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Nieuwe workshop met en door Rineke van den Berg 
‘MAAK JE EIGEN SHUNGITE BIOPOLARISATOR’ 
 
Ik heb zelf een prachtige hanger van shungite. Die heb ik destijds, toen ik met mijn lieve moedertje 

met de camper op pad was, in Deventer gekocht. Ik had hem een hele tijd 
niet gedragen. Draag sowieso weinig tot geen sieraden. Maar toen ik zag 
dat Rineke een workshop ging geven om met shungitestenen een 

biopolarisator te maken dacht ik gelijk aan de woorden die 
de verkoper tegen me zei toen hij de hanger aan mij 
overhandigde. Hij vertelde dat door deze steen te dragen 
er waarschijnlijk dingen zouden gaan veranderen. Hij had 
al veel verhalen van mensen gehoord en wilde van mij 
weten of er iets gebeurde na de hanger enige tijd te 
hebben gedragen. Hij vroeg me ook om het bij hem te 
melden of het inderdaad zo was. Toen had ik zoiets, van ja 

hoor, zal allemaal wel! Ik vond de hanger gewoon mooi en het trok me aan. Dat was de reden van 
de koop. Ik heb verder dus nooit meer echt aan die hanger gedacht, ook omdat hij steeds van het 
leren bandje viel waar ik hem toen aan had hangen. Maar… als Rineke deze steen gebruikt om 
daar een biopolarisator van te maken moet die steen dus wel iets hebben. Daarom hangt hij nu 
weer regelmatig om mijn nek en ervaar inderdaad ‘veranderingen’.  
Ik heb me daarna gelijk opgegeven voor haar workshop ‘het maken van de biopolarisator’ in 
Oosteind. Was leuk om daar mee bezig te zijn en jezelf hiermee een soort van bescherming te 
gunnen. Vandaar dat ik had gevraagd aan Rineke of ze deze workshop ook een keer bij mij in 
Zaandam wilde geven. En we hebben gelijk een datum geprikt. 

Workshop ‘maak je eigen  shungite biopolarisator’ 
Zaterdag 17 oktober 

Van 14.00 – 17.00 uur 

€ 55,55 p.p.  
(Waarom dit bijzondere bedrag? Dit hoor je tijdens de workshop.) 

inclusief koffie, thee en sap 
 
Deze workshop is speciaal bedoeld voor diegene die actief wat wil doen aan de negatieve invloeden 
van deze moderne chaotische tijd vol Electrosmog, WIFI en andere negatieve verstoringen van 
buitenaf. Vooral in huis en op de werkplek. Voel je thuis en op je werk meer ontspannen en vrijer. 
 
Shungite poolt sowieso negatieve belasting om in positieve energie, maar middels deze eigen 
gemaakte biopolarisator wordt de werking van Shungite versterkt. In deze workshop gaan we aan de 
slag om een extra power biopolarisator te maken die zeer krachtig werkt voor een relaxte werkplek, een 
liefdevol huis en lekker ontspannen slapen. 
 
Als je het eenmaal door hebt, kun je zelf ook aan de slag en van ieder huis een heerlijk positief Thuis 
maken. 
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In deze workshop wordt veel informatie gegeven over Shungite. Ook gaan we nog een 
aantal methoden leren om nog meer in je kracht te kunnen staan en los te komen van alle 
belemmeringen. Belemmeringen die veelal met oeroude angsten te maken hebben. Shungite in de 
biopolarisator doorbreekt deze oude programma's zoals angsten, maar ook opgelegde taken, laat ons 
buiten de begrensde kaders denken en handelen zoals we oorspronkelijk bedoeld zijn. 
Voor wie? Voor iedereen. Je hoeft niet handig te zijn maar wel open voor de informatie. 
 
We werken in kleine groepen van maximaal 7 personen (ivm 1,5 meter). 
Dus geef je snel wanneer je ook een zelfgemaakte biopolarisator in je huis of werkplek wil hebben 
staan.  
 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

 
Of de noodwet er nu wel of niet gaat komen… 
het is altijd goed om jouw waarheid te vinden. 

 
Er komen steeds meer geluiden van zeer verschillende groeperingen waarom de noodwet er niet 
zou moeten komen.  
Zo laten een groep van zo’n 2000 artsen en medische professionals in een ‘open debat brief’ 
richting de overheid hun bezorgdheid doorschemeren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ook jongeren laten hun waarheid 
zien in het filmpje van 
‘viruswaarheid’ 
 

 
 
 
 

 

 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

Via deze weg willen wij, een groeiende groep artsen (tot 30 juli al meer dan 800 artsen 
en meer dan 1000 medisch professionals, waaronder 13 hoogleraren)[1], onze ernstige 
bezorgdheid uiten over de huidige gang van zaken rondom de uitbraak van het SARS-
CoV-2 virus en het wetsvoorstel noodmaatregelen2 dat op 20 augustus ingediend zal 
worden. (nu dus al gedaan) 
Wij brengen dit met erkenning en medeleven voor hen die ziek werden of een dierbare 
verloren en met respect voor het snelle handelen tijdens het begin van de uitbraak en 
de integriteit van onze collegae in het Outbreak Management Team (OMT). Wij maken 
ons echter in toenemende mate zorgen om de nog altijd geldende noodmaatregelen en 
de snelheid waarmee hypotheses en meningen bij wet dreigen te worden vastgelegd, 
zonder dat daar stevige wetenschappelijke grond voor is. [2] [3] [4] 
De verantwoording vanuit het kabinet dat dit gebeurt in het belang van volksgezondheid 
is onbegrijpelijk, als de collaterale schade wordt meegewogen. 
 
Lees de ‘open debatbrief’ verder door op de link te klikken 

 

https://opendebat.info/brief-kamerleden/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=948395392339702&id=106118701122871&sfnsn=wa&extid=eeDjqLiKRVBOeRzx&d=w&vh=e
https://opendebat.info/brief-kamerleden/#_edn1
https://opendebat.info/brief-kamerleden/#_edn2
https://opendebat.info/brief-kamerleden/#_edn3
https://opendebat.info/brief-kamerleden/#_edn4
https://opendebat.info/brief-kamerleden/
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Zelf curatief en/of preventief aan de slag 
om de 2e Corona golf de baas te zijn: 

 
Verschillende inzichten en invalshoeken 
 
Helaas blijven de Corona maatregelen steeds hetzelfde 
 
Met groeiende verbazing zagen we afgelopen dinsdag de persconferentie van premier Mark Rutte.  
Het belangrijkste advies blijft:  

 was je handen  
 werk thuis  
 blijf bij klachten thuis  

 
Waarom hoor je nog steeds zo weinig over leefstijl of supplementen?  
 
Dankzij onder andere de vereniging Arts en Leefstijl worden de volgende leefstijladviezen tegenwoordig 
(mondjesmaat) in de publieksvoorlichting meegenomen: 

 
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

 
Artikel van Natura Foundation  
(opleidingsorganisatie waar ik zowel mijn opleiding tot orthomoleculair therapeut heb gevold als 
de opleiding voor klinisch Psychoneuroimmunoloog) 
 
COVID-19 wordt veroorzaakt door het SARS-Cov2 virus, waar een deel van de bevolking nog 
geen immuniteit voor heeft [1].  

https://oersterk.acemlna.com/lt.php?s=37fd0cf6f573e29be670f7eee2fba3ba&i=829A1178A1A120329
https://oersterk.acemlna.com/lt.php?s=37fd0cf6f573e29be670f7eee2fba3ba&i=829A1178A1A120330
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Een klein deel van de besmette personen 
ontwikkelde een ernstig ziektebeeld met 
long- en vaatschade dat gepaard ging 
met een hoge morbiditeit en mortaliteit 
ondanks beschikbare ondersteuning. Het 
risico hierop bleek hoger bij patiënten 
met onderliggend lijden zoals adipositas, 
diabetes en hypertensie [2,3]. Deze 

aandoeningen hebben hoge glucose- en/of insuline- en leptinespiegels met elkaar gemeen, wat 
mogelijke redenen zijn waarom de normale afweer tegen infecties niet goed verloopt en 
ontstekings- en stollingsreacties worden bevorderd. Het is aannemelijk dat metabole gezondheid 
met lage insulinespiegels en een normale leptineregulatie een gecompliceerd ziektebeloop voor 
een groot deel kan voorkomen. Leefstijlfactoren zijn hiervoor bepalend, waarvan voeding de 
belangrijkste is. Onderstaande leefstijladviezen zijn gericht op het vergroten van de metabole 
gezondheid, het versterken van de natuurlijke antivirale weerstand, het remmen van een 
overmatige ontstekingsreactie en het behoud van spiermassa. De aanbevelingen zijn relevant voor 
mensen uit voornoemde risicogroepen om een gecompliceerd beloop van COVID-19 zo goed als 
mogelijk te voorkomen, alsmede voor gezonde mensen om gezond te blijven en chronische 
metabole aandoeningen en daarmee gepaard gaande gezondheidsrisico’s te voorkomen. (noot van 
Iñez: Beter voorkomen dan genezen toch? Ik ben vooral voor preventie.) 
  
Aanbevelingen (volgens Natura Foundation) 
1. Eet gezond 
2. Eet minder vaak 
3. Rook niet en gebruik niet te veel alcohol 
4. Slaap voldoende 
5. Blijf in beweging 
6. Koester zonlicht 
7. Voorkom stress en angst 
8. Supplementen 
 
 
Die adviezen komen me bekend voor . Veel staat in mijn boek ‘In 10 stappen je gezondheid in 
eigen hand’. (bij mij (Unique Therapie) verkrijgbaar voor € 15,-). 
Helaas halen dit soort tips de krant niet. Ook de overheid doet, gezien de huidige adviezen 
hierboven beschreven, kennelijk (nog) niets met dit soort adviezen. En dat is in mijn ogen zeer 
betreurenswaardig.  
 

Een belangrijke tip om je immuunsysteem een boost te geven 
 
Een belangrijke tip is om jouw immuunsysteem, juist nu, met de juiste supplementen te 
ondersteunen.  
Het immuunsysteem kan niet optimaal functioneren zonder omega 3-vetzuren, vitamine D3, 
vitamine K2, magnesium, jodium en selenium.  
Streef ook dagelijks naar een pond groente en fruit (rijk aan vitamine C). Eventueel extra vitamine 
C suppleren wanneer je niet aan de hoeveelheid groenten en fruit per dag komt.  
 

https://www.bol.com/nl/p/10-stappen-boekenserie-in-10-stappen-je-gezondheid-in-eigen-hand/9200000127637786/?bltgh=lL-WyFcCxwiYq884IHhAYQ.1_4.6.ProductImage
https://www.bol.com/nl/p/10-stappen-boekenserie-in-10-stappen-je-gezondheid-in-eigen-hand/9200000127637786/?bltgh=lL-WyFcCxwiYq884IHhAYQ.1_4.6.ProductImage
https://www.bol.com/nl/p/10-stappen-boekenserie-in-10-stappen-je-gezondheid-in-eigen-hand/9200000127637786/?bltgh=lL-WyFcCxwiYq884IHhAYQ.1_4.6.ProductImage
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Of je nu voor Vitaily kiest - een simpel dagzakje met deze 6 essentiële stoffen - 
of deze potjes los koopt, het belangrijkste is dat je deze essentiële stoffen in 
optimale concentraties binnenkrijgt. 
Bij een (dreigende) virusinfectie zijn micronutriënten (vitamines, mineralen, 
sporenelementen) en omega-3 vetzuren van onderschat belang voor een 

optimale afweer. Basissuppletie als aanvulling op de gezonde voeding (dus niet of/of, maar 
en/en). In de volgende nieuwsbrief vertel ik meer over Vitaily. 
 
We hopen dat bovenstaande aanbevelingen laten zien dat het niet ingewikkeld is om stappen te 
zetten naar gezondheidswinst en daarmee naar een kleiner risico op een ernstig verloop van 
ziekten zoals COVID-19. Blijf gezond! 
 
TIP 9 wees verbonden met mensen! Een extra tip van Iñez 
Zoals in een vorige nieuwsbrief al door prof. Pierre Capel in zijn interview duidelijk naar voren liet 
komen tast eenzaamheid je immuunsysteem aan. Het belangrijkste is om je niet alleen te voelen. 
Je kan in een groep zijn en je toch eenzaam voelen. Dan zit je niet in de juiste groep. Vooral nu is 
het een enorme uitdaging, omdat we worden opgeroepen op ’social distancing’. Dit betekent 
echter niet dat je je niet kan verbinden met de mensen die je lief zijn. zoek de mensen van wie je 
houdt op! Al doe je het op anderhalve meter, al is het via Zoom of Skype, maar wees verbonden 
met de juiste mensen om je heen. 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 

Online trainingen 
 
Ik heb steeds aangekondigd dat ik ook met online trainingen aan de slag ga. Dat gaat ook zeker 
gebeuren, maar ik vind het toch veel leuker om life met mensen aan de slag te gaan met 
workshops en lessen. Daar ligt dus nu even de prioriteit. Ik mis na 27 jaar voor groepen te hebben 
gestaan de mensen om me heen. Die wil ik daarom eerst weer meer om me heen verzamelen . 
 
Omdat ik het toch belangrijk vind dat we in deze tijd iets aan de gezondheid gaan doen biedt ik u 
nu via OERsterk de online training van Richard de Leth aan. 
 

OERsterk producten 
 

Wil je liever online met je gezondheid aan de slag, dan kan de 
vitaliteitsformule training van Richard de Leth een 

mogelijkheid voor je zijn.  
Richard heeft net weer een iets andere benadering dan wat ik in de 
‘LIFE’ workshops en cursussen aanreik.  
 
Gezondheid en vitaliteit zijn volgens Richard het resultaat van 3 
sleutelsystemen:  
de hersenen, het autonome zenuwstelsel en het immuunsysteem. 
 
Richard biedt je een simpele leefstijldriehoek waardoor je: 
Meer grip op je leven krijgt en makkelijker afvalt 

Meer rust in je hoofd hebt en meer energie ervaart 

https://oersterk.acemlna.com/lt.php?s=37fd0cf6f573e29be670f7eee2fba3ba&i=829A1178A1A120333
https://www.youtube.com/watch?v=lO_fOhNQ_j4&feature=youtu.be
https://oersterk.nu/online-training/vitaliteitsformule-training/ref/73/?campaign=verhoogjevitaliteitNU
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 Binnen één maand positieve veranderingen ervaart 

 

De kosten van deze online vitaliteitsformule training  
door Richard de Leth  

bedragen € 97,- 
 
Wanneer je op onderstaande link klikt kan je meer informatie krijgen wat je van deze cursus kan 
verwachten.  

vitaliteitsformule training van en door Richard de Leth 

 
Doe je liever een workshop LIFE van en door Iñez, klik dan voor meer informatie op onderstaande 
link 

Workshop In 1 dag je vitaliteit optimaliseren 
Cursus in 10 weken je gezondheid in eigen hand 

 
Maar voor welke cursus of workshop je ook kiest, het komt allemaal min of meer op hetzelfde 
neer.  

Zelf het heft in eigen hand nemen naar een  
betere vitaliteit en gezondheid. 

juist nu van een nog groter belang 
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

 

Vilna van Betten in gesprek met Richard de Leth 
 

Belemmerend gedrag komt vaak uit oude pijn in het onbewuste. 
Hoe werken lichaam en geest samen? 
 
Waar gaat deze podcast / video met ViIna van Betten over? 
 

 
Hoe kan datgene wat je hebt 
meegemaakt invloed hebben 
op jouw celstructuren? Dus 
hoe kunnen emotionele 
ervaringen (trauma’s) invloed 
hebben op je DNA. En nog 
belangrijker…… Is er dan een 
mogelijkheid om het weer te 
resetten. Hoe kan je een gen 
wat ‘aan’ is gegaan, door 
emotie/stress weer ‘uit’ zetten.  
 
 
 

Vilna vertelt over haar eigen ervaringen van ernstig ziek zijn, waar geen enkele arts iets mee 
kon, tot volledige genezing. Een bijzonder verhaal.  

https://oersterk.nu/online-training/vitaliteitsformule-training/ref/73/?campaign=verhoogjevitaliteitNU
https://www.unique-fitnesscentrum.nl/media/images/upload/1DVO%20%2B%2010%20weken%20cursus%20sept%202020.pdf
https://www.unique-fitnesscentrum.nl/media/images/upload/1DVO%20%2B%2010%20weken%20cursus%20sept%202020.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=QmtucU6eIwo&utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=email&utm_content=Vind+jij+het+leven+leuk%3F&utm_campaign=Za++20-6+Overdenking+%2B+podcast+Vilna
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Door dit soort verhalen ben ik me steeds meer gaan interesseren in bv ‘spiertesten’, waar 
Vilna het in deze video ook over heeft. We kunnen echt zo veel meer dan we denken. Ook al 
geloof je hier helemaal niet in, het is toch een waardevolle video om naar te kijken. Wellicht is 
dit juist wel de oplossing voor een probleem waar je mee kampt. Misschien een ziekte, of 
overgewicht, reuma, noem het maar op. Vilna verteld hoe je de negativiteit van de cellen kunt 
afhalen waardoor klachten verdwijnen. Is het echt zo simpel? Lijkt te mooi om waar te zijn. 
 
Zij doet dit via Body en Mind Reset methode. Erg mooi om te zien en te beluisteren.  
 
Klik hier om de video/podcast te bekijken met Vilna van Betten en haar duidelijke verhaal.  
 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

 

Dr. Joe Dispenza aan het woord met een tip hoe om te gaan met stress in deze periode 

 

jij bent de placebo 
van Dr.Joe Dispenza 
In de vorige nieuwsbrief had ik dit boek naar voren 
gebracht. Hierop heb ik gelijk een aantal mensen 
gehad die het boek wilde lenen. Helaas heb ik er maar 
één. En die is dus al in de uitleen. 
Maar het is zeker een boek wat je vaker zult gaan 
lezen. De eerste keer dat ik het las snapte ik gewoon 
nog niet alles. Zeker niet het gedeelte met alle 
wetenschappelijke onderzoeken en onderbouwingen 
en de verschillende ‘hersengolven’ die er in worden 
vermeld. Maar de strekking van het verhaal, dat je zelf 

eigenlijk je eigen heelmeester bent en/of kunt worden is wel 
duidelijk. Dus misschien de moeite waard om het aan te schaffen en 
in je boekenkast te bewaren. Echt een aanrader.  
Wil je dit boek ‘Jij bent de placebo’ kopen? Klik dan op de link 
hieronder 
 <a href='https://www.succesboeken.nl/?ISBN=9789492665034&PC=743248EC' 

target='_blank'>.  
 
Wil je Joe Dispenza aan het woord horen, klik dan op het plaatje 
hierboven. 
 

Succesboeken.nl is een bedrijf waar je sowieso veel zelfhulpboeken 
kunt verkrijgen. Wil je andere boeken bekijken druk dan op de link 
hieronder. Mijn eigen boekenkast staat er vol mee  
 
<a href='https://www.succesboeken.nl/?PC=743248EC' target='_blank'> 
 
 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=QmtucU6eIwo&utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=email&utm_content=Vind+jij+het+leven+leuk%3F&utm_campaign=Za++20-6+Overdenking+%2B+podcast+Vilna
https://www.instagram.com/tv/B-DrD4dnrkg/?igshid=12nhg9yy81uur
https://www.instagram.com/tv/B-DrD4dnrkg/?igshid=12nhg9yy81uur
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Agenda Unique Therapie: 
 

Rugfitlessen (elke week) : Veranderde tijden en extra les op dinsdag en woensdag 
Maandag 17.00 – 18.00 uur  (deze komt per 31-8 te vervallen) 
Dinsdag NIEUW!   8.00 –   9.00 uur  (vanaf 1 september)  
   Vroeg hè … Heerlijk, fit de dag in 
Woensdag NIEUW! 17.30 – 18.30 uur  (vanaf 2 september) 
Donderdag 16.30 – 17.30 uur   (veranderde tijd vanaf 3 september) 

 
 
 
 
Workshop Spiertesten (vanwege groot succes 

meerdere data voor deze workshop) 
Voor meer informatie over deze workshop klik op spiertesten 
Voor inschrijfformulier spiertesten klik hier  

NIEUWE DATA! 
zaterdag 19 en zondag 20 september 12.00 – 17.00 uur 
dinsdag 21 en woensdag 22 september 12.00 – 17.00 uur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Workshop in 1 dag je vitaliteit optimaliseren 
Voor meer informatie over deze workshop klik hier 
Voor deelnameformulier, klik je op de link hiernaast 
Maandag 31 augustus 2020 9.00 – 16.30 uur inloop 8.30 uur (gaat niet door, wij zijn een  
   weekeindje weg) 
Zaterdag 5 september 2020 9.30 – 17.00 uur inloop 9.00 uur 
Zaterdag 12 september 2020 9.30 – 17.00 uur inloop 9.00 uur 

 
 

Cursus in 10 weken je gezondheid in eigen hand 
Voor meer informatie betreffende deze cursus klik hier 
Voor deelnameformulier, klik je op de link hiernaast 

 
Maandag  14-9 t/m 13-11 19.00 – 20.15 uur 
Dinsdag  15-9 t/m 14-11   9.00 – 10.15 uur 
 

wat Brenda van de workshop ‘leren spiertesten’ vond 

 
Mijn moeder nodigde me uit mee te gaan naar de de workshop Spiertesten. Het was een 

hele leerzame workshop met vele eye-openers. Hier was ik al een tijd naar op zoek. Inez 

haar enthousiasme is erg aanstekelijk en samen met de leuke medecursisten maakte dit 

alles compleet. Bedankt voor het fijne en leerzame weekend! 

 

Hartelijke groet, 

Brenda Blok 
 

https://www.unique-fitnesscentrum.nl/nl/leren-spiertesten
https://www.unique-fitnesscentrum.nl/media/images/upload/inschrijffformulier%20september%20spiertesten.pdf
https://www.unique-fitnesscentrum.nl/media/images/upload/1DVO%20%2B%2010%20weken%20cursus%20sept%202020.pdf
https://www.unique-fitnesscentrum.nl/media/images/upload/Deelnameformulier%20Workshop%201DVO%20%2B%2010%20weken%20cursus.pdf
https://www.unique-fitnesscentrum.nl/media/images/upload/1DVO%20%2B%2010%20weken%20cursus%20sept%202020.pdf
https://www.unique-fitnesscentrum.nl/media/images/upload/Deelnameformulier%20Workshop%201DVO%20%2B%2010%20weken%20cursus.pdf
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Workshop Juno Burger: The Invitation bij de Lichtplaats  
Zaterdag 10 oktober 14.00 – 1630 uur inloop 13.30 uur  

Opgeven voor deze workshop via Edith: interesse? Stuur dan een mail naar 
Yogastudiolicht@ziggo.nl  
 
 

Workshop je eigen biopolarisator maken: door Rineke van den Berg NIEUW! 
Zaterdag  17-10 14.00 – 17.00 uur inloop vanaf 13.30 uur 
Wordt gegeven in de Groene Bark,  
Provincialeweg 302 te Zaandam 
Geef je op voor deze workshop door een mail te sturen naar inezplaatsman@gmail.com 
Of bel/ app naar 06-29088180 
 
 

Vitaliteitscursus ONLINE te volgen bij Richard de Leth 
Voor meer informatie klik op vitaliteitsformule training 

 
 
Therapie en massage op afspraak 
Op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag 
 
Afspraak maken kan door een mail te sturen naar 
inezplaatsman@gmail.com 
Of bel/ app naar 06-29088180 

 
 
 
 
Lieve, Gezonde groet 
Piet en Iñez 
 

mailto:Yogastudiolicht@ziggo.nl
mailto:inezplaatsman@gmail.com
https://oersterk.nu/online-training/vitaliteitsformule-training/ref/73/?campaign=verhoogjevitaliteitNU
mailto:inezplaatsman@gmail.com

