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M ijn persoonlijke ervaring met Lyme begon toen ik 
ontdekte dat ik deze ziekte had. Ik heb van alles 
meegemaakt en geleidelijk aan kreeg ik inzicht in 
wat Lyme is, wat het doet met je en wat je zelf 

kunt doen voor je genezing. Als natuurgeneeskundig thera-
peut kreeg ik via helderziend onderzoek verrassende inzichten 
over Lyme en wat ik zelf kon doen. Lyme is voor mij een 
krachtig signaal geworden, een ervaring die ik aantrok en heb 
gebruikt om opnieuw te kiezen en om het roer in mijn leven 
om te gooien. 

Twee belangrijke onbekende eigenschappen
In een serie artikelen in Spiegelbeeld (2015-20161) heb ik 
uitgelegd hoe de veroorzaker van de ziekte van Lyme, de 
Borrelia bacterie, zich gedraagt. Mijn inzichten en visie heb ik 
op een helderziende wijze verkregen. Inmiddels zijn meerdere 
wetenschappelijke publicaties verschenen die mijn visie op 
verschillende onderdelen staven. Er zijn echter twee zeer 
essentiële en tot op heden totaal onbegrepen en onbekende 
eigenschappen van Lyme, die heel belangrijk zijn voor een 
effectieve aanpak. 

1. Kopiëren door trilling en frequenties
Een groot misverstand bij Lyme is dat men meent dat het 
immuunsysteem niet goed functioneert. Het tegenovergestelde 
is het geval. Ik zie dat het immuunsysteem meestal juist 
overactief is. Dit komt doordat de Lyme Borrelia bacterie als 
spirocheet via trilling en frequentie in staat is om informatie 
(DNA) te kopiëren van bacteriën, virussen, parasieten en 
schimmels, en hij bij wijze van spreken zichzelf daarachter 
verstopt. De spirocheet verhult zijn aanwezigheid door de 
gekopieerde DNA-informatie uit te zenden in het lichaam, 
waar het lichaam vervolgens antistoffen voor aanmaakt. 

Hierdoor kan men in onderzoek dat gericht is op het detecte-
ren van antistoffen in het lichaam (o.a. bloedonderzoeken, 
bioresonantie en biotensor) heel moeilijk Lyme aantonen. 

2. Splitsen en dubbele identiteit
Het tweede belangrijke feit is dat de Lyme Borrelia zich 
vermenigvuldigt door te sterven. Op het moment dat de 
volwassen Lyme bacterie sterft, valt deze in segmenten uiteen. 
Elk segment wordt een nieuwe spirocheet die zowel de 
Borrelia-DNA heeft, als de gekopieerde DNA-informatie van 
de bacteriën, virussen of schimmels die hij tegenkwam. Deze 
segmenten worden door onderzoekers op dit moment granules 
genoemd. De granules groeien uit tot spirocheten en herhalen 
de cyclus. Elke therapie die gericht is op het “aanvallen en 
vernietigen van Lyme” zorgt er dus voor dat de Lyme zich 
verder vermenigvuldigt. 

3. Onbegrepen, verloren en radeloos
De Ziekte van Lyme staat eigenlijk synoniem voor je onbegre-
pen voelen; niet serieus genomen worden en voor gek verklaard 
worden; in een medisch doolhof belanden; geïsoleerd raken; je 
leven kwijtraken en alsmaar niet beter worden. Deskundigen 
spreken elkaar tegen. Er is complete verwarring over behandel-
methodes en medicatie. Veel therapieën duren jaren en gaan 
met veel vallen en opstaan gepaard en hebben vaak grillige 
resultaten. Bij velen boezemt de teek diepe angst in en een 
boswandeling krijgt direct een negatieve lading. Een tekenbeet 
geeft paniek. Steeds meer mensen raken besmet met Lyme, ook 
zonder tekenbeet. Je kunt een Lyme-besmetting oplopen via een 
mug, een vlo, een daas of een beet van een ander insect dat 
bloed zuigt. Het is overdraagbaar via bloed en dus ook via 
bloedtransfusies, via sperma en in lichtere mate via speeksel. 

Lyme!
Doolhof of nieuw begin?

Als je Lyme hebt, kun je in een doolhof terechtkomen vol onbegrepen klachten, 
tegenstrijdige diagnoses en therapieën. Toch kan Lyme ook je wakkermaker  
zijn in je spirituele groei. Ik deel hier mijn persoonlijke ervaring.
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Bewustwording
Toen ik in 2013 bij mezelf Lyme ontdekte, was ik me ervan 
bewust dat ik mijn trilling moest verhogen door meditatie, een 
gezond dieet en het oplossen van blokkades die mij in disba-
lans hielden. De trilling van een lichamelijk en geestelijk 
gezond mens zit namelijk op minimaal 740 Hz. Het feit dat ik 
ziek was betekende voor mij dat ik uit evenwicht was en ver 
onder dat niveau zat.
Rechts een voorbeeld van verschillende trillingsniveaus en hun effect, 
gebaseerd op de bewustzijnstabel van David Hawkins (2014 ). 

Ik was te ziek en te moe om naar de wc te lopen. Ook al had  
ik de hele dag de tijd om te mediteren, mijn brein werkte niet  
echt mee en ik kon de motivatie niet vinden om te mediteren.  
Dat was best lastig. Mijn trilling was laag, zo rond de 300 Hz. 
Daar resoneert Lyme prima op. Mijn pijnlichaam werd 
ruimschoots gevoed doordat ik me vermaakte met Facebook 
en YouTube-filmpjes. Ik kon niet echt lezen vanwege duize-
ligheid, maar met één oog kon ik wel een filmpje bekijken.  
Dit begon meestal doordat ik meer informatie zocht over 
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Lyme, waardoor ik allerlei dramaverhalen bekeek. Ik kon 
voelen hoe mijn energie zakte en het maakte me niets uit.
Veel mensen met Lyme zijn boos, gefrustreerd en radeloos. 
Het ervaren van hun boosheid en frustratie maakte mij ook 
boos en verdrietig. Het klinkt gek, maar ik besef nu hoe mijn 
pijnlichaam en ik van deze lage trilling genoten. Uiteindelijk 
kwam ik al surfend terecht bij waar gebeurde spookverhalen, 
waardoor ik entiteiten opliep, en dat ging dan door tot in de 
vroege uurtjes, want mijn slaap/waakritme lag totaal over-
hoop. Afhankelijk van mijn stemming schommelde mijn 
trilling tussen 50 en 150 Hz. De volgende dag was ik er nog 
erger aan toe dan de dag ervoor. Ik leefde op pillen en supple-
menten, en het werd alleen maar erger. Tot mijn goede 
vriendin Gabriëla, een begaafd medium, mij een keer opzocht 
en moedeloos riep dat het huis echt afschuwelijk aanvoelde 
met zware energie en mijn slaapkamer “vol” zat met Lyme. Zij 
zei dat ik hier niet uit zou komen als ik zo doorging. Dat was 
mijn wekker. 

Kiezen 
Ik besloot deze neerwaartse spiraal te stoppen en me elke dag 
in een andere positieve en hogere energie te zetten. Ik koos  
om gezond te eten, weg te blijven van negatieve verhalen en 
energieën. Met hulp van collega-therapeuten zocht ik naar  
het onderliggende patroon dat mij gekooid hield in de Lyme- 
symptomen, want alleen kwam ik er echt niet meer uit.  

Ik focuste op wat helend werkte en liet los wat mij energie 
kostte. De muziek van Music from Source liet ik dag en nacht 
aanstaan om mij te helpen mijn trilling te verhogen. Ik deed 
meditaties van Caroline Cory om oude patronen los te laten en 
te transformeren. Ik stond op en kreeg weer energie. Ik maakte 
opnieuw verbinding met de Bron en kwam terug in een trilling 
van boven de 740 Hz. Ik kreeg weer heldere beelden en mijn 
vermogen tot schouwen kwam terug, zo ook mijn verbinding 
met mijn Hoger Zelf en mijn gidsen. Ik werd geleid tot nieuwe 
inzichten over onder andere de Lyme-spirocheet en genezing. 

Lyme kun je niet doden, 
omdat het zich juist  
stervend voorplant.  
Waar je tegen vecht wordt 
versterkt! Wat een inzicht!

Lyme als innerlijke spiegel
Lyme spiegelde hoe ik mij onbewust in mijn ontwikkeling en 
mijn ontwaken belemmerde. Ik zag hoe ik me sociaal wenselijk 
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gedroeg, hoe ik me anders voordeed dan ik werkelijk was.  
Hoe ik overal ‘ja’ op zei maar dingen niet kon waarmaken, en 
hoe ik grenzeloos was naar mezelf en naar anderen. Ik zag dat 
ik boos was op de wereld van de onderdrukkers, van de 
machthebbers, van hen die anderen manipuleren. Ik vocht 
tegen al het onrecht om mij heen en tekende regelmatig 
petities. Totdat ik besefte dat ik al het onrecht in stand hield 
door ertegen te vechten. Ik zag hoe mijn denkpatronen een 
perfecte resonantie vormden voor Lyme om zich in mij te 
manifesteren en de overhand te krijgen tussen de triljarden 
micro-organismen in mijn lichaam. Lyme kun je niet doden, 
omdat het zich juist stervend voorplant. Waar je tegen vecht 
wordt versterkt! Wat een inzicht! 

Lyme, resonantie en frequenties
Ik vroeg me af waarom Lyme zo epidemisch is. Natuurlijk 
omdat het zich zo onzichtbaar verspreidt, maar er moet in  
ons een resonantie zijn om de symptomen van Lyme te 
manifesteren. Tenslotte kunnen we prima met 1,5 triljard 
bacteriën, virussen en andere micro-organismen in ons 
lichaam samenleven. Wat maakt dan dat die ene Borrelia- 
spirocheet opeens zo de overhand krijgt? Bovendien is het 
spectrum van symptomen van de ziekte van Lyme breed.  
Van neurologische klachten tot lichte vermoeidheidsklachten 
en alles wat er tussenin zit. Wat maakt dat de één heel heftige 
pijnklachten heeft en de ander alleen last van de darmen en 
een wattig hoofd? 

Binnen één gezin zie je vaak dat verschillende mensen besmet zijn  
en toch is niet iedereen heel erg ziek. Het is geen One-Size-Fits-All- 
verhaal. Wat ik zie is dat het vooral gekoppeld is aan het menselijke 
onbewuste collectief, met name op aspecten als angst, ziekte, boosheid, 
eenzaamheid, zelfhaat en derge lijke. Ieder van ons levert een bijdrage 
aan dit collectieve veld en dit veld reflecteert weer in elk individu. 
Deze wisselwerking voltrekt zich energetisch via frequenties. 
Eigenlijk is dit de basis van alles in het universum. Wat je in het 
groot ervaart, is wat zich in het klein openbaart. 

Alles is energie
Wat ik versta onder alles? Alles is werkelijk álles. Van een 
gedachte tot de hardste rots. Alles is energie. En al deze 
energieën hebben eigen trillingen en frequenties. Elk micro- 
organisme heeft een unieke trilling en frequentie en je lichaam 
vormt samen met al deze beestjes ook een specifieke frequen-
tie. Je gedachten, je ervaringen, wat je eet, waar je naar luistert, 
waar je naar kijkt… alles bij elkaar werkt op elkaar in.  
Je lichaam en immuunsysteem werken eveneens op basis van 
resonantie en frequentie. Door de trilling herkent het immuun-
systeem zijn indringer. Aan de hand van de trilling van de 
indringer zal het immuunsysteem de juiste leukocyt sturen 
om de indringer te neutraliseren. Lyme Borrelia is een slim 
beestje dat de trilling van andere beestjes kopieert waarachter 

het schuilt. Hierdoor stuurt je immuunsysteem een ‘verkeerde’ 
leukocyt. Omdat er met de Borrelia die zich verhult als iets 
anders geen juiste energetische ‘match’ is, kan de leukocyt de 
indringer niet neutraliseren. 

Trilling en bewustzijn in Lyme protocol
Toen ik weer beter werd en heldere inzichten kreeg,  
ontwikkelde ik een Lyme protocol met Ultra Moleculaire 
Frequentiemiddelen die de Borrelia aanpakken zonder dat 
deze uiteenvalt en zich vermenigvuldigt. Doordat de middelen 
de spirocheet niet aanvallen reageert deze niet door extra 
biofilm en toxines af te scheiden en zich te verstoppen in 
cystes. Dit is een belangrijk winstpunt. Frequentiemiddelen 
komen overal in het lichaam, dus ook in de hersenen en door 
biofilm heen. Borrelia dooft langzaam uit, doordat hij zich niet 
meer vermenigvuldigt. In het protocol zit een speciaal middel 
dat de Goddelijke Blauwdruk in het lichaam activeert,  
waardoor het zelfgenezend vermogen sterker wordt. Het helpt 
onder meer emotionele blokkades los te trillen. Dit middel 
heeft een heel hoge frequentie en het wordt daarom bewaard 
in getachyoniseerde flesjes. 

Via een geleidelijke aanpak verminderen symptomen, herstel-
len de schade en effecten van Lyme zoals migrerende pijnen, 
vaagheid, aantasting van zenuwstelsel en enorme vermoeid-
heid. Het protocol stem ik af op het collectieve veld, omdat 
Lyme geen individuele ziekte is. Lyme wordt energetisch 
aangestuurd door wat er in het collectief zich afspeelt. Ik stel 
het protocol telkens bij zodat de Borrelia geen kans krijgt 
resistent te worden voor deze frequentie middelen. 

Wat ik heb geleerd
Ik leer van Lyme dat elke ziekte en elke ervaring in ons leven 
een dieper aspect aan ons spiegelt, van keuzes die we constant 
maken. Lyme is voor mij een signaal geweest voor een nieuw 
begin. Nieuwe keuzes en nieuwe wegen die ik bewandel, weg 
uit een doolhof en oud paradigma. Elke dag kies ik weer 
opnieuw waar ik mijn focus op richt. Voor mij is het belang-
rijkste mijn diepe verbinding met mijn Schepper, de Bron,  
mijn Hoger Zelf en mijn Gidsen. Lyme maakte mij wakker en 
dit proces werd mijn leraar en genezer. Mijn voorbeeld, 
Mahatma Ghandi, was in staat grote veranderingen op gang  
te brengen en een verschil te maken zonder te bestrijden wat 
hij niet wilde, maar te kiezen voor wat hij werkelijk wilde. 
Kiezen, daar gaat het om.
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