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Begin 

 

Je gezondheid begint in de eerste plaats bij jezelf.  

Helaas is niet iedereen geboren met een top gezondheid, maar laten we 

aannemen dat voor het merendeel van de bevolking dit wel het geval is. Dit 

boekje bestaat hoofdzakelijk uit raadgevingen voor aandoeningen, waarbij ik 

ervan uitga dat ze zullen helpen.  

Als je het niet probeert, weet je het niet. De ervaring is het ultieme bewijs. We 

zouden onszelf als mens veel leed kunnen besparen, als we maar wisten wat we 

konden doen. Dit boekje bevat praktijkkennis die kan helpen.  Aan jou de keuze.  

 

De in dit werk uitgedrukte meningen en ervaringen zijn persoonlijk en geenszins 

bedoelt om geneeskundig advies bij een erkende arts te vervangen.  Ze geven 

enkel mijn persoonlijke visie en ervaring weer.  Noch dienen de adviezen als een 

vorm van geneeskunde geïnterpreteerd te worden.  De onderstaande 

bevindingen zijn niet gecontroleerd door het Europees Geneesmiddelen Bureau 

op hun werking en bijdrage aan de ondersteuning van uw gezondheid.  Noch 

door het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten.  

Alle door u gebruikte informatie hieronder dient dan enkel en alleen op uw eigen 

verantwoordelijkheid te gebeuren en ontslaat u niet van het doen van onderzoek 

naar de informatie en het raadplegen van bevoegde personen in het vakgebied 

van de geneeskunde en de erkende instanties. 

 

Water 

 

De eerste opdracht is: drink genoeg water!  

Nu ja, wat is genoeg water? In België zou dat ongeveer 2 liter zijn… in warme 

landen natuurlijk meer… ’ Daarna start de discussie: wat is zuiver water?  

Hiervoor laat ik mij inspireren door wetenschappelijke analyses, in de hoop dat 
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ze onpartijdig zijn. Je mag zelf op onderzoek gaan, want voor elk land zal dit 

anders zijn.  

Om de kwaliteit van het drinkwater te verbeteren is het aangeraden om EM 

keramiek pijpjes toe te voegen of iets anders (shungite, moringa,…). Momenteel 

gebruik ik zelf gefilterd water met daarin een EM keramiek pijpje in combinatie 

met kristallen. Met water bedoel ik zuiver water en geen softdrinks, koffie of 

alcohol. Kruidenthee kan uiteraard ook.  

Iemand die niet genoeg water drinkt, krijgt last van zijn nieren. Die zijn meestal 

gevoelig bij aanraking en de lymfen zijn hoogstwaarschijnlijk opgezwollen. Bij 

een osteopathisch onderzoek vallen de meeste mensen door de mand. Water is 

letterlijk leven en in leven blijven.  

Lets enjoy water… and make it affordable for everyone. Diegenen die water niet 

goed verteren, raad ik aan om venkelthee te maken van venkelzaadjes. Meestal 

lukt het hen om dit te drinken als water drinken moeilijk is. 

 

Beweging 

 

Dit lijkt logisch, maar vereist toch enige uitleg. Wij hebben allemaal veel 

beweging nodig want rust, roest.  Als iemand op behandeling komt, zeg ik 

dikwijls dat het oliën van de scharnieren één van mijn specialiteiten is, zoals een 

mecanicien. Ik probeer alles los te maken.  

Hoe ouder iemand wordt, hoe strammer het lichaam is. Die tendens is duidelijk 

zichtbaar in de bevolking. Bewegingen om het lichaam soepel te houden zijn 

onder meer: wandelen, zwemmen, tai-chi en trampoline springen. Voel je je 

fysiek en mentaal beter na een sport dan is het goed… dan is het de ervaring die 

het bewijs geeft. Je hoeft het niet te geloven, probeer het uit, ervaar het en je 

bewijs heb je. Het goedkoopste onderzoek ooit.  
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Eten 

 

Gezond eten… is een complex en veel besproken onderwerp. Het liefst blijf ik bij 

de basis: verbod van consumptie van witte suiker. In de osteopathie noemt  dit 

‘het zoete vergif’. Niettemin laat de overheid het toe in tal van  

voedingsmiddelen: chips, charcuterie, confituur, e.a. Waarom laat de overheid 

dit toe … ???  Laten we het vervangen door ongeraffineerde rietsuiker of nog 

beter oerzoet, melasse, pure stevia of originele berkensuiker uit Finland. Als de 

overheid het toelaat in verschillende ingrediënten is het raadzaam om de 

voedseletiketten op de verpakkingen grondig te lezen. Zo  beslis je zelf wat je 

eet.  

Smaakversterkers en de ontelbare E–nummers, zijn sterk belastend voor ons 

lichaam. Opnieuw de opdracht om ze te vermijden en te zoeken naar andere 

producten. In het begin is het zoeken, maar je lichaam en geest zullen je 

dankbaar zijn en er zullen zich minder ziektes nestelen in je lichaam. Hoe groter 

de immuniteit, hoe minder kans op ziektes. En de grootste immuniteit bevindt 

zich in de darmen. Vermijd ook genetisch gemanipuleerd voedsel indien 

mogelijk.  

Bij tarwe zijn er gluten die  een ontsteking in je darmen kunnen veroorzaken. 

Spelt heeft ook gluten maar deze zijn verschillend en de darmen reageren 

hierop positief. Vroeger bestond er geen witte suiker, geen E-nummers en geen 

smaakversterkers.  

De wijsheid van onze voorouders is niet te onderschatten, ze hadden wel geen 

vliegtuigen, maar aten wel gezonder. Ze fermenteerden hun voedsel. Dit is een 

manier om voedsel langer te bewaren zonder koelkast. Door de fermentatie 

ontstaan gezonde micro-organismen voor het lichaam. Deze techniek kan je nu 

gemakkelijk vinden op het internet, in boeken of in andere bronnen. Ik ben er 

niet mee opgegroeid, maar ik moet zeggen, het is lekker en gezond. Een 

dagelijkse dosis is zeker een aanrader.  

Spijtig dat het nog niet zoveel verkocht wordt in de winkels. Ooit had ik eens 

zuurkool gekocht… ; buikpijn, migraine en geconstipeerd.  
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Wat was er mis? De zuurkool was niet op de originele methode gemaakt met 

alle gevolgen van dien. Sommige winkels verkopen nog zuurkool gemaakt  op de 

originele wijze: informeer je dus. Wanneer ik zelf zuurkool maak heb ik 

helemaal geen last.   

 

Denkwijze 

 

Wat speelt er allemaal af in iemands hoofd? Nu dat is een schatkist die nog niet 

helemaal ontdekt is… Men beweert al veel te weten, maar gelukkig nog niet 

alles. Want zolang er mensen zijn met slechte bedoelingen is het beter zo. Toch 

ben ik me ervan bewust, dat de media een grote invloed heeft op eenieder die 

kijkt en luistert en dit is niet altijd zo onschuldig als het lijkt.  

 

Auteur Phyllis Krystal heeft het eenvoudig opgedeeld in: het ego en het high C. 

Haar technieken zijn zeker van toepassing bij ieder van ons,  eenvoudig en 

doeltreffend. De boodschap is: blijf in contact met high C… en het leven op 

aarde wordt meer harmonieus. Het is echt een kunst, want het vergt 

vertrouwen om blindelings high C te volgen en niet het oude, gekende ego. Haar 

visualisatie technieken zijn een aanrader op verschillende vlakken (individu, 

relatie, bescherming,…) in haar boeken vind je uitgebreid informatie. 

 

Ons hoofd (denkwijze) is niet gescheiden van ons lichaam, dus alles wat je denkt 

en voelt heeft effect op je fysiek lichaam. In mijn ogen beïnvloedt het zelfs de 

omgeving waar je je bevindt, omdat we allemaal inherent verbonden zijn met 

elkaar. Een mooie vergelijking die ik hierover heb opgevangen is, dat de actie 

van één individu zich verspreidt  zoals een kaarsje dat in een donkere ruimte 

brandt …..mooi hé? Dus iedereen die zich in die ruimte bevindt, ziet een beetje 

licht….laten we allemaal een kaarsje branden zou ik zeggen.  
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Voelen 

 

De techniek van mijn behandelingen… is eigenlijk een lekkere soep. Het 

voornaamste ingrediënt is ‘voelen’.    Zoals de uitdrukking zegt: oefening baart 

kunst. De ene kan het al vlugger dan de ander, maar we houden hier geen 

competitie, we geven gewoon uitleg. 

 

Door de voeten voel ik heel het lichaam, doe zelf de test. Laat je vriend of 

vriendin of iemand anders op de grond in ruglig liggen en duw eens aan de 

voeten naar het hoofd toe en weg ervan. Bewegen enkel de voeten of enkel de 

benen of beweegt gans het lichaam tot het hoofd mee? Wanneer het lichaam 

volledig mee schudt als een lappen pop, dan zit je goed. Aan de  delen van het 

lichaam die niet mee bewegen, is er nog werk aan de winkel. Meestal doe ik de 

voeten op het einde en niet in het begin, zo ken ik de stand van zaken en weet 

ik wat er nog te doen valt. Je kunt de voeten ook naar links en rechts 

draaien/schudden en dit dan afwisselend/tegelijkertijd… zo schudt het lichaam 

ook. Dit is ook een test en beide testen werken helend. Er is wel kracht voor 

nodig. Een goede tip: gebruik je lichaamsgewicht want zelfs iemand van 120 kg 

hoor je in beweging te zetten en dat lukt je best. De meeste mensen vinden het 

heerlijk als je dit doet in de 2 richtingen op een aangenaam ritmisch tempo. Dit 

zijn oefeningen die ontspannend werken, ook voor mensen die last hebben van 

lage rugklachten.  

 

Hopelijk zijn de voeten proper indien niet, leg er gewoon een handdoek over en 

leg je handen op de handdoek en zo op de voeten. Niet iedereen is even 

hygiënisch en soms hangt er gewoon schimmel aan of iets anders. Kies zelf hoe 

je het wil aanpakken. Zorg ervoor dat de persoon ontspannen ligt. Het beste 

met een rol onder de knieën, dit is een meer ontspannen houding voor de 

benen dan wanneer ze gestrekt zijn. Zelfs mensen met Parkinson hebben hier 

baat bij, so no worry, gewoon doen.  
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De eerste persoon die mogelijk nadelen ervaart, heb ik nog niet ontmoet. 

Wanneer je moet stoppen en hoe lang? Als je een beetje fijngevoeligheid aan de 

dag legt en werkt vanuit je hart, ben je altijd juist, vanuit je hoofd kan het wel 

eens verkeerd zijn. De boodschap is: niet je wil gebruiken maar je hart en dan zit 

je goed.  

 

Wanneer de voeten zeer gevoelig zijn, is er mogelijk een ontsteking (je voelt dan 

de warmte ) en/of teveel aan urinezuur (nierfunctie). Je kan dan  beter het 

enkelgewricht vastnemen of de onderbenen. Soms voel ik dat er gewoon een 

spier is verkrampt of dat er een cyste aanwezig is. Bij een ontsteking leg je best 

geen druk met je handen erop, anders maak je het erger. Bij een teveel aan 

urinezuur, controleer je best de voedingsgewoonte, drinkgewoonte en de 

functie van de nieren. Ja, voeten kunnen je een gans verhaal vertellen.  

 

Controleer ook voedingsmiddelen die veel urinezuur bevatten zoals rabarber, 

chocolade, e.a. Soft drinks zijn uitermate slecht voor de nieren. Deze laatste 

takelen het eerste af met de ouderdom, daarom kom je pijnlijke voeten vooral 

bij ouderen tegen. Als de consumptie van deze middelen blijft aanhouden 

verergert de situatie. Speciaal voor de chocolade addicted people: probeer eens 

carobe in melk te doen in combinatie  met berkensuiker. Warm dit op en je hebt 

een heerlijk warm chocoladedrankje dat  gezond is. Echt een aanrader.  

 

Afslanken 

 

Goede informatie vind je op site van de Weston Price Foundation 

https://www.westonaprice.org/ op het internet. Deze site geeft vooral 

informatie over de gewoontes van onze voorouders en van inheemse volkeren. 

Echt een aanrader om te bestuderen en uit te proberen.  

 

Het is natuurlijk belangrijk dat je geen tekorten krijgt en in mijn ogen goede, 

gezonde voeding consumeert.  

https://www.westonaprice.org/
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Daarbij is het raadzaam om elke ochtend een halve koffielepel bicarbonaat  in 

water, yoghurt of soep (kies zelf maar) te nemen.  

 

Het is evident dat je hierbij giftige voedingsmiddelen weglaat: witte suiker, 

smaakversterkers, soft drinks, in de magnetron opgewarmd voedsel, gejodeerd 

zout, vlees dat vol hormonen zit en in erbarmelijke omstandigheden is gekweekt 

(stal). Sommige gekweekte vissen krijgen nog gezonde voeding en leven in 

gezonde omstandigheden. Spijtig genoeg is dit niet overal het geval en wordt 

het schadelijk voor de gezondheid van de mens. 

Keltisch zout en steenzout zijn gezond, in tegenstelling tot gejodeerd zout dat 

de bloeddruk doet stijgen.  

 

Ook de consumptie van zeewier krijgt de laatste tijd meer aandacht omdat het  

onder meer helpt bij het afvallen en nog vele andere heilzame eigenschappen 

heeft. Zeewier gecomprimeerd of in een gerecht vers gemaakt kan een 

positieve invloed hebben op het gewicht.  In Chili is het alom gekend, dat bij het 

eten van zeewier, je gemakkelijker afvalt. 

 

Mogelijk zijn er nog andere organen betrokken. Zo ja, is het raadzaam om dit 

door een ervaren osteopaat of andere therapeut te laten nakijken. Probeer ook 

de werking van deze organen te versterken.  

 

Ons ontbijt hangt samen met het soort werk dat we moeten verrichten. Eet 

vooral s ’middags en minimaliseer de avondmaaltijd. Eet s ’avonds niet te laat 

bij voorkeur voor 18.30 want hoe later je eet, hoe meer de kans dat het eten 

wordt omgezet in vet.   

 

Verminder zoveel mogelijk het gebruik van koolhydraten. Voor sommige 

mensen is het nuttig om tevens tarwe en lactose weg te laten. Je kan dan nog 

wel spelt eten… en kazen die quasi geen lactose meer bevatten.  
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Het is aangewezen om de juiste voedselcombinaties toe te passen. Jan Dries 

heeft hierover interessante boeken geschreven. Echt een aanrader.  

 

Voor mensen die veel afvallen in een korte tijd geldt de volgende gouden tip: 

doe spierkrachttraining. Ondertussen heb ik al veel mensen gehoord die na een 

afslankingskuur rugklachten kregen of door hun benen zakten. Voorkom deze 

problemen en sterk je lichaam fysiek aan.  

 

Arthritis 

 

Zoveel mensen hebben last van arthritis… 

 

een in mijn ogen auto-immune ziekte. De oorzaak ligt meestal in de darmen, 

daar begint mogelijk de ontsteking die zich uitbreidt naar de gewrichten. Naar 

mijn mening is het raadzaam om de darmen aan te sterken. De darmen kan je 

versterken met een probiotica en/of het recept van pater Romano Zago (een 

gefermenteerd product).  

Meer informatie vind je op de website: Meer informatie vind je op de mijn 

website https://www.caroline-verbist.com/aloe-arborescens.html (inclusief om 

het gefermenteerde product van pater Romano Zago rechtstreeks te kunnen 

aankopen of afhalen is tevens mogelijk).  

 

Er bestaat ondertussen ook een probioticum drink, vol met effectieve micro-

organismes, die heilzaam is voor het maag/darmstelsel. Het noemt een EM 

drink. Je kan het vinden bij EM verdelers.  

 

Meestal zijn de nieren ook verzwakt en kunnen ze onvoldoende urinezuur uit 

het lichaam verwijderen. Hierover vind je verder in de tekst adviezen bij het 

hoofdstuk over de ‘nieren’.  

https://www.caroline-verbist.com/aloe-arborescens.html
https://www.caroline-verbist.com/aloe-arborescens.html
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Het is een aanrader om regelmatig gebruik te maken van kweeperengelei 

gemaakt met rietsuiker. Dit helpt meer dan afdoende om urinezuur uit het 

lichaam te verwijderen. Ook celzout nr. 9 van Adler Pharma verwijdert 

uitstekend urinezuur.  Voor de juiste dosering van dit celzout consulteer je best 

de website: http://www.thomas-feichtinger.at   

 

Daarbij is het mogelijk dat het voedingssupplement/poeder MSM (= een zwavel) 

fenomenaal kan werken bij ontstekingen in de gewrichten van het lichaam.   

Tevens heeft curcumine een uitstekende reputatie voor het gebruik bij 

ontstekingen. 

 

Een combinatie om, een half uur voor de maaltijd, een cocktail te nemen     

(zonder alcohol) bestaande uit 2 soeplepels ongepasteuriseerde, troebele 

appelazijn  met  een halve koffielepel bicarbonaat  (eventueel gemengd met 

lauwe misosoep of berkensuiker voor de azijnsmaak te camoufleren) kan tevens 

wonderen verrichten. Een klant meldde me dat hiermee haar urinezuur waarde 

sterk was gedaald… dus zeker het proberen waard.  

  

Zeewier is hier ook een aanrader ofwel gecomprimeerd ofwel vers gemaakt. 

Meer uitleg vind je bij de hoofdstukken over de darmen en de nieren.  

 

Je kan bijkomend gebruik maken van de sanjeevini methode: een aanrader, het 

is een beetje anders, maar als het helpt des te beter. Het is gratis, je kan het zelf 

downloaden van het internet: http://www.saisanjeevini.org/tutorials 

 

Vergeet ook niet de mogelijke kracht van het gebruik van mantra…  

https://dhyaanguru.com/pages/complete-mantra-collection 

Elke aanbeveling hierboven kan een bijdrage leveren aan een verbetering van 

de huidige gezondheidstoestand. Waarom zoveel verschillende elementen? Ik 

http://www.saisanjeevini.org/tutorials
https://dhyaanguru.com/pages/complete-mantra-collection
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heb  in het verleden ervaren dat één element niet voldoende is… en dat je bij de 

combinatie van meerdere elementen, de kans op succes verhoogt.  

 

Auto-immuun ziekten 

 

Ik heb een sterk vermoeden dat een auto-immune ziekte meestal begint bij 

ontstoken darmen. Dit geeft niet altijd een pijnlijk gevoel maar wel bij aanraking 

door een ervaren therapeut. Andere organen kunnen ook pijnlijk zijn. In dit 

geval, kan je best de raadgevingen over deze organen bekijken. Je kan dit best 

laten nakijken door een osteopaat of een andere ervaren therapeut. Het is altijd 

interessanter indien je er preventief aan werkt, zodat auto-immune ziektes geen 

kans maken.  

 

Het recept van pater Romano Zago geneest meestal snel ontstoken darmen, een 

sterker middel ken ik op het ogenblik niet. En enkel met voeding ontstoken 

darmen aanpakken is moeilijk, maar als je gezonde voeding combineert met het 

gefermenteerd product van pater Romano Zago mag je zeker zijn dat je veel 

kans hebt dat de ontsteking in de darmen verdwijnt. Iedereen kan preventief 

zichzelf verzorgen: kinderen, volwassenen en ouderen, door af en toe dit 

product in te nemen. Meer informatie vind je op de mijn website 

https://www.caroline-verbist.com/aloe-arborescens.html (inclusief om het 

gefermenteerde product van pater Romano Zago rechtstreeks te kunnen 

aankopen of afhalen is tevens mogelijk).  

 

Bij alle soorten auto-immune ziekten bekijk je best de raadgevingen van de 

darmen, lever en nieren. Meestal zijn deze organen aangetast. Misschien zijn er 

nog andere topics die van toepassing zijn zoals de huid, zenuwen of iets anders. 

Kijk dan ook eventjes naar de raadgevingen hierover.  

 

Je kan bijkomend ook gebruik maken van de sanjeevini methode: een aanrader, 

het is een beetje anders, maar als het helpt des te beter.  

https://www.caroline-verbist.com/aloe-arborescens.html
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Het is gratis, je kan het zelf downloaden van het internet: 

http://www.saisanjeevini.org/tutorials 

 

Vergeet ook niet de mogelijke kracht van het gebruik van mantra… Bekijk ook 

de website: https://dhyaanguru.com/pages/complete-mantra-collection 

 

 

Benen of armen 

Een zwaar gevoel in de benen… dat maak ik wel eens mee als ik mijn regels heb.  

 

Een trilplaat of een andere trilmachine doet wonderen. Leg je benen er dan 

langs voor, langs achter en de zijkant op. Elke keer minstens een paar minuten 

en je zal ondervinden dat na de sessie het zwaar gevoel eruit is. Let op: niet 

iedereen kan gebruik maken van een trilplaat.  

 

Een stevige massage van de benen kan ook goed doen. Dit is anders.  

 

Of je kan een bad nemen met een halve tas bicarbonaat erin en je laat je benen 

erin onderdompelen voor 20 minuten. Zelf vind ik dit heerlijk.  

 

Nu dikke en opgezwollen benen… Er zijn veel mensen die vocht ophouden in de 

benen. Sommige benen voelen zelfs hard aan. Dat is niet enkel vocht maar ook 

bindweefsel problematiek. De aanbevelingen hiervoor en hierna zijn 

aangewezen :  

 

Ik raad  een thee van heermoes en venkel aan:  deze is licht vocht afdrijvend en 

je drinkt best een liter per dag.  

 

http://www.saisanjeevini.org/tutorials
https://dhyaanguru.com/pages/complete-mantra-collection
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Daarbij is het raadzaam om de nieren een extra boost te geven met  EM X gold 

(een gefermenteerd product uit Japan), waar ik om te beginnen, een koffielepel 

per dag in een warme drank aanraad. Nadien mag je deze dosering verhogen 

naar een soeplepel per dag indien mogelijk. Als je de EM X gold met een warme 

drank mengt werkt  het effectiever en heb je meer resultaat. Voor sommige 

mensen is EM X gold te sterk en is het af te raden.  

 

Als je de mineralentherapie van Dr. Schussler erbij betrekt, is het de moeite om 

celzout nr. 8 van Adler Pharma in te nemen. Voor de juiste dosering van dit 

celzout consulteer je best de website: http://www.thomas-feichtinger.at   

 

Een combinatie om, een half uur voor de maaltijd, een cocktail te nemen 

(zonder alcohol) bestaande uit 2 soeplepels ongepasteuriseerde, troebele 

appelazijn  met  een halve koffielepel bicarbonaat (desnoods gemengd met 

lauwe misosoep of berkensuiker om de smaak te camoufleren) kan eveneens 

wonderen verrichten.  

 

Er bestaat ondertussen ook een probioticum drink, vol met effectieve micro-

organismes die helend is voor het maag/darmstelsel. Het noemt een EM drink. 

Je kan het vinden bij EM verdelers.  

 

MSM (= een zwavel) zou ik zeker en vast aanraden: dit heeft mogelijk een goede 

invloed op het bindweefsel. Je kan er ook bicarbonaat aan toevoegen door 

inname en door het te gebruiken als je een bad neemt.  

 

En het laatste dat ik erbij zou aanraden is zeewier          gecomprimeerd of vers 

(niet rauw).  

Onlangs gaf iemand me de tip om ook curcumine als voedingssupplement toe te 

voegen. Ik heb de indruk dat dit mogelijk extra verbetering geeft.  
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Wanneer de benen of armen hard aanvoelen is een stevige  massage 

aangewezen (dit kan wel gevoelig zijn) en zodra die harde massa verdwenen is, 

kan je best manuele lymfedrainage van Vodder laten toepassen door iemand 

die hiervoor opgeleid is.  

 

Je kan bijkomend gebruik maken van de sanjeevini methode: een aanrader, het 

is een beetje anders, maar als het helpt des te beter.  

Het is gratis, je kan het zelf downloaden van het internet: 

http://www.saisanjeevini.org/tutorials 

 

Vergeet ook niet de mogelijke kracht van het gebruik van mantra… Bekijk ook 

de website: https://dhyaanguru.com/pages/complete-mantra-collection 

 

Bestraling 

 

Vermijden is het beste… maar we leven nu éénmaal op een planeet waar de 

radioactiviteit sterk is toegenomen. Sommige plaatsen zijn erger dan andere…. 

Niettemin is een bescherming voor iedereen wenselijk.  

 

Dagelijks een halve koffielepel bicarbonaat doet wonderen. 

 

Zeewier, zolang het niet vervuild of radioactief is. Zelf neem ik gecomprimeerde 

zeewier van het merk ‘Tang’ dat uit een natuurreservaat in Denemarken komt. 

Je kan ook vers zeewier in gerechten verwerken maar controleer altijd de 

herkomst en de zuiverheid van het gebied.  

 

Indien je de natuur nog een handje wil helpen, gebruik producten met 

effectieve micro-organismen (= EM), deze verminderen de radioactiviteit. Ze zijn 

goedkoop, super gezond en kunnen wonderen verrichten.  

http://www.saisanjeevini.org/tutorials
https://dhyaanguru.com/pages/complete-mantra-collection
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Er bestaat ondertussen ook een probioticum drink, vol met effectieve micro-

organismes die heilzaam is voor het maag/darmstelsel. Het noemt een EM 

drink. Je kan het vinden bij EM verdelers.  

 

Blaasontsteking 

 

komt meestal alleen bij vrouwen voor….  

Cranberry of ongezoete veenbessen (in drank of supplementen) heeft hier een 

uitstekende reputatie en is zeker het proberen waard. Ik raad je wel aan om dit 

niet alle dagen te drinken, daar de zuren het glazuur van je tanden kan 

aantasten.  

 

Aanvullend zou ik ook de immuniteit aansterken, m.a.w. de darmen (controleer 

hiervoor eventjes m’n aanwijzingen onder deze topic). 

 

Je kan bijkomend gebruik maken van de sanjeevini methode: een aanrader, het 

is een beetje anders, maar als het helpt des te beter.  

Het is gratis, je kan het zelf downloaden van het internet: 

http://www.saisanjeevini.org/tutorials 

 

Vergeet ook niet de mogelijke kracht van het gebruik van mantra… Bekijk ook 

de website: https://dhyaanguru.com/pages/complete-mantra-collection 

 

Blauwe plek 

 

ja iedereen maakt dat wel eens mee, de  

ene al wat groter dan de andere. Dit geneest in een wip door het binnenste van 

een aloe vera plant erop te leggen.  

http://www.saisanjeevini.org/tutorials
https://dhyaanguru.com/pages/complete-mantra-collection
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Je snijdt de aloe vera in de lengte van het blad, daarna haal je de pulp eruit met 

een lepel en leg je deze op de aangedane plaats, daarboven leg je een plastic 

folie en met een windel bind je alles vast. 

 

Dit laat je er gedurende gans de nacht op. De volgende morgen haal je het er 

terug af…en s ’avonds herhaal je de procedure. In drie dagen tijd is alles 

grotendeels weg.  

 

Ooit had ik iemand die een stamp van een paard had gekregen. Door het 

gebruik van de aloe vera was na drie dagen het bont en blauwe been weer 

normaal.  

 

Hoge bloeddruk 

 

Neem galgant en maak kans dat deze vlug normaliseert (ik heb het nog niet 

meegemaakt dat het niet werkte… dus uitzonderingen zijn er misschien wel). 

Neem geen softdrinks, want die tasten de nieren aan en verhogen de 

bloeddruk.  Ook gejodeerd zeezout verhoogt de bloeddruk, vervang het door 

steenzout of Keltisch zeezout, deze hebben geen invloed op de bloeddruk.  

 

Galgant is een kruid dat je in poedervorm kan innemen of in gecomprimeerde 

vorm, er treedt geen gewenning op en er zijn geen neveneffecten. Super hé. De 

galgant raad ik aan om elke dag in te nemen voor de rest van je leven… en 

natuurlijk controleer je je bloeddruk erna. Die hoort het best onder de 14 te 

blijven. 

Je kan bijkomend gebruik maken van de sanjeevini methode: een aanrader, het 

is een beetje anders… maar als het helpt des te beter.  

Het is gratis, je kan het zelf downloaden van het internet: 

http://www.saisanjeevini.org/tutorials 

 

http://www.saisanjeevini.org/tutorials
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Vergeet niet de mogelijke kracht van het gebruik van mantra… Bekijk ook de 

website: https://dhyaanguru.com/pages/complete-mantra-collection 

Lage Bloeddruk 

 
Knabbel op een stokje van zoethout of zoethout in een tinctuurvorm. Dit heb ik 

zelf gedaan toen ik zwanger was.   

 

Je kan bijkomend gebruik maken van de sanjeevini methode: 

http://www.saisanjeevini.org/tutorials 

 

Vergeet ook niet de mogelijke kracht van het gebruik van mantra… Bekijk ook 

de website: https://dhyaanguru.com/pages/complete-mantra-collection 

 

Cyste 

 

Een combinatie om, een half uur voor de maaltijd, een cocktail te nemen     

(zonder alcohol) bestaande uit 2 soeplepels ongepasteuriseerde, troebele 

appelazijn  met een halve koffielepel bicarbonaat (desnoods gemengd met 

lauwe misosoep of lekkere berkensuiker) kan ook wonderen verrichten.   

 

Witte kool als kompres gebruiken: heeft de reputatie om afvalstoffen uit het 

lichaam te halen. Je legt een blad op de aangedane plaats en je crusht die een 

beetje. Met een windel houd je dat blad op zijn plaats. Na een uurtje of 3 mag je 

het blad vervangen door een ander, zo’n 12 uur aan een stuk, de volgende 12 

uur laat je de huid ademen. Dit werkt mogelijk genezend bij ontsteking aan de 

voeten of andere plaatsen en bij cysten. Ik heb zelfs gelezen dat het ook bij 

tumoren, eczema of insectenbeten werkt. Wel niet verwachten dat alles na 1 

dag verzorgen al in orde is. Alles heeft zijn tijd nodig.  

https://dhyaanguru.com/pages/complete-mantra-collection
http://www.saisanjeevini.org/tutorials
https://dhyaanguru.com/pages/complete-mantra-collection
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Kompressen van heermoes: een bundel van heermoes in een pot met kokend 

water leggen en 6 à 10 minuten laten pruttelen. Je haalt ze er nadien uit en je 

legt ze op een open zakdoek, die plooi je dicht zoals een cadeautje met de 

heermoes erin. Eerst wrijf je een beetje olijfolie extra vierge op de aangedane 

plaats en dan leg je, zo warm mogelijk, dit kompres erop, desnoods eventjes 

terug in het kookvocht onderdompelen, zodat de zakdoek vochtig blijft. Na een 

tijdje koelt dit sowieso af en dompel je dit terug in het warm kookvocht 

(desnoods terug op te warmen) en leg je het er opnieuw op. Dit mag je 

veelvuldig herhalen of je kiest ervoor om onmiddellijk dit kompres met een 

windel vast te binden en het er een nachtje op te laten. De volgende morgen 

haal je het eraf en laat je overdag de huid ademen.  

 

Indien er geen heermoes of witte kool in je nabijheid is, maak dan een papje van 

bicarbonaat in een beetje water en legt dit op de cyste (je mag het water 

vervangen door kokosvet). Zorg ervoor dat de cyste zo lang mogelijk bedekt 

blijft met bicarbonaat.  

 

Sommige mensen hebben echt veel cysten… laat het niet zover komen…. 

 

Je kan bijkomend celzout nr. 8 nemen, dit heeft mogelijk een helende invloed 

op de cyste in het lichaam. Kies het merk van Adler Pharma. Voor de juiste 

dosering van dit celzout raadpleeg je best de website: http://www.thomas-

feichtinger.at   

 

Cysten staan in relatie met de nieren, daarom is het in mijn ogen een aanrader 

om EMX gold in te nemen. Dit helpt de nieren te versterken en optimaliseert de 

werking ervan. Het is mogelijk dat EMX gold te sterk is voor sommige mensen. 

In dit geval is het beter om iets anders te doen. Kijk hiervoor eventjes naar m’n 

raadgevingen over de nieren. 
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Je kan bijkomend gebruik maken van de sanjeevini methode: een aanrader, het 

is een beetje anders, maar als het helpt des te beter.  

Het is gratis, je kan het zelf downloaden van het internet: 

http://www.saisanjeevini.org/tutorials 

 

Vergeet ook niet de mogelijke kracht van het gebruik van mantra… Bekijk ook 

de website: https://dhyaanguru.com/pages/complete-mantra-collection 

 

Darmen 

 
in mijn ogen het belangrijkste orgaan van gans het lichaam. Omdat de darmen 

een grote impact hebben op de immuniteit, is het belangrijk ze optimaal te 

onderhouden.  

 

In de middeleeuwen at m’n gefermenteerde groenten, fruit, vlees en vis. Deze 

gefermenteerde voeding bevatte grote hoeveelheden micro-organismen die 

zorgden voor een gezonde darmflora. Helaas eet bijna niemand in het Westen 

nog gefermenteerd voedsel.  

 

Een gemakkelijke oplossing is, om alle dagen een probiotica te nemen. Werkt bij 

constipatie, diarree en als versterking voor de darmen. Ondertussen is er ook 

een probioticum drink, vol met effectieve micro-organismes die heilzaam is voor 

het maag/darmstelsel. Het noemt een EM drink. Je kan het vinden bij EM 

verdelers.  

 

Neem ook het recept van pater Romano Zago (een gefermenteerd product), een 

paardenmiddel, dat mogelijk hevige buikpijnen geneest. Twee flessen van het 

recept van pater Romano Zago zijn 1 kuur, nadien hoor je een rustpauze van 5 

dagen in acht te nemen vooraleer je terug een kuur opstart. Meer informatie 

vind je op de mijn website https://www.caroline-verbist.com/aloe-

http://www.saisanjeevini.org/tutorials
https://dhyaanguru.com/pages/complete-mantra-collection
https://www.caroline-verbist.com/aloe-arborescens.html
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arborescens.html (inclusief om het gefermenteerde product van pater Romano 

Zago rechtstreeks te kunnen aankopen of afhalen is tevens mogelijk).  

 

Als je geen idee hebt in welke staat  je darmen zich bevinden, laat ze dan 

controleren door een osteopaat of een andere ervaren therapeut. Dit zijn geen 

peperdure testen, maar gevoeligheid is een teken dat extra hulpmiddelen 

welkom zijn.  

 

Voor diegenen die super geconstipeerd zijn, werken senna peulen (vb. een stuk 

of 6) erg krachtig. Doe ze in een tas, giet er kokend water op (wacht eventjes 1 à 

4 minuten) en drink dit op. Dezelfde of de volgende dag ga je heerlijk naar het 

toilet.  

 

Voor degene die diarree hebben, neem verschillende probiotica, desnoods 6 à 

10 op een dag en de diarree zal mogelijk verdwijnen. Je kan dit combineren met 

het eten van een geraspte appel die al iets bruin is geworden. Het geeft een 

gunstig resultaat bij diarree. Vermijd wel enige tijd melkproducten en witte 

suiker.  

 

Wat ook sterk werkt op de darmen is chili, dit is wel pikant… en niet iedereen is 

er tegen bestand. Chili wordt veel in het zuiden gegeten en heeft talrijke 

gezonde eigenschappen.  

 

Een combinatie om, een half uur voor de maaltijd, een cocktail te nemen 

(zonder alcohol) bestaande uit 2 soeplepels ongepasteuriseerde, troebele 

appelazijn  met een halve koffielepel bicarbonaat (eventueel gemengd met 

lauwe misosoep of berkensuiker) kan tevens wonderen verrichten.   

 

s’ Morgens een theelepel vlozaad (= psyllium) in je eten of water en s ’avonds 

nog eens hetzelfde verhoogt de transit in je darmen.  
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Je kan bijkomend gebruik maken van de sanjeevini methode: een aanrader, het 

is een beetje anders, maar als het helpt des te beter.  

Het is gratis, je kan het zelf downloaden van het internet: 

http://www.saisanjeevini.org/tutorials 

Vergeet ook niet de mogelijke kracht van het gebruik van mantra… Bekijk ook 

de website: https://dhyaanguru.com/pages/complete-mantra-collection 

 

Derpressie 

 

De indruk hiervan is dat dit gerelateerd is met de darmen. Daarom raad ik het 

product van pater Romano Zago aan. Er bestaat ondertussen ook een 

probioticum drink, vol met effectieve micro-organismes die heilzaam is voor het 

maag/darmstelsel. Het noemt een EM drink. Je kan het vinden bij EM verdelers.  

 

Daarbij is het een aanrader om  de visualisatie techniek van Phyllis Krystal toe te 

passen.  

 

Mogelijk zijn er nog andere organen aangedaan… laat ze eventjes nakijken bij 

een osteopaat of een andere ervaren therapeut (deze detecteren snel dat er 

iets niet in orde is).  

 

Je kan bijkomend gebruik maken van de sanjeevini methode: een aanrader, het 

is een beetje anders, maar als het helpt des te beter.  

Het is gratis, je kan het zelf downloaden van het internet: 

http://www.saisanjeevini.org/tutorials 

 

Vergeet ook niet de mogelijke kracht van het gebruik van mantra… Kijk ook naar 

de website: https://dhyaanguru.com/pages/complete-mantra-collection 

 

http://www.saisanjeevini.org/tutorials
https://dhyaanguru.com/pages/complete-mantra-collection
http://www.saisanjeevini.org/tutorials
https://dhyaanguru.com/pages/complete-mantra-collection
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Diabetes 

 
dat kan je best missen. Dus stop maar al met snoepen… dat is niet altijd de 

hoofdoorzaak… wel één van de mogelijke oorzaken.  

 

Eénmaal je het hebt… kan je best tarwe vermijden en deze vervangen door 

spelt. Tarwe geeft meer schommelingen in de bloedsuikerspiegel, spelt 

stabiliseert meer.  

 

Voeg veel kaneel toe bij je eten omdat deze op een heilzame manier de 

pancreas versterkt. 

 

Combineer je dit met een boost van EM X gold…(begin met een koffielepel per 

dag en daarna opbouwen naar minstens een soeplepel per dag in een warme 

drank). De dosis kan je langzaam verhogen, dit moet je zelf een beetje 

aanvoelen. Je pancreas zal je dankbaar zijn.  

 

Ook zeewier raad ik aan als aanvulling om de pancreas positief te beïnvloeden.  

 

Een combinatie om, een half uur voor de maaltijd (1X per dag), een cocktail te 

nemen (zonder alcohol) bestaande uit 2 soeplepels ongepasteuriseerde, 

troebele appelazijn  met een halve koffielepel bicarbonaat (eventueel gemengd 

met lauwe misosoep of lekkere berkensuiker) kan ook wonderen verrichten.  

 

Cayennepeper heeft eveneens een goede reputatie om de bloedsuiker te 

verlagen. Hiermee kan je lekkere gerechten maken. Enjoy it!  

Je kan bijkomend gebruik maken van de sanjeevini methode: een aanrader, het 

is een beetje anders, maar als het helpt des te beter.  

Het is gratis, je kan het zelf downloaden van het internet: 

http://www.saisanjeevini.org/tutorials 

http://www.saisanjeevini.org/tutorials
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Vergeet ook niet de mogelijke kracht van het gebruik van mantra… Kijk ook eens 

naar de website:  https://dhyaanguru.com/pages/complete-mantra-collection 

 

fibromyalgie 

 

dit ben ik al enkele keren tegengekomen in de praktijk. Wat mij telkens opviel 

was, dat zowel de darmen als het bindweefsel gevoelig waren. Ik vermoedde 

dat de darmen ontstoken waren en door het verzwakt immuunsysteem er 

mogelijk bijkomend een ontsteking in het bindweefsel ontstond.  

 

Voor het bindweefsel raad ik aan om het voedingssupplement/poeder MSM (= 

een zwavel) te nuttigen. Dit kan positieve resultaten geven.   

 

En voor de darmen (vermijd ingrediënten die ontstekingen in de darmen 

kunnen veroorzaken waaronder tarwe, suiker en gepasteuriseerde 

melkproducten) raad ik aan om m’n raadgevingen te volgen die onder het 

hoofdstuk ‘darmen’ zijn opgenomen.  

 

Een combinatie om, een half uur voor de maaltijd, een cocktail te nemen 

(inderdaad zonder alcohol) bestaande uit 2 soeplepels ongepasteuriseerde, 

troebele appelazijn  met  een halve koffielepel bicarbonaat (desnoods gemengd 

met lauwe misosoep of berkensuiker) kan tevens wonderen verrichten.  

 

Je kan bijkomend gebruik maken van de sanjeevini methode: een aanrader, het 

is een beetje anders, maar als het helpt des te beter.  

Het is gratis, je kan het zelf downloaden van het internet: 

http://www.saisanjeevini.org/tutorials 

 

Vergeet ook niet de mogelijke kracht van het gebruik van mantra… Kijk ook eens 

naar de website:  https://dhyaanguru.com/pages/complete-mantra-collection 

https://dhyaanguru.com/pages/complete-mantra-collection
http://www.saisanjeevini.org/tutorials
https://dhyaanguru.com/pages/complete-mantra-collection
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Geheugen 

 
Problemen met het  geheugen  komen vooral voor bij ouderen, velen lijden 

eronder… helemaal niet nodig.  

 

Neem EM X gold, een gefermenteerd product afkomstig uit Japan.       Zodra je 

het inneemt zal het je concentratie verhogen. Bij mij werkt het in ieder geval. Ik 

raad je aan om met een koffielepel per dag te beginnen en dat langzaam op te 

bouwen naar een soeplepel per dag in een warme drank. Altijd in een warme 

drank, dit werkt effectiever. Dit product zou zelfs beginnende dementie volledig 

kunnen genezen. Dit vergt wel een verhoging van de dosering. Deze is 

individueel te bepalen. Hou er rekening mee, dat dit een sterk product is met 

een ontgiftende werking op het lichaam.  

 

Ook een witte kool blad op je hoofd leggen (onder een muts of katoenen doek) 

kan helpen. Je vervangt het na een uurtje of langer. Zorg ervoor dat de witte 

kool tegen de hoofdhuid drukt. De witte kool verhoogt volgens mij de trilling 

van het lichaam en verwijdert zo afvalstoffen uit het lichaam. Zeker het 

proberen waard.  

 

Het voedingssupplement gingko biloba en thee van rozemarijn (wel 5 minuten 

laten koken met verse kruiden) verhogen de doorbloeding in de hersenen.  

 

Daarbij raad ik ook de consumptie van zeewier aan gecomprimeerd of vers (niet 

rauw) als bescherming tegen radioactiviteit. Zelf heb ik een hypothese dat er 

meer dementie voorkomt in gebieden waar kerncentrales aanwezig zijn.  

 

Je kan bijkomend gebruik maken van de sanjeevini methode: een aanrader, het 

is een beetje anders, maar als het helpt des te beter.  

Het is gratis, je kan het zelf downloaden van het internet: 

http://www.saisanjeevini.org/tutorials 

http://www.saisanjeevini.org/tutorials
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Vergeet ook niet de mogelijke kracht van het gebruik van mantra… Kijk ook eens 

naar de website:  https://dhyaanguru.com/pages/complete-mantra-collection 

 

Gewrichten: knie, elleboog, voet, rug, schouder,… 

 

Bij problemen van de schouder is het raadzaam om heel het lichaam los te 

maken van kop tot teen. Dit kan je door een osteopaat laten doen, chiropractor 

of eventueel een goede masseuse die diep in de tissue werkt.  

 

Je kan er drie hulpmiddelen aan toevoegen: magnesium om de spieren wat 

losser te maken, MSM (= een zwavel) en curcumine om de mogelijke ontsteking 

in de aangetaste regio te bestrijden. Dit kan een groot verschil maken in het 

resultaat van de behandeling. Zo zal in een mum van tijd  een 

schouderproblematiek volledig opgelost geraken. Let op, als je geen resultaat 

boekt, is er maar één reden: je bent aan het werken op een bijwerking van een 

klassieke medicatie. Ja, dan is het werkelijk dweilen met de kraan open. 

Sommige mensen wensen niets in te nemen… angst… tja…. 

 

Mijn advies is: supplementen hebben geen bijwerkingen en ze schaden niet. 

Probeer het eens. De meeste mensen nemen blindelings klassieke medicatie 

met bijwerkingen. Mijn voorkeur gaat uit naar een natuurlijk product zonder 

bijwerkingen dat effect heeft. Het duurt even vooraleer supplementen beginnen 

te werken. Verwacht dus geen mirakel de volgende dag, maar na een week of 

zo, begint het al lichtjes te werken.  

 

Een zeer goede zalf die genezend werkt en veel natuurlijke ingrediënten bevat is 

gelenke creme van Adler Pharma. Zorg ervoor dat je voldoende vit D, calcium, 

vit K in je lichaam opneemt. 

 

https://dhyaanguru.com/pages/complete-mantra-collection
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Slechts enkelen proberen de kompressen uit…, maar ze zijn een echte aanrader. 

Hiermee bedoel ik een kompres van witte kool of heermoes.  Het gebruik ervan 

wordt toegelicht in de samenvatting achteraan bij het hoofdstuk Einde.  

 

Ook bicarbonaat is een aanrader. Een combinatie om, een half uur voor de 

maaltijd een cocktail te nemen (zonder alcohol), bestaande uit 2 soeplepels 

ongepasteuriseerde, troebele appelazijn  met  een halve koffielepel bicarbonaat 

gemengd met lauwe misosoep of berkensuiker kan tevens wonderen verrichten.  

 

Je kan bijkomend gebruik maken van de sanjeevini methode: een aanrader, het 

is een beetje anders, maar als het helpt des te beter.  

Het is gratis, je kan het zelf downloaden van het internet: 

http://www.saisanjeevini.org/tutorials 

 

Lees ook het hoofdstuk ‘krakende gewrichten en rug’ als aanvullende 

informatie. 

 

Griep 

 
iedereen heeft het waarschijnlijk al eens meegemaakt. De super ingrediënten in 

mijn ogen zijn knoflook, thee met citroen en bicarbonaat.  

De eerste dag. Zes glaasjes lauw water met een halve koffielepel bicarbonaat 

per glas. Je begint bv. om 8.00 uur een halve koffielepel bicarbonaat en om 

10.00 terug een glaasje… zo 6X verspreid over de hele dag.  

De tweede dag 4X een glaasje lauw water met een halve koffielepel bicarbonaat 

mengen.  

De derde dag 2X een glaasje lauw water met een halve koffielepel bicarbonaat 

mengen. Na elke inname laat je er een hele poos tussen.  

De vierde en de volgende dagen 1 halve koffielepel bicarbonaat mengen met 

een glaasje lauw water. Dit werkt op deze manier uitstekend bij mezelf. Het is 

http://www.saisanjeevini.org/tutorials
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mogelijk dat deze dosering té hoog is voor sommigen… probeer je eigen lichaam 

aan te voelen en desnoods hou je het maar op een halve koffielepel bicarbonaat 

per dag… dat is de minimale dosering.  

 

Een combinatie om, een half uur voor de maaltijd, een cocktail te nemen 

(zonder alcohol) bestaande uit 2 soeplepels ongepasteuriseerde, troebele 

appelazijn  met een halve koffielepel bicarbonaat (eventueel gemengd met 

lauwe misosoep of bekensuiker) kan tevens wonderen verrichten.   

 

Hierbij consumeer je alle dagen rauwe knoflook (bv. in soep of op een sneetje 

brood) en thee met citroen.  

 

Ik ga ervan uit, dat hiermee de genezing wordt bespoedigd in combinatie met 

het recept van pater Romano Zago om je immuunsysteem te boosten. Meer 

informatie vind je op de mijn website https://www.caroline-verbist.com/aloe-

arborescens.html (inclusief om het gefermenteerde product van pater Romano 

Zago rechtstreeks te kunnen aankopen of afhalen is tevens mogelijk).  

 

Je kan bijkomend gebruik maken van de sanjeevini methode: een aanrader, het 

is een beetje anders, maar als het helpt des te beter.  

Het is gratis, je kan het zelf downloaden van het internet: 

http://www.saisanjeevini.org/tutorials 

Vergeet ook niet de mogelijke kracht van het gebruik van mantra... Bekijk ook 

de website: https://dhyaanguru.com/pages/complete-mantra-collection 

 

Haar 

Pelletjes in het haar…? Dat heb ik ook al meegemaakt. Wat kan je helpen? Laat 

een bad vol lopen, doe er een goede scheut microferm in, ga erin liggen en 

dompel je hoofdhuid ongeveer 20 minuten onder water.  

https://www.caroline-verbist.com/aloe-arborescens.html
http://www.saisanjeevini.org/tutorials
https://dhyaanguru.com/pages/complete-mantra-collection
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Dit herhaal je enkele dagen en je zal merken dat alles zo goed als weg is. Je kunt 

je haar beter niet afspoelen of wassen zodat de microferm langer kan inwerken.  

Soms is de lever hierbij betrokken… lees ook eventjes m’n aanbevelingen bij het 

hoofdstuk over de ‘lever’.                                                      

 

Haarverlies… komt me ook bekend voor. Silicea is hier mogelijk een 

wondermiddel. Ook celzout nr. 11 van Adler Pharma kan gebruikt worden. Voor 

de juiste dosering celzout, raadpleeg je best de website:  http://www.thomas-

feichtinger.at . Het voordeel van celzouten is, dat ze worden opgenomen door 

het speeksel en niet door de organen.     

                                                                 

Super droog haar…? Daar doe je best een beetje kokosvet (extra vierge) op. Het 

is een zuiver product dat het haar uitstekend voedt.   

 

Als conditioner… gebruik je best ongepasteuriseerde, troebele appelazijn sterk 

verdund met lauw water. Dit spuit je op je haar en hoef je niet meer af te 

spoelen.  

 

Je kan bijkomend gebruik maken van de sanjeevini methode: een aanrader, het 

is een beetje raar, maar als het helpt des te beter.  

Het is gratis, je kan het zelf downloaden van het internet: 

http://www.saisanjeevini.org/tutorials 

Vergeet ook niet de mogelijke kracht van het gebruik van mantra… Kijk ook eens 

naar de website:  https://dhyaanguru.com/pages/complete-mantra-collection 

 

 

 

 

http://www.saisanjeevini.org/tutorials
https://dhyaanguru.com/pages/complete-mantra-collection
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Hart 

 

ja veel mensen krijgen het aan hun hart.  

 

En echt waar… er bestaat een gouden middeltje voor. Het noemt galgant. Bij het 

innemen ervan in poedervorm of in tabletvorm doet het wonderen bij 

hartaandoeningen. Er treedt geen gewenning op en er zijn geen bijwerkingen. 

Dat is toch gewoon top!  

 

Deze en andere wijsheden komen oorspronkelijk van Hildegard Von Bingen. 

Dokter Wighard Strehlow heeft hier omtrent een interessant en voor iedereen 

leesbaar boek geschreven (hart- en vaatziekten). Vroeger werd galgant vaak in 

maaltijden gebruikt, maar die kennis is helaas grotendeels verloren gegaan.  

 

Ook hartwijn heeft een uitmuntende reputatie. Ik kan je dit product zeker en 

vast aanraden. Het recept kan je vinden op het internet of je kan het kant en 

klaar kopen.  

 

Je kan bijkomend gebruik maken van de sanjeevini methode: een aanrader, het 

is een beetje anders, maar als het helpt des te beter.  

Het is gratis, je kan het zelf downloaden van het internet: 

http://www.saisanjeevini.org/tutorials 

 

Vergeet ook niet de mogelijke kracht van het gebruik van mantra… Bekijk ook 

de website: https://dhyaanguru.com/pages/complete-mantra-collection 

Herpes 

 

Dit heb ik al oh zoveel meegemaakt… Het beste is om dit virus niet te hebben. 

Eenmaal je het echter hebt, blijft het in je lichaam, verborgen in de 

zenuwbanen. Bij momenten waarin je lichaam is verzwakt, komt het plotseling 

http://www.saisanjeevini.org/tutorials
https://dhyaanguru.com/pages/complete-mantra-collection
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tevoorschijn. Hierna vind je een aantal methodes die ik zelf gebruik om er in 

snel tempo vanaf te geraken.  

 

Als ik het voel aankomen, begin ik zo snel mogelijk met een flesje van pater 

Romano Zago (gefermenteerd drankje van aloe arborescens). Dan begint het 

quasi onmiddellijk te kriebelen en weet ik dat het al aan het genezen is. Meer 

informatie vind je op de mijn website https://www.caroline-verbist.com/aloe-

arborescens.html (inclusief om het gefermenteerde product van pater Romano 

Zago rechtstreeks te kunnen aankopen of afhalen is tevens mogelijk).  

 

Er bestaat ondertussen ook een probioticum drink, vol van effectieve micro-

organismes die helend is voor het maag/darmstelsel. Het noemt een EM drink. 

Je kan het vinden bij EM verdelers.  

 

Als extraatje kan je met bioptron licht op de aangedane plaats licht schijnen. Dit 

doet wonderen en geeft onmiddellijk wondgenezing. Natuurlijk heeft niet 

iedereen dit in huis… maar doe er dan kokosvet gemengd met veel bicarbonaat 

bij: gewoon SUPER! 

 

Nog extra, maar niet noodzakelijk, kan je er celzout nr. 5 van Adler Pharma aan 

toevoegen, dit werkt  sterk geneeskrachtig op de zenuwen. Voor de juiste 

dosering van dit celzout raadpleeg je best de website: http://www.thomas-

feichtinger.at   

 

Je kan bijkomend gebruik maken van de sanjeevini methode: een aanrader, het 

is een beetje anders, maar als het helpt des te beter.  

Het is gratis, je kan het zelf downloaden van het internet: 

http://www.saisanjeevini.org/tutorials 

 

https://www.caroline-verbist.com/aloe-arborescens.html
http://www.saisanjeevini.org/tutorials
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Vergeet ook niet de mogelijke kracht van het gebruik van mantra… Bekijk ook 

de website: https://dhyaanguru.com/pages/complete-mantra-collection 

 

Hersenen 

 

Bij alle soorten aandoeningen in de hersenen raad ik EMX gold aan.  

 

Je begint met een koffielepel per dag in een warme drank, daarna bouw je dit 

op naar een soeplepel per dag. Misschien is een hogere dosis aangewezen, 

maar dit is alvast een goed begin. De dosering is individueel te bepalen. 

 

Je kan dit combineren met een programma van de Laxman technology brain. 

Wel voorzichtig hiermee, bestudeer het eerst grondig… zodat je het juiste 

programma kiest. En bij twijfel, kan je best het bedrijf zelf contacteren om 

advies te vragen. Je kan ook een visualisatie techniek (Phyllis Krystal method) 

van keuzes toepassen, waarbij je tevens het juiste advies ontvangt.  

 

Overtoon zingen heeft ook een positieve invloed op de hersenen, een cursus is 

dan wel aangewezen.  

 

Een kompres van witte koolbladeren op het hoofd is zeker het proberen waard. 

Het klinkt wel een beetje raar… maar het kan je mogelijk helpen. 

 

Je kan bijkomend gebruik maken van de sanjeevini methode: een aanrader, het 

is een beetje anders, maar als het helpt des te beter.  

Het is gratis, je kan het zelf downloaden van het internet: 

http://www.saisanjeevini.org/tutorials 

 

https://dhyaanguru.com/pages/complete-mantra-collection
http://www.saisanjeevini.org/tutorials
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Vergeet ook niet de mogelijke kracht van het gebruik van mantra… Bekijk ook 

de website: https://dhyaanguru.com/pages/complete-mantra-collection 

 

Huid 

 
Gouden tips……voor iedereen die problemen met zijn huid heeft, gelijk welke 

oorzaak.  

 

Start met alle dagen 1 liter tijmthee te drinken.  Laat de tijm 5 minuten koken in 

het water, anders werkt het niet. Dit is niet enkel lekker…, maar ook de 

aandoening op de huid zal mogelijk langzaam verminderen.  

Een voorbeeld…. Zelf krijg ik allergie van de zon. Wanneer ik tijmthee drink, heb 

ik die dag geen last van m’n zonneallergie. Het is niet dat de allergie voor altijd 

weg is, maar de aandoening is die dag verdwenen. Deze informatie is ook te 

vinden in een boek van Hildegard Von Bingen.  

 

Last van pelletjes op de huid of eczema…? Neem een ligbad en doe er een grote 

scheut microferm in. Ga er ongeveer 20 minuten inliggen en herhaal dit alle 

dagen. Sterk genezend… een echte aanrader!   

 

Een andere manier is om rode klei (gemengd met wat water en een klein beetje 

kokosolie of afgekookt water van gerst/rijst) in je haar en op je huid te smeren… 

een tijd laten intrekken en dan afspoelen… zelf laat ik dan nog wat rode klei op 

de hoofdhuid achter, zodat dit verder kan inwerken.  

Kokosvet (extra vierge) is de beste verzorging voor de huid. Aangenaam, zuiver, 

super voedend en het dringt vlug in de huid. Preventief is het een sterke 

aanrader… eenmaal je al een huidaandoening hebt, is het niet voldoende en 

lees je best hierna verder over mogelijke hulpmiddelen.  

 

https://dhyaanguru.com/pages/complete-mantra-collection
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Bij eczema of psoriasis kan je best het kokosvet mengen met een hoge dosis 

bicarbonaat.  Ook een kompres van witte kool kan hier wonderen doen. Bij het 

hoofdstuk Einde, vind je meer uitleg over hoe je dit het best gebruikt.  

 

Een combinatie om, een half uur voor de maaltijd, een cocktail te nemen 

(zonder alcohol) bestaande uit 2 soeplepels ongepasteuriseerde, troebele 

appelazijn  met  een halve koffielepel bicarbonaat (eventueel gemengd met 

lauwe misosoep of berkensuiker) kan ook wonderen verrichten.  

 

Besteed extra aandacht aan de darmen en de lever. Sterk je darmen aan en zorg 

dat je lever goed zijn werk kan doen.  Voor de darmen kun je best bij het 

hoofdstuk over de ‘darmen’ nalezen wat m’n aanbevelingen zijn… voor de lever 

is komboucha een goede keuze.  

 

Je kan bijkomend gebruik maken van de sanjeevini methode: een aanrader, het 

is een beetje anders, maar als het helpt des te beter.  

Het is gratis, je kan het zelf downloaden van het internet: 

http://www.saisanjeevini.org/tutorials 

 

Vergeet ook niet de mogelijke kracht van het gebruik van mantra… Kijk ook eens 

op de website: https://dhyaanguru.com/pages/complete-mantra-collection 

 

Huilbaby 

 

zo veel leed kan bespaard worden mits de juiste kennis toe te passen.  

 

Als een baby huilt en het buikje hard aanvoelt, zijn er meestal krampen in het 

spel. Mijn eerste kindje had daar last van en ik wist toen niet waarom, nu wel. 

Zelf pas ik nu het volgende toe om harde buikjes en krampjes te bestrijden:   

http://www.saisanjeevini.org/tutorials
https://dhyaanguru.com/pages/complete-mantra-collection
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Bij borstvoeding :  

 

Eerst en vooral hoor je als mama die borstvoeding geeft de volgende producten 

te vermijden: witte suiker, tarwe (gluten) en gepasteuriseerde melk (rauwe 

melk is wel toegelaten). Hiermee zijn de problemen nog niet volledig opgelost.  

 

Het is van belang dat je ook de juiste voedselcombinaties toepast. En bingo… 

met de juiste voedselcombinaties had m’n kindje geen buikpijn meer en gedaan 

met huilen. 

 

Jan Dries heeft er fantastische boeken over geschreven die voor iedereen 

begrijpelijk zijn. Er zijn ook receptenboeken voorhanden die lekkere combinaties 

bevatten… Als mama die borstvoeding geeft, hoor je jezelf strikt aan de regels te 

houden om zo problemen te vermijden. Vermijd ook pikante voeding… maar dit 

is alom bekend. 

 

Als extraatje kan je je kleine pruts een probiotica geven. Je doet de capsule 

open en je giet de inhoud in de mond van je baby, waarna je er wat water bij 

geeft.  

 

Bij flessenvoeding :  

 

Bij flessenvoeding is het mogelijk raadzaam om het  recept van de organisatie 

Weston Price Foundation https://www.westonaprice.org/ te gebruiken.  

 

Je kan bijkomend gebruik maken van de sanjeevini methode: een aanrader, het 

is een beetje anders, maar als het helpt des te beter.  

Het is gratis, je kan het zelf downloaden van het internet: 

http://www.saisanjeevini.org/tutorials 

https://www.westonaprice.org/
http://www.saisanjeevini.org/tutorials
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Vergeet ook niet de mogelijke kracht van het gebruik van mantra… Bekijk ook 

de website: https://dhyaanguru.com/pages/complete-mantra-collection 

 

Insectenbeten of alergische reacties van planten 

 

…. De eerste hulp is in mijn ogen een scheut appelazijn erover gieten.  

 

Een kompres van witte koolbladeren geeft bijkomend soelaas… Bij het 

hoofdstuk Einde… vind je meer uitleg over hoe je dit het best gebruikt.  

 

Ooit had ik in een drukke bui m’n baby recht in de brandnetels gezet….   Ja niet 

echt goed opgelet…. Gelukkig had er iemand olijfolie bij waar smeerwortel was 

in gekookt, ze raadde me aan om dat op zijn blote beentjes te smeren. En ja 

hoor, de volgende dag zag ik niets meer van de brandnetels… Dat werkte goed 

zeg!  

 

Je kan bijkomend gebruik maken van de sanjeevini methode: een aanrader, het 

is een beetje anders, maar als het helpt des te beter.  

Het is gratis, je kan het zelf downloaden van het internet: 

http://www.saisanjeevini.org/tutorials 

Vergeet ook niet de mogelijke kracht van het gebruik van mantra… Bekijk ook 

de website: https://dhyaanguru.com/pages/complete-mantra-collection 

 

Jicht 

 
Jicht = teveel aan urinezuur in het lichaam.  

 

Dit kan mogelijk eenvoudig worden verwijderd door het regelmatig eten van 

kweeperengelei. Probeer kweeperengelei te eten die niet is bereid met witte 

https://dhyaanguru.com/pages/complete-mantra-collection
http://www.saisanjeevini.org/tutorials
https://dhyaanguru.com/pages/complete-mantra-collection
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suiker. Vooral in Spanje is dit nog courant te vinden. Ook in onze contreien werd 

het vroeger vaak gegeten, maar op de één of andere manier is dit product bij 

ons grotendeels verdwenen.  

Je kan ook zelf een kweeperenboom planten… Ze blijken niet zo gevoelig te zijn 

aan ziektes, echt een aanrader en super lekker.  In Spanje wordt het gegeten in 

combinatie met kaas. Kaas beschermt de tanden en zo heb je geen last van de 

fruitsuiker. Je kan het eventueel mengen met kwark, room, zure room of 

yoghurt. Maar enkel kweeperengelei eten raad ik af… want o jéé voor je gebit….  

 

Je kan dit combineren met celzout nr. 9 van Dr. Schussler van Adler Pharma. 

Voor de juiste dosering van het celzout raadpleeg je best de  website: 

http://www.thomas-feichtinger.at.    

Het celzout helpt om specifiek urinezuur te verwijderen uit het lichaam via de 

nieren. Bye bye hielspoor en gevoelige voetjes (veroorzaakt door urinezuur). 

Chocolade, witte suiker en rabarber veroorzaken ook jicht. Deze bevatten veel 

oxaalzuren en zijn dus best te vermijden.  

 

Een combinatie om, een half uur voor de maaltijd, een cocktail te nemen ( 

zonder alcohol) bestaande uit 2 soeplepels ongepasteuriseerde, troebele 

appelazijn  met  een halve koffielepel bicarbonaat (desnoods gemengd met 

lauwe misosoep of berkensuiker) kan ook wonderen verrichten.  

Ook citroen zal mogelijk een heilzame invloed hebben, dit neem je best s 

’morgens in met een glas lauw water of kruidenthee. Het beste is om ervoor 

eventjes kokosvet of olie in je mond te houden (10 minuten of 20 minuten) 

zodat de glazuur van je tanden beschermd wordt bij inname van iets zuur zoals 

citroen.  

  

Zeewier kan je gecomprimeerd of vers (niet rauw) als extraatje toevoegen.  

 

Bicarbonaat, citroen en zeewier hebben een sterk ontzurend effect op het 

lichaam.  
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Je kan bijkomend gebruik maken van de sanjeevini methode: een aanrader, het 

is een beetje anders, maar als het helpt des te beter.  

Het is gratis, je kan het zelf downloaden van het internet: 

http://www.saisanjeevini.org/tutorials 

 

Vergeet ook niet de mogelijke kracht van het gebruik van mantra… Kijk ook eens 

op de website: https://dhyaanguru.com/pages/complete-mantra-collection 

 

Kanker 

 

ja, velen onder ons zijn het al tegengekomen in hun leven.  

In mijn ogen is deze ziekte geneesbaar. Het beste is preventief te werken en niet 

te wachten tot het er is om dan pas actie te ondernemen. Zelf heb ik geen 

kanker gehad (tot hier toe)… maar ik heb toch al moeite moeten doen om het te 

voorkomen. Wat ik allemaal heb gedaan wordt hieronder in een korte 

samenvatting beschreven.  

 

Je denkwijze (positive minded) is belangrijk. Ook fysieke inspanning, beweging… 

vb. yoga, wandelen of iets anders zijn onontbeerlijk. En dan de voeding… wist je 

dat witte suiker kanker kan veroorzaken?  Dus vermijd witte suiker en gebruik 

zuivere producten. Bij de Weston Price Foundation 

https://www.westonaprice.org/ heb ik zelf veel nuttige informatie gevonden.  

 

Wat super genezend werkt, is zeewier afkomstig uit zuivere zeeën. Je eet dit 

niet rauw, kijk maar naar de recepten van Japan en Korea. Zij zijn de experts in 

het bereiden van zeewier… en het wordt inderdaad niet rauw gegeten.  Je kan 

dit ook als supplement innemen….(controleer altijd waar het zeewier vandaan 

komt, zodat je 100 percent zeker bent dat het uit zuivere zeeën komt), in 

tinctuurvorm is ook mogelijk. Bij iemand die veel zeewier eet, vermindert de 

kans op kanker. Dat is bewezen, dus eigenlijk zou de ganse bevolking regelmatig 

http://www.saisanjeevini.org/tutorials
https://dhyaanguru.com/pages/complete-mantra-collection
https://www.westonaprice.org/
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zeewier moeten eten. Zeewier is altijd een aanrader; gedroogd, gefermenteerd, 

gewokt,… gecomprimeerd of in tinctuurvorm. Mijn favoriete zeewier is kelp. Een 

bom van calcium en andere mineralen.  

 

Het recept van pater Romano Zago kan doeltreffend zijn bij het voorkomen en 

genezen van kanker… het versterkt je immuunsysteem.  

Na een kuur van 2 flessen van het gefermenteerd product van pater Zago hoor 

je minstens 5 dagen te stoppen voordat je de kuur opnieuw herhaalt. Meer 

informatie vind je op de mijn website https://www.caroline-verbist.com/aloe-

arborescens.html (inclusief om het gefermenteerde product van pater Romano 

Zago rechtstreeks te kunnen aankopen of afhalen is tevens mogelijk).  

 

Er bestaat ondertussen ook een probioticum drink, vol van effectieve micro-

organismes die heilzaam is voor het maag/darmstelsel. Het noemt een EM 

drink. Je kan het vinden bij EM verdelers.  

 

EM X gold is mogelijk zeer doeltreffend in de strijd tegen kankers en ziektes 

betreffende de longen, hersenen, pancreas, lever, nieren en ook andere 

gebieden in het lichaam zoals de prostaat.  

 

Ooit las ik in een boek van Alfred Vogel dat bij kanker de lever meestal 

betrokken is. Onder zijn raadgevingen was ook een kompres van witte kool te 

vinden. Een gecrushed blad van witte kool op de aangedane plek leggen en om 

de 4 uur veranderen… dit haalt mogelijk de slechte stoffen uit het lichaam. Af en 

toe laat je een rustpauze toe van enkele uren zodat de huid kan ademen. Dit 

kan spectaculair werken en is eigenlijk super goedkoop. Geen oude witte kolen 

opleggen hé….hoe verser hoe beter.  

 

Extra vit C is ook een aanrader… als het kan op natuurlijk wijze… maar ze 

werken beiden zowel het farmaceutisch als het biologisch product. Dit mag 

zeker tot 3 gram per dag. Wel voldoende drinken… anders krijg je problemen.  

https://www.caroline-verbist.com/aloe-arborescens.html
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Komboucha heeft eveneens een heilzame reputatie. Dit heb ik zelf proberen te 

maken, maar helaas was het een mislukking. Er zijn tal van bedrijven die het 

maken, zodat je het gemakkelijk in natuurwinkels kan kopen, al heb ik de indruk 

dat sommige merken beter zijn dan andere. Tracht geen gepasteuriseerde 

komboucha te kopen.  

 

Er zijn zeker andere producten die ook kanker kunnen genezen, maar niet alles 

groeit hier… zo beperkt mijn kennis zich tot hetgeen in onze streek en in Europa 

voorhanden is.  

 

Voor mensen met darmkanker blijkt het consumeren van papaya doeltreffend 

te zijn en dit gecombineerd met het gefermenteerde drankje van pater Romano 

Zago.  

 

De basis blijft echter: voldoende drinken… om je lichaam te zuiveren anders 

loopt het sowieso verkeerd af.  

 

Onlangs heb ik de heilzame werking van bicarbonaat ontdekt. Dit zou ik zeker 

niet links laten liggen en bij de genezing betrekken.  Mark Sircus heeft er een 

interessant boek over geschreven met als titel ‘Natriumbicarbonaat’.  

 

Vervolgens raad ik aan om de methode van Phyllis Krystal toe te passen om je 

psyche opnieuw helder te krijgen. Deze visualisatie techniek is briljant en zalig 

om te doen. Phyllis Krystal heeft hierover boeken geschreven, die allen een 

aanrader zijn om in je leven toe te passen.    Ofwel leer je het rechtstreeks uit 

haar boeken of je gaat naar iemand die  ervaring heeft met de methode. De 

eerste keer gebeurt het best onder begeleiding van een ervaringsdeskundige.  

 

Natuurlijk raad ik je niet één element aan… de combinatie van diverse 

elementen zullen mogelijk het verschil maken.  Je lichaam is als een tempel 

waar je in woont, verzorg het goed… en voorkomen is beter dan genezen. 
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Kanker komt nooit uit het niets, het sluimert langzaam, groeit in het lichaam en 

breekt uit.  

 

Je kan bijkomend ook gebruik maken van de sanjeevini methode: een aanrader, 

het is een beetje anders, maar als het helpt des te beter.  

Het is gratis, je kan het zelf downloaden van het internet: 

http://www.saisanjeevini.org/tutorials 

 

Vergeet ook niet de mogelijke kracht van het gebruik van mantra… Kijk ook eens 

op de website: https://dhyaanguru.com/pages/complete-mantra-collection 

 

Keelpijn 

 

…..oeps dat komt toch zoveel voor. Wat ik zou aanraden? Zelf vermoed ik dat er 

een emotioneel aspect aan verbonden is en dan is de toepassing van de Phyllis 

Krystal techniek het meest aangewezen.  

 

Het gefermenteerd recept van pater Romano Zago werkt verzachtend voor de 

keel en versterkt het immuunsysteem. Meer informatie vind je op de mijn 

website https://www.caroline-verbist.com/aloe-arborescens.html (inclusief om 

het gefermenteerde product van pater Romano Zago rechtstreeks te kunnen 

aankopen of afhalen is tevens mogelijk).  

 

Ondertussen is er ook een probioticum drink, vol van effectieve micro-

organismes die heilzaam is voor het maag/darmstelsel. Het noemt een EM 

drink. Je kan het vinden bij EM verdelers.  

 

Onlangs had ik bicarbonaat geprobeerd. Een halve koffielepel in een lauwe 

drank doen en dit opdrinken. Doe dit 6X de eerste dag (verspreid over gans de 

dag), 4X de tweede dag (verspreid over de hele dag), 3X de derde dag (verspreid 

http://www.saisanjeevini.org/tutorials
https://dhyaanguru.com/pages/complete-mantra-collection
https://www.caroline-verbist.com/aloe-arborescens.html
https://www.caroline-verbist.com/aloe-arborescens.html
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over de ganse dag), 1X de vierde dag en de volgende dagen. Het werkt 

fantastisch doeltreffend, mijn keelpijn was al weg tijdens de tweede dag. Dit lijkt 

met het sterkst werkende hulpmiddel en het spaart je gebit. Is deze dosering te 

sterk voor je?  Neem  dan gewoon minder. Voor meer informatie raadpleeg je 

best de website: https://www.infrarood-gezondheid.nl/hoeveel-bicarbonaat-

gebruiken 

 

Je kan bijkomend ook gebruik maken van de sanjeevini methode: een aanrader, 

het is een beetje anders, maar als het helpt des te beter.  

Het is gratis, je kan het zelf downloaden van het internet: 

http://www.saisanjeevini.org/tutorials 

Vergeet ook niet de mogelijke kracht van het gebruik van mantra… Bekijk ook 

de website: https://dhyaanguru.com/pages/complete-mantra-collection 

 

Krampen 

 

……veel bij oudere mannen, zwangere vrouwen … een tekort aan magnesium? … 

de oorzaak kan heel divers zijn… 

 

Soms kortdurende krampen :  

 

Neem een supplement van magnesium, zo eenvoudig….  

Je kan ook rozemarijnthee (5 minuten laten koken in water, anders heeft het 

geen nut) drinken, wat de krampen vermindert. Bovendien  mag je dit allemaal 

combineren… geen bijwerkingen… en geen gewenning…. Super toch! 

 

 

 

 

http://www.saisanjeevini.org/tutorials
https://dhyaanguru.com/pages/complete-mantra-collection
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Langdurige krampen :   

 

Zelfde aanbevelingen als hierboven bij kortdurende krampen met daarbij het 

volgende:  

 

Nu bij mensen die het erger hebben en waarvan de krampen lang duren (quasi 

spastisch) raad ik aan om de zenuwen te versterken door inname van EM X gold 

en het celzout nr. 5 van Adler Pharma.        Voor de juiste dosering van dit 

celzout raadpleeg je best de website: http://www.thomas-feichtinger.at. Ook 

voldoende vit B supplement kan hierbij helpen. Dit lijkt me een ideale cocktail.  

 

De praktijkervaring leert, dat wanneer de darmen beter werken, er minder 

spasticiteit zal optreden. Kijk hiervoor ook naar mijn aanwijzingen bij het 

hoofdstuk ‘darmen’.  

 

Je kan bijkomend gebruik maken van de sanjeevini methode: een aanrader, het 

is een beetje anders, maar als het helpt des te beter.  

Het is gratis, je kan het zelf downloaden van het internet: 

http://www.saisanjeevini.org/tutorials 

 

Vergeet ook niet de mogelijke kracht van het gebruik van mantra… Bekijk ook 

de website: https://dhyaanguru.com/pages/complete-mantra-collection 

 

Krakende gewrichten 

 

… ja dat hoor je gewoon. Een mogelijk tekort aan kiezelzuur in het lichaam en 

zwakke botten.  

 

Waar bevindt zich kiezelzuur?  

http://www.saisanjeevini.org/tutorials
https://dhyaanguru.com/pages/complete-mantra-collection
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In heermoes… daar kan je thee van maken en het werkt ook laxerend (lichtjes).  

 

In witte kool… maar ik raad aan om deze als zuurkool te eten, op deze manier is 

het licht verteerbaar.   

 

In Azië eten ze veel bamboescheuten… dat is een bom van kiezelzuur.  

 

Celzout nr. 11 van Dr. Schussler van Adler Pharma, werkt ook uitstekend. Voor 

de juiste dosering van dit celzout raadpleeg je best de website : 

http://www.thomas-feichtinger.at   

 

Witte suiker werkt sterk verzurend op het lichaam. Wanneer het lichaam dit 

probeert te ontzuren onttrekt dit calcium uit de botten alsook magnesium uit de 

spieren. Probeer fytinezuur in alle voeding te neutraliseren (aanwijzingen 

hiervoor vind je bij de Weston Price Foundation 

https://www.westonaprice.org/).  

De botten :  

 

Om op een natuurlijke wijze je botten aan te sterken, raad ik je aan om de 

richtlijnen van de Weston Price Foundation https://www.westonaprice.org/ te 

volgen.  

Eén van deze richtlijnen adviseert je, om regelmatig ’bone broth’ soep te 

drinken. Weston Price was een slimme man, hij ging op onderzoek bij mensen 

die geen botklachten hadden en bestudeerde hun eetpatroon. Hij constateerde 

dat de evolutie van onze voedselconsumptie niet altijd in ons voordeel is 

geweest…. 

 

Zeewier bevat tevens veel nuttige mineralen voor de botten. Die kan je ofwel 

vers via een recept innemen (niet rauw) of in tabletvorm. Zorg dat je ook de 

https://www.westonaprice.org/
https://www.westonaprice.org/
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nodige vetten consumeert anders geraken de Vit A,D en K niet in je lichaam. Een 

supervet is extra vierge kokosvet.  

 

De supergroente boerenkool bevat ook veel nuttige mineralen en is bovendien 

goedkoop. Deze groente kan je overal in mengen bij een eitje, pannenkoek, 

soep of zelfs yoghurt.  

 

De celzouten nrs 1, 2 en 11 van Dr. Schussler van Adler Pharma versterken 

eveneens de botten bij een hoge dosering. Voor de juiste dosering van dit 

celzout raadpleeg je best de website: http://www.thomas-feichtinger.at   

 

Geroosterd sesamzaad of tahin heeft ook z’n nut… wanneer ik dat neem… zijn 

m’n nagels binnen afzienbare tijd sterker.  

 

Natto is niet echt lekker maar is wel een bom van vit K2. Zelf ben ik er geen fan 

van, maar in Japan eten ze dit als ontbijt. 

 

Groenlipmossel is eveneens een aanrader om de gewrichten te versterken. 

Je kan bijkomend gebruik maken van de sanjeevini methode: een aanrader, het 

is een beetje anders, maar als het helpt des te beter.  

Het is gratis, je kan het zelf downloaden van het internet: 

http://www.saisanjeevini.org/tutorials 

 

Vergeet ook niet de mogelijke kracht van het gebruik van mantra… Bekijk ook 

de website: https://dhyaanguru.com/pages/complete-mantra-collection 

 

 

http://www.saisanjeevini.org/tutorials
https://dhyaanguru.com/pages/complete-mantra-collection
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Longen 

 

De longen en astma… De vervuiling speelt hier een grote rol. Niettemin zullen 

we trachten het leed te verzachten en hopelijk te helen met de volgende 

gezonde producten.  

 

Eén ervan is EM X gold, dit lijkt uitmuntend te werken bij zowel longontsteking 

als bij astma. Onthoud dat je de dosering een beetje moet aanpassen aan je 

persoonlijke behoefte. Begin met een koffielepel in een warme drank en na 7 

dagen verhoog je dit desnoods naar een soeplepel. Sommige mensen kunnen 2 

soeplepels of meer consumeren op een dag.   

Vroeger bestond er geen EM X gold maar had vlierbesthee of vlierbessiroop 

(wel zonder witte suiker hé) de beste reputatie bij longaandoeningen. Dit is echt 

een klassieker. 

 

De mineralentherapie raadt celzout nr. 4 van Adler Pharma aan. Die is specifiek 

voor de longen. Voor de juiste dosering van dit celzout raadpleeg je best de 

website: http://www.thomas-feichtinger.at   

 

Kompressen van heermoes kan je ook aanwenden, maar laat ze zeker niet koud 

worden. Dit is ook geneeskrachtig, zeker bij veel fluimen. Vermijd het koud 

aanvoelen op het lichaam, dus warm het snel terug op. Het recept hiervan vind 

je bij het hoofdstuk Einde.  

 

Bijkomend raad ik je weerom een cocktail van bicarbonaat aan.  

Een combinatie om, een half uur voor de maaltijd, een cocktail te nemen 

(zonder alcohol) bestaande uit 2 soeplepels ongepasteuriseerde, troebele 

appelazijn  met  een halve koffielepel bicarbonaat (eventueel gemengd met 

lauwe misosoep of berkensuiker) kan eveneens wonderen verrichten.  
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Indien mogelijk, zou ik het gefermenteerd product Aloe Arborescens van pater 

Zago ook innemen. Dit versterkt je immuunsysteem. Meer informatie vind je op 

de mijn website https://www.caroline-verbist.com/aloe-arborescens.html 

(inclusief om het gefermenteerde product van pater Romano Zago rechtstreeks 

te kunnen aankopen of afhalen is tevens mogelijk).  

Er bestaat ondertussen ook een probioticum drink, vol van effectieve micro-

organismes die heilzaam is voor het maag/darmstelsel. Het noemt een EM 

drink. Je kan het vinden bij EM verdelers.  

 

Je kan bijkomend gebruik maken van de sanjeevini methode: een aanrader, het 

is een beetje anders, maar als het helpt des te beter.  

Het is gratis, je kan het zelf downloaden van het internet: 

http://www.saisanjeevini.org/tutorials 

 

Vergeet ook niet de mogelijke kracht van het gebruik van mantra… Bekijk ook 

de website: https://dhyaanguru.com/pages/complete-mantra-collection 

 

Lever 

 

… daar kan ik van mee spreken. Eerst en vooral vermijd je best chocolade en 

alcohol. Ook al doe je dit, dan nog, kun je klachten hebben van je lever, maar 

dan zijn beide producten geen extra belasting meer.  

 

EM X gold heeft een helende reputatie bij de lever. De dosering hoor je zelf  aan 

te passen. Zelf neem ik een soeplepel per dag in een warme drank. Het kan zijn, 

dat voor zwaar zieke mensen dit te veel is, dan hou je het bij een koffielepel. 

Twee soeplepels is echt veel… je kan het altijd proberen en minderen indien 

nodig. Als je ook klachten hebt van je darmen kun je EM X Gold best 

combineren met het recept van pater Romano Zago.  Anders kunnen de darmen 

https://www.caroline-verbist.com/aloe-arborescens.html
http://www.saisanjeevini.org/tutorials
https://dhyaanguru.com/pages/complete-mantra-collection
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de extra belasting (door reiniging van de lever) onvoldoende verwerken. De 

lever heeft het vooral moeilijk tijdens de lente en de herfst.  

 

Komboucha heeft ook een zeer positieve werking op de lever. Ik heb 

geprobeerd om dit thuis zelf te kweken. Helaas zonder succes, er waren zwarte 

puntjes in mijn drank. Na wat opzoekingswerk, bleken dit  schadelijke 

schimmels te zijn. Vervolgens heb ik alles weggegooid en vertrouw ik nu op 

mensen die meer talent hebben dan ik met het kweken van deze zwammen. 

Mijn indruk is dat er wel een verschil in kwaliteit is bij de diverse merken. Niet 

alle merken zijn even krachtig. Koop het best rauwe, dus niet gepasteuriseerde, 

komboucha.  

 

Een combinatie om, een half uur voor de maaltijd, een cocktail te nemen 

(zonder alcohol) bestaande uit 2 soeplepels ongepasteuriseerde, troebele 

appelazijn  met een halve koffielepel bicarbonaat (desnoods gemengd met 

lauwe misosoep of berkensuiker) kan ook wonderen verrichten.  

 

Je kan bijkomend gebruik maken van de sanjeevini methode: een aanrader, het 

is een beetje anders, maar als het helpt des te beter.  

Het is gratis, je kan het zelf downloaden van het internet: 

http://www.saisanjeevini.org/tutorials 

 

Vergeet ook niet de mogelijke kracht van het gebruik van mantra… Kijk ook een 

naar de website: https://dhyaanguru.com/pages/complete-mantra-collection 

 

Maag 

 

…. daar had ik enkel last van tijdens m’n eerst zwangerschap. Dat zal ik ook niet 

vlug vergeten… Toen kende ik nog niet de helende werking van rozemarijnthee. 

Tijdens de tweede zwangerschap had ik geen problemen meer. Ik dronk 

http://www.saisanjeevini.org/tutorials
https://dhyaanguru.com/pages/complete-mantra-collection
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dagelijks een liter rozemarijnthee (wel 5 minuten laten doorkoken). Hieruit 

bleek dat rozemarijnthee voor  maaglijders heilzaam kan zijn.  

 

Bicarbonaat is ook een aanrader. Een combinatie om, een half uur voor de 

maaltijd, een cocktail te nemen (zonder alcohol) bestaande uit 2 soeplepels 

ongepasteuriseerde, troebele appelazijn  met een halve koffielepel bicarbonaat 

(eventueel gemengd met lauwe misosoep of berkensuiker) kan eveneens 

wonderen verrichten. Maagzweren en maagzuur verdwijnen bij het gebruik van 

bicarbonaat.   

EM X gold zou ik er voor alle zekerheid bijvoegen. Dit drankje heeft talrijke 

gezonde eigenschappen en maakt sowieso je immuunsysteem sterker.  

 

Het gefermenteerd product van Aloe Arborescens van pater Romano Zago kan 

ook een positieve invloed hebben op de maag. Meer informatie vind je op de 

mijn website https://www.caroline-verbist.com/aloe-arborescens.html 

(inclusief om het gefermenteerde product van pater Romano Zago rechtstreeks 

te kunnen aankopen of afhalen is tevens mogelijk).  

 

Er bestaat ondertussen ook een probioticum drink, vol van effectieve micro-

organismes die geneeskrachtig is voor het maag/darmstelsel. Het noemt een 

EM drink. Je kan het vinden bij EM verdelers.  

 

Je kan bijkomend gebruik maken van de sanjeevini methode: een aanrader, het 

is een beetje anders, maar als het helpt des te beter.  

Het is gratis, je kan het zelf downloaden van het internet: 

http://www.saisanjeevini.org/tutorials 

 

Vergeet ook niet de mogelijke kracht van het gebruik van mantra… Bekijk ook 

de website: https://dhyaanguru.com/pages/complete-mantra-collection 

 

https://www.caroline-verbist.com/aloe-arborescens.html
http://www.saisanjeevini.org/tutorials
https://dhyaanguru.com/pages/complete-mantra-collection
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Menstruatie 

 

Dat is nu een topic enkel voor vrouwen.  

 

Preventief een paar dagen vooraleer je je menstruatie gaat krijgen, pluk je een 

takje rozemarijn… en laat dit 5 minuten koken in 1 liter water. Dit drink je elke 

dag tot de laatste dag van je menstruatie. Dat verzacht alle pijn.  

 

Het gefermenteerd product van Aloe Arborescens van pater Zago is een 

aanrader. Start ermee 2 dagen voor de menstruatie. Begin je de dag zelf, dan 

loop je het risico dat je niet tijdig het helend effect hebt. Dit product houdt je 

hele buik soepel en pijnvrij en als extraatje wordt je er beter gezind van. Dit 

zullen de partners wel appreciëren. Meer informatie vind je op de mijn website 

https://www.caroline-verbist.com/aloe-arborescens.html (inclusief om het 

gefermenteerde product van pater Romano Zago rechtstreeks te kunnen 

aankopen of afhalen is tevens mogelijk).  

 

Er bestaat ondertussen ook een probioticum drink, vol van effectieve micro-

organismes die heilzaam is voor het maag/darmstelsel. Het noemt een EM 

drink. Je kan het vinden bij EM verdelers.  

 

Je kan bijkomend gebruik maken van de sanjeevini methode: een aanrader, het 

is een beetje anders, maar als het helpt des te beter. Het is gratis, je kan het zelf 

downloaden van het internet: http://www.saisanjeevini.org/tutorials 

 

Vergeet niet de kracht van het gebruik van mantra… sommigen genezen  

uitsluitend door het toepassen van een mantra. Kijk ook eens naar de website: 

https://dhyaanguru.com/pages/complete-mantra-collection 

 

https://www.caroline-verbist.com/aloe-arborescens.html
http://www.saisanjeevini.org/tutorials
https://dhyaanguru.com/pages/complete-mantra-collection
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Migraine 

 

…of hoofdpijn. Echt niet leuk. Af en toe krijg ik het ook.  

 

En dan grijp ik direct naar het product van pater Romano Zago… en 

KNOFLOOK….  

Meer informatie vind je op de mijn website https://www.caroline-

verbist.com/aloe-arborescens.html (inclusief om het gefermenteerde product 

van pater Romano Zago rechtstreeks te kunnen aankopen of afhalen is tevens 

mogelijk).  

Binnenkort ga ik zelf gefermenteerde knoflook maken. Je kan dit ook kant en 

klaar kopen in onder meer natuurwinkels en je vindt het ook als 

voedingssupplement. Echt een aanrader die knoflook. Het heeft al sinds eeuwen 

een helende werking. Zorg dat je dosis groot genoeg is, het kan werkelijk geen 

kwaad.  

 

Nu ik had zo’n hoofdpijn, en dacht… wat kan ik nog meer doen? Ik ben  

kompressen van heermoes beginnen maken… Ik pakte een bundeltje heermoes 

en laat dat 10 minuten in water koken. Daarna leg ik de heermoes (niet met 

blote handen) in een droge zakdoek… en dop ik deze in het kookvocht.  

Vervolgens leg ik het kompres, zo warm mogelijk, op de pijnlijke plek en dit 

minstens een half uur. Nadien warm ik het kookvocht terug op en dop ik die 

zakdoek er terug in en leg ik het opnieuw op een andere of dezelfde pijnlijke 

plek. Dit kompres bind ik vast met een brede windel rondom het hoofd. Na 4 

uur had ik geen hoofpijn meer. Wonderbaarlijk… ik moest kennelijk wel terug op 

krachten komen.  

 

Draag ook extra zorg voor je spijsverteringstelsel… want hoofdpijn wijst  meestal 

op problemen met het spijsverteringstelsel. Vandaar dat het product van pater 

Romano Zago kan worden ingenomen, het geeft je extra energie.  

 

https://www.caroline-verbist.com/aloe-arborescens.html
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Vaak maak ik ook een drankje, door 6 sennapeulen in een drinkbeker te doen en 

deze te overgieten met kokend water. Dit mengsel laat ik eventjes trekken en 

nadien drink ik het op.  

 

Bij mij is migraine gelinkt met verstopte darmen… als m’n darmen vlot werken 

krijg ik geen migraine en die sennapeulen halen werkelijk alle afvalstoffen uit de 

darmen. Het is het proberen waard… het is een beetje afmeten hoeveel 

sennapeulen je exact nodig hebt. Bij mij is het 6, bij iemand anders misschien 

een ander aantal. Ik weet dat een migraine opstoot verschillende oorzaken kan 

hebben. Wel als het bij jou de darmen zijn, dan raad ik toch mijn aanbevelingen 

van hierboven aan….is het iets anders… tja, dan moet je die andere oorzaak 

aanpakken.  

 

Bij hormonale oorsprong raad ik zeewier aan. Probeer dan ook de kompressen 

van heermoes hé. Wie weet, werkt het ook helend bij jou.  

 

Bicarbonaat is ook een aanrader. Een combinatie om, een half uur voor de 

maaltijd, een cocktail te nemen (zonder alcohol) bestaande uit 2 soeplepels 

ongepasteuriseerde, troebele appelazijn  met een halve koffielepel bicarbonaat 

gemengd met lauwe misosoep of berkensuiker kan eveneens wonderen 

verrichten.  

 

Je kan bijkomend gebruik maken van de sanjeevini methode: een aanrader, het 

is een beetje anders, maar als het helpt des te beter. Het is gratis, je kan het zelf 

downloaden van het internet: http://www.saisanjeevini.org/tutorials 

Vergeet ook niet de kracht van het gebruik van mantra… sommigen genezen 

uitsluitend door het toepassen van een mantra. Kijk ook eens naar de website: 

https://dhyaanguru.com/pages/complete-mantra-collection 

 

http://www.saisanjeevini.org/tutorials
https://dhyaanguru.com/pages/complete-mantra-collection
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Nieren 

 

Veel mensen hebben last van hun nieren … Het is ook het gevoeligste orgaan in 

van je lichaam. De basisregel blijft: genoeg drinken! Doe je dit niet, dan 

verminderen je nieren in volume. Een gouden raad: drink ook als je geen 

dorstgevoel hebt.  

 

De celzouten nrs 8 en 9 hebben een heilzame invloed op de nieren. Enkel met 

het merk Adler Pharma heb ik goede ervaringen. Voor een ander soort product 

geef ik geen garantie. Voor de juiste dosering van dit celzout raadpleeg je best 

de website : http://www.thomas-feichtinger.at   

EM X gold is spectaculair voor de nieren. De dosering is voor iedereen 

verschillend. Begin met een koffielepeltje in een warme drank… en daarna 

langzaam opbouwen naar een soeplepel… en als het kan naar 2 soeplepels per 

dag. Sommigen kunnen 2 soeplepels aan, anderen niet.  

 

Heermoesthee is HET kruid voor de nieren. Je kookt een liter water… en doe er 

een bundeltje heermoes bij en je laat dit 10 minuten koken. In ieder geval het 

klein toilet zal vlugger gaan. Laat je er niet van weerhouden om het toch te 

drinken.  

 

Bicarbonaat is ook een aanrader. Een combinatie om, een half uur voor de 

maaltijd, een cocktail te nemen (zonder alcohol) bestaande uit 2 soeplepels 

ongepasteuriseerde, troebele appelazijn  met een halve koffielepel bicarbonaat 

gemengd met lauwe misosoep of berkensuiker kan tevens wonderen verrichten.  

 

Je kan bijkomend gebruik maken van de sanjeevini methode: een aanrader, het 

is een beetje anders, maar als het helpt des te beter. Het is gratis, je kan het zelf 

downloaden van het internet: http://www.saisanjeevini.org/tutorials 

 

http://www.saisanjeevini.org/tutorials
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Vergeet niet de kracht van het gebruik van mantra… sommigen genezen  

uitsluitend door het toepassen van een mantra. Bekijk ook de website: 

https://dhyaanguru.com/pages/complete-mantra-collection 

 

Ochtendmisselijkheid 

 

Voor alle zwangere vrouwen in de wereld… is ochtendmisselijkheid geen pretje.  

 

Nu er is een oplossing voor: alle dagen 1 liter rozemarijnthee drinken. Voor de 

bereiding, laat je de rozemarijn 5 minuten koken. Bij gedroogde rozemarijn ben 

je voorzichtig met de dosering, een halve tot één koffielepel per liter of 

anderhalve liter. Ergens had ik gelezen, dat dit kruid heilig was voor moeder 

Maria… en ik dacht… misschien helpt het hier ook wel. Inderdaad miraculeus: je 

voelt je tiptop in orde. En wat mooi is meegenomen… je hebt veel minder last 

van krampen. Rozemarijn krijgt hier de gouden prijs.  

 

Je kan bijkomend gebruik maken van de sanjeevini methode: een aanrader, het 

is een beetje anders, maar als het helpt des te beter. Het is gratis, je kan het zelf 

downloaden van het internet: http://www.saisanjeevini.org/tutorials 

 

Vergeet niet de kracht van het gebruik van mantra… sommigen genezen  

uitsluitend door het toepassen van een mantra. Bekijk ook de website: 

https://dhyaanguru.com/pages/complete-mantra-collection 

 

Ogen 

 

… De rasterbril is een fantastische uitvinding. Je vindt deze ook op het internet. 

Het beste is de rasterbril met piramidale vorm. Bij het dragen van zo’n bril 

verbeter je je oogspieren en dus tevens je zicht. Ons hele lichaam bestaat uit 

spieren, sommige van ons gaan naar de fitness om spieren te trainen, wel de 

https://dhyaanguru.com/pages/complete-mantra-collection
http://www.saisanjeevini.org/tutorials
https://dhyaanguru.com/pages/complete-mantra-collection
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ogen kunnen ook training gebruiken. Zeker nu we ons in een maatschappij 

bevinden waar men veel naar een computerscherm kijkt. De aankoop van een 

rasterbril is helemaal niet duur. Enige waarschuwing is, draag deze bril niet in 

het verkeer.  

 

Misschien is het wel de moeite om gebruik te maken van Laxman Tehnology 

brain. Dit heeft een positief effect zowel op de ogen als op de hersenen. Kies 

dan wel het juiste programma en vraag desnoods raad aan de firma zelf.  

 

Soms voelen m’n ogen star aan of droog… en dan weet ik dat ik dringend silicea 

nodig heb of wel celzout nr. 11 van Adler Pharma. Voor de juiste dosering van 

dit celzout consulteer je best de deze website: http://www.thomas-

feichtinger.at  

Ik kies meestal voor heermoesthee… (ik maak 1 liter kokend water en doe daar 

een klein bundeltje heermoes in en laat dat 10 minuten koken). Dat geneest 

dezelfde dag nog m’n ogen. Je kan eventueel nog bijkomstig een kompres van 

heermoes maken en die op de ogen leggen (uitleg vindt je bij einde)  

Bij sommige mensen zijn de zenuwen erbij betrokken… raadpleeg dan eventjes 

m’n aanwijzingen over de zenuwen.  

 

Bicarbonaat is ook een aanrader. Een combinatie om, een half uur voor de 

maaltijd, een cocktail te nemen (zonder alcohol) bestaande uit 2 soeplepels 

ongepasteuriseerde, troebele appelazijn  met een halve koffielepel bicarbonaat 

gemengd met lauwe misosoep of berkensuiker kan tevens wonderen verrichten.  

 

Je kan bijkomend gebruik maken van de sanjeevini methode: een aanrader, het 

is een beetje anders, maar als het helpt des te beter. Het is gratis, je kan het zelf 

downloaden van het internet: http://www.saisanjeevini.org/tutorials 

 

http://www.saisanjeevini.org/tutorials
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Vergeet niet de kracht van het gebruik van mantra… sommigen genezen  

uitsluitend door het toepassen van een mantra. Bekijk ook de website:  

https://dhyaanguru.com/pages/complete-mantra-collection 

 

Oorpijn 

 

… zo dikwijls voorkomend bij kindjes… en eenvoudig op te lossen. 

 

Haal een bundel heermoes uit je achtertuin of in een natuurwinkel in gedroogde 

vorm. Je legt deze in kokend water gedurende 10 minuten. Dan neem je een 

zakdoek, leg daar de heermoesbundel op en vouw die dicht. Het oor smeer je 

eerst met olijfolie in en dan leg je, zo warm mogelijk, de bundel erop (nog wel 

vochtig) en hou je die vast met een windel, een muts of haarband. Ga er zo mee 

slapen.  De volgende ochtend zal het beter zijn. Dit herhaal je tot het helemaal 

weg is.  

Het verhoogt sowieso je immuunsysteem… en dus ook de darmen.  Raadpleeg 

hiervoor m’n aanbevelingen in het hoofdstuk over de  ‘darmen’.  

Onder de oren, bevindt zich een kleine klier, de parotis klier. Het is sterk 

aangewezen om die zachtjes te masseren tot je ze bijna niet meer voelt. Dit 

versterkt enorm de immuniteit rond het oor.  

 

Het gefermenteerd product van Aloe Arborescens van pater Zago is een 

aanrader die het immuunsysteem versterkt. Meer informatie vind je op de mijn 

website https://www.caroline-verbist.com/aloe-arborescens.html (inclusief om 

het gefermenteerde product van pater Romano Zago rechtstreeks te kunnen 

aankopen of afhalen is tevens mogelijk).  

 

Er bestaat ondertussen ook een probioticum drink, vol van effectieve micro-

organismes die heilzaam is voor het maag/darmstelsel. Het noemt een EM 

drink. Je kan het vinden bij EM verdelers.  

https://dhyaanguru.com/pages/complete-mantra-collection
https://www.caroline-verbist.com/aloe-arborescens.html
https://www.caroline-verbist.com/aloe-arborescens.html
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Je kan bijkomend gebruik maken van de sanjeevini methode: een aanrader, het 

is een beetje anders, maar als het helpt des te beter.  

Het is gratis, je kan het zelf downloaden van het internet: 

http://www.saisanjeevini.org/tutorials 

 

Vergeet ook niet de kracht van het gebruik van mantra… sommigen genezen 

uitsluitend door het toepassen van een mantra. Kijk ook eens naar de website: 

https://dhyaanguru.com/pages/complete-mantra-collection 

Parkinson 

 

… De mogelijkheid bestaat om de moeilijkheden sterk te verminderen. 

Eenvoudig is het niet maar het is wel mogelijk.  

 

Eerst en vooral dien je de darmen te verzorgen… hierbij raad ik je aan om m’n 

raadgevingen over de darmen op te volgen.  

Het gefermenteerd product van Aloe Arborescens van pater Zago is een 

ABSOLUTE aanrader. Meer informatie vind je op de mijn website 

https://www.caroline-verbist.com/aloe-arborescens.html (inclusief om het 

gefermenteerde product van pater Romano Zago rechtstreeks te kunnen 

aankopen of afhalen is tevens mogelijk).  

 

Er bestaat ondertussen ook een probioticum drink, vol van effectieve micro-

organismes die heilzaam is voor het maag/darmstelsel. Het noemt een EM 

drink. Je kan het vinden bij EM verdelers. 

 

Om de zenuwen aan te sterken, is EM X gold aangewezen. Doe een theelepeltje 

in een warme drank en als het enigszins mogelijk is vermeerder je de dosering 

naar een soeplepel per dag. Dit versterkt de zenuwen.  

 

http://www.saisanjeevini.org/tutorials
https://dhyaanguru.com/pages/complete-mantra-collection
https://www.caroline-verbist.com/aloe-arborescens.html
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Magnesium en vitamine B complex als supplement en/of als celzout nr. 7 en 5 

van Adler Pharma. Voor de juiste dosering van deze celzouten consulteer je best 

de website: http://www.thomas-feichtinger.at  Verbetering is mogelijk en dit 

specifiek voor de spieren.  

 

Bicarbonaat is ook een aanrader. Een combinatie om, een half uur voor de 

maaltijd, een cocktail te nemen (zonder alcohol) bestaande uit 2 soeplepels 

ongepasteuriseerde, troebele appelazijn  met een halve koffielepel bicarbonaat 

(eventueel gemengd met lauwe misosoep of berkensuiker) kan tevens 

wonderen verrichten.  

 

Je kan bijkomend gebruik maken van de sanjeevini methode: een aanrader, het 

is een beetje anders, maar als het helpt des te beter.  

Het is gratis, je kan het zelf downloaden van het internet: 

http://www.saisanjeevini.org/tutorials 

 

Vergeet ook niet de kracht van het gebruik van mantra… sommigen genezen 

uitsluitend door het toepassen van een mantra. Kijk ook eens naar de website: 

https://dhyaanguru.com/pages/complete-mantra-collection 

 

Prostaat 

 

ze komen vaak voor.  

 

Ook hier kan het recept van pater Romano Zago, gekregen van de indianen een 

sterk helende werking hebben. Een gefermenteerd drankje dat zeer heilzaam is 

voor de prostaat. Echt een aanrader. Je kan dit niet overal vinden… en mag ik 

een raad geven mannen? Wacht niet tot je problemen krijgt, maar neem het 

preventief en doe een aantal kuren per jaar. Dit bespaart je een hoop miserie in 

de toekomst. Vanaf de leeftijd van 40 zou ik het iedereen aanraden. Dan begint 

http://www.saisanjeevini.org/tutorials
https://dhyaanguru.com/pages/complete-mantra-collection
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voor velen stilaan het verouderingsproces. Met het product van pater Romano 

Zago, blijf je langer tiptop in orde.  Meer informatie vind je op de mijn website 

https://www.caroline-verbist.com/aloe-arborescens.html (inclusief om het 

gefermenteerde product van pater Romano Zago rechtstreeks te kunnen 

aankopen of afhalen is tevens mogelijk).  

 

In Azië blijken mannen minder problemen te hebben met hun prostaat. Men 

denkt dat de oorzaak te vinden is in hun voedingspatroon met veel pikante 

kruiden, deze zouden een positief effect hebben op de prostaat.  

 

EM X gold werkt ook erg heilzaam voor de prostaat.          

 

Bicarbonaat is ook een aanrader. Een combinatie om, een half uur voor de 

maaltijd een cocktail te nemen (zonder alcohol) bestaande uit 2 soeplepels 

ongepasteuriseerde, troebele appelazijn  met een halve koffielepel bicarbonaat 

(eventueel gemengd met lauwe misosoep of berkensuiker) kan tevens 

wonderen verrichten.  

 

Je kan bijkomend gebruik maken van de sanjeevini methode: een aanrader, het 

is een beetje raar….maar als het helpt des te beter.  

Het is gratis, je kan het zelf downloaden van het internet: 

http://www.saisanjeevini.org/tutorials 

 

Vergeet ook niet de kracht van het gebruik van mantra… sommigen genezen 

uitsluitend door het toepassen van een mantra. Bekijk ook de website: 

https://dhyaanguru.com/pages/complete-mantra-collection 

 

 

https://www.caroline-verbist.com/aloe-arborescens.html
http://www.saisanjeevini.org/tutorials
https://dhyaanguru.com/pages/complete-mantra-collection
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Rug 

 

… velen onder ons hebben hier last van. Eerst en vooral dien je in te zien, dat de 

onderrug verbonden is met de rest van het lichaam. Meestal is men er zich niet 

van bewust dat het lichaam ook vast zit. Hiervoor ga je naar een osteopaat of 

chiropractor. Zij maken alles netjes los voor je. Bevalt je het niet, zoek dan 

iemand anders op met hetzelfde beroep. De technieken zijn uiteenlopend en 

het kan zijn dat je je beter voelt bij een andere persoon. Meestal is hiermee al 

een deel van de problemen opgelost.  

 

Sommige mensen hebben last van uitstralende pijn… dat is natuurlijk erger. 

Ontstekingen… dichtbij de zenuwbanen. Hiervoor is het nuttig om de zenuwen 

aan te sterken en de ontstekingen te genezen. 

 

Voor de zenuwen raad ik m’n aanbevelingen aan bij het hoofdstuk over de 

‘zenuwen’.  

 

Voor de ontstekingen verwijs ik weer naar de cocktail van bicarbonaat.  Een 

combinatie om, een half uur voor de maaltijd, een cocktail te nemen (zonder 

alcohol) bestaande uit 2 soeplepels ongepasteuriseerde, troebele appelazijn  

met een halve koffielepel bicarbonaat (eventueel gemengd met lauwe misosoep 

of bekensuiker) kan ook wonderen verrichten.   

 

Vaak kan de pijn sterk zijn. Om deze te bestrijden, raad ik de eerste dag 6 

glaasjes water met een halve koffielepel bicarbonaat aan (verspreid over de 

hele dag),  de tweede dag 4 glaasjes water met een halve koffielepel (verspreid 

over gans de dag), de derde dag 2 glaasjes met een halve koffielepel en de 

vierde dag 1 halve koffielepel. Als dit te veel is voor iemand… minder dan de 

dosering. 
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Om de zenuwen aan te sterken is EM X gold aangewezen. Doe een theelepeltje 

in een warme drank en als het enigszins mogelijk is vermeerder je de dosering 

naar een soeplepel per dag. Dit versterkt de zenuwen.  

 

Magnesium en vitamine B complex als supplement en/of als celzout nr. 7 en 5 

van Adler Pharma. Voor de juiste dosering van deze celzouten consulteer je best 

de website: http://www.thomas-feichtinger.at  Verbetering is zeker mogelijk en 

dit specifiek voor de spieren.  

 

Een hoge dosering MSM (= een zwavel) kan ook heilzaam werken.  

Doe dit zeker 2X per dag of de eerste dagen een beetje meer tot 4X per dag. Het 

werkt uitstekend bij ontstekingen ook al laat de werking een beetje op zich 

wachten. Je mag binnen de maand toch een sterke verbetering verwachten. Je 

kan dit best combineren met een hoge dosering curcumine. 

 

Zorg ervoor dat je goede eetgewoontes aanhoudt en zolang de pijn duurt, 

vooral geen zware zaken heffen en tillen. 

 

Je kan bijkomend gebruik maken van de sanjeevini methode: een aanrader, het 

is een beetje anders, maar als het helpt des te beter.  

Het is gratis, je kan het zelf downloaden van het internet: 

http://www.saisanjeevini.org/tutorials 

 

Vergeet ook niet de kracht van het gebruik van mantra… sommigen genezen 

uitsluitend door het toepassen van een mantra. Kijk ook eens naar de website: 

https://dhyaanguru.com/pages/complete-mantra-collection 

 

 

http://www.saisanjeevini.org/tutorials
https://dhyaanguru.com/pages/complete-mantra-collection
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Schildklier 

 

… Hoe dat een klein orgaan, zo’n grote impact op het lichaam kan hebben.  

Om de werking van je schildklier te onderhouden, kan ik zeewier aanraden. Je 

kan het alle dagen opnemen in een recept. Recepten met zeewier vind je vooral 

in Japan en Korea. Het zeewier dat ik aanraad is vooral afkomstig van Ierland, 

Verenigd Koninkrijk en de Scandinavisch landen.  

 

Je kan tevens de schildklier ondersteunen door het dragen van een bergkristal 

(zuiver en direct in aanraking met je huid). Volgens Hildegard Von Bingen 

reguleert dit de schildklierwerking. Je hoeft het niet te geloven... maar het is 

niet duur en zeker het proberen waard. Ik heb het nog niet meegemaakt dat ze 

mis was.  

 

Je kan bijkomend ook gebruik maken van de sanjeevini methode: een aanrader, 

het is een beetje anders, maar als het helpt des te beter.  

Het is gratis, je kan het zelf downloaden van het internet: 

http://www.saisanjeevini.org/tutorials 

 

Vergeet ook niet de kracht van het gebruik van mantra… sommigen genezen 

uitsluitend door het toepassen van een mantra. Bekijk ook de website: 

https://dhyaanguru.com/pages/complete-mantra-collection 

 

Schimmelvoeten 

 

ja velen kampen ermee en we willen ervan af.  

Hoe je het probleem kan aanpakken? Heel eenvoudig… je doet 10 percent 

microferm in  1 liter warm water. Je maakt een voetbadje. Indien je meer water 

nodig hebt doe je er in verhouding meer microferm bij. Daar plaats je je lieve 

http://www.saisanjeevini.org/tutorials
https://dhyaanguru.com/pages/complete-mantra-collection
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voeten in gedurende 20 minuten en je herhaalt dit alle dagen. En ja, het zal 

zeker en vast verbeteren.  

Je kan de voeten nog extra verzorgen door geozoniseerde olie aan te brengen. 

Als je zo’n ozon apparaatje koopt, kan je de geozoniseerde olie zelf aanmaken.  

 

Je kan bijkomend gebruik maken van de sanjeevini methode: een aanrader, het 

is een beetje anders, maar als het helpt des te beter.  

Het is gratis, je kan het zelf downloaden van het internet: 

http://www.saisanjeevini.org/tutorials 

 

Vergeet ook niet de kracht van het gebruik van mantra… sommigen genezen 

uitsluitend door het toepassen van een mantra. Kijk ook eens naar de website: 

https://dhyaanguru.com/pages/complete-mantra-collection 

 

Sinusitis 

 

Sinusitis is gerelateerd met de darmen… dus raad ik je aan om mijn 

aanwijzingen over de darmen op te volgen. Het gefermenteerd product van 

Aloe Arborescens van pater Romano Zago is een ABSOLUTE aanrader.  

Meer informatie vind je op de mijn website https://www.caroline-

verbist.com/aloe-arborescens.html (inclusief om het gefermenteerde product 

van pater Romano Zago rechtstreeks te kunnen aankopen of afhalen is tevens 

mogelijk).  

 

Het is tevens raadzaam om tijdelijk lactose producten te vermijden.  

 

Wat ook een geneeskrachtige invloed heeft, is het gebruik van cayennepeper. Je 

kookt 1 liter water met een halve koffielepel cayennepeper (zorg dat het lichtjes 

pikant is). Indien je dit opdrinkt kan je vrij vlug door je neus ademhalen.  

http://www.saisanjeevini.org/tutorials
https://dhyaanguru.com/pages/complete-mantra-collection
https://www.caroline-verbist.com/aloe-arborescens.html
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Bicarbonaat is ook een aanrader. Een combinatie om, een half uur voor de 

maaltijd, een cocktail te nemen (zonder alcohol) bestaande uit 2 soeplepels 

ongepasteuriseerde, troebele appelazijn met een halve koffielepel bicarbonaat 

(eventueel gemengd met lauwe misosoep of berkensuiker) kan eveneens 

wonderen verrichten.  

 

Je kan bijkomend gebruik maken van de sanjeevini methode: een aanrader, het 

is een beetje anders, maar als het helpt des te beter.  

Het is gratis, je kan het zelf downloaden van het internet: 

http://www.saisanjeevini.org/tutorials 

 

Vergeet niet de kracht van het gebruik van mantra… sommigen genezen  

uitsluitend door het toepassen van een mantra. Bekijk ook de website: 

https://dhyaanguru.com/pages/complete-mantra-collection 

 

Stinkende adem 

 

Dat is inderdaad echt niet leuk… maar don’t worry… begin met 1 liter 

venkelthee te drinken. 

Bijkomend kan je EMX gold innemen, wat een grote verandering kan 

teweegbrengen. De dosering is verschillend van persoon tot persoon. Dit lees je 

best even na bij het hoofdstuk Einde. 

 

Mocht dit onvoldoende zijn, raadpleeg dan ook mijn aanwijzingen over de lever.  

  

Tanden 

 

… is een complex onderwerp. Leve de nieuwe uitvinding namelijk: ozontherapie 

voor tanden. Dit apparaat doodt bijna voor 100 percent de bacteriën op de 

tanden. Dus gedaan, met alle klassieke behandelingen op de tanden zoals 

http://www.saisanjeevini.org/tutorials
https://dhyaanguru.com/pages/complete-mantra-collection
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boren, tandvulling enz. Pas regelmatig ozontherapie toe en je blijft gezonde 

tanden houden tot het einde van je leven.  

Heermoespoeder is uitstekend voor de bescherming van het tandglazuur. 

Heermoes bevat een hoog gehalte aan kiezelzuur, een mineraal dat we allemaal 

nodig hebben in ons lichaam.  

 

Vroeger kreeg ieder kind gefermenteerde levertraan… zeker een aanrader. 

Controleer wel eerst of het van goede kwaliteit is (met zuiver water en 

gefermenteerd). Het is alvast een klassieker voor onze botten.  

 

Een goede informatiebron, is het voedingsadvies van de Weston Price 

Foundation https://www.westonaprice.org/. Nu als iemand mij kan vertellen 

hoe je genoeg vitamines en mineralen binnen krijgt zonder het eten van dieren, 

graag… contacteer me maar. Om je tanden gezond te houden is de juiste 

voeding uitermate  belangrijk…. en geniet ook van de nieuwe wetenschap 

ozon… 

 

Zeewier is een goede aanvulling voor je dagelijkse portie calcium en het heeft 

talrijke andere gezonde eigenschappen. Niet rauw eten hé… wel in tabletvorm  

innemen of vers in een gerecht klaargemaakt. Recepten vind je op het internet, 

zowel van Japan als van Korea.  

 

Oil pulling geeft schitterende effecten. Je neemt een halve soeplepel kokosvet in 

je mond. Hou deze 20 minuten binnen en dan spuw het dan uit. Je tanden 

worden er witter en minder gevoelig door en het geneest op milde wijze 

ontstekingen. Ook de slechte geuren in je mond verdwijnen ermee. Dus waar 

wacht je nog op?  

 

Een ander doeltreffend middel dat ik zelf regelmatig gebruik is charcoal 

poeder… wanneer ik dit regelmatig gebruik (2X daags) zie ik dat zwarte en 

bruine verkleuringen minderen. Het  gebeurt bij mij na enkele weken, als ik wil 

https://www.westonaprice.org/
https://www.westonaprice.org/
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dat alles verdwijnt, zal ik nog even moeten doorzetten… Geduld is hier een 

mooie deugd. 

 

Je kan bijkomend gebruik maken van de sanjeevini methode: een aanrader, het 

is een beetje anders, maar als het helpt des te beter.  

Het is gratis, je kan het zelf downloaden van het internet: 

http://www.saisanjeevini.org/tutorials 

 

Vergeet ook niet de kracht van het gebruik van mantra… sommigen genezen 

uitsluitend door het toepassen van een mantra. Bekijk ook de website: 

https://dhyaanguru.com/pages/complete-mantra-collection 

 

Tandwortelontsteking 

 

…. is een vervelende zaak. Maar niet getreurd, er zijn geniale hulpmiddelen 

voor.  

 

Vooreerst koop je rundsgehakt (best van runderen die gras hebben gegeten) en 

je mengt dit met wat Keltisch zout. Je draait kleine bolletjes van dit gehakt 

(zoals voor soep) en dan is het belangrijk dat je deze bakt in boter (niet in iets 

anders). Dit gehakt leg je bijna continu op de zenuw van je tand en je zal voelen 

dat het verbetert. Dit is een gouden tip van een tandverzorger… hij raadde ook 

aan, om tijdelijk geen koolhydraten en suikers meer te eten, enkel vetten en 

eiwitten (vooral rundsvlees en lam van dieren die grassen hebben gegeten, dit 

geeft de meeste kans op genezing). Als het betert mag je groenten in vet 

toevoegen of fruit dat in vet is gedompeld. Het komt erop neer dat de 

koolhydraten en het fruit niet rechtstreeks met je gebit in aanraking komen.  

Daarbij raadde hij aan om regelmatig, enkele soeplepels vers gemalen gerst in 

water (eerst koken)  een nacht te laten staan gecombineerd met Keltisch zout 

en kaneel en dit op te drinken. Het werkt… echt waar.  

http://www.saisanjeevini.org/tutorials
https://dhyaanguru.com/pages/complete-mantra-collection
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Ozontherapie kan je op de wortelzenuw laten toepassen en bye bye 

zenuwwortelverwijdering… en daarmee blijven ook je tanden in je mond staan.  

 

Oil pulling geeft schitterende effecten. Je neemt een halve soeplepel kokosvet in 

je mond. Hou deze 20 minuten binnen en spuw het dan uit. Je tanden worden 

er witter en minder gevoelig door en het geneest op milde wijze ontstekingen. 

Ook de slechte geuren in je mond verdwijnen ermee. Dus waar wacht je nog 

op?  

 

Je kan bijkomend gebruik maken van de sanjeevini methode: een aanrader, het 

is een beetje anders, maar als het helpt des te beter. Het is gratis, je kan het zelf 

downloaden van het internet: http://www.saisanjeevini.org/tutorials 

 

Vergeet ook niet de kracht van het gebruik van mantra… sommigen genezen 

uitsluitend door het toepassen van een mantra. Bekijk ook de website: 

https://dhyaanguru.com/pages/complete-mantra-collection 

 

Zeeziekte, wagenziekte 

 

… echt lastig… en ja ik heb het al dikwijls meegemaakt.  Gember is het sterkste 

middel dat ik heb gevonden. Ik rasp 1 cm gember in 1 liter water en laat dit 10 

minuten koken. Proef eventjes of het niet te pikant is, anders doe je er wat 

water bij. Dit doe je in een thermos en drink je voor, tijdens en na de boottocht. 

Een wereld van verschil.  

 

Er bestaan ook polsbandjes voor wagen- en zeeziekte die ook effectief zijn. 

Beide hulpmiddelen zijn ideaal. Misschien is het niet helemaal weg… maar beter 

is het zeker en vast. Ik heb in het verleden veel moeten braken in de auto. Ook 

lezen tijdens de verplaatsing is af te raden.  

 

http://www.saisanjeevini.org/tutorials
https://dhyaanguru.com/pages/complete-mantra-collection
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Je kan bijkomend gebruik maken van de sanjeevini methode: een aanrader, het 

is een beetje anders, maar als het helpt des te beter.  

Het is gratis, je kan het zelf downloaden van het internet: 

http://www.saisanjeevini.org/tutorials 

 

Vergeet ook niet de kracht van het gebruik van mantra… sommigen genezen 

uitsluitend door het toepassen van een mantra. Bekijk ook de website: 

https://dhyaanguru.com/pages/complete-mantra-collection 

 

Zenuwen 

 

….? Hiervoor is EM X gold echt een topproduct. Kijk maar bij het hoofdstuk 

Einde voor de doseringen.  

 

Het gefermenteerd product van Aloe Arborescens van pater Romano Zago is 

ook een aanrader. Meer informatie vind je op de mijn website 

https://www.caroline-verbist.com/aloe-arborescens.html (inclusief om het 

gefermenteerde product van pater Romano Zago rechtstreeks te kunnen 

aankopen of afhalen is tevens mogelijk).  

 

Er bestaat ondertussen ook een probioticum drink, vol van effectieve micro-

organismes die heilzaam is voor het maag/darmstelsel. Het noemt een EM 

drink. Je kan het vinden bij EM verdelers.  

 

Ook celzout nr. 5 van Adler Pharma, is gewoon geniaal voor de zenuwen. Voor 

de juiste dosering van dit celzout consulteer je best de volgende website: 

http://www.thomas-feichtinger.at   

 

http://www.saisanjeevini.org/tutorials
https://dhyaanguru.com/pages/complete-mantra-collection
https://www.caroline-verbist.com/aloe-arborescens.html
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Raar maar waar, zeewier versterkt eveneens het zenuwstelsel en dit is niet zo 

gekend. Zeewier heeft talrijke uitstekende voordelen (goed voor haar, nagels, 

preventief voor kanker, botten, schildklier enz.). Dus zeker een must.  

 

Je kan bijkomend gebruik maken van de sanjeevini methode: een aanrader, het 

is een beetje anders, maar als het helpt des te beter. Het is gratis, je kan het zelf 

downloaden van het internet: http://www.saisanjeevini.org/tutorials 

 

Vergeet ook niet de kracht van het gebruik van mantra… sommigen genezen 

uitsluitend door het toepassen van een mantra. Bekijk ook de website: 

https://dhyaanguru.com/pages/complete-mantra-collection 

 

Zonnebrand 

 

de applicatie van de pulp van aloe vera leg je boven op de wonde. Je snijdt dus 

een blad van de aloe vera open en schraapt met een lepel de pulp eruit die leg 

je dan op de wonde en eventueel een folie erboven op zodat de pulp op zijn 

plaats blijft. Dit laat je er een nacht op of tot de pulp opgedroogd is. Werkt 

miraculeus zelfs bij ernstige brandwonden.  

Dit kan je combineren met bioptron licht. Bioptron licht is gepolariseerd licht 

dat zeer sterk wond helend is.  

 

Je kan bijkomend gebruik maken van de sanjeevini methode: een aanrader, het 

is een beetje anders, maar als het helpt des te beter.  

Het is gratis, je kan het zelf downloaden van het internet: 

http://www.saisanjeevini.org/tutorials 

 

Vergeet niet de kracht van het gebruik van mantra… sommigen genezen 

uitsluitend door het toepassen van een mantra. Bekijk ook de website: 

https://dhyaanguru.com/pages/complete-mantra-collection 

http://www.saisanjeevini.org/tutorials
https://dhyaanguru.com/pages/complete-mantra-collection
http://www.saisanjeevini.org/tutorials
https://dhyaanguru.com/pages/complete-mantra-collection
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Einde 

 

Eigenlijk mag je niet wachten tot je ziek wordt… de boodschap is om preventief 

te werken aan je lichaam en dit gedurende gans je leven. Hiermee kan veel leed 

worden bespaard en levens gered. Er zijn inderdaad een aantal top producten 

die een aanrader zijn en die je al preventief kan innemen:  

 

Het gefermenteerd product van pater Romano Zago met aloe arborescens is 

FENOMENAAL. Een kuur bestaat uit 2 flessen die je na mekaar inneemt. Eerst 

zet je de fles in de koelkast. Als de fles koud is mag je ze uit de koelkast halen. Je 

doet ze langzaam en voorzichtig open, want er kan druk op zitten zoals op een 

champagnefles. Nadien sluit je terug de dop en schud je met de fles. Daarna 

mag je de fles opnieuw langzaam openen. Neem dan 30 ml van het product, 20 

minuten voor elke maaltijd, dus 3X per dag. Desnoods 2X per dag als het de 

derde keer niet lukt. Na een kuur van 2 flessen stop je minstens 5 dagen en mag 

je erna een nieuwe kuur opstarten indien nodig. Meer informatie vind je op de 

mijn website https://www.caroline-verbist.com/aloe-arborescens.html 

(inclusief om het gefermenteerde product van pater Romano Zago rechtstreeks 

te kunnen aankopen of afhalen is tevens mogelijk).  

Er bestaat ondertussen ook een probioticum drink, vol van effectieve micro-

organismes die heilzaam is voor het maag/darmstelsel. Het noemt een EM 

drink. Je kan het vinden bij EM verdelers.  

 

Het gefermenteerd product EM X Gold van professor Higa is GENIAAL.          De 

doseringen zijn voor iedereen verschillend. Meestal raad ik aan om met een 

koffielepel in een warme drank te beginnen en dit te doen gedurende 7 dagen. 

Nadien mag je de dosering verhogen naar een soeplepel in een warme drank. 

Anderen mogen zelfs tot 2 soeplepels per dag in een warme drank proberen. De 

aangewezen doseringen zijn individueel verschillend. Indien er 

ontgiftingsverschijnselen opduiken, kan je de dosering terug minderen… 

Mensen die sowieso last hebben van hun darmen, raad ik ook aan om mijn 

raadgevingen over de darmen op te volgen, terwijl ze de EM X gold innemen.  

https://www.caroline-verbist.com/aloe-arborescens.html
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Witte kool als kompres gebruiken: heeft de reputatie om afvalstoffen uit het 

lichaam te halen. Je legt een blad op de aangedane plaats en je crusht die een 

beetje… Met een windel houd je dat blad op zijn plaats.                      Na een 

uurtje of 3 mag je die vervangen door een ander en dit zo’n 12 uur aan een stuk, 

de volgende 12 uur laat je de huid ademen. Het werkt  mogelijk genezend bij 

ontsteking aan de voeten of andere plaatsen.            Ik heb ook gelezen dat het 

mogelijk ook werkt bij tumoren, eczema en insectenbeten. Wel niet verwachten 

dat het na 1 dag verzorgen al in orde is. De volhouder wint. MIRACULEUS. 

 

Kompressen van heermoes: een bundel van heermoes in een pot met kokend 

water leggen en 6 à 10 minuten laten pruttelen. Vervolgens haal je deze uit de 

pot en je legt de heermoes op een open zakdoek, die plooi je dicht zoals een 

cadeautje met de heermoes erin. Eerst wrijf je een beetje olijfolie extra vierge 

op de aangedane plaats en dan leg je, zo warm mogelijk, dit kompres erop… 

(desnoods eventjes terug in het kookvocht onderdompelen, zodat de zakdoek 

vochtig blijft), na een poos koelt dit sowieso af en dompel je het terug in het 

warm kookvocht (desnoods terug opwarmen) en leg je het terug op. Dit mag je 

veelvuldig herhalen of je kiest ervoor om onmiddellijk dit kompres met een 

windel vast te binden en het er een nachtje op te laten. De volgende morgen 

haal je het eraf en laat je de huid overdag ademen MIRACULEUS.  

 

Zelf ga ik alle jaren heermoes plukken (zonder wortel)… daar maak ik dan kleine 

bundeltjes van die ik bij mekaar bind met een touwtje. Dit draai ik dan op z’n 

kop en hang ik met een wasknijper of een touwtje op aan het plafond. Zo 

drogen de kruiden zonder te schimmelen en kan ik ze gebruiken wanneer ik ze 

nodig heb.  

 

Consumptie van zeewier in gerechten of tabletvorm. Opgelet, gebruik enkel 

zeewier als je weet waar het vandaan komt en hoe zuiver het water daar is 

bevonden na testing. De recepten van gerechten kan je vinden op het internet 

(niet rauw consumeren). In mijn studie over zeewier zijn de wateren van de 

Scandinavische landen en Groot-Brittannië en Ierland nog betrouwbaar. 
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Hopelijk blijft dit zo. Onderschat het hoge niveau van radioactiviteit in onze 

wereld niet, door de aanwezigheid van en ongelukken met kerncentrales. Dit 

brengt veel schade toe aan de natuur en aan de mens. Je ziet het niet, je ruikt 

het niet, maar het tast wel ons lichaam aan. Daarom raad ik iedereen het 

gebruik van zeewier aan want, in kelp zit een grote hoeveelheid jodium in 

natuurlijke vorm, die we nodig hebben om ons tegen de radioactiviteit te 

beschermen. BESCHERMING. 

 

Voeding volgens de richtlijnen van Weston Price…, geeft meer garantie op het 

behoud van sterke botten. Raadpleeg ook de website: 

https://www.westonaprice.org/ Het is een transparante website die  een 

uitstekende uitleg geeft. Een AANRADER voor iedereen.  

 

Geniet van het leven… hierbij kan je je laten inspireren door de visualisatie 

techniek van Phyllis Krystal. Echt de moeite….ZALIG   Phyllis Krystal heeft talrijke 

praktische boeken geschreven. Stuk voor stuk zijn ze een aanrader. In mijn ogen 

is het gemakkelijk om deze techniek te leren van iemand die ermee vertrouwd 

is. De techniek is doeltreffend en heeft een liefdevolle invloed op je leven. Het is 

in mijn ogen de beste manier om terug op het juiste spoor te komen en in 

volledige harmonie met je omgeving. De visualisatie technieken worden voor 

talrijke aandoeningen toegepast zoals  verslavingen, trauma’s, onnodige 

invloeden verwijderen, enz... de toepassing ervan is wijd verspreid. Het is 

eveneens een manier om in contact te komen met je eigen goddelijkheid.  

Celzouten zijn een handig hulpmiddel voor vele aandoeningen. Mijn ervaring is, 

dat de celzouten van Dr. Schussler van Adler Pharma prima werken. Elk celzout 

heeft zijn specifieke werking op het lichaam. Deze informatie kan je opzoeken 

op het internet of in boeken of bij iemand die er kennis van heeft. Voor de juiste 

dosering van dit celzout raadpleeg je best de volgende website: 

http://www.thomas-feichtinger.at  en de  website van Adler Pharma: 

https://www.adler-pharma.at  
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Een andere ontdekking is bicarbonaat, dat voor het lichaam zowel uitwendig als 

inwendig (door inname) kan gebruikt worden. Opgelet, het is belangrijk dat je 

een goede kwaliteit van bicarbonaat neemt, deze mag geen aluminium 

bevatten. De dosering is natuurlijk niet standaard.     Hierna  vind je een 

beschrijving van een dosering die ik zelf hanteer. Het is mogelijk, dat dit voor 

sommige mensen te veel is… en dat een kleinere hoeveelheid beter is.  

 

De eerste dag neem ik 6 glaasjes water met 1 halve koffielepel bicarbonaat, 

verspreid over de hele dag, met telkens een tussenpauze van 2 uur. De tweede 

dag neem ik 4 glaasjes water met 1 halve koffielepel bicarbonaat, verspreid over 

de ganse dag. Nu laat ik er telkens 4 uur tussen. De derde dag neem ik 2 glaasjes 

water met een halve koffielepel bicarbonaat, verspreid over de hele dag en laat 

ik er telkens 6 uur tussen. De vierde dag en de dagen erna, neem ik 1 halve 

koffielepel bicarbonaat per dag. FANTASTISCH  Dit werkt bij mij uitstekend voor 

bij erge keelpijn en griep.  

 

Een andere recept is de combinatie om, een half uur voor de maaltijd, een 

cocktail te nemen (zonder alcohol) bestaande uit 2 soeplepels 

ongepasteuriseerde, troebele appelazijn  met een halve koffielepel bicarbonaat 

gemengd met lauw water kan tevens wonderen verrichten.  

De kunst is om het niet té zuur te maken, want dit tast het glazuur van de 

tanden aan. Om dit te vermijden, kan er kokosmelk of iets anders worden 

toegevoegd. Een andere bron gaf aan, dat het zelfs genezend kan zijn bij kanker. 

In dit geval, is het aangewezen om de bicarbonaat zo dicht mogelijk bij de tumor 

aan te brengen.  

 

Je kan ook gebruik maken van de sanjeevini methode: een aanrader, het is een 

beetje anders, maar als het helpt des te beter. Het is gratis, je kan het zelf 

downloaden van het internet:  http://www.saisanjeevini.org/tutorials 

Ik heb de indruk dat dit vooral werkt op het onderbewustzijn. HOCUS POCUS. 

 

http://www.saisanjeevini.org/tutorials
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Vergeet ook niet de kracht van het gebruik van mantra… sommigen genezen 

uitsluitend door het toepassen van een mantra. EEN OUD MYSTERIE Raadpleeg 

ook de website: https://dhyaanguru.com/pages/complete-mantra-collection 

  

Het voedingssupplement/poeder  MSM (= een zwavel) werkt fantastisch. Ooit 

had ik een ontstoken pols, die na enkele weken was genezen dankzij de inname 

van MSM. Het is een echte aanrader voor iedereen die problemen heeft met 

ontstekingen. Het is onschadelijk en heeft geen bijwerkingen… Super… EEN 

VERBORGEN SCHAT. 

 

 

 

 

Einde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dhyaanguru.com/pages/complete-mantra-collection
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