Als reguliere behandelingen niet beschikbaar zijn of niet helpen, dan kunnen
onderstaande SUCCESVERHALEN misschien iets voor je betekenen.
1) Iemand knapte helemaal op door de bioresonantie-behandeling van Ineke van den Berg
(MeCeBi.nl). "In het Radboudumc had ik het idee dat de artsen maar iets probeerden.
Toen ben ik naar Putten gegaan. Ik kon niets meer, ik was een wrak, zowel voor de zaak
als privé. Ik heb een behandeltraject van anderhalf jaar achter de rug en nu run ik vier
bedrijven en ik ben er weer voor mijn gezin. Ik ben 3 jaar beter".
2) Iemand is 80% opgeknapt door behandelingen met bloedzuigers (behandelingbloedzuigers.nl). "Veel klachten zijn verdwenen, ik kan weer leven en van mijn gezin
genieten!".
In het speeksel van bloedzuigers zijn al 70 verschillende werkzame stoffen
geïdentificeerd. Voor meer info in het algemeen: http://youtu.be/Lq_jyxHL-AM.
3) Iemand is helemaal opgeknapt m.b.v. GcMAF & RADIONICA plus dieet (geen suiker,
melk en vlees). GcMAF: dokter B.R. de Klyn, holistisch arts in Ellecom, Gelderland
(cvhg.nl). Daarna Radionica: Alice Zeilinga-Gerritsen in Eerbeek (immensyourself.nl).
"Van antibiotica werd ik alleen maar zieker. De ziekte zat al te ver in mijn lichaam en
dan helpt antibiotica niet meer". Zij heeft na deze behandelingen haar school kunnen
afmaken en runt nu een eigen winkel.
4) Iemand is 70% opgeknapt m.b.v. fotonentherapie
(http://www.alternatievegeneeswijzen-overzicht.nl/…/hennie_…/). "Ik was een wrak,
kon nauwelijks nog lopen en ik had overal pijn. Smog in mijn hoofd enz. enz. Ik kon mijn
werk niet meer doen. Nu kan ik zelfs weer hardlopen. Hennie van Driel is zelf Lymepatiënte, dus ervaringsdeskundige. Let wel op: fotonen-apparaten verschillen in sterkte.
Voor chronische patiënten is de sterkste frequentie gewenst!".
5) Iemand is opgeknapt door een holistische aanpak: heel streng dieet (vlees, schone vis,
groenten, soms een paar noten of een paar bessen), streng slapen. En daarbij infraroodsauna, dagelijks detoxbaden met natriumbicarbonaat, detoxen tot de max, dagelijks
koffieklysma's, bewegen, alle chemische troep uit huis (make-up, shampoo,
schoonmaakmiddelen, wasmiddel&wasverzachter, luchtverfrissers, plastic, etc.), héél
veel schoon water drinken, zelfs thee met Spa Blauw zetten, zuurstofdruppeltjes en
waterstofperoxide in het drinkwater, ozon-sufflaties of infuus. En héél veel vitamine C,
daarbij chlorella, houtskool, zuurstofpillen en sapkuren. En bakken magnesium tegen de
pijn plus vitamine B12, gluthatione en magnesium spuiten.
6) Iemand meldde baat te hebben gehad bij de nosodes (homeopatisch preparaat
gemaakt van lichaamseigen stoffen) van natuurarts/homeopaat Stefan van de Ven
(praktijk De Gouweleeuw, Weth. J. de Bruijnstraat 1, 3471 EB KAMERIK, tel. 0348-

402157). "Ik was zo ziek dat ik zelfs mijn jas niet meer kon aantrekken. Nu heb ik
nagenoeg geen klachten meer. Ik kreeg nosodes en moest vlierbessensap drinken. De
klachten werden eerst erger en daarna namen ze af. De behandeling was absoluut niet
makkelijk, maar het gaat nu harstikke goed!".
7) Iemand knapte in een paar dagen 80% op door iedere dag een hele fles warme
Vlierbessenpunch vh merk EDEN te drinken. Netjes verdeeld over de dag, maandenlang,
daarna langzaam afbouwen. De pijn was er nog maar die verdween in één behandeling
met de Duitse pijnvrij-methode van Liebscher und Bracht (reset het pijngeheugen vd
spieren). Verder: vitamine B3 bracht rust in hoofd&hart en is een goed inslaapmiddel
(Niacinamide-250 van ORTHICA); Lyme-dieet: puur natuur eten, drinken (èn leven):
geen suiker en zeker geen zoetstoffen, geen tarwe, zuivel, nachtschade-producten
(aardappel, tomaat, aubergine, paprika), additieven, chocolade, caffeïne, theïne, alcohol,
chemische troep en natuurlijk niet roken, geen foute vetten of frituur maar wèl
koudgeperste oliën m.n. kokosolie; beenderbouillon
(http://wellnessmama.com/23777/bone-broth-benefits/); Cistus-thee
(http://youtu.be/7Pq2ai5w9Hc); appelciderazijn in water of rode bietensap; 3%
waterstofperoxide drinken of inhaleren (http://youtu.be/g3FNABS8WIA); knoflook
(http://naturalcuresnotmedicine.com/this-is-what-happens-wh…/); meditatie en Qigong
Distant Energy Healing. "Ik moet mezelf nog in acht nemen, maar ik ben al drie jaar
stabiel en ik heb doorgaans genoeg energie om de dag door te komen en de dagelijkse
dingen te doen. En dat na 19 jaar intense ellende en terwijl ik al 50 was èn ondanks twee
herbesmettingen die gelukkig verholpen werden met korte Doxy-kuurtjes!".
8) Iemand schreef dat hij 5 jaar geleden ziek werd en uiteindelijk de diagnose neuroLyme kreeg met een zeer slechte prognose (rolstoel). Na een antibioticakuur (3 weken
infuus) had hij nog veel problemen. Zo heeft hij het vervolgens opgepakt:
---VOEDING--- Super, super, super belangrijk! Hij volgt al jaren een 'whole foods plant
based' dieet, een soort hybride-versie van 'Gerson therapy'. Geen suiker, véél groenten,
beperkt fruit, bijna geen vlees.
---POSITIVE THINKING--- Verdiep je in dit onderwerp. Elke gedachte veroorzaakt
namelijk een lichamelijke reactie. Houd je niet constant bezig met Lyme. En overtuig
jezelf ervan dat je beter kunt worden.
---OVERIGE--- O.a. acupunctuur, yoga en sport hebben hem enorm geholpen.
"Vijf jaar geleden zei de neuroloog dat ik misschien in een rolstoel zou belanden. Twee
weken geleden werd ik tweede in de Maastoren-Trappenloopwedstrijd (44 verdiepingen
en 300 deelnemers). Zolang ik goed op mijn voeding pas, ben ik bijna helemaal
klachtenvrij m.u.v. wat slaapproblemen."
9) BIO-KOKOSOLIE en het daarvan afgeleide MONOLAURINE:
>In 2014 meldde iemand dat een vriend m.b.v biologische koudgeperste kokosolie i.c.m.

koudgeslagen biologische honing van Lyme was genezen.
>Weer iemand anders meldde dat een kennis door kokosolie heel erg opgeknapt was: "In
6 weken tijd had ze 6 kilo weggegeten!". Ze liet het smelten in de mond.
>Iemand meldde dat hij ca. 50% was opgeknapt door Cistus-thee
(http://youtu.be/7Pq2ai5w9Hc) en monolaurine (Ecological Formulas, MONOLAURIN
300 mg, Dietary Supplement). Dit na een intensieve behandeling bij S. van de Ven (De
Gouweleeuw in Kamerik). "Verder gebruik ik kokosolie, tarwegras, Ginkgo Biloba (om
neurologische schade te herstellen), een korte golf infraroodlamp, ik doe yogische
ademhalingsoefeningen (extra zuurstof), ik loop veel, ook als het pijnlijk is. Ik vermijd
EHS zo veel mogelijk - geen DECT, WIFI enz. in huis, alles aan een draadje. Door de
straling gaan de bloedplaatjes verkleven (Rouleau-effect) waardoor het
zuurstoftransport in het bloed afneemt. En ik ben vriendelijker voor mezelf. Helaas
worstel ik nog met een tiental heftige voedselallergieën, een problematische
eiwitomzetting, een instabiele darm, hoge stressgevoeligheid, zwak bind- en
spierweefsel, waardoor ik bekkenproblemen heb."
10) Een 5-jarig meisje knapte in korte tijd 100% op vd homeopatische korrels BORALYM
van Dr. B (because I care). Haar oma schreef: "Ze heeft al weken helemaal geen pijn
meer!".
11) Iemand is 85% opgeknapt na een jarenlange combinatie aan reguliere en alternatieve
behandelingen (elektro-accupunctuur met supplementen&druppels, prednison,
huidbehandelingen, lichttherapie, Schüßler-zouten, 40 weken Nystatine, Minocycline,
Azitromycine, Nattokinazine, Arteminisine, Ambrotose, Ozon, darm-, lever- en
niermedicatie, detox-medicatie, Kaardebol, Bioresonantie met supplementen&detoxmedicatie).
>En tenslotte een paar maanden geen: suiker, gluten, caffeïne, E-nummers, zuivel,
zoetstoffen, alcohol, make-up, chemische middelen (cosmetica, tandpasta, schoonmaaken wasmiddelen, wasverzachter, nagellak&remover, etc.), sieraden (oorbellen,
armbandjes, horloges), niet roken en minder straling van wifi ('s nachts alles
uitschakelen).
>En een paar maanden wel: strak dieet met pure voeding, alleen maar water drinken,
beweging&sport, detox-voetjesbadjes.
>Verder: testen op parasieten, Lyme, co-infecties, vitaminetekorten, darm-, lever- en
nierfunctie, allergieën, bezinking, groot bloedbeeld, bijnieruitputting. Veel rust en
grenzen bewaken. Aanpassing vh slaapschema - regelmaat proberen te creëren. Op tijd
naar bed, op tijd op en niet te laat naar bed is heel belangrijk!
12) Van extra zuurstof via zuurstof-, ozon- en waterstofperoxide-(zelf)behandelingen
of zelfs door de ademhalingstechniek van Wim Hof (The Iceman) voelen veel Lymies

zich een stuk beter. In Lyme-groepen en op internet is veel informatie te vinden,
bijvoorbeeld: http://www.voedingisgezondheid.nl/Ozon_en_zuurstof_watersto….
13) Vh internet geplukt om het belang van voeding te benadrukken:
http://www.mindbodygreen.com/…/how-i-healed-from-lyme-disea….
14) Vh internet geplukt om nogmaals het belang van voeding te benadrukken:
http://illestoptimist.com/juicing-blending-to-restored-hea…/.
15) Vh internet geplukt: http://www.ed.nl/…/ziekte-van-lyme-te-lijf-door-rigoureus-o…
16) Vh internet geplukt: http://www.robinschaga.com/bio.html
17) Vh internet geplukt: Dr. Klinghardt over het Zonneroosje (Cistus incanus): "Cistus is
more potent than any other agent known for breaking up biofilms. It crosses the bloodbrain barrier and is 100% absorbed in the gut. In onderstaande video wordt uitgelegd
dat de Cistus incanus (auf Deutsch: die Zistrose) in staat is de spirocheten te verkleven
waardoor ze afsterven. Bovendien heeft de Harvard University aangetoond dat er door
het zonneroosje een DNA-repair-effect tot stand komt. Verder informeert een
dierenarts ons dat een Cistus-capsule per dag tekenbeten voorkomt. En een leraar
vertelt wat Cistus-thee voor hem heeft betekend: http://youtu.be/7Pq2ai5w9Hc.
18) Vh internet geplukt: https://chantalvansundertdotcom.wordpress.com/…/genezendo…/.
19) Vh internet geplukt:
http://www.dehormoonfactor.nl/ziekte-van-lyme-succesverhaal
20) Vh internet geplukt:
http://www.duurzaam-gezond.nl/het-celher…/…/ziekte-van-lyme/
NB 1: Als reguliere antibiotica niet helpt, kun je natuurlijke antibiotica proberen,
bijvoorbeeld: http://www.healingthebody.ca/natural-antibiotics-that-dont…/ en
http://worldunity.me/dit-is-het-meest-krachtige-natuurlij…/…).
NB 2: Verdiep je in het Lyme-dieet, in natuurlijke ontstekingsremmers, in natuurlijke
manieren om te ontzuren en te ontgiften. En vermijd chemicaliën en additieven. Vooral in
het Engels is veel informatie beschikbaar. Kijk ook eens of citroensap+zuiveringszout
iets voor je kan doen (Google naar Lemon & Baking Soda).
NB 3: Zoals met alles bij Lyme&co. geldt ook hier, dat wat de één verbetering of
genezing schenkt, doet niets voor een ander of maakt het nog erger...
NB 4: Meer succesverhalen vind je o.a. in de Facebook-groep Lyme Success Stories en in
het boekje van Tamara Tyler Licht op Lyme.

NB 5: Succesverhalen van LTC-ers zijn met toestemming gebruikt.
(Isabelle Prins - juli 2015)

