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Natuurlijke gezondheidszorg
om vitaal door het leven te gaan!
Schone lucht, helder water, gifvrij voedsel,
voldoende beweging en een positieve instelling zijn
de ingrediënten voor een goede gezondheid!

Programma
Academische zitting (schouwburg)
9.30 tot 12.30 uur.
Voorzitter, Ivo Vandeninden, Gezondheidstherapeut

30 jaar Europese Academie
Ervaring leidt tot vernieuwing
Anja Van Twembeke,
Gezondheidstherapeute
De vzw Europese Academie voor natuurlijke gezondheidszorg heeft haar bakermat in Genk,
vandaar dat dit symposium hier doorgaat. Met zijn vier scholen is de Europese Academie al

dertig jaar een vooruitstrevend en toonaangevend opleidingscentrum. Deze rijke ervaring
leidt zowel op didactisch als inhoudelijk vlak tot vernieuwing. Bij de praktijkgerichte
opleidingen en cursussen ligt het accent op ‘beleving’ en ‘zelfgestuurd leren’. De
leerprogramma’s beantwoorden aan de inzichten en de behoeften van het digitale tijdperk.
Enthousiasme is het wonderwoord dat tot dit succes heeft geleid.

Aromatherapie
De genezende kracht van geuren
Jan Margodt
Gezondheidstherapeut, Herborist, Aromatherapeut
Voorzitter Directieraad

De Europese Academie heeft in haar lange geschiedenis talrijke onderzoeken uitgevoerd,
nieuwe therapieën ontwikkeld, oudere remedies geactualiseerd en een rijkdom aan ervaring
verzameld. Jan Margodt en Ir. Jacques Berghmans hebben de aromatherapie vernieuwd en
vooral toegankelijk gemaakt voor zowel therapeutisch gebruik als voor gebruik binnen het
gezin of andere toepassingsgebieden. De grote verdienste ligt in de ontwikkeling van de
aromagrammen. Dit zijn visuele voorstellingen waarop men de inhoudsstoffen met hun
eigenschappen en toepassingen van iedere etherische olie direct in de juiste verhouding
afleest.

Alleen de natuur geneest!
Over de toekomst van de parallelgeneeskunde
Jan Dries
Stichter van de vzw Europese Academie
Auteur van gezondheidsboeken

‘Alleen de natuur geneest’ is een beroemde uitspraak van Hippocrates die in deze snel
veranderende wereld meer dan ooit van betekenis is. Genezen betekent dat het organisme
zichzelf reinigt, herstelt en heelt door het gebruik van natuurlijke middelen en/of
behandelingen. Natuurgeneeskunde behoort tot de parallelgeneeskunde en vertrekt vanuit
het principe dat iedereen respect moet tonen voor zijn gezondheid door zich gezond te
voeden, voldoende te bewegen en een positieve instelling aan te nemen. Terug naar de natuur
betekent rekening houden met ons DNA en de ecologische wetten.

Namiddagprogramma
Van 14.00 tot 16.30 uur.

Twee parallelprogramma’s met 10 workshops en demonstraties

Thema: kruiden
14.00 uur. Workshop 1.1

De fascinerende wereld van de kruiden
Martine Ongena,
Gezondheidstherapeut, Herborist en Meester Herborist
Onderwerp: Kruiden bewijzen al duizenden jaren dat zij ziekten en ongemakken genezen. De
laatste vijftien jaar zijn er wereldwijd meer dan 38.000 studies rond kruiden verschenen, wat
wijst op een enorme belangstelling. Tijdens deze workshop maak je kennis met de wereld van
de kruiden, hun toedieningsvormen en toepassingen. Een boeiende workshop waarin je
kennis maakt met de vele toedieningsvormen zoals een kruidenthee, een tinctuur, kruidenzalven en crèmes en nog veel meer.
Doelgroep: Iedereen die een groot hart heeft voor de natuur, kruiden en de zelfzorg, maar
ook voor gevestigde herboristen, kruidentherapeuten, natuurvoedingswinkeliers en zorgverleners.

15.30 uur. Workshop 1.2

Demonstratie kruidenbereidingen
Jan Margodt
Gezondheidstherapeut en praktiserend Herborist
Onderwerp: Het is boeiend om te zien hoe kruidenmiddelen samengesteld en bereid worden.
De geneeskrachtige inhoudsstoffen worden overgedragen op een mengsel zodat de opname
beter verloopt. Roeren, mengen en pletten zijn nodig om de geneeskrachtige eigenschappen
in één middel synergetisch te laten samengaan. Boeiend en leerrijk.
Doelgroep: Voor iedereen die creatief wil omgaan met kruiden of ervan droomt om herborist
te worden. Kruiden plukken, drogen en verwerken tot allerlei kruidenmiddelen behoren tot
het domein van de herborist.

Thema Voeding
14.00 uur. Workshop 2.1
Het verschil tussen voedingsmiddelen en voedingsproducten
Ingrid De Coninck

V.G.L.-Gezondheidsconsulente
Onderwerp: De consument vraagt zich af wat we nog mogen of kunnen eten. De stap naar
gezonde voeding is vrij eenvoudig: eet meer voedingsmiddelen en beperk het gebruik van
voedingsproducten. Kies voedsel dat afgestemd is op het verteringsstelsel en ecologisch is
verantwoord. E-nummers, gemodificeerd zetmeel en andere vulstoffen houden gezondheidsrisico’s in. Er is een groeiende belangstelling voor gezonde voeding omdat ons voedsel
bedreigd is door de chemische landbouw en industriële bereidingen.
Doelgroep: Voor iedereen die op zoek is naar inzicht in gezonde voeding, maar ook voor
mensen uit de gezondheidszorg, verpleegkundigen of leerkrachten. Voeding is op dit ogenblik
een van de grootste maatschappelijke problemen. Deze interactieve workshop geeft
antwoorden op heel wat vragen.

15.30 uur. Workshop 2.2

Genezend voedsel
Jan Dries
Voedingstherapeut met jarenlange ervaring
Onderwerp: Evenwichtige voeding ondersteunt de gezondheid, maar heeft daarnaast een
genezende werking. Wetenschappelijk onderzoek heeft bijzondere genezende stoffen
ontdekt die ‘Fytonutriënten’ worden genoemd. Vanuit de gastro-fysica weet men dat
voedingsmiddelen en kruiden sterk verwant zijn. Deze nieuwe inzichten gaan verder dan
omega-3-vetzuren, glutenvrije voeding, super food en allergenen, maar bevestigen de
uitspraak van Hippocrates: ‘maak van uw voedsel uw medicijn’.
Doelgroep: Voor iedereen die belangstelling toont voor de genezende eigenschappen van
voedsel, maar zeker voor mensen uit de gezondheidszorg, het onderwijs of sociale
organisaties. Deze workshop verheldert je inzichten en geeft antwoord op al je
gezondheidsvragen.

Thema Persoonlijkheid en emoties
14.00 uur. Workshop 3.1

Haal meer uit jezelf en ontdek je persoonlijkheid
Anja Van Twembeke,
Gezondheidstherapeute, Persoonlijkheidsanaliste
Onderwerp: Er gaat tegenwoordig veel aandacht naar de psychische en emotionele
gezondheid. Veel mensen, ook jongeren, zijn op zoek naar hun identiteit en vinden hun weg
niet meer in deze snel veranderende wereld. Persoonlijkheidsanalyse is een doeltreffende
methode om je persoonlijkheid te achterhalen aan de hand van uiterlijke kenmerken en
gedragingen. De oorzaak van veel problemen ligt in de persoonlijkheid. Door deze te

versterken lost men problemen duurzaam op. Met persoonlijkheidsanalyse haal je meer uit
jezelf en ontwikkel je je eigen talenten.
Doelgroep: Voor iedereen die zichzelf wil leren kennen, maar ook voor therapeuten,
psychologen, hulpverleners, leerkrachten en allen die met mensen werken of ermee in
contact komen. Alle deelnemers analyseren hun persoonlijkheid. Een leerrijke workshop!

15.30 uur. Workshop 3.2

Burn-out, depressie en lusteloosheid
Karine Coomans
Persoonlijkheidscoach
Onderwerp: Burn-out is een stoornis die gerelateerd is aan het beroepsleven en steeds vaker
voorkomt. Depressie is een stemmingsstoornis die invloed heeft op de gemoedstoestand en
optreedt bij gevoelige mensen. Dit in tegenstelling tot melancholie, een stoornis die
gemakkelijker voorkomt bij rationeel ingestelde mensen. Lusteloosheid is een toestand
waarbij het ontbreekt aan energie. Veel mensen komen niet op voor zichzelf, laten zich in een
hoek drukken, worden gepest of vernederd. Ze zijn niet assertief, lijden aan faalangst,
uitstelgedrag, kunnen niet relativeren of vermijden conflictsituaties. Motivatie, durf en
vertrouwen opbouwen is gemakkelijker dan je denkt.
Doelgroep: Voor hen die burn-out, depressie of lusteloosheid willen voorkomen of ervan
genezen is dit een ideale workshop. Deze workshop is eveneens bedoeld voor zorgverleners,
coaches, verpleegkundigen en leerkrachten. Tijdens deze workshop worden praktische tips
aangereikt om de positieve kant van het leven te ontdekken.

Thema natuurgeneeskunde
14.00 uur. Workshop 4.1

Alzheimer en andere vormen van dementie
Mirjam Hofman
Gezondheidstherapeute
Onderwerp: Het is verontrustend dat Alzheimer en andere vormen van dementie steeds vaker
voorkomen en op steeds jongere leeftijd. Volgens recent onderzoek lijdt 1 op de 7 personen
eraan. De oorzaak is onbekend. Maar omgevingsfactoren spelen zeker een rol zoals het
vervuild milieu, maatschappelijke stress, voeding, het massaal gebruik van toegevoegde
suikers, zoetstoffen, chemische medicijnen, enz. De natuurgeneeskunde heeft heel wat te
bieden om dementie te voorkomen, af te remmen of te verzachten zoals kruiden, voeding,
natuurgeneeskundige therapieën, mentale oefeningen, beweging of een positieve
levenshouding.

Doelgroep: Voor iedereen die direct of indirect met dit probleem kan geconfronteerd worden.
Gezondheidswerkers, therapeuten en verpleegkundigen zijn eveneens welkom. In deze
workshop gaat voldoende aandacht naar preventie en begeleiding.

15.30 uur. Workshop 4.2

Natuurgeneeskundige adviezen
Marilène Dols
Natuurgeneeskundige, docente natuurgeneeskundige adviezen
Onderwerp: Natuurgeneeskunde is de basis van de natuurlijke gezondheidszorg. In deze
workshop gaat alle aandacht naar eenvoudige, natuurlijke remedies die iedereen bij zichzelf
of binnen zijn gezin kan toepassen zonder veel risico’s te nemen. Dit is de meest ideale vorm
van zelfzorg. Veel voorkomende klachten kan men zelf behandelen met de meest eenvoudige
natuurlijke middelen. Zelfzorg sluit noodzakelijke medische hulp niet uit. Dit is een boeiende
workshop, leerrijk en direct toepasbaar.
Doelgroep: Voor iedereen die binnen het gezin gezondheidsklachten op natuurlijke wijze wil
behandelen of voorkomen en ook voor mensen uit de gezondheidszorg, therapeuten,
verpleegkundigen en leerkrachten.

Thema Gerichte zorgverlening
14.00 uur. Workshop 5.1

Darmproblemen genezen door voedselcombinaties
Christina Bringmans
V.G.L.-Gezondheidsconsulente
Onderwerp: In de natuurlijke gezondheidszorg zegt men: ‘de dood schuilt in de darm’ of een
andere uitdrukking luidt: ‘darm gezond is kerngezond’. De darm speelt in de gezondheid een
uiterst belangrijke rol terwijl er zoveel mensen rondlopen met darmproblemen, opgezette
buik, darmkrampen, winderigheid, darmverstopping of chronische diarree. De belangrijkste
oorzaak is dat men alles door elkaar eet, m.a.w. men houdt geen rekening met de goede
voedselcombinaties.
Doelgroep: Voor iedereen met verteringsproblemen, darmklachten, opgezette buik of
overgewicht. In deze workshop leer je hoe eenvoudig het is om te eten volgens de goede
voedselcombinaties.

15.30 uur. Workshop 5.2

Apitherapie of de genezende kracht van bijenproducten
Mirjam Hofman
Gezondheidstherapeute, Imker

Onderwerp: De werkbij levert een aantal producten zoals honing, stuifmeel, propolis,
koninginnegelei en was met bijzondere genezende eigenschappen en talrijke toepassingen.
Honing is het beste middel bij wondbehandeling. Door de aanwezigheid van natuurlijke
suikers, vitaminen en mineralen is honing het beste middel voor de hersenen en het
zenuwstelsel. Honing is samen met propolis een natuurlijk antibioticum en kan bij iedere vorm
van ontsteking worden gebruikt. Stuifmeel bevat ongeveer honderd verschillende genezende
stoffen, heeft een bloeddruk normaliserende werking, versterkt het zenuwstelsel en de
immuniteit en wordt succesvol toegepast bij bestraling (radiotherapie bij kanker). Niemand
blijft erbij stilstaan dat deze eenvoudige middelen zo geneeskrachtig zijn. Dit komt omdat
bijen nectar uit de bloemen halen die rijk is aan zonne-energie.
Doelgroep: Een bijzondere workshop over een bijzondere zorgverlening. Voor mensen die hun
mogelijkheden wensen uit te breiden.
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E-mailadres :………………………………………………………………………………………………....
…….. personen x 15 euro : …… euro
…….. personen x 12 euro : …… euro (cursisten, studenten en afgestudeerden)
Totaal : ……………euro
Neemt deel aan het Symposium en stort het bedrag op rekeningnummer
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