
Healthy with colours

Ontdek op een eenvoudige manier hoe je de energiestroom in je lichaam kunt
corrigeren en welke kleuren hierop een positief effect hebben.

De massage van energiepunten/zones helpt je om in contact te komen met je eigen
energie en leert je om bewust te worden van de signalen die je ontvangt van je
lichaam.
Yoga, mudra’s en ademhalingsoefeningen werken door op je energiecentra, chakra’s
genoemd, en dragen bij om verstoringen in je energie op te heffen.
Ter ondersteuning bespreekt Inge de fysieke- en gevoelseigenschappen van de
chakra’s en de werking van de energiepunten op lichaams- en ziels-geest niveau.
De unieke reeks Inge Cox kleur-licht oliën, producten op basis van natuurlijke
essentiële oliën in combinatie met kleurfrequenties, bieden je de mogelijkheid om je
lichaam te verzorgen en tegelijkertijd om te ontspannen, te ontgiften en op te laden.
Welkom in de wondere wereld van geuren, licht en kleuren.

Inge Cox – EAN 9789464070460 prijs: 19.95 €



Medical Medium

De onderliggende oorzaken van ziekten en aandoeningen die de medische wereld of
verkeerd begrijpt of waar ze mee worstelen om te begrijpen.

Alle natuurlijke oplossingen voor tientallen ziekten die ons plagen, waaronder de
ziekte van Lyme, fibromyalgie, bijnieruitputting, het chronisch vermoeidheids-
syndroom, hormonale onbalans, de ziekte van Hashimoto, multiple sclerose (MS),
depressie, neurologische aandoeningen, chronische ontsteking, auto-immuun
ziekten, onbalans in de bloedsuikerspiegel, colitis en meer…..
Oplossingen voor het herstellen van ziel en geest nadat de ziekte haar emotionele
wissel heeft getrokken.

Anthony William – EAN 9789492665010 prijs: 30.50 €



Medical Medium
Life changing Foods - NL

In dit boek, gaat men dieper in op de genezende kracht van tientallen vruchten,
groenten, kruiden en specerijen en eetbare wilde planten die een bijzonder effect op
de gezondheid kunnen hebben.

Men beschrijft de eigenschappen van elk voedingsmiddel, de symptomen en
aandoeningen die je ermee kunt verlichten of genezen en de voordelen die je er op
emotioneel en spiritueel gebied uit kunt halen.
• Waarom wilde bosbessen het ‘voedsel van de wederopstanding’ zijn, waarom de
asperge de bron van de eeuwige jeugd is, en waarom citroenen je op kunnen beuren
als je slecht nieuws hebt gehad.
• Welke voedingsmiddelen je het beste kunt eten als je last hebt van galstenen, een
hoge bloeddruk, hersenmist, schildklierproblemen, migraine en honderden andere
symptomen en aandoeningen.
• Welke genezende krachten kiwi’s, komkommers, kattenklauw, kokos en nog veel
meer voedingsmiddelen hebben.

Anthony William – EAN 9789492665072 prijs: 51 €



Medical Medium
Thyroid healing - NL

Als je met een chronisch gezondheidsprobleem worstelt, ben je niet
de enige. Je bent dan een van de miljoenen mensen die met de
mysterieuze symptomen wordt geconfronteerd die de medische
gemeenschap met schildklierziekte associeert.

Je verkeert niet in een hopeloze positie als je geen schildklier meer hebt.
De schuld van een schildklierziekte moet niet bij je genen worden gelegd.
De huidige schildklierdiagnosen verklaren niet waarom jij al jaren last hebt van
mysterieuze symptomen.
De betekenis van schildklierziekten, die tegenwoordig zo wijdverspreid zijn, is vele
malen groter dan tot op heden is ontdekt.
De informatie in dit boek is uniek. Het is tijd dat je zelf de regie in handen neemt en
een echte schildklierdeskundige wordt. Ontdek de werkelijke oorzaken en de weg
naar genezing van tientallen symptomen en aandoeningen.

Anthony William – EAN 9789492665164 prijs: 51 €



Medical Medium
Liver rescue - NL

De lever-bijbel, vol met wijsheden en geneeskrachtige inzichten over dat ene cruciale
orgaan.

In de wereld van nu hebben we geen idee hoeveel klachten, aandoeningen en
ziekten geworteld zijn in een overbelaste lever. Dat zijn niet alleen leverkanker,
cirrose en hepatitis. Bijna elke uitdaging − vervelende algemene 
gezondheidsklachten, spijsverteringsproblemen, emotionele problemen,
gewichtstoename, hoge bloeddruk, hartproblemen, emotionele problemen,
huidaandoeningen, en auto-immuun- en andere chronische ziekten − vindt haar 
oorsprong in een overbelaste lever en kan verbeteren en genezen als je de kracht
van dat orgaan aanwendt.

Leer goed te slapen, je bloedsuiker in evenwicht te brengen, je bloeddruk te
verlagen, gewicht te verliezen, er jonger uit te zien en je jonger te voelen.
Een gezonde lever is de ultieme ontstresser, een bondgenoot tegen veroudering, en
bescherming tegen een bedreigende wereld − als je hem de juiste steun geeft.

Anthony William – EAN 9789492665331 prijs: 59.50 €



Medical Medium
Celery juice - NL

Bleekselderijsap ... een oplossing voor elk viraal probleem.
Het is ongelooflijk wat een informatie er beschikbaar is over een stronk bleekselderij.

Het ongelooflijke vermogen van bleekselderijsap om voor enorme verbeteringen op
elk niveau van onze gezondheid te zorgen.
* Genezing van het darmkanaal en verlichting van spijsverteringsstoornissen.
* Balans in bloedsuikerspiegel, bloeddruk, gewicht en bijnierfunctie.
* Neutralisatie en afvoer van toxinen uit de lever en hersenen.
* Herstel van gezondheid van mensen die lijden aan een enorm scala aan
chronische en mysterieuze ziekten en klachten, zoals vermoeidheid, acne, eczeem,
verslaving, ADHD, schildklierstoornissen, diabetes, ….
Het boek onthult eerst hoe bleekselderijsap zijn ontstekingsremmende, alkaliserende,
levensveranderende werk doet, en geeft je daarna de krachtige, definitieve richtlijnen
om jezelf door middel van bleekselderijsap correct en succesvol te reinigen.
Je krijgt instructies over hoe je het sap moet maken, hoeveel je moet drinken,
wanneer je het moet drinken en wat je kunt verwachten als je lichaam
begint te ontgiften.

Anthony William – EAN 9789492665393 prijs: 44.50 €



Het geheim van bottenbouillon

Een vergeten, aloud traditioneel voedingsmiddel wordt herontdekt vanwege de
gezondheids- en schoonheidsvoordelen..

Dit inventieve kookboek zit tjokvol onderzoek, instructies, tips en biedt een
praktische, speelse en verrukkelijke aanpak om je spijsvertering, energie en
stemmingen te verbeteren. Met ruim 100 geneeskrachtige recepten voor bouillons,
elixers, hoofdgerechten, broden, desserts – en zelfs schoonheidsremedies en
cocktails – kan je zien hoe je een dosis voedzaamheid aan elk aspect van je
eetwijze kunt toevoegen.
Je ontdekt waarom bottenbouillon een van haar geheimen voor een stralende
gezondheid en een lang leven is.
De schrijvers hebbenmet veel grootheden gewerkt op het gebied
van geneeskunde, natuurlijke gezondheid, voeding en energiegenezing,
en ze bedenkenverrukkelijke recepten die lichaam en ziel voeden.

Louise Hay en Heather Dane EAN 9789492665201 prijs: 51 €



De geneeskracht van waterkers

Waterkers is een groente die van oudsher wordt gebruikt voor genezingsdoeleinden.
Sommige historici zeggen dat het de oudste geneesplant van de mensheid is.

Waterkers is een uniek medicijn dat terminale patiënten heeft genezen en laten
opbloeien. Waterkers geeft topsporters de kracht om te winnen en patiënten de
kracht om hun ziekte te overwinnen.
We neigen steeds vaker naar het medicinaal gebruik van voedsel. Dat merken
huisartsen ook; voortdurend stellen patiënten hun de vraag of er iets te doen valt aan
hun ziekte met het gebruik van bepaalde voeding, omdat dat in tegenstelling tot
medicijnen géén bijwerkingen geeft. Wist je dat waterkers
* de meest gezonde groente ter wereld is?
* veel omega 3 bevat?
* blaasontstekingen kan genezen?
* een potentieel anti-depressie middel is?
* je meer energie geeft dan frisdrank?
* nog honderden andere gezondheidsvoordelen heeft?

Thomas Dijkman EAN 9789492665409 Prijs: 24.95 €



Voedsel en medicijn
van de toekomst

Wat zijn superfoods? De meeste van deze 17 krachtigste voedingsmiddelen zijn
helaas niet bij de groenteboer te koop, laat staan in de supermarkt. Toch is het niet
moeilijk om eraan te komen.

Superfoods zijn krachtige, geconcentreerde voedingsmiddelen met een
ontzagwekkend vermogen ons lichaam te voeden en te herstellen. In dit full-color
geïllustreerde boek geeft rawfood-deskundige David Wolfe een volledig overzicht van
smakelijke plantaardige voedingsproducten zoals goji-bessen, cacaobonen (rauwe
chocola), hennepzaad, maca, spirulina, producten van bijen en nog talloze andere
producten. Als krachtige en duurzame bron van goede eiwitten, vitaminen, mineralen,
enzymen, antioxidanten, vetten en oliën, essentiële aminozuren en vetzuren en
andere voedingsstoffen vormen superfoods een uniek en veelbelovend stuk van de
voedingspuzzel.

David Wolfe EAN 9789079872503 Prijs: 28.50 €



Water
Het goedkoopste medicijn

Gebaseerd op meer dan twintig jaar van klinisch en wetenschappelijk onderzoek
naar de rol van water in het lichaam laat een baanbrekend arts zien hoe water, een
verbazende reeks medische aandoeningen kan verhelpen.

- Hoeveel water en zout je iedere dag nodig hebt om gezond te blijven.
- Hoe kinderen beter kunnen leren door slechts meer water te drinken.
- Hoe je op een natuurlijke manier de symptomen van astma en allergieën
kunt verminderen en zelfs kunt laten verdwijnen.
- Hoe je levensbedreigende aandoeningen, zoals hartfalen, hersenbloeding,
de ziekte van Alzheimer, de ziekte van Parkinson en kanker, kunt helpen
voorkomen.
- Hoe een hoge bloeddruk op een natuurlijke manier behandeld kan worden,
zonder plaspillen of andere medicijnen.
- Waarom water de sleutel is tot gewichtsverlies zonder een dieet te volgen.
- Hoe je je huid kunt hydrateren om vroegtijdige veroudering tegen te gaan.

Dr. F. Batmanghelidj EAN 9789079872053 Prijs: 22.50 €



Stop Alzheimer nu

Tegenwoordig lijden meer dan 35 miljoen mensen aan dementie. Elk jaar komen er
wereldwijd 4,6 miljoen nieuwe gevallen bij, elke 7 seconden één nieuw geval. De
ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie.

De ziekte van Parkinson, een andere voortschrijdende hersenstoornis, treft ongeveer
4 miljoen mensen over de hele wereld. Nog eens miljoenen lijden aan andere
eurodegeneratieve stoornissen. Het aantal mensen dat door deze slopende ziekten
wordt getroffen, stijgt elk jaar. Dementie en andere vormen van neurodegeneratie
horen niet bij het normale verouderingsproces.
In dit boek wordt een programma uiteengezet dat berust op ketonentherapie en
eetwijze. Deze methode wordt gesteund door tientallen jaren medisch en klinisch
onderzoek en is succesvol gebleken in het herstellen van cognitieve functies en het
verbeteren van zowel de gezondheid van de hersenen als de algehele gezondheid.
Je ontdekt hoe je symptomen kunt voorkomen en zelfs terugdraaien die
samenhangen met de ziekte van Alzheimer, Parkinson, amyotrofische laterale
sclerose (ALS), multiple sclerose (MS), de ziekte van Huntington, epilepsie, diabetes,
beroerte en allerlei vormen van dementie.

Dr. Bruce Fife EAN 9789079872893 Prijs: 28.50 €



Natuurlijk zien
en de Bates

Sinds de mens is gaan lezen en schrijven hebben we onszelf zie
aangeleerd die voor het oog niet natuurlijk zijn. Laat staan nu we continue
computers, tablets en smartphones
vervormt en ons zicht vertroebelt.

Slecht zien is dan ook bijna altijd het gevolg van slechte gewoontes.
- Hoe je kunt voorkomen dat jouw zicht
je - tot op hoge leeftijd - niet afhankelijk wordt van een bril of lenzen
- Waarom een bril het probleem vergroot en je steeds sterkere glazen nodig hebt.
- Hoe je - als je al een bril draagt
- Hoe je de kans op ernstige oogziektes drastisch kan
- Waarom ogengymnastiek niet helpt, maar goede zie
- Hoe je vermoeide, gespannen en pijnlijke ogen voorkomt tijdens dagelijkse
bezigheden zoals lezen, tv-
- Hoe de Bates methode jouw zicht kan verb
andere zichtproblemen hebt.

Saskia Naber EAN 9789081431873 Prijs:

Natuurlijk zien
en de Bates methode

Sinds de mens is gaan lezen en schrijven hebben we onszelf zie-gewoontes
aangeleerd die voor het oog niet natuurlijk zijn. Laat staan nu we continue
computers, tablets en smartphones gebruiken: oogspieren verkrampen, de oogbol
vervormt en ons zicht vertroebelt.

Slecht zien is dan ook bijna altijd het gevolg van slechte gewoontes.
kunt voorkomen dat jouw zicht en dat van je kinderen, achteruit gaat
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Waarom een bril het probleem vergroot en je steeds sterkere glazen nodig hebt.
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Hoe je de kans op ernstige oogziektes drastisch kan verminderen.
Waarom ogengymnastiek niet helpt, maar goede zie-gewoontes des te meer.
Hoe je vermoeide, gespannen en pijnlijke ogen voorkomt tijdens dagelijkse
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andere zichtproblemen hebt.

9789081431873 Prijs: 29.90 €
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Corona,
Vals alarm?

Een uiterst actueel boek en met extra hoofdstukken en grafieken voor de
Nederlandse situatie! Covid-19, wat klopt er van en wat is er van waar?

In luttele maanden bereikte dit boek een miljoenenoplage en verscheen
vervolgens in meerdere talen. Nu dan ook eindelijk in het Nederlands; de
absolute Duitse nr. 1 zomerbestseller: Corona, vals alarm? De auteurs kennen
alle medische in en outs van covid-19, van virussen en van de griep. Het boek
vertelt u alles wat u moet weten over de ontwikkeling van covid-19 over de hele
wereld, en de reactie van de autoriteiten en volksgezondheidsorganisaties. De
auteurs onderbouwen hun beknopte betoog met makkelijk toegankelijke data,
grafieken, bronmateriaal en harde wetenschap. Dit boek: -vergelijkt het
zogenaamde 'killervirus' met eerdere coronavirussen en griepsoorten. -beschrijft
de coronasituatie in Nederland en Duitsland, verheldert de 'r'-factor en sterfte- en
besmettingscijfers. -belicht de lockdown, mondkapjesplicht en afstandhouden en
de gevolgen daarvan voor ondernemers, kinderen en ouderen. -behandelt het
gezondheidssysteem: welke overbelasting is er precies gaande? -gaat in op de
strijd tegen corona: is de zoektocht naar een vaccin überhaupt zinvol en wat zijn
de mogelijke gevolgen? Met dit boek bent u prima in staat om een eigen oordeel
te vormen over het hele coronaprobleem, met behulp van makkelijk toegankelijke
data, grafieken en achtergronden!

Karina Reiss & Sucharit Bhakdi EAN 9789492161895 Prijs: 19.50 €



Vaccins,
Auto-immuniteit
& Kinderziekten

In de tientallen jaren dat hij als huisarts werkzaam was heeft dr. Thomas
Cowan waargenomen dat zijn pediatrische patiënten die niet waren ingeënt
veel gezonder waren dan degenen die dat wel waren - en dat degenen die
waren gevaccineerd aan een toenemend aantal chronische auto-
immuunaandoeningen leden.

Terwijl hij zich herbezon op de opleiding die hij aan de medische faculteit had
gekregen, begon dr. Cowan te onderzoeken wat immuniteit werkelijk was,
bestudeerde hij de complexe geschiedenis van besmettelijke ziekte en
verkende het opkomende bewijs dat bepaalde kinderziekten bescherming
bieden tegen ziekte op latere leeftijd.In zijn boeiende nieuwe boek plaatst
dr. Cowan vraagtekens bij gangbare opvattingen over de celbiologie, verklaart de
oorsprong van auto-immuniteit en biedt totaal nieuw inzicht in hoe vaccins
ziektepatronen hebben veranderd. Door dit te doen confronteert hij niet alleen
de reguliere medische wereld, maar biedt hij ook een hoopvolle weg voor het
ongekende aantal mensen - zowel kinderen als volwassenen - die aan
chronische ziekte lijden."Overtuigend en makkelijk toegankelijk ...
Dit boek is een geweldige aanwinst in de steeds groter wordende hoeveelheid
literatuur waarin wordt onthuld waarom vaccinatie's niet de beste strategie zijn voor
bescherming tegen besmettelijke ziekten."

Dr. Thomas Cowan EAN 9789492665454 Prijs: 23.50 €



Medical Medium
Cleanse to Heal - NL

Chronische ziekten worden in de wereld van vandaag veroorzaakt door gifstoffen en
ziekteverwekkers zodat een reiniging van ons lichaam een cruciaal instrument is
geworden om genezing te bekomen.

Dit boek staat vol met genezingsplannen voor mensen die lijden aan angstaanvallen,
depressie, acne, eczeem, de ziekte van Lyme, darmproblemen, hersenmist,
gewichtsproblemen, migraine, opgeblazen gevoel, duizeligheid, psoriasis, cysten,
vermoeidheid, vleesbomen, urineweginfecties, endometriose en auto-immuun
aandoeningen. Een enorme schat aan inzichten en informatie gebundeld in één bron
voor allerlei reinigingen, om te beginnen met zijn bejubelde negen daagse 3:6:9-
reiniging en daarnaast levensreddende programma’s voor specifieke
gezondheidsproblemen – inclusief de reiniging voor de bestrijding van
ziekteverwekkers, de ochtendreiniging, de reiniging door middel van dieet en de
reiniging voor de ontgifting van zware metalen. In dit boek van Anthony William
beschrijft hij onder andere het volgende:
– meer dan 75 recepten en voorbeeldmenu’s om je te ondersteunen bij je reiniging.
– essentiële dingen die je wel en niet moet doen.

Anthony William – EAN 9789492665522 prijs: 64.50 €


