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Update 3-10-2020 
 

De Coronamaatregelen zijn weer aangescherpt. 
 
Of je het er nu mee eens bent of niet je zal er toch niet (helemaal) aan ontkomen om het 
‘spelletje’ mee te spelen. Overal worden de Corona-maatregelen weer aangescherpt. Ook al zijn er 
nu niet veel mensen met Corona op IC te bekennen, toch moeten we vaker een mondkapje gaan 
dragen. In openbare gelegenheden wordt het in ieder geval ten zeerste aangeraden door de 
overheid. Ik vind het naast onzinnig ook nog erg vervelend en probeer daarom zoveel mogelijk 
deze situaties te vermijden.  

VIDEO-2020-09-27-

19-31-14.mp4
 

 

 

 

 

 

 

Met een mondkapje voor heb ik het toch benauwder, mijn bril beslaat, wanneer ik voorover ga 
bukken schiet de bovenkant mijn ogen in. Ik ervaar het zelf als niet zo lekker. Maar nogmaals, ook 
ik zal meedoen wanneer het verplicht wordt gesteld. Maar doe vooral wat jij denkt dat goed voor 
je is. Het gaat er in deze tijd vooral om wat jouw waarheid is. Zoals ik al veel vaker heb gezegd; 
geloof niet alles wat er in de media gezegd wordt. Geloof niet zomaar dat de adviezen die gegeven 
worden waar zijn (voor jou). Dus ook mij hoef je niet te geloven hahaha . Dat is ook iets wat ik bij 
elke cursus en workshop aangeef. Geloof alleen wat je zelf als goed ervaart. Dus luister juist nu 
naar je hart en onderbuik. 
 
Zoals jullie wellicht eerder hebben gemerkt sta ik niet voor de volle 100% achter de maatregelen 
die er momenteel genomen worden. Daar ben ik zeker niet ‘Unique’ in. Op vele fronten worden er 
door heel veel verschillende disciplines aangedrongen om anders naar het geheel te kijken. Met 
het geheel bedoel ik alles wat met Corona zelf, de Corona-maatregelen, en de gevolgen die deze 
maatregelen teweeg brengen. Gevolgen voor onze algehele gezondheid en de schade op 
emotioneel en financieel vlak, zowel persoonlijk als zakelijk.  
Ik heb het gevoel dat we op deze manier niet meer ons eigen leven mogen en kunnen leven. En 
dat kan in mijn ogen nooit goed zijn voor de gezondheid. Laat je daarom niet bang maken. Blijf in 
je eigen kracht. Laat je niet onderdrukken. Het woord zegt het al, je naar beneden halen.  
Juist nu, in deze bizarre tijd is het belangrijk om je energie te gaan verhogen, je trilling te gaan 
verhogen.  
Het positieve van deze tijd vind ik nog steeds dat we bewuster worden. Bewuster na gaan denken 
wat we nu echt willen. En dat is super! Als je dat dan ook gaat naleven verhoog je vanzelf je 
trilling. Blijf zo veel mogelijk je eigen koers varen. Wanneer je je happy voelt omdat je de dingen 
doet die je leuk vind ‘krijg je vleugels’ en verdwijnt angst. Hieronder staat een mooie metafoor! 

Moeten we dit Milo 

straks ook gaan 

leren? 

Dat zal een hele toer 

worden voor ons  

Maar deze hond kan 

fantastisch goed en 

snel zijn mondkapje 

op doen 

Klik op de link 

hiernaast 

Grappig  
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Ik ga zelf vanaf zondag 10 weken lang meedoen met een cursus van Henk Fransen om je trilling te 
verhogen. Ik ben er wel aan toe om mijn trilling / energie te verhogen. Me te ontdoen van 
overbodige ballast. Ik ben echt super benieuwd wat het me gaat brengen. Wanneer jullie daarin 
zijn geïnteresseerd wil ik graag mijn kennis en ervaringen met jullie delen hierover.  
Ik zal dat in eerste instantie GRATIS gaan aanbieden omdat ik het belang hiervan zeker zie. HOE en 
WANNEER weet ik nog niet, maar ik wil jullie graag meenemen in mijn reis naar een hogere 
frequentie.  

Om deel te kunnen nemen aan de cursus van Henk Fransen moest je 
minimaal 1 boek van Christina von Dreien hebben gelezen en je daarin 
kunnen vinden. Als je niet met die gedachten mee kan gaan heeft de 
cursus geen zin. Dus snel het eerste boek aangeschaft die ik in één 
ademteug uit heb gelezen. Ik ben nu in het 2e boek van de serie van 3 
boeken bezig (Piet leest deel 1 nu. Het boek staat al voor meerdere 
mensen in de wacht om ook gelezen te worden vanuit mijn 
bibliotheek. Ik had hier namelijk tijdens verschillende rugfitlessen en 
bij klanten al heel enthousiast over verteld. Dus wanneer je het boek 
wilt lezen raad ik je aan een boek te kopen ). Ik vind het zelf echt 
super interessant. Ik snap lang niet alles wat hierin staat. Maar 
gelukkig de moeder van Christina (de schrijfster van de eerste twee 
boeken) zelf ook niet . Het is vergelijkbaar met de boekenserie van 
Anestasia geschreven Vladimir Megre, waar ik al veel vaker over heb 

geschreven in verschillende redactionele stukjes. Deze Christina echter leeft NU. En zij is met nog 
vele andere (vooral nog jongeren) bezig om mensen te helpen naar een ander level.  
 
Zij geeft ook adviezen betreffende Corona (lees andere denkbeelden). Ze heeft het over het 
Coronavirus als start voor verandering. We hoeven er geen echte angst voor te hebben. Klik 
hieronder op de link om haar adviezen te horen (is in Duits). Ik versta er geen barst van. Niet 
omdat ik geen Duits kan verstaan, maar ik kan niet via radio of televisie horen vanwege mijn 

De enige vogel die een adelaar durft te pikken is de kraai 

Ze gaat op zijn rug zitten en bijt in haar nek 

De adelaar reageert echter niet en vecht ook niet tegen de kraai 

Hij verspilt geen tijd of energie aan de kraai 

Het opent gewoon zijn vleugels en zweeft hoger de lucht in 

Hoe hoger de vlucht hoe moeilijker het is voor de kraai om te 

ademen vanwege zuurstofgebrek 

Verspil geen tijd meer met kraaien 

Breng ze naar jouw hoogte en ze zullen verdwijnen……. 

 

…als u zich wilt ontdoen van ‘ballast’… verhoog je frequentie 

 

Bron: Living in Harmony 

https://www.succesboeken.nl/?isbn=9789460151859&pc=743248EC
https://youtu.be/RIhQ9paFFwQ
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gehoor. Maar ik weet zeker dat het de moeite van het luisteren waard is. Klik hier om Christina 
von Dreien te beluisteren. Wordt mijn oude droom van 2015 nu bewaarheid? Lees hier mijn 
aangepaste versie van ‘een nieuwe samenleving’ 

 
 

Samenvatting van het 1e boek van Christina von Dreien 
 

Christina von Dreien (2001) komt uit het Zwitserse Toggenburg. Ze is geboren met een sterk 
verruimd bewustzijn en behoort daarmee tot een nieuwe generatie jonge, evolutionaire 
denkers die het menselijk bestaan zien, beschrijven en leven als een samenhang van 

kwantumfysica, neuropsychologie en spiritualiteit. Van jongs af aan geeft ze al blijk van een 
opmerkelijk inzicht in de huidige wereld en verbaast ze met haar sterke ethiek, wijsheid en 

innerlijke rust, die een nieuwe dimensie van mens-zijn doen vermoeden. 
 

Moeiteloos gaat Christina op een heel natuurlijke manier om met diverse paranormale gaven 
zoals multidimensionale waarneming, helderziendheid, telepathie en telekinese. Ze heeft het 
vermogen om aura's te zien, contact met het hiernamaals te leggen en te communiceren met 

dieren en planten. Al vanaf de geboorte staat ze in een bewuste verbinding met hogere 
dimensies en beschavingen van het licht. 

 
Als voorbode van een nieuwe fase in de evolutie van de mens is Christina samen met haar 

tweelingzus Elena op Aarde geïncarneerd om licht en vrede te verspreiden. Ze zegt: 'Het licht 
is al overal op de wereld. Er is alleen nog iemand nodig die op de aanknop drukt.' 

 
In dit eerste boek wordt het verhaal van Christina verteld vanuit het perspectief van haar 
moeder, Bernadette. Ze beschrijft Christina's bijzondere geboorte, kindertijd en jeugd tot 

zestien jaar. Het zijn jaren die in het teken staan van wennen aan het leven in de 
driedimensionale wereld, geschoold worden en beproevingen ondergaan om zich op haar 

levenstaak voor te bereiden, die Christina samenvat in de drie kernbegrippen vrijheid, 
waarheid en liefde. 

 
 

'Ik ben hier om de mensen te ondersteunen bij het ontwikkelen van een verruimd bewustzijn. 
Met een bredere horizon kunnen de mensen zelf inzien wat er vandaag de dag niet goed gaat 

op deze planeet. Ze kunnen dan voor elk facet van het leven nieuwe oplossingen en 
perspectieven ontwikkelen die succesvol en duurzaam zijn. Echter, mensen hebben een vrije 

wil. Het hangt enkel af van de keuzes die ze maken.' 
- Christina von Dreien 

 
Het boek kopen kan je hier 

https://youtu.be/RIhQ9paFFwQ
https://www.unique-fitnesscentrum.nl/media/images/upload/Een%20Nieuwe%20Samenleving.pdf
https://www.succesboeken.nl/?isbn=9789460151859&pc=743248EC
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De juiste voeding! 
Nu belangrijker dan ooit 

 
Uiteraard heb ik ook 
Hippocrates 
aangehaald in mijn 
boek in 10 stappen je 
gezondheid in eigen 
hand  (te bestellen bij 
Bol.Com.) 
 
Hippocrates zei: 
‘laat voeding uw 
medicijn zijn en het 
medicijn uw voeding.  
 
Dat is duidelijke taal! 
Geen pil maar voeding 
 

 
Alle voeding gaat door het traject van ‘mond tot kont’. Dat was ooit de titel van één van mijn 

workshops welke nu omgedoopt is tot In 1 dag je vitaliteit optimaliseren. 
De bouwstenen uit alles wat je eet kunnen je gezondheid en vitaliteit versterken of verzwakken.  
De Engelse voedingswetenschapper Patrick Holford zegt terecht dat veel mensen onbewust hun 
eigen graf graven met mes en vork. 
 
Dus wees je bewust van wat je eet. Niet 100% hoor . Ik houd zelf altijd de 20-80 regel aan. We 
kunnen het sowieso niet 100% goed doen. Dat hoeft gelukkig ook niet. Je mag best eens zondigen, 
als je maar 80% goed doet. En helaas houden veel mensen weliswaar de 20-80 regel aan maar 
doen het (onbewust) 80% fout en 20% goed. Zo is die regel niet bedoeld.  
 
Hier geef ik je een aantal basis tips:  

1. Vermijd (een overdaad aan) bewerkte koolhydraten zoals brood, rijst, pasta, aardappelen, 
vruchtensappen en frisdranken. Ja, ja, ook vruchtensappen. Ze verstoren de 
bloedsuikerspiegel, het hormoon insuline uit de alvleesklier én verzwakken ons 
immuunsysteem  

2. Eet meer oervoeding, waaronder groente, vitale eiwitten en gezonde vetten  
3. Vul moderne veelvoorkomende tekorten aan met de juiste supplementen  

 

Eén van de supplementen waar je aan zou kunnen denken is vitamine D3: 

 

Vitamine D3 als de R weer in de maand is?  
Belangrijk bericht!!  

 
Heel vroeger werd het gebruik van vitamine D3 alleen in de maanden met een R erin 
geadviseerd. Dat we in een geheel andere tijd leven is duidelijk; de zon wordt gemeden, ja zelfs is 

https://www.bol.com/nl/p/10-stappen-boekenserie-in-10-stappen-je-gezondheid-in-eigen-hand/9200000127637786/?suggestionType=featured_product&suggestedFor=in%2010%20stappen%20je%20gezondh&originalSearchContext=media_all&originalSection=main
https://www.unique-fitnesscentrum.nl/nl/in-1-dag-je-vitaliteit-optimaliseren-180
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men bang voor de zon. Vitamine D3 krijgen we nauwelijks binnen. Veel mensen durven door de 
heersende maatregelen niet eens naar buiten en missen dus het zonlicht en de aanmaak van 
vitamine D3 in hun huid.  
Daarnaast is de lucht ook niet vlekkeloos en belast onze huid en longen met allerlei viezigheid wat 
niet ten dienste staat van een blakende gezondheid.  
 

In de praktijk bemerk ik dat juist 
vitamine D3 middels de spier- 
test methode (die overigens 
goed aan te leren is) bij zeker 
90% van de cliënten te laag is.  
 
Er zijn weer allerlei maatregelen 
op komst, dus belooft het een 
‘strenge winter’ te worden, 
waarbij we grotendeels thuis 
blijven.  
 
 

Vitamine D3 is een zeer krachtig middel om je weerstand op te pompen, maar ook de aanmaak 
van alle hormonen verzorgt en regelt.  
Vitamine D3 is en blijft belangrijk.  
 
Je kunt de vitamine D3 natuurlijk op gaan doen in zonnige landen, maar dat wordt waarschijnlijk 
de komende periode lastig. Ook voor de overwinteraars zal het misschien dit jaar moeilijk worden 
om hun zonnige plek in het zuiden op te zoeken.  
Daarom adviseer ik iedereen om extra vitamine D3 in huis te halen.  
Het zit natuurlijk ook in de basissuppletie van Vitaily 
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

 

Desiderata 
De Amerikaanse advocaat Max Ehrmann (1872-1945) schreef veel over spirituele 
zaken.  
Zijn wereldberoemde gedicht “Desiderata” (Latijn voor “gewenste dingen”) is een 
gedicht dat een positieve boodschap heeft. De mythe is overigens dat het gedicht 
Desiderata werd gevonden in een kerk in Baltimore in 1692 en eeuwen oud is, van 
onbekende oorsprong. Desiderata werd in werkelijkheid rond 1920 geschreven en 
auteursrechtelijk beschermd in 1927, door Ehrmann 
Veel mensen debatteren over de betekenis en analyse van Desiderata, maar wat 
de geschiedenis en betekenis ervan ook is, het proza van Ehrmann is inspirerend 
en biedt een eenvoudig positief credo voor het leven. 
 
Wees rustig te midden van het lawaai en de haast en bedenk welke vrede er in de 
stilte kan zijn. 
Sta op goede voet met alle mensen, zonder jezelf te verloochenen. 

https://www.unique-fitnesscentrum.nl/nl/leren-spiertesten
https://www.unique-fitnesscentrum.nl/nl/leren-spiertesten
https://www.unique-fitnesscentrum.nl/nl/vitaily
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Spreek kalm en duidelijk jouw waarheid en luister naar anderen, 
ook naar hen die dom en onwetend zijn want ook zij hebben hun verhaal. 
Vermijd luidruchtige en agressieve mensen, zij zijn een kwelling voor de geest. 
 
Wanneer je jezelf met anderen vergelijkt, kan je ijdel of verbitterd worden 
er zullen immers altijd mensen zijn die groter of kleiner zijn dan je zelf bent. 
Geniet zowel van wat je hebt bereikt als van je plannen. 
Blijf geïnteresseerd in je eigen werk, hoe eenvoudig dat ook moge zijn 
want in de wisselvalligheden van de tijd, is dat een werkelijk bezit. 
Wees voorzichtig bij het zaken doen, want de wereld is vol bedrog. 
Maar laat dit je niet verblinden voor de deugd die er wel is, 
veel mensen streven immers hoge idealen na en het leven is vol heldenmoed. 

 
Wees jezelf. 
Veins vooral geen genegenheid.   
Wees ook niet cynisch over de liefde, 
want bij alle dorheid en ontgoocheling is zij eeuwig als het gras. 
Aanvaard blijmoedig de wijsheid der jaren, 
doe met gratie afstand van de dingen van je jeugd. 
Bouw aan je mentale veerkracht om je bij onverwachte tegenslag te beschermen. 
Kwel jezelf niet met spookbeelden. 
Vele angsten worden geboren uit vermoeidheid of eenzaamheid. 
 
Leg jezelf een gezonde discipline op, maar wees daarbij vriendelijk voor jezelf. 
Je bent een kind van het universum, 
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niets minder dan de bomen en de sterren. 
Je hebt het recht om hier te zijn. 
En of je het nu begrijpt of niet, toch zal het universum zich ontvouwen zoals het 
zich ontvouwt en zo is het goed. 
Leef daarom in vrede met God, welk beeld je ook van Hem hebt. 
En wat je werk en streven ook moge zijn, bewaar in de luidruchtige maalstroom 
van het leven de vrede met je ziel. 
 
Met al zijn klatergoud, somberheid en vervlogen dromen blijft dit toch een mooie 
wereld. 
Blijf opgewekt. 
Streef naar geluk en tevredenheid. 
 
door Max Ehrmann 
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

 

The Invitation in de Lichtplaats 
 
Nu voor de laatste keer de aankondiging van deze workshop welke gegeven zal worden door Juno 
Burger. Iedereen die zich al heeft aangemeld, heeft als het goed is ook een melding gehad van 
Edith om je al vast voor te bereiden voor volgende week. Je kan (iedereen overigens) nu GRATIS 
de Invitation meedoen. Deze is op 1 oktober gestart, maar die kan je nog steeds meedoen. Alles 
wordt opgenomen, dus je kan de vorige dagen nog terugzien en al vast gaan oefenen 
Klik hiervoor op onderstaande link 
THE INVITATION - 1-7 OKTOBER 2020 

Exclusief in deze groep  
 
https://www.facebook.com/groups/1018812438573415/ 
 
Ben je echt bereid zonder je favoriete probleem te leven? 
Geeft je dan op via Edith om volgende week mee te doen aan deze inspirerende workshop. 
Yogastudiolicht@ziggo.nl  
 
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
 
Agenda Unique Therapie: 
 

Rugfitlessen (elke week) :  
Maandag  15.30 – 16.30 uur  (VOL)  
Woensdag  17.30 – 18.30 uur  (nog een paar plekjes vrij) 
Donderdag  16.30 – 17.30 uur   (VOL) 
Wanneer je toch op maandag of donderdag de lessen wil volgen, kan je je wel op de 
‘reservelijst’ laten plaatsen. Zodra iemand afmeld, wordt je gebeld dat je de les mee kan doen. 

https://www.facebook.com/groups/1018812438573415/?__cft__%5b0%5d=AZVZoJF3HupK-QigPFip077Oc07q4X2AXgS8cTNnLwEWCdSTNhLl9s8-ypGMcMpS8E2dECWxNROSz0rq8LAHhu5A9tGAVjOKTZKFyr7kliIT0xFYKsy-M9pkwLg4vw6LE7giO2otEm610TwQJa7BNv57SpHzq5oJKR20HxSlHvxxnFVPQd0ot6Ay0RB2nD4wWbQ&__tn__=-UK-R
https://www.facebook.com/groups/1018812438573415/?__cft__%5b0%5d=AZVZoJF3HupK-QigPFip077Oc07q4X2AXgS8cTNnLwEWCdSTNhLl9s8-ypGMcMpS8E2dECWxNROSz0rq8LAHhu5A9tGAVjOKTZKFyr7kliIT0xFYKsy-M9pkwLg4vw6LE7giO2otEm610TwQJa7BNv57SpHzq5oJKR20HxSlHvxxnFVPQd0ot6Ay0RB2nD4wWbQ&__tn__=-UK-R
mailto:Yogastudiolicht@ziggo.nl
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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! 
Zondag 25 + dinsdag 27 oktober 12.00 – 17.00 uur 
 
 

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 
Waarschijnlijk pas weer na november 
 
 
 

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! 
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 

 
 
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! 

 

 

https://www.unique-fitnesscentrum.nl/nl/leren-spiertesten
https://www.unique-fitnesscentrum.nl/media/images/upload/inschrijfformulier%20spiertesten%20oktober%202020.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
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
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


Unique Corona nieuwsbrief nummer 45 (3-10-2020) 
 

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

