Utrensning av vaccinationer med
homeopati
Detta mail �ck jag från en kursdeltagare och vill gärna lämna vidare till
er som vill läsa.

”

Jag jobbar som zonterapeut och i min utbildning �ck vi
även med oss lite homeopati till husbruk av vår lärare
Henrik Hellberg som också är Homeopat. Har även gått
en fördjupningskurs för honom i homeopati som
komplement. Han har jobbat som huvudlärare i
zonterapi på Axelsons under många år men har nu
endast utbildningar i egen regi sedan ett par år. Jag kan
varmt rekommendera honom både att gå kurs för och
att konsultera som homeopat, han är mycket klok och
kunnig. Han �nns i Stockholm men även på Öland
sommartid. Mer info �nns på hans hemsida:
www.teamhellbergzonterapi.com
Det är från Henrik detta Vaccinationsprogram
kommer. Vaccinationsprogrammet går in och rensar ur
föroreningar som orsakats av vaccinationer och kan
vara bra för var och en lite till mans att genomgå även
om man inte har konkreta problem. De �esta av oss har
ju fått ett antal vaccinationer som barn. Detta program
rensar och stärker både fysiskt, mentalt och
emotionellt så det kan hända mycket med en person
som genomgår detta och stärker personligheten på
olika sätt.
De preparat man tar är följande:
Thuja D30
Dosering: 7 piller 2–3 ggr/vecka.
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Man börjar med detta enkelmedel och äter i ca
3 mån, tills man känner att det inte fortfarande
pågår något man inte känner igen. Det kan vara
en fysisk, mental eller känslomässig process.
Något man inte riktigt känner igen. Pågår något
så fortsätter så länge tills man känner att det
inte händer något. Då går man över till nästa
enkelmedel...

Sulfur D30
Dosering: 7 piller 2–3 ggr/vecka.
Samma princip här man äter det ca 3 mån till
man känner att inget pågår i kropp, mentalt
eller känslomässigt. Då går man över till nästa
och det sista enkelmedlet i kuren...

Silicea D30
Dosering: 7 piller 2–3 ggr/vecka.
Samma princip här – ät i ca 3 mån till man
känner att det inte pågår något. Homeopatiska
piller ska man helst inte lägga i handen före
man tar dem, skaka ut dem på en sked eller i
locket på burken och kasta in i munnen. Låt
dem smälta i munnen. Man ska inte äta, dricka,
snusa, röka, borsta tänderna m.m. 20 min före
och e�er intag av homeopatiska medel för att
få bäst e�ekt.
Jag tror att man kan köpa homeopatiska medel själv
från DCG:s hemsida www.dcg.se eller så kan man
säkert be sin hälsokost beställa hem.
Hoppas detta är något som kan hjälpa de som oroar sig
för att ha gett sina barn vaccin.
I april 2016 har jag också fått ett tips från en kunnig
deltagare på min kurs att man e�er en vaccination kan
använda Thuja CM.
Jo, Thuja kan man beställa från www.scanfarma.se :
1. Klicka på Homeopatiska medel när du kommer
in på deras hemsida.
2. Klicka sedan på enkelmedel
3. Klicka däre�er på si�ran 5 så den sidan
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kommer där homeopat medel �nns som börjar
på S och T.
4. Klicka sedan på Thuja.
5. När Thuja kommer upp klicka på "styrka"
6. Klicka på CM+ 28 kr
7. Däre�er beställer du Thuja CM.
Thuja CM tages sedan under en dag 3 ggr.
1. 1 tsk tages kl.8, låt smälta under tungan
2. 1 tsk tages kl.14, låt smälta under tungan
3. 1 tsk tages kl.20, låt smälta under tungan.
Sedan tages ingenting, kan upprepas samma kurdag
e�er en månad om det behövs. Ha det så gott!
kram
Maria

Observera att texten i detta dokument endast finns i informativt syfte och är på intet sätt avsett att vara någon som helst form av medicinsk rådgivning.
Rådgör alltid med din läkare kring specifika hälsoproblem och/eller användning av specifika preparat. Marianne Arnström, www.vitallyft.se.

