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Inleiding 
De moderne mRNA- en DNA vector-covid vaccins die massaal worden ingezet zijn tot eind 2023 nog 

in een experimentele fase met de doelstelling om zo snel mogelijk groepsimmuniteit te bereiken 

voor een uitgeroepen covid-pandemie met een sterftepercentage van ongeveer 0,23 %. In 

vergelijking met andere serieuze eerdere wereldwijde infecties zoals Ebola, MERS etc. vallen de 

cijfers van sterftepercentages van Covid-19 in het niet bij de eerder gemelde mortaliteit van andere 

virussen. Wel blijkt de oversterfte in de bevolking vanaf het moment van vaccineren aanzienlijk te 

zijn toegenomen. Ook is er de afgelopen maanden een opmerkelijke toename van hartontstekingen, 

bloedingen, trombose, spontane abortussen in een latere fase van de zwangerschap en kanker 

geconstateerd.  

Gezien de laatste ontwikkelingen is het van het grootste belang om de hele bevolking efficiënt te 

leren hoe ze zich tegen de nadelige effecten van vaccins op een praktische manier kunnen 

beschermen. Hiermee wordt niet beweerd dat alle mogelijk schadelijke effecten van vaccins kunnen 

worden geneutraliseerd. Onderzoek op dit gebied onder artsen en natuurgenezers is nog in volle 

gang vandaar deze update sinds juli 2021. Johan is universitair geschoold in biochemie, klinische 

chemie en procestechnologie en is gepromoveerd op de rol van fosfor in DNA. Johan en Rianne 

werken sinds 1987 in hun paramedische natuurgeneeskundige praktijk aurora in Nederland. In 

januari 2021 en juni 2021 zijn twee eerdere wetenschappelijk onderbouwde documenten door hun 

over Covid geschreven en aan een grote groep belangstellenden verstuurd. In juli 2021 is een eerste 

verkorte versie van ontstoren van Covid verstuurd. Het onderstaande geadviseerde protocol is in 

samenwerking met artsen en natuurgeneeskundigen tot stand gekomen waarvoor dank. Het bevat 

de laatste informatie en gegevens over ontstoren en ontgiften. 

Je mag dit stuk doorsturen naar mensen uit je omgeving waarvan je het gevoel hebt dat ze er open 

voor staan. 

De actuele situatie 
Onder de huidige ernstige sociale en maatschappelijke druk besluiten meer mensen meestal tegen 

hun zin en principes in om uiteindelijk toch een vaccinatie te nemen ondanks hun gezonde 

immuunsysteem. Ook de jongere generaties voelen zich onder druk gezet om toch een vaccin te 

nemen. De overheid kiest er nog steeds niet voor om de eerlijke cijfers van bijwerkingen en 

ziekenhuisopnames van gevaccineerden naar buiten te brengen. Beide groepen, gevaccineerden en 

niet-gevaccineerden,  blijken elkaar ook weer opnieuw te kunnen besmetten met een variant van 

covid. Covid virussen behoren tot een klasse virussen die snel kunnen muteren. Dit is de belangrijkste 

oorzaak dat een ontwikkeld vaccin niet in staat zal zijn om lang tegen andere varianten te 

beschermen. Het polio virus bijvoorbeeld heeft een lage mutatiesnelheid en hiervoor is een 

effectiever vaccin te bereiden. 

Gevaccineerd zijn geeft dus enige vorm van bescherming maar je loopt nog steeds een risico om met 

een variant van covid besmet te worden net zoals het geval is met ieder type virus. De 

griepvaccinatie bijvoorbeeld dient daarom ieder jaar opnieuw aangepast te worden. Deze gevolgde 

methode van herhaalde vaccinatie blijkt onder andere het gehalte aan zware metalen in het lichaam 

te verhogen. Het afgelopen jaar hebben onafhankelijke artsen en wetenschappers gepleit om de 

mensen met een gezond immuunsysteem  op een natuurlijke manier covid te laten doormaken en de 
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werkelijk kwetsbaren met onderliggende gezondheidsissues te beschermen. Op deze natuurlijke 

manier bereik je ook groepsimmuniteit en stopt de collectieve angst om ieder jaar een variant van 

covid door te moeten maken. Er is groeiende weerstand onder de groep gevaccineerden om een 

boostershot te nemen. Het hele scenario met testen en vaccineren kost kapitalen aan medische 

zorgkosten. De gezondheidszorg  wordt nog steeds niet uitgebreid en de maandsalarissen van 

zorgmedewerkers/sters blijven op een te laag peil gezien hun maatschappelijke waarde en bijdrage. 

In 2022 zijn we nog niet van het covid scenario af maar is er meer mogelijkheid tot heling en 

verlichting van lasten. Er zullen waarschijnlijk eind 2021 of in het voorjaar van 2022 adviezen worden 

gegeven aan gevaccineerden om een herhalingsprik te nemen voor nieuwe covid varianten. Er zijn 

landen waar het nemen van een vaccinatie al verplicht is gesteld. In Belgie wordt dit verplicht gesteld 

per 1 januari 2022 voor alle personeel dat werkzaam is in de zorgsector. In Nederland worden 

werkgevers benaderd om hun personeel te verplichten tot vaccinatie. Dit gaat lijnrecht in tegen de 

uitspraken van het Europese Hooggerechtshof. 

De samenstelling van de diverse vaccins 
Om de mogelijk nadelige effecten van de covid-vaccins zo efficient mogelijk te neutraliseren is het 

belangrijk om een aantal factoren in overweging te nemen: 

1. De mRNA of DNA vectoren die in de vaccins zitten bevatten genetische programma’s die het 

spike-eiwit aanmaken. Dit spike-eiwit zorgt vervolgens voor een immuunrespons waardoor je 

antistoffen tegen covid aanmaakt. Het nadelige effect van spike-eiwitten is dat deze giftig zijn 

voor het lichaam en bloedklonteringen of bloedingen kunnen veroorzaken. Hierdoor dient 

het spike-eiwit binnen een paar dagen na de injectie uit het lichaam verwijderd te worden. 

Bovendien bevatten de ingebrachte genetische programma’s geen ingebouwd 

terugkoppelmechanisme waardoor de productie van spike-eiwit geen echte rem heeft als het 

mRNA niet op tijd wordt afgebroken. Onderzoek heeft ook resten van mRNA in diverse 

spieren en organen aangetoond zoals lever en ovaria. 

 

2. De gebruikte vulstoffen in de vaccins. Naast onschuldige componenten zijn er ook schadelijke 

componenten aangetoond zoals grafeen of magnetische ijzeroxidedeeltjes of 

Aluminiumzouten. Ook deze bestanddelen dienen zo snel mogelijk uit het lichaam te worden 

verwijderd. Hier zijn ontgiftingsmiddelen voor nodig. 

 

3. Het blijkt dat de typen covid-vaccins verbonden zijn aan energiefrequenties die het  gezonde 

menselijke lichaam naar lagere frequenties trekken. Dit effect wordt ook geconstateerd door 

personen uit de omgeving van gevaccineerden die gevoelig zijn voor het energetische effect 

van de vaccinaties. Het gevolg is moeilijker contact met je natuurlijke gevoelens en intuïtie 

omdat deze op een hoger frequentieniveau functioneren. 

 

4. Niet-gevaccineerden die in de omgeving van gevaccineerden verblijven, blijken 

verschijnselen van overdracht te vertonen. Voor beide groepen is het belangrijk om de 

technieken en praktische manieren te kennen om jezelf , als je dat wil, te beschermen tegen 

gezondheids-ondermijnende verschijnselen 
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Onderstaand volgen drie verschillende aanbevolen protocollen voor personen die besluiten zich te 

laten vaccineren, voor personen die met net gevaccineerden in contact zijn en voor personen die al 

langer gevaccineerd zijn. Het protocol bestaat telkens uit een energetisch en praktisch gedeelte. 

Beiden gedeeltes  uitvoeren s.v.p. 

Misschien schrik je van het aantal voorschriften in de verschillende protocollen maar bedenk dat het 

om je gezondheid gaat. Als je eenmaal bezig bent valt het in de praktijk mee omdat het voor een 

groot gedeelte gaat over het innemen van supplementen. 

Belangrijk:   

1. Ook al ondervind je weinig eerste bijwerkingen van covid-vaccinatie, 

onderschat dan het risico niet op korte en langere termijn.   

2.  Deze supplementen kunnen allemaal gecombineerd worden met 

medicijngebruik. Neem de supplementen een uur voor of na de inname van 

je eventuele medicijnen! Dit verhoogt de effectieve werking van beide 

groepen middelen. 

3.  Heb je covid en ben je ziek dan kan je als aromatherapie Hysop Synergie 

inzetten tijdens en na Covid als er symptomen van verkoudheid zijn. Hysop 

synergie zorgt voor verlichting van de bovenste en onderste luchtwegen. 

4.  Om je immuunsysteem te versterken kan je preventief als aromatherapie 

Ravintsara Synergie gebruiken. 
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Protocol voor groep 1: 

Personen die besluiten zich te laten vaccineren 

Belangrijk:  Vanwege de fysiologie van je lichaam de prik in de rechterarm nemen en NIET in de 
linkerarm. Links is dichter bij het hart en heeft een afwijkend lymfesysteem in 
vergelijking met rechts wat meer risico op schadelijke bijwerkingen geeft. Nog 
beter zou zijn in de rechter bil maar is misschien niet praktisch haalbaar. 

Energetisch protocol 

1. Je begint op de dag dat je de vaccinatie gaat halen van tevoren met het volgende verzoek 
aan de Bron (neem dit a.u.b. serieus, ook als je dit niet op deze manier gewend bent). Daarna 
herhaal je dit een dag na de vaccinatie nog een keer. 

Maak op je eigen manier verbinding met de Goddelijke Bron van de hele schepping door je 
met je intentie erop te richten en je te verbinden met liefde voor jezelf en alles om je heen. 

Doe het volgende verzoek aan het hoogste bewustzijn in de schepping: 

Ik ben dankbaar voor mijn leven en al mijn levenslessen. 

Ik vraag om een zuiver kanaal te zijn voor je Liefde en je Licht. 

Ik vraag om multi-dimensionele bescherming van mijn totale individuele zijn zodat ik 
uitsluitend met positieve krachten ben verbonden die Liefde en Licht verspreiden. Alle 
negatieve krachten ontzeg ik de toegang. 

Ik gebied nu ontkoppeling van het collectieve vaccinatieveld en neutralisering van alle 
vaccin frequenties en het neutraliseren en afvoeren van alle bijbehorende producten 
en afvalstoffen. Ik vraag ook bescherming tegen alle vormen van overdracht van deze 
vaccin-frequenties.  

Als ik gevaccineerd ben vraag ik om effectieve vorming van antilichamen zonder 
nadelige bijverschijnselen. Ik vraag om opnieuw in de hogere frequenties van Liefde 
en Licht gebracht te worden en de verbinding met mijn ziel optimaal te herstellen. 
Command Neutralize Vaccine Frequencies (3x). 

(Er ontstaat dan een hoger frequentieveld om je heen dat ook reinigend en zuiverend werkt.) 

 Ik vraag aan de hoogste Bron om mij te helpen de lichtfrequenties in mijn 
bewustzijnsvelden te verhogen en versterken en mij weer te wortelen in hogere Liefde 
en Licht.  

Zo is het gevraagd in Godsvertrouwen, zo is het gedaan. Het zij zo.  

Wacht nu 3 minuten terwijl je bij herhaling zegt: Ik ben die ik Ben, Gods Gouden energieën (3x). Dit 
brengt een stroom van hogere energie op gang die de bescherming in gang zet. 
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Opmerking:  Als je bekend bent met heling geven op afstand en je hebt toestemming van de 
betrokkene dan mag je deze procedure ook voor iemand uitvoeren. Noem dan wel 
de naam van de persoon in het energetische protocol. Je kunt altijd naar de Bron 
bidden voor mensen waar je oprecht liefde voor voelt en je zorgen over maakt. Het 
Goddelijke gaat dan met de ziel in contact over wat er mogelijk is. 

 

Praktisch protocol  

Door een dagschema op papier te zetten kan je zelf eenvoudig per dag aangeven wat te doen door 
onderstaande instructies te combineren. 

Dit is vooral belangrijk telkens in de eerste week na vaccinatie. Het volgende protocol is telkens vanaf  
enkele dagen voor de vaccinatiedag tot een week erna. Bij een tweede vervolgprik herhaal je 
onderstaand schema nogmaals. 

1. Gebruik vanaf dag 1 van de vaccinatie tot dag 5 de juiste etherische olie waarvan je 1 of 2 
pure druppels op je beide polsen tegen elkaar aan wrijft. Niet innemen! 
 

• Voor Pfizer gebruik je Mirre olie 

• Voor Astra Zeneca gebruik je Salie (Sage) olie 

• Voor Moderna gebruik je Ravintsara  

• Voor Jansen gebruik je Ravintsara 

Ravintsara olie kan je bestellen bij www.shankara.nl 
Mirre olie kan je via www.chi.nl bestellen 
Salie olie kan je bestellen bij www.youmadu.nl 

2. Gebruik dagelijks 2 capsules NAC 500 mg.  
NAC: N-Acetyl-L-Cysteine. Neem ook iedere dag 1500 mg vititamine C erbij voor de 
bescherming. 
Start een week voor de vaccinatie en ga hiermee door tot twee weken na de vaccinatie. 
Een week voor de tweede prik begin je opnieuw met NAC en vit C. 

NAC is te bestellen bij www.varuvo.nl  

Dit helpt om de beschadiging aan de ACE-2 receptoren te herstellen. Het voordeel is dat je 
immuunsysteem normaal blijft reageren bij vervolgbesmetting met covid of als je met net-
gevaccineerden in contact komt. Dit beschermt je tegen een overreactie van je 
immuunsysteem als je opnieuw besmet raakt met een variant van covid. De technische term 
voor deze overreactie is Antibody Enhanced Effect of Citokinestorm. Regelmatig zijn er 
mensen op de IC opgenomen die eerder zijn gevaccineerd en die opnieuw zijn besmet met 
onverwacht heftiger respons van hun immuunsysteem. 

3. Gebruik Suramin, dit is een stofje uit dennennaalden. Dit is te bestellen als dennenthee via 
het internet of via een reformzaak.  
Start een week voor vaccinatie en blijf dit enkele weken doen. In acute situaties 3-4 koppen 
thee per dag. Ga niet zelf dennen plukken want er zijn ook giftige soorten! Als je wel bekend 
bent met de juiste dennensoort dan kan je zelf ook water koken met dennennaalden en een 
geconcentreerde oplossing maken. Hiervan kan je telkens een deel van deze oplossing aan je 
gewone thee of drinkwater toevoegen. 

http://www.varuvo.nl/
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4. Gebruik iedere dag voldoende zinkmineraal (15 mg per dag = 150% ADH verdeeld over 

twee maal daags) en vit D (100 µg per dag, één keer per dag)  Je kunt hiervoor een multi-
vitamine/mineralen supplement gebruiken en gebruik hierbij ook elke dag ongeveer 1000 
mg kurkuma (voor een goede opname van kurkuma tegelijkertijd vit.C, elementair zink en 
iets vets eten bijv. kaas, worst) 
Opmerking: Quercetine zit in kurkuma en heeft ontstekingsremmende eigenschappen 

5.  Gebruik vanaf dag 4 na de prik actieve koolstof (Norit) in de toegestane dosering 
gedurende 6 dagen. Zie hiervoor de bijsluiter. Voor een volwassene is de aanbevolen 
dagdosering  3 maal daags ongeveer 500 mg. 

6. Begin twee dagen voor de vaccinatieprik de volgende Chinese kruidencapsules in te nemen 
en doe dit tot 14 dagen na de prik. Dit geeft extra bescherming en ontgifting. Bij een 
volgende prik hetzelfde schema aanhouden. 

Je bestelt deze kruidenformule bij miekefraussen@telenet.be. De bestelling wordt gemaakt 
en dan naar je huis gestuurd. In de mail vermelden welke kruiden je wilt hebben met je naam 
en adres. Het onderstaande kruidenrecept is al voor je uitgezocht onder de naam Before and 
after vaccine-kruiden. 

Supplement per 100 g (500 mg/stuk) 

BEFORE AND AFTER VACCINE-KRUIDEN 
6790 Qiang Huo - Notopterygium incisum, Rhizoma 
6290 Fang Feng - Saposhnikovia divaricata, Radix 
5270 Chuan Xiong - Ligusticum chuanxiong, Radix 
5690 Bai Zhi - Angelica dahurica, Radix 
8470 Cang Zhu - Atractylodes lancea, Rhizoma 
7980 Huang Qin - Scutellaria baicalensis, Radix 
5980 Sheng Di Huang - Rehmannia glutinosa, Radix recens  
7290 Gui Zhi - Cinnamomum cassia, Ramulus 
5840 Gan Cao - Glycyrrhiza uralensis, Radix 
 5990 Sheng Jiang - Zingiber officinalis, Rhizoma recens 
 5110 Da Zao (Hong) - Ziziphus jujuba, Fructus 

3 x 3 capsules per dag, dit is voor 1 kuur.  

Heb je meerdere potjes nodig dan geef je dat uiteraard aan. 

7.  Gebruik Root Clean Slate (Schone Lei is de Nederlandse naam).  

Dit product gebruikt Zeoliet, het beste ontgiftende mineraal van de natuur, in een 
gepatenteerde formulering, waarvoor patent is aangevraagd, om je cellen te helpen reinigen 
van de gifstoffen. Je kunt dit bestellen via https://therootbrands.com/sant 

De voordelen van Clean Slate zijn:  

• Ontgifting. CleanSlate ondersteunt veilig de verwijdering van gifstoffen uit cellen, 
lichaam en hersenweefsel. 

mailto:miekefraussen@telenet.be
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•  Vermindert ontstekingen. CleanSlate helpt bij het verminderen van negatieve 
ontstekingen door de oorzaak van de problemen weg te nemen. 

•  Verhoogt de absorptie. CleanSlate ondersteunt de opname van voedingsstoffen 
door de verwijdering van gifstoffen die de bindingsplaats van voedingsstoffen 
kunnen blokkeren. 
 

8, Wat je eventueel ook kunt doen: Dag van de vaccinatie- groene klei – dik 3 cm op 
injectieplaats leggen onmiddellijk na de injectie. Groene klei haalt alles uit het lichaam dat 
er niet thuis hoort, dus ook de metalen in de injectie. 

 Het volgende middel is prijzig maar wel heel goed om eventueel ook te gebruiken: 

9. Gebruik Root restore (herstel). Dit helpt het lichaam herstellen na de overbelasting van de 
zware metalen en giften. Werkt als antioxidant, ontstekingsremmend, immuunsysteem, 
gezonde bloeddruk, ondersteunt de gezondheid van het bot. Dosering: half tot 1 pakje per 
dag Je kunt dit bestellen via https://therootbrands.com/sant 
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Protocol voor groep 2: 

Personen die met net-gevaccineerden in contact zijn 

Energetisch protocol 

Bij voortdurend contact doe je dagelijks het volgende verzoek aan de Bron totdat de persoon of 
personen uit je omgeving meer dan een week na de vaccinatie zitten (neem dit a.u.b. serieus, ook als 
je dit niet op deze manier gewend bent).  

1. Maak op je eigen manier verbinding met de Goddelijke Bron van de hele schepping door je 
met je intentie erop te richten en je te verbinden met liefde voor jezelf en alles om je heen. 

Doe het volgende verzoek aan het hoogste bewustzijn in de schepping: 

Ik ben dankbaar voor mijn leven en al mijn levenslessen. 

Ik vraag om een zuiver kanaal te zijn voor je Liefde en je Licht. 

Ik vraag om multi-dimensionele bescherming van mijn totale individuele zijn zodat ik 
uitsluitend met positieve krachten ben verbonden die Liefde en Licht verspreiden. Alle 
negatieve krachten ontzeg ik de toegang. 

Ik gebied nu ontkoppeling van het collectieve vaccinatieveld en neutralisering van alle 
vaccin frequenties en het neutraliseren en afvoeren van alle bijbehorende producten 
en afvalstoffen. Ik vraag ook bescherming tegen alle vormen van overdracht van deze 
vaccin frequenties.  

Ik vraag om  in de hogere frequenties van Liefde en Licht te blijven en de verbinding 
met mijn ziel optimaal te houden. Command Neutralize Vaccine Frequencies (3x). 

(Er ontstaat dan een hoger frequentieveld om je heen dat ook reinigend en zuiverend 
werkt.) 

Zo is het gevraagd in Godsvertrouwen, zo is het gedaan. Het zij zo.  

Wacht nu 3 minuten terwijl je bij herhaling zegt: Ik ben die ik Ben, Gods Gouden energieën (3x). Dit 
brengt een stroom van hogere energie op gang die de bescherming in gang zet. 

Opmerking:  Als je bekend bent met heling geven op afstand en je hebt toestemming van 
iemand die net is gevaccineerd of een vaccinatie gaat halen dan mag je de 
energetische procedure ook voor iemand uitvoeren. Noem dan wel de naam van de 
persoon in het energetische protocol. Je kunt altijd naar de Bron bidden voor 
mensen waar je oprecht liefde voor voelt en je zorgen over maakt. Het Goddelijke 
gaat dan met de ziel in contact over wat er mogelijk is. 
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Praktisch protocol  

Door een dagschema op papier te zetten kan je zelf eenvoudig per dag aangeven wat te doen door 
onderstaande instructies te combineren. 

Dit is vooral belangrijk telkens in de eerste week na vaccinatie van je omgeving. Het volgende 
protocol is telkens vanaf de vaccinatiedag tot een week erna. Bij een tweede vervolgprik van je 
omgeving herhaal je onderstaand schema nogmaals. 

Let op: Als je continu in contact bent met net gevaccineerden gebruik je onderstaand schema iedere 
dag. 

1. Gebruik vanaf dag 1 van de vaccinatie tot dag 7 de juiste etherische olie waarvan je 1 of 2 
pure druppels op je beide polsen tegen elkaar aan wrijft. Niet innemen! 
 

• Voor Pfizer gebruik je Mirre olie 

• Voor Astra Zeneca gebruik je Salie (Sage) olie 

• Voor Moderna gebruik je Ravintsara  

• Voor Jansen gebruik je Ravintsara 

Ravintsara olie kan je bestellen bij www.shankara.nl 
Mirre olie kan je via www.chi.nl bestellen 
Salie olie kan je bestellen bij www.youmadu.nl 

2. Gebruik dag 1 tot en met 7 vanaf de vaccinatie dagelijks 1 capsule NAC 500 mg.  
NAC: N-Acetyl-L-Cysteine. Neem ook iedere dag 1000 mg vit.C erbij voor de bescherming. 

NAC is te bestellen bij www.varuvo.nl  

3. Een week lang vanaf de vaccinatiedag: Gebruik Suramin, dit is een stofje uit 
dennennaalden. Dit is te bestellen als dennenthee via het internet of via een reformzaak. 
In acute situaties 3-4 koppen thee per dag. Ga niet zelf dennen plukken want er zijn ook 
giftige soorten! Bij continu contact met net gevaccineerden iedere dag 2-4 koppen 
dennenthee. 
Je kunt ook zelf met de juiste dennensoort water met dennennaalden koken en een 
geconcentreerde oplossing maken. Hiervan voeg je telkens wat toe aan je thee of 
drinkwater. 
 

4. Gebruik iedere dag voldoende zinkmineraal (15 mg per dag = 150% ADH verdeeld over 
twee maal daags) en vitD (100 µg per dag, één keer per dag)  Je kunt hiervoor een multi-
vitamine/mineralen supplement gebruiken en gebruik hierbij ook elke dag ongeveer1000 
mg kurkuma (voor een goede opname van kurkuma tegelijkertijd vit.C, elementair zink en 
iets vets eten bijv. kaas, worst) 
Opmerking:Quercetine zit in kurkuma en heeft ontstekingsremmende eigenschappen 

 

 

  

http://www.varuvo.nl/


 

12 
 

Protocol voor groep 3. 

Personen die al langer geleden een covid-vaccin hebben 

gehad 

Voor deze groep gelden de volgende aanbevelingen 

Energetisch protocol 

1. Je doet het volgende verzoek aan de Bron (neem dit a.u.b. serieus, ook als je dit niet op deze 
manier gewend bent). Daarna herhaal je dit de volgende twee dagen iedere dag nog een 
keer. 

Maak op je eigen manier verbinding met de Goddelijke Bron van de hele schepping door je 
met je intentie erop te richten en je te verbinden met liefde voor jezelf en alles om je heen. 

Doe het volgende verzoek aan het hoogste bewustzijn in de schepping: 

Ik ben dankbaar voor mijn leven en al mijn levenslessen. 

Ik vraag om een zuiver kanaal te zijn voor je Liefde en je Licht. 

Ik vraag om multi-dimensionele bescherming van mijn totale individuele zijn zodat ik 
uitsluitend met positieve krachten ben verbonden die Liefde en Licht verspreiden. Alle 
negatieve krachten ontzeg ik de toegang. 

Ik gebied nu ontkoppeling van het collectieve vaccinatieveld en neutralisering van alle 
vaccin frequenties en het neutraliseren en afvoeren van alle bijbehorende producten 
en afvalstoffen. Ik vraag ook bescherming tegen alle vormen van overdracht van deze 
vaccin frequenties.  

Ik vraag om behoud van antilichamen tegen covid zonder nadelige bijverschijnselen. 
Ik vraag om in de hogere frequenties van Liefde en Licht gebracht te worden en de 
verbinding met mijn ziel optimaal te herstellen. Command Neutralize Vaccine 
Frequencies (3x). 

(Er ontstaat dan een hoger frequentieveld om je heen dat ook reinigend en zuiverend werkt.) 

 Ik vraag aan de hoogste Bron om mij te helpen de lichtfrequenties in mijn 
bewustzijnsvelden te verhogen en versterken en mij weer te wortelen in hogere Liefde 
en Licht. Zo is het gevraagd in Godsvertrouwen, zo is het gedaan. Het zij zo.  

Wacht nu 3 minuten terwijl je bij herhaling zegt: Ik ben die ik Ben, Gods Gouden energieën 
(3x). Dit brengt een stroom van hogere energie op gang die de bescherming in gang zet. 

Opmerking:  Als je bekend bent met heling geven op afstand en je hebt toestemming van de 
betrokkene dan mag je deze procedure ook voor iemand uitvoeren. Noem dan wel de 
naam van de persoon in het energetische protocol. Je kunt altijd naar de Bron bidden 
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voor mensen waar je oprecht liefde voor voelt en je zorgen over maakt. Het 
Goddelijke gaat dan met de ziel in contact over wat er mogelijk is. 

 

Praktisch protocol voor reeds langer gevaccineerden 

Door een dagschema op papier te zetten kan je zelf eenvoudig per dag aangeven wat te doen door 
onderstaande instructies te combineren. 

1. Gebruik 7 dagen achter elkaar de juiste etherische olie waarvan je 1 of 2 pure druppels op je 
beide polsen tegen elkaar aan wrijft. Niet innemen! Heb je een mix van meerdere soorten 
vaccins gehad dan gebruik je de etherische olien die erbij horen. 

• Voor Pfizer gebruik je Mirre olie 
• Voor Astra Zeneca gebruik je Salie (Sage) olie 
• Voor Moderna gebruik je Ravintsara  
• Voor Jansen gebruik je Ravintsara 
 
Ravintsara olie kan je bestellen bij www.shankara.nl 
Mirre olie kan je via www.chi.nl bestellen 
Salie olie kan je bestellen bij www.youmadu.nl  

2. Gebruik gedurende 3 weken dagelijks 2 capsules NAC 500 mg.  
NAC: N-Acetyl-L-Cysteine. Neem ook iedere dag 1500 mg vit.C erbij voor de bescherming. 

NAC is te bestellen bij www.varuvo.nl  

Dit helpt om de beschadiging aan de ACE-2 receptoren te herstellen. Het voordeel is dat je 
immuunsysteem normaal blijft reageren bij vervolgbesmetting met covid of als je met net-
gevaccineerden in contact komt. Dit beschermt je tegen een overreactie van je 
immuunsysteem als je opnieuw besmet raakt met een variant van covid. De technische term 
voor deze overreactie is Antibody Enhanced Effect of Citokinestorm. Op dit moment zijn er 
mensen op de IC opgenomen die eerder zijn gevaccineerd en die opnieuw zijn besmet met 
onverwacht heftiger respons van hun immuunsysteem. 

3. Gebruik twee weken lang  Suramin, dit is een stofje uit dennennaalden.  

Dit is te bestellen als dennenthee via het internet of via een reformzaak. Neem 3 koppen 
thee verdeeld over de dag. Ga niet zelf dennen plukken want er zijn ook giftige soorten! 

4. Gebruik iedere dag voldoende zinkmineraal (15 mg per dag = 150% ADH verdeeld over 
twee maal daags) en vit D (100 µg per dag, één keer per dag)  Je kunt hiervoor een multi-
vitamine/mineralen supplement gebruiken en gebruik hierbij ook elke dag ongeveer1000 
mg kurkuma (voor een goede opname van kurkuma tegelijkertijd vit.C, elementair zink en 
iets vets eten bijv. kaas, worst) 
Opmerking: Quercetine zit in kurkuma en heeft ontstekingsremmende eigenschappen 

 

 

http://www.shankara.nl/
http://www.chi.nl/
http://www.youmadu.nl/
http://www.varuvo.nl/
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4.  Gebruik 7 dagen achter elkaar actieve koolstof (Norit) in de toegestane dosering. Zie 
hiervoor de bijsluiter. Voor een volwassene is de aanbevolen dagdosering  3 maal daags 
ongeveer 500 mg. 

5. Neem 14 dagen de volgende Chinese kruidencapsules in.   

Je bestelt de volgende formule bij miekefraussen@telenet.be. De bestelling wordt gemaakt 
en dan naar je huis gestuurd. In de mail vermelden welke kruiden je wilt hebben met je naam 
en adres. Het onderstaande kruidenmengsel is al voor je uitgezocht. Je bestelt het onder de 
naam Before and after vaccine kruiden. 

Supplement per 100 g (500 mg/stuk) 

BEFORE AND AFTER VACCINE-KRUIDEN 
6790 Qiang Huo - Notopterygium incisum, Rhizoma 
6290 Fang Feng - Saposhnikovia divaricata, Radix 
5270 Chuan Xiong - Ligusticum chuanxiong, Radix 
5690 Bai Zhi - Angelica dahurica, Radix 
8470 Cang Zhu - Atractylodes lancea, Rhizoma 
7980 Huang Qin - Scutellaria baicalensis, Radix 
5980 Sheng Di Huang - Rehmannia glutinosa, Radix recens  
7290 Gui Zhi - Cinnamomum cassia, Ramulus 
5840 Gan Cao - Glycyrrhiza uralensis, Radix 
 5990 Sheng Jiang - Zingiber officinalis, Rhizoma recens 
 5110 Da Zao (Hong) - Ziziphus jujuba, Fructus 

3 x 3 capsules per dag, dit is voor 1 kuur.  

Heb je meerdere potjes nodig dan geef je dat uiteraard aan. 

6. Gebruik Root  Clean Slate (Schone Lei is de Nederlandse naam).  

Dit product gebruikt Zeoliet, het beste ontgiftende mineraal van de natuur, in een 
gepatenteerde formulering, waarvoor patent is aangevraagd, om je cellen te helpen reinigen 
van de gifstoffen. Je kunt dit bestellen via https://therootbrands.com/sant 

De voordelen van CleanSlate zijn: Ontgifting. CleanSlate ondersteunt veilig de verwijdering 
van gifstoffen uit cellen, lichaam en hersenweefsel. 

•  Vermindert ontstekingen. CleanSlate helpt bij het verminderen van negatieve 
ontstekingen door de oorzaak van de problemen weg te nemen. 

•  Verhoogt de absorptie. CleanSlate ondersteunt de opname van voedingsstoffen 
door de verwijdering van gifstoffen die de bindingsplaats van voedingsstoffen 
kunnen blokkeren. 

7. Gebruik Root restore (herstel). Dit helpt het lichaam herstellen na de overbelasting van de 
zware metalen en giften. Werkt als antioxidant, ontstekingsremmend, immuunsysteem, 
gezonde bloeddruk, ondersteunt de gezondheid van het bot. Dosering: half tot 1 pakje per 
dag Je kunt dit bestellen via https://therootbrands.com/sant 

 

mailto:miekefraussen@telenet.be
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Tot slot: 

De methode en het ontgiftingsprotocol is niet alleen belangrijk voor ontstoren van vaccinatie maar 
is voor veel mensen ook een effectieve actuele grondige ontgifting van hun lichaam op afvalstoffen 
en zware metalen die zich door de jaren heen hebben opgebouwd. Bij meer dan 35% van de 
mensen met Altzheimer is een verhoogde concentratie aan Aluminium in de hersenen 
geconstateerd. Aluminium is een bestanddeel dat vaak toegevoegd wordt aan vaccins. 

We geven in dit document een methode om effectief te ontstoren op vaccins en om te ontgiften. 
Deze methode is effectief. Wij zijn ons ervan bewust dat er andere effectieve methodes bestaan. Het 
is aan jezelf om de keuzes te maken.  

Of je nu gevaccineerd bent of niet , het is heel belangrijk dat beide groepen elkaar respecteren en 
niet gaan veroordelen. Zowel de niet-gevaccineerden als de gevaccineerden blijven bevattelijk voor 
vervolginfecties met varianten van het covid virus. Niemand is dus asociaal of egoïst op grond van 
zijn/haar keuze. Het gaat hier over de gezondheid van de hele mensheid.  

Hartelijke groet en succes 

Johan en Rianne van Lier 


