
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 op die manier aan die 
hanger gedacht. 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’.  

 
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 
 
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. 
 
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. 
 
Hieronder wat extra informatie betreffende de Shungite stenen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij hopen je op zaterdag 17 oktober te mogen begroeten bij het maken van deze wel heel 
bijzondere persoonlijke biopolarisator. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Veredelen onder extreme druk  

door Rineke 
 

Zie jij jouw zorgvuldig opgebouwde wereld afbrokkelen onder de exteme druk van hogerhand? Lijkt 
niets meer zeker? Kan jij jouw pad van keuze's nog bewandelen en vervolgen? 

  
Je vraagt je wellicht af waar is mijn innerlijke kracht, mijn weerbaarheid, mijn creatievermogen? Hoe 

kan ik bestaan in een wereld die overheerst wordt door angst?  
 

Iedereen, ook ik heb van tijd tot tijd dit gevoel van machteloosheid (gehad).  
Toen kwam dit inzicht: de gelijkenis van Shungite en de mensheid in deze bijzondere tijd. 

Beiden hebben de mogelijkheid (gehad) om onder extreme druk te veredelen, los te laten wat niet 
meer dient, wat ook nooit meer terug kan komen omdat het totaal anders van vorm geworden is. Een 

vorm die zo mooi en compleet is dat het vervuld van zichzelf is. 
 

De kracht van Shungite ontstond onder zeer hoge druk. 
Deze veredeling vond plaats in haar 100 miljard jaar lange reis door vele universa. Het in oorsprong 

zijnde carbon ofwel koolstof vormde onder deze enorme druk het molecuul C60. C60 staat bekend als 
het grootste molecuul ter wereld. De atomen in dit molecuul bewegen zich abnormaal snel. Zo snel dat 

er geen informatie aan vast kan plakken, wat bij gewone koolstof wel het geval is.  
 

Het C 60 is zeer bijzonder te noemen en heeft een zeer hoge frequentie. Zo hoog dat er niets 
aanplakt; geen negativiteit, geen straling van welke WIFI of elektronisch apparaat dan ook. 

 
Conclusie is: door de extreme druk ontstaat er een nieuwe veredelde vorm die scheppend is, 

omvormend van schadelijk naar neutraal, van haat naar pure onvoorwaardelijke liefde.  
 

Zo ook de mensheid......? JIJ mag het zeggen 



 

 

 

Deelnameformulier  

 

Workshop 

Maak je eigen biopolarisator 
 

 

 

 

 

 

Ik doe graag mee aan de Workshop Maak je eigen biopolarisator op:  

 

Data mogelijkheden 

0 zaterdag 17 oktober 14.00 – 17.00 uur 
 

 

Ik doe de betaling als volgt:  

0 Ik betaal contant € 55,55 aan Rineke van den Berg van Sundancer.nl  

 

 

Locatie: 

Unique Therapie 

Provincialeweg 302 

‘De Groene Bark’  

Unit 270 

 

Koffie en thee zijn inbegrepen.  

 

Er is een minimale deelname van 4 personen vereist en een maximale deelname (vanwege 

Corona maatregelen) van 7 personen. 

 

Voor verdere vragen en/of opgeven voor deze workshop kunt u terecht bij Iñez Plaatsman 

Mobiel: 06-29088180 (appen mag ook ) 

inezplaatsman@gmail.com 

 

 

Naam : -----------------------------------------------------------------------------  

Adres : -----------------------------------------------------------------------------  

Postcode : -----------------------------------------------------------------------------  

Plaats : -----------------------------------------------------------------------------  

e-mailadres : -----------------------------------------------------------------------------  

Telefoon  : -----------------------------------------------------------------------------  

 

 

Handtekening : -----------------------------------------------------------------------------  

mailto:inezplaatsman@gmail.com

