
Beschrijving patiënt en hulpvraag
De patiënt is een man van 44 jaar. Hij is goed gezond. 
Als kind had hij astma maar daar is hij overheen 
gegroeid. Hij heeft sinds anderhalf jaar last van flinke 
hooikoortsverschijnselen. Zijn neus begint te lopen en 
houdt niet meer op. Dit heeft een enorme impact op 
zijn leven, daarom is hij Telfast (anti-allergiemedicijn) 
gaan slikken om het te onderdrukken. Zo’n tien 
maanden per jaar heeft hij er last van. Alleen in janu-
ari en februari is het minder. 

Eerste consult
De patiënt gaat op consult bij Yvonne. Zij stemt zich 
op hem af, zodat zij via haar zintuigen helder waar 
kan nemen. Een deelpersoonlijkheid van de man 
laat zich meteen zien. Nu er op deze wijze contact 
gemaakt kan worden met het onderbewustzijn, 
neemt het meteen de kans waar. Dit deel ‘vertelde’ 
dat de man een enorme geblokkeerde kracht bezit 
die hij niet kan uiten. Hij onderdrukt iets en de allergie 
is een alarmbel, een impuls, om te zeggen dat er iets 
van binnenuit, naar buiten gewerkt moet worden. Er 
zit iets in zijn systeem waar hij niet meer mee gevoed 
wil worden. De druk wordt zo hoog opgevoerd dat 
de alarmbel afgaat. Dat uit zich bij deze man in een 
loopneus. De pollen in de lucht zijn alleen maar de 
trigger voor de alarmbel.
Een allergie is een alarmbel, het deksel van een 
potje wat in gelaagdheid vol zit met onverwerkte 
trauma’s, emoties, herinneringen, conditioneringen, 
illusionaire gedachtepatronen, overtuigingen, DNA 
materiaal enz. Lichaam en geest willen dit opruimen. 
Het lichaam wil van zijn eigen creaties af, die hij eens 
gecreëerd heeft om te overleven. De geest is bereid 
en krachtig genoeg om het los te laten. Hij ziet het 

Micro organismen
Er is sprake van het aedes pseudoscutellaris densovi-
rus die allergiegevoeligheid geeft. Thallium is het mid-
del dat dit virus doodt. De thalliumspiegel van deze 
patiënt is laag. Nadat hij Thallium heeft gekregen 
knapt hij enorm op.

Intoleranties
Deze man woont op wat voorheen een oude be-
graafplaats was en heeft last van geopatische straling. 
Hij heeft dit laten ontstoren. Verder is hij intolerant 
voor Mangaan, Molybdeen en heeft hij een miasma 
van Chroom, immuniteit en straling. (Miasma = over-
geërfde energetische informatie met een predispositie 
voor geestelijke of lichamelijke klachten). Hij heeft 
tevens een Molybdeenvergiftiging. Yvonne heeft de 
intoleranties,de vergiftigingen en de vaccins één voor 
één ontstoord. Zij stemt zich af op de frequentie van 
de allergie, gaat naar de kern en keert het om met 
behulp van o.a. ademhalingstechnieken en dat werkt 
op het centrale zenuwstelsel. Daarmee verliest het zijn 
bestaanspatroon.

Epigenetische factoren die de interpretaties van het 
DNA regelen
Er is sprake van (on)bepaalde oneigenlijke krachten 
die hem verstoren zichzelf te zijn. De geest heeft 
daardoor externe factoren aangetrokken om een 
soort schijnbare balans te houden. De prijs die hij voor 
deze ‘omleidingen’ betaalt is hooikoorts. Het metaal 
Molybdeen kreeg een brugfunctie als externe factor, 
voor het balanceren van ‘verstorende’ krachten.

Geblokkeerde Parasympaticus
Door de ‘afgifte’ en (uit)werking van onjuiste blau-
wdrukgegevens of programmeringen in het brein 
is het aansturend en besturend mechanisme, de 
parasympaticus, geblokkeerd geraakt. Het autonome 
zenuwstelsel is uit balans geraakt met effect op het 
functioneren van organen en systemen (gevolg 
hooikoorts-loopneus).

Tweede consult
Tijdens zijn volgende bezoek vertelt de patiënt dat de 
klachten de eerste dagen na zijn bezoek veel heftiger 
zijn geworden. Daarna zijn de klachten afgenomen 
en veranderd. De opbouw in het patroon is anders 
geworden. Eerst is het rustig, dan krijgt hij niesbuien 
dan gaat zijn neus lopen en in de middag gaat het 

ook als stof of informatie in het brein en het celge-
heugen, waar hij zich niet meer mee wil voeden.  
Yvonne heeft een lijst met oorzakelijke punten. Zij 
gaat met de biosensor na of deze oorzaken betrek-
king hebben op haar patiënt. Daarna vraagt zij of er 
nog andere oorzaken zijn die niet op de lijst staan. De 
volgende punten komen bij deze patiënt naar voren:  
•	 Post Vaccinaal Syndroom
•	 Geboortetrauma
•	 Micro organismen
•	 Intoleranties
•	 Epigenetische factoren die de interpretaties van het 

DNA regelen
•	 Geblokkeerde parasympaticus, reset wortel.

Post Vaccinaal Syndroom
Geeft een belemmering in het brein en maakt onder-
deel uit van een laag in het ‘allergiepotje’. Het lichaam 
ziet het virus nog steeds als een indringer. De authen-
tieke frequenties van het brein van de man herken-
nen de frequenties van de vaccins niet. Dit levert een 
‘vechtreactie’ op en kost het lichaam onnodig energie. 
Elk virus draagt een bewustzijn met een negatieve 
inhoud/karakter. Dit patroon blijft zich herhalen en 
ook hier wil het lichaam vanaf.

Geboortetrauma
Deze man heeft vanuit een vorig leven een belas-
tende ervaring meegenomen naar dit leven, die we 
nu het KISS syndroom noemen. Het KISS syndroom 
is volgens Yvonne een infiltratie van een oneigen-
lijke en soms eigen kracht of bewustzijn, die in het 
energielichaam van de man parasiteert. Zijn onderbe-
wustzijn probeert deze verstoring op te ruimen via de 
hooikoorts.

stabiliseren. Hij vertelt dat hij het erg warm krijgt, hij 
krijgt zelfs koorts. 
Yvonne stemt op hem af. De molybdeen lijkt weer 
terug te zijn, maar heeft het sporenelement Gallium 
versterkt in zijn lichaam om de nog onverwerkte 
negatieve gevoelens, waar de man nog niet mee om 
kan gaan de baas te kunnen zijn. Molybdeen heeft 
dus het patroon veranderd! Als er bepaalde dingen in 
het leven zijn die men niet kan, wil of durft te voelen, 
dan wordt het gevoel uitgeschakeld en gaat men via 
het hoofd leven. Molybdeen werkt op het hartchakra 
(=gevoel). 
De koorts ontstaat omdat er een te hoge Gallium-
spiegel is die zich als een compensator of imitator 
heeft ingesteld om de hartkwaliteit van Molybdeen 
zo goed mogelijk na te bootsen. Doordat de kracht 
en het bewustzijn van Molybdeen ontstoord was, kon 
deze verandering plaatsvinden. De vurige kracht van 
Gallium gaat gepaard met hitte (=koorts). 
In het leven van de patiënt is op een bepaald moment 
een ommekeer geweest in het denken en het voelen. 
Dit viel niet meer samen. Hij is zich ongemerkt meer 
gaan richten op zijn verstand. Zijn hart werd een 
ondergeschoven kindje. De balans is daardoor zoek-
geraakt. Hij heeft Gallium als vervanging aangesteld. 
Zo leek het alsof alles in balans was maar de prijs 
die deze man heeft betaald is hooikoortsklachten en 
ondermijning van de eigen, authentieke kracht. 
Yvonne geeft de patiënt een affirmatie: ik verwerk alle 
indrukken van mijn binnen-en buitenwereld via mijn 
hart. Daarnaast geeft zij hem een aantal acties voor 
bewustwording en zelfheling.

Gevolg
De patiënt heeft de volgende afspraak afgezegd, 
omdat zijn klachten helemaal verdwenen zijn!

Meer informatie
Yvonne heeft een eigen vrije methodiek ontwikkeld 
waardoor allergieën, intoleranties, vaccins, micro-
organismen, narcose etc. met veel succes worden 
opgelost. Zij geeft maandelijks studiedagen om pro-
fessionals te leren zich te bekwamen in het ontstoren 
van allergieën. Deze cursus is geschikt voor elke 
therapeut/arts of professional die zintuiglijk helder 
kan waarnemen en die het werken met de biosensor 
of spiertesten beheerst. Voor meer informatie kunt u 
kijken op www.yvonnevanhoudt.nl.  
E-mail: van.houdt@chello.nl

Casus hooikoorts vanuit N.E.I.

Yvonne van Houdt heeft een praktijk voor 

N.E.I. en Integrale therapie in Zeewolde. 

N.E.I. staat voor Neuro Emotionele Integratie. Het 

betekent dat je de emoties die er zijn verwerkt 

(integreert) via het brein. 


