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Veel gestelde vragen over het Claritas Protocol en 
de ziekte van Lyme 
 

1. Algemeen gebruik 
Hoe neem ik de korrels in? 
Je neemt de korrels in volgens het Claritas protocol. Dit wordt meegeleverd bij je 
bestelling. Hierop staat precies beschreven hoe je de korrels inneemt. 
De korrels uit het flesje in de dop schudden. KORRELS DIE AANGERAAKT ZIJN, 
MOGEN NIET TERUG WORDEN GEDAAN IN HET FLESJE EN MOET JE OPETEN OF 
WEGGOOIEN. Het teveel aan korrels in het dopje mogen wel terug in het flesje. 
 
Ik heb een dosering overgeslagen, is dat erg? 
Nee, dit is niet erg. Je neemt gewoon de volgende dosering in. 
 
Ik ben meer dan 2 weken vergeten mijn korrels in te nemen, wat moet ik doen? 
Heb je 2 weken je korrels niet ingenomen, dan moet je weer opnieuw met het protocol 
beginnen. 
 
Ik ben zwanger, mag ik de korrels gebruiken? 
Ja, de korrels kunnen tijdens de zwangerschap gebruikt worden. 
 
Ik geef borstvoeding, mag ik dan de korrels gebruiken? 
Ja, de korrels mogen gebruikt worden als je borstvoeding geeft. 
 
Hebben de korrels bijwerkingen? 
Nee, de korrels zijn zo samengesteld dat ze geen bijwerkingen veroorzaken. 
Door het gebruik van de Suffectus kunnen er wel oude blokkades en emoties naar 
voren komen. Het is belangrijk dat je deze blokkades oplost, eventueel met een 
therapeut. 
 
Ik ben heel gevoelig voor homeopathische middelen. Zijn de korrels niet te sterk voor 
mij? 
Om te beginnen kun je de korrels bij je dragen in een katoenen zakje of een leeg 
theezakje. Zo kan je lichaam aan de trillingen wennen. Na enkele dagen slik je een 
gedeelte van de korrels en draag je het restant op je lichaam. Zo bouw je langzaam op in 
een tempo dat voor jou prettig voelt. 
 
Mogen kinderen de korrels ook gebruiken? 
Ja, kinderen mogen de korrels ook gebruiken. Tot de leeftijd van 4 jaar een gehalveerde 
dosering geven. Bij baby’s de korrels in een hydrofiel washandje onder het lakentje 
leggen. 
LET ER OP DAT DE BABY NIET BIJ HET WASHANDJE KAN I.V.M. MOGELIJK 
VERSTIKKINGSGEVAAR. 
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Houdt de biofilm de werking van de korrels tegen? 
Nee. Het zijn frequentiemiddelen en deze gaan dwars door de biofilm heen. 
 
Hoe bewaar ik mijn korrels? 
Op een droge en donkere plaats. Niet in de buurt van stopcontacten of een magnetron. 
 
Hoe lang kan ik de korrels bewaren? 
Het is aan te raden de korrels niet langer dan 6 maanden te bewaren.  
 
Kunnen de korrels bederven? 
Nee, de korrels kunnen niet bederven. Maar aan te raden is om de korrels na 6 maanden 
te vervangen. 
 
Waarom zit de Suffectus in een blauw flesje? 
Suffectus heeft een hele hoge trilling. Om deze trilling te beschermen, gaan de korrels in 
een blauw flesje. Blauw betekent dat de flesjes getachyoniseerd zijn. Deze flesjes 
hebben een langdurige behandeling ondergaan om de hoge frequentie van de korrels 
vast te houden. 
 
Ik heb een antibiotica kuur voorgeschreven gekregen van de huisarts. Wat nu? 
Je neemt gewoon de antibiotica die is voorgeschreven. Ondertussen blijf je doorgaan 
met de korrels. 

Ik gebruik antidepressiva. Mag ik de korrels dan wel innemen? 

Ja, dat kan. Het kan zijn dat over enkele maanden je depressieve klachten afnemen. In 
overleg met de arts kun je kijken of je misschien minder antidepressiva nodig hebt. 
 
Ik heb diabetes. Mag ik de korrels dan wel innemen? 
Ja. De korrels bevatten suiker, maar deze hoeveelheid is gering. 
 
Ik ben heel gevoelig voor suiker. Hoe doe ik dat met de korrels innemen? 
Je kunt de korrels ook op je lichaam dragen. 
 
Wat is het verschil met het startprotocol en het algemene protocol? 
Het startprotocol bevat korrels voor de 1e zes weken. Daarna bestel je de flesjes no 5, 6 
en 7 los. Zo kun je de kosten een beetje spreiden. 
 
Hoe begin ik met het startprotocol? 
Het startprotocol bevat 4 basis flesjes. De nummers 1,2 en 3 ga je direct innemen. Na 2 
weken komt nummer 4 erbij. Je mag alle korrels tegelijk innemen. Bij je bestelling zit 
een duidelijk schema. 
 
Hoe kan ik onthouden in welke week ik zit in het protocol? 
Je noteert je startdag op het protocol. Dat is je wisseldag. Is week 1 voorbij, dan zet je 
een kruis door week 1. Zo weet je dat deze week voorbij is. Dit doe je verder voor alle 
weken. 
Het is ook handig om je start/wisseldag te noteren in je agenda voor de komende 
weken. 
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Is het erg als ik een paar dagen te laat wissel? 
Nee, dit is niet erg. Je gaat gewoon door met het schema. 
 
Worden de korrels vergoed door de zorgverzekeraar? 
Nee, de korrels worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. 
 
Mag ik de korrels in medicijnbakjes doen? 
Ja, dat mag voor enkele dagen. Behalve de Suffectus. Die moet je bewaren in het blauwe 
flesje, anders gaat de werking verloren. 
 
Waarom is Lyme een wakkermaker? 

Lyme is een wakkermaker omdat het verwacht dat je op alle fronten  een herbezinning 
start. Bijvoorbeeld in je voeding, focus op wat je doet, wat tot je neemt, etc. Zodat je 
steeds meer gaat leven in overeenstemming met wie je werkelijk bent -meer dan alleen 
het uiterlijk waarneembare. 
 

2. Vakantie/reizen 
Ik ga op vakantie met het vliegtuig. Hoe bescherm ik de korrels voor de straling van 
de veiligheidspoortjes? 
Je wikkelt de flesjes in aluminiumfolie. Dit biedt voldoende bescherming tegen straling 
van buitenaf. 
 
Ik ga op vakantie. Is het nodig dat ik al die korrels mee neem? 
Nee. Je kunt een flesje korrels bestellen wat speciaal ontwikkeld is voor als je op 
vakantie gaat.  
 
Blijft de trilling wel bewaard tijdens transport? 
Ja, hier gebeurt niets mee. 
 
Ik ben terug van vakantie en heb tijdens mijn vakantie de vakantiekorrels genomen. 
Ga ik nu weer verder met het protocol? 
Je gaat verder met het protocol en kunt de vakantie korrels nemen i.p.v 3 & 4. Zo gauw 
je moet stoppen met nr. 3 stap je over op los 4.  
Als je weer met 3 moet beginnen kun je verder gaan met de vakantiekorrels tot ze op 
zijn. 
De vakantiekorrels blijven op zich lang goed, maar aangezien Hyacintha bij het nieuw 
maken van de korrels soms iets verandert, 
is het beter ze niet langer dan 6 maanden te bewaren. 
 
Ik weet niet welke stoffen in de korrels zitten. Kan ik aangehouden worden door de 
douane? 
Nee, dit kan niet. Je bent alleen strafbaar als je middelen van de Opiumlijst bij je hebt, 
zonder een doktersverklaring of een Schengen verklaring. Deze middelen zitten NIET in 
de korrels. 
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3. Nieuwe tekenbeet 
Ik ben net gebeten door een teek. Wat moet ik doen? 
Je gaat naar de huisarts. Schrijft deze antibiotica voor, dan neem je dit gewoon. 
Je start direct met het protocol. 
Je kan Samento bestellen en hiervan 7 tot 10 druppels in een liter water ddoen en 
daarvan de hele dag door drinken. 
Niet alle Samento is even goed. Wij raden de Samento van Nutramedix aan. 
 

4. Herbesmetting 
Hoe werkt het met herbesmetting nadat je het protocol hebt afgemaakt? 
Herbesmetting is niet uitgesloten, maar met de onderhoudsmodus kun je dat snel 
herstellen. 

 
Verder is het zo dat hoe meer (emotionele) blokkades je oplost (met therapeut) en je 
trilling weet te verhogen (bijvoorbeeld a.d.h.v. meditaties van Hyacintha te vinden op 
www.claritasessentiae.nl), hoe minder vatbaar je wordt.  

5. Vitamine B booster 
     Waarom heb ik de vitamine B booster nodig? 

Wanneer je Lyme hebt, nemen de lichaamscellen geen vitamine B12 op. De booster 
zorgt ervoor dat dit weer gaat gebeuren. Minimaal 3 weken gebruiken, liever 4. 
 
Ik slik vitamine B complex of een andere vitamine B supplement. 
Hiermee stoppen, totdat de booster zijn werk gedaan heeft. 

 

6. Vitamine D 
Ik slik vitamine D. kan ik hiermee door gaan? 
Vitamine D wordt niet altijd opgenomen door de lichaamscellen wanneer je Lyme hebt. 
Als je lichtgevoelig bent, is dat hoogstwaarschijnlijk het geval. Je wordt dan zieker als Je 
vitamine D neemt. Je kunt hierdoor een stapeling in je lichaam krijgen.  

7. Dieren 
Mijn hond/ kat heeft Lyme. Kan ik deze ook de korrels geven? 
Ja. Je gebruikt de helft van de dosering en kan deze door het voedsel mengen of in het 
water van de drinkbak oplossen. Of je plakt de korrels vast op de favoriete ligplaats van 
het dier. 
 
Heeft mijn hond/kat de vitamine B booster ook nodig? 
Nee, honden/katten hebben dit niet nodig. 
 
Heeft mijn hond/kat de aura aid ook nodig? 
Nee, honden/katten hebben dit niet nodig. 
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Mijn hond gaat mee op vakantie. Kan hij/zij de vakantiekorrels ook gebruiken? 
Ja, dit kan. Echter de helft van de voorgeschreven dosering voor mensen. 
 
Mijn paard heeft Lyme. Kan ik mijn paard ook korrels geven? 
Ja. Bevestig de korrels achter het oor of onderaan de borstkas. 

8. Gebruiksduur van het protocol 
Is "iedereen" 36 weken bezig of kan het ook korter dan 36 weken omdat je  lichaam 
"alles" heeft opgeruimd. Is het dus persoons /gesteldheid gebonden? 
We gaan er vanuit dat iedereen minimaal 8 maand en tot een jaar bezig is en vaak langer 
afhankelijk van hoe lang iemand Lyme heeft. De 36 weken is alleen om te laten zien hoe 
het er die eerste tijd uit ziet.  Hou vooral vol en blijf geduldig! 
 
Wanneer moet ik afbouwen of is dat per persoon afhankelijk? 
Afbouw en tussentijds met een van de middelen stoppen is persoonsafhankelijk en is 
altijd in overleg met een van de therapeuten. 
 
Is het nodig dat ik alle middelen (1 t/m 7) maandenlang blijf slikken? 
Het is heel belangrijk dat je de nummers 3, 5, 6 en 7 blijft slikken en afwisselt zoals in 
het protocol staat aangegeven. In overleg met een therapeut kan je besluiten om na 
bepaalde tijd met de andere nummers te stopen. Zie hiervoor het afbouwschema in het 
Claritas Protocol.  

9. Voeding 
Wat kan ik beter niet eten? 
Het is beter om gluten zoveel mogelijk te vermijden. En heel matig met suiker zijn. Maar 
verder kun je alles eten en drinken, liefst zo puur en onbewerkt mogelijk. 

 10. Ontgiften (detoxen) 
          Waarom is het beter te wachten met ontgiften van het lichaam? 

Je lever heeft het al zwaar. Als je gaat ontgiften, ga je de lever nog meer belasten. Het is 
beter om later in het proces te gaan ontgiften, in overleg met de therapeut. 

Hoe kan ik mijn lichaam ondersteunen? 

De supplementen Soul en Core ondersteunen op zachte, maar krachtige wijze je 
lichaam. Deze producten zijn te bestellen in de Claritasshop onder het kopje 'Rain' 
(http://claritasshop.claritasessentiae.nl/product-categorie/rain/) 

 

 

 

 

 


