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Hoe lang kun jij je adem inhouden?

Elke cel heeft 
zuurstof nodig
Iedere cel in je lichaam heeft zuurstof en voedingsstoffen nodig. Stel je voor dat je een 
aantal minuten geen zuurstof zou krijgen. Je zou het heel benauwd krijgen, misschien 
doodgaan. Dat geldt ook voor je individuele cellen: die kunnen er ziek van worden of 
doodgaan. Niet alleen is er een permanente aanvoer van zuurstof en voedingsstoffen 
nodig, er moeten ook afvalstoffen weg. 

Een volwassene heeft tussen de 80 en 100 
biljoen cellen. Het op tijd aan- en afvoeren van 
alle zuurstof, voedings- en afvalstoffen is een 
logistieke operatie van jewelste. Dat is de taak 
van je bloedsomloop.    Die gaat door in totaal 
zo’n 135.000 km aan bloedvaten. 100.000 km 
daarvan (tweeënhalf keer om de aarde!)  
is de zogenaamde microcirculatie:  

fijne bloedvaatjes, waarvan de dunste, de 
zogenaamde haarvaten, maar een zesde van 
een haar dik zijn. Iedere cel in je lichaam ligt 
aan zo’n haarvat. Maar zelfs in de grote aderen, 
die in vergelijking met de haarvaten lijken op 
superbrede snelwegen, treden verstoppingen 
op. Je kunt je voorstellen hoe makkelijk een 
haarvat verstopt kan raken.  
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Dan wordt een deel van je cellen niet meer 
goed bereikt. Helaas is het zo dat door stress, 
milieu ver vuiling, slechte voeding, of in 
samenhang met ziekte, bij velen van ons de 
micro circulatie niet zo goed verloopt, zodat 
veel van je cellen héél lang hun adem in 
moeten houden… Gelukkig is het mogelijk en 
eenvoudig om daar iets aan te doen.  

Wil je weten hoe? Kom 
dan naar één van mijn de 
informatie avonden waar-
van je de data op onder-
staande website vindt.

Positief effect bij 
ziekte van Lyme
Lyme is een biologisch wapen en is een heel heftige negatieve energie die mensen en 
dieren ziek maakt. Aan het negatieve zit gelukkig ook een positieve kant: het creëert 
‘bewustwording’, dat je als lymepatiënt niet altijd geholpen kunt worden waar je hulp 
verwacht en dat je het zelf moet doen.
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Wij zijn in onze beveiligde maatschappij 
ver geten dat wij nog ergens slachtoffer van 
kunnen worden. De meeste mensen reageren 
in eerste instantie meestal afwijzend op de 
waarschuwing voor nieuwe gevaren, zoals 
straling (GSM enzovoort) en chemische stof-
fen. Je kent deze gevaren nog niet en hebt 
hiervoor geen referentiekader opgebouwd 
en nog geen automatische waarschuwing 
aangemaakt, anders dan bij verkeerssituaties, 
waarbij je continu alert bent. 
Zo moet het voor ons een automatisme  
worden dat wij in het bos erop bedacht zijn 
dat wij niet langs het lange gras lopen of door 
de bosjes kruipen, waar de teken zich op-

houden. De ziekte van Lyme is een complexe 
aan doening. Die kent veel verschillende  
symptomen en vaak een grillig verloop.  
Het ziektebeeld wisselt per persoon.  
Veel mensen met de ziekte van Lyme hebben 
stress door pijn. Stress is de grootste versto-
rende factor voor lichaam en geest. Soms is 
men jaren verder voordat de diagnose ‘Lyme’ 
wordt gesteld. Intussen wordt men steeds 
zieker, krijgt men antidepressiva voorgeschre-
ven en blijft men dokteren. Niets helpt echt. 
(Mede bron Erik Nooteboom) Voor hulp en 
opsporing door middel van mijzelf, de Bionic 
880 en bio-resonantie kun je contact  
opnemen met mij.


