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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 mag je wel terug in het flesje, behalve bij Nr. 1 
SUFFECTUS. 
 
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., liefst met Fase 1. Dit is een sterke samenstelling en geeft je opnieuw de 
boost die je nodig hebt bij het starten van het protocol.  
 
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 tussen een wattenschijfje. 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 wattenschijfje onder het lakentje leggen. 
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LET ER GOED OP DAT DE BABY NIET BIJ HET WATTENSCHIJFJE  KAN I.V.M. 
MOGELIJK VERSTIKKINGSGEVAAR! 
 
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, WIFI, mobiele 
telefoons , DECT-telefoon, en andere apparaten die straling afgeven. Liever nooit  een 
magnetron gebruiken.  
 
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 want het kan zijn dat ze opnieuw zijn aangepast. Ook kunnen sommige 
trillingen vervagen en zijn dan niet meer zo effectief.  
 
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 dan gebruiken door tussen een wattenschijfje te leggen en op je 
lichaam dragen. 
 
Wat is het verschil met fase 1 waarmee je start, en de andere fasen? 
Het startprotocol  - fase 1 - bevat korrels voor de 1e 12 weken en bestaat uit een sterke 
combinatie van frequenties.  Daarna bestel je fase 2, fase 3 enzovoort. Die zijn goed 
voor 6 a 7 weken. 
 
Moet ik alle fases doorlopen?  
Nee. Iedereen is anders en heeft andere klachten. Sommige mensen zijn al heel lang 
besmet met Lyme, hebben langdurig antibiotica of dergelijke genomen of worden vaak 
herbesmet. Dan heb je een langer traject nodig.  
Sommige mensen zijn al bij fase 5 klaar met het nemen van het protocol. Het is wel 
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belangrijk het protocol trouw in te nemen zodat de frequenties voortdurend worden 
aangeboden en zo de Borrelia heel traag en inactief maakt.  
 
Hoe start ik? 
Je begint altijd met fase 1. Die bevat Nr. 1 Suffectus en Combi 234. Na 3 weken komt 
Barbaeryl erbij. Zie hiervoor het inname-schema dat je per mail bij je bestelling hebt 
ontvangen. Daarna vervolg je de fases zoals vermeld in de webshop en in het inname-
schema.  
 
Waarom moet ik met bepaalde middelen stoppen en afwisselen?  
De Borrelia is een zeer adaptieve bacterie. Ze past zich snel aan en wordt ook snel 
resistent wanneer ze langdurig ergens aan bloot wordt gesteld.  
Het is daarom dat het Claritas Protocol de frequenties afwisselt.  
 
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 in die zin dat Lyme je uitnodigt op alle fronten in je leven een 
herbezinning te starten. Bijvoorbeeld in je voeding, focus op wat je doet, wat je 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? 
Je kunt er voor kiezen om tussendoor voor 6 weken de Suffectus en Combi 234 te 
nemen (fase 5).  Maak deze beiden wel eerst op voordat je de draad weer oppakt. 
Overigens dan is het ook raadzaam dit te vervolgen met een fase 2.  Dit omdat Spitox 
ook weer genomen moet worden voor je het weer pauzeert.  
 
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 en zijn op basis van suiker.  

Lia Spaans� 9-5-2018 08:28
Opmerking	[1]:	Of	beter	fase	6?	Zonder	
Barbaeryl	
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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 die gewoon. 
Je start direct met het protocol. 
Daarbij kun je Samento bestellen en hiervan 7 tot 10 druppels in een liter water doen en 
daarvan de hele dag door drinken. 
Niet alle Samento is even effectief. 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. B 12  booster 
Zit er vitamine B12 in de B12 booster? 
Nee, de B12 booster heeft deze naam gekregen omdat het de Syfilis Miasma opheft.  
Veel mensen met Lyme hebben ook een Syfilis overerfelijke belasting mee gekregen 
doordat groot- en overgrootouders Syfilis hebben gekregen en deze ziekte destijds 
slecht is behandeld. Hierdoor ontstaat er een hapering in het DNA. Doordat Syfilis en de 
Borrelia –spirocheet verwant zijn, wordt de miasma versterkt. Dit heeft weer het effect 
dat vitamine B12 en de B-complexen minder tot niet in de cellen wordt opgenomen.  
 
Om dit op te lossen neem je  de B12 booster doorgaans 3 weken  in, 3 korrels 1pd.  
In de tussentijd GEEN extra vitamine B slikken. Na 4 weken kan je weer B12 of een B-
complex nemen.  
 
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.  
 
 

Lia Spaans� 9-5-2018 08:31
Opmerking	[2]:	Jaa,	zullen	we	dan	ook	ergens	
uitleggen	wat	de	‘onderhoudsmodus’	
inhoudt?	Weer	even	met	fase	1	starten,	toch	
en	zo	lang	doorgaan	tot…	Graag	je	aanvulling	
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7. Dieren 
Mijn hond/ kat heeft Lyme. Kan ik deze ook de korrels geven? 
Ja. Voor honden en katten volstaat de Combi234 en Barbaeryl.  
Alleen Combi 234 en Barbaeryl afwisselen met losse korrels en na 2 flesjes Barbaeryl 
daarmee even pauzeren en dan weer geven. De co-infecties zijn vaak virulent en een 
hond wordt daardoor vaker ook besmet.  
Je gebruikt de helft van de dosering en kan de korrels 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.  
 
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 
Moet ik alle fases doorlopen?  
We gaan er vanuit dat iedereen minimaal 8 maand entot een jaar bezig is, afhankelijk 
van de ernst van de symptomen. Lyme is geen ziekte die je snel oplost. Sommige mensen 
moeten langer doorgaan. Hou vooral vol, neem de korrels trouw in 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. 
 

9. Voeding 
Wat kan ik beter niet eten? 
Het is beter om gluten zoveel mogelijk te vermijden. En heel matig met suiker en zuivel 
te zijn. Maar verder kun je in principe alles eten en drinken (afhankelijk van je eigen 
reacties op voeding natuurlijk), liefst zo puur en onbewerkt mogelijk. 
 
Lia heeft een uitgebreid online programma gemaakt dat mensen met Lyme helpt hun 
leefstijl op allerlei gebieden aan te passen. Het heet ‘Los van Lyme Lifestyle’. Met deze 
link krijg je gedurende 10 dagen een speciale korting van 150 euro  
 

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. 

Lia Spaans� 9-5-2018 08:29
Opmerking	[3]:	Wat	bedoel	je	hier	met	
‘afwisselen	met	losse	korrels’?	Korrels	
waarvan?	

Lia Spaans� 9-5-2018 08:30
Opmerking	[4]:	Wat	is	even?	1	week,	2	
weken?	En	alleen	met	de	Barbaeryl	stoppen	
toch?	
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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/) 

 

11. Straling 
Wat kan ik doen om mezelf tegen straling te beschermen? 
Het is inderdaad belangrijk je bewust te zijn van de impact van straling op je 
gezondheid. En er bewust mee om te gaan en jezelf te beschermen. 

Een aantal tips: 

• Kijk of je een slimme meter hebt in de meterkast. Liefs weigeren wanneer je wordt 
gevraagd er een te plaatsen. Zo ja, bescherm de slimme meter met een aluminium 
braadslede van de supermarkt. (je weet wel de wegwerp soort). Dit is een zware 
aluminium soort. Daarover heen zou je ook nog een loodslab (lees als: lood slab, een 
zgn. slab van lood) kunnen monteren.   

• Gebruik geen magnetron en ook geen inductiekookplaat. Dit alles geeft extra 
straling. Het lichaam kan daardoor therapieresistent worden. 

• Schakel Wifi in de nacht uit.  
 

Vraag naar de mogelijkheden om je huis en jezelf te beschermen tegen elektrosmog.  

In het online programma van Lia komt straling uitgebreid aan de orden en krijg je vele 
praktische tips om jezelf te beschermen. 

 


