
 

Agenda en roosterwijzingen in de maand mei: 
 
Dinsdag 30 april Start nieuwe cursus  
 100 dagen Intermittent Living Challenge 
Woensdag 1 mei informatiebijeenkomst BEMER Therapie 18.30 – 20.00 uur 
Zondag 5 mei Bevrijdingsdag gewoon open 
Zaterdag 25 mei informatiebijeenkomst BEMER Therapie   
Zondag 26 mei dagcursus: Gezondheid van Mond tot Kont 9.30 – 17.00 uur 
 Inclusief lunch 
Donderdag 30 mei Hemelvaartsdag gehele dag GESLOTEN 
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

 
BOEK VAN DE MAAND 
 
Tijdloze geheimen van gezondheid en verjonging  
576 pagina's met gezondheidsadviezen van een van de 
beste experts ter wereld op gezondheidsgebied is wat dit 
boek je geeft. 
In tegenstelling tot wat de reguliere geneeskunde en veel 
gezondheidsmythen ons willen laten geloven is hier een 
boek, dat eindelijk bewijst dat een goede gezondheid 
gemakkelijk bereikt kan worden. 
Gezond zijn is iets dat van nature bij je hoort, ondanks je 
huidige gezondheidstoestand. In deze nieuwe, uitgebreide 
uitgave van 'Tijdloze geheimen van gezondheid en 
verjonging', onthult bestsellerauteur Andreas Moritz de 
meest voorkomende, maar zelden herkende oorzaken van 
ziekte en veroudering. 
Hij biedt krachtige en bewezen methoden om de oorzaken 
van ziekten weg te nemen en een stralende gezondheid te 

bereiken, ongeacht je leeftijd. Terwijl de meeste artsen alleen maar proberen ziekte te bestrijden of 
te onderdrukken - wat meer doden veroorzaakt dan kanker of hartkwalen - weten ze te weinig van 
de werking van lichaam en geest om iemand werkelijk te kunnen helpen. 
'Tijdloze geheimen van gezondheid en verjonging' is gebaseerd op 35 jaar werk en onderzoek in 
de gezondheidszorg en op waardevolle ervaringen met duizenden mensen over de hele wereld. 
Het onthult je alles dat je moet weten om gebruik te kunnen maken van de geneeskracht van de 
natuur. 
'Tijdloze geheimen van gezondheid en verjonging' geeft je een dieper inzicht en perspectief, dat je 
letterlijk de controle over je lichaam en geest teruggeeft. 
Je krijgt de beschikking over weinig bekende, eeuwenoude geheimen, die al duizenden jaren met 
succes worden toegepast en je ontdekt: 
 
* dat talrijke artsen, verpleegkundigen, patiënten en anderen, die bewust met hun gezondheid 
bezig zijn, goede redenen hebben om dit boek 'de Bijbel voor een goede gezondheid' te noemen; 
* nieuwe geheimen, die zijn onderzocht door toonaangevende autoriteiten van overal ter wereld, 
zowel in de reguliere als in de complementaire geneeskunde; 
* de geheimen die steeds weer gewerkt hebben voor de talloze mensen die Andreas Moritz 
gedurende meer dan 35 jaar in zijn eigen praktijk heeft geholpen hun gezondheid terug te krijgen; 
* dat je je jonger en meer in balans zult voelen vanaf het eerste moment dat je dit boek opendoet. 
 
'Tijdloze geheimen' is geschreven in begrijpelijk Nederlands, met duidelijke instructies wat je moet 
doen; je hoeft nooit ergens naar te raden. 



 

Je krijgt een grote hoeveelheid nieuwe tips, die je absoluut zullen helpen je meest waardevolle 
bezit, je gezondheid, te behouden of terug te krijgen. Waarom probeer je 'Tijdloze geheimen van 
gezondheid en verjonging' niet uit? Het zou weleens de meest complete gezondheidsgids 
kunnen zijn, die je ooit gelezen hebt en die je leven totaal zou kunnen veranderen. 
 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 
Cursussen naar een gezonder, blijer, energieker, liefdevoller leven die we bij Unique 
regelmatig geven. 

  
Alle cursussen vallen onder de vleugel van Intermittent 
Living Guide.  
Zowel Piet als Inez willen een gids voor u zijn naar een 
verbetering in uw gezondheid. Dit doen we met 
verschillende cursussen. 
Eén van die cursussen is: 
 

GEZONDHEID VAN MOND TOT KONT 
Veel mensen hebben heden ten dage last van verschillende gezondheidsklachten. We zijn niet echt ziek, 
maar we zijn ook niet fit. Hierdoor worden we toch belemmerd in ons dagelijks doen. En dat is jammer, 
want ik ben van mening dat we zelf veel kunnen doen om die gezondheidsklachten weer de wereld uit te 
helpen. Voeding en bewegen zijn hierin sleutelwoorden. Voeding in al haar vormen heeft een aantal 
specifieke effecten (o.a. op de energiestofwisseling). Bewegen heeft totaal andere effecten. Samen vormen 
ze één van de meest potente combinaties voor het behandelen van veel voorkomende aandoeningen.  Om 
te begrijpen wat voeding met ons lichaam doet, ten gunste of ten kwade is het noodzakelijk om iets te 
begrijpen van ons spijsverteringskanaal, het kanaal van Mond tot Kont.  - Welke organen zijn hier allemaal 
bij betrokken? - Wat voor invloed hebben stoornissen aan viscerale organen (buikorganen) op de 
spijsvertering en daarmee ons energieniveau - Wat heeft de soort voeding voor invloed op ons 
spijsverteringskanaal? - Wat heeft stress voor invloed of onze voeding op de juiste manier wordt 
opgenomen en dus voor energie kan zorgen? Stress is veel meer dan psychologische belasting; het is ook 
de belasting door foutieve voeding, milieufactoren en vele andere belasting factoren. De basis voor een 
gezond voedingspatroon is voor iedereen gelijk. Dit voedingspatroon zal aan de hand van ons 
spijsverteringskanaal worden uitgelegd. Daarnaast zijn er voedingsadviezen die voor bepaalde specifieke 
gezondheidsklachten gegeven kunnen worden. Deze zullen echter niet in deze cursus aan bod komen. 
Hiervoor kunt u wel een apart consult afspreken.  Na deze dag bent u in staat om verschillende van de in 
deze cursus naar voren komende adviezen toe te passen die voor uw gezondheid van belang kunnen zijn.   
  
Heeft u last van: - Vermoeidheidsklachten? - Slecht herstel na sporten? - Spierpijn? - Ontstekingen? - 
Darmproblemen? Obstipatie? - Weinig energie? Futloosheid? - Overgewicht? - Huidaandoeningen? Acne? 
Psoriasis? - Etc  
Dan is deze cursus misschien iets voor u.  
  
In deze cursus neem ik u mee op een reis door de evolutie heen (heel basic) om je te laten begrijpen hoe 
het lichaam zich heeft aangepast aan de omstandigheden en waarom het nu mis gaat met onze 
gezondheid. Ik ben er van overtuigd dat wanneer we weer zelf verantwoordelijkheid nemen over onze 
gezondheid we heel veel kunnen bereiken. 
 

Deze cursus start zondag 26 mei. Inschrijfformulieren bij de balie. 



 

Een andere cursus is 

100 DAGEN INTERMITTENT LIVING CHALLENGE 
Ik ga u niet meer lastig vallen met alle testimonia’s die geschreven zijn, maar deze vindt u misschien toch 
leuk om te lezen omdat die afkomstig is van onze eigen spinningdocente Bianca. Ik ben zelf ook heel trots 
op haar behaalde resultaten, want die liegen er niet om.  

De nieuwe cursus start a.s. dinsdag 30 april. Je kan je nog inschrijven  

 
 



 

Recept van de maand 
 
Bij de afsluiting van de cursus 100 dagen Intermittent Living Challenge laten Piet en ik ons altijd verrassen 
door de cursisten met een overheerlijke zelf bereidde maaltijd. En met een beetje hulp kan iedereen een 
keukenprinsesje worden . Ja, zelfs Bianca verslaat zichzelf en merkt dat ze meer kan dan ze dacht.  

 
Ook dit keer hebben we heerlijk gesmuld van de verantwoorde ‘intermittent’ maaltijd. Tijdens de cursus 
heb ik laten weten dat avocado één van mijn favoriete producten is. Dit omdat het zowel goede eiwitten 
als vetten bevat, maar ook meewerkt aan een goede pH waarde in ons lichaam. Zowel Martine, die een 
overheerlijke avocado soep had gemaakt als Evelien hadden deze heerlijkheid in hun gerecht 
meegenomen.  
Dit keer is het recept van de maand dan ook  
 

Avocado-komkommersoep 
Benodigdheden voor 2 porties: 

- 1 avocado 
- 1 komkommer (met schil als je een sterke blender hebt anders zonder schil) 
- 1 limoen 
- Handje verse basilicumblaadjes 
- Hennepzaad 
- Zeezout en peper 

 
Bereiding: 
Blender de avocado met de komkommer, basilicum, rasp van een halve limoen en het sap van de hele 
limoen in je keukenmachine of blender tot een romige soep. 
Bestrooi met wat zout, peper en hennepzaad. Je kunt de soep koud serveren: lekker met noten en 
zadencrackers of amandelmeel crackers en tomatenspread. 
 
Eet smakelijk 
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

 



 

 
Uit ‘Rondje Koog’ mei 2019 

Van onzinzorg naar gezonde zelfzorg 
 
Onze moeders, je eigen moeder en ‘moeder aarde’ hebben altijd goed voor ons willen 
zorgen. Dat hebben ze uit liefde gedaan. Maar als je lichaam ziek is, of zich niet gedraagt 
zoals voor jou normaal is, kun je een gevoel van onbehagen, angst of depressie ervaren 
dat alleen maar weggenomen kan worden door de eerdere staat van gezondheid en 
vitaliteit - zoals je die van je moeder hebt gekregen - te herstellen. Maar HOE? 
 
‘Als het nooit onze schuld is, kunnen we ook nooit de verantwoordelijkheid op ons nemen. Als we er niet 
verantwoordelijk voor zijn, blijven we altijd slachtoffer’ Richard Bach. 
 
Deze gedachte werkt in de hand dat onze 
ziektekosten de pan uit rijzen. Want op het 
moment dat we slachtoffer zijn kunnen we 
onze gezondheid alleen maar weer op de rit 
krijgen door van de huidige gezondheidzorg 
gebruik te maken. Deze manier van 
zorgverlening is in mijn ogen niet altijd zinvol. 
Hou me ten goede. Voor acute problemen, 
een hartinfarct, of na ongeval kunnen we ons 
geen betere zorg voorstellen. Maar bij 
chronische aandoeningen en nazorg vallen er 
nogal wat gaten. Ook in de reguliere gezondheidszorg gaan we dat al wel inzien. Zo moet Sjoerd Repping - 
jarenlang hoofd van het centrum voor voortplantingsgeneeskunde aan het AMC – alle BEWEZEN 
ONZINZORG uit de ziekenhuizen bannen. Naar schatting is 25% van de geboden zorg in ziekenhuizen 
onzinzorg. Dit te veranderen wordt geen makkelijke klus vanwege de verschillende werelden binnen 
de zorg.   
Uit De Volkskrant van 15-4-2019: Volgens Sjoerd Repping ziet de huidige situatie er zo uit: ‘een 
massief blok’ van een zorgsysteem, met concurrentie in plaats van samenwerking, met 
vaststaande protocollen, met verkeerde financiële prikkels die belonen voor het aantal 
behandelingen. En een systeem waarin artsen werken zoals ze dat van oudsher gewend zijn, 
gebaseerd op hun ervaringen en die van hen door wie ze ooit zijn opgeleid. Waar het naartoe 
moet: een ‘in theorie supermakkelijke’ denkwijze: ‘Ik kan het een kind in dertig seconden uitleggen. 
Zorg waarvan je weet dat het werkt, moet je doen. Als je weet dat het níet werkt, moet je het niet 
doen. En als je niet weet óf het werkt, moet je dat uitzoeken.’  

Dit is al een stap in de goede richting en ik wens Sjoerd Repping heel veel succes met zijn missie. Maar ik 
denk dat we nog verder kunnen kijken dan het terugdringen van de kosten van de huidige zorgverlening in 
de ziekenhuizen. Ik denk dat we sowieso moeten streven naar een betere samenwerking tussen alle 
verschillende vormen van geneeskunde. Zo wordt er bijvoorbeeld in Duitsland al veel meer samengewerkt 
met de ‘reguliere- ‘ en de ‘alternatieve’ geneeskunde. Ook in de ziekenhuizen. Laten we geneeskunde 
‘complementair’ maken en zo mensen helpen, begeleiden naar hun best mogelijke gezondheid. Ieder 
mens is anders en reageert daarom ook anders op zorg. Net als Sjoerd Repping zegt: dat wat werkt moet je 
doen. Dat betekent mijns inziens ook dat voor elk individu voor eenzelfde klacht een andere zorgverlening 
nodig kan zijn. Mijn vriendin Rineke zegt ook altijd: hij/zij die geneest heeft gelijk. Uit welke hoek die 
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genezing dan ook moge komen. Maar dan hebben we het ook echt over genezing en niet over 
symptoombestrijding.  
 
Zelfhelend vermogen van je lichaam 
 Verder houdt de reguliere geneeskunde weinig tot geen rekening met het enorme zelfhelende vermogen 
van ons lichaam. Ze zien de symptomen als de ziekte (zie ook eerder redactioneel stuk ‘kijken naar de film’). 
Maar eigenlijk is wat vooraf ging aan het symptoom de ziekte. Je kan in mijn ogen dus niet volstaan met 
een pilletje, een chemokuur, of operatie dat het symptoom onderdrukt of misschien zelfs (tijdelijk) 
wegneemt. Dat vind ik werkelijk onzinnige zorg. We halen met dat pilletje de eigenlijke ziekte – de oorzaak 
voor het verkrijgen van het symptoom – niet weg. Juist op de oorzaak zou de zorg zich moeten richten. Of 
eigenlijk nog veel liever werken naar preventieve zorg. Soms is medicatie of operatie wel een snelle 
oplossing voor een probleem, bv pijn, maar dat mag nooit DE oplossing zijn. Het resulteert, zonder hier in 
eerste instantie iets van te merken, in een steeds verdere verwijdering van het herstel van de balans die 
nodig is voor blijvende gezondheid en vitaliteit. In mijn praktijk en directe omgeving zie ik ook heel veel dat 
we ons er maar gewoon bij neerleggen en genoegen nemen met de verslechterde gezondheid. Ze zeggen 
dan zoiets als: ‘het is nu eenmaal zo’ of ‘je moet toch ergens aan dood gaan!’ Maar je hoeft er geen 
genoegen mee te nemen.  
 
De beste heler ben je zelf! 
Dit vereist wel een andere manier van denken over wat ziekte is. Want pas wanneer we gaan inzien dat we 
zelf veel kunnen doen om je weer vitaler, gezonder en blijer te voelen ga je je ook anders gedragen. Je gaat 
naar andere  - in mijn ogen betere -  oplossingen zoeken dan symptoombestrijding.  
Mijn motto blijft dan ook: 
 

‘neem je gezondheid weer in eigen hand, gewoon omdat het kan’ 
 
Ja, je bent echt in staat jezelf te genezen. De staat van je gezondheid is alleen 
maar een reflectie van  hoe je jezelf en de wereld ervaart. Dat legt 
vanzelfsprekend de verantwoordelijkheid voor je welzijn daar waar die hoort – 
in je eigen handen. Dit zeg ik overigens zonder een wijzend vingertje . Veelal 
weten we gewoonweg niet (meer) hoe we het heft weer in eigen hand 
kunnen nemen. Maar er is geen enkele arts, therapeut of andere goeroe die 
het beter weet dan jijzelf wat goed is voor JOU. We moeten alleen weer leren 
luisteren naar wat onze lichaam en geest ons te vertellen hebben. Dit kan je 

weer leren. Wanneer 
we zelf weer aan de 
slag gaan om ons eigen lijf en leven te verbeteren 
zal dat ook enorm in de ziektekosten gaan schelen.  
Richard de Leth, arts en klinisch 
psychoneuroimmunoloog, heeft een geweldig 
schema gemaakt waarin duidelijk te zien is hoe de 
zorg er nu uitziet waarbij onze eigen inzet 
nagenoeg te verwaarlozen is en de kosten 
huizenhoog. En waar we naar toe zouden moeten. 
Juist zelf veel inzet leveren om je eigen gezondheid 
weer te optimaliseren. Op dit moment bestaat de 
zorg voor 96% uit nazorg en slechts 4% uit 
preventieve zorg. Geen wonder dat de 
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ziektekosten zo hoog oplopen. We moeten eerst ziek worden om van zorg te kunnen profiteren. Die 
preventieve zorg is dan met name in de tandheelkunde te vinden. We gaan immers elk jaar voor controle 
(preventief) ons gebit na laten kijken. De laatste jaren is er ook een vorm van preventieve zorg om borst- of 
darmkanker vroegtijdig op te sporen. Ook hierover heb ik zo mijn twijfels of dit zinnige zorg is. Eigenlijk kan 
ik wel zeggen dat ik dit heel onzinnig en misschien zelfs gevaarlijk vind. Maar daar kom ik later nog wel een 
keer op terug.  
Waar het nu om gaat is dat we zelf weer de zorg over onze gezondheid in handen kunnen nemen. 
Daarvoor is wel enige informatie nodig om te weten wat we er dan aan kunnen doen. In de cursus 
‘gezondheid van mond tot kont’ zetten we hierin al een eerste stap. Wilt u ook voorkomen dat u een 
chronische ziekte gaat krijgen of curatief een goede stap zetten en uw eerdere staat van gezondheid en 
vitaliteit herstellen? Wij kunnen u op weg helpen.  
Zo kunnen we met zijn allen de ziektekosten behoorlijk naar beneden brengen door een weg te banen 
van onzinzorg naar gezonde zelfzorg.  
 
Inez Plaatsman 
Toegewijd aan uw gezondheid 
Unique Therapie; fysiotherapie, orthomoleculaire therapie, kPNI 
Unique Fitnesscentrum: www.unique-fitnesscentrum.nl  

 

http://www.unique-fitnesscentrum.nl/

