht-photobiomodulatie-belangrijke-rol-spelen-covid-ja/
https://laeqhealth.com/nieuws/rood-licht-photobiomodulatie-belangrijke-rol-spelen-covid-ja
https://laeqhealth.com/nieuws/rood-licht-photobiomodulatie-belangrijke-rol-spelen-covid-ja
http://www.dennisdeal.com/
https://nl.aliexpress.com/item/1005001520732679.html
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Vitalisatie van water, voeding en gezondheid: 

 

Tekst van Aqua Aurora: 

Gezond water, gezonde lucht en gezonde voeding goed voor je immuunsysteem  

 

Door gezond water, gezonde lucht, gezonde voeding én je gezonde verstand te gebruiken, ondersteun je 

je immuunsysteem. Dit is niet alleen belangrijk in de Covid-19 p(l)andemie, maar ook in de strijd tegen 

andere bedreigingen, bijvoorbeeld de 5G-stralingsbelasting. 

 

Gezond water is vitaal water. Ons leidingwater wordt vrij goed gezuiverd, maar energetisch is het slecht 

tot zeer slecht. De afgelopen jaren hebben we meer dan 7.000 testen uitgevoerd. Deze testen tonen aan 

dat water dat is gevitaliseerd met onze schelpkalk vitalisers de gezondheid van mens en dier heel positief 

beïnvloedt.  

 

Onderzoek wijst uit dat enkel het filteren van water geen meerwaarde heeft. Water heeft namelijk een 

geheugen en onthoudt alle frequenties van de stoffen en stralingsbronnen waar het mee in aanraking is 

geweest. Dus de fysieke stof kan dan wel verdwenen zijn, de frequentie ervan krijg je nog steeds binnen 

als je het water drinkt. En laat dát nu net hetgeen zijn wat onze vitalisers veranderen. We vitaliseren met 

de frequentie van schelpkalk en zo wordt water weer “oer water” met de juiste energiedragers. 

In het najaar van 2021 testen we specifieke frequenties op water in de strijd tegen covid-19 en vele 

andere virale bedreigingen. Eind 2021 kunnen we hier meer over zeggen. Hou onze website in de gaten 

voor meer informatie.  

 

Gezonde lucht is vitale lucht. Bij een covid besmetting is het belangrijk een zo goed mogelijke zuurstof 

opname te realiseren. Dit kun je bereiken door 5 maal per dag 5 keer in te ademen door onze 

ademvitaliser. Metingen met Elektro Acupunctuur methode Voll (EAV) tonen aan dat hiermee de zuurstof 

opname in zowel de longen als de overige organen wordt verhoogd. Natuurlijk ondersteunt dit ook bij 

andere (long)aandoeningen. Veel van onze klanten met b.v. COPD of astma merken al na een paar dagen 

ademen door de ademvitaliser al verbetering. Ze zijn minder benauwd en gebruiken minder -of zelfs 

geen- medicinale pufjes. 

 

Gezonde voeding is biologische en vitale voeding. Biologische voeding is gezonder dan traditionele 

voeding. Biologische én gevitaliseerde voeding is nóg beter. Steeds meer bedrijven in de agrarische 

wereld maken gebruik van de schelpkalk vitaliser. Ze gebruiken het vitale water in het productieproces, 

vitaliseren de mest en/of het voer voor de dieren. De kwaliteit van ons voedsel gaat hiermee enorm 

omhoog. Het is goed voor plant en dier en dus goed voor ons, de consument.  

Het aanbod van gevitaliseerde voeding is helaas nog beperkt. Als consument kun je thuis je eigen voeding 

vitaliseren door onze energetische platen te gebruiken.  
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Deze producten van Aqua Aurora kun je als consument gebruiken voor je gezondheid in de strijd tegen 

welke ziekte dan ook: 

• Mini-vitalisers type SK voor aan de kraan, ingebouwd in je keukenkastje of aan de 

douche/badkraan. Je vitaliseert hiermee een deel van je water. 

• AA OB massa schelpkalk vitaliser, 1-duims voor inbouw achter de watermeter. Al het water dat je 

gebruikt is hiermee gevitaliseerd en de stralingsbelasting op je lichaam neemt af. 

• AA energetische plaat type SK. Deze platen zijn multifunctioneel inzetbaar, bijvoorbeeld om 

voeding te vitaliseren en stralingsbelasting te verminderen. 

• Ademvitaliser om door te ademen, zo krijg je meer zuurstof in je lichaam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron, informatie en kopen: 

• www.aqua-aurora.nl  

• info@aqua-aurora.nl 

• Henk 06-55767259 of Gerda 06-55767256 

 
 

http://www.aqua-aurora.nl/
mailto:info@aqua-aurora.nl
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Toch geïnjecteerd.. 

 

Ondersteunen van lichaam na WHO-injectie 

Het maakt niet uit welke injectie je genomen hebt. 

 
Hoe te ontgiften van Grafeenoxide:  

• Glutathion (het belangrijkste voor ontgiften van het lichaam)  

• NAC = N-acetyl-cysteïne 750mg (zorgt ervoor dat het lichaam zelf glutathion aanmaakt). 

• Zink, min 50 mg 

• Astaxantin 5mg (verbetert ook het gezichtsvermogen) 

• Quercetine, 500 mg 

• Vitamine D3 

• Mariadistel (ook lever- en maagbescherming) is een antioxidant en werkt lever ondersteunend. 

De lever is essentieel in het proces om gifstoffen uit te scheiden. 

• Melatonine 1mg tot 10mg (tegen 5G) 

• Zeoliet 

=============================================== 

• Chloordioxide/MMS  (blz.: 9-11) 

• Energetische korrels nr. 3 / de detox optie 1 t/m 3   (blz. 14,15)  

 

  

Van een andere bron: 
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Beschermen tegen spike eiwit/shedding 
 

 
“Artsen en medische deskundigen hebben zich onlangs uitgesproken en onthuld dat de overdracht 
tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden bijwerkingen veroorzaakt bij mensen die de Covid-
injectie niet hebben genomen. De overdracht vindt plaats bij hoge snelheid zonder huidcontact. De 
cellen van de gevaccineerden produceren nu een synthetisch spike-eiwit van de ziekteverwekker 
waarmee zij werden geïnjecteerd.  
 
Er is een potentieel tegengif voor de huidige spike proteïne infectie genaamd suramine. Het wordt 
gevonden in veel bossen over de hele wereld, in dennennaalden. Suramine heeft remmende 
effecten op de componenten van de stollingscascade en op de ongepaste replicatie en modificatie 
van RNA en DNA. 
Dennennaaldthee is een van de krachtigste antioxidanten die er zijn en staat bekend om zijn 
werking tegen kanker, ontstekingen, stress en depressie, pijn en infecties van de luchtwegen. 
Dennen thee doodt ook parasieten 

 
 

Dit kan helpen: 
 

 Dennennaalden-thee 

 Biologische Venkelthee 

 Biologische steranijs 

 Eetbare algen met lectinen  

 Energetische korrels nr. 2 (blz. 14,15) 

 Chloordioxide (blz. 9-11) een druppel in ochtend en een druppel voor bed bijvoorbeeld.  

 Slijmvliezen sterk houden / versterken met L-glutamine 

 Zink 

 NAC 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bron, meer uitgebreide informatie en kopen: 
 
www.awakening-worldwide.nl/lifestyle/protocol-tegen-het-vaccin-shedding 

https://ambassadorlove.wordpress.com/2021/04/28/world-doctors-warning-stay-away-from-the-vaxxed/
https://en.wikipedia.org/wiki/Coagulation#The_coagulation_cascade
https://en.wikipedia.org/wiki/Coagulation#The_coagulation_cascade

