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Update 5-9-2020 
 
Vitaily: ‘broodnodige’ suppletie om je gezondheid een boost te geven 
 
Ik had het in de vorige nieuwsbrief al kort aangekondigd, maar ik ben zelf echt heel erg blij met 
Vitaily. Hierin zitten echt de belangrijkste stoffen die bijna alle mensen (volgens wetenschappelijk 
onderzoek) dagelijks te kort komen. Dit omdat er door verarmde grond, transport, opslag, etc veel 
minder voedingswaarde in onze producten zitten dan een halve eeuw geleden. Wanneer je 
gezondheid je lief is ontkom je eigenlijk niet aan een basis suppletie (maar dat is natuurlijk mijn 
oprechte mening).  
Van de week werd ik weer veel benaderd om weer bestellingen te doen bij o.a. Bonusan waar ik 
voornamelijk mijn supplementen vandaan haal(de). Maar dit is misschien een betere oplossing.  
Je krijgt echt alle belangrijke supplementen in één dagelijks (goed biologisch afbreekbaar / kan 
gewoon in GFT bak) zakje. Ook ter ondersteuning van je immuunsysteem wat in deze coronatijd 
misschien wel een goede optie is. Maar het doet veel meer dan dat. Kijk maar eens op de 
afbeelding op de volgende pagina.  
Het is te bestellen in verpakkingen voor een maand, voor een kwartaal of zelfs voor een jaar. 

 
Druk op Vitaily-basis-maand wanneer je het voor één maand wil uitproberen en voor slechts € 2,- 
per dag je gezondheid een enorme boost wil geven 
 

 
Druk op Vitaily-basis-kwartaal wanneer je het voor één kwartaal wil uitproberen en voor slechts  
€ 1,75 per dag je gezondheid een enorme boost wil geven 
 

  
 
Druk op vitaily-basis-jaar wanneer je er echt voor wil gaan je lichaam het gehele jaar goed te 
verzorgen en daarmee je gezondheid een enorme boost te geven. Voor deze optie wordt het 
meest gekozen en kost je slechts € 1,50 per dag. 

Gezondheid boost voor 

€ 2,- per dag 

Gezondheid boost voor 

€ 1,75 per dag 

Gezondheid boost voor 

€ 1,50 per dag 

https://vitaily.nl/afrekenen/vitaily-basis-maand/ref/66/?campaign=nieuwsbriefseptember
https://vitaily.nl/afrekenen/vitaily-basis-kwartaal/ref/66/?campaign=nieuwsbriefseptember
https://vitaily.nl/afrekenen/vitaily-basis-jaar/ref/66/?campaign=nieuwsbriefseptember
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Wat zit er dan in een Vitaily zakje? 

In deze tabletten zitten precies die voedingsstoffen waarvan uit onderzoek bekend is dat mensen 
in het westen die vaak tekortkomen: omega-3, vitamine D3, vitamine K, jodium, selenium en 
magnesium, plus de voor de opname en verwerking hiervan behulpzame stoffen vitamine A, 
vitamine B6, taurine en L-glycine. De naam Vitaily is een samenvoeging van de woorden ‘vital’ en 
‘daily’, dus: elke dag vitaal. Ik vestig graag je aandacht op deze doordachte combinatie van vitale 
voedingsstoffen, samengebracht in de juiste verhouding en dosering. 
 
De laatste maanden zijn ook verschillende publicaties verschenen van tekorten die mensen 
enerzijds vatbaarder maken om met het coronavirus besmet te worden en anderzijds ervoor 
zorgen dat mensen na besmetting minder goed en snel herstellen, namelijk:  

 een tekort aan vitamine K2  
 een tekort aan vitamine D3 en magnesium  
 een tekort aan selenium  

 
Verder zijn omega 3-vetzuren en jodium ook essentieel voor een goede werking van het 
immuunsysteem.  

Laten we even naar de basis gaan:  
Alle systemen in het lichaam kunnen hun werk 
pas goed uitoefenen als ze krijgen wat ze nodig 
hebben. Daarom heb ik in mijn boek ‘In 10 
stappen je gezondheid in eigen hand’ het 
belang van divers eten duidelijk benoemd. Dan 
heb je namelijk sowieso meer kans om meer 
voedingsstoffen binnen te krijgen.  

   Dat is vrij logisch, toch?  
Hier ligt gelijk de grote uitdaging, omdat bijna 
iedereen door het moderne leven - waaronder 
het voedingspatroon - tekorten heeft en uit 

balans raakt, met onder andere overgewicht als gevolg. Naast een gezonde leefstijl verdienen de 
juiste basissupplementen hier een centrale plek. 
 
Vandaar dat ik zo blij ben met Vitaily. Dan heb je alle belangrijke voedingsstoffen die, o.a. een 
belangrijke rol spelen bij het sterk houden of maken van ons immuunsysteem, in één (biologisch 
afbreekbaar) zakje. 
 

Er zijn dus 3 verschillende opties om Vitaily te bestellen: 

Maandpakket: klik op Vitaily-basis-maand  voor slechts € 2,- per dag  

Kwartaalpakket: klik op Vitaily-basis-kwartaal  voor slechts € 1,75 per dag  

Jaarpakket: klik op vitaily-basis-jaar  voor slechts € 1,50 per dag. 

 
Help je lichaam optimaal te kunnen (blijven) functioneren.  

- Eet gezond 
- Beweeg voldoende 
- Neem voldoende rust 
- Ter ondersteuning extra suppletie van vitaminen en mineralen 

https://oersterk.acemlna.com/lt.php?s=37fd0cf6f573e29be670f7eee2fba3ba&i=833A1182A1A120459
https://oersterk.acemlna.com/lt.php?s=37fd0cf6f573e29be670f7eee2fba3ba&i=833A1182A1A120460
https://oersterk.acemlna.com/lt.php?s=37fd0cf6f573e29be670f7eee2fba3ba&i=833A1182A1A120461
https://oersterk.acemlna.com/lt.php?s=37fd0cf6f573e29be670f7eee2fba3ba&i=833A1182A1A120462
https://oersterk.acemlna.com/lt.php?s=37fd0cf6f573e29be670f7eee2fba3ba&i=833A1182A1A120463
https://oersterk.acemlna.com/lt.php?s=37fd0cf6f573e29be670f7eee2fba3ba&i=833A1182A1A120464
https://vitaily.nl/afrekenen/vitaily-basis-maand/ref/66/?campaign=nieuwsbriefseptember
https://vitaily.nl/afrekenen/vitaily-basis-kwartaal/ref/66/?campaign=nieuwsbriefseptember
https://vitaily.nl/afrekenen/vitaily-basis-jaar/ref/66/?campaign=nieuwsbriefseptember
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Help de allerkleinste wezens 

De allerkleinste wezens kunnen wij 
met ons fysieke oog niet waarnemen, 
maar door een microscoop krioelt het 
van een jewelste.  
Toch lijkt elk klein wezentje precies te 
weten wat het moet doen. Verrassend 
en toch oeroud.  
Je vindt ze in je darmen, rond al je 
cellen, maar ook in de aarde en in onze 
voeding. Deze kleinste wezentjes zijn 
zeer nuttig en essentieel voor ons 
bestaan hier op aarde. Ze vervullen 
ontelbare taken ten dienste van de 
natuur en ook jouw innerlijke natuur.  

Door deze zeer kleine families blijven we gezond.  
Deze micro-organismen (bacteriën (pro-biotica), maar ook virussen en schimmels) houden ons 
dus gezond. Toch is er een bedreigende en zeer ongezonde leefomgeving ontstaan voor hen, 
maar dus ook voor ons. Met het uitrollen van het allernieuwste internet is nooit rekening 
gehouden met alle levende wezens. De uitwerking is heftig en verwoestend. Deze nieuwe 
straling verwoest vooral onze allerkleinste wezentjes, in de aarde, in ons lichaam, bij alle 
dieren, vogels en vissen.   
 
Op dit moment zijn er al vele lantarenpalen uitgerust met dit alles doordringende internet. De 
frequenties worden langzaam opgeschroefd en ongemerkt sterven er miljarden van de 
allerkleinste wezens in de natuur en in ons.  
 
Als wij hen beschermen, staan deze fantastische wezentjes ten dienste van onze gezondheid 
en van de totale aarde.  
 
3 (nieuwe) inzichten voor ons immuunsysteem 
Door Rineke van den Berg 
 
Alleen maar aan het immuunsysteem werken en 
oppompen is mijns inzien tekort door de bocht. 
Natuurlijk boosten we met voldoende vitamine C 
en zink/selenium ons complete afweersysteem, 
maar er is meer nodig.  
Tijdens een seminar over de werking van het 
menselijke immuunsysteem werden mij een 
aantal feiten bevestigd.  
Wat nieuw voor mij was is dat deze 3 inzichten 
onlosmakelijk met virus- bacteriële infecties en 
ontstekingen te maken hebben. Ja zelfs 
ontlasten en bekrachtigen deze 3 methodes 
elkaar en werken samen tot een krachtig 
geheel.  
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1. Immuunboosten en afvoeren van toxines 
 
Vitamine C (Natriumascorbaat) helpt niet alleen het immuunsysteem, 
maar Natriumascorbaat werkt preventief tegen hartaanvallen en is in 
staat om aderverkalking tegen te werken. Het speelt tevens een 
belangrijke rol bij het behandelen van chronische en acute 
ontstekingen. Het zou ook anti-carcinogeen kunnen werken. 
Ook worden door Vitamine C in het algemeen toxines afgevoerd en 
zodoende wordt het lichaam ontlast en weerbaarder tegen ziekten. 
Vitamine C is preventief in te zetten, maar ook in acute situaties. 
Vitamine C conserveert het vocht en helpt de vochthuishouding in het 
lichaam en herstelt het collageen in de bindweefsels o.a. van de huid. 
(noot van Iñez: ik heb hier vaak over gesproken ivm cholesterol)  
 

 
2. Ontdoe jezelf van gifstoffen en Electro smog 
 
Het aloude Epsomzout, of Engels bitterzout werkt zowel van binnen als buiten opschonend. 
Bijvoorbeeld kan een simpel voetbad via de voeten veel toxines verwijderen, maar deze 
krachtpatser doet nog veel meer! 
Gifstoffen die wij jaren lang hebben opgeslagen in onze weefsels, maar vooral in de huid, worden 
losgemaakt en afgevoerd via de huid (ons grootste orgaan). 
Een ligbad met Epsomzout geeft niet alleen een ontgiftende werking maar ontdoet ons ook van 
electro smog. Hoe zou je kunnen denken? Als wij veel vervuilingen van geraffineerde voeding, 
pesticides, medicijnresten, toxines uit water en lucht in ons lichaam hebben dan staan we nog 
meer open voor straling van allerlei aard. Andersom is ook waar. Straling maakt dat de cellen als 
het ware meer open staan waardoor er meer belemmerende stoffen binnen kunnen komen. De 
cellen raken overbelast en gaan zich "ziek" gedragen. 
Ook kun je gemakkelijk de darmen een schoonmaakbeurt geven met Epsomzout. Epsomzout geeft 
een laxerende werking. Gebruik niet teveel in één keer en ga niet te lang door. Eén of twee dagen 
is vaak al voldoende. 'S avonds voor het slapen gaan een glas lauw water met een theelepel 
Epsomzout. 
Epsomzout heeft vele uiteenlopende toepassingen. Prachtig wat de natuur ons schenkt, zonder 
enige verontreiniging. Dit speciale zout is een ware weldaad voor je gezondheid.   

  
  
3. Geef jouw eigen oeroude "bacteriën" de kost 

 
Ze zijn met miljarden en zo oud als het menselijk ras bestaat (of zelfs ouder). Ze heten 
mitochondriën. Ze bevinden zich in alle cellen, en werken dag en nacht ten bate van jouw totale 
gezondheid. Deze verborgen "vriendjes" werken als energiecentrale's en zetten de celstofwisseling 
aan.  
Hoe jouw oeroude bacteriën voor jouw immuunsysteem 
werken.  
De mitochondriën werken het best als er voldoende goede en 
natuurlijke voeding binnenkomt. Het lievelingsgerecht is 
Magnesium (zit ook in Vitaily) in de meest zuivere vorm. Deze 
stof zet ze lekker aan het werk zodat je energiecentrales 
blijven werken, maar ook de celstofwisseling verbeterd.  
 
Het DNA  van deze oer bacteriën is veel oorspronkelijker dan 
dat van ons, maar tevens toont het wel gelijkenissen. Je zou het zo kunnen zeggen; het oer DNA 
van deze mitochondriën laten ons tot in de kern zien hoe wij onszelf kunnen herstellen tot volledig 
potentieel. Samenwerken is hierbij het sleutelwoord.  
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Vanwege hun oorspronkelijkheid  kunnen ze niet goed met antibiotica en chemicaliën (evenals wij). 
Van deze stoffen sterven ze massaal. Wat zich direct vertaalt in energieverlies, onrustige cellen, 
verminderde weerstand, slappe spieren, een slecht werkend en/of overprikkeld zenuwstelsel en 
snellere veroudering. 
Zonder Mitochondriën is er geen leven mogelijk.  
 
Mitochondriën werken perfect als er voldoende Magnesium aangeleverd wordt. Daarom wordt 
Magnesium ook wel de vonk van het leven genoemd. 
 
Jouw immuunsysteem bekrachtigen tot in de kern van alle lichaamscellen, de juiste voeding aan te 
leveren aan jouw eigen oeroude vrienden. Zij werken immers keihard om ons gezond te houden en 
tijdens ziek-zijn weer beter te maken.  
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
 

Je eigen biopolarisator maken 
 
Even correctie hierover. Althans het is meer een misverstand uit de weg 
helpen. Omdat ik het in de vorige nieuwsbrief over mijn ketting had 
waarin ook een shungite steen zit hadden verschillende mensen het idee 
dat ze een ketting gingen maken als biopolarisator. Maar dat is niet het 
geval. Er worden naast de shungite stenen (die de bescherming vormen) 
verschillende andere materialen gebruikt en in een glazen pot gedaan. Dat 
kan ook andere vormen gaan aannemen dan welke ik zelf heb gemaakt. 
maar het is dus in ieder geval niet alleen een shungite steen aan een 

hanger. Hieronder wat extra informatie over de Shungite stenen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veredelen onder extreme druk  

geschreven door Rineke 

Zie jij jouw zorgvuldig opgebouwde wereld afbrokkelen onder de extreme 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 
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Speech Robert F. Kennedy Jr. in Berlijn (Nederlands ondertiteld) 
 
Excuus voor degene die echt helemaal ‘CORONA-MOE’ zijn. Ja, wie niet eigenlijk. Maar ik kan het 
toch niet laten dit bericht door te sturen naar jullie. Doe er mee wat je wil. Je kan het ook weer 
gewoon overslaan. Verder staan in deze nieuwsbrief alleen ‘weetjes’ en leuke ‘workshops’ om je 
gezondheid te bevorderen. Dat houdt de boel wellicht weer in balans  
 
Robert was vorig weekend in Berlijn en daar waren veel meer mensen op de been van over de hele 
wereld dan wij via de mainstream media moeten geloven. 
Ook in Londen en op andere plaatsen kwamen er velen massaal in actie maar wel op vredige wijze. 
De politie in Berlijn ging om 2.00 uur overstag en de helmen gingen af, zij hielden deze in hun 
handen voor hun buik om zo gehoor te geven aan het aanwezige publiek.  
Hoe belangrijk is het voor je om te beseffen wat de noodwet voor gevolgen kan hebben? 
. 

 
 
 
 
 
Klik hieronder om de 
speech te beluisteren. 
Is Nederlands 
ondertiteld.  
 
In mijn beleving een 
aanrader. 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7HOI8q-dQ7E&feature=emb_title  
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

 
Agenda Unique Therapie: 
 

Rugfitlessen (elke week) : Wederom veranderde tijden ! 
Maandag NIEUWE TIJD 15.30 – 16.30 uur  (vanaf 7 september) 
Woensdag NIEUW! 17.30 – 18.30 uur  (vanaf 2 september) 
Donderdag NIEUWE TIJD 16.30 – 17.30 uur   (vanaf 3 september) 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7HOI8q-dQ7E&feature=emb_title
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Workshop Spiertesten (vanwege groot succes meerdere data voor deze workshop) 

Voor meer informatie over deze workshop klik op spiertesten 
Voor inschrijfformulier spiertesten klik hier  

NIEUWE DATA! 
zaterdag 19 en zondag 20 september 12.00 – 17.00 uur 
dinsdag 22 en woensdag 23 september 12.00 – 17.00 uur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Workshop in 1 dag je vitaliteit optimaliseren 
Voor meer informatie over deze workshop klik hier 
Druk op inschrijfformulier om u in te schrijven 
Zaterdag 24 oktober 2020 9.30 – 17.00 uur inloop 9.00 uur NIEUW! 

 
 

Cursus in 10 weken je gezondheid in eigen hand 
Voor meer informatie betreffende deze cursus klik hier 
Druk op inschrijfformulier om u in te schrijven 

 
Maandag  14-9 t/m 13-11 19.00 – 20.15 uur 
Dinsdag  15-9 t/m 14-11   9.00 – 10.15 uur 
 
 

Workshop Juno Burger: The Invitation bij de Lichtplaats  
Zaterdag 10 oktober 14.00 – 1630 uur inloop 13.30 uur  

Opgeven voor deze workshop via Edith: interesse? Stuur dan een mail naar 
Yogastudiolicht@ziggo.nl  
 
 

Workshop je eigen biopolarisator maken: door Rineke van den Berg NIEUW! 

wat Roy en Helen van de workshop ‘leren spiertesten’ vonden 

In het warmste weekend van het jaar hebben mijn man en ik de cursus leren spiertesten 
gevolgd. En ik kan zeggen dat dit meer dan de moeite waard was. Wauw! Voor ons heeft het 

al zoveel betekent. Beter leven door bewuster te zijn wat we tot ons nemen door te 
luisteren naar je lichaam. Dank Inez voor deze zeer inspirerende workshop!  

Helen Bouwmeester 

https://www.unique-fitnesscentrum.nl/nl/leren-spiertesten
https://www.unique-fitnesscentrum.nl/media/images/upload/inschrijffformulier%20september%20spiertesten.pdf
https://www.unique-fitnesscentrum.nl/nl/in-1-dag-je-vitaliteit-optimaliseren-180
https://www.unique-fitnesscentrum.nl/media/images/upload/Deelnameformulier%20sept-okt%20Workshop%201DVO%20en%2010%20weken%20cursus.pdf
https://www.unique-fitnesscentrum.nl/media/images/upload/1DVO%20%2B%2010%20weken%20cursus%20sept%202020.pdf
https://www.unique-fitnesscentrum.nl/media/images/upload/Deelnameformulier%20sept-okt%20Workshop%201DVO%20en%2010%20weken%20cursus.pdf
mailto:Yogastudiolicht@ziggo.nl
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Zaterdag  17-10 14.00 – 17.00 uur  
   inloop vanaf 13.30 uur 
Wordt gegeven in de Groene Bark Unit 270,  
Provincialeweg 302 te Zaandam 
Geef je op voor deze workshop door een mail te sturen naar 
inezplaatsman@gmail.com 
Of bel/ app naar 06-29088180. 
Informatie en inschrijfformulier ook te vinden  
op je eigen biopolarisator maken 
 
 

Vitaliteitscursus ONLINE te volgen bij Richard de Leth 
Voor meer informatie klik op vitaliteitsformule training 

 
 
Therapie en massage op afspraak 
Op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag 
 
Afspraak maken kan door een mail te sturen naar 
inezplaatsman@gmail.com 
Of bel/ app naar 06-29088180 

 
 
 
 
Lieve, Gezonde groet 
Piet en Iñez 
 

mailto:inezplaatsman@gmail.com
https://www.unique-fitnesscentrum.nl/media/images/upload/workshop%20biopolarisator.pdf
https://oersterk.nu/online-training/vitaliteitsformule-training/ref/73/?campaign=verhoogjevitaliteitNU
mailto:inezplaatsman@gmail.com

