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HOMEOPROFYLAXE 
Immunisatie is de beste manier om uit deze crisis te komen. 

 
De oplossing waar niemand het over heeft! 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

HOMEOPATHISCHE VACCINATIE VOOR COVID-19 
Door Drs. Roy Martina & team van experts 
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Inleiding: Hoever zijn we met de vaccinaties voor COVID-19?  

Meest optimistische scenario: 12-18 maanden 
“We houden nog steeds vast aan de optimistische 18 maanden voor de levering van het vaccin aan 
algemene consumenten”, vertelde Rob Grenfell, de directeur van de Commonwealth Scientific and 
Industrial Research Organization (CSIRO) voor gezondheid, aan Reuters. 
 

Over Dr. Roy Martina 
Dr. Roy Martina is een gerenommeerde Europese Holistisch Arts met 40 jaar ervaring, een productieve 
bestseller auteur (88 boeken), Business & Life Coach en International Trainer/Speaker.  
Eén van zijn grootste internationale bestsellers is Emotional Balance (Hay-House).  
Hij heeft vele nieuwe holistische therapieën ontwikkeld zoals Omega Healing (op basis van zijn 
jarenlange praktijkervaring heeft hij een systeem gecreëerd om les te geven aan aspirant-therapeuten 
en gezondheidsprofessionals) en Neuro Emotionele Integratie (één van de krachtigste posttraumatische 
therapieën).  
Hij heeft meer dan 1000 natuurlijke remedies ontwikkeld die in de VS, China en Europa worden 
verkocht.  
Hij is de medecreator van het eerste COVID-19 Anti-Viral Support pakket met 5 Remedies ter 
voorbereiding in alle 5 de fasen van COVID-19. Dit heeft het potentieel om miljoenen mensen 
wereldwijd te immuniseren.  
Hij heeft meer dan 250.000 therapeuten, artsen, managers en leken zijn technieken geleerd; miljoenen 
van zijn 88 boeken zijn verkocht. Keynote Speaker: Hij is een wereldberoemde keynote speaker op 
conferenties en seminars wereldwijd, en heeft lezingen gegeven in heel Europa, Zuid- en Noord-
Amerika, Mexico, Rusland, Taiwan, China en het Caribisch gebied. Dr. Roy Martina. maakt al 40 jaar 
gebruik van homeopathie en acupunctuur met een succespercentage van 80% bij chronisch zieke 
patiënten.  

Inleiding tot de homeopathie  
Tijdens een pandemie kunnen homeopathische middelen uiterst nuttig zijn, vooral wanneer er niets 
anders effectief is. Veel westerse artsen zijn echter tegen homeopathie en zullen zeggen dat het niet 
bewezen is, ondanks het feit dat het tegendeel het geval is. Zie ook het boekje Homeopathie & COVID-
19 voor het wetenschappelijk onderzoek naar homeopathische profylaxe (vaccinaties). 
 

De controverse rond homeopathische oplossingen  
Ondanks het feit dat de Homeopathie meer dan 200 jaar ervaring heeft in de preventie en behandeling 
van epidemieën, accepteert de westerse moderne geneeskunde de Homeopathie niet als een geldige 
behandeling. De westerse geneeskunde staat onder zware invloed van Big Pharma en de onwetende 
artsen geloven de valse informatie die van Big Pharma komt.  
 

Wat is homeopathie?  
Homeopathie is een holistisch, niet-invasief systeem van medische behandeling, gebaseerd op het 
concept dat stoffen die bepaalde symptomen bij een gezond persoon veroorzaken, in verdunde 
hoeveelheden (dit verdunningsproces wordt potentiëring genoemd en wordt op een specifieke manier 
gedaan om de signatuur van de frequentie van de stof op water in te printen), dezelfde symptomen bij 
een ziek persoon kunnen genezen. Zo kan cafeïne in hoge doseringen slapeloosheid veroorzaken. 
Cafeïne in homeopathische verdunningen kan slapeloosheid genezen. Van sommige slangengiften is 
bekend dat ze bloedverdunning veroorzaken, maar in een homeopathische verdunning kunnen ze bloed 
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genezen dat niet stolt, enz.  Homeopathie is meetbaar door middel van speciale elektrodermische 
apparaten en spiertesten. Elke ziekte heeft een ander patroon en in elke persoon een andere signatuur.  
Daarom zijn homeopathische middelen niet voor ziekteverschijnselen, maar voor de typische patronen 
van de symptomen. Zie ook het boekje Homeopathie & COVID-19. 

Vaccins in het algemeen en bijwerkingen  

Wat niet vaak wordt besproken, is de veiligheid en de bijwerkingen van vaccins. Wat is een vaccin? 
Vaccins bieden een kleine, vaste hoeveelheid van een ziekteverwekker (antigeen) aan het 
immuunsysteem. Er wordt een klein beetje bacteriële cel of een deel van de virale proteïne gebruikt. 
Iets wat het immuunsysteem kan herkennen en waarop het kan reageren en de tegenaanval kan 
voorbereiden, zodat wanneer de patiënt wordt blootgesteld aan de echte infectie, het immuunsysteem, 
met zijn relatief grote hoeveelheden antigeen, voorbereid is en onmiddellijk kan reageren om de schade 
te minimaliseren, in plaats van de gebruikelijke vertraging die nodig is voordat het immuunsysteem in 
werking treedt.  

Vooral de laatste jaren maken veel mensen zich steeds meer zorgen over het gebruik van de 
conventionele vaccins die in de westerse geneeskunde zijn ontwikkeld.  
Conventionele vaccins worden geacht een aantal risico's met zich mee te brengen. Een klein aantal 
mensen kan ernstige en zelfs levensbedreigende reacties hebben op deze vaccins.  

Artsen benadrukken echter vaak dat de voordelen van conventionele vaccins veel groter zijn dan de 
risico's ervan. Terwijl veel mensen geloven dat conventionele vaccins verantwoordelijk kunnen zijn voor 
de toename van auto-immuunziekten, kinderkanker en autisme, zal de medische wereld altijd zeggen 
dat er weinig bewijs is om deze beweringen te ondersteunen. De meeste artsen geloven dat de gevaren 
van het oplopen van ziekten, zoals polio, veel ernstiger zijn dan het risico van een vaccinreactie. Ik laat 
het aan jou over om een beslissing te nemen, maar in ieder geval is er nog geen vaccin, dus deze 
discussie is niet nuttig. 

Homeopathische Vaccinatie is anders  

Homeopathie is de toepassing van het geven van een signaal (een frequentie die niet chemisch is) aan 
het lichaam om de ziekte, die het ervaart, te behandelen. Omdat de remedies zo verwaterd zijn, 
weigeren veel artsen zelfs maar open te staan voor het idee dat homeopathie werkt en zullen ze het 
belachelijk maken zonder te kijken naar de enorme hoeveelheid onderzoek dat bewijst dat het werkt.  

De eerste ‘wet’ achter vaccins en homeopathie is dezelfde: Een homeopathische vaccinatie is een 
homeopathisch middel bereid uit een bacterie, virus of ziek weefsel.  

Homeopathische Vaccinatie is veilig. 

Men kan homeopathische vaccinaties voor menselijk gebruik krijgen voor alles van miltvuur, mazelen, 
waterpokken, difterie tot Variola. Homeopathische vaccins zijn veilig en bevatten geen Thimerosal, 
Aluminium, Borax (gebruikt om mieren te doden) en andere chemische elementen die een aantal van de 
bijwerkingen van een normale vaccinatie veroorzaken. Het is veilig en kan worden gebruikt voor baby's, 
zwangere vrouwen, mensen die medicijnen gebruiken, enz. 
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Het is ook vermeldenswaard dat in de studies die hebben kunnen doorgaan, geen enkel kind ernstige 
bijwerkingen heeft gehad van de gegeven homeopathische vaccins.  

Homeopathische vaccinaties werken niet zoals standaardvaccins: ze leiden tot de ontwikkeling van 
antilichamen. Van homeopathische preparaten is niet aangetoond dat ze het niveau van de 
antilichamen verhogen. Het homeopathische alternatief is niet afhankelijk van de vorming van 
antilichamen. Wat ik wel weet, is dat de cellen ook geprogrammeerd kunnen worden door informatie 
(frequenties) en bereid zijn om een ziekte of aandoening net zo effectief te bestrijden als een echt 
vaccin zonder giftige stoffen en dat deze middelen oraal kunnen worden ingenomen.  

BEOORDEEL JOUW RISICOCATEGORIE 
 

 
 

1. Risicocategorie 1: Normaliter, gezond en vitaal. Normaal gesproken doorloop je elk griepseizoen 
zonder al te veel symptomen en hoef je nooit een dag te missen. Je herstelt snel van lichte 
symptomen. Je hebt geen medicijnen op recept of zonder recept medicijnen of pijnstillers 
ingenomen. Je hebt of had geen enkele vorm van eerdere longproblemen (longontsteking, 
bronchitis of astma), en bent vrij van allergieën zoals hooikoorts. Als je nu gezond bent, maar in 
het verleden één van deze problemen had, zit je in categorie 2. Je leeft een gezond leven en 
bent niet ziek geweest in de laatste 3-5 jaar dat je antibiotica of andere medicijnen moest 
nemen. Je hebt de laatste 5 jaar geen operaties gehad. Je slaapt goed en staat niet onder zware 
stress of angst.  

2. Risicocategorie 2: Redelijk gezond, maar geen super hoge energie. Je bent gestrest en voelt je 
een beetje angstig. Zie ook Categorie 1, alles wat daar opgekomen is, brengt je in een hogere 
risicocategorie. Als je griep krijgt, kun je symptomen of nawerkingen hebben die tot een week 
kunnen duren, zoals een verstopte neus, een resistente hoest, geen goed gevoel. Soms moet je 
in het griepseizoen 1 of 2 dagen werk missen omdat jij je niet goed voelt en medicijnen hebt 
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genomen, zoals antibiotica of zelfs Advil, Ibuprofen, etc. (als je deze nog steeds neemt, raad ik je 
aan om hier onmiddellijk mee te stoppen omdat deze je tot risiconiveau 4 of 5 verhogen).  
Je bent de afgelopen 3 jaar geopereerd.  
Je traint niet en je bent snel buiten adem.  
Je hebt overgewicht en eet graag snoep en geraffineerde koolhydraten.  
In jouw familie heerst diabetes, hoge bloeddruk en hartaandoeningen. Je moet regelmatig eten, 
want anders voel jij je zwak of heb je een gebrek aan energie. Je drinkt 2-3 frisdrank met suiker 
of zoetstof (dieetdrankjes) per dag.  
Je rookt minstens 12-15 sigaretten de laatste 4 jaar. Je rookt wiet of andere recreatieve drugs. Je 
had het verleden astma, longontsteking, ingeklapte long, COPD, of bronchitis en moest er 
medicijnen voor nemen, maar je bent nu oké, geen symptomen voor de laatste 3-4 jaar. 
Je bent 65 jaar of ouder en bent de afgelopen 5 jaar gezond geweest en hebt de afgelopen 5 jaar 
geen gebruik gemaakt van geneesmiddelen op recept. 

3. Risicocategorie 3: Je bent vaak uitgeput, gestrest of voelt weinig energie. Je kunt problemen 
hebben met slapen.  
Het griepseizoen kan je hard treffen en het kost je tijd om te herstellen.  
Je hebt in het verleden verschillende antibiotica behandelingen gehad. Mogelijk moet je 
inhalers, prednison of andere steroïden voor astma gebruiken. Je krijgt soms rillingen en hoge 
koorts, sinusitis of bronchitis en kunt antibiotica en andere geneesmiddelen hebben gebruikt als 
behandeling.  
Misschien ben je geopereerd en ben je nooit volledig hersteld.  
Je hebt last van een trage schildklier.  
Je hebt spijsverteringsproblemen of hebt mogelijk meerdere rondes antibiotica gehad in de 
laatste 3 jaar. Je hebt regelmatig een lage bloedsuikerspiegel en insulineresistentie. Je hebt 
problemen met je gewicht, en je bent niet fysiek in een prima staat van vitaliteit.  

4. Risicocategorie 4: Je neemt farmaceutische middelen (medicijnen) voor sommige chronische 
aandoeningen of hebt zwakke longen.  
Je vat gemakkelijk een verkoudheid op, met als gevolg een hoest die een tijdje duurt, of je hebt 
of had in het verleden astma, ingeklapte longen, longontsteking of bronchitis, etc. 
Je bent 50 jaar of ouder en hebt een medische voorgeschiedenis (ziekenhuisopname, lange 
periodes van gebruik van medicijnen op recept, chirurgie etc.).  
Je gebruikt regelmatig of bent verslaafd aan pijnstillers die zonder recept te verkrijgen zijn zoals 
Advil, Ibuprofen, enz. 

5. Risicocategorie 5: Je hebt een hoge bloeddruk waarvoor medicijnen op recept nodig zijn. 
Je hebt chronische aandoeningen zoals diabetes, hartaandoeningen of recente of huidige 
chemotherapie. Je bent op immunosuppressiva voor transplantaties, enz. Je bent ouder dan 64 
jaar, je gebruikt momenteel medicijnen voor een chronische aandoening en je bent mogelijk 
niet serieus bezig met lichaamsbeweging. Je bent zwaarlijvig.  

 
Wat betekent dit?  
Hoe hoger je categorie, hoe meer je voorbereid moet zijn. Ik raad iedereen in categorie 2 en hoger sterk 

aan om de Homeo-Prophylaxis (Anti-Viral Support) te krijgen. Ook als je ouder bent dan 60 jaar en 

gezond, maar niet atletisch bent en regelmatig beweegt, zou het verstandig zijn om een profylaxe te 

nemen die jouw lichaam volgens de homeopathische wetenschap voorbereidt.  

Het is belangrijk dat je weet in welke categorie jij je bevindt, zodat je de homeo-vaccinatie op de 
beste manier kunt uitvoeren. 
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De 5 fasen van COVID-19  

De 5 fasen van COVID-19 is hoe Drs. Martina kijkt naar de verschillende stadia van COVID-19 van de 
infectie 

 

Vermijden versus voorbereiden 

Wat we moeten begrijpen, is dat het in ons eigen belang is om niet te voorkomen dat we geïnfecteerd 
raken, maar om voorbereid te zijn, zodat we, als we geïnfecteerd raken, snel immuniteit kunnen 
verwerven. We kunnen niet de rest van ons leven opgesloten blijven. Vroeg of laat zullen we allemaal 
immuniteit moeten krijgen, hetzij door vaccinatie (al dan niet homeopathisch), antivirale middelen of 
infectie en herstel. Zolang er geen sprake is van kudde-immuniteit of een passende en adequate 
behandeling, is er kans op infectie. 

Onze huidige beste kans 

Op dit moment is onze beste kans op immunisatie, vóór de farmaceutisch ontwikkelde vaccinatie, een 
homeopathische vaccinatie. Op basis van onderzoek in andere pandemieën (zie het boekje 
Homeopathie & COVID-19), kunnen we met 90% zekerheid stellen dat deze profylaxe met homeopathie 
het beste is dat we op dit moment hebben totdat we 100% bewijs hebben dat het zonder enige twijfel 
werkt. Op dat moment kan dit wereldwijd worden gemaakt en miljoenen levens redden. We kunnen 
niet wachten tot de grote farmaceutische bedrijven een vaccinatie hebben ontwikkeld. Het beste deel 
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van de homeopathische vaccinatie is dat het al voor de infectie kan worden gebruikt. Het beste is om te 
beginnen in fase 0 en tijdens alle andere fasen. 

De 5 fasen van COVID-19  

Fase 0: Geen symptomen; het uitvoreen van sociale afstandelijkheid, het wassen van de handen, enz. en 
tegelijkertijd het gebruik van de Homeopathische Vaccinatie om het immuunsysteem zo goed mogelijk 
voor te bereiden en te stimuleren. Preventie & voorbereiding in deze fase is alles. Zie ook mijn boek 
Code Rood. 
Begin met: Protocol 1 van Anti-Viral Support 

Fase 1: Verdenking van infectie, maar geen echte symptomen. Misschien is de temperatuur wat hoger. 
De meest voorkomende symptomen zijn anosmie (verlies van reukvermogen) en smaakverlies. Begin 
onmiddellijk met: Protocol 2 van Anti-Viral Support 

Fase 2: De symptomen beginnen te verergeren. Protocol 3 van Anti-Viral Support 
 

Fase 3: De symptomen verergeren of intensiveren; herhaaldelijk hoesten, ademhalingsproblemen 
(ademhalingsstress). Protocol 4 van Anti-Viral Support  

Fase 4: Herstel: Protocol 5 van Anti-Viral Support 

Elk protocol geeft een andere manier aan om de Anti-Viral Support Remedies te gebruiken! Dezelfde 
Remedies worden gebruikt ter voorbereiding van de immuniteit en als behandeling van de infectie! 
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COVID19 Anti-Virale ondersteuning 

 

1. Immuniteit verkrijgen door de infectie te doorlopen, is de beste manier. Sommige mensen lopen 
echter wel gevaar. Een vaccinatieprotocol zou het beste zijn voor mensen met een hoog risico, 
maar ook voor mensen met een bijzonder laag risico, omdat dit de verspreiding van de infectie 
zal beperken. Hoe eerder we kudde-immuniteit hebben, hoe beter voor de wereld. Daarom 
wordt iedereen aangeraden om een homeopathische vaccinatie te nemen, zodat de gezonde 
mensen geen gevaar zijn voor de mensen in de hogere risicocategorieën. Dit is nu het grootste 
gevaar van risicocategorie 1, je bent een gevaar voor anderen. 

2. De volgende beste manier is het versterken van het immuunsysteem door een gezonde 
levensstijl, immuunstimulerende vitaminen, kruiden en oefeningen (yoga, tai chi, 
ademhalingsoefeningen etc.), gecombineerd met holistische preventie. Dat is de andere reden 
waarom Anti-Viral Support zo belangrijk is omdat het ’t lichaam helpt om gezonder te worden.  
Sommige mensen melden dat andere symptomen verdwijnen, zoals hoofdpijn, pijn en 
vermoeidheid. Dit zijn positieve bijwerkingen. 

In het licht hiervan, en in samenwerking met ons team, hebben we een nieuwe manier gecreëerd om 
immuniteit op te bouwen tegen het COVID 2019-virus door je immuunsysteem te trainen om klaar te zijn 

voor COVID-19 en om alles te doen wat je kunt om zo gezond mogelijk te zijn. 
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Wat je kwetsbaarder maakt zijn:  

1. Vooraf bestaande medische aandoeningen: vooral hartaandoeningen, hypertensie en diabetes.  
2. Zware belasting met toxines (vooral zware metalen, chemicaliën, farmaceutica). Vooral de 

combinatie van medicijnen op recept, Advil, Ibuprofen en chemotherapie.  
3. Zwakke plekken in de longen (astma, fibrose, CPD, enz.) of roken.  
4. Ouderdom en gebrek aan vitaliteit. 
5. Stress (denk ook aan de artsen en verpleegkundigen die op de IC's overweldigd worden). 

Het voorbereiden van je lichaam in 5 stappen  

Train je immuunsysteem: Algemeen & Specifiek  

1. Stap 1. A Support 1: Vermindering van de toxische belasting van virussen die zich in het 
lichaam verbergen  

Met behulp van specifieke frequenties (homeopathische frequenties) waarvan bekend is dat ze 
het immuunsysteem van het lichaam helpen bij het bestrijden van latente (slaap)virussen. Dit 
kan werken door het activeren van de immuuncellen (NK-killercellen) en de interferonproductie 
(dit wordt nog niet bevestigd door wetenschappelijk onderzoek, maar door het testen met 
elektronische apparatuur op duizenden patiënten). Dit is wat A support 1 doet. Het moet direct 
worden gebruikt om het lichaam in een alarmerende staat van alertheid tegen virussen in het 
algemeen te brengen. Het is als het trainen van een leger voor de oorlog. We bereiden de witte 
bloedcellen voor om alerter te worden.  

2. Stap 2. A Support 2: Afstemmen op de COVID-19  

Met behulp van een homeopathische frequentie die is afgeleid van de COVID-19 zelf. In de 
homeopathie wordt dit een nosode genoemd. Dat is het dichtst bij een vaccinatie of 
immunisatie. Dit is A Support 2. 
Om te vaccineren zou je dit normaal gesproken 2 tot 3 keer per week nemen gedurende 8 tot 10 
weken. Dit is als het trainen van je leger om te weten wie de specifieke vijand is en deze 
onmiddellijk te vernietigen. 
A-support 1 is de algemene voorbereiding op een virale aanval, A-support 2 is training voor een 
specifieke vijand. (Als je ziek wordt, doe je 2-3 druppels in een groot glas water en neem je deze 
vaker (zie instructies).  

3. Stap 3. Lymfe Support: Het lichaam voorbereiden op de strijd 

Met behulp van Lymfe Support bereiden we het deel van het lichaam voor dat cruciaal is voor 
de bestrijding van snel vermenigvuldigende virussen en waarschuwen we het immuun- & 
lymfesysteem om klaar te zijn, zodat het niet overweldigd wordt. Dit wordt ook het best 
ondersteund door anti-oxidanten in hoge doseringen (Vitamine C tot 3000 mgr. in Fase 0, 
kinderen onder de 9 jaar 1000 mgr. ) en extra virusdodende middelen (Colloïdaal Zilver, teatree 
olie (Melaleuca) daarover later meer). Het lymfesysteem is uiterst belangrijk voor de bestrijding 
van infecties. Als het overweldigd wordt, kan dat leiden tot onnodige zwelling en vloeistoffen. 
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Als dat in de longen gebeurt, kan het hypoxie en ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken, een 
bekend probleem bij de ernstige gevallen van COVID-19. Vitamine C beschermt tegen het teveel 
aan cytokines. 

4. Stap 4. Detox Support: 5. Vermindering van de toxische belasting 

Hoe meer we giftige stoffen, vooral chemicaliën en zware metalen, kunnen vrijgeven, hoe beter 
het lichaam om kan gaan met elke vorm van stress, zoals een virale aanval. Je kunt dit 
ondersteunen door de inname van dierlijke producten, verwerkt voedsel (meer groenten en 
fruit eten) en het gebruik van zuivelproducten te beperken of te stoppen (melk kan extra slijm in 
de longen en de darmen veroorzaken). Stel je voor dat je met een zware rugzak en 2 koffers een 
berg op gaat. Dat is het metaforische beeld van een lichaam met een hoge toxische belasting.  

5. Stap 5. Long Support: De longen voorbereiden  

COVID-19 richt zich specifiek op de longen en kan in zeer korte tijd dubbele interstitiële 
longontsteking veroorzaken bij kwetsbare mensen. Dit kan ook bij jongere mensen gebeuren. 
Deze longontsteking is de reden voor intensieve zorg bij een klein percentage van de patiënten. 
Immunisatie is de beste bescherming. Ook is het cruciaal om de dosis Vitamine C te verhogen 
wanneer men geïnfecteerd raakt. 

Hoe te gebruiken  

Als je ze alle 5 gebruikt, krijg je een synergetisch effect dat groter is dan wanneer je ze afzonderlijk 
gebruikt! Opmerking: Deze COVID-19-specifieke instructies kunnen anders zijn dan wat je op de labels 
leest.  

Hoe de Remedies te nemen: 

 Je kunt de Remedies het beste voor de maaltijd of tussen de maaltijden door nemen.  
 Het beste is om het niet in te nemen na de maaltijd, wacht ten minste 15-20 minuten.  
 Je kunt ze puur of in water nemen.          
 In water is het voordeliger omdat 1 druppel in een glas water, het nemen van een slokje, 3 keer zo 

effectief is als het nemen van 3 keer per dag 1 druppel!  
 Je krijgt een sticker met heilige geometrie; je kunt je glas water hierop zetten om het water op te 

laden (je kunt de remedies daar in hebben).                       
 Het beste is om de Remedies apart te nemen.  
 Je kunt het als volgt combineren:            
 Je kunt A-Viral Support 1 en Lymfe Support combineren: je kunt 1 druppel van elk in 1 glas water 

doen.  
 Je kunt A-Viral Support 2 combineren met Long Support: je kunt 1 druppel van elk in 1 glas water 

doen.  
 Neem de Detox Support apart en drink daar een groot glas water bij. 
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Neem het puur: je kunt de ene Remedie na de andere nemen, maar houd elke Remedy 3 minuten in je 
mond en neem dan een paar slokjes water en neem dan de volgende. Herhaal de procedure. 

Neem 1 of 2 druppels in een glas water: Drink het glas water, spoel je mond met schoon water en neem 
dan de volgende. 

 

Hoe te gebruiken: A Support 1 

Bij A Support 1 is het belangrijk om de richtlijnen te volgen omdat het de natuurlijke afweer van het 
lichaam zal stimuleren om de virussen die zich in je systeem kunnen bevinden te verwijderen en daarom 

moeten sommige mensen zachter beginnen dan anderen. Controleer je risicocategorie en volg de 
richtlijnen zo goed mogelijk op. De Remedie is niet gevaarlijk, maar het lichaam kan bijvoorbeeld met 

koorts reageren om virussen te verwijderen. 

Risicocategorie 1 (Je bent een gezond persoon: zie Risicobeoordeling) 

Risicocategorie 1 Fase 0 - Er zijn geen tekenen van infectie. 

Neem A Support 1: 2 keer per dag 1 druppel (’s morgens en voor het slapengaan)   
Ga door voor 2 maanden en begin opnieuw wanneer de lockdown voor 2 maanden voorbij is (om te 
beschermen tegen de tweede golf van infecties). 
Extra tips: Neem extra Vitamine C (kinderen onder 12 jaar 1000 mgr. , volwassenen 3000 mgr. ) 
Doe teatree olie ofwel melaleuca (1 tot 2 druppels), eucalyptusolie (1-2 druppels) pepermuntolie (1-2 
druppels). Colloïdaal zilver (2 theelepels) en waterstofperoxide 3% (2 theelepels) in een diffuser en 
draai dit de hele dag en nacht. 

Let op: als je een arts, tandarts, medisch personeel of verpleegkundige bent die met mogelijke COVID-
19 geïnfecteerde patiënten werkt, of als je op de IC werkt, ga dan naar het Fase 3-protocol. Blijf dit 
doen totdat de crisis voorbij is of jouw immuniteit wordt bevestigd door een antistoffentest tegen 
COVID19. 

Risicocategorie 1 Fase 1 - Er bestaat een vermoeden van besmetting met COVID-19.   

Neem A Support 1: 4 keer per dag 1 druppel (’s morgens, rond het middaguur, ’s avonds en voor het 
slapengaan). 
Ga 5 dagen door nadat alle symptomen verdwenen zijn en ga dan naar fase 4. 
Extra tips: Neem extra Vitamine C (kinderen jonger dan 12 jaar 3000 mgr., volwassenen 6000mgr.). Doe 
teatree olie (1 tot 2 druppels), eucalyptusolie (1-2 druppels) pepermuntolie (1-2 druppels). Colloïdaal 
zilver (2 theelepels) en waterstofperoxide 3% (2 theelepels) in een diffuser en 4 keer per dag minstens 
3-5 minuten inhaleren. Als je geen diffuser hebt, doe deze druppels dan in heet water en adem 3-5 
minuten in). 
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Risicocategorie 1 Fase 2 - Er is bevestiging van een infectie, of je symptomen verergeren of je wordt 

positief getest op COVID-19    

Neem A Support 1: Elke 30 minuten (2 druppels in een glas water en neem elke 30 minuten een slokje). 
Als je slaapt, neem het dan alleen als je wakker wordt, je hoeft het alarm niet in te stellen om wakker te 
worden. 
Ga verder met het Fase 4-protocol nadat alle symptomen verdwenen zijn of veel beter.  
Extra tips: Neem extra Vitamine C (kinderen jonger dan 12 jaar 3000 mgr., volwassenen 12.000 mgr. 
over de dag.) Doe teatree olie (1 tot 2 druppels), eucalyptusolie (1-2 druppels) pepermuntolie (1-2 
druppels). Colloïdaal zilver (2 theelepels) en waterstofperoxide 3% (2 theelepels) in een diffuser en 
inhaleer elke 30 minuten per dag gedurende minstens 3 tot 5 minuten. Als je geen diffuser hebt, doe 
deze druppels dan in heet water en adem 3-5 minuten in). 

Risicocategorie 1 Fase 3 - Wanneer er maar het minste ongemak is met de ademhaling of het 

hoesten erger wordt, dan zit je in Fase 3.   

Let op: als jij je in fase 3 bevindt, moet je onmiddellijk een arts of IC bellen; je moet je laten testen en 
controleren. De artsen willen misschien dat je stopt met deze Remedies, dring erop aan om ze te 
blijven innemen en ook Vitamine C, vraag of ze tot 24.000 mgr. per dag intraveneus Vitamine C 
kunnen geven om een Cytokine storm in de longen te voorkomen. 

Neem A Support 1: Elke 15 minuten (2 druppels in een glas water en neem elke 15 minuten een slokje). 
Als je slaapt, neem dan alleen als je wakker wordt, je hoeft het alarm niet in te stellen om wakker te 
worden.  
Ga verder met het Fase 4-protocol nadat de ademhaling normaal is 
Extra tips: Neem zoveel extra Vitamine C als je kunt verdragen zonder diarree te krijgen. Als je diarree 
krijgt, neem dan 1000 mgr. minder, begin bij 12.000 mgr. verdeeld over de dag, verhoog de volgende 
dag met 2000 mgr. etc. totdat je diarree krijgt. Kinderen onder 12 jaar 6000 mgr. Doe teatree olie (2 tot 
4 druppels), eucalyptusolie (2 druppels), pepermuntolie (1 druppel) en colloïdaal zilver (4 theelepels) 
en waterstofperoxide 3% (4 theelepels) in een diffuser en adem elke 15 minuten per dag minstens 3-5 
minuten in. Als je geen diffuser hebt, doe deze druppels dan in heet water en adem 3-5 minuten in. 

Risicocategorie 1 Fase 4 Je begint je beter te voelen en het ergste is voorbij, je herstelt van Fase 2 of 

Fase 3. 

Waarschuwing: in sommige gevallen na een paar goede dagen, kunnen de symptomen weer met volle 
kracht terugkomen, dus blijf alert en houd vooral een hoge dosis Vitamine C en de long- en lymfe 
support gedurende 5 dagen aan. Blijf de diffuser gebruiken en de essentiële oliën inhaleren, 
gecombineerd met waterstofperoxide en colloïdaal zilver. Als je ademhaling erger wordt, bel dan 
onmiddellijk een dokter of ICU; het kan zijn dat jij je moet laten testen en controleren. De artsen 
kunnen willen dat je stopt met deze Remedies, dring erop aan om ze te blijven innemen en ook 
Vitamine C, vraag of ze intraveneus Vitamine C kunnen geven tot 24.000 mgr. per dag om een 
Cytokine storm in de longen te voorkomen. 

Neem A support 1: 6 keer per dag de eerste 3 dagen, dan 4 keer per dag de volgende 4 dagen en dan 
tot 3 keer per dag: (2 druppels in een glas water en neem zoals aangegeven). Als je slaapt, neem het dan 
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in wanneer je wakker wordt, maar houd de frequentie van de dag aan. 
Ga verder met het Fase 4-protocol gedurende twee weken, neem dan nog slechts één keer per dag 
gedurende twee weken. 
Extra tips: Verlaag je inname van Vitamine C volwassenen 6000 mgr. voor een week en dan tot 3000 
mgr. per dag. Kinderen onder de 12 jaar 3000 mgr. voor een week en dan tot 1000 mgr. per dag. Doe 
teatree olie (2 druppels), eucalyptusolie (1 druppel) pepermuntolie (1 druppel) en Colloïdaal zilver (2 
theelepels) en waterstofperoxide 3% (2 theelepels) in een diffuser en adem 4 keer per dag in gedurende 
minstens 3-5 minuten. Als je geen diffuser hebt, doe deze druppels dan in heet water en adem 3-5 
minuten in. 

_________________________________________________________________  

Risicocategorie 2 (je bent niet superfit, een beetje gestrest: zie 
Risicobeoordeling) 

Risicocategorie 2 Fase 0 - Er zijn geen tekenen van infectie. 

Neem A Support1: Eerste week: 1 keer per dag 1 druppel (voor het slapen). 
Tweede week: 2 keer per dag 1 druppel (voor de ochtend en voor het slapen). 
Derde week en verder: 3 keer per dag 1 druppel (ochtend, middag en voor het slapen). 
Ga door voor 2 maanden en begin opnieuw wanneer de lockdown voor 2 maanden voorbij is (om je te 
beschermen tegen de tweede golf van infecties). 
Extra tips: Neem extra Vitamine C (volwassenen 6000 mgr., kinderen onder 12 jaar 1000 mgr., verdeeld 
over de dag.) 
Doe teatree olie (2 druppels) Eucalyptusolie (1 druppel), Pepermuntolie (1 druppel), Colloïdaal zilver (2 
theelepels) en waterstofperoxide 3% (2 theelepels) in een diffuaer en heb dit de hele dag en nacht aan 
staan. Inhaleer tweemaal per dag gedurende 3 tot 5 minuten (na het inbrengen van verse druppels). Als 
je geen diffuser hebt, doe deze druppels dan in heet water en adem 3 tot 5 minuten in. 

Let op: als je een arts, tandarts, medisch personeel of verpleegkundige bent die met mogelijke COVID-
19 geïnfecteerde patiënten werkt, of als je op de IC werkt, ga dan naar het Fase 3-protocol. Blijf dit 
doen totdat de crisis voorbij is of jouw immuniteit wordt bevestigd door een antistoffentest tegen 
COVID19. 

Risicocategorie 2 Fase 1 - Er bestaat een vermoeden van besmetting met COVID-19.   

Neem A Support 1: 6 keer per dag 1 druppel (ochtend, koffietijd, middag, theepauze, avond en voor het 
slapen).  
Ga 5 dagen door nadat alle symptomen verdwenen zijn en ga dan naar fase 4. 
Extra tips: Neem extra Vitamine C (volwassenen 9000 mgr., kinderen onder 12 jaar 3000 mgr. verdeeld 
over de dag) Doe teatree olie (1 tot 2 druppels), eucalyptusolie (1-2 druppels) pepermuntolie (1-2 
druppels), Colloïdaal zilver (2 theelepels) en waterstofperoxide 3% (2 theelepels) in een diffuser en 
inhaleer 6 keer per dag gedurende tenminste 3-5 minuten, neem je remedies voor de inhalatie. Als je 
geen diffuser hebt, doe deze druppels dan in heet water en adem 3-5 minuten in. 
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Risicocategorie 2 Fase 2 - Er is bevestiging van een infectie, of je symptomen verergeren of je wordt 

positief getest op COVID-19  

Neem een steun 1: Elke 30 minuten (2 druppels in een glas water en neem elke 30 minuten een slokje). 
Als je slaapt, neem dan alleen in als je wakker wordt, je hoeft het alarm niet in te stellen om wakker te 
worden. 
Ga verder met het Fase 4-protocol nadat alle symptomen verdwenen zijn of veel beter. 
Extra tips: Neem extra Vitamine C (volwassenen 12.000 mgr., kinderen onder 12 jaar 3000 mgr., 
verdeeld over de dag.) Doe teatree olie (1 tot 2 druppels), eucalyptusolie (1-2 druppels) pepermuntolie 
(1-2 druppels). Colloïdaal zilver (2 theelepels) en waterstofperoxide 3% (2 theelepels) in een diffuser en 
inhaleer elke 30 minuten per dag gedurende minstens 3 tot 5 minuten. Als je geen diffuser hebt, doe 
deze druppels dan in heet water en adem 3-5 minuten in. 

Risicocategorie 2 Fase 3 -  Wanneer er maar het geringste ongemak is met de ademhaling of het 

hoesten erger wordt, dan zit je in Fase 3.   

Let op: als jij je in fase 3 bevindt, moet je onmiddellijk een arts of ICU bellen; je moet je laten testen 
en controleren. De artsen willen misschien dat je stopt met deze Remedies, dring erop aan om ze te 
blijven innemen en ook Vitamine C, vraag of ze tot 24.000 mgr. per dag intraveneus Vitamine C 
kunnen geven om een Cytokine storm in de longen te voorkomen. 

Neem A Support 1: Elke 15 minuten (2 druppels in een glas water en neem elke 15 minuten een slokje). 
Als je slaapt, neem het dan in alleen als je wakker wordt, je hoeft het alarm niet in te stellen om wakker 
te worden. 
Ga verder met het Fase 4-protocol nadat de ademhaling normaal is. 
Extra tips: Neem zoveel extra Vitamine C in als je kunt verdragen zonder diarree te krijgen, als je diarree 
krijgt, neem dan 1000 mgr. minder. Begin bij 12.000 mgr. verdeeld over de dag, verhoog de volgende 
dag met 2000 mgr. etc. totdat je diarree krijgt. Kinderen onder 12 jaar 3000 mgr. Doe teatree olie (2 tot 
4 druppels), eucalyptusolie (2 druppels) pepermuntolie (1 druppel), Colloïdaal zilver (4 theelepels) en 
waterstofperoxide 3% (4 theelepels) in een diffuser en adem elke 15 minuten per dag tenminste 3-5 
minuten in. Als je geen diffuser hebt, doe deze druppels dan in heet water en adem 3-5 minuten in. 

Risicocategorie 2 Fase 4 - Je begint je beter te voelen en het ergste is voorbij, je herstelt van Fase 2 

of Fase 3. 

Waarschuwing: in sommige gevallen na een paar goede dagen, kunnen de symptomen weer met volle 
kracht terugkomen, dus blijf alert en houd vooral een hoge dosis Vitamine C en de long- en lymfe 
support gedurende 5 dagen aan. Blijf de diffuser gebruiken en de essentiële oliën inhaleren, 
gecombineerd met waterstofperoxide en colloïdaal zilver. Als je ademhaling erger wordt, bel dan 
onmiddellijk een dokter of ICU; het kan zijn dat jij je moet laten testen en controleren. De artsen 
kunnen willen dat je stopt met deze Remedies, dring erop aan om ze te blijven innemen en ook 
Vitamine C, vraag of ze intraveneus Vitamine C kunnen geven tot 24.000 mgr. per dag om een 
Cytokine storm in de longen te voorkomen. 

Neem A support 1: 6 keer per dag de eerste 3 dagen, dan 4 keer per dag de volgende 4 dagen en dan 
tot 3 keer per dag: (2 druppels in een glas water en neem zoals aangegeven) Als je slaapt, neem het dan 
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in wanneer je wakker wordt, maar houd de frequentie van de dag aan. 
Ga verder met het Fase 4-protocol gedurende twee weken, neem dan nog slechts één keer per dag 
gedurende twee weken. 
Extra tips: Verlaag je inname van Vitamine C tot 6000 mgr. voor een week en dan tot 3000 mgr. per dag. 
Doe teatree olie (2 druppels), eucalyptusolie (1 druppel) pepermuntolie (1 druppel), Colloïdaal zilver (2 
theelepels) en waterstofperoxide 3% (2 theelepels) in een diffuser en adem 6 keer per dag in gedurende 
minstens 3-5 minuten de eerste week en daarna tot 3 keer per dag. Als je geen diffuser hebt, doe deze 
druppels dan in heet water en adem 3-5 minuten in. 

_________________________________________________________________  

Risicocategorie 3-5 (Je hebt een medische geschiedenis en je loopt mogelijk een 
hoog risico) 

Risicocategorie 3-5 Fase 0 - Er zijn geen tekenen van infectie. 

Neem A Support 1:  Eerste week: 1 keer per dag 1 druppel (voor het slapen). 
Tweede week: 2 keer per dag 1 druppel (ochtend, middag en voor het slapen). 
Derde week en verder: 3 keer per dag 1 druppel (voor het slapen). 
Ga door voor 2 maanden en begin opnieuw als de LOCKDOWN voor 2 maanden voorbij is (ter 
bescherming tegen de tweede golf van infecties). 
Extra tips: Neem extra Vitamine C (volwassenen 6000 mgr., kinderen onder 12 jaar 2000 mgr., verdeeld 
over de dag.) 
Doe teatree olie (2 druppels), eucalyptusolie (1 druppel), pepermuntolie (1 druppel), Colloïdaal zilver (2 
theelepels) en waterstofperoxide 3% (2 theelepels) in een diffuser en heb dit de hele dag en nacht aan 
staan. Inhaleer tweemaal per dag gedurende 3 tot 5 minuten (na het inbrengen van verse druppels). Je 
kunt het ook met heet water doen (de stoom inhaleren). 

Let op: als je een arts, tandarts, medisch personeel of verpleegkundige bent die met mogelijke COVID-
19 geïnfecteerde patiënten werkt, of als je op de IC werkt, ga dan naar het Fase 3-protocol. Blijf dit 
doen totdat de crisis voorbij is of jouw immuniteit wordt bevestigd door een antistoffentest tegen 
COVID19. 

Risicocategorie 3-5 Fase 1 - Er bestaat een vermoeden van besmetting met COVID-19.   

Neem A Support 1: 6 keer per dag 1 druppel (ochtend, koffietijd, middag, theepauze, avond en voor het 
slapen).  
Ga 5 dagen door nadat alle symptomen verdwenen zijn en ga dan naar fase 4.                                                                                  
Extra tips: Neem extra Vitamine C (volwassenen 9000 mgr., kinderen onder 12 jaar 3000 mgr.). Doe 
teatree olie (1 tot 2 druppels), eucalyptusolie (1-2 druppels) pepermuntolie (1-2 druppels), Colloïdaal 
zilver (2 theelepels) en waterstofperoxide 3% (2 theelepels) in een diffuser en adem 6 keer per dag 
gedurende minstens 3-5 minuten in, neem de remedies voor de inhalatie. Je kunt het ook met heet 
water doen (de stoom inhaleren). 

Risicocategorie 3-5 Fase 2 - Er is bevestiging van een infectie, of je symptomen verergeren of je 

wordt positief getest op COVID-19  
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Neem A Support 1: Elke 30 minuten (2 druppels in een glas water en neem elke 30 minuten een slokje). 
Als je slaapt, neem het dan alleen in als je wakker wordt, je hoeft het alarm niet in te stellen om wakker 
te worden. 
Ga verder met het Fase 4-protocol nadat alle symptomen verdwenen zijn of veel beter. 
Extra tips: Neem extra Vitamine C (volwassenen 12.000 mgr., kinderen onder 12 jaar 3000 mgr., 
verdeeld over de dag.) Doe teatree olie (1 tot 2 druppels), eucalyptusolie (1-2 druppels), pepermuntolie 
(1-2 druppels),. Colloïdaal zilver (2 theelepels) en waterstofperoxide 3% (2 theelepels) in een diffuser 
en inhaleer elke 30 minuten per dag gedurende minstens 3-5 minuten. Je kunt het ook met heet water 
doen (de stoom inhaleren). 

Risicocategorie 3-5 Fase 3 -  Als er maar het geringste ongemak is met de ademhaling of als het 

hoesten erger wordt, dan zit je in Fase 3.   

Let op: als jij je in fase 3 bevindt, moet je onmiddellijk een arts of ICU bellen; je moet je laten testen 
en controleren. De artsen willen misschien dat je stopt met deze Remedies, dring erop aan om ze te 
blijven innemen en ook Vitamine C, vraag of ze tot 24.000 mgr. per dag intraveneus Vitamine C 
kunnen geven om een Cytokine storm in de longen te voorkomen.  

Neem A Support 1: Elke 15 minuten (2 druppels in een glas water en neem elke 15 minuten een slokje). 
Als je slaapt, neem het dan alleen in als je wakker wordt, je hoeft het alarm niet in te stellen om wakker 
te worden. 
Ga verder met het Fase 4-protocol wanneer de ademhaling normaal is. 
Extra tips: Neem zoveel extra Vitamine C als je kunt verdragen zonder diarree te krijgen. Als je diarree 
krijgt, neem dan 1000 mgr. minder, begin bij 12.000 mgr. verdeeld over de dag, verhoog de volgende 
dag met 2000 mgr. etc. totdat je diarree krijgt. Kinderen onder 12 jaar 6000 mgr. Doe teatree olie (2 tot 
4 druppels), eucalyptusolie (2 druppels), pepermuntolie (1 druppel), Colloïdaal zilver (4 theelepels) en 
waterstofperoxide 3% (4 theelepels) in een diffuser en adem elke 15 minuten per dag minstens 3-5 
minuten in. Als je geen diffuser hebt, doe deze druppels dan in heet water en adem 3-5 minuten in. 

Risicocategorie 3-5 Fase 4 - Je begint je beter te voelen en het ergste is voorbij, je herstelt van Fase 

2 of Fase 3. 

Waarschuwing: in sommige gevallen na een paar goede dagen, kunnen de symptomen weer met volle 
kracht terugkomen, dus blijf alert en houd vooral een hoge dosis Vitamine C en de long- en lymfe 
support gedurende 5 dagen aan. Blijf de diffuser gebruiken en de essentiële oliën inhaleren, 
gecombineerd met waterstofperoxide en colloïdaal zilver. Als je ademhaling erger wordt, bel dan 
onmiddellijk een dokter of ICU; het kan zijn dat jij je moet laten testen en controleren. De artsen 
kunnen willen dat je stopt met deze Remedies, dring erop aan om ze te blijven innemen en ook 
Vitamine C, vraag of ze intraveneus Vitamine C kunnen geven tot 24.000 mgr. per dag om een 
Cytokine storm in de longen te voorkomen. 

Neem A support 1: 6 keer per dag de eerste 3 dagen, dan 4 keer per dag de volgende 4 dagen en dan 
tot 3 keer per dag: (2 druppels in een glas water en neem zoals aangegeven). Als je slaapt, neem het dan 
in als je wakker wordt, maar houd de frequentie van de dag aan. 
Ga verder met het Fase 4-protocol gedurende twee weken, neem dan nog slechts één keer per dag 
gedurende twee weken. 
Extra tips: Verlaag je inname van Vitamine C tot 6000 mgr. voor een week en dan tot 3000 mgr. per dag. 
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Doe teatree (2 druppels), eucalyptusolie (1 druppel), pepermuntolie (1 druppel), Colloïdaal zilver (2 
theelepels) en waterstofperoxide 3% (2 theelepels) in een diffuser en adem 6 keer per dag in gedurende 
minstens 3-5 minuten de eerste week en daarna tot 3 keer per dag. Als je geen diffuser hebt, doe deze 
druppels dan in heet water en adem 3-5 minuten in. 

Hoe te gebruiken: A Support 2 (Homeopathische Vaccinatie tegen COVID-19) 

Fase 0: voor alle Risicogroepen is het gebruik hetzelfde: 

Je voelt je normaal. 

1e week 1 keer per week 2 druppels in de ochtend en 2 druppels voor het slapen. 
2e week 2 keer per week 2 druppels in de ochtend en 2 druppels voor het slapen. 

3e week 3 keer per week 2 druppels in de ochtend en 2 druppels voor het slapen (Maandag -Woensdag- 
& Zaterdag)    Ga hier minstens 3 maanden mee door.  

Fase 1: voor alle Risicogroepen is het gebruik hetzelfde: 

Als je denkt dat je misschien geïnfecteerd bent: Verhoog de frequentie tot 4 keer per dag 2 druppels of 
doe 2 druppels in een glas water en neem 4 keer per dag een slok.                                                                                                       
Ga hier minstens 1 week mee door en ga dan, als jij je goed voelt naar Fase 4.  

Fase 2: voor alle risicogroepen is het gebruik hetzelfde: 

Je bent bevestigd dat je geïnfecteerd bent: Verhoog de frequentie tot elke 30 minuten 2 druppels of 
doe 2 druppels in een glas water en neem elke 30 minuten een slok. 
Ga hier minstens 1 week mee door en ga dan, als jij je goed voelt naar Fase 4.  

Fase 3: voor alle risicogroepen is het gebruik hetzelfde: 

Je hebt ademhalingsmoeilijkheden. Verhoog de frequentie tot elke 15 minuten 2 druppels of doe 2 
druppels in een glas water en neem elke 15 minuten een slokje. Inhaleer ook om de 15 minuten voor 
minstens 3 minuten de olie-combinatie met Colloïdaal Zilver en waterstofperoxide. 
Ga door met deze frequentie totdat jij je veel beter voelt en ga dan naar Fase 4.  

Fase 4: voor alle Risicogroepen is het gebruik hetzelfde: 

Je bent aan het herstellen. Neem 1 keer per dag voor het slapengaan 2 druppels. 
Ga door voor 4 weken.  
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Hoe te gebruiken: Lymfe Support, Lung Support & Detox Support 

Fase 0: voor alle Risicogroepen is het gebruik hetzelfde: 

Je voelt je normaal. 

Lymfe Support: 3 keer per dag 1 druppel voor de maaltijd. Neem puur of in een glas water. 
Lung Support: 3 keer per dag 1 druppel voor de maaltijd. Neem puur of in een glas water. 
Detox Support: 3 keer per dag 1 druppel voor de maaltijd. Neem puur of in een glas water. 

Neem het puur in: je kunt de ene na de andere Remedie innemen, maar houd elke Remedie 3 minuten 
in je mond, neem dan een paar slokjes water en neem dan de volgende. Herhaal de procedure. 

Gebruik 1 of 2 druppels in een glas water: Drink het glas water, spoel je mond met schoon water en 
neem dan de volgende. 

Fase 1: voor alle Risicogroepen is het gebruik hetzelfde: 

Als je denkt dat je misschien geïnfecteerd bent: Verhoog de frequentie tot 4 keer per dag. Neem puur 
in of in een glas water. 
Ga hier minstens 1 week mee door en ga dan, als jij je goed voelt naar Fase 4.  

Fase 2: voor alle risicogroepen is het gebruik hetzelfde: 

Je bent bevestigd dat je geïnfecteerd bent: Verhoog de frequentie tot elke 30 minuten 2 druppels of 
doe 2 druppels in een glas water en neem elke 30 minuten een slok. 
Ga hier minstens 1 week mee door en ga dan, als jij je goed voelt naar Fase 4.  

Fase 3: voor alle risicogroepen is het gebruik hetzelfde: 

Je hebt ademhalingsmoeilijkheden. Verhoog de frequentie tot elke 15 minuten 2 druppels of doe 2 
druppels in een glas water en neem elke 15 minuten een slokje. 
Ga door met deze frequentie totdat jij je veel beter voelt en ga dan naar Fase 4.  

Fase 4: voor alle Risicogroepen is het gebruik hetzelfde: 

Je bent aan het herstellen. Neem vier keer per dag, drie keer voor de maaltijd en voor het slapengaan 2 
druppels. 
Ga door voor 4 weken.  

_________________________________________________________________  

Economisch gebruik: Als jij meer dan één persoon in je huishouden hebt, kun je de druppel remedie in 
een glas water doen, goed roeren en iedereen een slokje geven om te drinken.  
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De ingrediënten:  

1. A Support 1: Actieve frequenties van: Elaps corallinus, Drosera rotundifolia, Ferrum 
Phosphoricum, Mercurius solubilis & Vincetoxicum officinale. 

2. A Support 2: Actieve frequenties van: Tesla-frequenties van COVID-19  
3. Lymfe Support: Actieve frequenties van: Acidum silicium, Baryta carbonica, Cundurango Silicea 

& Thuja occidentalis.  
4. Detox Support: Actieve frequenties van: Arnica montana, Carduus marianus, Chelidonium 

majus, Lachesis mutis, Solidago virgaurea, Sulfur & Thuja occidentalis.  
5. Lung Support: Actieve frequenties van: Acidum Phosphoricum, Fagus sylvatica, Bryonia alba, 

Lycopodium, Natrium muriaticum, Ornithogalum umbellatum, Strychnos ignatia & Phosphorus.  

De ingrediënten worden bereid en nauwkeurig gekalibreerd op een speciale manier die niet door 
anderen kan worden gekopieerd. Eigen proces ontwikkeld door Drs. Martina’s team van experts. 

 

Medische disclaimer: Dit programma is gebaseerd op het onderzoek van Drs. Martina en zijn team met 
Chinese klanten aan het begin van de COVID-19-uitbraak in Wuhan. Zijn cliënten combineerden zijn 
advies met visualisatie-oefeningen, ademhalingsoefeningen, tikken van acupressuurpunten en het 
luisteren naar een audioprogramma. Niets van dit alles bewijst dat deze Remedies een infectie zullen 
voorkomen of sneller zullen helpen genezen bij infectie. Maar op basis van de resultaten van duizenden 
Chinese cliënten die met deze programma’s werkten, waren de resultaten indrukwekkend. Dit 
programma is niet getest in klinische proeven, noch goedgekeurd door de medische autoriteiten en 
niemand mag ervan uitgaan dat ze hun arts niet moeten raadplegen in geval van een vermoedelijke 
infectie. Dat gezegd hebbende, is het duidelijk dat je kansen beter zijn met een homeopathische nosode 
(vaccinatie-achtig effect) en een ondersteuningsprogramma als je ziek wordt. Dit is een programma om 
je zo goed mogelijk voor te bereiden. Een bedrijf waar Drs. Martina bij is aangesloten, krijgt een royalty 
vergoeding van de verkoop van deze Remedies. Drs. Martina zelf ontvangt geen vergoeding voor deze 
Remedies. Je hebt de vrije keuze om andere manieren te vinden om jezelf gezond te houden. Voor meer 
informatie over deze oefeningen en eventuele andere vragen: covid@christallin.com. 

 

VEELGESTELDE VRAGEN: 

V: Welk merk Colloïdaal Zilver moet ik gebruiken?  
Antwoord: Colloïdaal zilver moet worden gemaakt op 60.000 Volt, er zijn veel colloïdaal zilver 
gemaakt op 220 Volt. De colloïdale zilveroplossingen zouden troebel moeten zijn. Wij gebruiken 
alleen van www.optimaformula.nl, omdat we weten dat het volgens deze regels wordt 
gemaakt. 
 
V: Ook dezelfde vraag voor de aroma-oliën. 
Antwoord: We gebruiken die van dōTERRA (ze zijn van topkwaliteit), Vielharmonie (Duitsland), 
Lakshmi (Italië). Je kunt de link van ons (dōTERRA) krijgen door een e-mail te sturen naar 
support@roymartina.com.  

mailto:support@roymartina.com
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V: Ik wil ook de Healy-app gebruiken, ondersteunt dat dit programma  
Antwoord: De Healy-app is de beste ondersteuning voor het welzijn en vitaliteit. Ze hebben een 
Immune Booster programma dat ik aanbeveel voor alle mensen hoger dan Risicogroep 1. Voor 
informatie stuur een e-mail naar healy@christallin.com  
 
V: Moet ik de druppels preventief innemen? 
Antwoord: Ja, het hele idee is om zo snel mogelijk immuniteit te creëren met zoveel mogelijk 
mensen. Hoe meer mensen immuun worden, hoe sneller we uit de problemen zijn, 
 
V: Hoe neem ik ze in de verschillende fasen. 
Antwoord: Daarom hebben we nu dit boekje, het is allemaal uitgelegd, Fasen en Risicogroepen. 
De enige twee die verschillen voor verschillende Risicogroepen zijn de A-Viral Support 1 & 2.  
 
V: Kunnen we ze allemaal in 1 glas doen en het gemengd drinken?  
Antwoord: Nee, sommigen kunnen worden gecombineerd, anderen niet. 
Je kunt A-Viral Support 1 en Lymfe Support combineren: je kunt 1 druppel van elk in 1 glas water 
doen. Je kunt A-Viral Support 2 combineren met Lung Support: je kunt 1 druppel van elk in 1 glas 
water doen.  

Neem de Detox Support apart en drink daar een groot glas water bij. 

 
V: Begint iedereen in Fase 0? 

Antwoord: Ja. 

 
V: Hoe lang duurt het voordat het lichaam immuniteit opbouwt? 
Antwoord: We weten het niet precies, normaal gesproken duurt dat 2 tot 4 weken. 
 
V: Ik moet medicijnen nemen vanwege een auto-immuunziekte, wat moet ik doen? 
Antwoord: Je zit in Risicogroep 3-5, zie de richtlijnen. 
 
V: Ik heb ook Epstein-Bahr-virus, helpt dit? 
Antwoord: Ja, de Anti-Viral Support activeert het immuunsysteem tegen alle virussen. 
 
V: Als ik 1 druppel in een glas water doe, hoe lang blijft dat dan goed? Ik wil graag delen met 
een familielid dat niet in hetzelfde huis woont. 
Antwoord: Ik zou het niet aanraden om het de volgende dag te gebruiken, alleen voor dezelfde 
dag. Het is economisch genoeg om een halve fles naar je familielid te sturen. 
 

V: Mijn ouders (83 en 86) geloven niet in homeopathie en wilden het vaccin niet innemen, dus 
gaf ik hen stiekem één druppel voor alle vijf de remedies (in het water, de wijn en het ijs): zullen 
ze toch werken? 
  

mailto:healy@christallin.com
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Antwoord: De druppels werken in de vloeistoffen, dus geen probleem, geef ze de A2 (de 
belangrijkste), indien mogelijk, apart. Probeer in totaal 12 doseringen verspreid over een dag te 
geven (langer is oké), dat is de fast track. Dat is voor de vaccinatie, tussendoor de A1 geven. De 
rest is mogelijk. Meng de A2 niet met andere homeopathische middelen, voor de zekerheid. 
 
V: Is er een Healy-programma dat je aanbeveelt om samen met het vaccin te gebruiken? 
Antwoord: De nieuwe Immuun Booster. Ze geven het weg als een gratis upgrade. 
 
V: Er is een grote discussie over de maskers: zijn ze effectief? Is het juist dat iedereen het moet 
dragen? Zo ja, welk type? 
Antwoord: Het type is minder belangrijk, spray binnen en buiten met een mix van colloïdaal 
zilver en teatree olie. Na 4 weken vaccinatie maak jij je geen zorgen meer over de maskers, je 
wilt besmet raken, zodat je immuniteit krijgt. Het masker beschermt tegen besmetting van 
anderen en beschermt een beetje tegen besmetting door microdruppels wanneer we spreken! 
 
V: Kan iemand herstellen met een slecht hart, slechte nieren en een slechte conditie na een 
longprobleem in het ziekenhuis (hij had vloeistoffen in de longen)?  
Antwoord: Dit vereist tijd en een speciale behandeling. Ik raad een Healy, dit programma en 
extra Co-Q 10 enzymen aan. 
 

V: Waar kan ik de beste vitaminen krijgen?  
Antwoord: wij krijgen de onze van info@quantuminnergame.com, zij hebben alles wat we 
nodig hebben en meer van een natuurlijk merk. 
 

V: Zijn er risico's verbonden aan het Anti-Viral Support pakket?  
Antwoord: Het grootste risico is dat jij je giftige stoffen heel snel vrijgeeft en wat hoofdpijn 
krijgt of dat je lichte koorts krijgt. Maar dat zijn genezende effecten, geen bijwerkingen.  
 
V: Wat te doen met een 36-jarige met een halve long en een beschadigde 2e long als gevolg van 
defecte genen, COPD en Emfyseem? Is er iets dat helpt bij de ademhaling, mogelijk een 
essentiële olie? 
Antwoord: Krijg hem zo snel mogelijk op Anti-Viral Support. www.optimaformula. nl. Hij is zeer 
risicovol en moet zo snel mogelijk immuniteit opbouwen. Zie de richtlijnen voor Risico 
Categorie 5. Neem het zelf ook in en alle andere gezinsleden. Volg de druppels op de 
verpakking voor de andere 4 remedies. 
 
V: Mijn dochter had vroeger veel longproblemen. Sinds 4 jaar niet meer, maar ze heeft als kind 
vaak antibiotica gehad. Wat is ze als risicogroep?  
Antwoord:  Ze zit in de 2e Risicogroep, licht risico, het is het beste om Anti-Viral Support te 
nemen omdat het ook longbescherming omvat. 
 
V: Antivirale verpakking: Hoe houd ik dit na opening en hoe lang is het nog goed? 
Antwoord: Het zal zeker goed zijn voor 20 jaar, niet opslaan in de zon, maar anders blijft het 
lang goed (ook geen verwarming of microgolven). 

http://www.optimaformula.nl/
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V: Hoe kan ik mijn immuunsysteem extra beschermen? Ik werd twee jaar geleden 
gediagnosticeerd met broncho-ectase. Hiervoor neem ik Azythromycine (3 keer per week), een 
antibioticum, dat ik volgens de artsen permanent moet innemen. Ik neem probiotica (de dokter 
zei niet dat dit nodig was). 
Hoe kan ik extra zorgdragen voor mijn darmflora, want dit is ook belangrijk voor de immuniteit? 
Ik neem al Vit. A, C en D en zink. 
Antwoord: Het belangrijkste is om homeopathische vaccinaties te nemen en de richtlijnen te 
volgen. 
 
V: Ik bestel het Anti-Viral Support pakket en het colloïdaal zilver online bij optimaformula 
website. Is dit genoeg om ons te beschermen tegen het virus? Ik heb me ook opgegeven om de 
workshop van Roy Martina te volgen dit weekend. Moet ik ook de THCV-olie bestellen? Kun je 
mij dat laten weten? 
Antwoord: Ja.  
 
V: Aangezien ik fibromyalgie heb en al een zwakker immuunsysteem heb. Kan ik de Anti-Viral 
Support nemen? Ik gebruik reguliere medicatie en heb nu chronische pijn en spierspanning. 
Antwoord: Het heeft geen invloed op chemische stoffen, het communiceert op 
frequentieniveau met je energetische regulatiesysteem. Het kan zijn dat je wat 
ontgiftingssymptomen krijgt omdat het ook de virussen aanpakt die al in je lichaam verborgen 
zitten, waardoor het in eerste instantie lijkt of de symptomen toenemen, maar dat is een goed 
teken, volg de richtlijnen. 
 
V: Anti-Viral pakket in combinatie met andere medicijnen, hoe ga je hiermee om? 
Antwoord: Het kan gecombineerd worden met elk ander soort medicijn.  
 
V: Hoe lang is het raadzaam om deze antivirale ondersteuning te gebruiken? 
Antwoord: Ik zou het gewoon gebruiken zolang je niet zeker weet of je geïnfecteerd bent met 
de COVID-19. 
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ADDENDUM: COVID-19: Cytokine Storm & Vitamine C 

“Cytokinen zijn inflammatoire immunologische proteïnen die er zijn om infecties te bestrijden 

en kankers af te weren, maar als ze niet onder controle zijn, kunnen ze je heel ziek maken.” 

Een cytokine storm is het resultaat van een op hol geslagen immuunsysteem. De lichaamseigen 

killer immuuncellen zijn vaak defect, wat resulteert in een verhoogde productie van 

ontstekingseiwitten die kunnen leiden tot orgaanfalen en de dood. 

Niemand weet waarom sommige mensen - en anderen niet - deze reactie ontwikkelen; maar er 

zijn waarschijnlijk wel risicofactoren voor de gastheer, waaronder genetische mutaties in genen 

die bijdragen aan een familiaire vorm van deze ziekte. 

Een Vroege Grote Dosis Intraveneuze Vitamine C is de Keuzebehandeling voor 2019-nCov 
Pneumonie 

Richard Z Cheng, MD, PhD; Hanping Shi, MD, PhD; Atsuo Yanagisawa, MD, PhD; Thomas Levy, 
MD, JD; Andrew Saul, PhD. 

(OMNS 16 februari 2020) De 2019-nCov-epidemie (coronavirus) is ontstaan in Wuhan, China en 
verspreidt zich nu naar vele andere continenten en landen, waardoor het publiek bang wordt. 
Het ergste is dat er geen vaccin of specifieke antivirale middelen voor 2019-nCov beschikbaar 
zijn. Dit draagt bij aan de angst van het publiek en de sombere vooruitzichten. Een snelle, snel 
inzetbare en toegankelijke, effectieve en ook veilige behandeling is dringend nodig om niet 
alleen die patiënten te redden, om de verspreiding van de epidemie te beperken, maar ook 
zeer belangrijk in de psychologische zekerheid voor mensen wereldwijd en voor de Chinezen in 
het bijzonder. Acuut orgaanfalen, met name longfalen (acuut respiratoir noodsyndroom, 
ARDS) is het belangrijkste mechanisme voor het overlijden van 2019-nCov. Aanzienlijk 
verhoogde oxidatieve stress als gevolg van het snel vrijkomen van vrije radicalen en cytokinen 
enz. is het kenmerk van ARDS dat leidt tot cellulair letsel, orgaanfalen en de dood. Vroegtijdig 
gebruik van antioxidanten met een grote dosis, vooral vitamine C (VC), speelt daarom een 
sleutelrol in de behandeling van deze patiënten. Wij doen een beroep op alle leidinggevenden, 
en op degenen die directe hulp bieden aan patiënten, om dapper en snel een grote dosis 
intraveneuze vitamine C (IVC) toe te passen om deze patiënten te helpen en deze epidemie te 
stoppen. 

2019-nCov is een zich snel ontwikkelende epidemie met een hoge morbiditeit en mortaliteit. 

Wang et al. meldt 26% van de IC-toelatingen en 4,3% van de sterftegevallen in hun 138 
bevestigde gevallen [1]. Chen et all rapporteren dat van de 99 bevestigde 2019-nCov patiënten, 
17 (17%) patiënten ARDS ontwikkelden en, onder hen, 11 (11%) patiënten verergerden in een 
korte periode en stierven aan meervoudig orgaanfalen. 

http://www.orthomolecular.org/resources/omns/v16n11.shtml#Ref1
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Verhoogde oxidatieve stress, een onderliggende “cytokine storm”, leidt tot ARDS, de 
belangrijkste pathologie van de hoge mortaliteit van deze pandemische virale infecties. 
Cytokine storm-geïnduceerde ARDS is de belangrijkste pathologie die leidt tot de dood van 
deze patiënten [2]. Intraveneuze vitamine C gaat effectief oxidatieve stress tegen. 

 

 
 
 

http://www.orthomolecular.org/resources/omns/v16n11.shtml#Ref2

