Detox/Cease therapie

Soms vraag je je af, als homeopaat: Waarom verbeteren de klachten niet bij die cliënt?
Je weet eigenlijk zeker dat, wat je hebt gegeven, het goede “constitutionele” middel is.
En toch wil de klacht van de cliënt maar niet verbeteren, of doet het middel wel wat, maar
lang niet genoeg. Kortom, frustratie en stress, zowel bij de therapeut als de cliënt.
Blijkbaar zijn er andere krachten aan het werk, die verhinderen dat het homeopathische
middel zijn werk kan doen. De vraag is dan natuurlijk, welke krachten zijn dat?
Tinus Smits en Ton Jansen hebben zich jarenlang met deze vraag beziggehouden.
Zo ontwikkelden zij, wat Tinus noemt de Cease therapie. Waarbij Cease staat voor:
Complete Elimination of Autistic Spectrum Expression. En Ton noemt het Detox therapie.
Ze hebben beiden ontdekt dat er toxische stoffen aanwezig zijn in het lichaam van hun
cliënten. En deze stoffen verhinderen de juiste werking van het homeopathische middel.
Wat zijn deze toxische stoffen?
•

Vaccinaties met hun additieven,

•

restanten van ziekten als: mononucleosis, tuberculose,

•

reguliere medicatie als: antibiotica, corticosteroïden en andere hormoonkuren,
statines, antidepressiva, antihypertensiva, nsaids, neussprays,

•

opiaten en drugs,

•

belasting met zware metalen (voeding, roken, cosmetische producten),

•

chemisch vluchtige stoffen als: verf, terpentine, xtc, xyleen, vinyl-damp, plastic, (
bisfenol A) en andere weekmakers.

In het gesprek met de cliënt ( jij dus), is het daarom heel belangrijk, aandacht te schenken
en stil te staan bij deze mogelijke verstoringen. Vandaar dat hier in het anamneseformulier
naar gevraagd wordt.
Deze stoffen moeten uit je lichaam verdwijnen. Dat kan op verschillende manieren, door te
ontgiften.

Detox/Cease therapie

•

Het lichaam ontgiften met behulp van voedingssupplementen .

•

Het lichaam ontgiften met behulp van chloordioxide in combinatie met vitamine C, al
of niet aangevuld met zinkmethionine.

•

Het verwijderen van de imprint in het dna/rna door middel van het innemen van de
overeenkomende gehomeopathiseerde toxische stof.

Uiteraard is het niet de bedoeling dat je als cliënt op de oude voet verder gaat, want dan is
het dweilen met de kraan open. Je zult het een en ander moeten wijzigen in je huidige
levensstijl, afhankelijk van je problematiek en eetgewoonten.
Om te kunnen bepalen, welke giftige stoffen in je lichaam aanwezig zijn en om te zien, hoe
het met de rest van je orgaanstelsels is gesteld, maak ik gebruik van de Asyra Pro. Andere
testen (labtesten) zijn ook mogelijk, maar dienen vooraf afgerekend te worden.
Interesse, bel of mail voor een afspraak
Marjon Bot – Nieuweboer, klassieke homeopathie

