
      0-2 jaar  19-21 jaar    39-43 jaar                      77-81 jaar

(Bron:  Lipids vol. 24, no. 7 (1989))
De concentratie co-enzym Q10 in de vitale organen bereikt rond 19-21 jaar haar piek, 
hetgeen aangee� dat mensen op deze lee�ijd over de meeste energie beschikken.
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Meld u aan voor onze nieuwsbrief via: www.pharmanord.nl www.pharmanord.nl

Het lichaam kan zelf het 
co-enzym Q10 aan-
maken. Als gevolg van 
ziekte of ouder worden, 
maakt het lichaam steeds 
minder aan. Vaak gebeurt 
dit op momenten dat we 
juist extra energie nodig 
hebben.
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Het originele Q10 product 
gebruikt in meer dan 100 
wetenschappelijke studies.

Bio-Quinon Active Q10 is waarschijn-
lijk ’s werelds best gedocumenteerde 
Q10-merk, reden waarom vooraan-
staande onderzoekers het product 
officieel hebben uitgekozen als 
referentieproduct voor het internati-
onale onderzoek op het gebied van 
Q10. Gebruikt in het geroemde Q-
Symbio onderzoek! Voor meer info: 
www.q-symbio.com 

Energie tekort is een van de meest algemene, maar ook een van de meest belemmerende problemen 
waar mensen last van hebben. Wanneer je elke dag met datzelfde uitgebluste gevoel wakker wordt, 
kan dat de kwaliteit van leven sterk beïnvloeden. Gelukkig is er iets aan te doen door op celniveau de 
natuurlijke energieproductie in het lichaam te ondersteunen.

Q10 aanmaak neemt af met het ouder worden

Dit uiterst gecompliceerde proces vindt 
in elke cel van het lichaam plaats. Er zijn 
vitamines, mineralen, enzymen en andere 
natuurlijke stoffen bij betrokken die de cellen 
helpen voedingsstoffen uit het voedsel om 
te zetten in de ‘energiemolecule’ ATP. Hoe 
meer ATP een cel kan produceren, hoe meer 
energie die heeft om zijn belangrijke functies 
te vervullen. Ondersteuning van de ATP-
productie in de cel is daarom de sleutel tot 
meer energie.

Bel gratis voor meer 
informatie: 

0800-0992211

Gezonde, energie producerende cellen be-
vatten ook een natuurlijke stof die co-enzym 
Q10 heet. Wetenschappers bestuderen Q10 
al tientallen jaren om beter te begrijpen 
waarom we die stof in onze cellen nodig 
hebben. Co-enzym Q10 zit in sommige voe-
dingsmiddelen en het menselijk lichaam kan 
het ook zelf produceren. Bovendien is deze 
belangrijke voedingsstof tegenwoordig ook 
beschikbaar met vitamine C als supplement 
in capsules.

Wilt u meer

ENERGIE?

 

 
In mijn vorige column sprak ik over kennisuitwisseling; 
een belangrijk element van evolutie is het delen van 
wijsheid met andere mensen én dieren. In mijn ogen is 
er één ding belangrijker dan groei doormaken in dit 
leven: de kans om liefde te delen. Ieder contact met 
een dier zie ik als een mogelijkheid om liefde te delen. 
Ik zie het dier in zijn of haar puurste lichtvorm en ik 
laat het dier mijn licht zien. Ik open mijn hart volledig 
en vaak krijg ik van dieren dan zoveel liefde terug, dat 
ik er alleen maar ontzag voor kan hebben. Ontzag voor 
de enorme hoeveelheid liefde die dieren uitstralen en 
graag met je willen delen.

Als je jong bent en je hart staat nog wagenwijd open, 

bestaat er een grote kans dat je een keer heel hard wordt 

geraakt. Dat er iemand hard op je hart trapt. Steeds meer 

ga je je hart sluiten en jezelf beschermen tegen alle vormen 

van niet-liefde die je in je leven tegenkomt. Zo gebeurt dat 

ook vaak met dieren. Het zijn net kleine kinderen die met 

een open hart het leven van mensen binnenkomen. 

Sommige dieren hebben het geluk op de juiste plek terecht 

te komen en zullen gewaardeerd worden voor het stralende 

licht dat ze zijn.

Vertrouwen opbouwen
Helaas zijn er ook dieren die niet gezien worden voor wie 

ze werkelijk zijn, die gekleineerd of mishandeld zijn 

geweest. Getraumatiseerde dieren hebben vaak moeite 

weer te vertrouwen op mensen. Moeite om hun hart weer 

te openen. Ik leer een dier dan om de pijn toe te laten. 

Ruimte te geven om verdriet te hebben om wat ze is 

aangedaan. Ook de boosheid toe te laten. En dan los te 

laten. Soms zijn dieren tijdelijk depressiever, lustelozer of 

wispelturiger. Als ze de ruimte krijgen om in alle rust dat 

proces te doorlopen, kunnen ze gaan loslaten. En dan 

komt er ruimte vrij.

Liefde in de vorm van respect
Wat ik ze leer is onderscheid te maken tussen wat liefde is  

en wat geen liefde is. Hoe ze hun hart weer kunnen openen 

en wat ze binnen mogen laten en wat niet. Liefde laat een 

dier altijd in zijn waarde en zal nooit neerbuigend of 

agressief zijn. Liefde zal niet van een dier verlangen dat het 

alle troep opneemt van de mensen om zich heen of 

verwachten dat een dier er alleen is om het baasje te 

plezieren. Echte liefde is een vorm van respect, van ruimte 

geven om volledig de ander te laten zijn en het dier te zien 

voor het stralende licht dat hij of zij is.  

 

En dan is het mogelijk om liefde te delen. Om met elkaar te 

zijn en elkaar te waarderen. Een diepe band op te bouwen 

met je dier. Een band die na de dood zal blijven 

voortbestaan. Als ik dieren begeleid bij een stervensproces 

of contact maak met overleden dieren en ik alle liefde voel 

die er uitgaat van een dier naar zijn mensen, dan voel ik me 

gezegend dat ik namens dieren mag spreken.

COLUMN GEZOND RECEPT
tekst: Anneke Bleeker  –  www.project7 – blad.nl

DIERENTOLK
tekst: ©Janine Keijser – www.animalhealercoach.nl
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Janine Keijser is dierentolk en schrijfster
Vorig jaar debuteerde zij met de ecothriller RAUW,  
een milieu-misdaad roman over een jonge vrouw die na 
een moeilijke periode in haar leven op gaat komen voor 
dieren in de vee-industrie, http://webshop.elikser.nl/
rauw. Ook bracht zij samen met haar zus een vrolijk 
geïllustreerd kinderboekje uit over de door hun  
geadopteerde honden ‘Senna en Anna de adoptie-
hondjes‘, een gedeelte van de opbrengst gaat naar  
de dierenopvang www.senna-anna.nl.

Een kans
   om liefde 
 te delen




