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Allergieën behoren tot de moeilijkst te 
bestrijden gezondheidsproblemen die wij 
tegenwoordig kennen. Nambudripads Allergie 
Eliminatie Techniek (NAET) is een revolutionair 
systeem voor alle soorten allergieën.

  Elimineer uw allergieën 
           met NAET 
   en KINESIOLOGIE

‘Al jaren lang wilde ik heel graag een kat, 
maar dat ging niet door, omdat ik allergisch was. Ongeveer een jaar 
geleden kwam mijn moeder op internet bij de site van Praktijk Beethoven 
terecht. Eerst behandelde Christien mijn immuunsysteem; als je weerstand 
beter is, reageert je lichaam minder heftig op stoffen waar je allergisch 
voor bent. Christien ging kijken op welke groepen voedingsstoffen 
ik verkeerd reageerde. Dat deed ze met behulp van buisjes waar die 
voedingsstoffen inzaten. Kon ik ergens niet tegen dan werd ik daar tegen 
behandeld met massage van drukpunten. Na drie behandelingen met 
voedingsstoffen ging ik over op de behandeling van mijn kattenallergie. Ik 
moest haren van katten uit de familie meebrengen en daar werd ik tegen 
behandeld met drukpuntmassage. Daarna moest ik speeksel meebrengen 
van die katten en daar werd ik ook tegen behandeld. Net zo lang tot ik 
ertegen kon. We mochten dus katten!! We hebben gezocht in asiels en 
daar hebben we wat haren en speeksel meegenomen van kleine katjes die 
we leuk vonden. Christien ging kijken of ik ertegen kon en daar kon ik ook 
tegen. Uiteindelijk hebben we één katje uit het asiel gehaald en één van 
iemand met een nestje thuis. Het gaat nu goed met mijn kattenallergie en 
ik ben blij dat het allemaal goed is gekomen!!’ J. uit O.

‘In oktober 2006 zijn mijn dochter (toen 12) en ik begonnen met een 
behandeling tegen kattenallergie. Tijdens de eerste bezoeken is vooral 
aandacht besteed aan de algehele conditie. Samen met de adviezen 
heb ik hier nog steeds profijt van! Eerst werd uitgezocht op welke 
voedingsstoffen ons lijf niet goed reageerde. De drukpunten werden 
dan behandeld en in de 25 uur na zo’n behandeling mochten we niet in 
aanraking komen met dat bewuste product. De achterliggende gedachte 
is dat je daardoor je algehele weerstand vergroot, wat weer allergische 
reacties helpt verminderen of voorkomen. Dit kan leiden tot onverwachte 
situaties: ik mocht op een bepaald moment na de behandeling 25 uur 

geen water drinken of zelfs aanraken, dus ik dronk braaf Spa 
blauw en waste me ook met Spa blauw. Wel moeilijk om er 
de hele dag bij na te denken dat ik de kraan zelfs niet mocht 
aanraken! ’s Morgens was ik al een kwartier bezig met het 
verschonen van mijn aquarium, toen ik ineens dacht: oh, nee 
hè, dat is natuurlijk ook water…!! Tja, daar stond ik met m’n 
armen nat tot aan mijn ellebogen. Snel terug naar Christien 
om de drukpunten opnieuw te laten behandelen. Het heeft al 
met al een tijd geduurd, maar ons geduld is beloond, want op 
een goed moment reageerden wij geen van beiden meer op 
kattenallergenen en ook na aanraking met katten van familie en 
vrienden kregen we geen allergische reacties meer.’ De heer R. 
uit O.

‘Mijn gezin heeft lange tijd een 
hondenwens gehad, 
maar vanwege mijn allergie was ik bang dat we óf de hond weer weg 
moesten doen óf dat ik dagelijks Ventolin (medicijn tegen benauwdheid) 
zou moeten gebruiken. Hierdoor heb ik de komst van een hond altijd 
tegenhouden. De druk werd echter vorig jaar zo groot dat ik toch overstag 
ben gegaan. Sinds mei vorig jaar hebben wij een hondje en gebruikte ik 
dagelijks Ventolin. Ik ben op internet op zoek gegaan en liep zo tegen 
informatie over NAET aan en ben toen gaan informeren bij Praktijk 
Beethoven in Oegstgeest. Ik beschouw mijzelf als nuchter en hoewel ik 
mij heb opengesteld voor de informatie ben ik eraan begonnen met het 
idee baat en niet dan schaadt het ook niet. Gelukkig maar, want na zeven 
behandelingen was ik van mijn benauwdheid voor de hond af! 
Terloops gaf ik aan dat ik vaak na het drinken van wijn ook last had van 
benauwdheid. Het bleek dat in wijn en port een stof zit waar ik ook niet 
tegen kon. Ook hiervan heb ik nu geen last meer. 
Momenteel ga ik met mijn dochter van 7 ook naar Christien van der Lans. 
Zij heeft last van hooikoorts 
(veel niezen en jeukende ogen). 
Naar de NAET behandelingen 
gaat zij met plezier. Ze vindt het 
spannend en grappig. Als de 
bomen en grassen weer gaan 
bloeien ben ik ervan overtuigd 
dat zij hiervan in 2008 geen last 
meer zal hebben.’ 
Mevrouw M. uit S.
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Deze natuurlijke behandeling is geschikt voor iedereen: van 
pasgeborenen tot mensen van hoge leeftijd. De techniek is erop 
gebaseerd dat allergenen – stoffen waar men allergisch op kan reageren 
– één voor één worden geëlimineerd (verwijderd). In de meeste gevallen 
is één behandeling per stof voldoende. Dr. Nambudripad heeft de 
techniek ontwikkeld uit een combinatie van westerse en oosterse 
geneeswijzen en inmiddels hebben al vele duizenden mensen baat 
gehad bij deze pijnloze behandelingen. Praktijk Beethoven heeft 
zich gespecialiseerd in het elimineren van allergieën, kijk voor meer 
informatie op:       
www.allergie-weg.nl, www.praktijkbeethoven.nl en www.naet.nl


