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DIY ‘Shit Show’ training
Dag 7. Energie



Energie

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 

v Dag 5. Wat stoppen we er niet in
v Dag 6.  Wat stoppen we er wel in
v Dag 7. Hoe krijgen we meer energie 
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Ochtend
Ochtend: opstaan tot 12:00
• Met de zonsopkomst opstaan
• Direct na opstaan 20 min hardlopen [wandelen mag ook hoor] of  

sporten [mag echt intensief  zijn]
• Daarna 20 min yoga of  wat ademhalingsoefeningen doen
• Naar je werk / dag activiteit beginnen 
• 10:00 Groenten sapje nemen
• 11:00 licht ontbijtje nemen met groenten, eiwitten en vetten [fruit 

mag ook]*
• 12:00 tussendoortje 

Je ochtend en ontbijt is klaar
* bijvoorkeur pas eten als je echt een ‘honergevoel’ hebt. 



Middag
Middag: 12:00 tot 17:00
• 13:00 lunchen met een warme maaltijd [salade mag ook]*
• Korte pauze na het eten
• Doe een kleine wandeling
• Werk / dag activiteit 
• 15:45 tussendoortje eten 
• Na werk / dag activiteit enige ontspanning
• Lichaamsbeweging: wandelen, yoga, licht sporten 



Avond
Avond: 17:00 tot 22:30
• 18:00-19:00 een kleine portie lichte, makkelijk verteerbare maaltijd [groeten, eiwitten en vetten]
• Korte pauze na het eten
• Kleine wandeling maken
• Aangename en ontspannende activiteiten
• 20:00 indien echt nog honger neem dan nog een appel [kijk ook of  je maaltijden goed zijn of  dat alle 3 

voedselellementen erin zitten want dan krijg je meestal geen honger in de avond]
• Drink in de avond alleen nog wat water en thee
• Indien van toepassing: seksuele activiteiten voor het slapen gaan [Ja, dit is elke dag goed voor je;)]
• Ga uiterlijk rond 22:00 en 22:30 slapen, licht uit en oogjes dicht.



Reiniging 



Perfecte dag 

Opdracht. Plan een perfecte 
dag in. 



Hoe nu verder?

Get that shit done traject!
7 contact momenten trajecten

ü 7 consulten
ü Uitgebreid Persoonlijk Behandelplan

üIndien nodig uitwerking ontlastingsonderzoek
ü Persoonlijk voedingslijst 
ü Weekmenu
ü Weekschema
ü Betrokkenheid en persoonlijke begeleiding; whats-

app en telefoon
ü Vergoed door je aanvullende zorgverzekering 
https://landing.mailerlite.com/webforms/landing/u7c6
o2



Ga aan de slag
FASE 2 AFDODEN
PARASIETEN, SCHIMMELS OF
CANDIDA 
4  tot 8 weken 
Afhankelijk van wat je hebt,
worden hier verschillende
producten ingezet. Deze fase is
echt  het beste om onder
begeleiding te doen. Heb je het
vermoeden dat hier last van hebt.
Dan adviseer ik je om een
ontlastingsonderzoek te doen,
zodat we specifiek aan het werk
kunnen. 

LEVERREINIGING
2 x 15 Artisjok 100ml flesjes
(totdat het flesje op is) 
2 x 15 Brandnetel

FASE 3 SLIJMVLIEZEN EN
WEERSTAND
OPBOUWEN
4 weken

2 x 200ml nuchter innemen
Aloe Pure biotics (bij opstaan
en voor het slapen gaan) 

2 x 15 druppels Brandnetel
2 x 15 druppels Euchinafors
(Optioneel) 

LEVERREINIGING
2 x 15 Mariadistel 100ml flesjes
(Totdat het flesje op is)
 2 x 15 Brandnetel

FASE 4 GOEDE BACTERIEN OPBOUW &
PREBIOTISCHE VOEDING TOEVOEGEN.
12 weken 

 

Week 15: Elke dag 1 prebiotica product eten

Week  1 t/m 8 Week  8 t/m 12 Week  12 t/m 16

Note: Brandnettel bij alle fases
Mariadistel mee beginnen als Artisjok op is. 

1 x daags multivitamine, Vitamine D druppels 2500IE, 3 x daags Vitamine C

4 x 2 paranoten per dag
200MLCranberriesap ongezoet
Terschelling 
Kiemen eten of uit een potje 

FASE 1 RUST EN HUISJE
AFBREKEN (biofilm)
4-8 weken

RUST door voeding, eet niet wat
je darmen irriteert & eet zoveel
wat je darmen voed

HUISJE AFBREKEN 

LEVERREINIGING
2 x 15 Paardenbloem 100ml flesje
(totdat het flesje op is) 

Week  16 t/m 28

WEEK 12 Start testschema; voeding uit de niet-lijst toevoegen

Kauwen
30 min voor de maaltijd geen water en een enzym
eten zoals ananas, papaja (zie les 1 voor meer enzymen)
Neem je tijd, eet met aandacht
Fruit als tussendoortje 
500gr groenten 
Elke maaltijd 75% groente, 20% eiwitten & 5% vet
GENIETEN 

ELKE DAG

Note: 
Parasieten: een infectie met parasieten is te herkennen
doordat de ontlasting wisselend van structuur is.
Wanneer om de vier tot tien dagen normaal gevormde
ontlasting wordt afgewisseld met een brij, is de kans
groot dat er parasieten in de darm aanwezig zijn.

Candida: is te herkennen aan een gillende behoefte naar
suiker, huiduitslag, jeuken, stemmingswisselingen,
depressie, hoofdpijn, obsitpatie, diaree, PDS etc.
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Hoe nu verder?
DIY extra online!

ü 3 x online Zoom training 
ü 1 x persoonlijk consult van 45 minuten twv €125

ü Deze mag je zelf inplannen wanneer je hem nodig 
hebt

ü We gaan leren hoe jezelf je voeding kan testen
ü Welke pro biotica goed voor jou is
ü We gaan werken aan fase 3 en 4
ü Belangrijk daarbij is hoe het dan met je gaat en hoe 
verder 

Kosten €347 data zoom: dinsdag 7 september, Dinsdag 
5 oktober & dinsdag 9 november
Vroeg boekers ;-) schrijf je je in vóór 23 juni dan krijg je 
hem voor €250 
https://www.gezondbegin.nu/finish-that-shit/



Tot ziens
Super leuk dat je erbij was
Bedankt dat ik je dit heb mogen leren

Heel veel succes met het herstellen van je darmen en je 
gezondheid en als ik iets voor je kan doen. 

Je weet mij te vinden hé ;-) 

Ik ben trots op je


