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Zaterdag 16 november 2019

Zondag 17 november 2019

Titel

11:15 - 12:05

Diana Hendriks – van Beaumont
Luisterkind

Diana Hendriks – van Beaumont
Luisterkind

De Luisterkind Methode

12:15 - 13:05

Eidon® Ionic Minerals

Eidon® Ionic Minerals

Chronische mineraaltekorten, hoe ontstaan ze en hoe kom je er
vanaf?

13:15 - 14:05

Maria Magdalena en Jezus
Wereld School (1)

Peter den Haring (2)

14:15 - 15:05

Sri Sri Ayurveda (1)

Sri Sri Ayurveda (2)

15:15 - 16:05

Qaqao Nederland

Qaqao Nederland

Het geheim van darmgezondheid

Elzenzaal

Zaterdag 16 november 2019

Zondag 17 november 2019

Titel

10:45 - 11:35

Leen Steyaert

Leen Steyaert

Gewichtsverlies bij hormonale veranderingen van dishormonie tot
menopauze - blijf je gewicht de baas

11:45 - 12:35

Vital20

Vital20

Voorkom Hart- en vaatziekten - Veeg je aderen schoon

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

FytArom

FytArom

Veilig gebruik van etherische oliën

15:45 - 16:35

CelXpert (1)

TimeWaver (2)

(1) Wetenschappelijk onderbouwde nutriëntencombina es
(2) Where Spirit and Ma er Meet

Iepenzaal

Zaterdag 16 november 2019

Zondag 17 november 2019

Titel

11:00 - 11:50

De Natuurbalans (1)

Sri Sri Ayurveda (2)

(1) Zwanger worden: droom of realiteit?
(2) De zes stappen van ziekten

12:00 - 12:50

DNH Research

DNH Research

Q-koorts, de ziekte van Lyme, 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 (1)

T.S. Health Products (2)

(1) Voordelen van hoge biologische beschikbare liposomaal
(2) Bach remedies... unieke parel in de geneeskunde

15:00 - 15:50

T.S. Health Products

T.S. Health Products

De rol van celzouten bij de spijsvertering

16:00 - 16:50

Aaylashaman (1)

De Natuurbalans (2)

(1) In harmonie rela es creëren
(2) Zwanger worden: droom of werkelijkheid?

(1) De Goddelijkheid van de mens
(2) Trancereizen
(1) Ayurveda over reuma en artri s
(2) Basis principes van ayurveda

(1) Meer impact en sneller succes bij chronische klachten
(2) Healing - omdat wij energie zijn en geen materie
(1) Op malisa e van de stofwisseling jdens de menopauze
(2) Op malisa e van de zuur-basenbalans bij veroudering

Iepenzaal
Berkenzaal

Eikenzaal

Elzenzaal

1ste verdieping Expo Houten

Zalen lezingen
Internationaal
Therapeut

Wilgenzaal

Lezingen & Seminars tijdens Internationaal Therapeut
-------------- Met een klik op de titel gaat u rechtstreeks naar de beschrijving ---------------Eikenzaal

Zaterdag 16 november 2019

Zondag 17 november 2019

Titel

10:45 - 11:35

Candidacoach

Candidacoach

Genieten van een goede gezondheid... dat willen we allemaal

11:45 - 12:35

OrthoKennis

OrthoKennis

Berberine - bij maag-darminfec es, metabole aandoeningen en
meer

12:45 - 13:35

S ch ng Ins tuut Blokdijk

S ch ng Ins tuut Blokdijk

De huid en onze gezondheid

13:45 - 14:35

ProVen Probio ca - Juvo

ProVen Probio ca - Juvo

Bewezen probio ca, de laatste ontwikkelingen met LAB4 bacteriën

14:45 - 15:35

Earthing Nederland

Earthing Nederland

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

15:45 - 16:35

doTERRA Olieverdieping – meer
met olie

doTERRA Olieverdieping – meer
met olie

De kracht van essen ële oliën voor u en uw prak jk

Wilgenzaal

Zaterdag 16 november 2019

Zondag 17 november 2019

Titel

11:00 - 11:50

Peter den Haring (1)

Goldﬁsh Amsterdam (2)

12:00 - 12:50

Springﬁeld Nutraceu cals (1)

Soma Natural Products (2)

13:00 - 13:50

Freriks Energ. Management

Freriks Energ. Management

Hoe reset Stef een mens in één sessie?

14:00 - 14:50

Body Mind Release

Body Mind Release

Helpt jou gericht de innerlijke oorzaak van jouw levensklachten aan
te pakken

15:00 - 15:50

MediumJaco

MediumJaco

Mediumschap is geen gave, iedereen kan het leren

16:00 - 16:00

aHealthylife.nl

aHealthylife.nl

(Za) Eet jezelf gezond - De heilzame aspecten van voeding
(Zo) Eet jezelf gezond in de supermarkt - Leer gezonde keuzes te
maken

Hoekzaal

Zaterdag 16 november 2019

Zondag 17 november 2019

Titel

11:00 - 11:50

HeartHealth

HeartHealth

Gezonde bloedvaten, hoe doe je dat?

12:00 - 12:50

MGlab&Advies

MGlab&Advies

Onderzoeksmogelijkheden bij darmklachten

13:00 - 13:50

Bureau Straling Meten

Bureau Straling Meten

Spininversie, dé missing-link bij gezondheidsklachten

14:00 - 14:50

Flowee – relax your senses

Flowee – relax your senses

Blijf fysiek en mentaal ﬁt met Stoelyoga

15:00 - 15:50

doTERRA – CureNatuurlijk

doTERRA – CureNatuurlijk

De kracht van doTERRA etherische oliën

16:00 - 16:50

Bureau Beerse – succesvol
ondernemen in de zorg (1)

Uitgeverij Panta Rhei (2)

(1) De 5 pijlers voor een bloeiende prak jk
(2) Contact maken met je innerlijke kind - de sleutel tot heling

(1) Aura schoonmaken - Workshop met oefeningen
(2) Wat is CBD en wat kan CBD voor jou of jouw cliënten betekenen?
(1) De sleutelrol van Nico namide & D-Ribose in mitochondriale
func e en an aging
(2) Fyto-Micromineralen Levenselixer®

Lezingen & Seminars
In harmonie relaties creëren
AAYLASHAMAN
Spreker:

Aayla

AHEALTHYLIFE.NL
Spreker:
Juglen Zwaan

AHEALTHYLIFE.NL
Spreker:
Juglen Zwaan

De Siberische sjamaan Aayla is een visionaire
vrouw die bekend is met de kennis van
wereldreligies en culturen. Zij helpt mensen
om harmonie in relaties te creëren, gezinnen
gelukkig te maken en duizenden vrouwen
en kinderen wereldwijd te ondersteunen.
Als sjamaan weet zij dat ieder van ons
bovennatuurlijke vermogens heeft en haar taak
is o.a. om te helpen deze vermogens verder te
ontwikkelen om onze wereld te verbeteren.

BUREAU BEERSE SUCCESVOL
ONDERNEMEN IN
DE ZORG
Spreker:
Ingrid Beerse

Spreker:
Hans de Waard

Als je voor jezelf wilt beginnen of al bezig
bent, kom je er vaak achter dat je met alleen
jouw vakkennis niet zomaar een goedlopende
praktijk hebt. Want dat je therapeut of coach
bent, maakt je nog geen ondernemer. En dat is
wel nodig als je vol passie jouw eigen praktijk
begint. In deze lezing gaat Ingrid je er concreet
mee helpen en kun je zelf aan de hand van 5
pijlers ontdekken waar voor jou de grootste
kansen liggen.

ZA. 16:00 - 16:50 | IEPENZAAL

ZA. VAN 16:00 - 16:50 | HOEKZAAL

Eet jezelf gezond – de heilzame
aspecten van voeding

Spininversie, dé missing-link bij
gezondheidsklachten

Meer dan 70% van de levensmiddelen in
de supermarkt zijn zeer sterk bewerkt. Dat
betekent dat er minder dan 30% overblijft dat
onder onbewerkte voeding valt. In deze lezing
gaan we kijken naar de gezondheidseﬀecten van
deze 30% op onze gezondheid. Groente, fruit,
noten, zaden, peulvruchten, granen, zuivel en
kruiden, ze komen allemaal aan bod. Welke zijn
het gezondst? Waar moet je op letten?

BUREAU STRALING
METEN
Spreker:
Marion Schaatsbergen

Waarom slaan therapieën niet aan, lijkt het
alsof de beste voedingssupplementen geen of
nauwelijks eﬀect te hebben en werken producten
die je zouden moeten beschermen tegen straling
vaak onvoldoende, maar tijdelijk, of zelfs niet?
Het antwoord is spininversie. In het menselijk
lichaam horen de moleculen van de weefsels
rechtsdraaiend te zijn, maar als dat anders wordt
heb je een probleem met die cellen.

ZA. 16:00 - 16:50 | WILGENZAAL

ZA. + ZO. 13:00 - 13:50 | HOEKZAAL

Eet jezelf gezond in de supermarkt –
Leer gezonde keuzes te maken

Genieten van een goede gezondheid
gaat niet vanzelf

Waar moeten we rekening mee houden als
we boodschappen doen? Jaarlijks komen er
meer dan een miljoen medische onderzoeken
uit, waardoor het moeilijk is om bij te blijven.
Juglen maakt het je gemakkelijk door deze
kennis kant-en-klaar aan te reiken en te
vertalen naar de supermarkt. De meeste
mensen zijn wel bekend met de nadelen van
suiker en e-nummers, daarom gaan we in deze
lezing een stapje verder.

CANDIDACOACH
Spreker:
Yvonne Oostrom

ZO. 16:00 - 16:50 | WILGENZAAL

BODY MIND
RELEASE

De 5 pijlers voor een bloeiende
praktijk

Innerlijke oorzaak levensklachten
aanpakken
Mensen kunnen in het leven een variëteit
aan fysieke, mentale en sociale klachten
ervaren. Een deel van deze klachten zijn
tijdelijk en verdwijnen. Echter bij een serieuze
hulpvraag blijken de geboden behandelingen
en therapieën niet altijd te voldoen. Deze zijn
vaak symptoomgericht. De oorzaak wordt dan
kennelijk niet voldoende aangepakt. Wat dan
wel? Hans de Waard legt de methodes van
Body Mind Release duidelijk uit.
ZA. + ZO. 14:00 - 14:50 | WILGENZAAL

Heb jij last van vage kwaaltjes waarvan je
moet zuchten en je afvraagt waar het vandaan
komt? Of: zal het zin hebben om daarmee
naar de dokter te gaan? Word jij moedeloos
van je aanhoudende kwalen waar je arts geen
oplossing meer voor weet? Iedereen heeft
Candida. Dat is heel normaal. Ben je er al
bekend mee, maar raakte je er nog niet vanaf?
Wat is er nodig Candida de baas te worden? Ik
beantwoord graag jouw vragen.
ZA. + ZO. 10:45 - 11:35 | EIKENZAAL

CELXPERT
Spreker:
Dr. Matthias Rath

Wetenschappelijk onderbouwde
nutriëntencombinaties
Het Dr. Rath Research Institute is een van
’s werelds grootste onderzoeksinstituten
op het gebied van natuurgeneeskunde.
Dr. Rath zal in zijn (Engelstalige) lezing het
belang van wetenschappelijk onderbouwde
nutriëntencombinaties toelichten aan
de hand van onderzoeksresultaten.
Hij nodigt zorgprofessionals uit om die
onderzoeksresultaten te gebruiken in hun
behandeling voor een bewezen eﬀectieve aanpak.
ZA. 15:45 - 16:35 | ELZENZAAL

Lezingen & Seminars

CLARITAS
ESSENTIAE
Spreker:
Hyacintha Kraidy

CLARITAS
ESSENTIAE
Spreker:
Hyacintha Kraidy

DE NATUURBALANS
Spreker:
Greetje Van den Eede

Meer impact en sneller succes bij
chronische klachten
Word je onzeker van cliënten met veel
terugkerende symptomen? Heb je soms
het gevoel dat je niet weet waar je moet
beginnen? Heb jij cliënten met onverklaarbare
en chronische klachten die eindeloos blijven
kwakkelen? Wil jij meer impact creëren en
sneller en blijvend succes behalen, bij cliënten
met chronische klachten? Tijdens deze unieke
en impactvolle lezing wordt hier diep op
ingegaan.

DNH RESEARCH &
PRAKTIJK
DE NIEUWE HAM
Spreker:
Drs. René Broekhuyse

Q-koorts, de ziekte van Lyme,
chronische vermoeidheid
Een ziekmakende combinatie – kom voor
de nieuwste info. De ziekte aanpakken met
de Ultra Moleculaire Frequenties? Kom naar
onze lezing om te horen over de werking/
eﬀectiviteit van de behandeling bij de
ziekte van Lyme, Q-koorts en chronische
vermoeidheid. Inmiddels hebben wij heel veel
positieve resultaten met onze methode. De
therapeuten die met onze producten werken
kunnen dit bevestigen.

ZA. 12:45 - 13:35 | ELZENZAAL

ZA. + ZO. 12:00 - 12:50 | IEPENZAAL

Healing - omdat wij energie zijn en
geen materie

De kracht van doTERRA etherische
oliën

Jij bestaat uit 50 triljoen cellen die je kunt
zien als levende wezens. Elke cel bestaat uit
een min- en een plus-spanning. Net als een
batterij. Wanneer je naar een fysiek lichaam
kijkt, kijk je dus in feite naar een interactief
netwerk van energiegolven. Want alle cellen
bij elkaar vormen een gemeenschap, die met
elkaar interacteert. Hierdoor is het lichaam ook
gevoelig voor trillingen en frequenties uit de
omgeving.

DOTERRA CURENATUURLIJK
Spreker:
Ans Loomans

Etherische olie: het ultieme antwoord van
moeder natuur! Breng je fysieke, mentale
en emotionele welzijn optimaal in balans
met behulp van moeder natuur. Deze
therapeutische oliën hebben een krachtige
werking en de hoogste kwaliteit en zuiverheid.
DoTERRA het geschenk van moeder natuur!

ZO. 12:45 - 13:35 | ELZENZAAL

ZA. + ZO. 15:00 - 15:50 | HOEKZAAL

Zwanger worden: droom of realiteit?

De kracht van essentiële oliën voor u
en uw praktijk

Begeleiding van wensouders in jouw praktijk
Hoe komt het dat heel wat stellen blijkbaar
moeilijk zwanger raken? Wat met diagnoses als
PCOS, endometriose, slechte spermakwaliteit,
enz? Wat kan je zelf allemaal doen om
spontaan zwanger te raken? Hoe kan je
medische behandelingen positief begeleiden en
succesvoller maken? Een interactieve lezing vol
evidence based informatie en praktische tips over
fertiliteit. Een meerwaarde binnen jouw praktijk.

DOTERRA
OLIEVERDIEPING MEER MET OLIE
Sprekers:
Carla Hulleman (links)
Julian Leijser (rechts)

De kwaliteitsoliën van doTERRA ondersteunen
de fysieke, emotionele en mentale gezondheid
van u en uw klanten. U leert niet alleen waarom
dat zo is, maar wij helpen u stap voor stap de
oliën te integreren in uw praktijk en persoonlijk
leven.

ZA. 11:00 - 11:50 | IEPENZAAL
ZO. 16:00 - 16:50 | IEPENZAAL

ZA. + ZO. 15:45 - 16:35 | EIKENZAAL

De Luisterkind Methode
DIANA HENDRIKS VAN BEAUMONT
LUISTERKIND
Spreker:
Diana Hendriks – van
Beaumont

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.

ZA. + ZO. 11:15 - 12:05 | BERKENZAAL

EARTHING
NEDERLAND
Spreker:
Jan van Stiphout

Welvaartsziekten, een gebrek aan
contact met de aarde?
Hoe simpel kan het zijn? Met je blote voeten
in het gras. Helaas kan dat lang niet altijd. Uit
wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat
het directe contact van de huid met de aarde
een helend eﬀect op ons lichaam heeft. Aarden
is recentelijk toegevoegd aan de primaire
levensbehoeften: De noodzaak van aarden ter
voorkoming van, of vermindering/herstel van
chronische ziekten.
ZA. + ZO. 14:45 - 15:35 | EIKENZAAL

Lezingen & Seminars

EIDON® IONIC
MINERALS
Spreker:
Elly Hutjes

Chronische mineraaltekorten, hoe
ontstaan ze en hoe kom je er vanaf?
Er wordt relatief weinig aandacht besteed aan
de mogelijke oorzaken die ten grondslag liggen
aan chronische mineraaltekorten. Door gebrek
aan kennis over voor dit onderwerp lopen veel
mensen onnodig rond met dergelijke tekorten. En
in veel gevallen leidt het inzetten van mineralen als
voedingssupplement niet tot het verdwijnen van
het tekort. Tijdens de lezing leert u hoe mineralen
als supplement het beste kunnen worden ingezet
zodanig dat het lichaam ze benutten kan.

GOLDFISH
AMSTERDAM
Spreker:
Marleen Dieperink

Spreker:
Paula Jap Tjong

Blijf fysiek en mentaal fit met
Stoelyoga
Stoelyoga is een laagdrempelige vorm van
yoga. Omkleden is niet nodig, je hebt er alleen
een stoel voor nodig. Je kunt het dus altijd
en overal doen. Op scholen wordt stoelyoga
ingezet voor een rustmoment in de klas.
Op kantoren als pauze break voor nieuwe
energie en voor senioren en fysiek beperkten
als volledig beweeg- en ontspanprogramma.
Tijdens de Therapeutenbeurs geeft Paula van
Stoelyoga Nederland workshops Stoelyoga.

Gezonde bloedvaten, hoe doe je dat?
HEART HEALTH
Spreker:
Rob van der Ven

Spreker:
Stef Freriks

Hoe reset Stef een mens in één
sessie?
Stef geeft in deze lezingen nieuwe tools
vanuit zijn kennis en ervaring om mensen
in slechts één sessie te laten herstellen van
gezondheidsklachten en trauma’s. Aan de
hand van de dimensie ladder legt hij ook de
verschillen uit in de communicatie tussen
diverse bewustzijn niveaus .

JENTSCHURA
INTERNATIONAL
Spreker:
Dr. Peter Jentschura

Veilig gebruik van etherische oliën
Spreker:
Janet Nienhuis

Aromatherapie is helemaal in tegenwoordig en
je kan geen social media-kanaal openen zonder
dat de recepten en aromatherapeutische
adviezen je om de oren vliegen. Etherische
oliën zijn sterk geconcentreerde bestanddelen
uit plantenmateriaal, die de niet in water
oplosbare bestanddelen van de betreﬀende
plant bevat. Deze geconcentreerde oliën zijn,
als je de juiste kennis hebt, inzetbaar om
gezondheidsvoordelen te behalen.
ZA. + ZO. 14:45 - 15:35 | ELZENZAAL

Optimalisatie stofwisseling tijdens
menopauze
De menopauze is het einde van de vruchtbare
periode van een vrouw. Door het optimaliseren
van de stofwisseling om stress te vermijden,
door continue reiniging van het hele organisme
en door succesvolle maatregelen voor
continue regeneratie van huid, weefsels en
vaten, kunnen elasticiteit, en functionaliteit van
het organisme van de vrouw gedurende lange
tijd worden behouden of zelfs eﬀectief worden
geregenereerd.
ZA. 13:45 - 14:35 | ELZENZAAL

ZA. + ZO. 13:00 - 13:50 | WILGENZAAL

FYTAROM

Wat hebben cholesterol, diabetes, hoge
bloeddruk, herseninfarct, aderverkalking
dementie en alzheimer, nierfalen,
longproblemen, chronische pijn, vermoeidheid
en stress met elkaar gemeen? Deze
aandoeningen hebben een relatie met een
verminderde doorbloeding. Tijdens de lezing
wordt uitgelegd wat je er zelf aan kan doen.
Daarnaast kan u op de stand van HeartHealth
zelf een meting uit te laten voeren, zodat u
weet hoe u ervoor staat.
ZA. + ZO. 11:00 - 11:50 | HOEKZAAL

ZA. + ZO. 14:00 - 14:50 | HOEKZAAL

FRERIKS
ENERGETISCH
MANAGEMENT

Je kan ondersteunend met CBD zoveel
betekenen voor jezelf of anderen om je heen.
Het doel van deze lezing is om een stuk
algemene kennis en toepassingsmogelijkheden
over CBD te geven zodat men hier zelf of
in de praktijk gebruik van kan maken. Voor
verdieping of speciﬁeke vragen zal Marleen
verder deze zondag in de stand Goldﬁsh
Amsterdam aanwezig zijn.
ZO. 11:00 - 11:50 | WILGENZAAL

ZA. + ZO. 12:15 - 13:05 | BERKENZAAL

FLOWEE - RELAX
YOUR SENSES

Gezond met CBD. Wat is CBD en wat
kan CBD voor jou of jouw cliënten
betekenen?

JENTSCHURA
INTERNATIONAL
Spreker:
Florentine van
Vollenhoven

Optimalisatie zuur-basenbalans bij
veroudering
Natuurlijke verouderingsprocessen zorgen
voor verdergaande verzuring. Met deze
tendens kunnen allerlei klachten ontstaan
waarvan gezegd wordt: ‘Dat hoort er nu
eenmaal bij als je ouder wordt’. Maar is dat ook
werkelijk zo? En wanneer begint dan dit ouder
worden: met 40, 50 of 60 jaar? Door het zuurbasenbalans in het lichaam te optimaliseren
kun je kiezen voor vitaliteit en dus voor meer
levensvreugde in je bestaan.
ZO. 13:45 - 14:35 | ELZENZAAL

Lezingen & Seminars

LEEN STEYAERT
Spreker:
Leen Steyaert

Gewichtsverlies bij hormonale
veranderingen
Overgewicht draagt bij tot gezondheidsklachten,
maar is ook een niet te onderschatte emotioneel
probleem voor vele vrouwen. In deze lezing
wordt verteld hoe je lichaam vanzelfsprekend
vet zal opstapelen als je lichaam niet goed
functioneert door stress of hormoonproblemen
en waarom het zo moeilijk is om vet te verliezen
als je met hormoonschommelingen sukkelt of
je nu in je vruchtbare periode zit of in de (pre)
menopauze.

ORTHOKENNIS
Spreker:
Olivia Krom

De Goddelijkheid van de mens

Sprekers:
Gabriela en Reint GaastraLevin

Maria Magdalena en Jezus bieden hun leringen
aan de mensheid aan. Zij leggen via hun
doorgevingen aan Gabriela en Reint uit dat
ook de mens God is. Alles, ook op Aarde, is in
wezen Goddelijk. De nieuwe leringen dragen bij
aan de collectieve en persoonlijke ontwikkeling
van de mens. De verrassende inzichten
kunnen de mensen helpen hun eigen spirituele
autoriteit te ontdekken en voor de eigen
Goddelijkheid op Aarde te gaan staan.

Auraschoonmaken
PETER DEN HARING
Spreker:
Peter den Haring

ZA. 13:15 - 14:05 | BERKENZAAL

Spreker:
Jaco Elken

Een disbalans, ziekte, pijn of blokkade is niets
anders dan een signaal van de ziel om de
manifesterende IK erop te wijzen dat aandacht
nodig is. Wanneer men niet naar deze signalen
luistert, kan ziekte zijn weg vinden. Ongemak
is niets anders dan een signaal om jou te doen
laten transformeren. Naast de raadpleging van
artsen is het noodzakelijk naar de psychische
oorzaak van de kwaal te kijken om heling en
balans te weervinden.

Trancereizen
PETER DEN HARING
Spreker:
Peter den Haring

Spreker:
Drs. Saskia van As

Onderzoeksmogelijkheden bij
darmklachten
De lezing behandelt ontlastingsonderzoek, dat
wordt verzorgd door MGlab&Advies. Centraal
staat zowel de functie van de darm, de daar
aanwezige gunstige bacteriën en meetbare
afwijkingen bij darmklachten. MGlab biedt
een breed diagnostisch pakket waardoor bij
80% van de mensen met klachten de oorzaak
van de klachten kan worden opgespoord. Om
deze analyses te leren interpreteren wordt een
geaccrediteerde dagcursus aangeboden.
ZA. + ZO. 12:00 - 12:50 | HOEKZAAL

Op zoek naar vreugde en liefdes uit vorige
levens. Peter den Haring werkt met (licht)
hypnotische technieken, die voor de meeste
mensen toegang geven tot verborgen of
onderdrukte gebieden in het onderbewustzijn.
Die informatie kan uit vorige levens stammen
maar net zo goed een archetypische
voorstelling uit het zg. collectieve
onderbewustzijn zijn. Je kunt het als geleide
fantasie of bijna-droom ervaren en dat kan je
nuttige en leuke inzichten verschaﬀen.
ZO. 13:15 - 14:05 | BERKENZAAL

ZA. + ZO. 15:00 - 15:50 | WILGENZAAL

MGLAB&ADVIES BV

Overgevoelige mensen, mensen met latente
paranormale vermogens en mensen die moeite
hebben met grenzen stellen en bewaken (vaak
HSP) zullen vaak oververmoeid raken van alle
inspanning om een beetje zichzelf te blijven.
Peter den Haring demonstreert oefeningen
voor het schoonmaken van je aura van al dit
soort niet-eigen energieën. Deze oefeningen
staan ook op zijn CD (na de workshop
verkrijgbaar).
ZA. 11:00 - 11:50 | WILGENZAAL

Mediumschap kan iedereen leren
MEDIUMJACO

Berberine heeft een lange historie als
fytonutriënt en wordt onder andere gebruikt in
de Chinese kruidengeneeskunde. Zo heeft het
een anti-microbiële werking en kan het ingezet
worden bij maag-darminfecties, leaky gut,
maar ook bij diabetes, metabool syndroom,
cardiovasculaire aandoeningen, verhoogd
cholesterol en meer. Aan de hand van
verschillende studies bespreekt Olivia Krom de
verschillende toepassingsgebieden.
ZA. + ZO. 11:45 - 12:35 | EIKENZAAL

ZA. + ZO. 10:45 - 11:35 | ELZENZAAL

MARIA MAGDALENA
EN JEZUS WERELD
SCHOOL

Berberine, metabole aandoeningen
en meer

PROVEN
PROBIOTICA - JUVO
- RESET36
Spreker:
Dr. Nigel Plummer

Bewezen probiotica, de laatste
ontwikkelingen met LAB4 bacteriën
Dr. Nigel Plummer presenteert de uitkomsten
van de laatste klinische trials met LAB4probiotica. Onderzoek bij baby’s, atleten
en mensen met overgewicht (BMI 25 – 30).
De bacteriën van Cultech uit de UK worden
wereldwijd toegepast en worden vaak
gecombineerd met vitaminen, mineralen en
extracten om de werking te ondersteunen.
Lezing is in het Engels.
ZA. + ZO. 13:45 - 14:35 | EIKENZAAL

Lezingen & Seminars
Het geheim van darmgezondheid
QAQAO
NEDERLAND
Spreker:
Roland Spoormaker

De hedendaagse levensstijl ontneemt
ons geleidelijk onze vitaliteit, energie en
gezondheid. Het valt niet mee om uit deze
ongezonde vicieuze cirkel te stappen. Qaqao
heeft het haar missie gemaakt om vitaliteit en
energie toegankelijk te maken voor iedereen.
Snel, natuurlijk en zichtbaar. Wij geven jou het
gereedschap en de mogelijkheden om jouw
gezondheid in eigen hand te kunnen nemen.

De huid en onze gezondheid
STICHTING
INSTITUUT
BLOKDIJK
Spreker:
Willy Blokdijk

ZA. + ZO. 12:45 - 13:35 | EIKENZAAL

ZA. + ZO. 15:15 - 16:05 | BERKENZAAL

Fyto-Micromineralen Levenselixer®
SOMA NATURAL
PRODUCTS
Spreker:
Max van Rooij

De bijzondere eigenschappen van
mineralencomplex uit de Rocky Mountains.
Het is gebleken dat het Fyto-Micromineralen
Levenselixer van Rocky Mountain Phyto
Essentials® van grote betekenis kan zijn bij
het aanvullen van tekorten van mineralen
en sporenelementen. In deze lezing wordt
uitgelegd wat het geheim is achter dit
levenselixer en hoe deze deel kan uitmaken
van het behandelingsprotocol in de
natuurgeneeskundige praktijk.

Where Spirit and Matter Meet
TIMEWAVER INFORMATIONFIELD
MEDICINE
Spreker:
Michael Danz

ZO. 12:00 - 12:50 | WILGENZAAL

SPRINGFIELD
NUTRACEUTICALS
Spreker:
Maxime Vanacker

Sleutelrol Nicotinamide & D-Ribose
in mitochondriale functie en anti
aging
NAD+ (nicotinamide adenine dinucleotide) is
een belangrijke cofactor in veel verschillende
processen in ons lichaam. De productie van
NAD+ neemt af naarmate de leeftijd vordert.
De lichaamseigen productie van NAD+ is
mogelijk via drie verschillende routes. De
eﬃciëntie van die routes is verschillend. De
combinatie van Nicotinamide en D-Ribose
verbetert het niveau van NAD+ in het lichaam.

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

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.

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.
ZA. + ZO. 13:00 - 13:50 | IEPENZAAL

Kiran Valsan over Sri Sri Ayurveda
Spreker:
Kiran Sree Valsan

TimeWaver ontwikkelt medische systemen
die helpen bij het analyseren en behandelen
van de onderliggende oorzaken en relaties
van ziekten in het informatieveld. De
systemen bestaan uit hardware en software
en gebruiken twee fysieke methoden voor
analyse en optimalisatie op het informatieveld.
De TimeWaver-informatieveldtechnologie
ziet bewustzijn en informatie als elementaire
componenten voor diagnose en therapie.
ZO. 15:45 - 16:35 | ELZENZAAL

ZA. 12:00 - 12:50 | WILGENZAAL

SRI SRI AYURVEDA

De huid is de spiegel van ons innerlijk en
geeft onze gezondheid weer. Middels een
Power Point presentatie nemen wij u mee in
de wereld van de huid, zijn aandoeningen,
zijn spiegelwerking van onze gezondheid en
onze emoties. Wat doet een litteken met onze
gezondheid en wat kunnen we eraan doen?

TS HEALTH
PRODUCTS

De kracht en voordelen van hoge
biologische beschikbare liposomaal
in poedervorm

ZA. + ZO. 14:15 - 15:05 | BERKENZAAL

Wat is het voordeel van de inzet van een
liposomaal in uw praktijk? Vanuit veel
onderzoek blijkt dat vitamine C in hoge
doseringen veel goede resultaten kan bieden.
Maar daarbij horen ook uitdagingen als de
tolerantie en therapie trouw van de cliënt.
Aan de hand van praktijk casussen worden de
voordelen en mogelijkheden besproken bij een
breed scala aan indicaties.

ZO. 11:00 - 11:50 | IEPENZAAL

ZA. 14:00 - 14:50 | IEPENZAAL

Spreker:
Marion Schaatsbergen

Lezingen & Seminars

TS HEALTH
PRODUCTS
Spreker:
Lysbeth Mulder

De rol van celzouten bij de
spijsvertering
In de lezingen zullen we ingaan op een gedeelte
van het spijsvertingstraject en de invloed
van het microbioom. Het herkennen van de
specifieke ondersteuningsmogelijkheden
met Schusslerzouten in de therapeutische
praktijk. Betrokken weefsels, orgaanfuncties
en verschillende klachten van het
spijsverteringstraject zullen worden toegelicht
vanuit de celzoutwerkingsgebieden.

Contact maken met je innerlijke kind
– de sleutel tot heling

UITGEVERIJ
PANTA RHEI

Er zijn veel boeken geschreven over het
werken met je innerlijke kind. Maar deze
kennis in de praktijk omzetten is niet
vanzelfsprekend. Hoe maak je een dergelijk
contact? Welke methoden bevorderen dit?
En wat betekent eigenlijk ‘contact’ met
je innerlijke kind? In deze lezing gaan we
dieper in op de verschillende methoden en
contactmogelijkheden. Welke rol spelen
lichaamswerk en Mindfulness hierbij?

Spreker:
Martien Janssen

ZA. + ZO. 15:00 - 15:50 | IEPENZAAL

TS HEALTH
PRODUCTS
Spreker:
Jef Strubbe

Bach remedies... unieke parel in de
geneeskunde
In deze lezing zullen we toelichten dat deze
uitspraak van Dr. Bach terecht is door de
complementaire waarde van zijn bloesemtherapie
aan te tonen. Meteen kan dan ook duidelijk worden
hoe de Bach remedies een bijdrage kunnen
leveren in onze groei naar innerlijke vrijheid en
de bewustwording van wie we werkelijk zijn en
waarom bijgevolg open-minded therapeuten in
hun begeleidingswerk complementair beroep
doen op de Bach remedies.

ZO. 16:00 - 16:50 | HOEKZAAL

Voorkom Hart- en vaatziekten –
Veeg je aderen schoon

VITAL20

Hart- en vaatziekten, cholesterol,
aderverkalking? Ja er is wat aan te doen.
Fysiek en geestelijk minder energie? Ja er
is wat aan te doen. Tijdens de lezing praten
we over oorzaak en gevolg. Wat zegt de
wetenschap en wat leert de dagelijkse praktijk.
En vooral, wat kun je er zelf aan doen.

Spreker:
Drs. Ben Nordemann

ZA. + ZO. 15:00 - 15:50 | IEPENZAAL

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.

Zoekwoord om de app
in de stores op te roepen:

internationaal therapeut

ZA. + ZO. 11:45 - 12:35 | ELZENZAAL

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

Heel handig is de app voor lezingen
Download de APP van Internationaal Therapeut op uw smartphone bij Google Play of de Apple Store.
U heeft dan de hele beurs bij de hand en dus ook de lezingen. U ziet dan alle lezingen in een
overzichtelijk schema, wanneer en waar ze plaatsvinden en u kunt de door u gewenste bij te wonen
lezingen markeren met een schakelaar, zodat u 10 minuten voor aanvang een signaal krijgt.

Internationaal Therapeut

Lezingen
Zaterdag

Expo Houten (bij Utrecht)
Zaterdag 17 en
Zondag 18 november 2018

Ontdek de beurs

Exposanten

i

Zondag

Naam Zaal
Titel lezing / voordracht
Naam spreker
Naam organisatie
Tijd van / tot

Gezond Nieuws

Schakelaar om lezing te
markeren zodat u 10 minuten
voor begin van de lezing
een signaal krijgt.

Sfeerimpressie

Naam Zaal

Berichten

Titel lezing / voordracht

Bezoekerskaarten
Beurs in agenda

Terug

Titel Lezing
Tijd van / tot
Naam Zaal
Naam spreker
Naam organisatie

Titel lezing / voordracht

Lezingen
Aanbiedingen

<

Naam spreker
Naam organisatie
Tijd van / tot

Korte beschrijving van
de inhoud van de lezing

