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Jeremia (geb. 1999) leed sinds 2003 aan slechthorendheid, hij droeg in beide oren gehoorapparaten. De
aandoening werd toegeschreven aan ernstige oorontsteking in combinatie met een trauma, zijn moeder was nl.
enige tijd zeer ernstig ziek geweest. Jeremia onderging geregeld therapieën, zowel bij een KNO-arts als bij
meerdere kinderaudiologische poliklinieken in het Ruhrgebied. In september 2009 consulteerde hij KNO-arts
Dr. I. Mede.
Dr. I. Mede:
Jeremia (geb. 1999) verscheen op 26 september 2009
voor het eerst op mijn spreekuur wegens ernstige
oorontsteking, in beide oren droeg hij gehoorapparatuur.
Het door mij gemaakte audiogram toonde een
dipvormige middel- tot hooggradige hardhorendheid aan
beide oren. Ik heb het kind doorverwezen naar twee
kinderaudiologische centra, waar de
binnenoorhardhorendheid van het linker- en rechteroor
bevestigd werd. Op grond van het aldaar gemaakte
diagram luidde de diagnose: “Dipvormige
hardhorendheid voor hoge tonen; de gehoordrempel
daalt beiderzijds met 20 dB bij 500 Hz, rechts met ca. 70
dB tussen 1000 – 6000 Hz en links met ca. 65 dB bij
1500 Hz.” De oma (verzorgster) van Jeremia deelde mij
mee dat zij zich oriënteerde op andere therapeutische
mogelijkheden, waaronder Tomatis-therapie in Dorsten.
Laatstgenoemde therapie werd gedurende meerdere
maanden bij Jeremia toegepast.
De therapie naar de Franse KNO-arts Dr. Alfred
Tomatis (1919 - 2001) berust op de kwaliteiten van de
menselijke stem en van de muziek. Via een
koptelefoon worden luisterkuren gegeven. In de regel
wordt daarbij gebruik gemaakt van CD-opnames van
de stem van de moeder van de cliënt en van muziek
van W.A. Mozart, hetzij van Gregoriaanse gezangen.
Van belang is dat tijdens de eerste therapiefasen
klachtgerelateerde frequenties van de opname(s) eruit
zijn gefilterd. Het klankmateriaal stemt in hoge mate
overeen met de gehoorindrukken die ongeborenen in
de moederbuik opdoen. Zo wordt de cliënt in
akoestische zin teruggevoerd in de embryonale fase,
een toestand die wenselijk is om het beoogde proces
te kunnen voltrekken: het genezen van de (gehoor)
klacht(en), gepaard gaande met een versterking of
uitbreiding van bepaalde vermogens (zie slotzin van
dit kader). Het is tevens mogelijk bij dit laatste aan te
knopen als er geen verdere klachten zijn waarvoor de
Tomatis-therapie van nut kan zijn.
In latere therapiefasen worden de uit de opnamen
gefilterde frequenties weer toegevoegd. De kuren

worden doorgaans gecombineerd met
spreekoefeningen. Startpunt is de ´toonaudiometrische
test´: met specifieke testapparatuur wordt de
gehoorfunctie zeer nauwkeurig gemeten. De resultaten
weerspiegelen eventuele gehoorproblemen. Uit de
resultaten kan worden afgeleid hoe het gesteld is met
onder andere: de concentratie, het richtinghoren en het
intelligentieniveau.
Op 27 januari 2010 onderging Jeremia in Dorsten, in de
praktijk van de auteur van dit artikel, de
toonaudiometrische test zonder gebruik van
hoortoestellen. De grafieken (afb. 1) tonen een evident
verminderde gehoorfunctie.
Van 14 februari tot 22 februari 2010 volgde daarop de
Tomatis-therapie: een luisterkuur gedurende 2 uur per
dag met muziek van W.A. Mozart en met Gregoriaanse
gezangen (hiermee wordt in de regel gestart).
Van 22 februari tot en met 28 februari 2010 werd de
therapie voortgezet aan de hand van opnames van de
stem van zijn moeder, waaruit bepaalde frequenties
waren gefilterd. Het audiogram van 3 maart toont een
verbeterd gehoor (zie afb. 2).
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Op 5 april 2010 startte het tweede deel van de Tomatisluisterkuur: dagelijks 2 uur muziek van W.A. Mozart,
met als toevoeging de (niet-gefilterde)
moederstemopname vanaf de vierde dag. Dit deel
duurde 10 dagen.
Vanaf 16 oktober 2010 vond het actieve deel van de
kuur plaats; Jeremia oefende 9 dagen in de Duitse taal
gedurende een half uur per dag.
Dit kreeg een vervolg met Duitse taaloefeningen: het
naspreken van woorden (7 dagen, half uur per dag) en
het hardop lezen van teksten (9 dagen, half uur per dag)
in een geluiddichte cabine. Vanaf die tijd maakte
Jeremia nog maar sporadisch gebruik van zijn
gehoorapparatuur. Zijn grootouders, die hem
verzorgden, berichtten dat zijn uitspraak, van met name
de sis-klanken was verbeterd. Bovendien was zijn
gedrag uitgesproken evenwichtig.
Vanaf 15 oktober 2010 werd de Selectieve Informatie
Therapie (SIT) ingezet.
De Selectieve Informatie Therapie, door schrijfster
dezes ontwikkeld, werkt in op de meridianen met behulp
van informatiedragende keukenzoutoplossingen. Deze
geprepareerde oplossingen van het merk HerbaLux
zenden biofotonen uit die de zelfgenezing bevorderen.
De preparaten Wegas en Lux kunnen worden toegepast
bij alle chronische ziekten: Wegas om verbeteringen te
stabiliseren, Lux om de energie sterk te doen toenemen.
Jeremia gebruikte ze oraal. Er werd aangeraden om bij
de geringste tekenen van verkoudheid ook ABix (dat
frequenties bevat die antibiotisch uitwerken) en Franky
(algemeen middel tegen ontstekingen) in te nemen.
In de winter van 2010-2011 werd Jeremia verkouden en
volgens het voorschrift nam hij de laatstgenoemde
preparaten in. Na enige tijd werd ABix vervangen door
Bor, eveneens een ontstekingswerend middel.
Bovendien werd Krutar (´levenselixer´ genoemd)
voorgeschreven ter versterking van de zenuwen (tevens
van de gehoorzenuwen).
Vervolgens onderging Jeremia een laserontgifting met
behulp van de ´Biofotonenstraler´ van HerbaLux.
Drie laserdioden maken deel uit van de Biofotonenstraler. De afzonderlijke dioden verspreiden een
blauw, een rood en een groen licht. Afhankelijk van
de te behandelen klacht worden de specifieke
laserdioden gemoduleerd en vervolgens in werking
gesteld (met bepaalde faseverschillen). Afhankelijk
van de klacht(en) duurt een behandeling 5 à 30
minuten. Deze kan, verspreid over enkele weken tot
enkele maanden, worden herhaald. De therapie kan tot
5 keer per week worden toegepast. Momenteel zijn er
85 programma´s, o.a. om het geheugen of om het
concentratievermogen te versterken. Andere
programma´s verminderen tinnitus, depressies,
uitputting, Epstein Barr of borreliose. Er is gepoogd
om psychische processen te digitaliseren zoals geloof
en geborgenheid. Tot dusver werden ± 1000 mensen
op meerdere centrale plekken van het lichaam
behandeld. Circa 84,7% van hen constateerde een
verbetering in het welbevinden.

In maart 2011 kreeg Jeremia op school een aanvaring
met een verzorgster voor gehoorbeschadigde kinderen.
Hij weigerde namelijk zijn hoortoestellen te gebruiken.
Zij was nog niet van de behaalde resultaten op de hoogte
en kon niet geloven dat hij zonder hulpmiddelen in staat
zou zijn te horen.
Kort daarop bezocht Jeremia, na 2,5 jaar, opnieuw Dr. I.
Mede ter bevestiging van het resultaat van de therapieën
in Dorsten.
Dr. I. Mede:
Op 24 maart 2011 verscheen de patiënt opnieuw bij mij
in de praktijk. Het door mij gemaakte audiogram liet een
normakusis beiderzijds zien (afb. 3). Ik was in positieve
zin verrast en nam direct contact op met collega Dr.
Sigrid Teupe in Dorsten.
Mijn commentaar luidt dat hardhorendheid van het
binnenoor in de gangbare geneeskunde niet kan worden
genezen. Door Tomatis-therapie, HerbaLux-preparaten
en lasertherapie kon voor het eerst
binnenoorhardhorendheid worden genezen.
Gehoorapparaten aan beide oren waren en zijn niet meer
nodig.
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