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Eikenzaal

Zaterdag 17 november 2018
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Titel

10:45 - 11:35

Trager Approach

Trager Approach

“Be-leef de Trager Approach” en ontdek wat deze kan betekenen

11:45 - 12:35

Vitals Voedingssupplementen

Vitals Voedingssupplementen

Boswellia in beweging

12:45 - 13:35

S ch ng Ins tuut Blokdijk

S ch ng Ins tuut Blokdijk

De meridianen en hun viervoudige aspect

13:45 - 14:35

S ch ng Nutrikennis

S ch ng Nutrikennis

Het bestaan van een bioﬁlm in de darm

14:45 - 15:35

Earthing Nederland

Earthing Nederland

Aarden (Earthing), de belangrijkste ontdekking op het gebied van
gezondheid!

15:45 - 16:35

Vitaalhuis Mulder & PiLeJe (1)

echobell (2)

(1) Orthomoleculaire inzet bij vrouwelijk ongemak
(2) echobell - good vibra ons voor deze nieuwe jd

Wilgenzaal

Zaterdag 17 november 2018

Zondag 18 november 2018

Titel

11:00 - 11:50

Tasso Ins tuut (1)

Bio-Kult Nederland (2)

12:00 - 12:50

Pro-Vital (1)

Collec ef Alt. Therapeuten (2)

13:00 - 13:50

Freriks Energ. Management

Freriks Energ. Management

Angsten en oordelen beperken ons func oneren

14:00 - 14:50

MIR-Methode

MIR-Methode

MIR-Methode, zel eling in een handomdraai

15:00 - 15:50

gezondNU

gezondNU

Koolhydraatbeperkt werkt! Hype of leefs jl?

16:00 - 16:00

MediumJaco

MediumJaco

De kwaal wegdrukken is geen genezen

Hoekzaal

Zaterdag 17 november 2018

Zondag 18 november 2018

Titel

11:00 - 11:50

De Essen ële Olie Academie

De Essen ële Olie Academie

Hoe kun je essen ële oliën eﬀec ef inze en?

12:00 - 12:50

AVIG & BodySwitch

AVIG & BodySwitch

Je leefs jl als medicijn

13:00 - 13:50

OHM Academy

OHM Academy

Ben ik energie, licht of materie?

14:00 - 14:50

Inst. v. Preven e en Gezondheid

Inst. v. Preven e en Gezondheid

Blue Zone NL en Leefs jlgeneeskunde

15:00 - 15:50

MGlab&Advies

MGlab&Advies

Darmklachten ontrafeld: op zoek naar de oorzaak

16:00 - 16:50

Enneagram College

Enneagram College

Enneagram in de prak jk

(1) Regressie- en reïncarna etherapie: vroeger en nu
(2) Prikkelbare Darm Syndroom
(1) Lactoferrin Gold 1.8 “Sparkle of live”
(2) Beroepsorganisa e CAT eigen-wijs op geheel eigen wijze
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Hal 1

HOOFDINGANG

Lezingen & Seminars tijdens Internationaal Therapeut
Berkenzaal

Zaterdag 17 november 2018

Zondag 18 november 2018

Titel

11:15 - 12:05

Diana van Beaumont Luisterkind Diana van Beaumont Luisterkind De Luisterkind Methode

12:15 - 13:05

Eidon® Ionic Minerals

Eidon® Ionic Minerals

13:15 - 14:05

Maria Magdalena en
(1)
Jezus Wereld School

Dorn Ins tuut (2)

14:15 - 15:05

Sri Sri Ayurveda (1)

Phyto Health (2)

15:15 - 16:05

ENRA Groen Gezond (1)

Biebertaler Blutegelzucht (2)

Elzenzaal

Zaterdag 17 november 2018

Zondag 18 november 2018

Titel

10:45 - 11:35

Kenwell Nature

Kenwell Nature

Wat kan kurkuma/curcumine voor u betekenen?

11:45 - 12:35

Vital20

Vital20

Hoog Cholesterol: veeg je aderen schoon. Op weg naar Vitaliteit.

12:45 - 13:35

Claritas Essen ae (1)

Claritas Essen ae (2)

13:45 - 14:35

Jentschura Interna onal (1)

Jentschura Interna onal (2)

14:45 - 15:35

Chi Natural Life

Chi Natural Life

Bij elke therapie: aromatherapie!

15:45 - 16:35

Sri Sri Ayurveda

Sri Sri Ayurveda

Kiran Valsan over Sri Sri Ayurveda

Iepenzaal

Zaterdag 17 november 2018

Zondag 18 november 2018

Titel

11:00 - 11:50

Stralingsvrijhuis

Stralingsvrijhuis

Bescherming tegen straling

12:00 - 12:50

DNH Research

DNH Research

Chronische vermoeidheid

13:00 - 13:50

Touch of Matrix

Touch of Matrix

Visie van Touch of Matrix

14:00 - 14:50

T.S. Health Products

T.S. Health Products

De eenvoud van balans met Bach Bloesems

15:00 - 15:50

T.S. Health Products

T.S. Health Products

De dynamiek van de zuurbase balans

16:00 - 16:50

Bureau Straling Meten

Bureau Straling Meten

Spininversie, dé missing-link bij gezondheidsklachten

De ontrafeling van de oorzaak van chronische mineraaltekorten
(1) De nieuwe leer over de Goddelijkheid van de mens
(2) De Dorn therapie
(1) Kiran Valsan over Sri Sri Ayurveda
(2) Fytotherapie bij onbegrepen klachten
(1) In harmonie met Orkestra
(2) Bloedzuigertherapie - al duizenden jaren hightech uit de natuur

(1) Ziekte van Lyme: “Kijk mee out of the box”
(2) Groepshealing: “Opgeruimd staat netjes toch?”
(1) Behoud en regenera e van de haargroei
(2) Belabsorp e

Lezingen & Seminars
Je leefstijl als medicijn
AVIG +
BODYSWITCH
Sprekers:
Frans Kusse (AVIG)
Jerome Verbeek
(BodySwitch)

BIEBERTALER
BLUTEGELZUCHT
Spreker:
Andrea Heitmann

Binnenkort start de opleiding
leefstijlgeneeskunde artsen. Frans Kusse,
integraal arts en bestuurslid van AVIG vertelt
wat dit inhoudt. Therapeuten kunnen zich ook
omscholen tot leefstijlcoach.
Jerome Verbeek toont aan dat het leefstijlplan
van BodySwitch al succesvol is bij de aanpak
van diabetes, obesitas en darmklachten en dat
samenwerken met reguliere artsen vruchtbaar
kan zijn.

CAT COLLECTIEF
ALTERNATIEVE
THERAPEUTEN
Spreker:
Marianne van der Wilk

ZO. 12.00 - 12.50 | WILGENZAAL

Bloedzuigers als geneesmiddel

Bij elke therapie: aromatherapie!

De medicinale bloedzuiger heeft zijn
weg teruggevonden in de moderne
geneeskunde. Hij wordt vooral ingezet
bij amputatie en transplantatie
chirurgie. Op complementair vlak zijn de
hoofdindicaties vooral gewrichtsklachten,
alle pijn- en ontstekingsprocessen,
maar ook wondgenezingsstoornissen en
doorbloedingsproblemen horen bij het brede
scala voor de inzet van deze bloedzuigers.

CHI NATURAL LIFE
Spreker:
Harmen Rijpkema

Nienke is gespecialiseerd in ziektes die
een oorsprong hebben in de darmen. Zij
is ervan overtuigd dat een bezoek aan een
darmfloratherapeut niet zo’n slecht idee is
als je worstelt met je spijsvertering. Zij geeft
tips waar je gelijk mee aan de slag kunt. Als je
al lange tijd klachten hebt, kan het goed zijn
om hulp te zoeken. Waar vind je een goede
darmtherapeut? Nienke geeft richtlijnen om je
hierbij te helpen.

CLARITAS
ESSENTIAE
Spreker:
Hyacintha Kraidy

ZO. 11.00 - 11.50 | WILGENZAAL

BUREAU STRALING
METEN
Spreker:
Marion Schaatsbergen

Spininversie, dé missing-link bij
gezondheidsklachten
Waarom slaan therapieën niet aan? Het
lijkt alsof de beste voedingssupplementen
nauwelijks eﬀect hebben en werken producten
die je zouden moeten beschermen tegen
straling vaak onvoldoende, maar tijdelijk, of
zelfs niet? Het antwoord is spininversie. In het
lichaam horen de moleculen van de weefsels
rechtsdraaiend te zijn, maar als dat anders
wordt, heb je een probleem met die cellen.
ZA. + ZO. 16.00 - 16.50 | IEPENZAAL

Aromatherapie is niet meer weg te denken
in ons leven. De meeste mensen denken bij
aromatherapie aan wellness en lekkere geuren.
Dit is zeker waar, maar aromatherapie is veel
breder inzetbaar. Zo worden essentiële oliën
al jaren gebruikt in de cosmetica maar ook
als smaakstoﬀen in de voedselindustrie. Chi
Natural Life werkt al tientallen jaren samen
met artsen, therapeuten en zorginstellingen.
Drs. Harmen Rijpkema vertelt u er meer over.
ZA. + ZO. 14.45 - 15.35 | ELZENZAAL

Prikkelbare Darm Syndroom

Spreker:
Nienke de Vries

Je bent een eigen-wijze complementair
therapeut. Je hebt je competenties
verworven door studie, ervaring en talent.
Beroepsorganisatie Collectief Alternatieve
Therapeuten is net zo eigen-wijs als jij. Ben je
een complementair of alternatief therapeut
en wil je voor de laagste prijs aangesloten zijn
bij een beroepsorganisatie die erkend is door
zorgverzekeringsmaatschappijen? Sluit je aan
bij het CAT.

ZA. + ZO. 12.00 - 12.50 | HOEKZAAL

ZO. 15.15 - 16.05 | BERKENZAAL

BIO-KULT
NEDERLAND

Beroepsorganisatie CAT eigen-wijs
op geheel eigen wijze

Ziekte van Lyme:
“Kijk mee out of the box”
Hoe kun je de ziekte van Lyme als een
collectieve ziekte herkennen, benaderen
en behandelen? Durf jij anders te kijken?
De lezing is bedoeld voor therapeuten en
geïnteresseerden die bereid zijn een open
mind te hebben en anders naar Lyme willen
kijken. De voordracht gaat in op de fysieke,
energetische en bewustzijnsoorzaken en
aanpak van de ziekte van Lyme.
ZA. 12.45 - 13.35 | ELZENZAAL

CLARITAS
ESSENTIAE
Spreker:
Hyacintha Kraidy

Groepshealing: “Opgeruimd staat
netjes toch?”
Het herinneren wie je werkelijk bent en wat
je tegenhoudt je met de Bron te verbinden.
Er wordt gebruik gemaakt van Music from
Source om de trilling te helpen verhogen. Deze
muziek is een unieke methode voor het d.m.v.
klank ondersteunen van meditatie, genezing,
bewustzijnsontwikkeling en o.a. energiewerk,
zowel in een therapeutische praktijk als privé.

ZO. 12.45 - 13.35 | ELZENZAAL

Lezingen & Seminars

DE ESSENTIËLE
OLIE ACADEMIE
Sprekers:
Carla Hulleman
Raymond de Zeeuw

DIANA HENDRIKS
- VAN BEAUMONT
LUISTERKIND
Spreker:
Diana Hendriks–van
Beaumont

DNH RESEARCH
Spreker:
René Broekhuyse

Hoe kun je essentiële oliën eﬀectief
inzetten?
Hoe kun je essentiële oliën eﬀectief inzetten
om op een natuurlijke manier fysieke en
emotionele welzijn te ondersteunen? We
versterken individuen en gezinnen om ze
te helpen met een alternatieve manier van
gezondheid door de sterke voordelen van de
meest pure etherische oliën die de natuur te
bieden heeft: doTerra. Op zaterdag wordt de
lezing verzorgd door Carla Hulleman en op
zondag door Raymond de Zeeuw.

EARTHING
NEDERLAND
Spreker:
Jan van Stiphout

Za. + Zo. 14.45 - 15.35 | Eikenzaal

De Luisterkind Methode

Good vibrations voor deze
nieuwe tijd

Diana Hendriks–van Beaumont neemt je op
haar eigen enthousiaste en gedreven manier
mee in de wereld van Luisterkind. Een methode
die ze zelf ontwikkeld heeft en die wereldwijd
inzetbaar is voor het welzijn van mensen van
alle leeftijden. Ze vertelt over de oorsprong
van Luisterkind, de resultaten, de opleiding tot
Luisterkindwerker en doet dit met beeldende
voorbeelden.

ECHOBELL - GOOD
VIBRATIONS
Spreker:
Thomas Chocolat

Thomas Chocolat zal uitleggen waarom
echobell herstelt aan harmony “in our
being”. Vibration is daarbij de sleutel, met
name op cellulair niveau in de water- en
koolstofelementen van ons lichaam. Ons
denken, ons voelen… alles speelt een rol en
heeft baat bij zachte belletjes voor o.a. de
hersenactiviteiten en de vibraties die ons
lichaam harmoniseert. Ervaringen bewijzen zijn
ﬁlosoﬁe en de werking van echobell.

ZA. + ZO. 11.15 - 12.05 | BERKENZAAL

ZO. 15.45 - 16.35 | EIKENZAAL

Chronische vermoeidheid

Ontrafeling oorzaak van chronische
mineraaltekorten

Moe zijn is voor iedereen wel herkenbaar.
Maar het is anders als je je voortdurend moe
voelt en je dagelijkse functioneren hierdoor
ernstig wordt belemmerd. In dat geval kan
het zijn dat je te maken hebt met chronische
vermoeidheid, ook wel het chronische
vermoeidheidssyndroom (CVS) genoemd. De
behandeling bij DNH bestaat uit het wegwerken
van deze veroorzakende micro-organismen.

EIDON® IONIC
MINERALS
Spreker:
Elly Hutjes

Deze therapie gaat ervan uit dat het
beenlengteverschil de oorzaak is van veel
rug- en gewrichtsklachten. Bijna altijd wordt
het beenlengteverschil veroorzaakt door
ruimte in de gewrichten en dan vooral in door
de ruimte tussen de kop en de kom van het
heupgewricht. Door eenvoudige handelingen
kun je die ruimte wegwerken, waardoor het
beenlengteverschil wordt opgeheven en
daarmee de oorzaak van de klachten.
ZO. 13.15 - 14.05 | BERKENZAAL

Al lang wordt weinig aandacht besteed aan
oorzaken die ontstaan door chronische
mineraaltekorten. Door gebrek aan kennis
over dit onderwerp, lopen mensen onnodig
lang rond met deze tekorten. In veel gevallen
leidt het inzetten van een speciﬁek mineraal
niet tot de oplossing van het probleem. Tijdens
de lezing zal worden ingegaan op de juiste
synergie tussen mineralen en belangrijke
lichaamsprocessen.
ZA. + ZO. 12.15 - 13.05 | BERKENZAAL

De Dorn therapie
Spreker:
Idelette Eijgelaar

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat
het directe contact van de huid met de aarde
een helend eﬀect op ons lichaam heeft. In
deze lezing wordt dit principe uitgelegd
met de vele gezondheidsvoordelen. Dit
wordt ondersteund door metingen die ter
plekke worden uitgevoerd. De verschillende
toepassingen van aarden in huis worden
benoemd evenals ervaringen van gebruikers
van Aardingsproducten.

ZA. 11.00 - 11.50 | HOEKZAAL

ZA. + ZO. 12.00 - 12.50 | IEPENZAAL

DORN INSTITUUT

Welvaartsziekten, een gebrek aan
contact met de aarde?

ENRA GROEN
GEZOND
Spreker:
Gitta van Eick

Eenvoudige en natuurlijke manier
om te concentreren
Orkestra All Day Happy Day heeft een positieve
werking bij hyperactieve, impulsieve personen
die snel afgeleid zijn en zich daarboven slecht
kunnen concentreren. Gitta van Eick geeft in
haar voordracht uitvoerige informatie over
Orkestra.

ZA. 15.15 - 16.05 | BERKENZAAL

Lezingen & Seminars

FRERIKS
ENERGETISCH
MANAGEMENT
Spreker:
Stef Freriks

Angsten en oordelen beperken onze
gezondheid
Sinds lange tijd worden wij door organisaties
en systemen in angst en oordeel gehouden.
Dit zijn systemen die onze morfische velden
hebben geïnformeerd en waar mensen met
een met een hoog-bewustzijn gevoelig voor
zijn. Tijdens de lezing worden voorbeelden
gegeven hoe dit functioneert en hoe we ermee
om kunnen gaan, zodat wij weer onze innerlijke
bron kunnen ervaren. De lezing is deels
interactief.

Wat kan kurkuma voor u betekenen?
KENWELL NATURE
Spreker:
Tjeu Teuwen

ZA. + ZO. 10.45 - 11.35 | ELZENZAAL

ZA. + ZO. 13.00 - 13.50 | WILGENZAAL

GEZONDNU
Spreker:
Harriët Verkoelen

Koolhydraatbeperkt werkt! Hype of
leefstijl?
Tijdens de lezing zal diëtist en
diabetesverpleegkundige Harriët Verkoelen
een presentatie geven over een gezonde
leefstijl. Wat is gezonde voeding? Waarom
is het niet gezond veel koolhydraten te
eten en wat mag je dan wel eten? Waarom
voel je je vaak moe en hongerig? Wat is het
metaboolsyndroom? Waarom zijn ketose
en ketonen goed en zelfs gezond (ook als je
diabetes hebt). En hoe kom je in ketose?

MARIA
MAGDALENA EN
JEZUS WERELD
SCHOOL
Sprekers:
Gabriela & Reint
Gaastra-Levin

ZA. + ZO. 15.00 - 15.50 | WILGENZAAL

INSTITUUT VOOR
PREVENTIE EN
GEZONDHEID
Sprekers:
Bob Crébas
Prem Heera

Blue Zone NL en
Leefstijlgeneeskunde
Bob Crébas, bekend als oprichter van
Marktplaats, laat zien hoe de succesfactoren
van Blue Zones (de locaties waar mensen
gezond en bovengemiddeld oud worden)
gebruikt worden en wat we ervan leren.
Leefstijlarts Prem Heera laat zien vanuit
het perspectief van de Blue Zones wat de
voorwaarden zijn voor gezonde en gelukkige
werknemers. Ook nieuwe verdienmodellen
voor therapeuten komen aan de orde.

Spreker:
Dr. Peter Jentschura

Regeneratie van de haargroei
& Belabsorptie
Zaterdag: De regeneratie van haargroei, nadat
haarverlies gevorderd is, komt dichterbij.
De ontslakking van de haarbodem opent de deur
naar de regeneratie.
Zondag: Malabsorptie - een organisme dat
dringend moet genezen en regenereren,
duidelijk niet in staat is om vereiste substanties,
medicijnen of elementen als ijzer, chroom en
e.d., te resorberen.
ZA. + ZO. 13.45 - 14.35 | ELZENZAAL

De nieuwe leer van Maria Magdalena
& Jezus over de Goddelijkheid vd mens
Maria Magdalena en Jezus bieden hun
hedendaagse leringen aan de mensheid aan. Zij
leggen via hun doorgevingen aan Gabriela en
Reint uit dat ook de mens God is. De mens
maakt deel uit van het alom Goddelijke. Alles,
ook op Aarde, is in wezen Goddelijk. De tijd is
gekomen dat de mens God niet meer buiten
zichzelf hoeft te plaatsen, maar in zichzelf
herkent.
ZA. 13.15 - 14.05 | BERKENZAAL

MEDIUMJACO
Spreker:
Jaco Elken

De kwaal wegdrukken is geen
genezen
Een disbalans, ziekte, pijn of blokkade zijn
niets anders dan een signaal van de ziel om het
ego erop te wijzen wat aandacht nodig heeft.
Wanneer je niet naar de signalen luistert, kan
ziekte zijn weg vinden. Ongemak of zelfs pijn is
niets anders dan een teken van de ziel om jou
te doen transformeren. Naast de raadpleging
van artsen is het nodig naar de oorzaak van de
kwaal te kijken om heling en balans te kunnen
weervinden.
ZA. + ZO. 16.00 - 16.50 | WILGENZAAL

ZA. + ZO. 14.00 - 14.50 | HOEKZAAL

JENTSCHURA
INTERNATIONAL

In deze lezing wordt ingegaan op:
- Het mechanisme van ziekte en gezondheid
- De diepere zin en het ontstaan van ziekte
- Vrije radicalen en verzuring
- Werking van ons metabolisme
- Gevolgen van verstoringen
- Curcumine als natuurlijke regelaar van onze
gezondheid

MGLAB&ADVIES
Spreker:
Saskia van As

Darmklachten ontrafeld: op zoek
naar de oorzaak
Ruim 25% van de bevolking heeft last van de
darm. Klachten variëren van winderigheid,
diarree en andere ernstige klachten. Er zijn
ook veel kinderen met buikpijn. De darm is
een belangrijk orgaan en staat centraal in
de voedselvertering. Er is een kilo gunstige
bacteriën aanwezig die essentieel zijn voor het
immuunsysteem en onze emoties. De oorzaak
van klachten kan vaak worden achterhaald
door ontlastingsonderzoek.
ZA. + ZO. 15.00 - 15.50 | HOEKZAAL

Lezingen & Seminars

MIR-METHODE
Spreker:
Mireille Mettes

MIR-Methode, zelfheling in een
handomdraai
De MIR-Methode is heel eenvoudig. Het kost
je 2 x 2 minuten per dag en de resultaten zijn
er binnen 4 weken. Veel mensen blijven de
methode graag langer gebruiken. Mireille heeft
haar methode vrij gegeven aan iedereen die
het wil ontvangen. Ze wil daarmee bijdragen
aan een “ﬁjnere wereld, waarin we in harmonie
en vrijheid met elkaar kunnen samenleven.” De
methode verspreidt zich inmiddels wereldwijd
via internet.

Kiran Valsan over Sri Sri Ayurveda
SRI SRI AYURVEDA
Spreker:
Kiran Sree Valsan

ZA. 14.15 - 15.05 | BERKENZAAL
& ZA. + ZO. 15.45 - 16.35 | ELZENZAAL

ZA. + ZO. 14.00 - 14.50 | WILGENZAAL

Ben ik energie, licht of materie?
OHM ACADEMY
Spreker:
Bert Bouwman

Leven, gezondheid en ziekte zijn niet
verklaarbaar met alleen kennis van de
biochemie of begrip van scheikundige
processen. Alle materie bestaat ook uit
energie, zoals licht, magneetvelden, trillingen
en ladingen die de chemische processen in ons
lichaam beïnvloeden. Dit wordt bestudeerd
in de biofysische geneeskunde. Hoe krachtig
zou het worden als je begrijpt dat deze
krachten met elkaar samen harmonische
lichaamsenergie vormen.

STICHTING
INSTITUUT
BLOKDIJK
Spreker:
Willy Blokdijk

ZA. + ZO. 13.00 - 13.50 | HOEKZAAL

PHYTO HEALTH
Spreker:
Dr. Rama

Fytotherapie bij onbegrepen
klachten
In de dagelijkse praktijk lukt het lang niet altijd
om bij gezondheidsklachten tot een juiste
diagnose te komen. Ondanks de komst van
steeds betere diagnostische hulpmiddelen
blijven veel patiënten met klachten rondlopen.
In deze lezing gaan we dieper in op de
epidemiologie van dergelijke klachten en
bespreken we de werkingsmechanismen en
eﬀecten van breed inzetbare plantenpreparaten
samen met enkele casussen uit de praktijk.

Meer dan 100 jaar geleden had nog nooit
iemand van hemoglobine gehoord, toch
maakte het deel uit van ons lichaam. Meer
dan 50 jaar geleden hadden we nog nooit van
DNA gehoord, maar het maakte, ook toen we
DNA nog niet ontdekt hadden, deel uit van
ons lichaam. In deze lezing presenteren we
u een van deze fundamentele moleculen –
lactoferrine. Lactoferrine is van cruciaal belang
voor een gezond leven.
ZA. 12.00 - 12.50 | WILGENZAAL

Wij laten u zien op welk niveau het mis kan gaan.
Door oorzaken in voeding en door overbelasting
of emoties kunnen er problemen in de gewrichten
ontstaan. Middels de rug-reflexzones is te zien
of wij te maken hebben met: het fysieke lichaam,
het energielichaam, het emotionele lichaam en
de eigen individualiteit. Laat u verrassen door de
vele sprekende beelden die op de rug zichtbaar
zijn. De rug is onze spiegel en die kan niet liegen.

Bescherming tegen straling
STRALINGSVRIJHUIS
Spreker:
Wim Massop

Straling is een factor die onze leefomgeving
beïnvloedt en daarmee onze gezondheid.
Straling is niet zichtbaar maar wel meetbaar.
Voor sommigen is het zelfs voelbaar. Het
maakt dat je je niet prettig voelt in thuis
of op je werk. Wij adviseren om straling te
verminderen en bieden een gegarandeerde
oplossing voor neutralisatie of harmonisatie
van alle stralingsvormen, zowel natuurlijke als
elektromagnetische straling.
ZA. + ZO. 11.00 - 11.50 | IEPENZAAL

Lactoferrin Gold 1.8 “Sparkle of live”
Spreker:
Dr. Narain Naidu

Meridianen en hun viervoudige
aspect

ZA. + ZO. 12.45 - 13.35 | EIKENZAAL

ZO. 14.15 - 15.05 | BERKENZAAL

PRO-VITAL

De Wereldgezondheidsorganisatie
erkent ayurveda als een van de
oudste en meest complete holistische
gezondheidswetenschappen. Nadi Pariksha,
oftewel polsdiagnose, is de belangrijkste
diagnosetechniek binnen ayurveda waarbij
accuraat en uitgebreid zowel lichamelijke als
mentale onbalansen en ziekten kunnen worden
vastgesteld.

TASSO INSTITUUT
Spreker:
Hans ten Dam

Regressie- en reïncarnatietherapie:
vroeger en nu
Tegenwoordig spreken wij van
Transpersoonlijke Regressietherapie. In
transpersoonlijke coaching en therapie werken
wij met verrassende, eﬀectieve en praktische
methoden om persoonlijke en zakelijke
problemen in kaart te brengen en uit de weg
te ruimen. Met regressietherapie gaan we op
zoek naar de oorzaak van een klacht, probleem
of vastgeroeste overtuiging. Je gaat terug naar
de bron om daar de oude wond te helen.
ZA. 11.00 - 11.50 | WILGENZAAL

Lezingen & Seminars
Hoe werkt Touch of Matrix?
TOUCH OF MATRIX
OPLEIDINGEN
Spreker:
Günther de Jong

Touch of Matrix zorgt ervoor dat je een goede
verbinding krijgt met jouw harde schijf, wij
noemen dat je “Ware Ik”. Hierdoor wordt je
verstand uitgeschakeld en zal je een leegte
ervaren, die belangrijk is bij deze methode.
Door een goede verbinding gaat jouw
besturingssysteem vanzelf aan het werk.
We hoeven de oorzaak van een klacht niet te
weten. In korte tijd zijn blokkades eenvoudig te
verwijderden van je harde schijf.

VITAALHUIS
MULDER & PILEJE
Spreker:
Joshua Naarden

“Be-leef de Trager Approach”

Spreker:
Angelique Verstappen

“Be-leef de Trager Approach” en ontdek wat
deze voor jou en je cliënten kan betekenen.
Deze lezing wordt geen verkooppraatje over
hoe geweldig de Trager® Approach is, maar
een uitnodiging om samen actief aan de slag te
gaan. Om je op een ontspannen manier, door
zelf te oefenen en te voelen, kennis te nemen
van de behandelmethode ontwikkeld door
Milton Trager. Deze methode legt verbindingen
tussen het lichamelijke, het mentale en het
innerlijke.

VITAL20
Spreker:
Ben Nordemann

Spreker:
Imelda de Smet-Kessels

VITALS VOEDINGSSUPPLEMENTEN
Spreker:
Olivia Krom

De dynamiek van de zuurbase balans

Spreker:
Lysbeth Mulder Rouhof

Het evenwicht tussen zuren en basen in het
lichaam is voortdurend in beweging. Kleine
verstoringen van het evenwicht kunnen
voor weefsels- en (cel)processen grote
gevolgen hebben. Om voor iedere fase tot de
juist passende afstemming te komen, is de
zuurbase balans dynamisch. In deze lezing
wordt inzichtelijk gemaakt welke stoﬀen de
lichaamsweefsels nodig hebben voor een goed
functionerend dynamisch evenwicht.
ZA. + ZO. 15.00 - 15.50 | IEPENZAAL

Boswellia in beweging – het orthomoleculair
behandelplan van patiënten met
gewrichtsklachten.
Tijdens deze lezing behandelt Olivia
Krom de nieuwste nutriënten die u in uw
orthomoleculaire praktijk kunt inzetten ter
ondersteuning van het bewegingsapparaat.
Naast de wetenschappelijke onderbouwing
wordt ook praktische informatie gedeeld. Bent
u benieuwd naar deze nieuwe stoﬀen? Bezoek
de lezing of kom langs op de stand van Vitals.
ZA. + ZO. 11.45 - 12.35 | EIKENZAAL

ZA. + ZO. 14.00 - 14.50 | IEPENZAAL

TS HEALTH
PRODUCTS

Alle aandacht richt zich op cholesterol als de
boosdoener. Toch is cholesterol vooral nuttig.
De cholesterolverlagers bestrijden slechts het
symptoom en niet de oorzaak. In deze lezing
en paneldiscussie besteden we aandacht aan
hart- en vaatziekten: de rol van cholesterol,
de oorzaak van hart- en vaatziekten,
ervaringen uit de praktijk en o.a. hoe herken
ik als therapeut de symptomen van hart- en
vaatziekten.

Boswellia in beweging

Balans met Bach Bloesems
De oorzaak van ziekte is een conflict tussen
ziel en verstand. Deze disharmonie vormt
de basis voor ziekte. Zorgen, angst, trots,
egoïsme, haat, onzekerheid, onwetendheid
en hebzucht brengen een mens uit evenwicht.
Tijdens wandelingen in de natuur vond arts,
bacterioloog en homeopaat Edward Bach de
bloesems van planten en bomen die levensen geneeskracht bieden om mensen terug
te brengen naar hun eigen gezondheid en
harmonie.

Hoe voorkom je hart- en
vaatziekten?

ZA. + ZO. 11.45 - 12.35 | ELZENZAAL

ZA. + ZO. 10.45 - 11.35 | EIKENZAAL

TS HEALTH
PRODUCTS

Binnen de orthomoleculaire geneeskunde
gaat men op zoek naar de oorzaak van een
gezondheidsklacht of ziekte. Als we weten
welke lichaamsprocessen verstoord zijn en
welke voedingsstoﬀen daarbij betrokken
zijn, kunnen we door het geven van de juiste
voedingsadviezen het lichaam weer de
gelegenheid geven zichzelf te herstellen en
optimaal te functioneren. De voedingsadviezen
worden ondersteund door supplementen.
ZA. 15.45 - 16.35 | EIKENZAAL

ZA. + ZO. 13.00 - 13.50 | IEPENZAAL

TRAGER
APPROACH

Orthomoleculaire inzet bij vrouwelijk
ongemak

STICHTING
NUTRIKENNIS
Spreker:
Marion Schaatsbergen

Het bestaan van een biofilm in de
darm
Over de aanwezigheid van de schadelijke
bioﬁlm in het menselijk darmstelsel bestaat
geen twijfel. De lezing behandelt de bacteriën
die deze bioﬁlm vormen, anders zijn dan
bacteriën die normaal voorkomen en dat ze
het immuunsysteem in zijn werking aantasten
en ontstekingsziektes veroorzaken. Eer wordt
uitleg gegeven hoe je met een darm detox
kuur op een gebruiksvriendelijke manier de
schadelijke bioﬁlm kunt verwijderen.
ZA. + ZO. 13.45 - 14.35 | EIKENZAAL

Lezingen & Seminars
Kom uit de beperking van je gedrag
WILLEM JAN VAN
DE WETERING
Spreker:
Willem Jan van de
Wetering

Het Enneagram is een psychologisch model
waarmee je jezelf beter kunt leren kennen. Je
ontdekt je valkuilen, je blokkades, je verborgen
talenten en vermogens. Het Enneagram is een
eeuwenoud model dat de drijfveren van het
gedrag blootlegt. Iedereen heeft één dominant
gedragstype. Daardoor stap je al snel in je
beperkingen. Het Enneagram laat zien wat je
verborgen talenten zijn.

ZA. + ZO. 16.00 - 16.50 | HOEKZAAL

Tijdens de manifestatiedagen van
Internationaal Therapeut worden door diverse
deelnemende bedrijven en organisaties in
totaal 70 lezingen en/of seminars
georganiseerd.
Deze presentaties vinden plaats in vijf zalen
op de bovenverdieping en in een zaal op de
begane grond in Hal 1 van Expo Houten.
De lezingen zijn gratis toegankelijk en
bezoekers behoeven zich tevoren niet op te
geven voor het bijwonen van een of meerdere
lezingen.

Begane grond Expo Houten
Iepenzaal
Berkenzaal

Eikenzaal

Hoekzaal lezingen
Internationaal
1ste verdieping Expo Houten
Therapeut
Elzenzaal

Zalen lezingen
Internationaal
Therapeut

Ingang
Zaal

Wilgenzaal

Hoekzaal

Hal 1

HOOFDINGANG

U bent van harte welkom
bij een of meerdere lezingen.
Het verdient aanbeveling tijdig
bij de zalen aanwezig te zijn.

