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INENTINGSBLOKKADES ZIJN TE VOORKOMEN 

DKTP, BMR, Hepatitis, pneumokok, meningokok, HPV, de griepprik en 

verdovingen:  inentingen zijn soms levensreddend, pijnstillend….. maar 

kunnen op den duur ook ziekmakend zijn. Kinderen kunnen verzwakken 

na hun DKTP of BMR inenting. Dit wordt onvoldoende onderkend. 

Sommigen worden zelfs psychisch en/of lichamelijk niet meer zo sterk als 

daarvoor. Door de belastende ingrediënten in de inenting (o.a. kwik, 

aluminium, MSG, aspartaam), kan een zgn. inentingsblokkade ontstaan.      

Dit kan leiden tot lichamelijke problemen later in de tijd, zoals 

vermoeidheid, allergieën (koemelk, gluten, pollen, stofmijt), reuma, astma, 

COPD, darmstoornissen, amandel-, oor- en bijholteontstekingen. Deze ons 

zo bekende, normaal geworden aandoeningen duiden op een verzwakt 

immuunsysteem. Niemand denkt dan nog aan inentingen.   

Ook hersenfuncties kunnen schade oplopen: recente studies wijzen naar 

een direct verband met depressie, autisme, Parkinson en Alzheimer. In 

mijn praktijk kom ik vaak op een inentingsblokkade bij NLD, CD, ODD, 

ADD en ADHD. Aandoeningen die een mooie naam hebben gekregen. 

Weinigen lijken zich af te vragen waarom deze steeds vaker voorkomen.  
 

Hoe verzwakt ons lichamelijk en psychisch systeem?  

Onder andere door inentingen, vaccinaties voor een tropische reis, 

stoffen in contrastvloeistof, narcose, of tandartsverdoving. Hoewel de 

overheidsinformatie aangeeft dat dit niet schadelijk is, kom ik in mijn 

praktijk steeds weer tegen dat de stoffen hierin niet door iedereen 

worden verdragen. Overigens bevatten ook chemisch bewerkt voedsel, 

alcohol, vervuilde lucht, kunststof, verf en tapijt giftige stoffen, en 

verzwakken ook straling en stress onze weerstand. Niet alle invloeden zijn 

te beheersen, maar er is goed nieuws: een inentingsblokkade is 

gemakkelijk te verwijderen! 
 

Is een inentingsblokkade op te sporen?  

De biosensor testmethode van de Holistische Gezondheidstherapie (HGT) 

maakt het mogelijk blokkades van inentingen, verdovingen en narcose op 

te sporen en te behandelen. Adequaat datgene te versterken wat door de 

inenting of narcose verzwakt. is  Binnen 5 minuten kunt u weten of u of 

uw kind een inentingsblokkade heeft. De eventuele schade veroorzaakt 

door een inenting of verdoving is vervolgens met enkele toepassingen of 

adviezen te neutraliseren.  

 

 

Hoe doe ik deze test?  

U belt voor een test en geeft de naam en leeftijd van de betreffende 

persoon. Er wordt getest of inentingsblokkades aanwezig zijn, en zo ja, 

hoe deze op te heffen. Soms is een behandeling in mijn praktijk nodig, 

maar meestal betreft het adviezen die u zelf kunt toepassen. Vooraf aan 

de inenting heeft de voorkeur, maar later, zelfs jaren later,  kan ook. 
 

Vóór de inenting  kan met de biosensor worden getest of het de juiste 

tijd is voor een inenting voor de betrokkene. Bioritmen en andere 

onzichtbare invloeden spelen daarbij een rol. Soms is het beter om 

aanwezige zwaktes eerst te versterken. Is er spoed vanwege een 

geplande medische ingreep of reis, dan kan toch het energetische en 

fysieke systeem zo sterk mogelijk gemaakt worden. 
 

Na de inenting kan met de biosensor worden getest of er belasting is 

ontstaan op organen en het verdere afweersysteem. Als dit zo is, zal dit 

met natuurgerichte toepassingen worden hersteld. Deze zijn per 

persoon verschillend, er is geen standaard recept. 

 

N.B. Inentingen kunnen ernstige ziekten en sterfte voorkomen. Als bijv. 

de DKTP inenting op grotere schaal worden geweigerd, kunnen 

levensbedreigende ziektes als Difterie en Polio wellicht terugkeren. 

Inentingen zijn een goede  zaak, mits u vooraf en achteraf ziekmakende 

bijwerkingen kunt verhelpen. De aura, chakra’s, organen, en het 

immuunsysteem worden met HGT versterkt.  U werkt preventief aan 

een betere gezondheid voor nu en in de toekomst, door reguliere en 

alternatieve gezondheidszorg te combineren.  Een ideale oplossing. 

 

 

Tarieven 

Vooraf telefonisch testen: € 6.  Achteraf telefonisch testen: € 6. 

Beide samen (vooraf en achteraf): € 10.  

Afrekenen kan per bank.  
 

Wanneer het zelfherstellend vermogen groot genoeg is, zijn inentingen 

goed te verwerken en ontstaat er ook geen inentingsblokkade. In dat 

geval is deze telefonische check geheel kosteloos. 

 


