
Het werkterrein van Echelon 3 is in hoge mate gekoppeld aan de ratio-intui-
tieve testprotocollen, samengebracht in de ultra snelle “Integrale differenti-
atietest”. Deze testen worden met de Bio-tensor gemaakt. De op zich lange 
protocollen worden via de werking van een beslissingsboom gereduceerd tot 
slechts enkele minuten werk en zijn altijd klachtgerelateerd.

Het derde echelon bestaat uit expediënten die expliciet werken op grote 
systemen, transcripties van DNA naar RNA alsook atomair en sub atomair 
niveau (Quanten) Deze expediënten werken niet in algemene zin waarbij een 
invloed op een zeker niveau de bedoeling is.  De expediënten werken alle-
maal door exacte bepaling van de locaties en niveaus door middel van aan-
passingen van het moleculaire frequentiespectrum op de gewenste locatie. 
Dit laatste wordt verkregen door een opdracht vertaald als een wiskundige 
formule door middel van fotonenenergie (licht) op een dragerstof over te 
brengen. De boodschap bestaat in veel gevallen uit het repolariseren van 
elementen en systemen waardoor vervuiling automatisch verdwijnt. 

SEGMENTEN (MATRIX DIAGNOSISTEST/PROTO-
COL)
De segmenten behorende bij het Matrix Diagnosis testprotocol kunnen ge-
zien worden als een soort  pseudo bronnen,  (zie bronnen) binnen het fysiek-
fysiologische systeem. Het totaal aan functies binnen een bepaald systeem 
wordt gerepolariseerd, zodanig dat de totale basisstructuur van het systeem 
wordt hersteld en vervuiling (stressoren) uit het systeem verdwijnt. De verfij-
ning binnen dat systeem wordt dan weer op andere niveaus gerepolariseerd. 
Voorbeelden van segmenten binnen het totaal  anatomisch en fiosiologisch 
systeem zijn spijsvertering, stofwisseling, urogenitaal. Het totaal aan seg-
menten beslaat 1 t/m 18 en worden als zodanig genummerd: (zie kader links 
hiernaast).

BRONNEN
De Brontheorie gaat er van uit dat er geen bronnen van ziekten zijn, doch dat 
er wel zieke bronnen zijn. Het is te fatalistisch van de eerste opvatting uit te 
gaan daar indien er bronnen van ziekten zijn er per definitie geen genezing 
mogelijk is van welke ziekte dan ook. Wel kan een bron ‘ziek’ zijn en dan 
spreken wij van vervuiling. Daarbij gaan wij ervan uit dat  alles wat is, en op 
de een of andere wijze is ontstaan, is voortgekomen uit het leven zelf als bron 
en dat elk individueel mens daaraan deel heeft. 

Deze op zich zuivere bron van levensenergie (Energeia) kan vermengd wor-
den met karmische energie die  in staat is individuele bronnen  te vervui-
len. De finale bronnen  liggen dus op het subtiele grensgebied van karma en 
causaliteit en het onderscheid tussen de bronnen wordt gevormd door de 
kenmerken en eigenschappen van de integrale mens. 

Bronvervuiling
Een of meerdere bronnen kunnen vervuild zijn. Bijvoorbeeld bron 3 (onder-
bewustzijn); deze bron is vervuild door een trauma uit de jeugd of uit de 
prenatale fase, of zelfs langs hereditaire weg waardoor de persoon onder-
bewust belast wordt door traumata door ouders of voorouders opgedaan. 
Hierdoor creëert men een stressfactor die met name de lever, gal, nieren en/
of milt kan belasten. In echt pathologische gevallen zijn het nagenoeg altijd 
een aantal bronnen die in samenwerking met elkaar zorgen voor een fysiolo-
gisch conflict met een ziekte als gevolg.  

Functieverandering
Als bronnen karmisch  (door het leven) vervuild worden dan hebben ze de 
neiging in onbalans te raken. Als dit langere tijd zo blijft dan bestaat het risico 
dat de bronnen schade oplopen die onder normale omstandigheden niet te 
herstellen is. Het gevolg kan zijn dat dit ten koste gaat van de totale persoon-
lijkheid zowel psychisch, emotioneel alsook fysiek. In relatie met de relatieve 
zwakten/sterkten van de basisconstitutie kunnen deze vervuilde bronnen de 
constitutie in nadelige zin veranderen waardoor een extra belasting kan ont-
staan.

Algemeen

36

De segmenten

Segment 1 - repolariseert Chakra’s energie.

Segment 2 - repolariseert het zenuwstelsel.

Segment 3 - repolariseert het psychisch-
emotionele. 

Segment 4 - repolariseert het endocrien.
 
Segment 5 - repolariseert het spijsverte-
ringsproces.

Segment 6 - repolariseert het stofwisse-
lingsproces.

Segment 7 - repolariseert de luchtwegen. 

Segment 8 - repolariseert hart en vaten.

Segment 9 - repolariseert de inwendige 
organen.

Segment 10 - repolariseert urogenitaal.

Segment 11 - repolariseert het lymfsysteem.

Segment 12 - repolariseert het skelet.

Segment 13 - repolariseert weefsels en 
cellen.

Segment 14 - repolariseert de aanmaak van 
hormonen, eiwitten en enzymen.

Segment 15 - repolariseert het bloed.

Segment 16 - repolariseert de zintuigen.

Segment 17 - repolariseert het weerstand- 
en immuunproces.

Segment 18 - repolariseert het segment 
stressoren.

ECHELON 3                                Quant niveau

RNA 
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Er zijn  in totaal 10 bronnen die voort-
brengend van karakter zijn en 2 bronnen 
die vasthouden namelijk:

Bron 1   DNA
Bron 2   Psyche
Bron 3   Onderbewustzijn
Bron 4   Alter ego
Bron 5   Existentie
Bron 6   Ego
Bron 7   Bewustzijn
Bron 8   Fysiek
Bron 9   Meta fysiek
Bron 10  Materia Mater

Bron 11  Koppeling
Bron 12  Grondbelasting

Repolarisatie
Door herstel van de polariteiten van de Bronnen en andere binnen echelon 3 
werkende systemen worden deze in hun oorspronkelijke staat hersteld en zal 
de vervuiling verdwijnen en zullen de oorspronkelijke energetische omstan-
digheden zich herstellen. Dit gebeurt  door een energetische formule van het 
volgende type: 

d-n(p[l{f.b.-o,mb}])m.wn
Deze formule wordt vervolgens d.m.v. fotonen op een dragerstof overge-
bracht. Door dit zuiveringsproces zal de persoon in alle opzichten een po-
sitieve verandering ondergaan waardoor er een omkering van  karmische 
processen optreedt. 
Het werkingsproces is alleen vruchtbaar als men een klachtomschrijving  
(testcriterium) als uitgangspunt neemt om vervolgens daarbij de verant-
woordelijke bronnen en systemen op te sporen. Elke bron kan in beginstel 
behandeld worden op 5 verschillende niveau’s, te weten: Bewustzijnsniveau, 
Orgaanniveau, Quant+ niveau en Quant- niveau. 

De gele vlakken zijn uitzonderingen. Elke Bron is dus mogelijk op verschil-
lende niveau’s.

 
   
BRONNEN op bewustzijn- orgaan- cel- Quant + 
en Quant – niveau.
 
Bron 1 betreft het ziekmakende element van het DNA (hereditair)

Bron 1   energeert het DNA op bewustzijnsniveau
Orgaan 1   energeert het DNA  op orgaan niveau
Cel 1   energeert het DNA  op celniveau
Quant+ 1   energeert het DNA  op Quant + niveau (atomair)
Quant– 1   energeert het DNA  op Quant – niveau  (atomair)
  
Bron 2 betreft het ziekmakende element  van de psyche

Bron  2   energeert de psychische stress op bewustzijnsniveau
Orgaan 2   energeert de psychische stress op orgaanniveau  
Cel  2   niet van toepassing
Quant+ 2   niet van toepassing
Quant –  2   energeert de psychische stress op Quant – niveau (atomair)

Bron 3 betreft het ziekmakende element vanuit het onderbewuste

Bron  3   energeert de onderbewuste werking op bewustzijnsniveau
Orgaan  3   energeert de onderbewuste werking op orgaanniveau
Cel  3   energeert de onderbewuste werking op celniveau

Psychische stress

Bron/niveau   Bewustzijn    Orgaan         Cel           Quant +    Quant– 

Schema Vita Producten BV

Bron 1 DNA
Bron 2 Psyche
Bron 3 Onderbewustzijn
Bron 4 Alter ego
Bron 5 Existentie
Bron 6 Ego
Bron 7 Bewustzijn
Bron 8 Fysiek
Bron 9 Meta fysiek
Bron 10 Materia Mater
Geel niet te testen
Bron 11 Koppeling
Bron 12 Grondbelasting

Segmenten/Bronnen

Quant+ 3   energeert de onderbewuste werking op Quant + niveau (atomair)
Quant– 3   energeert de onderbewuste werking op Quant – niveau (atomair)

ECHELON 3
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SYNTHESES 30 Syntheses 30 neutraliseeert
Bron 4 betreft het ziekmakende element vanuit de directe omgeving (het 
leven zelf)

Bron	 4			energeert	de	omgevingsdruk	druk	op	bewustzijnsniveau
Orgaan	 4			energeert	de	omgevingsdruk	druk	op	orgaanniveau
Cel	 4			energeert	de	omgevingsdruk	druk	op	celniveau
Quant+	 4			energeert	de	omgevingsdruk	druk	op	Quant	+	niveau	(atomair)
Quant–	 4			energeert	de	omgevingsdruk	druk	op	Quant	–	niveau	(atomair)

Bron 5 is de bron van de existentie (het zijn). Deze bron is ons dagelijks 
bestaan, onze status, ons hebben en zijn.

Bron	 5			energeert	de	druk	van	de	omstandigheden	op	bewustzijnsni-	
	 					veau
Orgaan	 5			energeert	de	druk	van	de	omstandigheden	op	orgaanniveau
Cel		 5			niet	van	toepassing.
Quant+	 5			energeert	de	druk	van	de	omstandigheden	op	Quant	+	niveau		
	 					(atomair)
Quant–	 5			energeert	de	druk	van	de	omstandigheden	op	Quant	–	niveau		
	 					(atomair)

Bron 6 is de bron van het “Ego”. Deze bron is ons “IK” en ik = 0 ofwel niets. 
Het is een mechanisme van sturing en wordt gevuld door ons alter ego. 
(bron4)

Bron	 6			energeert	het	sturingselement	in	het	leven	op	bewustzijnsni	
	 					veau
Orgaan	 6			energeert	het	sturingselement	in	het	leven	op	orgaanniveau
Cel		 6			energeert	het	sturingselement	in	het	leven	op	celniveau
Quant+	 6			energeert	het	sturingselement	in	het	leven	op	Quant	+	niveau		
	 					(atomair)
Quant–	 6			energeert	het	sturingselement	in	het	leven	op	Quant	–	niveau			
		 					(atomair)

Bron 7 is de bron van het Bewustzijn. Deze bron bevat ons “bewustzijn” 
als denkmechanisme.

Bron		 7			energeert	het	bewustzijn	op	bewustzijnsniveau
Orgaan	 7			energeert	het	bewustzijn	op	orgaanniveau	
Cel		 7			energeert	het	bewustzijn	op	celniveau
Quant+	 7			niet	van	toepassing
Quant–	 7	  niet van toepassing

Bron 8 is de “fysieke” bron Deze bron bevat alles wat niet tot het lichaam 
behoort zoals: microörganismen, zware metalen, toxisch, vervuiling, stra-
ling enz.

Bron	 8			energeert	belastende	materiële	vormen	op	bewustzijnsniveau
Orgaan	 8			energeert	belastende	materiële	vormen	op	orgaanniveau
Cel		 8			energeert	belastende	materiële	vormen	op	celniveau
Quant+	 8			energeert	belastende	materiële	vormen	op	Quant	+	niveau		
	 					(atomair)
Quant–	 8			energeert	belastende	materiële	vormen	op	Quant	–		niveau
	 					(atomair)	

Bron 9 is de “metafysische” bron ofwel de “wezensbron”. Deze bron be-
handelt “de mens” in plaats van een onderdeel van de mens.

Bron		 9			energeert	het	wezen		op	bewustzijnsniveau
Orgaan	 9			energeert	het	wezen		op	orgaanniveau	 	
Cel		 9			energeert	het	wezen		op	celniveau
Quant+	 9			energeert	het	wezen		op	Quant	+	niveau	(atomair)
Quant–	 9			energeert	het	wezen		op	Quant	–	niveau		(atomair)
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De Mens van Vitruvius

Energeren

Door	speciaal	voor	de	bronnen	ontwikkelde	
expediënten	zijn	de	bronnen	te	zuiveren	en	
daardoor	wordt	het	mogelijk	om	ziek-
ten	en	klachten	in	hun	ontstaanskern	te	
‘energeren’,	dat	wil	zeggen:	door	energie	
energeren.	Deze	energie	is	erop	gericht	de	
misvormde	bronnen	in	hun	oorspronkelijke	
staat	te	herstellen,	zodat	het	ziekmakende	
daaruit	wordt	verdreven.		Dit	gebeurt	door	
de	bronnen	te	repolariseren.	Door	dit	
repolariseren	worden	de	oorspronkelijke	
polariteitswaarden	van	de	betreffende	bron	
hersteld.	Het	gevolg	daarvan	is	vaak	dat	de	
klacht	spontaan	verdwijnt.	Dit	laatste	is	nog	
niet	eens	het	belangrijkste.	Het	belangrijk-
ste	is	dat	de	situatie	binnen	het	causale	
gebied	nu	met	goed	gevolg	hersteld	kan	
worden.	De	behandeling	door	de	therapeut		
zal	erop	gericht	moeten	zijn	om	de	oor-
spronkelijke	cel-	en	orgaansfuncties	weer	te	
herstellen.
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Bron 10 is de “Materia Mater”. Deze bron bestaat uit basismaterie op 
moleculair niveau en wordt vaak gebruikt om schade te herstellen.

Bron		 10			energeert	materiële	beschadigingen	op	bewustzijnsniveau
Orgaan	 10			energeert	materiële	beschadigingen	op	orgaanniveau
Cel		 10			energeert	materiële	beschadigingen	op	celniveau
Quant+	 10			energeert	materiële	beschadigingen	op	Quant	+	niveau
	 							(atomair)
Quant–	 10			Niet	van	toepassing

De bronnummers 11 en 12 zijn geen officiële bronnen.  Deze eenheden 
worden genoemd naar het niveau waarop ze aanwezig zijn. Nummer 11 is 
een koppeling met iets of met iemand. Het is niet belangrijk om te weten 
met wie of wat. Nummer 12 is een grondbelasting. Deze belasting heeft 
met de grondsoort te maken en niet met b.v. wateraders en dergelijke.

Bron		 11			verwijdert	koppelingen	op	bewustzijnsniveau	(Bron	4	inzet	
	 								ten)
Orgaan	 11			verwijdert	koppelingen	op	orgaanniveau	
Cel		 11			verwijdert	koppelingen	op	celniveau
Quant+	 11			verwijdert	koppelingen	op	Quant	+	niveau
Quant–	 11			niet	van	toepassing	

Bron		 12			grondbelasting	op	bewustzijnsniveau	(Bron	9	inzetten)
Orgaan	 12			grondbelasting	op	orgaanniveau
Cel		 12			niet	van	toepassing	
Quant+	 12			niet	van	toepassing
Quant–	 12			niet	van	toepassing

Gebruiksadvies

Mits	niet	anders	geadviseerd,	opbouwen	
tot	1x	daags	1-10	druppels,	in	te	nemen		
direct	onder	de	tong,	op	een	door	behan-
delaar	bepaald	tijdstip.
Geadviseerde dosering niet overschrei-
den.	Dit	product	heeft	geen	negatieve	
effecten.

Bronnen
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DE TRANSCRIPTIES (DNA-RNA)
Het	oorspronkelijk	DNA	opent	zich	als	een	ritssluiting	en	herstelt	beide	stren-
gen	d.m.v.	het	z.g.	replicatieproces	tot	twee	strengen.	De		kopie	wordt	ge-
bruikt	om	over	een	kortere	afstand	weer	een	kopie	 te	maken	waarvan	de	
helft	verdwijnt	door	een	porie	in	het	kernmembraan.	Dit	heet	het	z.g	bood-
schapper	RNA.	Dit	boodschapper	RNA	laat	zich	koppelen	met	het	transport	
RNA	dat		aminozuur	gekoppeld	is.	Deze	koppelt	zich	aan	het	boodschapper	
RNA	 om	 de	 boodschap	 (productieopdracht)	 over	 te	 nemen	 	waardoor	 de	
aangevoerde	aminozuren	zich	in	bepaalde	eiwitketens	kunnen	vormen.	Een	
dergelijk	coderingsproces	speelt	zich	ook	af	binnen	het	mitochondrium	DNA.	
Mocht	er	binnen	deze	processen	 iets	fout	gaan	dan	worden	er	uiteindelijk	
verkeerde	 productieopdrachten	 gegeven	 waardoor	 systemen	 en	 organen	
verkeerd	worden	 gecodeerd	 en	 dus	 ziekten	 en	 klachten	 kunnen	 optreden	
in	min	of	meer	ernstige	vormen.	Transcriptie	expediënten	repolariseren	de	
systemen,	processen	en	de	boodschappen	die	in	dit	proces	een	rol	spelen.	
Er	zijn	5	stuks	transcripties	die	werkzaam	zijn	op	het	DNA-RNA	(1	t/m	5)	en	5	
stuks	die	werkzaam	zijn	op	het	Mitochondrium	DNA-RNA	(6	t/m	10).	
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5 Elementen

De	5	elementen	zijn	symbolen	van	fysiolo-
gische	processen	die	zich	in	de	natuur		en	
in	de	mens	afspelen.	Elk	element	heeft	een	
verband	met	een	bepaald	orgaan	zoals:	

Hout		 -	lever	en	galblaas
Vuur		 -	hart	en	dunne	darm
Aarde		 -	milt	en	maag
Metaal		 -	long	en	dikke	darm
Water	 -	nier	en	blaas

Hout - Contact met de buitenwereld

Vuur - De binding met de wereld

Aarde - Het hier en nu

Metaal - Begrenzing tussen onszelf en de buiten-
wereld 

Water - De oorsprong, essentie

Kenmerk                Emotie     Lichamelijke uiting           Psychische uiting  

Empathie en 
vertrouwen.	Hout	
weet anderen tot 
samenwerking te 
brengen,	is	meele-
vend en welwil-
lend.	Schenkt	en	
ontvangt.	

Heersen en 
besluiten.	Vuur	wil	
graag	de	baas	zijn,	
is	besluitvaardig	
en	zelfverzekerd.	
Neemt	risico’s	en	
kan	enthousias-
meren

Gedisciplineerd 
en	behoudend.
Aarde	is	serieus,	
betrouwbaar	en	
gericht	op	duurza-
me	resultaten.	Kan	
zich	in	anderen	
verplaatsen.

Resoluut	en	onaf-
hankelijk.	Onbuig-
zaam,	gedreven	en	
groot	doorzettings-
vermogen.	

Gevoel	en	idealen.
Grote opmerkings-
gave en talenten in
sociale	omgang.	In-
voelend vermogen 
en	kan	emoties	
goed	verwoorden.	
Is	Flexibel.

Woede	

Vreugde

Piekeren 

Verdriet

Angst

Spieren,	nagels,	beharing,	
ogen,	huid,	spijsvertering,	
hoofd,	moeite	met	slapen,
vermoeidheid,	menstru-
atie-	en	overgangsverschijn-
selen,	gevoelige	spieren	
in	rug-,	nek-	en	schouder,	
gewrichten.

Seksuele	organen	(gevoe-
lens),	tong,	bloedcirculatie,	
darmen,	transpireren	(niet,	
te	veel),	huid,	rimpels	(ho-
rizontale/verticale),	hart	en	
bloedvaten,	venen,	schild-
klier,	vermoeidheid.	

Vocht,	lymfestroom,	af-
valstoffen	afvoeren,	te	ma-
ger/dik,	droge	mond,	te	veel	
speeksel,	droge	huid,	rim-
pels,	maag,	spijsvertering,	
slokdarm,	eierstokken,	men-
struatiecyclus,	schildklier,	
eetlust,	winderigheid.	

Vasthouden	mineralen,	
energiehuishouding	(voe-
ding/zuurstof),	weerstand,	
zuurstofvoorziening,	gevoe-
lige	en	droge	huid,	rimpels	
(diepe	–neus-	lippenplooi),	
luchtwegen.	

Beenderen,	oren,	gewricht-
en,	vocht,	haaruitval,	wallen,	
kringen	onder	de	ogen,	
vochthuishouding,	slappe	
huid,	rimpels	(voorhoofd,	
rond	ogen,	snel	grijs	en	
rimpelig),	urinewegen.

Verbittering,	prikkelbaar-
heid,	ongeduldig,	frustra-
ties,	boosheid,	agressie,	
woede	of	haatgevoelens,	
spanning,	stress,	gevoel	
misbruikt,	gebruikt	te	zijn,	
niet	loslaten,	sombere	ge-
voelens,	jaloers,	intolerant.

Verward	denken,		zenuw-
achtig,	veel	praten,	ex-
pressief,	slecht	slapen,		
wisselende	gevoelens,	ge-
kwetstheid,	liefdesverdriet,	
wanhoop,	teleurstelling,	
eenzaamheid,	moedeloos-
heid,	spijt,	emotionaliteit,	
openheid,	instabiliteit.

Niet	goed	geaard	zijn,	
overdreven	spiritueel	en	
hulpvaardig,	leven	in	fan-
tasie,	zorgelijk,	saai,	stress,		
gebrek	aan	zelfvertrouwen,	
zenuw-achtig,	overbezorgd,	
af-	hankelijk,	moeite	met	
concentratie,	afwezig.

Toekomstangst,	pessimis-
me,	rouwgevoelens,	som-
berheid,	verdriet,	bezorgd-
heid,	schuldgevoelens,	
neerslachtigheid,	geïrriteerd,	
obsessie	en	stress,	geen	
grenzen,	weinig	zelf-kennis,	
wrok,	melancholie.	

Angstgevoelens,	bezorgd-
heid,	onzekerheid,	nacht-
merries,	geen	vertrouwen,	
besluiteloos,	verlegen,	
kouwelijk,	chaotisch,	stress,	
snel	overzicht	kwijtraken,	
geestelijke	spanningen.

De 5 ELEMENTEN
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De Higgs Boson (Cern)

De 10 TRANSCRIPTIES
Transcriptie	1	-	energeert	het	totaal	aan	DNA-RNA	transcriptieproces	op	
bewustzijnsniveau

Transcriptie	2	-	energeert	het	totaal	aan	DNA-RNA	transcriptieproces	op	
orgaanniveau

Transcriptie	3	-	energeert	het	totaal	aan	DNA-RNA	transcriptieproces	op	
celniveau

Transcriptie 4	-	energeert	het	totaal	aan	DNA-RNA	transcriptieproces	op	
Quant	+	niveau

Transcriptie	5	-	energeert	het	totaal	aan	DNA-RNA	transcriptieproces	op	
Quant	-	niveau

Transcriptie	6	-	energeert	het	totaal	aan	Mitochondriaal	DNA-RNA	transcrip-
tieproces	op	bewustzijnsniveau

Transcriptie	7	-	energeert	het	totaal	aan	Mitochondriaal	DNA-RNA	transcrip-
tieproces	op	orgaanniveau

Transcriptie	8	-	energeert	het	totaal	aan	Mitochondriaal	DNA-RNA	transcrip-
tieproces	op	celniveau

Transcriptie	9	-	energeert	het	totaal	aan	Mitochondriaal	DNA-RNA	transcrip-
tieproces	op	Quant	+	niveau

Transcriptie	10	-	energeert	het	totaal	aan	Mitochondriaal	DNA-RNA	transcrip-
tieproces	op	Quant	–	niveau

SUB-ATOMAIR
Op	sub-atomair	niveau	spelen	een	aantal	deeltjes	(ladingen)	een	hoofdrol	in	
met	name	chronische	en	moeilijk	te	behandelen	probleemvelden.	Zij	zijn	on-
dergebracht	in	twee	groepen,	de	Bosonen	en	de	Fermionen.	In	deze	groepen	
spelen	o.a.:	Quarks,	leptonen,	Baryonen	Muonen,	Tau’s	en	Gluonen	een	grote	
rol.	Daarnaast	de	moleculaire	deeltjes	als	elektronen	en	fotonen,	allen	in	een	
+	en	–	uitvoering.	Via	de	Bosonen	en	Fermionengroepen	worden	veel	deeltjes	
gelijktijdig	gerepolariseerd	en	dus	weer	teruggebracht	in	hun	oorspronkelijke	
energetische	lading.

De	drie	expediënten	ATOM	1,2	en	3	zijn	bepaald	op	grond	van	de	specifieke	
werking	op	fysiek,	psychisch	emotioneel	en	basisbewustzijnsniveau.

		ATOM	1	 Repolariseert		de	fysieke	werking
		ATOM	2	 Repolariseert		de	psychisch	emotionele	werking
		ATOM	3	 Repolariseert		het	basis	bewustzijn

PANACEA’S 
Panacea 1 
Traumata
 

Panacea 2
Basis Bio Regulatie
Systeem (BBRS)

Kenmerk                Emotie     Lichamelijke uiting           Psychische uiting  

Bij	 Panacea	 1	 gaat	 het	 om	het	 dépolariseren	 van	
traumata.	Het	trauma	wordt	dus	volledig	ontkracht.	
Werkt	meer	op	fysiek-	dan	op	mentaal	gebied.	

Werkt	 integraal	 holistisch	 op	 het	 meest	 ingewik-
kelde	orgaan	van	het	lichaam:	het	immuunsysteem;	
het	 los-mazige	 bindweefsel,	 de	 verbindingsruimte	
tussen	 en	 met	 alle	 organen,	 waardoor	 het	 zorgt	
voor	de	balans	in	het	lichaam	door	honderden	func-
ties	van	de	juiste	informatie	te	voorzien.	De	conditie	
van	dit	systeem	bepaalt	of	iemand	gezond	of	ziek	is.	

Elementen/Transcripties/Sub-atomair/Panacea’s ECHELON-4
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Panacea 2 vervolg

Panacea 3 
Ego Bewustzijn

Panacea 4
- 0 - Punt bewustzijn

Panacea 5 
-0- Balans

Panacea 6 
Dimensies

Panacea 7 
Endogene straling
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Het -0- punt

Het	-0-	punt	is	een	imaginair	punt	dat	in	
onze	verbeelding	de	overgang	betekent	
van	-1	naar	+1.	Het	punt	zelf	is	als	punt	
niet	waarneembaar	en	bestaat	feitelijk	
uitsluitend	in	en	als	bewustzijnspunt.	Dat	
wat	wij	-0-	punt	noemen	is	geen	punt.	In	
de	wiskunde	kennen	wij	de	zogenaamde	
Asymptoot.	Dit	is	een	grafische	kromme	
in	een	assenstelsel	(X	en	Y	as)	waarvan	de	
grafische	waarde	-hoe	klein	die	waarde	ook	
wordt-	altijd	neigt	tot	-0-,	maar	die	-0-	tot	
in	de	eeuwigheid	nooit	zal	bereiken.	Het	
-0-	punt	is	onze	aanraking	met	het	eeuwige.	
Dat	is	dus	het	creatiepunt,	het	levenspunt,	
het	herstelpunt.	Dit	-0-	punt	is	een	zijns-
voorwaarde	voor	alles	dat	is.

Het	werkt	op:
1-	het	los-mazige	bindweefsel	dat	voor	informatie	
en	communicatie	in	het	lichaam	zorgt;
2	-	diverse	celsoorten	die	los	in	het	BBRS	liggen	zo-
als	bindweefselcellen,	fibroblasten,	witte	bloedcel-
len,	plasmacellen,	macro-fagen,	enz.;	
3	-	zenuwvezels	van	het	vegetatieve	stelsel;
4	-	Capillairen	die	ca.	70%	van	de	doorbloeding	ver-
zorgen;
5	 -	 	 Lymfbanen	die	 voor	afvoer	 van	vuil	 uit	BBRS	
zorgen;
6	-	weefselvloeistof	en	eiwit/koolhydraatketens	die	
voor	de	informatieverwerking	zorgen.

Werkt	integraal	holistisch	op	het	Ego	als	persoon:	
het	Ego-bewustzijn	werkt	het	bewustzijn	van	‘een-
heid	met	zichzelf	en	de	wereld’	in	de	hand.	Mocht	
het	Ego	zich	niet	als	zodanig	bewustzijn	dan	blijft	
de	persoon	unipolair	met	 alle	 consequenties	 van	
dien.	 Deze	 unipolariteit	 is	 problematisch	 voor	 de	
persoon	 en	 zijn	 omgeving.	Men	moet	 de	wereld	
als	 zijn	 tweede	pool	gaan	ontwikkelen	om	 in	een	
goede	 balans	 en	 harmonie	met	 zijn	 omgeving	 te	
komen.

Het	 -0-	punt	 is	een	 imaginair	punt.	Het	punt	 ‘be-
staat’	 dus	niet.	Het	 -0-	 punt	 is	 niet	 een	punt	dat	
energie	 levert	 doch	 energie	 doet	 ontstaan.	 Het	
wonderlijke	 is	 dat	 het	 onbereikbare	 -0-	 punt	 de	
grootste	krachten	kan	losmaken.	Het	punt	bewust	
te	 worden	 is	 voorwaarde	 tot	 het	 leven.	 Binnen	
een	behandeling	kan	het	noodzakelijk	zijn	dat	men	
zich	dit	 -0-	 punt	bewust	moet	worden	aangezien	
daarmee	de	choas	verdwijnt	en	levenskracht	weer	
gaat	 stromen.	 Alleen	 vanuit	 dit	 perspectief	 krijgt	
alles	weer	z’n	juiste	proporties.	Dit	geldt	voor	ons	
bewustzijn	en	ook	onbewust	-zijn	of	onderbewust	
zijn-	voor	geest	alsook	het	lichaam.

De	 kracht	 van	 -0-	 balans	 bestaat	 uit	 de	 zuivere	
integratie	van	+	en	-.	 In	de	-0-	zijn	+	en	-	zodanig	
geïntegreerd	dat	beide	tegen	elkaar	wegvallen.	Dit	
moment	 van	 neutraliteit	 is	 energie.	 Als	 kracht	 in	
het	lichaam	beoogt	Panecea	5	een	zuivere	balans	
van	 +	 en	 -	 energie.	 Dit	 komt	 een	 goede	werking	
van	het	BBRS	te	goede.	Het	gaat	hier	 feitelijk	om	
het	-0-	punt	als	bron	van	alles.	Een	vertroebeld	en	
belast	-0-	punt	werkt	niet	naar	behoren.	Panacea	
3,	4	en	5	zijn	zeer	subtiele	verschillen	ten	aanzien	
van	een	 zelfde	 fenomeen	dat	een	 zeer	belangrijk	
gegeven	is	voor	lichaam	en	geest	en	dus	voor	het	
genezingsproces.

Panacea 6 repolariseert de 7e dimensie van de per-
soon.	De	7e	dimensie	 is	die	dimensie	waarin	het	
(spiegel)beeld	van	de	persoon	aanwezig	is	.	Behan-
deling	van	het	 spiegelbeeld	 leidt	 tot	een	aanpas-
sing	 van	 de	 fysieke	 structuur.	Wij	 zijn	 universeel	
aanwezig,	dus	ook	buiten	ons	fysiek	bestaan.	7	 is	
het	getal	dat	de	volheid	en	van	ons	bestaan	aan-
geeft.	In	de	wereldliteratuur	geeft	dit	getal	aan	dat	
iets	‘af’	is.	Denk	aan	de	7	dagen	van	de	week.	Be-
paalde	mensen	zijn	in	de	7e	hemel	enz.	Herstellen	
wij	ons	spiegelbeeld	dan	herstellen	wij	ons	zelf.

Panacea	7	neutraliseert	endogene	straling	veroor-
zaakt	door	de	kern	van	het	atoom.
 

Het Asymptoot

ECHELON 3                               Quant niveau
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-0- Punt energie

Panacea 8 
Vasamotie

Panacea 9 
Zelfherstellend 
vermogen

Panacea 10 
Asymptoot

Panacea 11 
Complexmiddel

Panacea 12 
Conceptie

Panacea 13 
Prenataal

Panacea	 8	 herstelt	 het	 pulsritme	 van	 de	 capil-
laire	vaten	dat	in	een	zekere	verhouding	met	het		
hartritme	moet	 staan.	De	weefseldoorbloeding	
vindt	 voor	70%	plaats	middels	de	 capillaire	 va-
ten.	Bij	vertraging	van	dit	ritme	krijgen	cellen	te	
weinig	bloed	en	dus	te	weinig	zuurstof	en	wordt	
het	hart	te	zwaar	belast.	Dit	gegeven	is	afgeleid	
van	 een	 Duits	 onderzoek	 naar	 dit	 fenomeen.	
Men	 heeft	 door	 middel	 van	 een	 uitwendige	
pulssimulator	 goede	 resultaten	 verkregen	 bij	
het	snel	herstel	van	onder	andere	open	benen.	
Panacea	is	hiervan	het	energetisch	equivalent	In	
z’n	algemeenheid	is	fitheid	en	verminderde	stijf-
heid het gevolg alsmede een sneller herstel van 
het	BBRS	(Panacea	2).

Werkt	 op	 de	 totaalheid	 van	 de	 persoon	 door	
deze	een	positieve	bewustzijnsvernauwing	(con-
centratie	 op	 het	 -0-	 punt)	 te	 laten	 ondergaan	
waardoor	het	abstraheert	van		dagelijkse	opper-
vlakkigheden	en	dieper	het	-0-	nadert	tot	de	7e	
dimensie	(volmaaktheid)	Dit	gegeven	wordt	nog	
ondersteund	door	de	integratie	van	het	existen-
tieel	 bewustzijn.	Door	deze	 concentratie	wordt	
het	 zelfherstellend	 vermogen	 zeer	 sterk	 bevor-
derd.	 Samen	met	 Panacea	 10	 (asymptoot)	 kan	
het	 zelfherstellend	 vermogen	 opmerkelijk	 toe-
nemen.

Het	 wezen	 van	 een	 Asymptoot	 (grieks	 voor:	
niet	samenvallen)	is	dat	in	wiskundige	grafieken	
functielijnen	niet(nooit)	samenvallen	met	de	-0-	
functie	ofwel	de	x	of	y	as.	In	feite	komt	ook	dit	
neer	op	het	feit	dat	het	-0-	punt	niet	te	naderen	
is.	 Panacea	 10	 herinnert	 lichaam	 en	 geest	 aan	
eeuwigheidswaarden	waardoor	 de	 grensbeper-
king	 binnen	 het	 mentaal	 en	 fysiek	 bewustzijn	
wegvalt.	 Dit	 geeft	 samen	 met	 Panacea	 9	 een	
enorme	push	aan	het	zelfherstellend	vermogen

Panacea	11	bestaat	uit	een	integratie	van	existen-
tieel	 bewustzijn	 	 en	 antigeestelijke	 elementen	
waaronder	 oorzakelijkheden.	 Zonder	 zich	 dat	
bewust	te	zijn	wordt	de	mentalis	van	de	persoon	
zeer	versterkt	zodat	trauma	en	ziekteverwerking	
effectiever	zal	verlopen.

Panacea	 12	 gaat	 om	 het	 conceptiemoment	
met	 betrekking	 tot	 de	 persoonlijkheid	 van	 de	
vrucht.	 	 Het	 gaat	 dus	 om	 belastingen	 tijdens	
de	 conceptie	 waarbij	 de	 omstandigheden	 van	
dat	moment	een	rol	spelen	ten	aanzien	van	 la-
tere	fysieke	klachten	alsmede	de	consequenties	
daarvan	 voor	 de	 persoonlijkheid	 van	 de	mens.	
Te	denken	valt	o.a.	aan	de	stand	van	planeten,	
maar	ook	aan	 liefde	of	geen	 liefde.	Gepland	of	
niet	 gepland	 of	 zelfs	 ontstaan	 uit	 verkrachting,	
verwekt worden onder oorlogsomstandigheden 
of	oorlogsdreiging	kunnen	latere	traumata	in	de	
hand	werken.

Panacea	13	werkt	heel	nadrukkelijk	op	alle	vor-
men	 van	 negativiteit	 veroorzaakt	 door	 omge-
vingsbelastingen	 tijdens	 de	 prenatale	 fase,	 (9	
maanden	 )	belastingen	kunnen	van	 fysieke	als-
ook	van	psychisch	-	emotionele	aard	zijn.	

Gebruiksadvies

Mits	niet	anders	geadviseerd,	opbouwen	
tot	1x	daags	1-10	druppels,	in	te	nemen	
direct	onder	de	tong,	op	een	door	be-
handelaar	bepaald	tijdstip.	Geadviseerde	
dosering	niet	overschrijden.	Dit	product	
kent	geen	negatieve	effecten.

Panacea’s ECHELON-4
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PANACEE - BIO-FYSICA
Panacee	is	een	bijzonder	expediënt	dat	afwijkt	van	alle	andere	expediënten,	
middelen	en	methoden.

De	 algemene	werking	 is	 dat	 het	 expediënt	 -0-	 punten	 in	 het	 lichaam	 laat	
ontstaan.	Dit	houdt	in	dat	ter	plekke	waar	dat	noodzakelijk	is	-0-	punt	energie	
uit	het	niets	ontstaat.	Het	verdrijft	belastende	vormen	en	herstelt	waar	dat	
mogelijk	en	noodzakelijk	is.	De	natuurlijke	werking	van	het	-0-	punt	is	dat	het	
de	materie	in	haar	oorspronkelik	natuurlijke	staat	wil	herstellen.

De	door	het	-0-	punt	ontstane	energie	is	een	zeer	intelligente	energievorm	
die	 nauw	 samenwerkt	 met	 de	 lichaamsintelligentie.	 Dit	 resulteert	 in	 een	
goede	samenwerking	,	zodat	problemen	worden	bewerkt	in	een	volgorde	
en	een	hoedanigheid	die	door	beide	intelligentsia	worden	bepaald.	Een	
tijdfactor	zorgt	er	voor	dat	een	bepaald	werk	wordt	afgemaakt.	Het	is
te	zien	als	een	vegetatief	herstelmechanisme.

ECHELON 3                               Quant niveau
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Panacea 14
Natalis

Panacea 15
Integratie van Conceptie 
en Prenataal

Panacea 16
Integratie van Conceptie, 
Prenataal en de Natalis

Panacea 17 
Natalis-complex

Panacea 18
Complex Integraal 
Conceptie

Panacea	14	werkt	op	de	alles	wat	tijdens	de	
bevalling	niet	goed	is	gegaan.	Dit	betreft	de	beval-
ling	zelf,	omgevingsfactoren	met	een	psychische	
uitwerking	voor	moeder	en	kind,	keizersnee,	rug-
genprik,	de	werking	van	de	eicosanoidestofwis-
seling	met	als	gevolg	normale	ontsluiting	of	geen	
normale	ontsluiting	enz.	Alles	met	betrekking	tot	
latere	klachten	die	daaruit	voortgekomen	zijn.

Panacea	15	is	een	integratie	van	Conceptie	(Pa-
nacea	12)	en	van	Prenataal	(Panacea	13).

Panacea	16	is	een	integratie	van	Panacea	12	(con-
ceptie)	13	(prenataal)	en	14	(Natalis).

Panacea	17	bestaat	uit	een	integratie	van	existen-
tieel	bewustzijn	en	Panacea	14	(Natalis).

Panacea	18	is	de	integratie	van	Panacea	11	(com-
plex)	en	Panacea	12	(conceptie).	Hier	wordt	het	
existentieel	bewustzijn		van	de	vrucht	behandeld	
op	het	moment	van	de	conceptie	waardoor	de	
vrucht	in	een	verbeterde	conditie	komt.	Hierdoor	
zullen	bepaalde	belastende	energieën	alsnog	ver-
dwijnen	(alles	met	terugwerkende	kracht).

Biofysica

De	mens	is	een	complexe	bundeling	van	
dynamische systemen die onderling op 
elkaar	zijn	afgestemd	(wet	der	cyberne-
tica).
Besturing	en	aansturing	van	welk	proces	
dan	ook,	vinden	plaats	via	een	infor-
matief	energetisch	proces:	informatie-
uitwisseling.
Informatieoverdracht	binnen	de	biologi-
sche	reacties	van	de	mens	geschiedt	met	
elektromagnetische	signalen.
Biofysische	processen	zijn	onderhevig	
aan	wetmatigheden	(De	leer	der	Biofy-
sica,	Chemie	en	Kwantummechanica).

Waar	huisartsen	en	specialisten	tegen	
de	grenzen	van	hun	kunnen	aanlopen,	
blijkt	de	biofysische	geneeskunde	nog	
nieuwe	mogelijkheden	te	bieden.	En	ook	
bij	het	voorkomen	van	ziektes	biedt	de	
biofysische	geneeskunde	perspectieven.	
Ontsporingen	komen	al	aan	het	licht,	ter-
wijl	er	in	laboratoriumproeven	of	scans	
nog	geen	afwijkingen	zichtbaar	zijn.	Dit	
maakt	het	mogelijk	tijdig	bij	te	sturen	of	
in	te	grijpen.	

Het	is	niet	eenvoudig	te	begrijpen	hoe	
de	Bio-informatietherapie	werkt.	Ons	li-
chaam	is	een	uiterst	complex	organisme.	
Het	bestaat	uit	organen,	botten,	spieren,	
vetweefsel,	bloed	etc.	Die	zijn	vervolgens	
weer	opgebouwd	uit	vooral	cellen	en	
water.	Een	laag	dieper	komen	we	bij	de	
moleculen,	die	op	hun	beurt	weer	zijn	
opgebouwd	uit	atomen.	En	deze	atomen	
bestaan	uit	een	kern	en	elektronen.	Ook	
de	kern	blijkt	te	bestaan	uit	kleinere	
deeltjes.	De	natuurkundigen	hebben	het	
laatste	deeltje	nog	niet	gevonden,	maar	
het	is	inmiddels	wel	duidelijk	dat	materie	
voor	99,99%	bestaat	uit	energie	en	voor	
slechts	0,01%	uit	massa.	Dat	wil	zeggen:	
we	bestaan	eigenlijk	niet	uit	massa,	maar	
uit	energievelden!

Bron: Artsen voor Biofysische genees-
kunde en Bio-informatie therapie
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Ribosome-SecY complex I Proteïne
Universiteit van Illinois

Het universum. Uit Camille Flammarion’s 
boek L’atmosphère: Météorologie Popu-
laire (1888).

Om	tot	een	 integrale	werking	 te	kunnen	komen	worden	achtereenvolgens	
alle	metrieke	niveaus	doorlopen,	waaronder	het	Atto,	via	het	Femto,	Pico,	
Nano,	naar	Micro,	Milli	en	Metafysisch	niveau.

Op	het	zeer	belangrijke	Atto	niveau	bevindt	zich	slechts	de	kosmische	span-
ning	+/-,	terwijl	het	Metafysische	niveau		het	wezensniveau	van	de	mens,	dier	
en	plant	is.	Hier	wordt	dus	de	kosmische	spanning	van	het	Atto	niveau	ver-
bonden	met	het	wezen	van	mens	of	dier	waardoor	de	cirkel	gesloten	wordt.

Panacee	kent	geen	bijwerking.	De	werking	ervan	kan	worden	waargenomen.	
Het	heeft	enige	tijd	nodig	om	op	volle	sterkte	te	komen	en	 is	dan	meteen	
herstellend.	Daar	waar	de	kracht	niet	 toereikend	zou	zijn	werkt	het	als	de	
druppel	op	de	steen.	Panacee	laat	zich	goed	combineren	met	medicijnen	en	
andere	natuurgeneeskundige	middelen	aangezien	de	werking	een	totaal	an-
der	principe	volgt.

Gebruiksadvies

De	beste	werking	is	gegarandeerd	als	het	
aantal	druppels	regelmatig	wordt	getest	
en	de	innametijd	wordt	bepaald.	Altijd	de	
gesteste	hoeveelheid	met	1	dr/dag		op-
bouwen.	Is	dat	alles	niet	mogelijk	dan	de	
aanwijzing	op	het	flesje	volgen.	de	Inname	
kan	thearpeutisch	verhoogd	of	verlaagd	
moeten	worden	worden	afhankelijk	van	
de	klacht	en	de	toestand.	

Panacea’s/Panacee ECHELON-4


