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Voorwoord
Beste Lezer,
Het boek dat voor u ligt lijkt bescheiden van omvang en als u het
leest zult u merken, dat het in een eenvoudige, heldere en begrijpelijke taal is geschreven, zonder dure medische woorden. Een leuk
populair medisch boekje?
Dat dacht u maar! Wat u hier in handen hebt - daar durf ik mijn
reputatie om te verwedden – is een van de belangrijkste meesterwerken van de 21ste eeuw.
Hier wordt gesproken over een mentale afwijking, autisme, die door
het gehele medische establishment als ongeneeslijk wordt beschouwd.
Een uit de genen voortkomend noodlot, dat het slachtoffer en zijn
ouders en grootouders in een levenslang diep leed dompelt. Tinus
echter noemt het een aandoening, die met de juiste aanpak en flink
wat doorzettingsvermogen, enorm kan verbeteren en zelfs in vele
gevallen geheel kan genezen. Dit is op het eerste gezicht zo ongeloofwaardig, dat het te vergelijken is met het volgende gedachteexperiment:
Stelt u zich eens voor, dat een arts uit onze tijd in een tijdmachine
stapt en terecht komt aan het hof van de Franse ‘Zonnekoning’ Lodewijk de 14e. Daar spreekt hij een van de hovelingen en hoort, dat
die de levensgevaarlijke geslachtsziekte syfilis heeft opgelopen. Deze
ziekte verergerde langzaam tijdens het leven, tastte organen aan, gaf
verschrikkelijke diepe zweren op de huid en eindigde in dementie en
verlamming. Het was een ware gesel in Europa en er was niets aan
te doen. ‘Geen nood,’ zegt de tijdreiziger. ‘Ik heb wat spullen bij me.
Ik spuit u 14 dagen elke dag wat schimmelextract in en u bent weer
zo goed als nieuw!’
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Ik denk dat de hoveling genas en dat de tijdreiziger daarna als een
haas naar huis moest, anders zou hij als heks verbrand zijn. Zo
vreemd als de genezing door de tijdreiziger was, zo vreemd moet het
de verstokte reguliere geneeskundigen in de oren klinken, dat ten
eerste Tinus Smits durfde te beweren, dat vaccinaties een hoofdrol
spelen bij autisme, maar dat hij bovendien kans zag daar met gerichte
homeopathische therapie iets aan te doen. Gelukkig werd hij niet
naar de brandstapel gebracht. Nu doen we dat anders. Hij kreeg de
woedende Inspecteur van de Volksgezondheid op zijn dak, met alle
narigheid van dien.
De therapie, die Tinus voor autisme heeft ontwikkeld, is dermate
baanbrekend, dat zijn naam voorgoed in de medische wereldgeschiedenis is gevestigd. Al zal het nog geruime tijd duren voor dit ongemakkelijke feit tot de universiteiten is doorgedrongen en al zullen de
vaccinproducenten hun geweldige macht in de strijd gooien om het
niet waar te laten zijn.
Hoe kreeg Tinus het voor elkaar om honderden autistische kinderen
deels zó op te knappen, dat zij zeer goed hun draai konden vinden in
onze maatschappij, deels echt volledig genazen van hun ‘ongeneeslijke’ aandoening? Was dat grotendeels te danken aan zijn beminnelijke, geduldige, toegewijde aandacht, aan zijn charismatische
persoonlijkheid? Aan de nieuwe hoop die hij wist te inspireren? Zal
zijn therapie - nu hij helaas overleden is - met hem sterven, zoals dat
wel meer gebeurd is?
Gelukkig nee, absoluut niet! Hij heeft in korte tijd kans gezien een
wereldwijde school te stichten van therapeuten - ook in Nederland -,
die volgens zijn principes werken en die dezelfde fantastische resultaten
laten zien. Een van zijn dankbare leerlingen ben ik zelf. Ik begon zijn
therapie toe te passen bij de vele kinderen met lelijke neurologische
klachten door de vaccinaties en zag resultaten, die ik niet voor mogelijk
had gehouden.
In mijn boek Op Je Gezondheid heb ik 17 van dat soort gevallen
aangehaald, zoals kindermigraine, aanvallen van flauw vallen, onrust,
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slapeloosheid, bonzen met het hoofdje, gejaagdheid, storingen in de
fijne motoriek, onredelijk wild gedrag, gilbuien, die allen volledig
genazen met de Tinus-therapie tegen vaccinatieschade. Maar aan
autisme had ik me nooit gewaagd en ik had ook niet gehoord dat
Tinus daar ook succes had. Tot op een dag, een jaar voor ik me
terugtrok uit de praktijk, een zesjarig autistisch jongetje op spreekuur
kwam. Er was geen contact met hem te krijgen. Hij zat in groep 3
van de basisschool maar was totaal in zichzelf geïsoleerd, zat op zijn
stoeltje te wippen en keek alleen maar het raam uit. Men wachtte op
opname in een bijzondere school. Vriendjes had hij niet. Ik begreep
dat hij geheel normaal was geweest en dat deze aandoening begonnen
was na zijn BMR-vaccinatie met 14 maanden. Nu had ik in een
Engels tijdschrift gelezen dat de Rode Hond vaccinatie in verband
was gebracht met autisme, dus stelde ik de moeder voor te trachten
de toestand iets te verbeteren met een ontgifting van de BMR. Ik
benadrukte dat het een gok was en eerlijk gezegd gaf ik mezelf geen
enkele kans. Wie beschrijft mijn verbazing toen hij een maand later
geheel genezen binnenstapte. Hij was na 14 dagen therapie ineens
‘wakker’ geworden. En hij had nu al de leerachterstand ingehaald,
want hij bleek ook nog eens hoog begaafd. De genezing was blijvend
en na twee jaar schreef hij me nog eens een leuke brief dat het hem
zo goed ging. Het geluk van de beginneling was dat voor mij, want
zoals u kunt lezen is er meestal heel wat meer voor nodig om de totale
genezing te bereiken. Al komt die uiteindelijk gelukkig veel voor.
Wat ik met dit verhaal wil zeggen is dat ik dus uit eigen ervaring kan
bevestigen dat de Tinus Smits’-methode overdraagbaar is en daarom
niet een eendagsvlinder maar een blijvertje zal blijken te zijn.
Waaraan ligt het nu dat, waar dit boek al in 2010 in de Engelse versie
is uitgekomen, er geen rimpeling is waar te nemen, noch in de media,
noch in de gevestigde en gerenommeerde medische tijdschriften? Dit
heeft - afgezien van het feit dat in mijn vak sterk het gezegde geldt:
‘Wat de boer niet kent dat lust hij niet.’- twee belangrijke redenen:
Een absolute hoofdrol bij het ontstaan van vele vormen van autisme
wordt gespeeld door de massavaccinaties, die in het leven van onze
baby’s met de 6e week beginnen, als de hersentjes nog zeer gevoelig
11
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zijn. Ik kan - zoals ik u hierboven heb laten zien - volledig bevestigen
dat de vaccinaties een ernstige en soms fatale aanval op het immuunsysteem en op de hersenen van onze kinderen betekenen. Niet voor
niets is het aantal gevallen van autisme, sinds de massa-entingen
steeds meer entstoffen gingen bevatten, opgelopen van 1:100.000 in
1992 tot 1:125 in 2008 (Amerikaanse gegevens). De ontgifting van
de entingen, met speciaal tegen de entvloeistof gerichte preparaten,
begon zich een aantal jaren geleden zo te verspreiden met zulke
spectaculaire resultaten, dat de overheid haastig deze heilzame en
volstrekt niet giftige medicijnen uit alle apotheken weghaalde. De
reactie van de rijksoverheid deed mij sterk denken aan het verhaal
van de man, die zo vreselijk schrok toen hij in de krant las van het
verband tussen roken en longkanker, dat hij meteen zijn abonnement
op de krant opzegde.
Wat zijn Tinus’ medicijnen? Hier ontmoeten we een echte aanfluiting
aan de gevestigde orde in de reguliere geneeskunde: De belangrijkste
bestanddelen in zijn therapie zijn namelijk hoog gepotentieerde
homeopathische middelen, bereid uit de ziekmakende vaccinatievloeistoffen! Ze zijn zo hoog gepotentieerd, dat onze hoogste gezondheidsbaas van twee kabinetten geleden Minister Hoogervorst smalend op
televisie zei dat ‘iedereen weet dat het alleen maar een beetje water is.’
Ik voel altijd een soort plaatsvervangende schaamte wanneer iemand
zich in volle ernst voor een grootpubliek zo onsterfelijk belachelijk
maakt.
Nu hebben we dus hier gelukkig de Nederlandse uitgave van Tinus
zijn boek. Ik hoor al met mijn geestesoor de oorverdovende stilte in
de massamedia, die volgt op de publicatie. Dit mag niet waar zijn en
dus is het niet waar! Bovendien is het een klap in het gezicht van de
ent-autoriteiten, omdat met deze therapie bewezen wordt, hoe gevaarlijk de massa-entingen zijn. En wie helemaal niet wil hebben dat dit
erkend wordt zijn de producenten der vaccinaties, waar echt goud
mee wordt verdiend. Het moet dus wel doodgezwegen worden. Maar
ook zie ik met mijn geestesoog de honderden en nog eens honderden
slachtoffertjes, die weer zullen genezen en de dolblije ouders en groot12
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ouders, die de moed hebben opgebracht dwars te gaan liggen. En de
fatale uitspraak ‘dat er niets aan te doen is’ aan hun laars hebben
gelapt. Met dank aan Tinus die letterlijk de levenslang verdoemde
kinderen weer uit de mentale dood heeft doen opstaan.
Ja, de massamedia zullen zwijgen (tenzij we enorm boffen) maar de
medische geschiedenisboeken zullen het uitroepen wat daar gebeurd
is. En Tinus Smits zal met eer een plaats nemen in de rij van de grote
geneesheren uit de medische geschiedenis in de geest van Hippocrates,
die altijd trachtte de gehele mens te genezen en niet alleen een stukje.
Dit boek is een van die zeldzame werken, die een bres slaan in het
dogmatische uitsluitende symptoom denken en tot de echte oorzaken
van ziekte teruggaan. Daarom zal het meehelpen een nieuw medisch
denken geboren te doen worden, want vergis u niet: Ondanks de
ontegenzeggelijk geweldige resultaten van de huidige geneeskunde,
is die in wezen snel aan het vastlopen. Volgens exacte berekeningen
is de reguliere geneeskunde doodsoorzaak nr. 3, direct na kanker en
hart- en vaatziekten. Tel uit je winst!
Bravo mijn goede Tinus! Ik zal je missen. Ik voel het als een grote eer
dat ik ook bij dit geweldige boek van je het voorwoord heb mogen
schrijven.
Dat je naam herinnerd mag worden tot in lengte van dagen.
Hans Moolenburgh sr.
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De eerste ontdekkingen
Mijn interesse in autisme werd gewekt door mijn ervaring met het
ontstoren van de schadelijke bijwerkingen van vaccinaties bij kinderen.
Vele gedragsproblemen verdwenen al spoedig, nadat deze vaccinaties
werden ontstoord. Hoewel een groot aantal van deze kinderen naar
mijn praktijk kwam om totaal andere en ook verschillende redenen.
In mijn praktijk bleek dat stemmingswisselingen, agressie, rusteloosheid, Attention Deficit Disorder (ADD) en ADHD vaak iets te maken
hadden met de vele en vroegtijdige vaccinaties van kinderen. Op het
moment dat enkele van mijn autistische patiënten sterk verbeterden
na het ontstoren van hun vaccinaties, werd mijn interesse gewekt. Ik
raakte er steeds meer van overtuigd dat het ontstaan van autisme op
zijn minst voor een deel ligt in de toegediende vaccinaties.
Op een congres in Chicago over autisme in mei 2003 heb ik 30
gevallen gepresenteerd, waarvan de gedragsstoornissen duidelijk
verbeterden na het ontstoren van de vaccinaties. Drie van deze praktijkvoorbeelden betroffen autistische kinderen. Op dit congres kreeg
ik inzicht in de meest recente wetenschappelijke onderzoeken over
autisme. Ik raakte geïnspireerd door de vele therapeutische mogelijkheden, die deze nieuwe inzichten ons bieden. Ze zijn hoopgevend en
ik beschouw het dan ook niet langer gepast om autisme te beschrijven
als een ongeneeslijke stoornis. De feiten spreken deze veronderstelling
eenvoudigweg tegen.
De laatste jaren heb ik mij meer en meer toegelegd op de behandeling van kinderen met autisme. Na de behandeling van meer dan
driehonderd kinderen, ongeacht diagnose of de ernst van de aandoeningen, ben ik tot de conclusie gekomen dat door mijn behandeling
de toestand van vrijwel ieder kind aanzienlijk kan verbeteren of zelfs
16
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volledig kan genezen. Ik heb deze behandeling de naam CEASEtherapie gegeven (Complete Eradication of Autistic Spectrum
Expression). Ik zeg ‘vrijwel ieder kind’, omdat er enkele uitzonderingen bestaan. Wanneer de oorzaak van een diep gelegen verstoring
niet kan worden gevonden (vaak omdat er niet voldoende informatie
beschikbaar is) is het mogelijk dat een totale genezing niet zal plaatsvinden. Ook wanneer er een hersenbeschadiging is opgetreden, zoals
voor kan komen bij sommige hersenziekten, heftige epileptische
aanvallen of na meningitis of encephalitis, is een volledige genezing
mogelijk onbereikbaar.
De meeste autistische kinderen zijn te genezen, omdat hun hersenen
niet beschadigd zijn maar geblokkeerd. Mijn reis door de wereld
van driehonderd autistische kinderen is een opwindende ervaring
geworden, die vele mogelijke oorzaken heeft blootgelegd. Om de
effectiviteit van de CEASE-therapie overal in de wereld te garanderen,
besloot ik trainingen op hoog niveau voor homeopaten te starten.
Deze homeopaten zullen na afloop van de cursus gecertificeerd
worden. In de nabije toekomst is deze behandelmethode mogelijk nog
niet voor alle landen beschikbaar. Mijn team zal echter zijn uiterste
best doen om deze prachtige behandeling, die aan zeer hoge eisen
voldoet, voor iedereen bereikbaar te maken. Dan kan aan het lijden
van deze kinderen en hun familie zo snel mogelijk een eind gemaakt
worden. In Nederland bleek een overweldigende belangstelling voor
mijn vijfdaagse cursus te bestaan.
Gedurende de ontwikkeling van deze behandelmethode werd ik mij
er steeds meer van bewust dat isotherapie (het gebruik van homeopathische verdunningen van de toxische stoffen die het ziektebeeld
hebben veroorzaakt) de sleutel vormt tot prachtige genezingsprocessen. Het werd mij ook duidelijk dat autisme niet het resultaat is van
één enkele oorzaak maar eerder een optelsom van meerdere oorzaken
is. Tot dusverre lijkt het grootste obstakel tot genezing een gebrek aan
informatie te zijn. Wanneer belangrijke voorvallen in het levensverhaal van deze kinderen en hun ouders over het hoofd worden gezien
of gewoonweg niet bekend zijn, kan er een essentiële voorwaarde tot
17
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genezing gemist worden. Als we de oorzaken van deze verstoringen
in het leven van het kind kennen, kunnen we deze met homeopathie
bijna altijd ongedaan maken. Dit concept wordt later in dit boek met
voorbeelden duidelijk gemaakt, zoals in hoofdstuk 3.
Tijdens mijn zoektocht naar volledige genezing verbaasde het mij
steeds meer hoe bepaalde stoffen, zelfs stoffen die niet als toxisch
worden beschouwd, toch de oorzaak kunnen zijn van het ontstaan
van autisme of andere ontwikkelingsstoornissen. Ik zag bijvoorbeeld
een dramatische verbetering optreden bij een autistisch meisje na het
ontstoren van een neusspray, xylometazoline, die tijdens de zwangerschap regelmatig door haar moeder was gebruikt. Reguliere geneeskunde, die vaak gebruik maakt van toxische chemische stoffen als
werkzame substantie in geneesmiddelen, is langzaam ontaard in een
ziekmakende geneeskunde. Dit geldt dus niet alleen voor vaccinaties
maar ook voor allerlei andere medicijnen, die door mijn collegaartsen worden voorgeschreven. Wanneer wij deze zelfde toxische
stoffen bewerken en als homeopathische remedies gebruiken (ofwel:
isopathie) dan kunnen de diepgaande toxische effecten teruggedraaid worden. Veel voorbeelden hiervan zijn in dit boek te vinden.
De reacties op een passend isopathisch geneesmiddel zijn zo karakteristiek, dat elke twijfel over de overeenkomst tussen oorzaak en
gevolg wordt uitgesloten. Zo ontdekte ik stapje voor stapje waarom
autisme en andere gedragsproblemen, die specifiek te maken hebben
met de ontwikkeling van kinderen, in de laatste tien tot twintig jaar
zo dramatisch zijn gestegen.
Samen met deze isopathische behandeling maak ik ook gebruik van
orthomoleculaire geneesmiddelen (voedingssupplementen in therapeutische dosis) om de hersenen van deze kinderen van voeding te
voorzien en de darmfunctie te herstellen. Veel supplementen hebben
enig nut bij de behandeling van autisme, maar naar mijn mening
zijn er slechts enkele onmisbaar, zoals vitamine C, magnesium, zink
en visolie. Tijdens mijn behandeling dienen deze supplementen als
ondersteuning van het genezingsproces, dat feitelijk in werking wordt
gezet door de isopathische behandeling. Deze supplementen stroom18
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lijnen het genezingsproces en helpen de reacties van het lichaam
op de ontstoring te minimaliseren. Maar laat het duidelijk zijn dat
het naar mijn ervaring onmogelijk is autisme te genezen met alléén
voedingssupplementen. Simpelweg omdat autisme niet ontstaat door
een gebrek aan bepaalde vitaminen of mineralen. Niettemin zien we
bij het regelmatig gebruik van deze supplementen een gestage verbetering in de toestand van deze kinderen.
Als derde pijl op mijn boog maak ik gebruik van Klassieke Homeopathie en Inspiring Homeopathy. In de volgende hoofdstukken zal
dit nader worden uitgelegd en uitgebreid besproken. Beide vormen
kunnen een belangrijke rol spelen bij de totale genezing van autistische kinderen. Ik moet erbij zeggen dat door klassieke homeopathie
alléén - zonder het oplossen van de specifieke oorzaken, die verantwoordelijk zijn voor autisme - er meestal geen volledige genezing kan
plaatsvinden. Toch kunnen er met deze geneeskunst zeer bemoedigende resultaten worden geboekt, zoals in dit boek zal worden aangetoond. Er moet wèl vermeld worden dat deze CEASE-therapie alleen
kan worden beoefend door goed getrainde homeopaten.
In dit boek worden vele nieuwe denkbeelden als onderdeel van een
genezingsproces geïntroduceerd, die moeilijk te geloven zijn. Dat
komt omdat ze radicaal verschillen van die van de reguliere geneeskunde. Deze nieuwe denkbeelden zullen gaandeweg steeds duidelijker worden aan de hand van de vele voorbeelden. Ik raad lezers,
voor wie homeopathie nieuw is, aan het gehele boek minstens twee
keer door te lezen en de onbekende termen in de verklarende woordenlijst achterin op te zoeken.
Wanneer wij er niet in slagen de juiste maatregelen te treffen, zal een
snel groeiend aantal van onze kinderen in de nabije toekomst ernstig
gehandicapt zijn. Wij zullen ons nog veel meer bewust moeten zijn
van het feit dat het gebruik van reguliere medicatie tijdens zwangerschap en bevalling risico’s met zich mee brengt. Elke chemische,
niet natuurlijke stof, is in potentie giftig. De verklaring dat reguliere
medicatie veilig is voor gebruik tijdens de zwangerschap wil zeggen
19
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dat er geen bekende genetische verstoringen of bijwerkingen bekend
zijn. Dit betekent echter nog niet dat ze inderdaad veilig zijn. Soms
heeft de arts geen keus, zoals bijvoorbeeld bij de behandeling van
epilepsie, colitis, kwaadaardige hypertensie, astma, een spoedoperatie, etc. Maar veel ongemakken tijdens de zwangerschap, zoals
ochtendmisselijkheid, brandend maagzuur en premature weeën,
kunnen eenvoudig worden behandelt met natuurlijke geneesmiddelen en homeopathie.
Eigenlijk moeten ouders in eerste instantie kiezen voor de niet-toxische optie en zich bewust zijn van de mogelijke bijwerkingen van
reguliere medicatie voor hun ongeboren kind. Ook de keuze van
voedingsmiddelen en dranken hoort voor de aanstaande moeder een
belangrijk punt van aandacht te zijn. Biologische voeding verdient de
voorkeur.
Het is mijn droom dat met de geboorte van de CEASE-therapie en de
CEASE organisatie deze behandelmethode voor iedereen in de hele
wereld bereikbaar wordt. Dan kunnen ouders kiezen of en hoe zij
willen dat hun kind beter wordt, omdat genezing mogelijk is. Laten
we autisme geen ongeneeslijke aandoening meer noemen, de feiten
spreken deze uitspraak tegen.
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