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Introductie
Het Nederlof Centrum verzorgt de unieke beroepsopleiding tot Biologika Master.

Biologika Master
Biologika is de leer van de 5 biologische natuurwetten en is gebaseerd op intelligentie, op de
logica van het leven. Bio staat voor het leven en Logica wil zeggen: de juiste opeenvolging
van oorzaak en gevolg. Het heet ook wel De Nieuwe Medicina.

Biologika, de Nieuwe Medicina, is een geheel nieuw leervak.
Elke ziekte ontstaat in je lichaam met een reden.
Een emotioneel-biologisch conflict creëert op een bepaalde plek (orgaan) op een
bepaalde manier een verandering (ziekte).
Herstel en genezing tekenen zich af in de spiegel van onze programmeringen,
overlevingsmechanismen en onze geloofsovertuigingen.
Kennis van Biologika helpt je om deze programma’s te ontcijferen.
De opleiding
Het doel van deze opleiding is dat je echt Master bent in Biologika;
Je bent in staat bij jezelf, je naasten of je cliënten de emotionele oorzaak van de klacht of
ziekte bloot te leggen, echt tot in detail, en te assisteren in het proces naar healing.
Biologika, de Nieuwe Medicina, wordt onderwezen op meerdere niveaus van beginner tot
expert, en dit is het hoogste niveau.
Deze opleiding is uniek en wordt in Nederland alleen gegeven door Nederlof Centrum.

Wat is Biologika
Biologika is logische en gedetailleerde informatie over hoe en waarom ziektes ontstaan en
hoe het ziekteproces weer stopt. Alhoewel de opbouw van de kennis van Biologika
natuurwetenschappelijk van aard is, heb je geen voorkennis nodig.
Het fundament van Biologika is de kennis van dr. Hamer. De revolutionaire ontdekking van
Dr. Hamer 35 jaar geleden beschrijft de werking van 5 biologische natuurwetten,
natuurwetten die op een logische, intelligente, wetmatige manier het ontstaan van onze
ziekteprocessen (veranderingen in ons lichaam en onze geest) ontcijferen.

Biologika is het blootleggen van de feitelijke oorzaak achter elke ziekte,
elke klacht, fysiek en mentaal. Biologika stelt je in staat de impact (oorzaak) te helen.
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Voor het eerst in de geschiedenis
worden de wetmatigheden
en zinvolle doelen van ziektes onthuld.
Exacte kennis
De Nieuwe Medicina is als een wegenkaart voor onze gezondheid. Het is 180 graden anders
denken over gezondheid en ziekte. Het laat ons zien hoe een ziekteproces precies ontstaat
(van koortslip tot kanker) aan de hand van de 5 biologische natuurwetten en toont ons hoe
het verbazingwekkend zelfgenezend vermogen van het lichaam precies werkt na de heling
van het emotionele conflict (emotionele opluchting). We kunnen eindelijk weten wat er met
ons gebeurt: welke symptomen we ervaren in de stressfase en welke symptomen in de
herstelfase na de conflictoplossing.

Biologika is gebaseerd op
Een impact in de psyche (gevoelswereld) zet een verandering in werking in de hersenen en
deze verandering start een fysiek proces op het niveau van het orgaan. Deze serie van
veranderingen noemt men vaak ‘ziekte’ maar is feitelijk een veranderingsproces, een
aanpassingsstrategie. Kennis van Biologika helpt je om het ook op dat niveau te zien; een
verandering in plaats van een enge ziekte. Biologika geeft je de kennis om de impact op te
sporen en het ziekteproces te stoppen of te verminderen.

Biologische Natuurwetten
De hele leer van Biologika heeft een logische basis:
Het begint bij het trauma (impact) welke aan bepaalde 'regels' moet voldoen om echt een
trauma te zijn. Dan volgt de verandering in een hersendeel. En elk hersendeel is weer
gekoppeld aan een lichaamsdeel (orgaan) en aan een aandoening. Alles is te herleiden.
Biologika zal je kijk op ziektes 180 graden omdraaien…Alles wordt door deze biologische
natuurwetten logisch, wetmatig, intelligent en zinvol.

Wat heb je er aan
Hoe mooi de methodiek ook is, van reiki tot auratouch, voeding of meditatie en nog vele
andere mooie disciplines, zonder de kennis van Biologika, De Nieuwe Medicina, is het bijna
onmogelijk om exact te weten waar de klacht, de ziekte vandaan komt. Het frustrerende is
dan dat wat je ook doet – het lijkt beter te gaan - de emotionele oorzaak van de ziekte dan
nog niet echt gevonden is… Daardoor heeft het zelfhelende vermogen van ons mooie
mentaal/fysieke systeem niet echt zijn werk kunnen doen.
Kennis van Biologika zorgt ervoor dat jij of je cliënt exact weet wat de oorzaak is, zodat het
ziekteproces kan worden afgerond en je niet meer 'ziek' bent.
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Zinvolheid ontdekken = pad naar heelwording
Door de kennis van deze opleiding weet je wat de oorzaak is van een aandoening, klacht,
staat van zijn en kun je samen met de cliënt het proces naar daadwerkelijke healing /
genezing gaan betreden! Zodra je de zinvolheid van het fysieke proces begrijpt (en dat leer
je hier) weet je ook dat het lichaam geen fouten maakt... angst verdwijnt en wordt vervangen
door rust. Door de werkelijke oorzaken middels Biologika te begrijpen, kun je de oorzaken
effectiever afronden, beëindigen. Biologika bied je dé bewustwordingsreis van je leven.

Voor wie
De Biologika Master Opleiding is een heel uitgebreide opleiding voor iedereen.
Of je de opleiding tot Biologika master nu alleen voor jezelf volgt, of om je naasten bij te
staan in hun helingsproces of dat je al een therapeut, coach of healer bent; als je interesse
hebt in de oorzaak van ziektes en het genezen daarvan is dit een uiterst waardevolle
opleiding. Biologika is een andere manier van denken, gebaseerd op nieuwe kennis, met
prachtige resultaten.
Alles krijgt zinvolheid en je zult na deze opleiding echt versteld staan van de prachtige en
oneindige intelligentie van je lichaam, van je ziel, de psyche en elk ziekteproces. Het lichaam
maakt geen fouten, alles gebeurt met een bio-logische reden!

De basisangst van velen voor ziektes, kanker, besmettingen zullen afnemen en je zult
nooit meer op dezelfde manier naar ziekteprocessen kijken.
Biologika werkt samen met jouw methode
We zijn heel enthousiast over Biologika, De Nieuwe Medicina en zijn echt heel blij dit te
kunnen aanbieden.
Biologika stelt de therapeut / healer / leraar in staat de achterliggende impact (trauma) tot in
detail te vinden en je kunt daarna feitelijk elke methodiek toepassen om de cliënt (of jezelf) te
helen van het trauma. Van auratouch healing tot meditatie technieken, reiki en meer.
Biologika gaat uitstekend samen met elke methodiek.

Na de opleiding
Bij afronding van de Biologika Master Opleiding ontvang je een certificaat en ben je Master
in Biologika. Het is de hoogste opleiding in De Nieuwe Medicina en uniek in Nederland – en
je hebt de kennis van fysieke veranderingen (ziektes), het verloop, mechanismen en de
emotionele achtergronden. Ook de psychische veranderingen, geestesziektes,
stemmingswisselingen, gedragsveranderingen worden behandeld. Je leert over de
biologische achtergrond en samenhang van deze veranderingen (fysiek en psychisch), tot in
detail, over hoe emoties en conflicten werken en je gaat de geleerde stof als een denkwijze
integreren. Een Master in Biologika – De Nieuwe Medicina – heeft kennis over Biologika,
zelfkennis, de mogelijkheid om consulten te geven aan je omgeving, aan cliënten en
daarmee mensen te begeleiden naar heling.
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Opleidingsduur
De beroepsopleiding is ongeveer een jaar.
Er zijn totaal 10 volle lesdagen, verdeeld over het jaar.
De opleiding start 1 of 2 keer per jaar.

Certificering
Teneinde in aanmerking te komen voor certificering na de opleiding als Master Biologika
dient een deelnemer alle lessen te hebben afgerond. De lesstof wordt niet formeel getoetst
(dus geen eindexamen) maar wordt informeel door de docente beoordeeld. Alhoewel we het
natuurlijk niet adviseren (live les krijgen is echt waardevol) kunnen er maximaal 2 lessen
klassikaal worden gemist en deze dienen dan digitaal te worden ingehaald. Daar zijn verder
geen kosten aan verbonden.

Voorwaarden
Qua kennis of vooropleiding zijn er geen voorwaarden om deel te nemen aan deze
masteropleiding.
Wel gaan we er vanuit dat een minimale basiskennis aanwezig is over het menselijk lichaam
(dat termen als het hart, lever, nieren en bloedsomloop je minstens bekend voorkomen).
Qua opbouw van de opleiding is deze geschikt voor de leeftijd van 18 tot 70+.
Als we kijken naar de bereidheid om anders te denken en voorbij je eigen ‘denkraam’ en
angsten te kijken is het wel handig om daarin naar jezelf te kijken en jezelf opdracht te geven
je oude denkwijzen en beperkingen op zijn minst een jaar los te laten…
Of je nu werkzaam bent als therapeut binnen de alternatieve of de reguliere sector of deze
opleiding geheel volgt voor de eigen ontwikkeling; de opleiding Biologika master zal je
essentie raken en je verplichten vanuit een totaal andere visie naar zaken te kijken als ziekte
en gezondheid… Het is echt een 180 graden draai…
Deze opleiding is qua kennis een openbaring en een groot cadeau voor jezelf.

De eerste stap naar werkelijke heling is dat ik ten volle begrijp
dat mijn lichaam nooit fouten maakt.
De af en toe vervelende en gevaarlijke symptomen zijn vaak symptomen van de
herstelprocessen. Het is niet het kapotgaan of defect raken van het lichaam.
De verandering, de tumor is dus niet gekomen om ons te doden, maar om ons langer
te laten overleven. Het biologische doel van een verandering (=ziekte) is de
aanpassing, overleving, het redden en veilig stellen van het leven bij een ernstig
ervaren gevaarlijke situatie. De natuurlijke veranderingen (=ziektes) zijn niet anders
dan zinvolle biologische speciaalprogramma’s.
Roberto Barnai, oprichter Biologika

6

Docent
Enikö Papp heeft als Nederlandse carrière achtergrond het
onderwijs en daarna HBO gezondheidsmanagement en mind &
body coaching. Al vanaf haar pubertijd was er een grote interesse
in gezondheid dat tot uiting kwam in sport, onderwijs, de studie
gezondheidsmanagement met een passie voor gezondheids
bevordering en preventie. Haar pad begon met een persoonlijke
zoektocht; waarom ben ik telkens ziek? Na jarenlang gekampt te
hebben met blaasontstekingen, hooikoorts, eczeem en chronische nierbekkenontsteking, na
tientallen verschillende therapieën, coaching, alternatief en regulier te hebben uitgeprobeerd
had zij geen andere keus dan dieper te gaan in deze zoektocht.
Wat zijn de werkelijke oorzaken? Zijn er überhaupt oorzaken of is het puur toeval als je ziek
wordt? Als gezondheid werkelijk de grootste schat is, hoe is het dan mogelijk dat we
vandaag de dag nog steeds niets weten over de echte, bewijsbare oorzaken?

Haar verhaal
Tijdens mijn zoektocht heb ik vele mogelijke verklaringen gevonden die me slechts deels
hebben bevredigd. In wezen zijn alle therapieën (regulier en zelfs vaak alternatief) gericht op
het bestrijden en ‘wegpoetsen’ van de ziekte of klacht. Het is iets waar je van af moet. Het
wordt beschouwd als een defect van het lichaam. Maar het waaróm werd niet beantwoord
tijdens mijn zoektocht. Het was in ieder geval niet de voeding, niet mijn immuunsysteem, het
waren niet mijn gedachten of emoties, niet mijn onbewuste overtuigingen, het waren ook niet
de medicijnen of alternatieve poeders en pillen… maar wat dan wel? Het echte antwoord op
mijn vragen kon ik nergens vinden. Totdat ik in 2012 de ontdekkingen van De Nieuwe
Medicina – de leer van Biologika tegenkwam. Ik weet nog goed hoe ik me na het bekijken
van een aantal video’s voelde: WOW! Het was zo eenvoudig dat ik het bijna niet kon
geloven. De leer van Biologika – De Nieuwe Medicina gaf me op al mijn vragen een logisch,
betrouwbaar en controleerbaar antwoord. Ik begreep de oorzaken van mijn (terugkerende)
ziektes, en ik kan je vertellen dat het een geweldig gevoel was! Binnen enkele uren heb ik op
al mijn vragen zinvolle antwoorden gekregen en eindelijk begreep waarom ik hooikoorts,
eczeem, nierbekkenontsteking, etc. gekregen had in het verleden. Door Biologika weten we
nu wanneer en hoe men herstelt en waar het is begonnen. Mijn angst om weer ziek te
worden is compleet verdwenen! Ik voel me dankbaar dat ik op mijn leeftijd deze waardevolle
informatie tot me mocht nemen en volgens deze natuurwetten mag gaan leven. Met nog
meer vreugde geef ik het graag door aan jou, zodat je ook niet meer in angst voor ziektes
hoeft te leven. Zodat ook jij je gezondheid in eigen handen kunt nemen. Van
symptoombestrijding naar conflictmanagement. Van onwetendheid naar bewustwording. Van
angst naar vertrouwen in de intelligentie van het lichaam en psyche. Van bezorgdheid en
twijfels naar innerlijk rust. Biologika = hét cadeau voor de rest van je leven.
Je hebt nu een werkelijke keus, het herstel hangt van jou af!
7

Programma
Dag 1 – De biologische natuurwetten
Deze dag gaat over de 5 biologische natuurwetten, aangevuld met belangrijke weetjes.
Dag 2: Het endoderme kiemblad (klieren + gladde spieren)
Over door de hersenstam en middenhersenen aangestuurde organen en weefsels: de
belangrijkste klierweefsels, mogelijke veranderingen, ziektenamen en symptomen.
Dag 3: Het mesoderme kiemblad (vliezen, lederhuid, bindweefsels)
De door de kleine hersenen en door de witte stof van het grote hersenen (hersenmerg)
aangestuurde organen en weefsels komen deze dag aan bod.
Dag 4: Oefendag over het endoderme en mesoderme kiemblad
Oefenen lesstof lesdag 2 en 3 zodat al je vragen beantwoord worden. Het delen van real life
stories en soms ook eigen casussen geeft je nog meer inzicht.
Dag 5: Het ectoderme kiemblad (slijmvliezen, kanalen, zenuwen)
Deze lesdag is het thema de door de grijze stof van de grote hersenen (hersenschors)
aangestuurde organen en weefselsoorten.
Dag 6: De Geslachts-Territorium Zones (de hormonale wereld en ziektes)
Deze lesdag gaat over de Territoriumzones – het meest ingewikkelde onderdeel van deze
bio-logische leer. Hoe emoties en gevoelens onze hormonale wereld beïnvloeden.
Dag 7: Oefendag ectoderme kiemblad en territorium conflicten
Oefenen lesdag 5 en 6. Middels casussen meer inzichten over deze orgaan-thema’s. Er is
ook ruimte voor persoonlijke vragen en eventueel een kort consult.
Dag 8 en 9: De psychische ziektes, veranderingen
Verschillende psychische veranderingen (stoornissen, gedragsveranderingen,
geestesziektes, stemmingswisselingen) komen aan bod zoals dementie, consternatie,
dwangmatig beledigen, asociaal gedrag, sadisme, ambivalent gedrag, waardeoordeel
stoornissen, narcisme, megalomanie, paranoïde, manisch- en depressief gedrag, zelfmoord
neigingen, autisme, anorexia, nymfomanie, boulimia, infantilisme en schizofrenie
Dag 10: Oefendag en integratie dag
Het geleerde doornemen en integreren; casussen, meer inzicht krijgen waar biologischeemotionele schokbelevingen vandaan komen, waarom we beleven wat we beleven en
waarom we op de realiteit met deze ziekteprocessen (overlevingsmechanismen) reageren.
Ook nemen we de factoren door die het genezingsproces positief of negatief beïnvloeden.
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Opleiding locatie
De opleiding wordt gegeven op een mooie en fijne locatie in Randstaete Almere, op
loopafstand van het Centraal Station en met een eigen parking (gratis / bijna gratis).
De routebeschrijving staat op de site en kan je downloaden.

Kosten
De totale deelname-kosten van de beroepsopleiding bedragen € 2395,Alles is inclusief schriftelijk cursusmateriaal (syllabus) en certificering.
De opleiding is vrijgesteld van btw.
De lesdagen zijn niet afzonderlijk te boeken, daar het een doorlopende opleiding betreft.

Wijze van betalen:
Aanbetaling € 395,- bij inschrijving (na overleg eventueel in delen)
Restant in 10 maandtermijnen van € 205,- (* dat is incl. termijntoeslag)
of het restbedrag ineens 30 dagen voor aanvang van les 1.

Aftrekbaar
De opleidingskosten zijn onder voorwaarden aftrekbaar van de belasting.
Meer informatie over aftrek studiekosten: www.nederlofcentrum.nl bij 'vragen'.

Professionele beroepsgerichte opleiding
Het Nederlof Centrum valt onder de Europese regeling voor beroepsopleidingen en is
geregistreerd als onderwijs-instituut bij het CRKBO. Deze opleiding is daardoor geheel
vrijgesteld van btw en de student kan de studiekosten aftrekken van inkomsten- of
loonbelasting. (zie de site bij 'vragen') Daarnaast is de opleiding geaccrediteerd bij het KTNO
(Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen).

Geaccrediteerd als HBO module
De opleiding is geaccrediteerd door de KTNO als HBO module.
Dat wil zeggen dat de studie-uren meetellen binnen een paramedisch traject en het betekent
ook dat je de opleiding kunt gebruiken als bij- of nascholing van veel beroepsorganisaties.

Grondlegger Biologika
Roberto Barnai is de grondlegger van Biologika.
Het is hem als eerste in Hongarije gelukt om de ontdekkingen van dr.
Hamer (ook bekend onder de naam Germaanse Geneeskunde of
Germaanse Nieuwe Medicina) in een begrijpelijke taal om te zetten
zodat het voor het iedereen toegankelijk wordt.
De Master opleiding is als eerste ter wereld in Hongarije geaccrediteerd
op de Hongaarse Medisch Universiteit (SOTE) in Boedapest. De opleiding
wordt daar nu gegeven door reguliere artsen.
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Voor jezelf, je naasten en de professionele praktijk
Biologika is direct toepasbaar en er worden ook casussen (in de vorm van ervaringen en
voorbeelden) besproken.
Het is voor iedereen.

Data lesdagen
De data van de opleiding staan op de website.
De opleiding start in ieder geval eens per jaar.

Aanmelden
Via de website www.nederlofcentrum.nl.
De inschrijvingen gaan op volgorde van datum van aanmelding, als de opleiding vol is, kunt
je je op de wachtlijst laten plaatsen.

Samenwerking
Biologika werkt graag samen met de reguliere geneeskunde. De oplossingen van Biologika
en de reguliere geneeskunde zullen niet altijd dezelfde zijn, maar Biologika staat positief
tegenover de reguliere zorg. De medische diagnose is zelfs het uitgangspunt van Biologika.

Disclaimer
De toepassing van Biologika is, in welke vorm dan ook, geen vervanging van een medische
behandeling of ingreep. Bij klachten of ziekte is de medisch arts, specialist of apotheker de
aangewezen persoon om hulp te verlenen. Volg altijd hun adviezen en voorschriften.

Algemene Voorwaarden
Het Nederlof centrum hanteert duidelijke algemene voorwaarden, op de website bij 'centrum'
en ‘algemene voorwaarden’ staan de volledige voorwaarden.

Erkend & aangesloten
Erkend KTNO, BATC en CAT - aangesloten bij het CRKBO.
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Extra informatie - Video's
https://www.nederlofcentrum.nl/biologika-master-opleiding-training/extra-informatie/
Deze video's kun je vinden op nederlofcentrum.nl bij opleiding / biologika master / video's.

Video 1 - Wat is Biologika
Bekijk deze video zodat je weet wat Biologika is en wat Biologika niet is. Daarnaast krijg je
ook antwoord op de vraag: “wat levert deze revolutionaire kennis mij op.

Video 2 - Biologika in een notendop
In de volgende video neem je een kijkje in de wereld van Biologika, de Nieuwe Medicina.
Een revolutionaire natuurwetenschap over hoe en waarom ziektes ontstaan. De 5
biologische natuurwetten geven ons voor het eerst in de geschiedenis zinvolle, bewijsbare
antwoorden op de vraag waarom ziekte en kanker ontstaat, waarom precies nu en waarom
precies in dat ene orgaan, weefselsoort en niet in het andere. Dankzij de ontdekkingen van
dr Hamer weten we nu dat elk ziekteproces in het teken staat van overleving. Als er in ons
leven een situatie ontstaat die dramatisch is, serieus en aanstootgevend, reageert ons brein
erop als een levensgevaar. En om in leven te blijven gaat het brein ons helpen door ons
lichaam aan te sturen extra cellen te laten toenemen (tumor) of juist te laten afnemen (gaten
in het weefsel zoals botontkalking). Alle onbeantwoorde vragen van onze reguliere
geneeskunde worden nu beantwoord. Dit is totaal nieuwe informatie die jouw kijk op ziektes,
kanker en pijn maar ook op gezondheid voorgoed zullen veranderen. Gezondheid is geen
geheim meer.

Video 3 - Hoe kunnen we Biologika toepassen
Neem een kijkje in de wereld van Biologika, de Nieuwe Medicina. Met name over hoe we
deze revolutionaire natuurwetenschap over het ontstaan van ziektes, kanker en pijn kunnen
toepassen in ons dagelijks leven. Het is eerst belangrijk om te weten dat deze informatie
geen methode, behandeling of geneeswijze is maar het is een perceptieverandering en
bewustwording over hoe en waarom onze ziektes werken. De oplossing zul je zelf vinden
dankzij deze bewustwordingsreis.

Video 4 - de 5 biologische natuurwetten die je leven veranderen
Wat zijn deze natuurwetten?
Hoe verloopt een ziekteproces?
Welke veranderingen bestaan er?
Waarom treedt er een verandering op en wat zijn de voorwaarden voor herstel?
Aan de hand van welke wetmatigheid verlopen onze ziekteprocessen?
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