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Emotional Freedom Techniques
EFT is een krachtige methode om, de naam zegt het
al, emoties te bevrijden. Emoties die zich hebben
vastgezet (anders zou je ze natuurlijk niet hoeven te
bevrijden). Dit vastzetten gebeurt vaak in een emotionele situatie waarin je lijf wel zou willen wegrennen
of willen vechten maar waarin je het niet kunt (de
ander is groter of sterker of machtiger) of niet mag
(dat hoort niet, je moet je aanpassen, dat kun je niet
maken). Tijdens deze korte workshop leer je de EFT
basisprincipes. Wat de functie is van emoties, hoe je ze
vastzet en welke emotionele en lichamelijke klachten
je daarvan kunt krijgen. Ook leer je hoe EFT werkt en
hoe en wanneer je het kunt toepassen.
Datum: 9 juni. Tijd: van 19.30 tot 22.00 uur. Kosten: 25
euro. Docent: Siemen Banga. Locatie: Balk. Opgeven:
info@evenwijs.nl

Allergie weg
van ongeneeslijk naar ongelofelijk
Een allergische reactie wordt ‘gedaan’ door je immuunsysteem. Dit systeem wordt beïnvloed door dat wat
zich voordoet. Denk aan een bacteriële infectie. Het
systeem komt ook in beweging bij een denkbeeldig
gevaar. Je hoofd kan heel goed ‘apen en beren’ creëren. Je maakt je eigen gevaar (waar). En dan hebben
we nog het onderbewuste. Die doet ook mee aan het
theater van de allergie. In deze workshop leer je hoe
een allergie zich ontwikkelt. Met een aantal eenvoudige technieken neutraliseren we een allergische reactie
en verbreken de verbinding.
Deze workshop is toegankelijk voor iedereen en het
succes om van een allergie af te komen is voor 90% verzekerd. Alle allergische reacties komen in aanmerking.
Datum: 27 juni. Tijd: van 9.30 tot 16.00 uur. Kosten: 95
euro. Docent: Siemen Banga. Locatie: Balk.

9 juni - EFT - workshop
19 juni - Voeding II - dagje koken
27 juni - Allergie Weg - workshop
3 juli - Piramide Ervaringsdag
1 sept - Neuroregulatie - themadag
13 sept - Start voeding I - basiscursus
29 sept - Parkinson - themadag
16 okt - Endocannabinoïden - BrainQ
18 okt - Start Farmacologie - ONT module
29 okt - ADHD - BrainQ

DPP-IV

Dipeptidylpeptidase IV of CD26 (dat is hetzelfde) wordt
overal in je lichaam aangemaakt. Het is een enzym met
meer dan 70 functies. In de darm bijvoorbeeld breekt
het Substance P af. Daardoor werkt het pijnstillend.
Ook heeft het een functie bij de instandhouding van
het darmslijmvlies en remt het het immuunsysteem in
je darmen waardoor je geen reactie krijgt op voedsel-antigenen of ontstekingen in je darmwand.
In de luchtwegen voorkomt het de aanhechting van bacteriën en vermindert het histamine reacties. Iets waar
vooral astma- en hooikoorts patiënten baat bij hebben.
In het bindweefsel reguleert het enzym de groei en
differentiatie van structuren. Daardoor blijven spieren, gewrichten, kraakbeen en botten optimaal. Wil
je botten bouwen, heb je dus DPP-IV nodig.
In de bloedbaan breekt het enzym fibrine (dus bloedstolsels) af en draagt het
bij aan de viscositeit. Ook stimuleert
het de doorbloeding en de wondheling.
Immunologisch heeft het enzym een beschermend
effect. Het gaat de translocatie van virussen tegen
en breekt cytokinen (boodschapperstoffen die het
immuunsysteem activeren) af. Daardoor zorgt het
ervoor dat een immuunreactie niet doorschiet maar

ook daadwerkelijk stopt. DPP-IV stimuleert bovendien
de apoptose (celdood) van kankercellen en de werking
van tumor-suppressor-genen.
In de hersenen breekt DPP-IV amyloïde-plaques af. Dit zijn een soort
eiwitclusters die veel voorkomen
bij Alzheimer en Parkinson patiënten. Ook reguleert het enzym
het Glutamaat-GABA evenwicht.
Dit neurotransmitter evenwicht voorkomt blijvende onrust, concentratieproblemen, depressie en (uiteindelijk)
hersenschade.
DPP-IV is dus écht iets waar je lichaam baat bij heeft
en je kunt je voorstellen dat een gebrek veel gezondheidsklachten in de hand werkt.

Praktijkvoering
Na het behalen van een vakdiploma kun je starten met een praktijk.
En dat is soms makkelijker gezegd
dan gedaan. Eerst moet je over de
drempel dat je het kunt en dat je
(al) genoeg weet om een ander te
kunnen helpen. Dan moeten er een
aantal praktische zaken geregeld
worden zoals een praktijkruimte
en de inrichting daarvan.
Je zult moeten laten weten dat je een praktijk bent
begonnen zodat patiënten je weten te vinden. En dan
nog het financiële deel. Praktijkvoering gaat namelijk
niet alleen over zorg verlenen, maar ook over ondernemen. En dat betekent dat je een aantal zaken ook écht
zakelijk moet (kunnen) aanpakken. Je bent als je voor
jezelf begint namelijk helemaal eigen baas. Jij bent de
directeur, dus verantwoordelijk voor het hele reilen
en zeilen in je bedrijf(je). Tijdens deze cursus gaan we
intensief met al deze thema’s aan de slag.
Data: 3 nov, 9 dec, 26 jan & e-learning. Kosten: 320 euro.
Docent: Jeroen le Duc. Opgeven: info@evenwijs.nl.

Omdat het wetenschappelijk te
verklaren valt, wil nog niet
zeggen dat het geen wonder
zou zijn...

Topdag - de invloed van voeding op je gezondheid
Eten doen we dagelijks, vaak volgens vaste patronen.
En uiteraard zijn we ervan overtuigd dat we het goed
doen. Iedere dag maken we keuzes. Maar maak je nou
de ‘juiste keuzes’ in je voeding? De ene beweert dit en
de andere zegt dat.
Tijdens deze introductie over
voeding vertel ik hoe het écht
zit - biochemisch én fysiologisch.
Wat de invloed is van ‘moderne’
levensmiddelen. Wat het échte
verschil is tussen roomboter en
margarine. Waarom je eiwitten
nodig hebt, etc. etc.
Vragen die er leven worden zoveel mogelijk meegenomen. Aan het einde van de dag weet je hoe het zit.
Dán kun je eten voor je gezondheid!
Donderdag 30 september van 9.30 tot 16.00 uur. Locatie: Balk. Kosten: 65 euro (twee halen, één betalen).
Docent: Dorothé Lueb. Opgeven: info@evenwijs.nl

Verteer je spijs

In het spijsverteringskanaal verwerk je je voedsel. Tastbaar voedsel maar ook geestelijk emotioneel voedsel.
Indrukken, stress en spanningen hebben erg veel invloed op je spijsvertering. Zo kun je je (maag) opvreten
van ergernis of pijn in je buik krijgen door spanningen.
Afbreken, opnemen en loslaten horen bij de spijsvertering. Opnemen gaat meestal vanzelf. Loslaten is vaak
moeilijk. Spijsverteringsklachten hebben dan ook vaak te
maken met (een onvermogen tot gedoseerd) loslaten.
Loslaten van daadwerkelijke voedingsresten maar vooral
loslaten van geestelijk emotionele zaken.
Levende voeding (groenten, fruit, noten, vis, vlees)
bestaat niet alleen uit iets tastbaars, het bezit ook
levenskracht. Hoe meer voedsel (door een fabriek
bijvoorbeeld) bewerkt is hoe meer dit ten koste gaat
van de oorspronkelijke levenskracht. Het wordt meer
vulling dan voeding. De levenskracht van voeding komt
vrij bij het verteren ervan. Dit is ook precies de opbouwende kracht van voeding en
datgene wat écht voedt. En dat
merk je ook. Biologisch dynamische voedingsmiddelen bijvoorbeeld, geven meer verzadiging
dan die uit de bioindustrie. En
zet maar eens je tanden in wilde
planten of dieren. Ze vullen je
enorm (met levenskracht).

Gezonde Praktijken in de keuken

Sandra (moedernatuur.nu), Ilona (stoergezond.nl),
Tamara (degoedev.nl) en Bianca (gezondinjevel.nu)
hebben een bijzonder leuk en handig receptenboek
gemaakt. Er staan 10 weekmenu’s in. 150 Recepten
voor ontbijt, lunch en diner, lekkere verantwoorde
zoetigheden, dressings en kruidenmixen. Verrassend
eenvoudige recepten zonder ingewikkelde ingrediënten plus per week een handig boodschappenlijstje.
Gezond genieten dus. Het boek is bij de hierboven
genoemde auteurs te verkrijgen. Ook hebben we een
stapel op de locatie in Balk liggen.

Ontbijt pannenkoeken
1 rijpe banaan
2 eieren
2 el amandelmeel
1 el kokosmeel
1/2 tl bakpoeder
plakjes appel
kaneelpoeder
kokosolie
Doe alle ingrediënten met uitzondering van appel en
kaneel in een blender en mix het tot een gladde massa. Giet een deel van het beslag in een koekepan met
kokosolie. Leg plakjes appel in het beslag en bestrooi
met kaneel. Bak de pannenkoeken op een matig vuur.

DPP-IV remmers

Dipeptidylpeptidase wordt door veel weefsels aangemaakt. De capaciteit is een genetisch dingetje. Sommige mensen maken weinig, anderen juist heel veel.
Het eerste en belangrijkste om te weten is dat DPP-IV
misbruikt kan worden voor een nevenfunctie waardoor het z’n normale functie niet kan uitvoeren. Een
van die nevenfuncties is het opruimen van exorfinen.
Exorfinen zijn stofjes die een morfine-achtig effect
hebben. Ze geven je, als je ze niet afbreekt, een lekker
gevoel maar werken ook erg verslavend. Je hebt er (net
als van andere verslavende stoffen) ook steeds meer
van nodig om het lekkere gevoel te blijven houden. Het
lichaam wil exorfinen afbreken omdat ze neurotoxisch
zijn. Neuronaal weefsel gaat er écht stuk van. Zo veroorzaken exorfinen aandachts- en leerstoornissen maar
ook onrust, depressieve klachten en moeheid.
Exorfinen krijg je binnen als je gliadine bronnen (gluten), caseïne bronnen (melk en kaas) of soymorfine
bronnen (sojaproducten) eet. Hoe meer je deze producten op je menu hebt staan, hoe meer exorfinen je
binnenkrijgt. Als de hoeveelheden jouw DPP-IV capaciteit overstijgen ga je gevoeliger worden voor diverse
klachten. Je merkt bovendien dat je (feitelijk) verslaafd
bent geraakt aan brood, kaas of sojaproducten. Je mist
ook écht iets als je het desbetreffende product niet
krijgt, namelijk het morfine-achtige effect.

Vacature’s Darmspecialist
De darmspecialist is een snelgroeiend bedrijf waar
mensen met darmklachten zonder diagnose, het Prikkelbaar Darmsyndroom, de Ziekte van Crohn en Colitis
Ulcerosa begeleid worden richting volledig herstel. De
darmspecialist vormt een brug tussen de alternatieve
en reguliere geneeskunde met DNA-, bloed- en ontlastingsonderzoeken.
De darmspecialist zoekt Orthomoleculair/ Epifysiologisch/ Epigenetisch geschoolde therapeuten,
voedingsspecialisten, een sales manager met orthomoleculaire kennis, een social mediaspecialist en een
schrijftalent die blogs en artikelen kan schrijven over
vakinhoudelijke onderwerpen.
Op www.darmspecialist.com/werken-bij lees je de
volledige vacatures en kun je reageren.

Exorfinen wil je dus niet en DPP-IV wil je juist wel.
DPP-IV kan weer doen wat het zou moeten doen als
je exorfine bronnen uit je voeding haalt. En besef: de
helft minder is toch écht de helft minder. Je kunt ook
nog de eigen aanmaak van DPP-IV verbeteren door je
darmflora te optimaliseren.
Een aanvullend hulpmiddel in deze problematiek kan een
DPP-IV supplement zijn. Exendo bijvoorbeeld heeft een
uitermate effectief werkende samenstelling. Dit supplement helpt je bij het afbreken van exorfinen en optimaliseert je eigen DPP-IV spiegels. Vooral ook omdat er naast
DPP-IV verschillende andere enzymen en behulpzame
bacteriën (Lactobacillus Rhamnosus) in zitten.
Exorfinen eruit en DPP-IV erin. Dat kan alleen maar
(gezondheids)winst opleveren. Ik zou zeggen: doen!

ADHD therapeut - masterclass
ADHD staat voor ‘Attention Deficit Hyperactivity
Disorder’, ADD voor ‘Attention Deficit Disorder’. Bij
ADHD staat hyperactiviteit centraal, bij ADD staat het
aandachtstekort op de voorgrond.
Tijdens deze masterclass worden de laatste epigenetische ontwikkelingen betreffende de oorzaken en de aanpak van ADHD en glutamaatproblematiek behandeld.
Na deze BrainQ masterclass ben je in staat om: oorzaak
en gevolg te onderscheiden; de pathologie van de
zorgzoeker systematisch te benaderen; op de juiste
wijze professionele hulp te verlenen.
Data: 29 en 30 oktober. Kosten: 245 euro.
Docent: Dorothé Lueb. Opgeven: info@evenwijs.nl.

Veertje
In alle rust zo helemaal zonder
haast, op stralen van eenvoud
en licht, lieflijk, als een engel
bijna dwarrel je precies op
de plek van je zijn, net een
veertje

Endocannabinoïde Systeem - masterclass
Het endocannabinoïde systeem (ECS) is verantwoordelijk voor de regulatie van talrijke processen zoals
het glucose- en lipidenmetabolisme, pijnverwerking,
ontstekingen, allergieën, leptine, geheugen, verslavingsgevoeligheid, oxidatieve en nitrosatieve stress
en de HPA-as.

Zondag 11 juli van 13.00 tot 17.00 uur

DAG

Kom binnen, hier is het gezellig. Drink een kopje koffie
of thee. Maak een praatje. Laat je informeren en inspireren, bekijk het cursusmateriaal en volg een proefles.
Proeflessen staan ingeroosterd van 13.30 tot 14.15 uur
en van 15.15 tot 15.45 uur.
Je bent meer dan welkom op de Dubbelstraat 4 in
Balk. Kijk op www.evenwijs.nl voor meer informatie.

Voeding II - praktijkdag koken
De oermens in ons heeft behoefte aan voeding, niet
aan vulling. Sowieso functioneert ons lichaam beter als
we het voorzien van de juiste stoffen: eiwitten, vetten,
vezels, vitaminen, mineralen en fytonutriënten. Dan
werkt voeding gezondheidsbevorderend.
In deze praktijkcursus leggen we een uitstekende basis
voor een gezonde voedingsstijl. Uitgangspunt is voeding zoals het oorspronkelijk bedoeld was.
Pakjes en zakjes, geraffineerde suikers, melkproducten, granen en geur- kleur- en smaakstoffen komen
le
er niet aan te pas.
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Datum: 19 juni. Tijd: 9.30 tot 16.00 uur.n plaatse
Kosten: 75 euro. Opgeven: info@evenwijs.nl

Evenwijs Online Studiehuis

Je zoekt informatie over voeding? Je ziet door de
bomen het bos niet meer? Je vraagt je af hoe het zit
met je vertering? Je wilt iets veranderen in je voedingspatroon maar je weet niet hoe? Dan is onze online
voedingscursus écht iets voor jou!
Kijk op: online-studiehuis.evenwijs.nl

In deze tweedaagse BrainQ masterclass bespreken
we de aansturing van het ECS, met de verschillende
receptoren, agonisten, enzymen, transporteiwitten
en enhancers.
Data: 16 en 17 oktober. Kosten: 245 euro.
Docent: Dorothé Lueb. Opgeven: info@evenwijs.nl.

Je leert het bij

