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DIY ‘Shit Show’ masterclass
Dag 5. Wat stoppen we er niet in



Wat stoppen we er niet in

De les.
Van mond tot kont



Klachten
v Dag 1. Mond enzymen: kauwen, 30 min voor het eten ananas/papaja en kiemen eten 
v Dag 2. de regels van de maag: Kauwen, rust, matig vocht en fruit als tussendoortje 

v 30 minuten voor en pas 30 minuten na het eten mag je weer wat drinken

v Dag 3. Hoe werken jouw darmen 
v Bekijk je ontlasting 

v Dag 4. Herstel darmen; Lever reinigen, Slijmvliezen opbouwen, darmflora opbouwen 
v Doe de spijsverteringstest 



Het lichaam



Eerst rust dan de rest 



De holbewoner man 



Suikers hmmm

1. Drugs / het is verslavend
2. Het maakt je ziek; 
Hormoonspiegel in de war
Moeheid, futloosheid, weinig energie, moeilijk opstaan, depressie
Zwaarlijvigheid
Haaruitval, kaalheid
Eczeem (vooral bij kinderen)
Borst-, baarmoeder-, darm-, prostaat- en rectumkanker

Gezond voedsel à mond à maag à darm
Suiker in à darm (cellen)
Gevolg: 
Bloedsuiker omhoog à insuline (suikerweg = vet) à Te laag  (moe, eng,) 



Hoe kom je verslaving af

• Na innamen van suiker, ben je meteen aan 
het afkicken. (Het lichaam wil meer).

• Stop direct met alle suikers. Ook de goede.
• 7 dagen afkicken
• 23 dagen stabiliseren 



Irriteert de slijmvliezen
• Minder voedsel opnamen
• Pijn / darm kapot 

Geen enzymen voor 

Suiker = vet 



Melk de slechte moter !!!



Darmen tot rust brengen 
Groenten 
Asperges witte
Zuurkool
Aubergine 
Pepers
Tomaat
Paprika
Aardappels
Knoflook
Ui
Prei

Fruit
Pruimen
Banaan 

Eiwitten dier
Ei (af  en toe)
Varken
Rund
Kip vleeswaren 
Zalm 

Eiwit plant 
Kikkererwten (af  en toe)
Limabonen
Linzen
Kidneybonen
Witte bonen 

Kruiden
Niet pikant  
of  scherp 
eten
Azijn
Kerrie
Kurkuma
Massala

Zuivel van de koe

Geen geraffineerde 
koolhydraten zoals:
Pasta’s
Wit brood
Koekjes
Crackers
Witte bloem
Tarwebloem
Couscous
Quinoa
Witte rijst
Etc.

Noten
Hazelnoten
Kastanjes
Pinda’s
Walnoten
Pindakaas

2 x p. d 
Paranoten 

Overige
Chocolade onder 85%
Geraffineerde suikers
Junkfood
Light producten 
Asprines
Alcohol
Cafeïne
Cola
Frisdranken
Koemelk
Koffie
Ligt producten 
Zwarte thee



Etiketten lezen 
Ingrediëntenlijst
Het eerste ingrediënten  daar bestaat het product 
voornamelijk uit 

Voedingswaardelijst kan je laten zitten 

Ingrediënten: water, 8,5% sojaboon, 5% 
kokosmelk, calcium, natuurlijk aroma, cultuur.

kalkoenvlees 82%, water 10%, nitrietpekelzout 
(zout, conserveringsmiddel: E250; 
kaliumjodaat), aardappelzetmeel 1,8%, 
dextrose, stabilisatoren: E450; zuurteregelaars: 
E262, E270, E334, E260;

Pannenkoekenmix

Kokosyoghurt ah merk 



Opdrachten 
Opdrachten: ga al je etiketten lezen die je in huis hebt

Lezen: Eigenlijk het hele boek

Voeding pagina 5 t/m 8

Brood daar zit niks in pagina 10 

Melk de slechte motor pagina 28 

Vlees en enzymen pagina 38 t/m 40 

Suikers pagina 42 t/m 44



Einde en vragen 
Morgen dag 4 Herstel van de darmen


