
 

 

Vaccins blijken veel meer bij werkingen te hebben dan tot nu toe werd aangenomen. Vaccins zijn 
samengesteld uit verzwakte, gedode of gesplitste ziektekiemen of toxinen met hun toevoegingen, 
waaraan altijd verontreiniging kleven zoals. 

• Aluminiumfosfaat = is onoplosbaar in water 
• Aluminiumhydroxide =deeltjes die je hersencellen aantasten 
• Neomycine  & Streptomycine = anti-biotisch en geeft allergische reacties 
• Thiomersal (kwikverbinding) desinfecteringsmiddel tast immuunsysteem aan en veroorzaakt 

hersenbeschadiging, een ontsmettingsmiddel 
• Formaldehyde= een kankerverwekkende stof 
• 2-fenoxyethalon = is een olieachtige, organische vloeistof. Het is de ether van fenol en 

etheenglycol en tevens een alcohol. 
• Ethyleen glycol = antivries; 
• Phenol = een desinfecteringsmiddel 
• Ammonium sulfaat = ammoniumzout van zwavelzuur 

 

Vaccinatieschade symptomen. 

Acute symptomen zijn o.a. 

• Bronchitis 
• Diarree 
• Flauw vallen 
• Gezwollen ledenmaten rondom entingplaats 
• Hersenontsteking 
• Hersenvliesontsteking 
• Huilen veel en ontroostbaar, doordringend, hartverscheurend 
• Kinkhoest achtige hoest 
• Koorts 
• Korte wegraking 
• Krijsend huilen 
• Longontsteking 
• Overmatig slapen 
• Shock 
• Stuipen 



Chronische post-vaccinaal syndroom symptomen. 

• Allergieën 
• Astma 
• Bronchitis 
• Concentratiestoornissen 
• Coördinatiestoornissen 
• Diarree 
• Eczeem 
• Emotionele onevenwichtigheid 
• Futloosheid 
• Gedragsstoornissen met onrust agressiviteit 
• Geel of groen snot 
• Geestelijk achterblijven 
• Geheugenverlies 
• Geïrriteerdheid 
• Gewrichtsontsteking 
• Groeistoornissen 
• Hardlijvigheid 
• Hoesten 
• Hoofdpijn 
• Inprentingstoornis 
• Middenoorontsteking 
• Ontwikkelingsstoornissen 
• Overmatig dorst 
• Rochelende ademhaling 
• Scheelzien 
• Slaapstoornissen 
• Stemmingsveranderingen 
• Suikerziekte 
• verkoudheden 
• Verlies van oog contact 
• Verlies van wilskracht 
• Vermoeidheid 
• Verwardheid 

Het moge duidelijk zijn dat deze lijst onvolledig is, reden hiervoor is dat post- vaccinale 
ziektesymptomen zeer uit een lopend van aard kunnen zijn. Het symptoom op zich is meestal niet de 
belangrijkste aanwijzing voor de diagnose, maar cruciaal is het moment van optreden. Ook moge 
duidelijk zijn dat bepaalde symptomen niet  toe te schrijven zijn aan één vaccinatie. Ook is er geen 
duidelijke lijn te trekken betreffende acute dan wel chronische klachten. 

Dat iemand geen directe ofwel acute reactie op een vaccinatie heeft gehad, betekent nog niet dat 
het vaccin niet de oorzaak zou kunnen zijn van chronische klachten.  Vaak wordt duidelijk dat er 
sprake is van een bepaalde vorm van stapeling.   



Preventie 

Op de vraag kunnen we ook preventie iets doen hier het volgende. We kunnen op energetische 
niveau enige bescherming aanbrengen  zodat het vaccin niet langer is staat is die te verstoren. Het 
organisme is dan als het ware voor de naderende  ‘Kunstmatige ”ziekte gewaarschuwd en kan zo er 
voor zorgen dat het evenwicht beter gehandhaafd wordt.  

Werkwijze : twee dagen voor de vaccinatie geven we het gepotentiëerde vaccin (bijv. BMR) in een 
200K, ongeveer 2 korrels , en herhalen dat nog eens na de vaccinatie (dezelfde dag nog). Raadzaam is 
ook het spuitje te vragen, hiermee kunnen we het lichaam ook ontstoren.   Krijgt het kind voorlopig 
geen vaccins meer dan is het verstandig het gepotentiëerde vaccin te geven in een oplopende 
potentie van 30 K, 200K MK, XMK in vier opvolgende dagen. Dit doet men om op dieper energetische 
niveau de verstoring te corrigeren.  
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