
HET 4D EETPLAN
VOOR RUSTIGE DARMEN 

EN BAKKEN ENERGIE

GERICHT OP
RUSTIGE DARMEN
EN EEN PLATTE
BUIK

JUIST OOK VOOR
MENSEN DIE AL
GEZOND LEVEN

 HELPT JE
DARMSLIJMVLIES

OM SCHOON SCHIP
TE MAKEN EN 

TE HERSTELLEN



Voorwoord
Wellicht heb jij het ook wel eens… dat opgeblazen
gevoel, buikpijn, winderig zijn, vermoeidheid na de lunch
of het avondeten, obstipatie, diarree… 

Wanneer dit sporadisch gebeurt, is je lichaam goed in
staat om dit zelf op te lossen. 

Maar wat als het steeds vaker optreedt? 
Of zelfs ‘normaal’ voor je is geworden? 

Stiekem ga je toch twijfelen. Heb je last van een
intolerantie? Is het stress? Of beiden? En waar begint
dan de oplossing?

Het antwoord is dit 4D Eetplan. Speciaal gericht op
mensen die al behoorlijk gezond leven. Die niet al jaren
een zware allergie hebben. Die wellicht al wel van heel
wat dokters en specialisten te horen hebben gekregen
dat er niks aan de hand is, dat ze het rustig aan moeten
doen, dat het vanzelf overgaat en dat ze anders over
een half jaar terug moeten komen...

Daar staan wij iets anders in.  

Vanuit de visie dat ons lichaam alles zelf kan oplossen,
hebben we het 4D Eetplan ontwikkeld. Hiermee
minimaliseer je alle factoren die een negatieve invloed
kunnen uitoefenen op het zichzelf herstellende
mechanisme van het lichaam. 

Het is dus een eetplan zonder gluten en lactose en
zonder het gebruik van suppletie of stoffen die de
darmwand prikkelen. 

In vier dagen, met vier basisregels en twee extra
ondersteuningen, geef jij je darmen hiermee een schone
lei en geeft jouw lichaam jou een platte buik en een lijf
vol energie terug.

Vier dagen. Vier dimensies. Omdat body en mind altijd
hand in hand gaan… als jij je lijf daar de mogelijkheden
voor geeft.  



Hoe het werkt:
In de darmen vernieuwt en herstelt het
darmslijmvlies zichzelf elke drie à vier dagen
helemaal. 

Wanneer je met dit 4D Eetplan de juiste informatie
en de juiste voedingsstoffen aanbiedt, creëer je
een nieuwe voedingsbodem voor jouw darmen. Je
stimuleert je darmstelsel om weer optimaal
gezonde stoffen op te kunnen nemen, i.p.v. allerlei
voedingsstoffen te laten passeren zonder dat deze
opgenomen worden. Daar zit je winst!

Ken je de uitdrukking van de dure poep? 

Die ontstaat als je je best doet om hele goede
multivitamines en supplementen in te nemen, heel
trouw elke dag, terwijl je ondertussen al die
kostbare stoffen zomaar door je systeem laat
verdwijnen. Omdat dat éne hulpstofje ontbreekt
waardoor het supplement kan worden opgenomen
en verwerkt. Dat is dure poep…. 

Een gezond darmslijmvlies heeft daar geen last
van. 

Neemt moeiteloos al die vitamines en mineralen op
die jij via je voeding beschikbaar stelt. Daarmee
worden de meest uitgebalanceerde hormonen
vrijgegeven… precies wat past bij jouw lijf op dat
moment. En omdat alle puzzelstukjes in elkaar
vallen, weet je lichaam precies wat er moet
gebeuren, verloopt het vlekkeloos, en zul je merken
dat je niet meer onverklaarbaar moe bent, geen
overdreven emoties vlak voor je ongesteldheid of
tijdens je overgang hebt, en dat je veel
gemakkelijker in balans blijft. Je zult het voelen! 



Omdat een lekkende darm niet letterlijk lek is
gestoken, vergis je niet en haak ook niet direct af.
Want mensen in je omgeving zullen de term vaak
al ongeloofwaardig en raar vinden. 

Maar als je het hoort in het Engels: leaky gut, dan
klinkt het al anders. En zo’n leaky gut kan wel heel
ontwrichtend zijn voor je hele lijf en gesteldheid. 

Het leaky gut syndrome is een aandoening
waarbij de darmwand door de jaren heen is
beschadigd en je lichaam (nog) niet in staat is om
dit te helen. Vaak ontstaan er minuscule gaatjes in
de darmwand die normaliter weer snel worden
gedicht. 

Ideaal voor lekkende darmen
Door diverse factoren kan dit helingsproces zijn
verstoord, waardoor de darmwand meer on-
opgenomen stoffen doorlaat dan gewenst, zoals
onverteerde voedselresten. Deze komen dan
rechtstreeks in de bloedbaan terecht, ook daar ga
je niet dood aan. 

Maar wat er wel gebeurt, is dat je lichaam die
reststoffen als indringers gaat zien. Het reageert
door alarm te slaan: met een opgeblazen gevoel
(histamine), vermoeidheid (chronische
ontsteking), of winderigheid (gisting) als gevolg.
Dat is wat je voelt. Dat is wat zelfs een arts aan
jouw buitenkant niet kan zien. 

En gelukkig is dat ook een proces waar je zelf nog
invloed op hebt, alleen weten weinig mensen hoe!



Jij merkt dus wel dat er iets niet pluis is. 

Nog een héél kort stukje uitleg: een gezonde
darmwand bestaat uit bindweefselcellen met
daartussen zogenaamde ‘tight junctions´. Deze
cellen laten vocht en opgenomen voedingsstoffen
door, die pas in de bloedbaan mogen komen
wanneer ze via de lever zijn ontgift en daarna naar
de organen en andere weefsels kunnen worden
vervoerd. 

Deze tight junctions zijn een soort schuifdeurtjes die
moleculen door kunnen laten wanneer dit nodig is.
Maar ze raken ontwricht en sluiten niet meer
volledig als ze overbelast raken, bijvoorbeeld door
gluten, lactose of andere stoffen waar ons lichaam
moeilijk mee overweg kan. Altijd in combinatie met
een lijst van andere externe factoren waardoor jouw
weerstand het toch al zwaar te verduren heeft. 

Dat hakt er wel in.

In onze darmen wordt bijvoorbeeld 90% van alle
serotonine in ons lichaam aangemaakt. Die hebben
we nodig om slaperig te worden en lekker door te
slapen. Wanneer de cultuur van de darmen uit
balans is, zijn de benodigde bacteriën om deze
belangrijke neurotransmitter (hormoon) aan te
maken ook vaak niet meer voldoende aanwezig. 

Je histamine, ook een hormoon, raakt uit balans,
waardoor je overgevoelig reageert op stoffen waar
je nog nooit allergisch voor bent geweest. Ook zo’n
signaal! 

Gevolgen



Het plan

1
2

3

4

Eet géén varkensvlees.

Dus wat gaan we doen?

We gaan de rust herstellen in je darmen terwijl we je lijf verwennen met voedzame kleine maaltijden
die je weerstand ondersteunen. Zodat je darmslijmvlies zich kan herstellen.

Vier dagen volg je alleen deze simpele regels:

Of schrap vlees of dierlijke
producten even helemaal uit
je menu.

Eet sowieso veel, veel
groente! 
Hoe meer groene groente,
hoe beter; probeer maar eens
of je de 500 gram op een dag
haalt. Eet je groente
knapperig en puur, liefst zo
rauw mogelijk omdat dit je
lever versterkt. 

Vermijd gluten en suiker. 

Daar hoef je geen speciale
suikervrije producten voor te
halen: drink water en
kruidenthee en maak simpele
maaltijden met pure groente,
dan hoeft er nergens suiker
bij. Gluten zitten in tarwe, dus
als je de bewerkte koeken laat
staan en je pakt pure
ingrediënten voor je maaltijd,
dan ben je al gauw glutenvrij
bezig.

Eet meerdere keren per dag
een kleine maaltijd. 

Dat werkt suiker regulerend
zodat je minder last hebt van
een flauw gevoel in de
namiddag. Word je gaperig?
Maak een wandeling of doe
wat rek- en strekoefeningen,
dit brengt je weer in balans. 



Vul dit aan:

Vul aan met 2 x per dag een portie L-Glutamine (pure eiwit) en 2 x per dag een portie van 200 mg
Magnesium Citraat (makkelijk opneembaar in de darmen). Hiermee creëer je de juiste
voorwaarden voor jouw darmslijmvlies om zichzelf te helen; in vier dagen is je lichaam tot veel in
staat! 

En nog beter:

Na het 4D Eetplan adviseren wij om nog twee tot vier weken een goede probiotica te gebruiken om
de juiste cultuur van bacteriën in je darmen te optimaliseren of te her-creëren. 

Als je wilt:

Check hoe jij je voelt na deze dagen. En niet alleen vlak daarna, maar ook over vier weken of over
vier maanden. Als je wilt, of je merkt dat je terugvalt, kun je dit eetplan gerust een aantal keer per
jaar herhalen. 

Reset. Relax. Repeat.

**Mocht je de supplementen zelf niet in huis hebben, dan kun je voor € 10,- de benodigde L-
Glutamine en Magnesium Citraat bij ons bestellen. Je ontvangt deze binnen drie werkdagen.



Ochtend:
1 theelepel glutamine en 1 magnesium tablet in
te nemen met twee glazen lauw water a 250 ml
(totaal 500 ml water)

Een half uur voor het ontbijt starten met: 

Kies daarna: 
Smoothie bestaande uit 1 of 2 stukken fruit (je kunt
ook kiezen voor een handje zacht fruit zoals
bessen, frambozen, aardbeien, etc). Doe dit samen
met een handje (ongezouten) noten, een paar
eetlepels gewelde havermout, bladeren van groene
bladgroenten in een kom en maak er een
pap/smoothie van. Gebruik je bevroren fruit, zorg
dan dat je smoothie geen ijskoude klomp is, maar
laat het iets opwarmen om een grote schok in je
maag te vermijden.

Of optie 2:

Rijstwafels met roomboter en rauwkost (bijv. radijs,
komkommer, courgette, sla, olijven, wortel,
avocado, enz). Ook kun je daar een plakje kaas of
een eitje bij doen. Een notenpasta is ook een optie
(te koop bij de natuurvoedingswinkel).

Drink een kopje (kruiden-)thee, of wanneer 2 x 250
ml water ingenomen is dan is dit ook voldoende,
maar liever op dit tijdstip nog geen koffie!

Koffietijd:
Drink thee of maximaal 2 kopjes koffie, klein beetje
(koffie-)melk mag, maar geen suiker toevoegen!
Eet daarbij een rijstwafel met roomboter en
avocado of met carobe pasta (alternatieve
chocoladepasta en te koop bij de
natuurvoedingswinkel). Op die manier blijf je je
comfortabel voelen, ook als je nu geen trek hebt,
dus sla dit niet over maar geniet juist bewust van
dit extraatje. 



Middag:
Lunch rond 13.00 uur met een voedzame maaltijd. Drink bij de
lunch thee en voldoende water (minimaal 2 glazen van 250 ml) en
je kunt er de hele middag tegen.

Optie 1:
Maak in een half uurtje een mooie maaltijdsoep (eigengemaakt)
met heel veel groente en groene kruiden. Je kan ze er grof
gehakt in doen en dan pureren tot een gladde soep. Of juist de
groente grof laten zodat je iets meer te kauwen hebt. Net wat je
lekker vindt!

Optie 2:
Goed gevulde maaltijdsalade bestaande uit sla en groente
gecombineerd met:
        Noten en kaas. Noten het beste ongezouten en ongebrand. 
 of:
        Vlees (bijvoorbeeld biologische kip of stukjes rundvlees).
 of:
        Vis (bijvoorbeeld zalm, tonijn, makreel of zoute haring).
 of:
Gekookte en afgekoelde gierst, rijst, quinoa, linzen of boekweit (je
kunt er een kerrie- of botersausje bij maken voor over de granen). 

Optie 3:
Knapperige rijst- of kastanjewafels (maiswafel) met roomboter en
groente/rauwkost (aantal naar wens).

Theetijd:
Zie “rond koffietijd”, maar drink dan thee i.p.v. koffie. 
Zorg dat je ook hierbij weer wat eet, zeker als je ’s avonds niet
heel vroeg bent met het eten. 
 
Kies bijvoorbeeld:

Een bord maaltijdsoep, eventueel restje van de soep van gister.

Of optioneel: 

Een bakje biogarde of kwark, aangevuld met vers fruit, zoals
bessen, frambozen, aardbeien, enz. 



Avond:
1 theelepel glutamine en 1 tablet magnesium
innemen met twee glazen water a 250 ml per
glas (tot 500 ml)

Een half uur voor het avondeten starten met: 

Begin met een rauwkostsalade, met een beetje
dressing van: olijfolie, citroensap, mosterd en
tuinkruiden. Simpel maar zo heerlijk!

Daarna kiezen uit...
Groente met:

glutenvrije graansoort (zie boven), eventueel met
een sausje (gebruik bijvoorbeeld: kerrie, geelwortel,
gember, oregano of basilicum).

of: 
(vette) vis of een spiegelei of rundvlees.

Let op: liever geen gedroogde bonen of
peulvruchten gebruiken totdat de darmen hersteld
zijn! (Denk aan bonen die geweld moeten worden,
sperziebonen, tuinbonen, etc.)
 

’s Avonds:
Drink thee of weer 500 ml water. Neem daarbij wat
pompoen- of zonnebloempitten wanneer je
behoefte hebt aan iets eetbaars. Of knabbel op wat
worteltjes. Maar pas op, gun je darmen ook die
rust. Juist nu. Het zijn maar vier dagen.
 
Gun het je lijf. 



Tot slot
Yes! Dit waren jouw vier dagen.

Je hebt je eigen keuzes gemaakt. Je pad gevonden
door het menu. Vier dagen rust voor je darmen.
Heerlijk schoon. 

En wat nu?

Opbouwen. 

Maar wist je dat gezonde darmen als een kaartenhuis
in elkaar storten zodra de stress weer toeslaat in jouw
leven? Stress kan alles ondermijnen. Hoe gezond je
ook leeft. Hoe schoon je ook bent. 

Je hebt geleerd/gevoeld hoe belangrijk voeding is.
Hoe fijn het voelt in je lijf.

Opluchting. Lekker. Je hoeft ook niet streng te blijven.
Je mag blijven genieten. Het is niet alles of niets. 

Want nu komt er iets nieuws. Een vierde dimensie. Je
mind. Want weet je dat jouw gedachten minstens
zoveel invloed hebben op je lijf. Op die opgeblazen
buik? Die obstipatie tijdens de vakantie? 

Daar ligt je volgende uitdaging. We sturen je nog een
paar mailtjes om je te helpen om die schone lei te
houden… in body én mind. 

Ondertussen: wees lief voor jezelf en lief voor elkaar. 

Team MiCellF



Wie zijn wij...

Tot slot willen we je voorstellen aan ons, het team van MiCellF. Want je hebt dit 4D
Eetplan van ons gekregen, maar misschien ken je ons helemaal niet. Wij zijn ook geen
voedselspecialisten, geen diëtisten en geen lifestyle therapeuten.

Wij geloven in de kracht van de natuur. En in het zelfherstellend vermogen van ons
lichaam. We weten ook dat frequenties daarin een belangrijke rol spelen. We zien ze
niet… horen ze niet… maar ze zorgen ervoor dat er balans is. Dat bomen weten welk
seizoen het is. Dat blaadjes groeien… of worden losgelaten. Planten én dieren worden
aangestuurd. 

Ook mensen pikken deze frequenties op. 
 Technici ontdekten dat je ze in een apparaat kon bundelen: PEMF-devices waren
geboren.
 En vervolgens kregen wij het voor elkaar om die slimme natuurkundige wetten te
bundelen in het eerste draagbare PEMF-device, een juweeltje op het gebied van zelfzorg.

En daarom is er nu MiCellF. We wijden er regelmatig over uit. We vinden het belangrijk
dat je weet dat er iets is waarmee je beter voor jezelf kunt zorgen, makkelijker ook. Kijk
maar eens op www.micellf.com. En blijf ons vooral volgen als je vaker bewust wilt bezig
zijn met balans, gezondheid, body en mind. 

Warme groet,
Team MiCellF

http://www.micellf.com/

