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disclaimer 
informatie te goeder trouw 

Bedankt voor uw interesse in natuurlijke gezondheid. Hopelijk 
beantwoordt dit tijdschrift aan uw wensen en helpt het om de doe-
het-zelf-zaak die gezondheid is, te bewandelen. Al die acties die tot 
gezondheid strekken, zijn persoonlijke acties, keuzes, handelingen, 
die niemand in uw plaats kan doen en die dag na dag moeten 
worden opgevolgd. Alles wat hier geschreven is, is gebaseerd op 
ervaringen, ondersteund door wetenschappelijke feiten, getoetst 
aan de praktijk over vele jaren. Gezondheid en ziekte zijn niets 
nieuws. Ze hebben een achtergrond en worden dag na dag 
opgebouwd. Vanaf 1825 werd de basis gelegd voor wat later de 
“Natuurlijke Hygiëne” werd genoemd. Om misverstanden te 
voorkomen, ben ik afgestapt van deze benaming, omdat maar 
weinig mensen begrijpen wat Hygiëne is. De meesten denken aan 
desinfectie of de fysieke hygiëne. Ik noem deze beweging voortaan 
de School voor “Natuurlijke Gezondheid”,  - geen gebouw, maar 
een beweging die bijna twee eeuwen lang ijvert voor erkenning, 
ijvert om veranderingen te laten ingaan in de maatschappij. De 
resultaten van die 200 jaar actie zijn overal in onze samenleving 
merkbaar - zelfs in de medische wereld, zelfs al staat medisch 
ingrijpen soms haaks op Natuurlijke Gezondheid. 
Natuurlijke Gezondheid verwacht het niet van middelen, methodes 
of mensen, maar van de manier waarop mensen omspringen met 
omstandigheden en middelen.  
De informatie die in dit document voorkomt wordt door de School 
voor Natuurlijke Gezondheid gedeeld, zonder enige 
aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de 
toepassing, interpretatie, de persoonlijke keuzes die gemaakt 
werden na het lezen ervan. De informatie die hier voorkomt, werd 
zorgvuldig geselecteerd, aan de praktijk getoetst, vergeleken, waar 
mogelijk door wetenschappelijke feiten gestaafd of door de praktijk 
bewezen en is naar onze mening de moeite waard om kennis van 
te nemen en te bespreken met uw gezondheidsbegeleider / arts.  
In ernstige condities is altijd de begeleiding van een arts vereist.  
De samensteller wijst iedere aansprakelijkheid voor de toepassing 
af. Het verstrekken van deze informatie houdt geen verplichtingen 
in, noch geeft het aanleiding tot correspondentie, aanvullende 
informatie of verantwoording.  
Mocht deze literatuur je aanmoedigen, inspireren, aan het denken 
zetten. Hebt u bepaalde ervaringen, dan mag u dit altijd met ons 
delen. 

© Stefaan de Wever / 2020 - Niets uit deze 
brochure mag worden vermenigvuldigd en / 
of openbaar gemaakt door middel van druk, 
microfilm of op gelijk welke wijze ook, zonder 
voorafgaandelijke schriftelijke toestemming 
van de uitgever of de samensteller. 
We hebben u dit toevertrouwd ten 
persoonlijken titel. 
Daarom vertrouwen wij erop dat u dit niet zelf 
verspreidt of doorgeeft, maar dat u de 
mogelijk geïnteresseerden in contact brengt 
met de School voor Natuurlijke Gezondheid.. 
Ook zij kunnen in onze bibliotheek de 
informatie vinden die ze nodig hebben. Zo 
stelt u ons in staat om door te gaan met dit 
werk en te blijven investeren in opzoeking en 
het leggen van contacten en het uitdragen 
van de hygiënistische gedachte. 

Speciale kennismakingseditie van het 
driemaandelijks tijdschrift.
Het lidmaatschap loopt per 
kalenderjaar. Het lidmaatschap eindigt 
op 31 december, ongeacht het moment 
van aanbetaling. Eerder verschenen 
nummers kunnen na ontvangst van de 
betaling worden gedownload in de 
databank met de persoonlijke link.

Redactie:  Stefaan de Wever 
     Riet Vijverman

Voor info/voorwaarden/voordelen van het 
lidmaatschap, kijk op de website: 
 www.groenedag.org of contacteer ons. 
Het lidmaatschap staat open voor iedereen. 

School voor natuurlijke 
gezondheid
opgericht in 1982

Groene Dag bereiken : 
• telefonisch : 00-32 (0)68 / 75.16.01
• email : info@groenedag.org
• website : www.groenedag.org

blog : www.groenedag.net

Activiteiten : 
• op vraag van andere organisatoren op 
verplaatsing.
• op vraag van leden in Traiguera / Spanje

een boontje voor natuurlijke gezondheid

Klimaat neutraal geproduceerd
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 kostbaar & kwetsbaar 
 wat is het waard en wat kan je verwachten ?  

Op het eerste gezicht worden er heel wat initiatieven genomen ter 
bescherming van de gezondheid en om mensen aan te moedigen 
om iets te doen. Maar toch maakt bijna alles wat ik hoor, lees en zie 
me niet bepaald gelukkig of hoopvol. Ik zou het willen zijn, ik zou 
het moeten zijn… maar dan zou ik mijn ogen moeten sluiten of de 
andere kant opkijken, een blij liedje zingen en me een illusie 
dromen. Als gepensioneerde zou ik ook mezelf kunnen troosten 
“dat ik genoeg gedaan heb”, zeker als ik terugkijk op die 38 rijk 
gevulde jaren, met duizenden activiteiten, voordrachten, cursussen, 
workshops, studiedagen, demonstraties en andere inspanningen 
om mensen te helpen de groene weg te vinden, of om hen te 
bemoedigen om erop te blijven. 
Dat heeft unieke vriendschappen opgeleverd, enthousiaste volgers 
en ambassadeurs voor het natuurlijke leven… maar in een stad, 
een land, de wereld… is het maar relatief en we zien dat de 
gezondheid - en ziekte - wordt bestuurd door andere instanties, die 
er niet op gericht zijn om mensen de weg van de natuur op te 
sturen, die geen boodschap hebben aan zelfstandige, 
onafhankelijke en zelfredzame mensen. We stellen vast dat 
informatie wordt vervormd, bijgestuurd, aangepast, of selectief op 
het publiek wordt losgelaten… Dat is deze wereld, een jungle, de 
plaats die het zou kunnen zijn, maar het niet is… de hemel op 
aarde. En dan komen we af met dit tijdschrift, dezelfde inhoud, een 
nieuwe titel. Natuur & Gezondheid… Als je de laatste nummers las, 
kon je het voelen komen… Het Nieuwe Start programma, daarna 
Natuurlijke Gezondheid… en nu voor de komende nummers wordt 
het Natuur & Gezondheid. 
Natuurlijke gezondheid is geen rage, niet iets dat ieder jaar moet 
aangepast worden
Wat je nu leest is een kleine promoversie van het tijdschrift om je 
warm te maken voor meer.  
In 2020 gaan we verder met themanummers.
Volgende thema’s zijn voorzien : 

- maart 2020 : Vitamines in Voeding en Gezondheid
- juni 2020: Mineralen in Voeding en Gezondheid
- september 2020: waar haal je dan die eiwitten?
- december 2020: natuurlijke remedies en gezondheid… 

voor wie het niet verwachten van magische medicijnen…
Zie je er iets in? Dan heten we je welkom als abonnee en 
medestudent van de School voor Natuurlijke Gezondheid. 

visie : 
•Laat het natuurlijke zo natuurlijk 
mogelijk : besef wat dit betekent 
voor je voeding en levenswijze. 
• Alles wat wij doen tegen de natuur, 
doen we tegen onszelf. Samengevat 
in rentmeesterschap : de aarde is 
niet van ons; het lichaam is niet van 
ons… We zijn voorbijgangers die de 
tijd krijgen om keuzes te maken en 
lessen te leren met een reikwijdte 
die verder gaat dan dit leven.
• Gezondheid door gezond te leven. 
•In het belang van onszelf, onze 
medemensen, onze familie en 
vrienden, en alle bewoners van de 
aarde. 
•Werken aan gezondheid is een ruim 
project, dat alles omvat. We kunnen 
maar zo gezond zijn als de wereld 
waarin we leven, wonen en werken. 
• Er zijn wetten van oorzaak en 
gevolg. De levenswetten geven 
inzicht in de manier waarop mensen 
het beste van hun leven kunnen 
maken. 
• Gezonde voeding is belangrijk, 
maar niet alles. Schoppenhauer wist 
dat zonder gezonde voeding, alles 
niets is. 
• "De dokter van de toekomst zal 
geen medicijnen voorschrijven, maar 
zal bij zijn patiënten de interesse 
wekken voor het menselijk 
geraamte, in de voedingswijze en de 
oorzaak en preventie van ziekte.” -
Thomas Edison  
•“Als je werkelijk en oprecht van de 
natuur houdt, zal je overal 
schoonheid terugvinden.” - Vincent 
Van Gogh
•“Het organisme moet zoveel 
mogelijk en zo lang mogelijk 
onbezoedeld blijven van alle 
verontreinigingen, en zijn vitaliteit 
moet onderhouden worden door de 
gezondheidsfactoren. Eigenlijk 
scheppen we zelf onze eigen ziekten 
en we gaan naar een algemene 
verkankering, mentale verzwakking, 
hersenontsteking, door het gebruik 
van medicamenten, vaccins en 
andere chemotherapeutische 
vergissingen.” – Prof. Leon Gregorakis 
– doctor in de Wetenschappen, 
professor Universiteit van Athene. 

natuurlijke gezondheid vandaag
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de School zonder banken 
voor mensen met een groen hart

Vanaf het moment dat je geboren 
bent, kwam je in deze school 
terecht. Het was een vreemde 
ervaring, omringd door veel goed 
bedoelende mensen, die het beste 
van zichzelf gaven, zelfs al was die 
school niet altijd even gemakkelijk en 
moesten compromissen gemaakt 
worden voor cultuur, tijd, omgeving, 
mensen, religie… Je ouders, je 
vrienden, je familie, waren elk ook 
naar die school geweest en uit alles 
wat ze leerden,  creëerden  ze hun 
eigen stijl, hun houvasten en 
wijsheid. De een hield er harder aan 
vast dan de ander. Sommigen wisten 
het zeker; anderen moesten eerst 
zien voor ze geloofden; weer 
anderen vonden het allemaal niets.  
Maar je moet verder. Het is roeien 
met de riemen die je hebt.  Af en toe 
was er iemand die zijn vinger opstak 
en voorzichtig een vraag durfde 
stellen. “Of hij zich niet vergist had?” 
“Hoe durf je, zo’n onbeschaamdheid. 
Dit is wetenschappelijk vastgesteld, 
zowaar twee plus twee vijf is.” Als dat 
zo is, moeten we zwijgen, maar er is 
toch een gevoel dat het niet klopt. 
Maat er was iemand die rechtstond 

en zei “Het is echt fout”. Algemeen 
gelach. Waar haalt hij het, wat een 
fantast, nog een die het warm water 
weer uitvindt…
Dus, om alle conflicten te vermijden, 
moest je je waarheid voor jezelf 
houden. Al de rest verstoort de 
goede gang van zaken. Zelfs al weet 
je dat het helemaal fout loopt, dat 
alles er aan ten onder gaat, ben je 
het best af met een slot op de lippen. 
En is er iemand die het in het snotje 
heeft, dat je andere wegen 
bewandelt, vertel hem fluisterend je 
plan. Je hebt nu een bondgenoot. In 
plaats van de lessen braafjes te 
leren, en de berichten in het nieuws 
voor waar te nemen, vond je een 
andere school, een school met 
ruimte, met vrijheid, lucht en licht… 
Het was alsof je nooit eerder had 
geleefd. Dat je de kelder van het 
leven bent ontstegen, om te 
ontwaken op een bed van zacht 
groen gras. Je raakte het aan met je 
handen, voorzichtig. Je rook aan de 
grond, aan bloemen. Vruchten! 
Heerlijk! 
In de dagelijkse lessen ging het niet 

alleen over de natuur, maar over 
alles wat het leven beïnvloedt. Eén 
van die lessen ging ook over denken, 
natuurlijk denken, er het beste van 
maken, moed houden ook als het 
tegenslaat, vallen en weer opstaan, 
proberen en een kans wagen. Je 
goed gevoel volgen, en iets nieuws 
ontdekken. We waren ook niet 
geboren in het Paradijs. Je had daar 
wel van gehoord en door de jaren 
heen was het een mythe geworden. 
Ook in het Heilige Boek had je 
gelezen dat de eerste mensen de 
persoonlijke raad hadden gekregen 
om fruit en het groene blad te eten. 
Maar was dat uberhaupt mogelijk? Is 
het mogelijk om alleen maar fruit te 
eten en gezond te blijven? Dat is wat 
we in Natuur & Gezondheid het 
volgende jaar willen uitspitten. 
Dit nummer is een warm maker en ik 
hoop dat de collage van artikels je 
aanspreekt om het meer Natur-El te 
doen!
Terwijl NatuurStemmingen stopgezet 
wordt, is dit een alternatief waarmee 
we je proberen blij te maken. Ik hoop 
dat het lukt !
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Na 37 jaar een gedrukt tijdschrift, schakelen we voor 2020 over naar een digitale versie, met de naam “Natuur & 
Gezondheid”, want daar willen we het graag over hebben. Vier pure thema-nummers over : Vitamines, 
Mineralen, Eiwitten, Remedies…zoals altijd, zo dicht mogelijk bij de eeuwige wetten, zo weinig mogelijk 
compromissen, het beste halen uit onszelf en gebruik maken van alles wat de natuur biedt. 
Inschrijven: via de website met opgave van het emailadres waarop je de uitnodiging voor download wil 
ontvangen. Betalen via PayPal.   



In de loop van de voorbije 25 jaar 
hebben honderden mensen de cursus 
Voeding en Gezondheid gevolgd, 
schriftelijk, via lessen of via ons 
laatste project, door de lessen te 
beluisteren. Daarvoor zijn een 50tal 
opnames gemaakt, en één daarvan 
gaat over de “Geneeskracht van 
Voeding”. Misschien dat je de smaak 
ervan te pakken krijgt, als je deze 
verkorte versie leest van wat deze 
opname zegt. Er is niets waar zoveel 
mee gegoocheld wordt als 
“geneeskracht”. En mensen gebruiken 
tal van zaken “om de geneeskracht”… 
Toch verbazend waarom er nog 
zieken zijn. Laat me proberen uit te 
leggen waarom het klassieke concept 
van geneeskracht uit de voeding vals 
is, en hoe de voeding echt 
geneeskrachtig kan zijn, niet 
voedingsmiddel voor voedingsmiddel, 
zelfs al heeft ieder voedingsmiddel 
zijn eigen kwaliteiten, maar 
beschouwd in het geheel.

“Voeding heeft een taak in ons 
lichaam. Alles wat wij eten dient zijn 
leven gevende kwaliteiten over te 
dragen op het lichaam. Alle voeding 
die niet op een positieve manier een 
bijdrage levert aan ons welzijn, aan 
onze vitaliteit, mist zijn doel. 
Zich voeden is méér dan zijn buik 
vullen, meer dan op regelmatige 
tijdstippen een dosis buikvulsel tot 
zich nemen om de nerveuze maag-
symptomen te onderdrukken. 
Zich voeden is inspelen op de 
behoeften van het lichaam en deze 
behoeften zo natuurlijk mogelijk 
behartigen. 
Men kan voeding nooit degraderen tot 
het niveau van de “geneesmiddelen” 
die niets genezen, maar 
symptomatische effecten hebben. 
Voeding moet ervoor zorgen dat het 
lichaam zichzelf kan onderhouden, 
zich kan herstellen en vernieuwen... 
Daarvoor mag dié voeding zélf geen 
spelbreker zijn. Enkel als de voeding 
juist gekozen is en ingaat op de 

behoeften en mogelijkheden van het 
organisme, hebben we te maken met 
de juiste menselijke “geneeskrachtige 
voeding”. Dit betekent veel meer dan 
het veroorzaken van “geneeskrachtige 
effecten”. 
Voeding behoort in geen enkel geval 
zijn waarde te ontlenen aan 
stooteffecten, bijzondere prikkels, 
stimuli of effecten veroorzakende 
substanties. Voeding moet in de 
eerste plaats zijn doel bereiken en dit 
is: het organisme helpen zijn vitale 
taak waar te maken !  
De geneeskracht van de voeding is 
niet dezelfde voor een kat, een muis, 
een schaap, een aap of voor een 
mens. Elke soort heeft zijn eigen 
specifieke voeding en in die 
specificiteit zien we de mogelijkheid 
om bij te dragen tot het welzijn van het 
levend wezen.   
De geneeskrachtige voeding is anders 
voor het schaap dan voor de mens. 
Het kan ook niet anders, omdat de 
behoeften en de omstandigheden 
voor ieder levend wezen anders zijn.  
De mens heeft behoefte aan een 
specifieke voeding die eigen is aan 
zijn bestaan.  De mens wil dynamisch 
actief zijn. Dat impliceert dat hij een 
voeding moet gebruiken die 
doorlopend energie ter beschikking 
stelt, zonder de noodzaak tot 
moeizame, langdurige  
stofwisselingsprocessen. 
Het thema “Geneeskrachtige Voeding” 
is onderhevig aan tal van speculaties. 
Alles wat hierna volgt moet gezien 
worden in een totaalvisie op voeding 
en niet op bepaalde geselecteerde 
voedingsmiddelen afzonderlijk. 
In de loop van de voorbije 30 jaar 
hebben we tal van publicaties 
uitgegeven over de geneeskracht van 
de voeding, vooral als een 
aanknopingspunt bij de denkwereld 
van de meeste mensen. Onze eerste 
publicatie in die richting ging over “de 
geneeskracht van appels”. 

Later werd een soortgelijk werk 
gemaakt over druiven en nog later 
een werk over fruit in het algemeen.  
De doelstelling bij deze uitgaven was 
steeds om een waardevol levend 
voedingsmiddel onder de aandacht te 
brengen van het publiek dat niet 
begrijpt welke de echte waarde is van 
een rijpe, verse appel, een tros 
zongerijpte druiven. 
Wat we hebben willen teweegbrengen 
is een opwaardering van fruit in het 
denken van het publiek. 
FRUIT is écht voedsel, het beste van 
alles wat onder de zon groeit, de 
fijnste, de subtielste voeding.
Het publiek heeft leren denken in 
termen van “remedies”. In plaats van 
te  denken aan oorzaak en gevolg, 
aanvaardt men de ziekte of het 
ongemak als iets waar men mee 
geconfronteerd wordt, dat men moet 
onderdrukken, en als dat niet helpt, 
men “moet leren mee leven”. Om het 
leven een beetje gemakkelijker te 
maken zoeken zij naar “remedies”. 
En na veel zoeken vinden zij ook 
appels en druiven. 
Maar hoeveel remedie een appel of 
tros druiven nog kan betekenen, na de 
sigaret en het kopje koffie, na de reep 
chocolade of het glas wijn, of na de 
verkeerde voeding en slechte 
combinatie... is me niet bekend en ik 
durf er niets op verwedden. Wel weet 
ik dat fruit vaak de zondebok is. Als er 
iets mis is met de spijsvertering, komt 
het zeker door het fruit ! 
Een dokter begon aandacht te krijgen 
voor voeding. Zo kwam er een patiënt 
op het spreekuur die zich erover 
beklaagde geen fruit te verdragen. 
Wel zei de dokter, “gebruik je dat fruit 
na een maaltijd? Eet je daar nog iets 
bij? Wanneer eet je dat?” “Het zou 
misschien beter zijn om je vlees te 
laten en fruit te eten...” Dat was 
onaanvaardbaar voor de patiënt die 
zich verkeerd begrepen en 
gepasseerd voelde. “De dokter lacht 
er een beetje mee”... 
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“Het ergert de mensheid  
dat de waarheid zo eenvoudig is”  

Goethe 

Hoe Voeding Geneest 
uit de cursus Voeding & Gezondheid



In de geneeskracht van appels - 
druiven en fruit hebben we de nadruk 
gelegd op de positieve eigenschappen 
die deze vruchten hebben ten gunste 
van de gezondheid.
Het was een pleidooi ten gunste van 
fruit zonder te vervallen in extreme 
therapeutische toepassing van elke 
fruitsoort afzonderlijk. 
Zelfs al staan in deze brochures 
instructies voor het houden van een 
“appelkuur”, een “druivenkuur” en veel 
meer mogelijkheden voor het houden 
van een fruitdag of fruitkuur, toch zijn 
we allerminst geneigd om onze 
methode te herleiden tot “kuren” die je 
een tijd volhoudt, waarna je weer in 
oude gewoonten vervalt.
Alles in het Natur-El-verhaal is gericht 
op het invoeren van gezonde, 
natuurlijke principes, die je niet één 
week, één maand of één jaar toepast, 
maar na ze te hebben beproefd en 
toegepast en hun deugdelijkheid te 
hebben ondervonden, een leven lang. 
Dan is het niet moeilijk meer. 
Positieve vooruitgang die je een 
aangenaam gevoel geeft in je lijf, 
zonder stuwingen, krampen en andere 
ongemakken... blijf je graag 
onderhouden. 
Zo gaat het met de geneeskracht van 
voeding in het algemeen. Het is niet : 
genezen en gedaan, maar gezond 
BLIJVEN.  
We worden ons steeds beter bewust 
van de preventieve en onderhoudende 
krachten in de voeding, die ziekte 
voorkomen. Ziekte heeft een reden. 
Elke ziekte kan geanalyseerd worden 
en in relatie gebracht worden tot de 
voedings- en levensstijl van de mens.  
Wanneer iemand ziek is geworden, 
heeft deze persoon ongezond geleefd, 
of heeft in plaats van “genees-
krachtige voeding” te gebruiken, 
voeding gegeten die van zijn 
natuurlijke geneeskracht was beroofd. 
De voeding die men heeft gebruikt, 
heeft zijn doel gemist of was 
ongeschikt voor het doel : de mens in 
optimale conditie houden. 
Veel mensen zijn ziek, en dat kan ons 
niet verwonderen. Kijk hoe de mensen 
eten en je bent zelfs verbaasd dat ze 
niet veel zieker zijn. 
Alhoewel je de ziekten niet moet 
onderschatten en hoe dag na dag de 
zieken staan aan te schuiven, 
bedelend om therapie, verzorging, 
verlichting…Kijk hoe deze wereld lijkt 
op een ziekenhuis van nutteloos 
lijdende mensen die hun ziekte zien 
als onvermijdelijk en die in deze 
houding worden gesteund door 

professionele hulpverleners die geen 
visie hebben over de oorzaak van 
ziekte, voor zover hun deze zelf 
bekend is… Dat is geen verwijt, maar 
een aansporing om voor zichzelf te 
denken. Veel mensen handelen naar 
wat ze zelf hebben geleerd  of de 
voorbeelden die ze hebben gekregen 
en die ze heel hun leven blijven 
nabootsen. Wij kunnen dat niet kwalijk 
nemen. Wij kunnen wel kwalijk nemen 
dat veel instanties en autoriteiten die 
wél beter weten, de mensen blijven 
misleiden en aan desinformatie doen, 
waardoor de verwarring alom is.  Dat 
mensen die niet nadenken in 
verwarring komen is begrijpelijk. Maar 
iedereen met hersenen in zijn hoofd, 
met een dosis gezond verstand en 
een dosis invoelingsvermogen, weet 
precies te achterhalen wat juist is en 
wat verkeerd.
De geneeskracht van de voeding 
brengt ons dichter bij de bedoeling 
van de voeding en de methode 
waarop de natuur de levens-
kringloop draaiend houdt. 
Wij leren dat wij zo dicht mogelijk bij 
de natuurlijke bedoelingen moeten 
aanleunen om een zo krachtig 
mogelijke natuurlijke gezondheid te 
onderhouden. 
Door het feit dat aan alle behoeften 
wordt voldaan en dat de last op het 
lichaam zo gering mogelijk is, 
ontwikkelt iedere cel in het menselijk 
lichaam een streven naar de toestand 
waarvoor zij is geprogrammeerd. 
Iedere cel zal actie ondernemen om 
zich te reinigen en te herstellen tot 
haar maximaal niveau, niet door 
toedoen van een agressor of prikkel, 
maar omdat de omstandigheden 
gunstig zijn om dat te doen. 
De geneeskracht van de voeding 
bestaat uit niets anders dan uit het 
scheppen van omstandigheden waarin 
genezing mogelijk is. 
Velen onder onze cursisten zijn 
bekend met het principe “Eet je 
gezond”. Ik heb deze slogan 
meermaals ontdekt in voedingszaken, 
op verpakkingen, en op producten die 
naar ons gevoel moeilijk gezondheid 
kunnen voortbrengen.  
Zich gezond “eten” is onmogelijk, en 
indien dit zou bestaan, dan zouden we 
onze uiterste best doen om ons 
gezond te “vreten”.  Als fruit en 
groenten geneeskracht bezitten, dan 
zouden we geneigd zijn om er méér 
van te gebruiken om de genees-kracht 
te verhogen. 

Zo werkt het niet en we moeten weten 
dat de geneeskracht aan bepaalde 
voorwaarden gebonden is.

FRUIT & GROENTEN : 
voor velen de ontbrekende schakel 
voor super-gezondheid 
Veel autoriteiten van vandaag spreken 
zich uit voor het gebruik van meer 
groenten en fruit. 
Alle fruit- en groentesoorten zijn goed, 
omdat ze allemaal afkomstig zijn van 
groene bladgewassen die werkelijk 
productiecentra van leven zijn.  Alleen 
groene planten zijn in staat de eerste 
trap naar het leven te maken, nl. de 
fotosynthese, waarbij het zonlicht 
wordt omgezet binnen de plant in 
suikermolecules, aminozuren, 
vitamines en tal van andere levende 
stoffen, bereid uit dode materie. 
Jawel, dode materie wordt in planten 
omgezet  in minstens 300.000 voor 
het leven belangrijke fijne stoffen, die 
in een organisch, onderling verband 
staan.
De betekenis van sommige 
plantenstoffen is ruim bestudeerd, 
doch meestal in een geïsoleerde 
toestand die voor het lichaam of voor 
om het even welke levende structuur 
onbekend is. 
Alles wat leeft maakt gebruik van 
tientallen combinaties en elkaar 
ondersteunende hulpstoffen, waardoor 
het bestuderen van enkelvoudige 
geïsoleerde stoffen een vertekend 
beeld geeft. Men kan nooit duidelijk 
stellen wat vitamine A, B, C, D, E... 
afzonderlijk doét, omdat het geheel 
van werkingen ontleend is aan een  
verzameling van onderlinge invloeden, 
waarbij elk tekort of teveel, bij gebrek 
aan buffers of compenserende 
hulpstoffen een onevenwicht kan 
veroorzaken.  
In hoge wetenschappelijke kringen is 
men er vast van overtuigd dat het 
zinloos is over enkelvoudige stoffen te 
spreken of te proberen de voeding 
met geïsoleerde, gesynthetiseerde 
stoffen te vervangen.  Met de woorden 
van  Hagiwara kan je stellen, dat op 
de hoogste toppen van de voedings-
research is doorgedrongen dat de 
heelheid van ieder biologisch 
fenomeen zoveel mogelijk moet 
gerespecteerd worden en dat het 
isoleren van stoffen, zelfs uit planten, 
een vreemde zaak is, waarbij men 
zich begeeft op onbekend terrein. 
Om te beginnen is het eten van een 
grote waaier van vruchten en groenten 
het beste idee, als zorg voor een  
gezond lichaam. Niets anders komt 6



beter tegemoet aan de behoeften van 
het lichaam. 
We noemen deze “de voeding die 
gegroeid is”; we hebben ze niet 
gemaakt, alleen maar moeten zaaien, 
verzorgen, plukken of oogsten. De 
natuur deed de rest en als je 
betrokken bent bij een deel van je 
eigen voedselproductie, dan kan je 
zeggen “wat een wonder...”. 
Zelfs al zien we dat het ingrijpen van 
de mens in de verschillende 
groeistadia zeer ver gaat, dat aan het 
plantenmateriaal geprutst wordt, zodat 
de oorspronkelijke kwaliteiten  
gewijzigd zijn, toch blijft dit nog altijd 
de weg van de natuur en blijft het 
gegroeide altijd de handtekening van 
het leven dragen. 
Voor wie behalve de keuze om fruit en 
groenten als ruggengraat van de 
voeding te nemen, ook nog een 
kwaliteitswaarborg wil inbouwen door 
vooral organisch geteelde producten 
te kopen, en/of het beste uit de 
plantenwereld te serveren, is een 
bijkomende veiligheid ingebouwd. 
Volgens Hovannessian bevatten alle 
planten en vruchten in wezen dezelfde 
stoffen, alleen in andere verhoudingen 
en in andere chemische verbindingen. 
Zich zorgen maken over wat men eet 
aan plantenmateriaal is overbodig, op 
voorwaarde dat het planten zijn die 
voor menselijke consumptie geschikt 
zijn én dat ze rauw worden gegeten. 
Het kan zijn dat het bereiden of koken 
van planten nog het minste is van vele 
kwaden; toch zal het voor iedereen 
duidelijk zijn dat we geen verbetering 
hebben aangebracht  en dat  wij door 
koken, bakken of bereiden een 
product hebben gecreëerd dat in de 
natuur niet voorkomt. Het kan zijn dat 
koken of bereiden voor een 
plantaardig product noodzakelijk is, 
anders kunnen we het niet eten. Dat is 
ook een vingerwijzing van de natuur: 
als je het niet kunt eten in zijn 
natuurlijke vorm, is het niet bedoeld 
als menselijke voeding. 
De bedoeling van een maaltijd, of van 
alles wat we eten, is tegemoet komen 
aan onze lichaamsbehoeften. 
Het lijkt dan meer dan normaal, om te 
weten te komen wat ons lichaam 
behoeft. Anders blijven we fouten 
herhalen.   

Je organisme wenst vooral :
1. zijn zuurstofgehalte op peil te 
houden : behoefte nummer één. 
Dankzij rauwe voeding én alleen langs 
deze weg, brengt men zuurstof in het 
maag-darmstelsel. Een massale groep 

van zuurstof minnende  bacteriën 
zorgt voor het biologische luik van de 
vertering. Er is sprake van symbiose 
in de darm. Spijsvertering, opname en 
eliminatie kunnen in optimale 
omstandigheden gebeuren. Hier wordt 
de basis gelegd voor een sluitende 
immuniteit.
2. het op peil houden van de 
energie : waarbij vooral de 
suikerstofwisseling een rol speelt. 
Energie wordt gehaald uit kool-
hydraten allerhande. 
De keuze van de juiste 
suikerleveranciers, begeleid van 
enzymen, activatoren en hulpstoffen is 
hier zeer belangrijk. Vanuit de studie 
van de fysiologie van het menselijk 
lichaam, kunnen we zeggen dat 
vruchten het meest tegemoet komen 
aan de spijsverteringscapaciteiten en 
aan de menselijke suiker- en 
energiebehoefte. 
Op het vlak van het energie-evenwicht 
wordt te vaak een hoog calorieëngetal 
als norm gehanteerd. 
Het kan dan ongelofelijk overkomen 
als  je vaststelt dat mensen met een 
lage calorieën-inname levendiger, 
vitaler, energieker zijn dan personen 
met een hoge calorieën-inname.  
Het moet gezegd dat de menselijke 
gezondheid niet afhankelijk is van wat 
men eet, maar van wat men verteert !!
3. het op peil houden van de 
enzymen: enzymen, ook de bio-
katalysatoren van het leven genoemd, 
komen tussenbeide bij nagenoeg alle 
lichaamsprocessen: in denken, 
vertering, ademhaling, ontgifting, 
spierbeweging, energieomzetting enz. 
Enzymen zijn levendige stoffen die 
gebouwd worden uit onbeschadigde 
aminozuren, bij voorkeur uit rauw 
plantenmateriaal.  Een aantal 
enzymen worden door ons lichaam 
zelf aangemaakt; een ander gedeelte 
wordt toegeleverd via de voeding. 
Hierbij dient opgemerkt te worden dat 
de enzymen de meest onstabiele 
stoffen uit onze voeding zijn. Ze zijn 
gevoelig aan licht en lucht, maar het 
meest nog aan verhitting.  Bij 
lichaamstemperatuur zijn enzymen het 
meest actief; bij stijgende temperatuur 
daalt hun biologische waardering; en 
bij een temperatuur tvanaf 70°C  is het 
helemaal afgelopen met de natuurlijke 
enzymen uit planten. Dit is  één van 
de motivaties om méér rauw te eten. 
4. het op peil houden van de 
vitamines: ons lichaam kan niet leven 
zonder de rijkelijke vertegenwoor-

diging van een grote verscheidenheid 
aan vitamines. De betekenis van  
voldoende vitamines, in te nemen via 
de voeding, is de voorbije jaren 
duidelijk geworden.  Vitamines bieden 
bescherming, komen tussenbeide in 
de chemische processen, de 
lichaamsweerstand, de suiker-
stofwisseling  en vele andere.
5. het op peil houden van de 
mineralenbalans. Dat het organisme 
van de meeste mensen hiermee 
problemen heeft, blijkt uit de berichten 
van de voorbije twintig jaar. De angst 
voor calciuminsufficiëntie slaat om 
zich heen en is niet bij machte om de 
gewone burger tot betere inzichten te 
brengen. De overtuiging leeft dat méér 
toevoegen zal resulteren in méér 
voordeel. In plaats van de voedings-
fouten te corrigeren, hoopt de massa 
dat door een verhoging van de inname 
van voeding een positief effect zal 
bekomen worden. De feiten leren ons 
dat dergelijke “wanhoopspogingen” de 
kern van het probleem zijn. De vrees 
voor osteoporose doet mensen grijpen 
naar kunstmatige suppletie met 
calcium. Toch is dit voor het lichaam 
niet de juiste weg. Voor het behoud 
van een juist mineralogisch evenwicht,  
is evenwicht nodig tussen twee 
groepen van minerale substanties, nl. 
de metalen en de niet-metalen, beter 
bekend als de ontzurende en de 
verzurende groep. Alle zure reacties, 
alsook een buitensporig aandeel van 
verzurende voedingsmiddelen 
waaronder granen, bonen, kaas, 
zuivel, eieren, vet, vlees, vis, 
schaaldieren e.a. maken dat het 
mineralogisch evenwicht wordt 
doorbroken.  Geen enkele suppletie 
kan dit onevenwicht ongedaan maken, 
alleen een verregaande 
voedselcorrectie.  
Mineraleninsufficiëntie is een 
uitgebreide materie die afzonderlijke 
studie vereist. Daarvoor verwijs ik 
naar de volgende Natuur & 
Gezondheid, waar de rol, en de 
connecties van de verschillende 
mineralen in een heel ander licht 
zullen komen te staan. Het zou ons 
kunnen toeschijnen dat alles zich 
concentreert rond calcium - het meest 
overvloedige mineraal in het menselijk 
lichaam - maar dit is een verengde 
visie die niet kan verdedigd worden. 
Temeer daar steeds meer stemmen 
opgaan dat osteoporose wel eens een 
magnesiumprobleem zou kunnen zijn.
En je zult zien dat veel andere 
factoren hier een bijdrage leveren.
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Zo zien we steeds nieuwe namen 
opduiken. Waar enkele jaren geleden 
zink en koper genoemd werden, 
krijgen wij een verschuiving naar 
fijnere stoffen. Door de gewijzigde 
landbouwtechnieken die gericht zijn 
op het forceren van planten door het 
opvoeren van de massa en het 
genetisch ingrijpen, zijn het vooral de 
fijnere stoffen die ontbreken. 
6. het aanleveren van 
plantenchemicaliën, de nog 
onvoldoende bekende stoffen die een 
rol spelen bij tal van 
lichaamsprocessen. Hieronder een 
variatie van bioflavonoïden e.a. stoffen 
die mee deel uitmaken van een 
“gegroeid voedingsmiddel” met zijn 
natuurlijke levenskracht.
Verder wordt de ‘geneeskracht’ van 
onze gegroeide voeding bepaald 
door volgende factoren :
> Zo heeft het lichaam water nodig, 
zuiver water, waarmee het zijn 
systemen kan bevloeien, waarmee het 

zijn toxines in verdunning kan houden 
tot ze het nodige fixatief of 
compensatiemiddel hebben 
gevonden. Vergeet niet : met water 
alleen ontgift men niets. Het is een 
verkeerd idee dat water het lichaam 
“spoelt”. Ons lichaam laat zijn toxische 
stoffen niet zomaar los, het laat zich 
niet schoonspoelen. Zure 
componenten zullen een basische 
tegenhanger moeten vinden, of aan 
andere voorwaarden moeten voldoen, 
voor zij het lichaam verlaten. 
Het beste en voor het lichaam meest 
geschikte water, is het sap van de 
planten en vruchten, zoals het zich in 
zijn totaliteit laat vinden in gegroeide 
voeding. 
> Ook bouwstoffen horen op het 
verlanglijstje. Voor de dagelijkse 
onderhoudswerken is ongeveer één 
tot anderhalve gram eiwit nodig onder 
de vorm van welomschreven 
aminozuren. Omdat deze zelden in de 
juiste conditie voorkomen, schat men 

de onderwaarde op het tienvoud. En 
als we weten dat de meeste mensen 
deze onderwaarde nog eens maal tien 
aanvullen, dan weten we zeker dat er 
iets mis kan gaan, want denken we 
zeker niet dat een teveel zomaar ons 
lichaam verlaat. 
Het volstaat het stofwisselingsdiagram 
van eiwit te raadplegen om te zien 
welke stoffen uit overtollig  en 
nutteloos eiwit worden gevormd.
> Vetten zijn nodig, maar in welke 
hoeveelheid ? Geïsoleerde vetten, 
genomen in excessieve hoeveelheden 
veroorzaken ernstige gezondheids-
problemen.  In de Natuurlijke Hygiëne 
gebruikt men nauwelijks enige vorm 
van toegevoegd vet. Dr. Ralph Cinque 
in zijn gezondheidscentrum gebruikt 
nooit boter, margarine of olie bij de 
voeding. Het is een zero-cholesterol-
voeding. De natuurlijke vetten uit een 
weinig nootjes en pitten, uit avocado 
en alle voedingsmiddelen zelf, volstaat 
ruimschoots.

Dieprood lagen ze daar, of goudgeel, vrolijk gevlekt of maagdelijk zuiver, 
met een ruwe bronzen tint, met hemelse handen gevormd 
met perfecte rondingen, of knoestig, bonkig, hoekig, vol karakter 
en zin om zich te onderscheiden... een mand vol, een schat 
in het midden van de kamer, in het midden van het hart. 
Niet één voor elke dag, maar appels naar behoefte, één, twee, drie. 
We begonnen te tellen en wilden niet ophouden. 
Het zou zonde zijn om dit festijn af te breken. Het werd stil. 
Er werd niet gesproken. Ieder mediteerde bij de smaak van een appel,
die niet onder woorden te brengen viel. Een stuk werd aangereikt.
‘Probeer dat eens. Dit is het beste wat ik al heb gehad.’ 
Ik kon het beamen, alhoewel. 
Waarom minachtend doen over de rinse, licht bittere smaak? 
Dat mengsel van matig zuur met matig zoet, verpakt in een sappige vrucht 
die werd aangeboord met een zalige verrukking. 
Het was geen rijstpap met gouden lepeltjes, maar rode appels 
met een vruchtvlees dat iedere verbeelding tart.
De verbeelding maakte een reis doorheen de seizoenen.
Van dode, naakte takken, waarin ogenschijnlijk geen spoor van leven 
te bespeuren viel. Maar aan het einde van de takken en in ieder oksel 
wachtten stil en geduldig de knoppen.
En alsof ze werden aangeraakt door een onbekende kracht, gingen de knoppen 
open. Blad en bloem ontvouwden zich tot een wonderlijk schouwspel 
dat je voor de hemel hield. Het gevoel van kille winter maakte plaats 
voor nieuw leven dat met een ongemene gulheid werd uitgestrooid.
Zo dicht was de hemel bij de aarde gekomen, 
dat een wonderland vol belofte openging.
Maar die schoonheid maakte plaats en deed iets wat geen oog geloofde. 
Ontelbaar werd de zwaartekracht getart tot voorzichtige handen
de diamanten verzamelden om ze voor te zetten 
aan koningskinderen. A
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Een hamburgergigant, verspreidde op 
grote schaal een educatieve folder. 
Daarin was te lezen hoe evenwichtig 
en gezond hun product was. Er was 
zelfs een blad sla bij ! 
Ja, sla geneest... maar dat blad... dat 
is net als met een vingerhoed 
proberen de zee leeg te scheppen. 
Het zijn niet alleen de anti-oxidan- 
ten... Jammer voor al de anti-
oxidanten-jagers van vandaag, die al 
het voedsel en alle dure supplemen- 
ten moeten hebben waar zeer veel 
anti-oxidanten inzitten. Leef en eet 
liever zò dat je minder oxidatiescha- 
de opdoet. Zeg vaarwel aan gebak- 
ken vet, aan verhitte eiwitten en te- 
veel geconcentreerde voeding. Zorg 
dat je in balans bent met je zuren en 
basen, leef aërobisch, adem, be- 
weeg, neem op tijd rust. En denk 
positief, ook over je voeding... Er is 
niets dat moet, het is de zegening zien 
van een rijke keuze van het beste van 
de aarde... 

Gewoon een paar 
factoren die mee je gezondheid 
vorm geven. 
Sommige factoren hebben 
ongetwijfeld een veel grotere 
impact dan andere, maar lang 
genoeg herhaald en versterkt, is 
de invloed van iedere factor een 
bijdragen. En wat zal de druppel 
zijn die de emmer deed 
overlopen? 
Het is beter dat het niet te ver 
komt en dat we aandacht hebben 
om ziekte te voorkomen. Dat is 
de beste vorm van geneeskunde: 
voorkomen dat er genezen moet 
worden. 

10

Er zijn veel manieren om Gezondheid en de zorg ervoor, voor te stellen. Wij 
groepeerden de gezondheidsfactoren onder twaalf families van oorzaken van 
ziekte - of van gezondheid. 
In Een Nieuwe Start, werd dit acht factoren - acht groepen van invloeden / 
oorzaken die ge gezondheid kunnen beschermen of afbreken - afhankelijk hoe 
je elke factor een plaats geeft.
Ralph Rasschig  in “God Geneest nog Steeds”, deed het de voorstelling van 
een diamant, die om zijn optimale schittering te verkrijgen 58 nauwkeurig 
geslepen facetten heeft. Zo ziet hij 58 factoren die de glans kunnen wegnemen 
en de perfectie van de “Diamant” kunnen wegnemen. 
Hij schrijft: “Het enige verschil tussen een diamant en enervering (wat hij ziet 
als de consequentie van het verwaarlozen van één van de 58 factoren) is dat 
het 58 facetten vereist om een perfecte diamant te maken en dat het maar één 
facet vereist om enervering op te wekken. Dat is waarom er zoveel ziekte is in 
de wereld van vandaag.” 
Die zenuw-belasting of de noodzaak voor het zenuwstelsel om in een toestand 
van urgentie de bressen te dichten, is eigen aan het leven. Je lichaam kan er 
niet mee leven dat er ergens een systeem of orgaan achterop hinkelt. Als het 
ook maar ergens een oorzaak vermoedt, gaat het meteen aan de slag en 
coördineert alle acties die binnen het vermogen liggen om het probleem op te 
lossen. En is het maar één probleem, dan valt het nog mee, maar als het 10 of 
20 of 30 problemen tegelijk zijn… (en houd in je achterhoofd dat er 58 facetten 
zijn en dat sommige mensen op alle 58 in het rood staan), dan zie je welk een 
onmogelijk werk er te doen valt. Ware het niet dat we bijzonder “goed gemaakt 
zijn”, zou het systeem al snel in de knoop liggen. Maar dank zij compenserende 
acties, schijnwewegingen en correcties, vindt het lichaam jaren lang een uitweg 
en slaat zich er doorheen. Maar als acute ziekte - een van die corrigerende 
acties op de opgehoopte afvalstoffen met kracht buiten spel te zetten - willen 
we van geen ziekte weten. Braaf en geduldig luistert het lichaam en zoekt een 
nieuwe kans, en als het geen kans krijgt, duiken de chronische klachten op “zo 
ineens” - uit het niets?



11

Ik zou dit hoofdstuk over de geneeskracht van de voeding willen afsluiten met een bekende uitspraak, die ik voor de 
gelegenheid omkeer. Misschien dat je het begrijpt waarom... 

A DOCTOR A DAY 
KEEPS THE APPLE AWAY

Je zult er zo weinig over horen in het dokterskabinet. En het lijkt ook zo’n fabel of een 
zoethoudertje : “an apple a day...”. Was het maar zo simpel.  Toch zit er wijsheid in dit ene 
zinnetje. Want denk er eens aan hoe de voeding van de mensen er zou uitzien zonder die 
appel… De mens zou verdrogen, verschrompelen, wegkwijnen… En hij zou zelfs niet eens het 
verstand hebben om zelf een appel uit te vinden. Er is veel over te vertellen, maar het 
belangrijkste is dat je hem eet, elke dag en liefst niet één maar een half dozijn.  
De reden? Ik zou er boeken over vol schrijven. Ooit hadden we onze brochure “Appels als 
voeding of als medicijn”. Deze brochure bestaat nu als een pdf in de Natur-El-serie. 
Ondertussen wil ik het volgende citaat uit “Appelen voor miljoenen” van Herman Vandommele 
citeren. Op de laatste pagina van een uiterst boeiend boek dat te weinig gekend is, schrijft hij 
volgende gevatte tekst : alles over de appel in een notendop :
“Kies een appel uit volgens budget en persoonlijke voorkeur. Wellicht is het een gouden vrucht of 
een hoog rode karmijn of inkarnaat of een knalgroene. Wrijf hem zuiver, met of zonder water of 
poets hem op zoals kinderen doen. Denk aan niets anders meer dan aan de appel zelf. Hij is het 
oerbeeld en de oorsprong. Rond als de aarde, mooi als een kind, goed als een moeder. Hij kleurt 
als de zon. De ganse schepping heeft zich ingezet om hem tot u te brengen. Voel u voor een 
ogenblik de koning te rijk. Zet er de tanden in en bijt maar door. Een bron van rinse geneugten 
wordt aangeboord, een fontein van levend vocht, aangenaam en beschaafd van smaak, een 
product van tientallen eeuwen veredeling, maar met de prikkel er nog in van een vleugje 
ondeugd. Irrationeel, onvatbaar, onberekenbaar, met persoonlijkheid en individualiteit. Volgens 
bodem, klimaat, ras, onderstam, ent, kennis, snoei en bemesting, irrigatie, windrichting, in een 
oneindige variatie. Steenrijk van aroom, indien op de boom gerijpt, zoet zonder kleverig te 
worcen, zuur, doch niet scherp, rins, doch met mate. Hij is rond en liet ons toe de zwaartekracht 
te ontdekken. Meer dan de hondspeer die doorweegt en de eierpruim die als een druppel hangt, 
stapelt hij rond zijn steel de gaven naar omhoog, hemelwaarts naar de ruimte, waar hij door 
cosmonauten gewichtsloos wordt genuttigd.  Meer dan voeding is hij medicijn. Vroeger tegen de 
zwarte builenpest en tegen de pokken; thans tegen de rode pest van deze tijd: de hartkwalen, 
verkalking en remming van de bloedsomloop. Dubbele remedie voor hetzelfde geld tegen de 
ontlasting: vers wit of bruin geroest vruchtvlees tegen de ongemakken van de darm en buik. Een 
wellust voor tong en gehemelte, een 
weldaad voor de tanden die hij ontsmet en 
reinigt. Eet al het vruchtvlees, kern en 
schil. Juist onder de verzegelde wassen 
verpakking, bewaart hij zijn schat van 
tweeëntwintig elementen die door ieder 
mes worden verwijderd en verminkt. Eet 
ook de kern en de pitten, zelfs het 
klokhuis waar men uit en in kan. Een keur 
van elementen, een tuil van vitamines, 
een mijn van mineralen… Een goede 
appeleter heeft maar een halve appel 
nodig, maar eet er liefst een half dozijn. 
Hij houdt alleen het steeltje over en de 
genoegens van het werk.”
uit : Appels voor Miljoenen Herman 
Vandommele / De geschiedenis van 
Paradijsappel tot Golden Delicious



Al duizenden jaren is de kracht van 
het lichaam bekend, om te herstellen 
door een periode van vasten. En nu 
rekenen we op dezelfde kracht om 
gebruik makend van 100% levend 
voedsel, het te revitaliseren, ontgiften, 
voor het balanceren van de 
lichaamschemie en te genezen. Het 
lichaam moet zijn zenuwenergie hoog 
houden, meer zenuwenergie 
genereren (door te rusten, slapen en 
rust gevende activiteiten zoals 
mediteren), en zowel de inkomende 
gifstoffen als de door het lichaam 
aangemaakte gifstoffen minimaliseren 
om voldoende zenuwenergie te 
hebben om vloeistoffen en weefsels te 
doorzoeken en te reinigen en de 
uitscheiding van vergif en 
zelfgenezing te initiëren.
Omdat voor de meeste mensen 
gekookt en industrieel bereid voedsel 
de belangrijkste bron is van 
"inkomende toxines" die hun lichaam 
belasten, moet deze praktijk worden 
gestopt als men van plan is te 
ontgiften, beter te worden en gezond 
te blijven.

"HET IS ALLES OVER ENERGIE!" 
Dat is het motto. Door het eten van 
vers fruit, groenten, noten, zaden en 
kiemen, beschermt de 
gezondheidszoeker eerst zijn 
zenuwenergie, die nu wordt 
vrijgegeven om te worden gebruikt 
door lichaam, geest en om 
gezondheid en geluk te creëren. 
(Wat een zegen! Wie zou nog meer 
kunnen vragen?) Hierna volgen 
enkele prachtige bevrijdende 
redenen die ik altijd gebruik om 
GezondheidsZoekers te laten zien 
hoe ze op een volledig natuurlijke 
manier meer energie en veel 
vreugde kunnen krijgen! 
LEVENDE VOEDING VOOR DE 
BESCHERMING VAN DE ZENUW-
ENERGIE!
Energie wordt bewaard omdat het 
lichaam niet gedwongen wordt om 
energie te spenderen om 
spijsverteringsenzymen te 
produceren om levend voedsel te 
verwerken, omdat van nature 

voorkomende enzymen in overvloed 
aanwezig zijn en in overvloed 
aanwezig zijn.

De energie wordt behouden omdat 
het lichaam niet gedwongen wordt 
om voortdurend vloeistoffen en 
weefsels van exogene toxines te 
ontgiften die ontstaan wanneer 
verhit, geraffineerd, chemisch 
voedsel wordt gegeten: de exogene 
toxines zijn niet aanwezig in correct 
gekozen, levend voedsel!

 
De energie wordt geconserveerd 
omdat het lichaam niet langer 
toxines aan het creëren is, noch 
energie nodig is om toxische 
bijproducten (endogene toxines) van 
gekookt voedselmetabolisme te 
elimineren.

De energie wordt behouden omdat 
het lichaam vezelrijk - de peristaltiek 
stimulerend - levend voedsel door 
zijn spijsverteringskanaal beweegt 
met een hoge energie / hoog 
rendements-quotiënt in vergelijking 
met wat nodig is om gekookt, 
vezelarm voedsel te verplaatsen.

De energie wordt behouden omdat 
levend voedsel rijk is aan 
voedingsstoffen en zo het lichaam 
voorziet van zowel de beste, 
verteerbare, assimileerbare 
bouwstenen als benodigdheden die 
nodig zijn voor energie-efficiënte, en 
metabolische activiteiten. 

De Natuurlijke Gezondheid leert 
gezondheidszoekers voedsel eten in 
een spijsverteringsvriendelijke, 
biochemische compatibiliteit. Als de 
gezondheidszoeker levend voedsel 
in de juiste combinatie eet, wordt 
energie behouden omdat het 
lichaam geen endogene toxines - 
die giftige bijproducten zijn van 
slecht gecombineerd voedsel - hoeft 
te ontgiften.

De energie wordt behouden 
wanneer levend, niet-giftig voedsel 
in bescheiden hoeveelheden en 
strikt volgens echte honger wordt 
gegeten: met een eenvoud voor de 
spijsverteringstaak, zodat het 
lichaam zich gemakkelijk deze taak 
aanpakt met de hoogste efficiëntie. 
In tegenstelling tot de energie 
verslindende voedingsmiddelen uit 
supermarkten, met name de met 
kruiden en smaakmiddelen 
opgesmukte, gebakken, gesuikerde, 
gezouten, vetrijke en zetmeelrijke 
voedingsmiddelen - alle verslavend 
voer. Hun consumptie leidt tot veel 
eten voor de meeste mensen. 
Stimulerende beschavingskost is 
veeleisend om te verteren, en kost 
al bijna net zoveel energie voor zijn 
stofwisseling als het oplevert. 

Door rauw eten, wordt meer energie 
geconserveerd en vrijgemaakt, voor 
reiniging en genezing, voor leven 
naar het doel ervan en voor het 
uitleven van je dromen! Voor het 
geven en ontvangen van liefde. Om 
je te helpen om van de wereld ...  
een betere plaats te maken!

Rauw Eten mag geen ‘rage’ zijn die 
voorbij gaat… Voor alle tijden biedt 
het enorme mogelijkheden !
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Lees meer over rauw eten, zijn 
voordelen, zijn vermogen om de 
gezondheid een boost te geven die 
met geen andere middelen kan 
worden bereikt. 
Geïnteresseerd? We hebben tal van 
boeken en brochures en 
motivatiemateriaal, in gedrukte en 
digitale vorm. 

De Live Food Factor is de eerste 
uitgebreide gids voor niet alleen het 
raw food dieet, maar ook de raw 
food beweging zelf. Dit dieet bracht  
Amerika in beweging, terwijl mensen 
de kracht ontdekken om niet alleen 
hun lichaam te verslanken, maar 
ook ziekten op afstand te houden en 
het immuunsysteem te versterken 
om te genezen van wat doorgaans 
als "ongeneeslijke" ziekten wordt 
beschouwd. Iedereen die eet moet 
dit boek lezen! De eerste editie won 
de IPPY-prijs als "meest 
progressieve gezondheidsboek van 
het jaar." De tweede editie van de 
Live Food Factor is een bijgewerkte, 
uitgebreide en herziene uitgebreide 
gids voor het raw food-dieet, met 
een sectie over inspiratie, een sectie 
over wetenschap, een sectie over 
de geschiedenis van rauwe voeding, 
een complete handleiding, inclusief 
veelgestelde vragen en antwoorden 
en recepten. Het bevat 66 
wetenschappelijke studies om de 
superioriteit van rauw eten te 
ondersteunen. Deze tweede editie 
biedt ook een samenvatting van alle 
voordelen van natuurlijke hygiëne. 
Het bevat verschillende 
hoofdstukken die voornamelijk zijn 
geschreven door Victoria BidWell, 
inclusief de ware oorzaak van 
ziekte, hoe te ontgiften en een heel 

hoofdstuk over vasten. Het bevat 
ook een nieuw hoofdstuk dat is 
geschreven door Dr. Vetrano en Dr. 
Tosca Haag over hoe je kinderen 
rauw kunt laten eten. Er zijn nieuwe 
getuigenissen, veel nieuwe 
recepten, bijgewerkte 
wetenschappelijke studies en zelfs 3 
nieuwe bijlagen. Het zit boordevol 
nieuwe en bijgewerkte informatie. In 
feite bevat deze editie ongeveer 
37% meer informatie! (Het lettertype 
moest enigszins gecondenseerd 
worden om alles erin te persen!) Het 
bevat voorwoorden van Dr. V. 
Vetrano, (die uitgebreid 
samenwerkte met Dr. Shelton) en 
Victoria Boutenko. Het werd 
zorgvuldig voor nauwkeurigheid 
bewerkt door Bob Avery, expert op 
het gebied van raw food-dieet en 
voormalig redacteur van het M2M-
magazine, evenals Victoria Bidwell 
en Dr. Vetrano voor nauwkeurigheid 
in de componenten van natuurlijke 
hygiëne.
Het boek is in het Engels / te koop 
aan 20 euro + verzendkosten. 

Waarom blijven goede dingen niet 
duren?
Het is waar, de rauwkost-beweging 
had wind in de zeilen. Dat was 
dertig jaar geleden ook zo met Een 
Leven Lang Fit, maar ook die wind 
is gaan luwen… Er blijft altijd wel  
iets hangen. Er is een bepaalde 
groep in de maatschappij die 
geleerd heeft om rauw te eten, die 
fruit weet te appreciëren en dit niet 
meer loslaat, die de dag begint met 
fruit of met smoothie, en zich daar 
beter bij voelt dan 
ooit.

Maar dan heb je ook mensen van het 
moment, die de nieuwe trends 
aftasten en zich laten bewegen door 
‘nieuwe feiten’. Maar er is niets 
nieuws onder de zon. Rauw Eten was 
duizend jaar geleden hetzelfde als nu. 
Eigelijk is het nu veel gemakkelijker 
om rauw te eten dan ooit. De groenten 
en fruit waaruit je kan kiezen zijn 
fenomenaal. Er is zo’n rijke overvloed, 
terwijl je het niet eens allemaal zelf 
hoeft te kweken. Dat mag natuurlijk 
ook, en een stukje van je eigen 
voeding zelf verbouwen, schept een 
andere band met wat je eet. 

Dit zijn dingen die je kunt doen:
- las stelselmatig meer rauwe voeding 
in, liefst voor elke maaltijd  
- geef aan fruit meer belang in de 
dagelijkse voeding  
- fruit als ontbijt is de beste start van 
een nieuwe dag 
- zorg ervoor dat fruit op z'n best is : 
rijp ! 
- vermijd om teveel verschillende 
voedingsmiddelen in één maaltijd te 
eten
- laat voldoende tijd tussen maaltijden 
en eet niets tussendoor 
- eet nooit teveel ineens, ook niet te 
weinig !  
- eet met plezier 
- neem ruim de tijd voor je eten  
- bereid je door prettige gedachten 
voor op de maaltijd 
- sla een maaltijd over als je nerveus 
of misselijk bent 
- weet dat de voedingsbehoeften maar 
klein zijn, maar zorg voor betere 
opnamevoorwaarden  
- beperk en beter vermijd het gebruik 
van industriesuiker (ook verborgen) 
- zoek in eten geen compensatie  
- maak jezelf niets wijs als je gaat 
snoepen  
- vermijd in huis te hebben waarmee 
je het moeilijk hebt - ontspan je voor 
de maaltijd, door een dankbaar gebed 
- bazuin niet meteen uit wat je plan is 
voor voeding en gezondheid, maar 
wees diplomatisch  
- ga het zoutvat uit de weg, 
voor rauwkost zal je het nauwelijks 
nodig hebben.  
- drink niet tijdens of onmiddellijk na 
de maaltijden  
- als je drinkt, drink iets gezond - 
water is de beste drank. 
- beperk het gebruik van vlees, 
schakel het zo mogelijk uit - maak je 
geen zorgen om tekorten, 
>>> voor alles is een oplossing. 
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Het lijkt alsof elke keer je je hoofd 
draait, je verwarrende en misleidende 
informatie hoort vanuit elke hoek over 
de natuurlijke gezondheid. Dat is 
verrassend, want enerzijds probeert 
men aan te moedigen om 
verantwoordelijkheid te nemen, en 
langs de andere kant ben je een 
fanatiekeling als je iets doet... 
Ten eerste, je hebt "deskundigen" die 
zich op verouderde en onjuiste 
gegevens baseren en die advies 
geven over het onderwerp, zonder ook 
maar één keer iets uitgeprobeerd te 
hebben.. En dan is er de 
rauwkostbeweging en de natuurlijke 
hygiëne zelf, waar men het niet lijkt 
eens worden over wat de gezondste 
voeding is. 
In dit artikel zal ik 5 verkeerde 
veronderstellingen over de 
natuurlijke levenswijze, verspreid door 
conventionele "deskundigen." even 
doorlichten. 
Van de reguliere deskundigen,  horen 
we het volgende ...
"Je moet er voor zorgen dat je 
genoeg eiwitten eet" 
Zonder twijfel is de kwestie van 
"voldoende eiwit" de nummer één 
bezorgdheid van iedereen die wil 
overschakelen op enige vorm van 
“alternatieve” voeding om welke reden 
ook. Nochtans zijn er al decennia van 
vegetarische en veganistische 
tradities en uitgebreid onderzoek die 
hebben bewezen dat onze werkelijke 
eiwitbehoefte vrij laag is en eenvoudig 
ie bereiken is - zolang we genoeg 
voedsel eten - De meeste mensen die 
adviseren over voeding zullen 
waarschijnlijk een veel grotere 
proportie voor eiwitten voorstellen, 
dan nuttig is. Bodybuilders gaan dan 
de grenzen aftasten, en komen zo tot 
de gigantische hoeveelheid van tot 
350 gram eiwit per dag, wat alleen 
mogelijk is via de consumptie van 
geraffineerde proteïnepoeders. 
Tegelijkertijd komen de meeste 
mensen op de aarde rond met minder 
dan 50 gram eiwit per dag, en veel 
van die mensen bezitten een kracht 

en uithoudingsvermogen die veel van 
onze studenten te schande zou 
maken. Het bewijs is nog steeds 
overtuigend: dat zolang je genoeg 
calorieën hebt om te voldoen aan je 
behoeften, je tegelijkertijd genoeg 
eiwitten consumeert, zelfs als alles 
wat je eet bestaat uit fruit en groenten. 
Er is geen reden om eiwitten nog 
belangrijker te maken dan ze eigenlijk 
zijn. Te zelden wordt de vraag gesteld 
of we niet teveel eiwitten eten. Bestaat 
dat? Zeker. Lichaamsverzuring heeft 
in 50% van alle gevallen te maken met 
een eiwitoverconsumptie. Ontzuren is 
alleen maar mogelijk door de eiwitten 
drastisch te verminderen. In het geval 
van reuma en verzuringsziekten, moet 
uiterst spaarzaam omgesprongen 
worden met alle vormen van eiwitten. 
In Natuur & Gezondheid gaan we zeer 
diep in op het eiwit-vraagstuk : 

"Je voeding moet evenwichtig zijn" 
Dit is nog zo een dooddoener. Volgens 
onze voedingsdeskundigen, is een 
"evenwichtige" maaltijd samengesteld 
uit koolhydraten, eiwitten en vetten in 
de juiste proporties.
Een maaltijd van brood 
(koolhydraten), met kaas (eiwit), en 
een salade met een dressing van 
olijfolie (vet) en een dessert 
(koolhydraten) zou, naar hun mening 
een evenwichtige maaltijd zijn. Die 

maaltijd kan een spijsverterings-
aandoening teweegbrengen - een 
indigestie en is de dagelijkse realiteit 
voor de meeste mensen, maar  het is 
tenminste “evenwichtig. Daar zit je nu 
met je evenwichtige gezondheids-
problemen. Waarschijnlijk worden die 
gezien als onvermijdelijk. Maar dat 
terzijde, we hebben geen enkel bewijs 
dat onze lichaamsbehoefte aan 
voeding op een dergelijke wijze ook 
effectief is ingevuld. 
Als we kijken over de hele wereld, dan 
zien we de verschillende culturen die 
hebben genoten van uitstekende 
gezondheid. Hun voeding is verre van 
de "evenwichtige" maaltijden die ons 
worden voorgesteld. In China, is rijst 
met groenten een maaltijd. In het hoge 
noorden hebben de Eskimo’s geleefd 
op bijna niets anders dan vlees. De 
Hunza’s aten maaltijden samen-
gesteld uit groenten en Chapati’s. 
Als we kijken naar de wilde dieren, 
dan zien we dat ze niet "evenwichtig" 
eten. Een maaltijd voor een orang-
oetang zou kunnen bestaan uit niets 
meer dan ramboetan (een tropische 
vrucht) of durian (ander tropisch fruit). 
Men hoeft zich absoluut geen zorgen 
te maken over het eten van zeer 
eenvoudige voeding of zelfs indien de 
meeste van onze maaltijden zouden 
zijn samengesteld uit één enkel 
voedingsproduct alleen. Zolang we 
over een periode gespreid een grote 
verscheidenheid van levensmiddelen 
eten, van week tot week, maakt het 
niet uit als onze maaltijden niet 
samengesteld zijn uit de vastgestelde 
portie "koolhydraten, eiwitten en 
vetten". 
Ik ben altijd verrast hoe hardnekkig de 
diëtiek vasthoudt aan haar cijfers en 
tabellen. Gezondheid laat zich niet op 
die manier berekenen.  Het is geen 
theorie of magische formule. Elke 
mens individueel, volgens zijn 
behoefte, met de mogelijke opname of 
hoeveelheidsbeperkingen... 
Elke mens moet leren zijn lichaam zo 
goed begrijpen, dat men alle boeken 
en wijsheid van deskundigen kan laten 

Ze weten het altijd beter 
door het bos de bomen zien in het gezondheidsadvies



Rauwkost alleen was het motto van 
veel voedingskenners. Maar dan 
waren er ook die wisten “Met rauwkost 
haal je het niet”... Maar wie spreekt 
over rauwkost alléén? Er is een 
boodschap in de rauwkostbeweging 
die iedereen aangaat. 
Die boodschap is niet dat je in het 
geheel geen gekookt voedsel meer 
mag eten, maar dat de hoeveelheid 
rauwkost moet opgevoerd worden.  
Eet je minder dan 10 % rauw (de 
bittere realiteit van de voeding van de 
massa), dan zal de rauwkostbeweging 
je helpen op te klimmen naar 30, 50, 
70 en meer %.  100% is absoluut en 
alles bij elkaar ken ik slechts een 
beperkt aantal mensen die zo ver 
gaan dat alles wat gekookt is uit den 
boze is. Maar kan het? Jazeker. En 
diegenen die het doen genieten van 
een schitterende gezondheid. De 
meeste voedingsdeskundigen kijken 
naar de rauwkost voeding en beweren 
dat het "onmogelijk" is om zich goed 
te voeden met alleen fruit, groenten, 
noten en zaden. Het feit dat 
honderdduizenden mensen dat 
gewoon doen en daar hun gezondheid 
mee verbeterd hebben, moet toch 
voldoende bewijs zijn. Sommigen 
begonnen ermee als hun laatste 
strohalm, hun laatste hoop in hun 
strijd tegen een ziekte die hun dreigde 
te vellen. Het heeft mensen hun leven 
verlengd en kwaliteit gegeven. 
Er is geen wetenschappelijke reden 
om te geloven dat we niet kunnen 
leven van rauwe levensmiddelen._ 
Voedingsdeskundigen zullen beweren 
dat het "erg moeilijk" is om genoeg 
groenten en fruit te consumeren om 
daardoor genoeg calorieën te 
bereiken. Het probleem is dat ze nog 
steeds vastplakken aan het standpunt 
van gekookte voeding en haar 
"evenwichtig beeld" en niet kunnen 
denken in een andere dimensie. De 
waarheid is dat het eten van een 
rauwkostvoeding betekent dat je meer 
fruit en groenten in een dag zult 
verbruiken dan sommige mensen 
kunnen consumeren in een week of 
zelfs in een maand. Maar als je leert 
eten op deze manier, vind je dat deze 
"grote" hoeveelheid groenten en fruit 
in feite de juiste kwantiteit is. 

“Blijf uit de zon”
We weten dat te veel zon niet goed is 
voor ons en het advies dat we krijgen 
van dermatologen trotseert iedere 
redelijkheid. Blijkbaar moeten we nooit 
onze huid aan de zon blootstellen, 

tenzij we volledig beschermd zijn door 
chemische lotions. Ben je het 
belangrijke feit vergeten dat zonlicht 
essentieel is voor ons welzijn, en dat 
regelmatige blootstelling aan de zon 
op veilige perioden van de dag goed is 
voor je gezondheid, ook in 2020? 
Zonneschijn is één van de behoeften 
van ons lichaam.. De vraag is alleen 
hoeveel!  (Zie ook de informatie in het 
Nieuwe Start-Dossier)

“Als het natuurlijk is, is het goed" 
Het woord "natuurlijk" is misbruikt, 
meer dan enige andere term in de 
voedingsindustrie. We hebben nu 
"natuurlijke chips", "natuurlijke koffie" 
en "natuurlijk bier." Het feit dat deze 
afkomstig zijn van een fabriek moet 
duidelijk maken dat ze niet natuurlijk 
zijn, en in het geval van deze 
voorbeelden bovendien ongezond. 
Het is niet voldoende dat de 
grondstoffen biologisch geteeld 
worden of zelfs niet dat er geen 
“giftige” stoffen aan toegevoegd zijn. 
De samenstelling, bewerking, het 
speelt een rol. Beoordeel het 
eindresultaat. 
De waarheid is, dat zelfs indien een 
levensmiddel natuurlijk zou zijn, het 
niet automatisch gezond is. Er zijn tal 
van planten en paddestoelen die 
groeien in het wild die niet alleen 
perfect natuurlijk zijn, maar ook 
dodelijk! Laten we duidelijk zijn: voor 
de definitie van een gezonde voeding  
moet het veel meer dan "natuurlijk".

Tot daar enkele uitspraken die zonder 
kennis van zaken worden 
uitgesproken. We kunnen daar nog 
enkele onderwerpen aan toevoegen, 
Maar zelfs in de gezondheidswereld is 
er over voeding veel verwarring. Het is 
zo moeilijk om te aanvaarden dat het 
pure, ongeschonden voedsel zoals dit 
door de natuur wordt geproduceerd, 
compleet is. We spelen zo graag voor 
de leerling tovenaar, en daar betalen 
we de prijs voor. 

Eiwitten
Vegetarische hond leeft 189 jaar
Ik las het verhaal van een groenten-
etende hond die leefde tot de rijpe 
leeftijd van 27, omgerekend naar 
levensverwachting 189 menselijke 
jaren!
De hond "Bramble", een bruine 
Labrador, woont in het UK en hield het 
Guinness World Record voor de 
oudste levende hond.

Wat het meest verbazingwekkende is 
in dit verhaal, is dat de hond 
daadwerkelijk leefde op een 
uitsluitend vegetarisch dieet van rijst, 
linzen en biologische groenten. Hij at 
een keer per dag deze vegetarische 
maaltijd.
De eigenaar van de hond was zelf 
veganist, en bereidde voor Bramble 
die grote pot veganistische voeding 
iedere avond.
In "The Raw Secrets", lees je het 
verhaal van een andere vrouw in San 
Diego, Karen Schechet, die haar 
honden veganistisch, meestal rauw 
voedt. 
Hun voeding bestond uit:
Ontbijt: rijp fruit 
Lunch: appel stukjes gemengd met 
dadels
Diner: gekookte aardappelpuree met 
avocado en salade
Karen's hond leefde 20 jaar, of 140 
jaar in menselijk jaren!
Je zou kunnen afvragen ... zijn geen 
honden carnivoren?
Ze zijn het inderdaad. Maar je moet 
ook weten dat carnivoren de kortst 
levende dieren in de natuur zijn. 
Frugivoren  kennen het langst.
Een specialist in hondevoer werd 
gevraagd hoe de levensverwachting 
van een hond kon verlengd worden.Hij  
wist van slechts één manier om 
invloed uit te oefenen op de 
levensverwachting van honden. 
Het is niet alleen calorische restrictie, 
zoals veel mensen denken, maar het 
is meestal het verlagen van het 
eiwitgehalte in de voeding van de 
hond, vooral als ze ouder worden. Je 
zou je hond een eiwitarme voeding 
kunnen geven voor een langer leven. 
Maar dit "honds dieet" werkt ook voor 
de mens! In feite, het werkt geweldig 
voor mensen omdat we geen 
natuurlijke carnivoren zijn.
Als je veel eiwitten eet, kan je 
misschien een snelle groei ervaren.  
Maar het nadeel is een korte 
levensduur.
Kijk maar naar al de eiwit verslindende 
bodybuilders. Ooit gehoord van één 
die zijn leven verlengd heeft tot een 
eerbiedwaardige leeftijd?
Mike Mentzer, de beroemde body-
builder, overleed op de leeftijd van 50 
van hartziekte. Hij zou een 
voorstander geweest zijn van 
"gezond" leven. Twee dagen na zijn 
dood, overleed zijn broer Ray ook in 
zijn slaap.



Vandaag gebruiken kinderen (en 
volwassenen) veel meer eiwit dan van 
nature vereist is. Ze groeien lang uit; 
en worden snel volwassen.
Een langzame groei biedt de 
mogelijkheid voor een lange 
levensduur. Hoe later het begin van de 
adolescentie, hoe gezonder en langer 
je leven kan zijn.
Maar nog steeds, elke "expert" in de 
wereld zal je afraden om je hond een 
veganistische voeding te geven; en 
ook voor jezelf zal men het eens zijn  : 
het laatste wat je moet doen is je 
eiwittten en vetten aan banden 
leggen....
Als je kijkt naar het model in de 
natuur, zie je dat vrijwel elk dier leeft 
ongeveer 5 tot 7 keer hun 
groeiperiode. Voor de mens, is de 
normale groeiperiode 21 jaar. Volgens 
dit model, is de normale 
levensverwachting van de mens 
tussen 105 en 147 jaar.

Magnesium 
Het is niet mijn gewoonte om 
afzonderlijke voedingssubstanties te 
becommentariëten, maar recent kreeg 
ik drie maal de vraag over hoe men 
met een gezonde voeding aan 
voldoende magnesium komt? 
Misschien was er ergens een artikel 
verschenen dat vragen opriep of wat  
onzekerheid had gebracht... vandaar 
even dit antwoord :
“Magnesium zit in alle lichaamscellen 
en speelt een rol bij verscheidene 
biologische processen, zoals de 
vorming van botweefsel, het 
aanmaken van eiwitten, de 
samentrekking van spieren, de 
hartfunctie, de prikkeloverdracht door 
de zenuwen en het afweersysteem. 
Magnesium wordt overal in het 
lichaam opgeslagen.
De beste bron van magnesium is de 
voeding. Magnesium is een uiterst 
belangrijk bestanddeel van chlorofyl, 
het pigment dat planten groen kleurt, 
en groene groente is dan ook een 
goede bron van magnesium. 
Ik kom altijd terug op de vraag die 
iedere mens zich aan het einde van 
de dag zou moeten stellen : heb ik 
voldoende groen gehad? Het is een 
voeding die dikwijls wordt 
overgeslagen en onterecht. Bij gebrek 
aan die groene voeding zou er een 
gemakkelijke bijkomende bron van 
groen moeten ingebouwd worden: 
chlorella, spirulina, graangrassen, 
wilde groenten...

Andere bronnen zijn onder meer 
noten, zaden, peulvruchten (bonen), 
volkorenproducten. Chocolade en 
cacao worden ook genoemd, maar 
zijn puur theoretisch. Niemand heeft 
ooit de effectiviteitstest van cacao 
gemaakt. Het is een vitamine- en 
mineralenrover, verzuurt, heeft een 
opzwepende werking. Daardoor zou 
het kunnen dat de mineralenbalans bij
cacao negatief is. .Ook bij 
volkorenproducten is de opname van 
magnesium omstreden. Het is een 
neveneffect van de vezels en het 
fytinezuur dat de mineraalopname 
minimaliseert.
 Is kelp een goede bron van 
magnesium ? 
Kelp kan je zien als een zeealg en 
wordt in gedroogde vorm in de 
voeding gebruikt, meestal als 
smaakmaker. Het gebruik van kelp in 
de voeding is minimaal (minder dan 
een gram). In deze geringe 
hoeveelheid is het moeilijk om een 
verschil in magnesium te maken. 
Daarnaast moet men ook zien of het 
gebruik van kelp door een persoon 
verdragen wordt wegens zijn jodium. 
Bij jodiumtekort is het  prima. Bij 
tekorten aan magnesium adviseer ik 
eerder het dagelijks gebruik van 
chlorella in dosissen van 5 tot 10 gram 
en dagelijks voldoende groene 
groenten. Wat die niet kunnen, komt 
voor rekening van 
magnesiumsuppletie. 

Rauw is beter
maar dat is geen reden om uit de 
hoogte te doen. 
Sommige mensen verdelen hun leven 
in twee periodes : hun gekookte 
periode en hun rauwe periode. Voor 
de meesten is het echter een 

groeiproces, waarin gekookt langzaam 
plaats afstaat aan rauw.  Erger wordt 
het wanneer je over anderen begint te 
spreken als over mijn “gekookte 
vrienden of mijn gekookte familie”  Ik 
beluisterde zojuist nog de CD van 
Leon Pollin “Je bent wat je eet”. 
Daarin beschrijft hij onze 
pioniersjaren, toen we van een 100% 
industrievoeding zonder fruit en 
groenten,  langzaam overstapten naar 
“volwaardige voeding”. Het is een 
duidelijk neen aan de industrievoeding 
en ik geloof dat iedereen die een 
zekere verantwoordelijkheid voor de 
gezondheid neemt, daarin bemoedigd 
moet worden. Er zijn zoveel zaken die 
een negatieve invloed hebben. Men 
kan dat onmogelijk herleiden tot de 
invloed van rauw of gekookt. (In ‘Het 
12 Punten Programma voor uw 
Gezondheid” vind je een beschrijving 
van die voeding, maar ook van 11 
andere invloeden. 
Ik moedig het aan als iemand stopt 
met roken. 
Ik moedig het aan, als iemand 
drastisch begint te bezuinigen op het 
gebruik van industriesuiker en wit 
meelproducten. 
Ik moedig het aan, als mensen hun 
alcoholgebruik verminderen of 
stopzetten. 
Ik moedig het aan, als mensen 
beginnen aandacht te krijgen voor 
kwaliteit. 
Ik moedig het aan als mensen minder 
bewerkte producten kopen, maar 
basisproducten waarmee ze zelf die 
zaken bereiden die ze appreciëren. 
Ik moedig mensen aan om meer 
groenten en fruit te eten. 
Ik moedig mensen aan om een 
fruitontbijt te nemen.
Ik moedig mensen aan om hun 
voedselcombinaties te bestuderen en 
te corrigeren. 
Ik moedig mensen aan om minder 
verzurende voeding te nemen, en 
meer ontzurende. 
Ik moedig mensen aan om zo weinig 
mogelijk medicijnen en synthetische 
additieven te nemen. Daarentegen 
moedig ik hen aan om dagelijks groen 
te gebruiken, vers of gedroogd. 
Er is geen reden om hoog van de 
toren te blazen en van de 
rauwkostbeweging een elitaire club te 
maken. Al de pioniers in de 
rauwkostbeweging waren bescheiden 
mensen die voor ogen hadden hoe ze 
de mensen konden bemoedigen om 
de voeding zo natuurlijk mogelijk te 
eten. 



Als je erin geslaagd bent om 100% of 
bijna rauw te eten, maak je dan 
verdienstelijk om diegenen die nog 
geen 10% rauw eten te helpen de 
weg te vinden naar een voeding die 
op vele manieren zal helpen de 
kwaliteit van het leven te verbeteren. 
Als iemand dagelijks één of twee 
glazen vers geperst sap kan drinken, 
moedig hem aan. Kan iemand voor 
iedere maaltijd een rauwkostsalade 
eten, prachtig. Leer dat rauwkost een 
magnifieke voeding is, met heerlijke 
gerechten, maar die ook een 
voedingsdiscipline vereist. 
Voedingsregels zijn niet overbodig in 
de rauwkostvoeding. We hebben te 
vaak gezien dat wanneer men rauw 
eet, mensen denken dat alles 
geoorloofd is... 
De wereld heeft behoefte aan mensen 
die bewust maken en die bemoedigen 
om er iets aan te doen !

Het eerste nummer waar we mee 
uitpakken, is Vitamines en 
Gezondheid. In 1996 hadden we een 
boek van Mosséri hieromtrent 
vertaald, maar het werd nooit 
uitgegeven. In deze nieuwe editie 
zullen we deze integraal opnemen en 
voorzien van commentaar en 
uitbreidingen. Alles wat je ooit wou 
weten over Vitamines & Gezondheid !

"Een op planten gebaseerde voeding verbetert 
de bloedsuikerspiegel, het lichaamsgewicht, de 
bloeddruk, èn cholesterol tegelijkertijd; iets 
wat geen enkel medicijn kan doen!” 
Dr Susan Levin 
directeur voedingseducatie PCRM

Fruit of Vitamine C - of beide ? 
Als je een antioxidant nodig hebt, probeer appelsienen. 
 
Als je antioxidanten zoekt om je lichaam jong en gezond te houden, ben je 
volgens nieuw onderzoek beter met sinaasappels dan met vitamine C- 
tabletten. 
Hoewel vitamine C gekend is als de beste bescherming tegen scheurbuik en 
mogelijk tegen verkoudheid, zijn vruchten die rijk zijn aan vitamine C, 
krachtige antioxidanten die het cellulaire DNA beschermen tegen DNA 
beschadiging door oxidatie. Het niet gebruiken van deze substanties leidt tot 
DNA beschadiging, veel voorkomend bloedend tandvlees of scheurbuik en 
andere klachten. 
Maar hebben vitamine C pillen hetzelfde beschermende effect dan fruit? 
Serena Guarnieri en een team onderzoekers van de Divisie Human Nutrition 
aan de Universiteit van of Milaan, ontwierpen een simpel experiment om het te 
weten te komen. 
Het team gaf de proefpersonen één glas wijnappelsien-sap, een glas water 
met vitamine C of suikerwater te drinken. Het wijnappelsien-sap en het 
vitamine C water bevatten beide 150 miligram vitamine C, terwijl het 
suikerwater geen vitamine C had. Er werden bloedstalen van de 
proefpersonen genomen 3 uur en 24 uur na het drinken van de drank. Zoals 
verwacht gingen de Vitamine C waarden omhoog in het bloedplasma na het 
drinken van zowel het sap als het vit C water. 
De bloedstalen werden dan blootgesteld aan een aan waterstof peroxide 
gelijkende stof die gekend is DNA te beschadigen door oxidatie. De 
beschadiging was beduidend lager in de stalen van de vrijwilligers die het 
appelsiensap gedronken hadden, in beide stalen die 3 en 24 uur na 
consumptie genomen werden. Zoals verwacht had het suikerwater geen 
beschermend effect, maar ook het met vitamine C verrijkte water had geen 
effect. 
De werking kan niet herleid worden tot de vitamine alleen. Maar het feit dat het 
hier niet aantoont dat vitamine C op zichzelf werkt, indiceert dat er iets 
gecompliceerd aan de hand is, zegt Guarnieri. "Het lijkt dat vitamine C niet het 
enige chemisch antwoord is voor de antioxidatieve bescherming; er is hier iets 
meer aan het werk” zegt ze. "Het is een belangrijke observatie," zegt David 
Heber, directeur van het Center for Human Nutrition aan de Universiteit van 
California, Los Angeles. Het suggereert dat mensen die de effecten van 
vitaminen bestuderen nauwkeuriger moeten zijn om te noteren uit welke 
bron het in de voeding komt. “Vitamine C komt in verschillende vruchten 
voor, in combinatie met vele andere gunstige stoffen en die kunnen met elkaar 
samenwerken.” Andere voedingsonderzoekers suggereren dat de suikers in 
het sap samenwerken met de vitamine C om het antioxidante effect te 
creëren. Guarnieri vermoedt dat de phytochemicaliën die in de appelsien 
gevonden worden (cyanidin-3-glucoside, flavononïden en carotenoïden) de 
stoffen zijn die verder onderzocht moeten worden. “Maar hoe ze samenwerken 
is nog een raadsel, “ voegt ze toe. 



Dag Stefaan ,
Onlangs kreeg ik van een vriendin het 
boek  "De Plantparadox" - verborgen 
gevaren van ' gezonde' voeding - van 
dr Steven R. Gudry . Hij heeft het in 
het begin over wat je vooral moet 
laten om je darm terug gezond te 
maken. Hij heeft het vooral over de 
stof LECTINE . Volgens hem zouden 
we alle voeding waar deze stof 
aanwezig is moeten schrappen. 
Nadien kan je één voor één de 
weggelaten groenten weer opnieuw 
eten.
Granen, peulvruchten, noten en 
nachtschade zijn de laatste tijd zwaar 
onder de loep genomen, waardoor het 
publiek nog meer in verwarring is 
gebracht en de meeste mensen zijn 
gaan zeggen: "Nu kan ik geen bonen 
en tomaten meer eten? !

Bedankt voor je vraag, Oude spoken 
zijn weer uit de kast gehaald en het is 
zoals je zegt dat dit mensen in 
verwarring brengt omtrent hun 
voeding, en vooral over gezonde 
voeding. Als je de kritieken leest, zie je 
dat dit terechte verontwaardiging 
uitlokt bij onderzoekers, 
gezondheidswerkers en mensen die 
zich met hart en ziel hebben ingezet 
om anderen op weg te zetten van een 
gezonde voeding. Dus denk ik dat het 
nodig is om een en ander recht te 
zetten.
In feite haalt Gudry hier een oude koe 
van stal, want d’Adamo heeft deze 
piste 15 jaar geleden in zijn 
Bloedgroependieet al bespeeld - en hij 
is terechtgewezen en zwijgt. 
Over dit Bloedgroependieet was 
volgende bedenking te lezen in "Eat to 
Live."
"D'Adamo's boek mengt sommige 
interessante feitelijke informatie 
over bloedgroepen met een hoop 
beweringen die geen enkele 
ondersteuning krijgen. De meeste 
van die beweringen zijn uit hun 
verband gehaald, of volledig 
verkeerd voorgesteld."

Tenslotte wil ik nog dit citaat van Dr. 
Fuhrman geven, met betrekking tot 
het risico om een hartaanval en 
kanker te krijgen en welke bloedgroep 
hiermee te maken kan krijgen.
"Als we alle genetische risicofactoren 
samenbrengen, moeten we besluiten 
dat de omgevingsfactoren en directe 
invloeden op artheriosclerose veel 
sterker zijn dan de genetische. Zelfs 
als men alle genetische invloeden 
samentelt en hieruit een beeld 
probeert te vormen over iemands 
risico op hartziekten en kanker, op een 
meer accurate manier dan alleen 
vanuit iemands bloedgroep, is onze 
enige conclusie dat deze dan nog 
altijd ondergeschikt zijn aan de 
omgevingsfactoren. 
Cholesterolniveau, lichaamsgewicht, 
roken, fysieke activiteit, voedsel-keuze 
en bloeddruk hebben bewezen van 
veel grotere invloed te zijn op 
ziekterisico’s dan de bloedgroep.”
Het zijn maar enkele argumenten en 
bezwaren die geschreven werden 
over het bloedgroependieet, maar ik 
denk dat ze het overwegen waard zijn. 
Op zijn minst geven ze aan dat het 
Bloedgroependieet in het geheel niet 
is wat het beschrijft. Toegepast over 
tien of meer jaar, zou het zijn 
ongegrondheid (en misschien ook 
schadelijkheid) geheel kunnen 
bewijzen.
Ook het verhaal van de lectinen wordt 
vaak verkeerd geïnterpreteerd. 
Lectinen zijn eiwitten die door de plant 
gemaakt worden om zichzelf te 
beschermen. Zij zijn door de natuur 
bedoeld als bacterie- en 
insectdodende stoffen. Lectinen staan 
in de belangstelling, omdat zij door 
middel van genetische manipulatie 
toegevoegd kunnen worden aan 
planten. Op deze manier kunnen 
lectinen gebruikt worden als 
ingebouwde pesticiden. De 
onderzoeker Pusztai heeft in 
Engeland opschudding veroorzaakt 
door zich tegen genetische 
manipulatie van voeding te keren, 
maar dat is een ander aspect waar we 
later op terug 

komen.
Sinds in 1888 door Stillmark werd 
ontdekt dat bonen rode bloed-
lichaampjes deed samenklonteren, is 
er veel meer informatie verkregen 
over lectinen. Veel planten bleken 
deze eigenschap te hebben en de 
term haemagglutinine werd 
geïntroduceerd. Pas toen ontdekt 
werd dat deze stoffen selectief het 
rode bloed agglutineren afhankelijk 
van de bloedgroep, werd de term 
lectine (select) geïntroduceerd. 
Haemagglutinine en lectine zijn beide 
in omloop en betekenen hetzelfde. 
Lectines kunnen een invloed hebben 
op veel lichaams- en orgaanfuncties, 
beginnend in de darm en hun werking 
is niet alleen bepaald door de 
bloedgroep, maar nog een dozijn 
andere factoren.
In de brochure Echt Eten heb ik ,dit 
ook ter sprake gebracht, onder 
Peulvruchten.
Natuurlijk kan je verwijzen naar de 
succesverhalen - genezingen - die 
dergelijke voedingsmaatregelen 
veroorzaken. Als je die boeken leest, 
lijkt het of het wondermiddel van de 
eeuw is ontdekt. Doe dit, en je 
geneest al deze ziekten¦ en dan 
volgen honderdduizenden en 
miljoenen mensen dat na, en er 
gebeurt niets - of toch niet door wat 
men hoopte. Een paar mensen 
boeken een zeker succes - echt of 
vals?- en dan heeft - in dit geval de 
lectines - het gedaan, maar ze 
vergeten er het hele programma bij te 
vermelden - en dat is altijd meer dan 
het beperken van lectine. In de praktijk 
is dat een complexe oefening. 
Peulvruchten... welke, hoeveel en hoe 
bereid? Granen, welke, hoeveel en 
hoe bereid? Nachtschade-planten, 
welke, hoeveel... en vooral hoe 
gecombineerd? Als je iets weglaat kan 
je er al zeker geen combinatiefout 
mee maken, dat is zeker. En het is 
duidelijk dat de combinatieprincipes 
niet het hot item zijn van het 
moment... terwijl ze misschien de 
basis van de verklaring kunnen zijn.
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Dat is althans wat iemand on s wil duidelijk maken. 
Maar voor je in paniek slaat, en al je goede 
inspanningen laat varen,  lees toch even 
aandachtig…



Wanneer mensen me vragen of ze 
deze voedingsmiddelen moeten 
verwijderen die potentieel schadelijke 
lectines en fytinezuur bevatten, 
antwoord ik meestal met de volgende 
vragen:
• Is je voedingspatroon 

minstens 75% biologisch?
• Eet je volwaardig voedsel?
• Consumeer je vaak granen / 

brood / wraps / pasta?
• Ben je een vegetariër?
• Heb je te maken met een 

auto-immuunziekte, diabetes 
of hartaandoeningen?

Als ze alleen ja antwoorden op vraag 
1 tot en met 3, dan is mijn antwoord 
"Nog niet". Als je om te beginnen geen 
voeding van hoge kwaliteit eet, dat is 
gevuld met echt voedsel, denk ik niet 
dat het elimineren van linzen, 
aubergines en cashewnoten (allemaal 
echte voedingsmiddelen) een prioriteit 
moet zijn. Als je je lichaam een tijdje 
voedt met echt, onbewerkt, biologisch 
voedsel, kun je dieper gaan graven. 
Doritos en broodjes, wafels en 
gebakjes en al de varianten met 
gebakken vet, maken mij meer 
bezorgd dan de tomaten en gekookte 
bonen in je salade.
Als ze alleen ja antwoorden op vraag 
4, concentreren mijn volgende vragen 
zich op hoeveel hun dieet is 
gecentreerd rond granen, noten en 
peulvruchten. Afhankelijk van die 
antwoorden kan ik een vermindering, 
eliminatie of wijziging van die 
voedingsmiddelen aanbevelen. 
Vegetariërs en veganisten hebben de 
neiging om extreem grote 
hoeveelheden granen en peulvruchten 
te eten als hun opties beperkt zijn. En 
dan moeten we ook kijken hoe de 
granen en peulvruchten bereid zijn. 
Dat is ook uitgelegd in Echt Eten.
Als ze ja antwoorden op vraag 5, dan 
zou mijn antwoord zijn: "Ja, ze 
moeten worden verminderd of 
gewijzigd". Lectines en fytinezuur 
bevattende voedingsmiddelen zijn een 
risico voor deze aandoeningen en 
ziekten. Granen en peulvruchten 
zouden in dit geval moeten stopgezet 
worden en vervangen worden door 
alternatieven. 
Ik geloof niet dat natuurlijk voedsel dat 
aangepast is voor menselijke 
consumptie intrinsiek 'slecht' is. 
Sommigen van ons kunnen ze 
misschien niet goed verteren, maar 
dat is niet de schuld van het voedsel. 
Eeuwen lang gebruikten 

beschavingen groenten, granen, 
noten en peulvruchten voor 
consumptie. Granen en bonen 
verliezen, als ze goed worden bereid 
en vervolgens gekookt, veel van hun 
negatieve effecten op het lichaam, 
tenminste als je de tijd wilt nemen om 
dit voedsel van tevoren te bereiden.

Gudry zegt dat een brede groep 
plantaardige eiwitten, lectines 
genaamd - gevonden in granen; 
bonen en peulvruchten; noten; 
vruchten; nachtschade groenten zoals 
aubergine, tomaten en aardappelen; 
en zuivelproducten - de oorzaak zijn 
van moderne ziekten, variërend van 
obesitas en gastro-intestinale 
problemen tot auto-immuunziekten en 
allergieën. Lectines binden volgens 
Gudry aan suikermoleculen in cellen 
door het hele lichaam, waardoor hun 
functie verandert.
Maar de voedingsaanbevelingen van 
Gudry hebben veel artsen verbijsterd. 
"Dit is tegen elke voedingsaanbe-
veling die wordt gegeven door de 
American Cancer Society, de 
American Heart Association, de 
American Diabetes Association, 
enzovoort," zei dr. Robert Eckel, een 
professor in de geneeskunde aan de 
Universiteit van Colorado.
Maar ... het boek brengt mensen op 
het toneel waarvoor het werkte. Is dat 
dan geen bewijs dat het degelijk is? Is 
een lectinevrij dieet verantwoordelijk 
voor de geweldige resultaten, bv als 
iemand 15 kg gewicht verliest?
Gewichtsverlies kan meer te maken 
hebben met het elimineren van 
commercieel voedsel en suiker en 
sausen en voedingsbeperking in het 
algemeen. Op zich maakt het al een 
verschil dat je bewuster met voeding 
bezig bent. Als je geen lectine hebt, 
zou je bijvoorbeeld geen pizza eten, 
met alles erop en eraan.
In het boek wordt aanbevolen om veel 
soorten eten te vermijden. Samen met 
het advies voor korte vastenperiodes, 
wat alleen maar gunstig kan zijn, zorgt 
zijn advies hoogstwaarschijnlijk voor 
een calorieverlaging, wat alleen al 
veel mensen kan helpen. Daarnaast is 
de kans ook groot dat veel mensen 
door het vermijden van al die voeding 
niet meer de stoffen binnen krijgen 
waar ze allergisch voor waren, maar 
niet van zichzelf wisten. Het dieet is 
bijvoorbeeld ook glutenvrij en dat is 
zeker een pluspunt.
Het zou ook bij 

schildklierproblemen hebben 
geholpen Schildklierproblemen komen 
relatief vaak voor bij vrouwen. Eén op 
de 8 vrouwen zal tijdens hun leven 
een schildklieraandoening 
ontwikkelen. (Het percentage voor 
mannen is vijf tot acht keer lager.) 
Schildklieraandoeningen veroorzaken 
hormonale problemen in het lichaam 
en kunnen worden veroorzaakt door 
verschillende factoren, waaronder een 
auto-immuunziekte. In sommige 
gevallen is het aannemelijk dat een 
slechte reactie op iets in het dieet 
ontstekingen in het lichaam kan 
veroorzaken en tot een auto-
immuunziekte kan leiden. De beste 
referentie hiervoor is het boek van 
Prof. A. Ehret MucusVrij Eten, dat stelt 
dat ontstekingen geen voet aan de 
grond krijgen, als men de ontsteking 
niet voedt (met mucushoudende 
voeding: zuivel, peulvruchten, 
granen.)
Bij patiënten met auto-immuunziekten 
of hormonale deregulatie is dat waar 
het echt op neerkomt bij ontsteking. 
Gewoonlijk is een goede eerste stap 
om het dieet te herzien ... ervoor te 
zorgen dat je industrieel bewerkte 
voeding elimineert, zoals witte bloem 
en pasta - en zich meer richten op een 
verscheidenheid aan groenten en fruit, 
met toevoeging van de beste 
zetmeelbronnen."
Verwerkt voedsel is echt anders 
dan echt voedsel. 
Neem NatuurStemmingen 193 (Echt 
Eten) erbij, waarna het verschil tussen 
commercieel en echt voedsel duidelijk 
zal zijn.
Om te weten te komen of een bepaald 
ingrediënt in het dieet een reactie 
veroorzaakt, beginnen diëtisten 
voedsel meestal te elimineren en 
vervolgens een voor een opnieuw in 
te voeren om te controleren op een 
reactie op elk item.
Lectines komen later als onderdeel 
van het eliminatieproces, maar ik denk 
niet dat het een geschikte eerste stap 
is voor de meeste mensen. 
Duizenden en duizenden mensen zijn 
op zoek naar een voedingssysteem 
dat hun klachten en ziekten kan 
opheffen, en hun fysieke en mentale 
conditie kan verbeteren. Dat dergelijke 
adviezen ernstig worden genomen, 
verklaart hoe hopeloos de mensen 
op zoek zijn - om toch maar niet de 
natuurlijke weg te moeten nemen. 
Ongetwijfeld is dit dieet een tijdelijke 
verbetering voor een paar mensen. 
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Waarover gaat het ?
Lectines zijn een soort eiwit dat 
voorkomt in alle vormen van leven, 
inclusief het voedsel dat je eet. In 
kleine hoeveelheden kunnen ze 
verschillende gezondheidsvoordelen 
bieden. Grotere hoeveelheden kunnen 
echter het vermogen van uw lichaam 
om voedingsstoffen te absorberen 
verminderen.
Het zou me te ver leiden om iedere 
soort voeding individueel te bespreken 
in het licht van de aanwezigheid van 
lectines, maar we zullen enkele 
groepen aangeven. Ik denk dat het 
belangrijkste is dat je weet wat je kunt 
doen om te vermijden dat ze je 
opname van voedingsstoffen 
verminderen.
Lectines worden soms antinutriënten 
genoemd, omdat ze het vermogen 
van het lichaam om voedingsstoffen te 
absorberen kunnen verminderen. 
Aangenomen wordt dat lectines een 
toxine zijn dat dieren ervan weerhoudt 
die planten te eten. Lectines zijn te 
vinden in veel verschillende 
plantaardige en dierlijke 
voedingsmiddelen, maar slechts 
ongeveer 30% van de 
voedingsmiddelen die je eet, bevatten 
aanzienlijke hoeveelheden.
Mensen zijn niet in staat lectines te 
verteren, dus reizen ze onveranderd 
door je darm. Hoe ze werken blijft een 
mysterie, hoewel onderzoek aantoont 
dat ze zich binden aan cellen op de 
darmwand. Hierdoor kunnen ze 
communiceren met de cellen en een 
reactie activeren. In kleine 
hoeveelheden spelen lectines een 
belangrijke rol in lichaamsprocessen, 
waaronder immuunfunctie en celgroei. 
Onderzoek toont aan dat ze zelfs een 
rol kunnen spelen bij kankertherapie.
Grote hoeveelheden kunnen echter 
de darmwand beschadigen. Dit 
veroorzaakt irritatie die kan leiden tot 
symptomen zoals diarree en braken. 
Het kan ook voorkomen dat de darm 
voedingsstoffen goed opneemt.
De hoogste concentraties lectines 
worden aangetroffen in voedsel zoals 
peulvruchten, granen en alle groene 
gedeelten van nachtschadeplanten. 
Gelukkig zijn er verschillende 
manieren om het lectinegehalte van 
deze voedingsmiddelen te verlagen 
om ze veilig te eten.
Onderzoek toont aan dat door het 
weken, koken, kiemen of fermenteren 
van voedsel dat veel lectines bevat, 

het lectinegehalte vermindert tot 
verwaarloosbare hoeveelheden.

Peulvruchten 
Rode bonen behoren tot de rijkste 
bronnen van plantaardig eiwit.
Ze zijn ook rijk aan resistent zetmeel 
en onoplosbare vezels, die kunnen 
helpen bij gewichtsverlies en de 
darmgezondheid verbeteren.
Rode bonen bevatten veel vitale 
vitamines en mineralen, zoals ijzer, 
kalium, foliumzuur en vitamine K1.
Rauwe bruine bonen bevatten echter 
ook hoge niveaus van een lectine 
genaamd phytohaemagglutinine.
Als je ze rauw of niet gaar eet, kunnen 
ze extreme misselijkheid, braken en 
diarree veroorzaken. Slechts vijf 
bonen kunnen een reactie 
veroorzaken.
Een hemagglutinerende eenheid (hau) 
is een maat voor lectine-inhoud. 
In hun rauwe vorm bevatten rode 
bonen 20.000-70.000 hau. Als ze 
eenmaal goed gekookt zijn, bevatten 
ze slechts 200 - 400 hau, wat als een 
veilig niveau wordt beschouwd. 
Zolang ze goed gekookt zijn, zijn 
(rode en andere) bonen een 
waardevol voedsel dat niet moet 
worden vermeden.
Doe het helemaal goed, door 
peulvruchten voor te bereiden door ze 
2 x 12 uur te weken en telkens het 
weekwater weg te gieten; daarna 2 x 
24 uur laten kiemen met spoelen 
tussendoor. Kook nu de peulvruchten 
en de lectines zullen je nauwelijks nog 
parten spelen.
Sojabonen zijn een fantastische bron 
van eiwitten. Ze leveren de hoogste 
kwaliteit plantaardige eiwitten, zijn een 
goede bron van vitamines en 
mineralen, met name molybdeen, 
fosfor en thiamine. Ze bevatten ook 
plantaardige stoffen die isoflavonen 
worden genoemd, die in verband zijn 
gebracht met kankerpreventie en een 
verlaagd risico op osteoporose.
Onderzoek toont aan dat sojabonen 
kunnen helpen het cholesterol te 
verlagen en het risico op obesitas en 
diabetes type 2 verminderen.
Sojabonen bevatten veel lectines. Net 
als bij andere bonen elimineert koken 
van sojabonen de lectines bijna 
volledig. Zorg er voor dat je ze lang 
genoeg op een voldoende hoge 
temperatuur kookt. Volg voor alle 
gedroogde peulvruchten dezelfde 
procedure: weken, kiemen, koken.
Uit onderzoek 

is gebleken dat lectines in sojabonen 
bijna volledig zijn gedeactiveerd 
wanneer ze gedurende ten minste 10 
minuten op 100° C worden gekookt. 
(Droge of vochtige verwarming van 
sojabonen gedurende enkele uren bij 
70 Â° C had weinig of geen effect op 
hun lectinegehalte.)
Eén studie wees uit dat fermentatie 
van sojabonen het lectinegehalte met 
95% verminderde. Een ander 
onderzoek wees uit dat kiemen het 
lectinegehalte met 59% verminderde.

Hoe meer ik me verdiep in het 
onderwerp 'lectine', hoe meer het 
bevestigt dat Professor Ehret 100 jaar 
geleden het volledig bij het rechte eind 
had. Zuivel, vetten, granen, 
peulvruchten, als bron van 
ontstekingsbevorderende actie. We 
hebben gezien dat bij peulvruchten 
daar iets aan te doen is door weken, 
kiemen, koken. Dat geldt ook zo voor 
granen.
Op basisvan onderzoek lijkt zuivel de 
hoogste totale bron van lectines in 
dierlijke voeding te zijn. Zoogdieren 
produceren melk om hun 
pasgeborenen te voeden. Omdat 
reproductie de belangrijkste taak van 
een dier in het leven is, is het 
interessant om op te merken dat het 
ook het belangrijkste gebruik van 
lectines inhoudt - de moedermelk zit 
er vol mee. Dit voorkomt dat 
roofdieren - andere soorten - die melk 
beschouwen als hun potentiële 
voedselbron. Dat zorgt ervoor dat de 
pasgeborene eerder deze vitale 
voedselbron krijgt, dan kaperss. Houd 
er rekening mee dat roofdieren soms 
microscopische organismen zijn, zoals 
slechte bacteriën en schimmel-
infecties in het spijsverteringskanaal 
van een baby.
Dus waarom zijn deze melklectines 
voedzaam voor de baby, terwijl ze 
potentieel giftig zijn voor een andere 
soort? Dat is hoe lectines werken. Ze 
zorgen ervoor dat het eten goed is 
voor wie het moet krijgen, maar niet 
voor iedereen.
Is lectine hetzelfde als lecithine? 
Nee, ze lijken op elkaar, maar zijn 
compleet verschillende dingen. Terwijl 
de eerste een suikerbindend eiwit is, 
is de laatste - lecithine - een 
generieke term voor een brede 
categorie geelachtig bruine lipiden 
(vetten) die zowel in planten als dieren 
voorkomen.
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Granen
Tarwe is het basisvoedsel voor 35% 
van de wereldbevolking. 
Geraffineerde tarweproducten hebben 
een hoge glycemische index, 
waardoor de bloedsuiker kan stijgen. 
Ze zijn ook ontdaan van alle 
voedingsstoffen. Volkoren heeft een 
vergelijkbare GI, maar is rijk aan 
vezels, wat gunstige effecten kan 
hebben op de darmgezondheid.
Sommige mensen hebben moeite met 
het verteren van gluten, een eiwit dat 
voorkomt in tarwe. In GlutenVrij is 
uitvoerig beschreven wat gluten is, 
wat het doet en de potentiële gevaren 
die het met zich brengt. Daar vind je 
de argumenten om gluten te 
vermijden en binnen de granen te 
kiezen voor glutenvrije varianten.
Volkoren kan een goede bron zijn van 
veel vitamines en mineralen, zoals 
selenium, koper en folaat. Volkoren 
bevat ook antioxidanten zoals 
ferulazuur, dat is gekoppeld aan een 
vermindering van hartaandoeningen. 
Rauwe tarwe, vooral tarwekiemen, 
bevat veel lectines, met ongeveer 300 
mcg tarwe-lectines per gram. Het lijkt 
er echter op dat de lectines bijna 
volledig worden geëlimineerd door 
koken en verwerken. Volkorenmeel 
heeft een veel lager lectinegehalte 
van ongeveer 30 mcg per gram.
Omdat de meeste volkorenproducten 
die je eet gekookt zijn, is het niet 
waarschijnlijk dat lectines een 
aanzienlijk probleem vormen. 
Volkorenproducten kunnen veel 
gezondheidsvoordelen bieden. Hun 
lectine-inhoud wordt bijna volledig 
geëlimineerd door koken en 
verwerken.

Pinda's
In tegenstelling tot andere 
voedingsmiddelen in deze lijst, lijken 
de lectines in pinda's niet te worden 
verminderd door verhitting. Een 
onderzoek wees uit dat nadat 
deelnemers 200 gram rauwe of 
geroosterde pinda's aten, lectines in 
hun bloed werden gevonden, wat 
aangeeft dat ze vanuit de darm in de 
bloedbaan waren gekomen. Een 
reageerbuisstudie wees uit dat pinda-
lectines de groei in kankercellen 
verhoogden. Dit, naast het bewijs dat 
lectines van pinda's in de bloedbaan 
kunnen komen, heeft sommige 
mensen ertoe gebracht te geloven dat 
lectines kanker kunnen stimuleren om 
zich in het lichaam te verspreiden.
Deze studie werd echter uitgevoerd 
met hoge doses pure lectines die 

rechtstreeks op kankercellen werden 
geplaatst. Er zijn nog geen studies 
gedaan naar de exacte effecten bij 
mensen. Wat ook moet opgemerkt 
worden is de enorme verscheidenheid 
in de lectines. De ene lectine is de 
andere niet...
Tomaten
Tomaten bevatten veel vezels en zijn 
rijk aan vitamine C, waarbij één 
tomaat ongeveer 28% van de 
aanbevolen dagelijkse inname levert. 
Ze zijn ook een goede bron van 
kalium, folaat en vitamine K1. Een van 
de meest bestudeerde verbindingen in 
tomaten is het antioxidant lycopeen. 
Het is gebleken dat het ontstekingen 
en hartaandoeningen vermindert, en 
studies hebben aangetoond dat het 
kan beschermen tegen kanker).
Tomaten bevatten ook lectines, 
hoewel er geen direct bewijs is dat ze 
negatieve effecten op mensen 
hebben. De beschikbare studies zijn 
uitgevoerd op dieren of in 
reageerbuizen. In één onderzoek met 
ratten bleken tomatenlectines te 
binden aan de darmwand, maar leken 
geen schade aan te richten. Een 
ander onderzoek wees uit dat 
tomatenlectines erin slagen om de 
darm te passeren en in de bloedbaan 
te komen nadat ze zijn gegeten.
Sommige mensen lijken inderdaad op 
tomaten te reageren, maar dit is 
waarschijnlijk te wijten aan iets dat 
pollen-voedselallergiesyndroom of 
oraal allergiesyndroom wordt 
genoemd. Bovendien worden tomaten 
in 90% van de gevallen slecht 
gecombineerd te worden met 
zetmeelhoudende voeding.
Sommige mensen hebben tomaten en 
andere nachtschadegroenten in 
verband gebracht met ontstekingen, 
zoals die bij artritis. Tot dusverre heeft 
geen formeel onderzoek deze link 
ondersteund. Dit kan te maken 
hebben met een overdosis aan 
vruchtenzuren, dit in combinatie met 
de in het lichaam geproduceerde 
zuren, als gevolg van de eiwit- en 
vetvertering, een overlast vormen.
Aardappelen
Aardappelen zijn een ander lid van de 
nachtschadefamilie. Ze zijn een 
populair voedsel en worden in vele 
vormen gegeten. Aardappelen zijn 
met de schil gegeten en vormen een 
goede bron van vitamines en 
mineralen. 
Ze bevatten een hoog kaliumgehalte, 
waarvan is aangetoond 
dat het het risico op 

hartaandoeningen vermindert. Ze zijn 
een rijke bron van vitamine C en 
folaat. Vooral de pel bevat veel 
antioxidanten, zoals chlorogeenzuur. 
Deze verbinding is in verband 
gebracht met een vermindering van 
het risico op hartaandoeningen, 
diabetes type 2 en de ziekte van 
Alzheimer.
Aardappelen hebben aangetoond dat 
ze het gevoel van verzadiging 
vergroten, wat kan helpen bij het 
afvallen. Dat gezegd hebbende, het is 
belangrijk om te overwegen hoe ze 
worden gekookt.
Aardappelen bevatten lectines die 
bestand zijn tegen hitte. Ongeveer 
20-30% van hun lectinegehalte blijft 
achter na het koken.
Net als bij tomaten, hebben een klein 
aantal mensen last van bijwerkingen 
wanneer ze aardappelen eten. Voor 
de meeste mensen hebben 
aardappelen geen nadelige gevolgen. 
Uit onderzoek bleek dat sommige 
soorten aardappelen verband hielden 
met een vermindering van de 
ontsteking. Bij aardappelen lijkt me 
van groot belang om erop toe te zien 
dat het rijpe aardappels zijn, zonder 
groene plekken. Aardappels moeten in 
het donker bewaard worden. Zie 
hiervoor ook Echt Eten.
Slechts ongeveer een derde van het 
voedsel dat je eet, bevat waarschijnlijk 
een aanzienlijke hoeveelheid lectines. 
Deze lectines worden vaak volledig 
geëlimineerd door bereidingsproces-
sen zoals weken, koken, kiemen en 
fermentatie. Deze processen maken 
het voedsel veilig, zodat ze bij 99% 
van de mensen geen nadelige 
gevolgen hebben.
Granen, nachtschade en 
zuivelproducten worden al lang als 
de ergste onderzocht. Dat kan echter 
een voorbarige conclusie zijn. 
Wetenschappers hebben zich daar 
aanvankelijk op gericht, omdat hun 
percentage hoog was. Maar minder 
betekent niet noodzakelijkerwijs beter, 
omdat de soorten lectine verschillen 
per voedsel. Sommige lectines 
hebben een hoogst giftig karakter, 
terwijl andere goedaardig zijn. De 
meeste hebben weinig tot geen 
onderzoek achter de rug. Ga je op 
deze manier de voeding onderzoeken 
- en niet alleen op de lectine - krijg je 
een verzameling voor en tegens over 
bijna alle voedingsmiddelen. 
Het eindresultaat is dat fruit de 
meeste positieve quoteringen krijgt en 
de minste negatieve.
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Verkeerde vragen stellen 
geeft verkeerde antwoorden krijgen

Er is de laatste twintig jaar ook een 
enorme rush ontstaan naar “de beste 
voedingsproducten”, waardoor veel 
mensen hun kijk op het geheel zijn 
verloren. 
Neem nu bv reumatische ziekten en 
voeding? wat zou daar met voeding 
kunnen gedaan worden? 
Volgens de Artritisverenigingen (en de 
reumatologen) is "er geen specifieke 
voedingswijze voor artritis", maar "is 
aangetoond dat bepaalde 
voedingsmiddelen ontstekingen 
bestrijden”. Ze zullen je een lijstje 
geven met een paar 
voedingsproducten “te vermijden”.
We hebben dat dikwijls gezien, hoe 
tijdens de voordrachten “Reuma 
Natuurlijk Genezen” een zeker 
concept begon te groeien bij het 
publiek, om te beginnen met het 
veranderen van een paar principes, 
maar we gaan het toch nog eens 
vragen aan de reumatoloog.
In zekere zin is de uitspraak dat er 
geen specifieke is voedingswijze voor 
artritis misleidend. Omdat de juiste 
vraag niet is "is er een voedingswijze 
die artritis kan genezen" maar eerder 
"is er een voedingswijze, of bepaald 
voedsel, dat artritis kan veroorzaken"?
Als we de verkeerde vraag stellen, 
krijgen we het verkeerde antwoord.
Het is natuurlijk ook niet zo eenvoudig 
dat “als je dit eet, krijg je artritis”, of 
krijg je osteoporose, of krijg je een 
hartziekte. Om te beginnen is er 
meestal sprake van veel voedings- en 
levensfouten en hebben mensen 
zoveel corrigerende acties, die het 
jaren en jaren kunnen verhinderen.
Maar is het echt aangetoond dat 
bepaalde voedingsmiddelen 
ontstekingen bestrijden? Dit is toch 
waarom de volgende 
voedingsmiddelen en supplementen 
worden aanbevolen om ontstekingen 
te verminderen: vis, olijfolie, granen, 
bottenbouillon, kurkuma, glucosamine, 
enz. Maar kunnen deze de ontsteking 
ongedaan maken? 
Er is niets tegen een beetje kurkuma 
of tegen glucosamine, maar zie deze 

als een paraplu onder een lekkende 
dak. Ze geven je wat meer ruimte en 
verminderen eventjes de haarden, 
maar het is geen duurzame oplossing. 
Als een van die voedingsmiddelen en 
supplementen werkt, is het puur 
symptomatisch. De vraag is niet "wat 
kan ik doen om de ontsteking te 
verminderen", maar eerder "wat 
veroorzaakt ontsteking?” Hoe kom ik 
in deze situatie terecht? Als er geen 
zoektocht is naar oorzaken, of noem 
ze risico’s of bijkomende belastingen 
die de taak van het lichaam verzwaren 
of de draagkracht (compenserend 
vermogen) van het lichaam te boven 
gaan, zullen we nooit de juiste 
antwoorden kennen. 
De literatuur van Dr. Shelton staat vol 
met hoe samengaande factoren het 
terrein voorbereiden voor het uitlokken 
van een ziekte. De niet-aflatende 
zoektocht naar de oorzaak maakt ook 
de geschriften van Albert Mosseri zo 
overtuigend - en zo kostbaar. Terwijl 
iedereen zich richt op de behandeling 
van symptomen met een speciaal 
dieet of supplementen, wil Mosseri de 
oorzaak van gezondheidsproblemen 
achterhalen.
Al dertig jaar ben ik vertrouwd met de 
geschriften van Albert Mosseri, 
waarvan ik 13 jaar geleden het boek 
over Vasten heb vertaald, en waar nu 
een compilatie van verschillende van 
zijn boeken is aan toegevoegd, met de 
naam “Op Maat van de Mens”, waar 
hij spreekt over de mens-specifieke 
voeding. In de cursus Voeding en 
Gezondheid werden minstens vijftig 
bladzijden afgedrukt, rechtstreeks 
vertaald uit het werk van Albert 
Mosséri. Daar was ook één derde van 
het boek van Professor Arnold Ehrets’ 
MucusVrij Eten, met de belofte dat het 
boek spoedig integraal zou vertaald 
worden. Maar dit is nooit gebeurd… 
tenzij nu, en we zijn blij het te kunnen 
aankondigen als een digitaal boek. De 
focus van beide boeken is : “Eten om 

te leven zonder ziekte.”De focus is 
zelfvoorziening.

In dit programma zul je het 
voedingsantwoord ontdekken om nu 
vitaal te leven en de waardigheid-
verwoestende ouderdomsziekten te 
bestrijden. Het is een antwoord dat 
duidelijker zal zijn, dan dat van 
tienduizenden ‘wetenschappelijke’ 
onderzoeken, die met hun 
microscopen en proefbuizen iets 
proberen aan te tonen in het 
laboratorium. Dat brengt soms een 
eigenschap of een reactie aan het 
licht, maar is de conclusie bruikbaar in 
het leven?
Het moet wetenschappelijk 
verantwoord zijn, maar staat dat 
garant voor ‘betrouwbaar’?
Is het niet merkwaardig dat ruim 
twintig jaar geleden de strategie van 
de voedingsindustrie is veranderd 
(gelijktijdig met de veranderde 
strategie voor subsidiëring van 
wetenschappelijke projecten) - en 
daaropvolgend ook van de 
wetenschappers? Eén na één werden 
de oude vijanden cacao, koffie, thee... 
vrienden! Toen cacao gelauwerd werd 
om al zijn deugden (in feite moest 
daarvoor geen enkel boek 
herschreven te worden, want zijn 
nadelen zijn zijn voordelen, maar we 
moesten het alleen anders bekijken) 
heb ik daar toen de commentaar op 
gegeven dat koffie en groene en 
zwarte thee zouden volgen - wat 
gebeurd is. En als een grap voegde ik 
er de sigaretten - tabak aan toe. Dit 
laatste zal nooit gebeuren om dat de 
tabaksindustrie nog nauwelijks iets 
voorstelt.  
Wetenschappelijke onderzoeken zijn 
maar in die mate betrouwbaar, als je 
weet wat ze hebben onderzocht en 
hoe ze tot deze conclusie zijn 
gekomen. Maar de boeken van 
Mosséri en Ehret, zijn aan de praktijk 
getoetst en werken. Maar het is 
wachten op bevestiging van de 
wetenschappelijke wereld… die dit 
nooit zal onderzoeken, omdat er 
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Eieren zijn er redelijk goed in 
geslaagd om buiten het vizier te 
blijven als het ging over hun plaats 
binnen de voeding. De eerste keer dat 
ik te maken kreeg met eieren was 
twintig jaar geleden, toen één van 
onze lezers te horen kreeg bij een 
dokter - omwille van zijn lage B12-
gehalte - om elke dag twee eieren te 
eten. Maar toen bij de controle zo’n 
acht maanden later, het B12-niveau 
verder gedaald was, vroeg die dokter 
of hij zich nauwkeurig had gehouden 
aan die 2 eieren? Zeker dokter, ik heb 
gedaan zoals u hebt gezegd. “Wel, 
dan moet u er van nu af drie per dag 
gebruiken”. Thuisgekomen, 
bestudeerde de man zijn 
bloedanalyse, met veel andere 
waarden die verslechterd waren, 
dramatische verslechtering van de 
cholesterolwaarden, en contacteerde 
ons, om te weten of dit een goed 
advies was. 
Dat was het uiteraard niet, en laat me 
uitleggen waarom, zeker nu de eieren 
een beetje uit hun strafhoekje zijn 
gehaald.
Eieren zijn een van die 
voedingsmiddelen waarvan we 
dachten dat ze ongezond waren, maar 
als je voortgaat op populaire kennis, 
de meeste bloggers en YouTube-
experts, maar ook mensen als Dr 
Jockers, die ons vertellen dat het 
prima is om ze te eten. Gisteren was 
er nog een mail van Dr Jockers met 
zijn geliefde “Paleo-brood”, met zo 
maar liefst tien eieren. Dat in 
combinatie met de rest van de 
ingrediënten, is al een vloek. 
Jarenlang was de conventionele 
wijsheid, ondersteund door de 
wetenschap, dat cholesterol in ons 
voedsel een directe oorzaak is van 
hoog cholesterol in ons bloed, wat op 
zijn beurt hartaandoeningen - en 
andere - veroorzaakt.
Maar recentelijk hebben veel 
organisaties zich teruggetrokken uit de 
overtuiging dat "cholesterol in de 
voeding een hoog cholesterolgehalte 
veroorzaakt" en zeggen nu dat dit 
geen punt van zorg is. Paleo-bloggers, 

die vurige pamfletten schrijven met 
namen als de 'Cholesterolmythe', zijn 
het hier ook mee eens.
Maar nochtans…
* Is bloedcholesterol gekoppeld aan 
hartaandoeningen. Zelfs Paleo-
bloggers hebben moeite om die 
waarheid te ontkennen.
* De echte vraag is wat een hoog 
cholesterolgehalte veroorzaakt en 
heeft cholesterol in de voeding invloed 
op het cholesterolgehalte in het 
bloed?
Waarom de grote ophef rond 
cholesterol en eieren? Het is 
eenvoudig: eieren zijn de meest 
geconcentreerde bron van 
cholesterolvoeding in het typische 
dieet. Andere voedingsmiddelen 
bevatten meer verzadigd vet, maar 
eieren zitten boordevol cholesterol 
(met meer dan 200 mg per ei). Alle 
cholesterol is geconcentreerd in de 
dooier en wordt niet in het wit 
gevonden.
(Ik kende tien jaar geleden tal van 
gezondheidsfans die een gezond 
‘omelet’ maakten, met weglating van 
de eierdooier… terwijl dertig jaar 
geleden juist die eierdooier zo 
geprezen werd om zijn choline en we 
tientallen mensen kenden die jaren 
lang elke dag hun eierdooier 
gebruikten en het eiwit weggooiden…) 
Het zou logisch zijn dat het eten van 
cholesterol een impact kan hebben op 
onze cholesterol in het bloed, wat 
bijdraagt aan de cholesterol die ons 
lichaam al produceert. Dat was 
precies wat alle vroege studies over 
dit onderwerp hebben bewezen.
* Maar dit is wat de controverse 
veroorzaakte: er zijn veel studies en 
meta-analyse studies gefinancierd 
door het American Egg Board en 
ontworpen om eieren vrij te maken 
van alle blaam.
Deze onderzoeken zien er als volgt 
uit: We nemen een groep mensen die 
een standaard dieet eten. Deze 
mensen hebben "normale" 

cholesterolwaarden. We voegen 
eieren toe aan de voeding van deze 
mensen en kijken wat het effect zal 
zijn op cholesterol.
Er is een minimaal effect, dus dan 
beweren we dat cholesterol in de 
voeding geen invloed heeft op 
cholesterol in het bloed.
Wat is er mis met deze studies?
De groep mensen die in die 
onderzoeken wordt gebruikt, eet al 
een dieet dat verhoogde cholesterol 
veroorzaakt.
In deze studies beginnen mensen met 
een gemiddeld cholesterolgehalte van 
244 mg / dl! (Veel hoger dan de 
huidige richtlijnen).
Vanwege een 'plateau'-effect van 
cholesterol heeft het geen invloed op 
cholesterol in het bloed bij het 
toevoegen van eieren en meer 
cholesterol aan het dieet.
Met andere woorden: deze mensen 
consumeerden al cholesterol en 
verzadigde vetten uit andere bronnen, 
en hadden een hoog cholesterol-
gehalte, zoals de meeste westerse 
mensen.
Het toevoegen van meer cholesterol 
aan een dieet dat al 400 mg / dag 
bevat, zal zelden nog hogere 
cholesterolspiegels veroorzaken.
Ik kies ervoor niet te luisteren naar de 
'wijsheid' van door de eierindustrie 
gefinancierde onderzoeken. Ik heb tijd 
besteed aan het herzien van de 
studies en ze hebben allemaal last 
van de fouten die ik heb geschetst.
De eierindustrie blijft studies 
financieren om te 'bewijzen' dat eieren 
gezond zijn en die studies zullen 
media-aandacht krijgen. Dieetgoeroes 
zullen gewoonlijk altijd een dieet van 
dierlijke producten promoten, want dat 
is wat mensen willen. En zo krijgen 
mensen altijd iets te horen wat ze 
willen horen, maar is het de waarheid? 
Nee, zelfs al is het omgeven door 
wetenschappelijke rapporten en 
berekeningen, is het een gevaarlijke 
speculatie. Het schept verwarring 
binnen het publiek dat het zo al niet 
weet, en alles graag ‘bij het oude laat’.

Luisteren naar wat je graag hoort 
over gezonde voeding
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Veel populair advies is verkeerd. Veel 
halve waarheden en misvattingen 
worden 'feiten', ondanks pogingen om 
ze te ontkrachten. Maar toch blijft er 
twijfel bestaan en verspreiden de 
media nog steeds grote drogredenen.
Laat me een paar "legendes van 
gezondheid" bespreken die ik graag 
voor eens en voor altijd zou zien 
verdwijnen.

Vegetariërs moeten hun eiwitten 
'combineren'
Deze mythe kwam uit het boek "Diet 
for a Small Planet” van Frances Moore 
Lappé. Het idee was dat bepaalde 
plantaardige voedingsmiddelen 
aminozuren missen en moeten 
worden gecombineerd met andere 
voedingsmiddelen die ze bevatten, 
zodat ze als geheel een “compleet 
eiwit” zouden vormen.. Rijst en bonen 
samen bieden bijvoorbeeld alle 
essentiële aminozuren.
In werkelijkheid hoeft het lichaam niet 
een bepaalde verhouding aminozuren 
in één maaltijd te krijgen. Het kan ze 
de hele dag door krijgen. Ook 
bevatten alle hele plantaardige 
voedingsmiddelen de nodige 
aminozuren, zolang je voldoende 
calorieën eet. Daarom moet je een 
breed scala aan plantaardig voedsel 
consumeren, maar je hoeft de 
"eiwitten" nooit in één maaltijd te 
combineren.

Het goede Franse Eten
Decennia lang geloofden we dat er 
iets in het Franse dieet was dat hen 
beschermde tegen hartziekten. Ze 
aten veel verzadigde vetten, maar 
hadden minder hartaandoeningen. Het 
was een 'paradox'. Misschien was het 
de wijn die hen beschermde?
Het bleek dat er toch geen paradox 
was. Dr. Greger schrijft:
"Volgens een onderzoek van de 
Wereldgezondheidsorganisatie 
melden Franse artsen de sterfte aan 
ischemische hartziekten met maar 
liefst 20%. Dus, als je dat corrigeert, 
komt Frankrijk terug in lijn met de 
cijfers over dood door dierlijk vet en de 
dood door cholesterol, met ongeveer 

vier keer de dodelijke hartaanval tov 
Japan decennia geleden “

Is harttraining slecht?
Hoewel duursporten zoals hardlopen 
of fietsen, de zogenaamde 'cardio', 
nog steeds populair zijn, geloven veel 
mensen dat ze meer kwaad dan goed 
doen. 
De argumenten die ze gebruiken 
zijn oa:
Het draagt niet bij tot gewichtsverlies.
Het kan leiden tot verminderde 
spiermassa.
Het kan leiden tot chronische ziekten 
en sterfte.
Het verhoogt het cortisolniveau en 
verhoogt de ontsteking.
Al deze claims zijn onjuist of uit hun 
context gehaald. Wanneer bepaalde 
fitnesstrainers cardiotraining van al die 
kwalen beschuldigen, beschrijven ze 
wat er gebeurt als je te veel traint.
Natuurlijk zal veel cardio doen zonder 
je dieet te veranderen niet helpen om 
af te vallen. En hardlopen helpt je niet 
om andere spieren te trainen.
Maar beweren dat "cardio schadelijk 
is" of onverantwoordelijk, omdat de 
meeste mensen baat hebben bij 
aerobe training, slaat nergens op.
Elke oefening maakt cortisol vrij en 
leidt tot enige mate van ontsteking. 
Maar dat is hoe het lichaam zich 
aanpast en efficiënter, sterker en 
gezonder wordt.
Studies hebben aangetoond dat 
duurtraining de ontsteking in de loop 
van de tijd vermindert en veel andere 
voordelen biedt.
De waarheid is dat sommige mensen 
duurtraining te ver trainen tot het punt 
van beschadiging van hun 
gezondheid, wat ook kan gebeuren 
met cross-fit en krachttraining.

Cholesterol in voedsel verhoogt het 
serumcholesterol niet
Er is veel verkeerde informatie over 
cholesterol vanwege de manier 
waarop veel onderzoeken zijn 
ontworpen om het publiek te misleiden 
door te denken dat het eten van 
eieren of ander dierlijk voedsel geen 

invloed heeft op het cholesterolgehalte 
en hartaandoeningen.
De verwarring komt voort uit het feit 
dat er een bovengrens is voor de 
cholesterolinname, waarboven extra 
cholesterolinname niet leidt tot 
verdere verhoging van het 
cholesterolgehalte.
Elke afzonderlijke studie die 
aantoonde dat het eten van 
cholesterol in de voeding geen invloed 
had op de cholesterol in het bloed 
nam groepen mensen die al boven 
deze drempel waren.
Als iemand regelmatig rundvlees eet, 
heeft het eten van een paar eieren 
extra, waarschijnlijk geen invloed op 
hun cholesterolgehalte in het bloed. 
Dit betekent echter niet dat de 
cholesterol in eieren geen invloed 
heeft. Wanneer je mensen met een 
cholesterolvrije inname neemt en 
eieren aan hun dieet toevoegt, stijgen 
de cholesterolwaarden in het bloed 
dramatisch.
Als je het cholesterolgehalte in het 
bloed wilt verlagen tot gezonde 
niveaus, moet je alle voedings-
middelen die cholesterol bevatten 
vermijden.

De China studie is "achterhaald"
De China Study - het boek - vatte de 
bevindingen samen van een 
uitgebreide epidemiologische studie in 
China, maar ook andere soorten 
studies die een verband aantoonden 
tussen het eten van dierlijke producten 
en het ontwikkelen van gezondheids-
problemen, zoals kanker en 
hartaandoeningen. Denise Minger, 
een blogger die geen achtergrond 
heeft in de epidemiologie, 'verwierp' 
de China Study. Ze maakte een 
overtuigende zaak, maar als je een 
beetje dieper kijkt, vond er geen echte 
"ontmaskering" plaats.

Koolhydraten “Maken je Dik”
Gezondheidsgoeroes verkopen je 
graag het idee dat een bepaald 
voedingsmiddel je "dik" maakt. Hoe je 
het ook ontleedt, er is maar één ding 
dat je dik maakt: overtollige calorieën.

De legende van het pluche konijn 
en andere gezondheidsfabeltjes



Over het algemeen, door 
voedingsmiddelen te eten die "zeer 
smakelijk" zijn - om een term uit de 
voedingsmiddelenindustrie te 
gebruiken. Dat zijn voedingsmiddelen 
die rijk zijn aan calorieën en 
geconcentreerd zijn en die niet leiden 
tot een goed gevoel van verzadiging.
Als "koolhydraten" mensen dik maken, 
waarom leven dan de dunste mensen 
op aarde op een koolhydraatrijk dieet? 
Als noten, zaden of avocado's je dik 
maakten, waarom toonden alle 
onderzoeken naar die 
voedingsmiddelen dan precies het 
tegenovergestelde?
Het probleem is simpel: we eten te 
veel, te geconcentreerd en te vet! De 
oplossing is eenvoudig: eet 
voedingsmiddelen met een lage 
calorische dichtheid. De combinatie 
van "vet en suiker" is de grootste 
boosdoener. Voorbeelden van deze 
combinatie zijn boterhammen met 
pindakaas en jam, taartjes, pasta in 
een vette saus, enz.

Wat we kunnen leren uit de 
fouten van de Natuurlijke 
Hygiëne

Honderd jaar nadat diverse dokters en 
gezondheidswerkers diverse 
onderdelen van een natuurlijke 
voeding en natuurlijke gezondheid te 
ontdekken, en daaruit tal van principes 
samenvatten, was het Dr. Shelton die 
het systeem van de Natuurlijke 
Gezondheid (natuurlijke hygiëne) op 
punt zette.  Veel mensen weten niet 
wat Natuurlijke Hygiëne is of was, 
maar velen hebben er de voordelen 
van genoten zonder het te beseffen. In 
feite heeft de Natuurlijke Hygiëne ons 
leven radicaal veranderd, door zijn 
invloed te laten gelden op het domein 
van de persoonlijke hygiëne, de 
verzorging, de medische praktijk, de 
voeding, de levenswijze…
In de 19e eeuw geloofden veel artsen 
het middeleeuwse geloof “dat baden 
en frisse lucht schadelijk waren voor 
de gezondheid”. Wanneer patiënten 
koorts hadden, dachten veel artsen 
dat ze het juiste deden door de arme 
zieke sterke drank te geven, water te 
weigeren en de ramen te sluiten om te 
voorkomen dat er verse lucht 
binnenkwam.
De eerste natuurlijke hygiënisten van 
de 19e eeuw hebben hard gevochten 
om rationaliteit in de geneeskunde en 
vooral het belang van baden te 
bevorderen. Nu beweert de medische 

gemeenschap dat zij degenen waren 
die het concept van baden en hygiëne 
bij de massa promoten, terwijl dit in 
feite werd gedaan door malafide, 
verschopte artsen die in hun tijd door 
de medische gemeenschap werden 
bespot.
Laten we niet vergeten dat artsen 
50-60 jaar geleden roken als 
gezondheidspraktijk aanboden en wit 
brood werd beschouwd als 
gezondheidsvoedsel!
De Hygiënisten waren ver op hun tijd 
vooruit, en hun invloed is vandaag nog 
steeds voelbaar. Als je vandaag naar 
een biowinkel kunt gaan en biologisch 
fruit en volkorenproducten kunt kopen, 
kun je Sylvester Graham en zijn 
vrienden daarvoor bedanken.
Helaas zijn deze namen uit de 
geschiedenisboeken vergeten en nu 
denken we alleen maar aan namen 
als Louis Pasteur als het gaat om 
hygiëne.
Dus wanneer ik op enkele fouten van 
de natuurlijke hygiëne als systeem 
wijs, wil ik niet klinken alsof ik iets 
denk te kunnen verbeteren of me 
erboven wil stellen. Integendeel, 
zullen alle mensen die me kennen, 
weten dat ik de voorbije dertig jaar 
nooit één kwaad woord hierover heb 
gesproken en met grote waardering 
kijk naar de enorme inspanningen die 
de pioniers zich hebben getroost, om 
dit systeem aan de wereld te 
presenteren. Systeem - ja en neen - 
de Natuurlijke Hygiëne is een 
menselijk concept, gebaseerd op de 
kennis door observatie van de natuur, 
de natuurwetten, getoetst aan de 
praktijk.  Ik wil deze geweldige ideeën 
alleen maar naar voren brengen, een 
beetje aangepast en de paar 
verkeerde concepten verwijderen die 
niet bestand zijn tegen de realiteit van 
de menselijke gezondheid.Ik ben 
daarin niet de eerste, maar als je kijkt 
naar Victoria BidWell en haar GetWell-
StayWell America, en Dr. V. Vetrano - 
ooit de rechterhand van Dr Shelton, 
die een boek schreven : “WHAT 
DOCTOR SHELTON DIDN’T KNOW! - 
Correct Natural Hygiene for The 
Global Health Seeker! 
En wat zijn dan de verwijten?  
1. Een niet-verdedigbare anti-
medische houding 
2. Een niet verdedigbare anti-
kiemtheorie in alle gevallen
3. Enkele gevaarlijke vastenleringen 
en -praktijken 

4. Een niet verdigbare anti-alle-
fysiotherapeutische tussenkomsten-
houding 
5. Een niet verdedigbaar standpunt 
over de relatie tussen geest en 
lichaam
6. Een niet verdedigbare anti-
supplementen-standpunt. 

Het is belangrijk om te vermelden dat 
natuurlijke hygiëne in wezen een 
filosofie van gezondheid is. Moderne 
hygiënisten hebben enorm 
verschillende ideeën over wat de 
beste levensstijl voor gezondheid is, 
maar zijn het allemaal eens over de 
methoden van het genezend 
vermogen van het lichaam.

Laat me iets zeggen over punt 6 - Dit 
is waar ik me ook twintig jaar aan vast 
gehouden heb. We hebben niets 
nodig - Het lichaam geneest zichzelf - 
het wil met rust gelaten worden, en als 
daar voor gezorgd wordt, knapt het 
lichaam het alleen op. Maar is dat 
altijd zo? Minstens veertig jaar heb ik 
te maken gehad met een extreem 
B12-tekort - al tijdens mijn 
melkbrigade-tijd toen ik nog eieren at 
en nog geen 100% vegetariër was - 
maar dat tekort zat in de familie…
Verder houd ik symptomen over van 
een ernstig B6 tekort uit die tijd… 
Alms ik alles bestudeer, dank ik mijn 
eigen handicap grotendeels aan dit 
jarenlange tekort van minstens deze 
twee vitamines (en dan zeg ik niets 
over Magnesium, vitamine D en 
andere). Het mag wel een wonder 
heten, dat alles niet veel erger is. 
Maar je kunt begrijpen dat ik me 
aansluit bij Dr Vetrano, als ze dit harde 
standpunt aankaart als onrealistisch. 

En hoe zit het met vasten?
Vasten is een integraal onderdeel van 
de doctrine van natuurlijke hygiëne. 
Helaas, ondanks de verbazing-
wekkende voordelen die kunnen 
worden afgeleid uit onder toezicht 
vasten met water, heeft het grootste 
deel van de medische gemeenschap 
er geen idee van als een echte 
geneeswijze, en over de hele wereld 
zijn amper een handjevol mensen met 
een grote competentie in het 
begeleiden ervan. 
Hoewel mensen door de hele 
geschiedenis heen vasten hebben 
beoefend, werd het in de 19e eeuw 
een echte methode van genezing 
binnen de Natuurlijke Hygiene-
beweging. Daarom heette het destijds 
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Daarom heette vasten destijds de 
“waterbehandeling".Iedereen kan 
vasten, maar om vasten uit te bouwen 
tot een succes voor de gezondheid, 
vraagt kennis, geduld, ervaring, niet in 
het minst in het geheel van de 
natuurlijke hygiëne.
Vasten is echte fysiologische rust. Het 
is niet alleen de handeling van het niet 
eten dat het doet, maar het is ook 
alles wat bij een behoorlijke vasten 
hoort, zoals volledige rust in bed.
Vasten werkt omdat:
Het verwijdert de oorzaak voor de 
periode van het vasten. De meeste 
ziekten worden veroorzaakt door onze 
levensstijl - vooral wat we in onze 
mond stoppen. Door een tijdje niet te 
eten, weet je zeker dat je de voedings-
oorzaken van ziekten hebt verwijderd.
Vasten is spijsverteringsrust. 
Spijsvertering vergt een enorme 
energietol op het lichaam. Niet eten 
stuurt die energieën naar genezing.
Vasten is een fysiologisch proces dat 
leidt tot genezing en herstel.
Veel dieren vasten in tijden van stress 
en ziekte, en dit is geen toeval. Na 
een paar dagen vasten, begint het 
lichaam zijn vetreserves te verbranden 
en ondergaat het een complexe reeks 
fysiologische veranderingen die ertoe 
leiden dat het zenuwstelsel heeft voor 
het lichaam om zichzelf te genezen.
Het is jammer dat watervasten niet de 
populariteit heeft gekregen die het 
verdient. Ik heb niets te bekritiseren 
over Hygiënisch vasten, behalve dat 
het moet worden uitgevoerd door een 
competente arts met uitgebreide 
ervaring ermee.

De terug-naar-de-natuur-roep
Een van de gebieden waar ik vind dat 
natuurlijke hygiënisten een deel van 
hun filosofie verkeerd hebben, is wat 
we de logica zouden kunnen noemen 
van het 'terug naar de natuur'.
Dit is trouwens niet alleen een fout 
gemaakt door hygiënisten, maar ook 
door activisten in de rauwe voeding, 
milieuactivisten, paleo-diëtisten en 
vrijwel elke persoon in de natuurlijke 
gezondheidsscene. We hebben ons er 
allemaal schuldig aan gemaakt. Is dat 
evht mogelijk om terug te gaan naar 
de natuur - te leven van en in en door 
de natuur?
Het voor alles beroep doen op de 
natuur is meestal bij gebrek aan enig 
concept over de wilde staat van de 
natuur, of misschien de manier 
waarop mensen duizenden jaren 
geleden leefden (vermoedelijk: in de 

natuur), en dat zo voorstellen, alsof dit 
de manier zou moeten zijn waarop we 
ons leven vandaag moeten leven.

Een paar voorbeelden:
* Mensen moeten geen ander voedsel 
eten dan fruit, groen en noten, want 
dat zijn onze natuurlijke 
voedingsmiddelen (waarom? Kijk eens 
naar onze biologische neven, de 
chimpansees, die in de 'natuur' leven).
* We mogen in geen geval medicijnen 
of supplementen gebruiken, omdat ze 
niet natuurlijk zijn.
* We moeten geen voedsel eten waar 
we geen maaltijd van kunnen maken, 
omdat we dat in de natuur ook niet 
zouden kunnen doen
* We moeten ons voedsel op geen 
enkele manier verwerken
* Menselijke vooruitgang en 
beschaving zijn verkeerd, omdat het 
ons weghaalt van onze natuurlijke 
staat, waar we gezonder en gelukkiger 
zouden zijn.
Ik wil duidelijk maken dat hygiënisten 
niet de enige zijn die in de war zijn 
door deze misvatting.

Paleo dieetpromotoren zullen 
beweren “dat we vlees, fruit en 
groenten moeten eten, en alle granen 
moeten vermijden omdat die 
voedingsmiddelen slechts de 
afgelopen 5.000 jaar deel uitmaken 
van ons natuurlijke dieet. Aan de 
andere kant hebben vlees en dierlijke 
producten altijd deel uitgemaakt van 
ons natuurlijke dieet.”
Er zijn ook mensen die weigeren fruit 
te eten omdat ze vinden dat het te 
gehybridiseerd is en het fruit "in de 
natuur" het enige soort is dat we 
eigenlijk zouden moeten eten.

De Terug-naar-de-Natuur-beweging is 
een subtiele onderliggende filosofie 
die eigenlijk bij ons is sinds het begin 
van de beschaving. Mensen zullen als 
het ware altijd terug willen keren naar 
"de goede oude tijd”!

Verboden voedingsmiddelen: 
Shelton, Mosséri en veel andere 
pioniers namen standpunt in tegen bv. 
champignons, knoflook, uien en 
andere "onnatuurlijke" producten en 
zelfs kruiden “omdat ze geen 
meerwaarde vormen voor het goed 
gevoed zijn van de mens. 

De Natuurlijke hygiëne “verbiedt” veel 
voedingsmiddelen. Over het algemeen 
zijn dierlijke producten volledig van 
tafel verdwenen. Gekookt voedsel 
wordt grotendeels afgekeurd, en dat 
geldt ook voor alle kruiden die je je 
kunt voorstellen.
Prominente natuurlijke hygiënist 
Herbert Shelton verwierp alle kruiden, 
knoflook, ui, zeewier en zelfs 
champignons.
Ik moet zeggen dat ik die stelling lang 
heb gevolgd, en het is niet alleen 
specifiek voor natuurlijke hygiëne. 
Veel Aziatische gezondheids-
filosofieën elimineren knoflook, ui en 
sterke kruiden en vinden ze te 
"stimulerend".
De redenering die ze geven is vrij 
eenvoudig. Knoflook en ui zijn gewoon 
te sterk. Je zou er nooit een maaltijd 
van kunnen maken. Ze bevatten 
giftige mosterdolie die het 
spijsverteringskanaal irriteert.
Champignons zijn geen menselijke 
voedingsmiddelen. Ze bevatten bijna 
geen voedingsstoffen en zijn 
grotendeels onverteerbaar.
Zeewier is vijver uitschot. Zou je 
kwijlen voor een stapel zeewier? Ik 
dacht van niet. Logisch, want het is 
niet zo natuurlijk om planten te eten 
die in de oceaan groeien.
Deze redenering klinkt goed op papier, 
maar het probleem is dat de 
wetenschap feitelijk laat zien dat 
sommige van deze voedingsmiddelen 
goed voor ons zijn, en er is geen 
reden om voedingsbronnen in een 
moderne wereld te vermijden, omdat 
ze keer op keer bewijzen dat ze 
gezondheidsbevorderend zijn .
Op zijn minst zijn deze voedings-
middelen niet slecht of giftig voor jou. 
Je kunt ze eten en ervan genieten en 
het gaat prima. Hoogstwaarschijnlijk 
zal je tijdens dit proces zelfs genieten 
van enkele gezondheidsvoordelen.
Hoewel ik uien en champignons lange 
tijd vermeed, maakte ik daar toch 
uitzonderingen op, bv in het voorjaar 
met daslook en bieslook, om sausjes 
en salades op smaak te brengen. 
Later hebben we geëxperimenteerd 
met preischeuten, en omdat het 
preischeuten-experiment niet echt in 
de smaak gevallen was, gooiden we 
de rest van het zaad op een verloren 
plek in de tuin. Dat leverde voor jaren 
kleine preisteeltjes op, die we 
verwerkten in rauwe soepen en 
sausen. Als je het bezwaar van de 
mosterdolie erbij neemt, waarvan men 
zegt dat het de spijsvertering ernstig 
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verstoort, moet je dat aan de praktijk 
toetsen. Met mate gebruikt, is er 
nauwelijks enige hinder. Mosséri 
gebruikte later wel ajuin, maar 
gestoomd, mits het ventileren van de 
gassen. Het resultaat is een zachte 
groente. Doe hetzelfde met prei en 
geniet van zijn gezondheidsvoordelen. 
Ik houd niet erg van rauwe knoflook, 
behalve in kleine hoeveelheden in 
hummus of guacamole.
Ik vind ook een beetje gekookte 
knoflook of ui niet erg, of als je het 
verdraagt, van wat rode ui in je 
salades.
Wat zeewier betreft, ben ik ook geen 
grote fan. Dat is gewoon mijn 
persoonlijke smaak. Ik vind nori niet 
erg in een recept, maar ik geniet in het 
algemeen niet van zeewier.
Maar dat is gewoon mijn persoonlijke 
smaak en wat ik perfect acceptabel en 
gezond heb gevonden binnen mijn 
eigen gezondheidsregime. Het is door 
de jaren heen veranderd, maar dit is 
waar ik me op het beste voel. 
Nochtans weet ik dat de toevoeging 
van wat zeewier of wat kelp voor 
sommige mensen essentieel kan zijn 
voor het behoud van voldoende 
jodium voor een goede 
schildklierwerking. Dat zijn dingen die 
niet zullen in orde komen alleen maar 
door af te wachten en te vasten…

Maar deze opmerkingen terzijde, 
mogen we nooit vergeten wat Dr 
Shelton wel wist ! :
Een samenvatting uit zijn lijvige 
werken en uit zijn 40 jaar Hygienic 
Review, leert ons de zaken die hij 
verdedigde : 
- frisse lucht, 
- rust, slaap, 
- lichaamsbeweging, 
- zonneschijn, 
- reinheid van het uiterlijke lichaam, 
- reinheid van het innerlijke lichaam, 
- een vredige geest, 
- zin voor de waarheid, 
- matiging, 
- goed voedsel, 
- juiste combinaties van voedsel, 
- goede sociale status, 
- schoonheid, 
- gemoedsrust, 
- een positieve houding, 
- eerlijkheid, 
- nuttig en productief werk, 
- vertrouwen, 
- een sterk doel in het leven, 
- liefde, 
- vriendschap, 
- zelfbeheersing, 

- schoon water, 
- emotionele stabiliteit, 
- vasten zoals nodig, 
- comfortabele temperaturen, 
- plezierige recreatie, 
- mentale uitdagingen, 
- vergevingsgezindheid, 
- eenvoudig voedsel eenvoudig 

bereid , 
- zelfvertrouwen en nog veel meer.

Daar zijn ze! 
Merk allereerst op dat Dr. Shelton in al 
zijn delen nooit de belangrijkste 
levensbehoeften van natuurlijke 
hygiëne heeft gespecificeerd, die hij 
soms 'de basisvereisten van 
gezondheid' of 'de essentie van het 
leven' noemde, naast tal van andere 
termen. Hij had niet alleen 
verwisselbare namen voor deze zo 
belangrijke lijst en leermiddel, 
verwarrend genoeg voor de serieuze 
student als dat is, maar hij heeft deze 
vereisten of voorwaarden of 
benodigdheden nooit allemaal op één 
plek op een rij gezet! 
En omdat zoveel van deze termen 
vergelijkbaar zijn, heeft het alleen 
maar meer verwarring veroorzaakt! 
Een goed voorbereide lijst doet het 
halve werk om energieke en 
enthousiaste tieners met heldere ogen 
met succes te concentreren op alles, 
zelfs op afstand - theoretisch en 
technisch!

Waarom geen enkele leraar 
ooit de moeite heeft 
genomen om Natuurlijke 
Hygiëne voor studenten 
gemakkelijker te maken 
door de BasisVereisten voor 
Gezondheid in een 
beknopte, allesomvattende 
lijst te plaatsen en ze in een 
memorabele, begrijpelijke, 
logische volgorde te 
bewaren, heeft me altijd 
verbijsterd. T. C. Fry kwam 
met een onhandige 22 
punten-lijst. 
Dr. Doug Graham ging zelfs 
verder met 30+. Velen 
hebben een onvolledige 6 of 
7-lijst. Maar ik heb ontdekt 
dat alle gezonde 
leefgewoonten kunnen 
worden gecategoriseerd 
binnen de 10 Energie 
Vergroters en dat deze lijst 
van 10 kan worden gebruikt 
om te 
bepalen 

wat een gezondheidszoeker nodig 
heeft om in de richting te gaan van 
beter worden en gezond blijven!
Als ik lang van deze aardbodem 
verdwenen ben, zal mijn bescheiden 
bijdrage aan de leer van Correcte 
natuurlijke gezondheid zijn geweest 
om een complete, beheersbare, 
gemakkelijk te onthouden lijst te 
hebben gemaakt van die gezonde 
leefgewoonten om te omhelzen en in 
een zinvolle volgorde te hebben 
geplaatst! 
Deze "GEZONDHEID DOOR 
GEZOND LEVENDE GEWOONTEN" 
noem ik "DE 10 ENERGIE-
VERBETERINGEN”. Ze worden 
gepresenteerd in de volgorde van 
Maslow's Hiërarchie van Behoeften 
van meest urgent tot behoud van 
leven tot minst urgent. De eerste 5 
zullen de dood tot gevolg hebben 
indien niet waargenomen, de laatste 5 
niet. Nog een leermiddel dat Dr. 
Shelton niet wilde bieden: ik heb hun 
10 parallelle tegenpolen opgesomd, 
net zo belangrijk om te vermijden als 
De 10 Energy Enhancers moeten 
volgen, en ze hebben ze de volgende 
woorden: "DE 10 ENERGIE-
ROVERS.”
Zie ook in de GezondheidsZoekers-
gidsen !
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Doorheen de berichten van de media 
worden mensen zich bewust dat drugs 
een fenomenaal probleem worden. 
Het misbruik van drugs stijgt aan een 
alarmerend ritme. Iedere drug heeft de 
eigenschap aanleiding te zijn naar het 
verlangen naar een nog sterkere drug. 
Tegenwoordig is het punt om meer 
drugsverslaafden te voorkomen. Het 
uitvaardigen van wetten tegen de 
verkoop, de dealers of het gebruik van 
drugs, is niet het juiste antwoord om 
de stijging van druggebruik in de hand 
te houden. 
Er moet een eerlijk antwoord zijn 
waarom steeds meer mensen het bij 
drugs zoeken. We leven in een wereld 
vol drugs. Vanaf de conceptie van 
babies in de moederschoot, worden 
ze blootgesteld aan het gebruik van 
drugs. Zwangere moeders roken, 
drinken koffie, frisdranken met 
cafeïne, chocolade met bromiden, 
alcoholische dranken (bier, wijn, 
whisky, rum, vodka), aspirine, en 
voorgeschreven drugs. Als kinderen 
geboren worden krijgen ze inentingen 
tegen mazelen, polio, difterie, pokken, 
griep, verkoudheid, en andere dingen 
onderweg. 
En als ze ouder worden krijgen ze hun 
deel van de gepatenteerde medicijnen 
en sterkere voorschriften zoals de 
dokter nodig vindt. Ze worden geacht 
cola te drinken, met cafeïne en 
sommigen drinken thee of koffie. Dan 
worden ze wat ouder en nemen anti-
conceptiepillen, pillen voor astma, 
allergie en hooikoorts. Tegelijk 
beginnen ze te roken en maken er 
spoedig een gewoonte van en wat 
ouder komen zij aan de drank. Och ja, 
een beetje bier doet geen kwaad, zou 
je zeggen. Dan nemen ze oppep- 
pende middelen en thyroïde-tabletten 
en andere krachtige drugs die over de 
toonbank worden verkocht. 
Bij het minste beetje pijn raken 
mensen bevreesd. Ze lopen naar de 
dokter en er worden drugs aanbe- 
volen; drugs waarvan we nog nooit 
hadden gehoord, om de pijn te 

verdoven. De aankondiging van de 
drugs door de producent, zegt dat de 
drug “goed is voor...en hierachter een 
lijst van ziekten en aandoeningen”. In 
kleine druk kunnen neveneffecten ver- 
meld zijn. De neveneffecten zijn de 
lichaamsactiviteiten om het middel te 
verwijderen uit een overbelast 
systeem. Sommige van de drugs 
kunnen een narcotisch type drug zijn. 
Iedere drug kan een kettingreactie 
voortbrengen in het lichaam gezien 
het lichaam overuren moet presteren 
om van zijn behandelingsproducten af 
te komen. Als meerdere drugs 
aanbevolen worden, wordt de 
mengeling van drugs complex en 
gevaarlijk omdat het lichaam niet over- 
weg kan met dergelijke vreemde 
substanties. Het lichaam spendeert 
zijn tijd en energie aan het 
behandelen van deze drugs en er is 
geen origineel symptoom over, 
waarvoor je de dokter nog moet 
raadplegen. Dat betekent niet dat je 
ziekte genezen is. Het lichaam is van 
koers veranderd en concentreert zich 
nu op de te verwijderen medicijnen. 
Dokters hebben drugverslaafden 
gemaakt van hun patiënten. 
Aan voeding worden chemische 
additieven toegevoegd. Soms zijn de 
giftige substanties een natuurlijk 
onderdeel van de voeding. Als dat zo 
is, zou het niet langer als voeding 
moeten gebruikt worden. Een 
voedingsmiddel is ofwel voedsel voor 
het lichaam, ofwel is het een vergif 
waarmee het lichaam moet af- 
rekenen. Als voedsel bewaarstoffen, 
chemicaliën geleermiddelen, 
smaakmiddelen, koolteerderivaten, 
zuurstof-inhibitoren, was, 
weekmakers, inhibitoren, en andere 
vreemde stoffen bevat, is dit voedsel 
verwerpelijk en ongeschikt voor het 
lichaam. Indien planten gifstoffen 
bevatten, moet men ze niet eten. 
Uien en look vallen onder deze 
categorie en bevatten mosterdolie die 
schadelijk is voor de 
cellen. 

Ieder beetje vergif is teveel. Of het 
gaat om scherpe specerijen... het is 
altijd hetzelfde : teveel is teveel. 
Een kleine hoeveelheid DDT (een 
deeltje per miljoen) in sproeistoffen 
resulteert in 250 deeltjes per miljoen in 
de lever van vogels en dieren. De 
chemicaliën worden meer 
geconcentreerd omdat ze door de 
voedselketen gaan. Het is bekend dat 
geconcentreerde toxines in de lever 
van vogels een schadelijke uitwerking 
had. Eén van de eindresultaten was 
dat arenden en valken en andere 
vogels eieren legden met zachte 
schelp en bijna uitstierven omdat er ja- 
ren geen jonge vogels werden 
geboren omdat het ei brak tijdens het 
broeden. Chemicaliën en drugs zijn 
nooit getest op hun mogelijke 
accumulatie door het lichaam. Als de 
mens gevogelte of dieren eet die met 
medicijnen of chemicaliën zijn 
vervuild, krijgt hij de volle nadelen van 
deze chemicaliën omdat ze 
geconcentreerd worden in het vlees 
van deze dieren. Daarom zou nooit 
een dier of vogel gegeten moeten 
worden die ooit medicijnen, 
chemicaliën of antibiotica heeft 
gekregen, of waaraan dit vervoerd 
werd samen met hun voedsel. Dat is 
slechts één bezwaar dat we hebben 
tegen het eten van zulk voedsel. 
De enige manier om het lichaam te 
helpen van deze opgeslagen vergiften 
bevrijd te worden is door rust en 
vasten. Op deze manier sta je het 
lichaam toe wat van zijn verloren 
zenuwkracht te herwinnen om genoeg 
weerstand op te bouwen om de 
vreemde stoffen die opgeslagen 
liggen in het lichaam af te stoten. Dat 
kan gepaard gaan met hoofdpijn en 
andere reinigingsverschijnselen. 
Onderdruk nooit deze symptomen met 
meer vergiften. Deze ontwennings- 
verschijnselen moet je hoe dan ook 
door komen, wil je gezonder worden 
op de natuurlijke manier, en dat is de 
enige mogelijkheid voor échte 
genezing. Vasten is de beste manier 
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om doorheen een dergelijke periode te 
komen. Duizenden jaren is het 
gebruikt als middel om een betere 
gezondheid en een heldere geest te 
krijgen. 
Laat je niet afschrikken wanneer je 
eetlust verdwijnt, een dwingende 
hoofdpijn zich langdurig laat voelen, je 
moet hoesten of je duizelig bent, 
wanneer je ogen tranen, of je hebt de 
neiging tot braken. Je poriën kunnen 
opengaan en vloeistoffen langs de 
huid uitscheiden. Je kan koorts krijgen 
en je stoelgang kan volledig 
veranderen. 
Neen, je hebt niets ‘opgelopen’ ! 
Je bent in de fase van een goede 
reinigingsbeurt die indien je het 
lichaam de kans had gegeven, wellicht 
al jaren eerder had plaatsgevonden. 
Dit is de manier waarop het lichaam 
zijn ongewenste stoffen naar buiten 
brengt. De kuur voor deze 
zogenaamde verkoudheid of griep, is 
rust en zuiver water. Niets anders. 
Uitzonderlijk wat vruchtensappen. De 
verkoudheid is de genezing. De 
verkoudheid is de grondige manier 
waarop je lichaam zichzelf reinigt. 
Je loopt geen verkoudheid op... je 
hebt hem zelf opgewekt. Als je het 
jezelf comfortabeler wil maken, 
gebruik een warmwaterkruik. Kijk 
geen TV of laat negatieve berichten uit 
de maatschappij voor wat ze zijn. Je 
kan luisteren naar rustgevende mu- 
ziek als je wil, naar de badkamer gaan 
als je daar behoefte aan hebt, een 
warm bad nemen of een warme 
douche enkele keren per dag, een 
zonnebad nemen, 5 tot 10 minuten 
per dag (bij voorkeur naakt als dat 
kan) en absoluut geen medicijnen of 
voedsel. Als je al lang geen 
verkoudheid hebt gehad, mag je zeker 
wat verwachten. Hoe meer drugs je 
hebt gebruikt onder de vorm van 
voorschriften, tabak, thee, cola, cacao, 
koffie, bier, wijn, whisky, specerijen, of 
voedsel dat chemicaliën bevatte, hoe 
sterker de te verwachten symptomen. 
Je kan een harde tijd hebben, maar je 
komt er door. Je kan dezelfde 
symptomen hebben als iemand die 
afkickt. 
Zich bevrijden van al deze gifstoffen, 
met aanverwante symptomen maakt 
dat je van ergere dingen in de 
toekomst bevrijd wordt. Tumoren 
worden ontbonden als aan het 
lichaam voldoende tijd wordt gegeven 
om dit uit te voeren. 
Er is een waarschuwing die zegt : “GA 
EN ZONDIG NIET MEER”. Dit bete- 

kent dat je niet terug kan gaan naar de 
manier waarop je vroeger hebt 
geleefd. 
Je hebt je TOLERANTIE voor drugs 
en vreemde stoffen verminderd. Dit 
betekent, dat elke keer je een gifstof 
of chemische stof in je systeem krijgt, 
je dat snel zal voelen. Je moet een 
zuiverder leven leiden omdat je iedere 
abnormaliteit snel zal aanvoelen. Je 
zal je niet goed voelen als je fout gaat. 
Hou vast aan natuurlijke vruchten, 
noten, en gekiemde zaden en granen, 
die de oorspronkelijk bedoelde 
biologische voeding zijn voor de 
mens. Je zal een betere toestand van 
gezondheid ervaren dan ooit, in de 
zekerheid dat je vrij van kanker bent. 
Kanker die komt van modern 
chemisch leven. 
Het chemicaliën- en drug-leven zal de 
neerval van onze beschaving worden, 
zoals we die vandaag kennen. Veel 
ziekten zijn het resultaat van een 
chemicaliën- en drug-leven. Zelfs 
kinderen sterven jonger aan kanker 
aan kanker, diabetes, hartproblemen, 
leverproblemen en nierproblemen. 
Met al de vaccinaties die kinderen 
krijgen zijn we een volk van 
drugverslaafden geworden. Daaraan 
zien we waarom we meer ziekten en 
criminaliteit hebben in onze huidige 
maatschappij. 
Vandaag is het de hoogste tijd om, na 
jaren overheersing en onderdrukking, 
in onwetendheid gelaten te zijn en 
misleiding, door de instituten van onze 
maatschappij, dat Natuurlijke 
Gezondheid aan de massa wordt 
geleerd. Zij hebben recht op de 
waarheid omtrent ziekte en 
gezondheid. 
De medici geloven in de kiem-theorie 
en gebruiken alle modaliteiten om 
kiemen en virussen te doden. Volgens 
deze theorie zouden kiemen en 
virussen geacht zijn je aan te vallen of 
een invasie te ontketenen in je 
lichaam. Ze hebben krachtige 
vergiften, chemotherapie, 
radiumbehandelingen, en chirurgie om 
weg te snijden wanneer al het andere 
faalt. Ze hebben zo’n krachtige 
medicijnen dat je in goede gezondheid 
moet zijn om ze in te nemen. 
Doorheen de geschiedenis werd 
iedereen die opstond of sprak tegen 
de medische kliek met strengheid 
behandeld en gestraft. Iedereen die 
spreekt tegen de principes van de 
geneeskunde en de drugs 
werd opgesloten 
en financieel 

uitgekleed door de rechtspraak. Ieder- 
een die, in overeenstemming met de 
wetten die door de medici door de 
regering zijn doorgedrukt, aan een 
persoon aanbeveelt om water te 
drinken, praktiseert geneeskunde 
zonder toelating en moet tot staan 
gebracht worden. 
In de tijd van Christus hadden de 
priesters en de Farizeeën de controle 
over het volk. De priesters waren de 
doctors en hadden de macht om te 
bepalen of iemand rein of onrein was 
(gezond of ziek). De Farizeeërs waren 
de advocaten die toezagen of de 
wetten gerespecteerd werden. Toen 
Christus leerde dat je ziekten kon 
genezen door vasten en gebed, trapte 
Hij op de tenen van de priesters. God 
geneest vanaf de binnenkant. De 
massa’s volgden Christus op zijn 
stappen om te leren wat Hij vertelde 
en om genezen te worden. Christus 
genas, en gaf de opdracht : GA EN 
ZONDIG NIET MEER. 
De Farizeeërs zijn de rechts- en 
wetgevende organen en de industriële 
belangen. De infiltraties en de 
belangenbehartiging kennen geen 
tegenspraak. Alles wordt door een 
kleine groep gecontroleerd : de 
toevoeging van stoffen aan de 
voeding, de radiatie, landbouw, 
ziektezorg enz. enz. Een andere 
mening wordt niet geapprecieerd. 
Vind je dan niet dat het de tijd wordt 
dat Natuurlijke Gezondheid aan de 
massa geleerd wordt en dat de 
criminele praktijken aan het licht 
gebracht worden ? We zijn 
gehersenspoeld en zien slechts één 
versie van het verhaal : hun versie. 
Men heeft geleerd dat ziekte komt van 
bacteriën, een beestje of een virus. 
Men heeft geleerd dat de enige ma- 
nier om gezond te blijven erin bestaat 
de bacteriën, kiemen en virussen te 
doden, om te overleven. Men heeft 
ons geleerd dat we een verkoudheid 
of griep kunnen ‘opdoen’ en dat we 
gevaccineerd moeten worden om 
verkoudheid, griep, polio e.a. te 
voorkomen.
Men heeft ons verteld dat polio een 
virus is en dat de ziekte onder controle 
is met het polio vaccin. Hetzelfde geldt 
voor mazelen, pokken, difterie, rood- 
vonk, en een ganse groep andere 
ziekten. Miljarden en miljarden werden 
inmiddels gespendeerd om het virus 
te vinden dat kanker veroorzaakt. 
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De medische wereld probeert al meer 
dan 2500 jaar een gewone 
verkoudheid te genezen, en vertellen 
de mensen dat met meer geld ze een 
ander vaccin zouden vinden om het 
werk te doen. 
Wanneer zullen de mensen wakker 
worden en weigeren te luisteren naar 
dergelijke onzin?
Om duidelijk te maken dat drugs en 
vaccinaties goed zijn, veranderen ze 
de naam van de ziekte en daarom zijn 
de vaccinaties en drugs efficiënt, ze 
hebben genezen of de ziekte 
voorkomen. Met andere woorden : de 
drugs en vaccins deden hun werk, 
maar in werkelijkheid is de ziekte even 
veel voorkomend als voorheen, of 
heeft zich inmiddels in erge- re 
conditie ontwikkeld. Er is altijd een 
nieuwe ziekte. Nu hebben we de 
ziekte die epidemische vormen 
aanneemt. Ooit was er ruggenmerg/
hersenvliesontsteking (spinal 
meningitis), omgezet in polio, maar 
sinds er geen polio meer is, spreken 
wij van sepsis meningitis. Een ander 
voorbeeld is syfillis, na inzet van 
penicilline omgezet in herpes. Je 
hoorde vijftig jaar geleden niet van 
AIDS. Ik ben van verrast door de 
naam... Er zullen altijd nieuwe namen 
zijn en nieuwe drugs die deze ziekten 
genezen. Nieuwe vaccins en nieuwe 
medicijnen om symptomen te 
voorkomen en te onderdrukken en je 
te laten geloven dat je genezen bent. 
Er zijn meer mensen vergiftigd door 
drugs, door dokters aanbevolen, dan 
ooit tevoren. Het zijn dokters die de 
drugverslaafden creëren. 
Is het niet erg dat we afhankelijk zijn 
van drugbehandelingen ? 
Wanneer we pijn of ongemak hebben 
lopen we naar de dokter omdat men 
ons verteld heeft dat we snel de 
dokter moeten zien, voor het erger 
wordt. “Een geluk dat je gekomen 
bent; je bent juist op tijd; nog een dag 
en je zou het niet meer gehaald 
hebben...” Hij verwacht dat je hem 
erkentelijk zal zijn omdat hij je leven 
heeft gered. Hij is toch zo goed, wat 
zou ik doen zonder hem... 
Laat dokters weten dat je uitleg wil, 
neem hun niet op hun woord. Laat 
weten dat je zelf niet zo onbekend 
bent met de principes van gezondheid 
en dat je vindt dat symptomen 
behandelen niet écht genezen is, dat 
de kiemtheorie een vergissing is. Het 
is tijd dat we onszelf gezondheid 
gunnen door onze voeding aan te 
pakken. Boycot het voedsel dat ziekte 

teweeg brengt. Voedsel dat vol is met 
chemicaliën en suiker, bewerkt en 
uitgeloogd, totaal ontdaan van 
vitamines en mineralen, zijn een vergif 
voor ons systeem. Het is tijd om onze 
regeringsleden aan te schrijven en 
hen te laten weten dat je niet meer 
gediend bent met dit valse spel. Als 
mensen samenwerken zullen ze 
krachtig kunnen optreden. 
Met minder drugs, zowel legale als 
illegale, en minder chemicaliën in 
onze voedselvoorziening, zouden er 
veel minder degeneratieve ziekten zijn 
en kanker. Ook dokters zien het teken 
aan de wand, dat als dit zou gebeuren 
hun mooie leventje er anders zou 
uitzien. Nonsens, denk je ? Zeg maar 
eens aan de dokter dat je je allergie 
genezen hebt door te vasten en zie 
wat er gebeurt. Hij zal het niet aan 
andere allergiepatiënten vertellen, wat 
jij hem vertelde, zelfs niet aan zijn 
moeder. Dat zou ketterij zijn tegen de 
medische beginselen en betekent 
zoveel als troonsafstand. Indien hij zijn 
behandeling zou veranderen in de 
richting van niet-medische methoden, 
zou hij uit de medische kring gestoten 
worden en als kwakkel door het leven 
moeten. 
Zullen we bij het begin van de 21e 
eeuw onszelf overleveren als schapen 
aan de medische mensen voor onze 
gezondheid, en alles wat we 
ontvangen is ziekte. Dokters geven je 
drugs om de symptomen te 
verstoppen en kunnen je niet 
genezen. Alleen het lichaam geneest 
zichzelf. Wat je ook vraagt, het is het 
onbekende virus die het gedaan heeft. 
Specialisten kijken naar één of twee 
organen en vergeten naar het lichaam 
als geheel te kijken. 
Enorme bedragen gaan naar 
onderzoek en niemand kan precies 
zeggen hoeveel duizenden miljarden 
jaarlijks opgeslokt worden door het 
onderzoek. 
We moeten ons verzetten tegen het 
nutteloos exploiteren van mensen die 
men gebruikt als Guinese biggetjes in 
het laboratorium. Veel mensen waren 
eeuwen geleden op zoek naar vrijheid 
van godsdienst, vrijheid van 
meningsuiting en vrijheid van de 
verpletterende belasting. Daarvoor 
namen ze het schip naar de nieuwe 
wereld. Daar werd een nieuw land 
gevestigd en onafhankelijkheid van 
Engeland werd afgedwongen. De 
regering vaardigde een Verklaring van 

Onafhankelijkheid uit. Hoe zit het van- 
daag met die onafhankelijkheid ? 
Kunnen we vandaag een hoofdstuk 
schrijven over Gezondheids- 
Onafhankelijkheid ?
We naderen een belangrijk kruispunt 
in de geschiedenis. We willen een 
Verklaring van Gezondheids 
Onafhankelijkheid. De hygiënisten 
willen vrede en de vrijheid om in de 
praktijk te brengen wat ze geloven, 
wanneer, waar en hoe ze dat ook 
willen. De Verklaring van Gezondheids 
Onafhankelijkheid bepaalt het recht 
om te streven naar de realisatie van 
de doelstellingen : de verwijdering van 
alle drugs en serums die aanbevolen 
worden. De vrijheid om te streven 
naar de verwijdering van alle 
chemicaliën, pesticiden e.a. uit ons 
voedsel. De verwijdering van chloor 
en fluor uit drinkwater, en de 
terugdringing van vervuiling uit de 
lucht die we inademen. De Hygiënist 
gelooft dat alles wat ingenomen wordt 
in het lichaam, ofwel een vergift is, of 
een voedsel. De Hygiënist gelooft dat 
wanneer het lichaam verworden is tot 
een moeras : de cellulaire constipatie, 
t.g.v. het feit dat het lichaam niet de 
kans heeft gekregen om zijn cellulaire 
afvalstoffen af te scheiden, dat dit de 
primaire oorzaak is van ziekte. 
We hebben een Verklaring van 
GezondheidsOnafhankelijkheid nodig 
als een richtlijn voor de Hygiënisten 
die willen volgen. We hebben niet de 
intentie, noch de pretentie om het 
“heiliger-dan-u”-principe te huldigen 
omdat wij iets weten dat de massa 
nog niet kent. We weten dat het een 
moeilijke en soms eenzame weg is.
De fysieke kwestie is steeds 
onderdukt en vasten als 
geneesmethode wordt naar het 
achterplan gedrukt en nog slechts 
zeldzaam vermeld. Men heeft het 
gebed op de voorgrond gebracht, 
zonder te vermelden dat het contact 
met God geen aankloppen bij een 
automaat is, maar een zelfonderzoek 
dat moet uitmaken of men leeft in 
harmonie met het voorschrift - en dat 
zijn niet drugs. Mensen die vragen, 
maar in hun daden (bewust) tegen het 
antwoord op hun vraag in werken, 
kunnen moeilijk een bevredigend 
antwoord krijgen. Het gebedsleven 
wijst ons op onze fouten en dwingt 
ons om iets in onszelf te veranderen. 
Laat de Tempel van God een plaats 
zijn, waarin je Gods Geest graag 
uitnodigt. Zorg voor een zuiver 
lichaam, niet bezoedeld of 
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verminkt, maar behandel het vanaf 
nu met de grootste zorg en met 
heilige benadering, omdat het God 
dierbaar is dat je het lichaam niet 
achteloos toetakelt. 
Ja, God wil in je wonen en je 
lichaam is een uiting van zijn liefde 
en kracht. In je lichaam is het 
wonder van zijn almachtige 
grootheid gedemonstreerd en het is 
niet ons recht om “Gods’ schaduw” 
of het beeld en de gelijkenis aan te 
tasten, zodat een chemische wereld 
(de God der techniek en 
zelfredding) de plaats der godheid 
kan innemen. 
Als duizenden mensen de 
hygiënistische levensweg 
bewandelen zal er meer geluk, meer 
vriendschap, meer samenhorigheid, 
meer begrip komen. 
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NatuurStemmingen bestond 37 jaar in gedrukte vorm. Van de 
laatste jaargangen zijn nog complete sets te koop. Blijvend 
interssant en uitgegeven volgens thema in de laatste drie jaar. 
Ongetwijfeld is wat hier staat ook nuttig voor al diegenen die de 
Groene Weg pas ontdekten. Op een heldere manier raken 
mensen vertrouwd met de hoogtepunten, de actiepunten, de 
basis - voor weinig geld.  
Heb je dit liever in digitale vorm, waarom dan niet alles ineens? 
Het hele tijdschriften-archief digitaal - van 2010 tot 2019 voor 
slechts 30 euro ! 
Mogen wij vragen onze digitale informatie te zien als persoonlijk 
toevertrouwd, en dit niet zelf te verspreiden.  
Dit kennismakingsnummer maakt daarop een verschil - 
verspreid dit zoveel mogelijk ! 
Wil je verder gaan met deze Groene School?  
Je vindt alle info op de blog.  
Daar kan je het abonnement regelen door een betaling via 
PayPal.  
Bedankt en tot binnenkort !



Reumatische aandoeningen zijn zeer 
uitgebreid en treffen bijna iedereen op 
een of andere manier. Maar wat doen 
we eraan en welke hulpmiddelen 
kunnen we gebruiken? Om te 
beginnen gaan we trachten de 
oorzaken op te lossen in de hoop tot 
een definitieve genezing te komen.
De te volgen weg verschilt naargelang 
we te doen hebben met :
- artrose
- jicht
- een zuivere ontsteking van een  
gewricht, bv. na overbelasting
- een allergische ontsteking
- echt reuma waarbij het afweer-
systeem in de fout gaat, de zgn.
 "auto-immuun ziekten".
Vooreerst dienen we op te merken dat 
pijn altijd een teken is van ontsteking.  
Artrose hoeft niet pijnlijk te zijn ! Er zijn 
mensen met zware artrose die enkel 
beperking van de beweeglijkheid 
ondervinden !

Allergische reuma :
deze vorm is relatief uitzonderlijk.  Het 
gaat hierbij om gewrichtsontstekingen 
ten gevolge van een allergische 
reactie, meestal op een voedings-
middel.  Tomaten zijn hier een 
voorbeeld van.  Sommige mensen 
krijgen "reuma" na het eten van 
tomaten.  Hierdoor heeft de tomaat 
een slechte reputatie gekregen bij 
reumalijders. Ook sinaasappel kan dit 
geven.  
Hebt u gewrichtsklachten, stop dan 
een tijdje met het eten van deze 
vruchten.  Hebt u duidelijk verbetering, 
dan kan u deze best volledig 
schrappen uit uw menu, anders kan u 
ze gerust terug gebruiken.
Het is niet zo dat tomaat en 
sinaasappel slecht is voor alle 
reumapatiënten !
In alle andere gevallen moeten we 
eerst en vooral enkele maatregelen 
treffen.
Zoals gesteld is een uitlokkende factor 
bij "reuma" vaak een verstoord zuur-
basen evenwicht.
Het lichaam dient te worden ontzuurd.  
Dit heeft alles met voeding te maken :  

we moeten zoveel mogelijk gaan 
leven op groenten en fruit.  Groenten 
en fruit zijn de enige voedings-
middelen die ons helpen een teveel 
aan zuren kwijt te spelen. Melk ook / 
melk is voor kalveren en niet geschikt 
voor menselijk gebruik.

Jicht
Jicht is een typisch voorbeeld van een 
teveel aan zuren waarbij een 
opstapeling van urinezuur de oorzaak 
is van de gewrichtsontsteking.  
Kruiden die ons helpen het overmatige 
zuur kwijt te geraken zijn o.a. 
kattesnor, berkenblad, jeneverbes, 
guldenroede en maïsbaard.
Er bestaan ook specifieke 
voedingssupplementen die ons 
kunnen helpen.  Het principe is :

base + zuur --> zout + water

Artrose
Artrose is een normaal degeneratie-
proces waaraan niemand ontsnapt. 
Artrose is, zoals eerder gezegd, niet 
noodzakelijk pijnlijk doch kan wel de 
beweeglijkheid van het gewicht min of 
meer beperken.
Bevorderende factoren zijn vooral :
- overbelasting :
  * zwaarlijvigheid !
  * het dragen van abnormaal zware 
lasten
  * trauma, door bv. een ongeval
- onevenwichtige voeding
Het proces van artrose is vooral een 
degeneratie van het kraakbeen en een 
reactieve aangroei van bot : de 
zogenaamde papegaaibekken op de 
wervels, zijn hier een typisch 
voorbeeld van.
De behandeling is eerst oorzakelijk !
- gewichtsvermindering bij 
overgewicht
- het vermijden van overbelasting :  
geen zware lasten meer dragen, het 
"hefboom-effect" vermijden (bv. door 
de knieën gaan als we iets moeten 
heffen in plaats van voorover te 
buigen) enz.
- voeding verbeteren

Algemene maatregelen :
- onbelast oefenen :  zwemmen, 
fietsen
- zo weinig mogelijk trappen lopen
- niet skiën, joggen, enz.
- massage, warmte-behandelingen 
(infraroodlamp bv)
- pakkingen met kruiden of klei
- watertherapieën
- ontslakking van de gewrichten door 
inname van kruiden
- darmsanering, eventueel hoge 
darmspoelingen.
Ter bevordering van de kraakbeen-
groei zijn o.a. volgende voedings-
supplementen te overwegen :
* vitamine A, C, D, E, K (volgens 
behoefte)
* mangaan, silicium, magnesium, zink
* lijnzaadolie, teunisbloemolie, 
bernagie olie
* glucosamine sulfaat
* MSM
Bij pijn, dus ontsteking, neem de bij 
artrose vermelde maatregelen.

Artritis
Artritis = ontsteking van een gewricht.
Dit kan als verwikkeling op artrose 
voorkomen, doch kan ook een gevolg 
zijn van trauma of overbelasting, bv. 
pijn na het omspitten van uw tuin, iets 
waar uw gewrichten- en spieren niet 
op getraind zijn.
Bij acute ontsteking past u best zo 
snel mogelijk koude toe:  ijs opleggen.
Bij chronische ontsteking past u 
waarschijnlijk best warmte toe.
Een ontsteking bestrijdt u best met 
natuurlijke ontstekingsremmende 
middelen, waaronder :  
- Duivelsklauw of Harpogophytum :  
Dit is een uitstekend kruid tegen zowel 
acute als chronische gewrichts-
ontstekingen.  De alcoholische 
aftreksels zijn goed voor lever en 
galwegen.
- Nebulisaten (een manier van 
bereiding) zijn de beste preparaten 
tegen reumatische toestanden.
- Enzymen zijn natuurlijke producten 
die in al onze cellen aanwezig zijn.  
De inname van hoge doses enzymen 
kan spectaculaire resultaten geven bij 

Reumatische Aandoeningen 
Natuurlijke Hulpmiddelen
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acute gewrichtsontstekingen.  
Zij worden best met veel water 
ingenomen en verwijderd van de 
maaltijden. (Proteolytische enzymen: 
papaïne of bromelaïne)
De enige tegen aanwijzing zijn risico 
tot bloeding (bv. maagzweer) daar ze 
"het bloed dunner maken".

REUMA DOOR AUTO-IMMUNE 
REACTIES

Dit zijn gewrichtsaantastingen waarbij 
ons eigen afweersysteem onze 
gewrichten aanvalt.  Deze zijn het 
moeilijkst te behandelen.  Een erfelijke 
aanleg is meestal in het spel.  Zolang 
u geen jarenlange behandeling met 
cortisone achter de rug hebt is de 
kans op genezing echter vrij goed, 
doch strenge voedingshygiëne en 
geduld zijn de eerste vereisten om tot 
resultaat te komen.  Dit soort reuma is 
altijd het gevolg van bacteriële 
ontstekingen in het lichaam, meestal 
vanuit de darm (daarom werkt 
Salazopyrine vaak) doch ook vanuit 
een tand-abces of een ontsteking van 
de amandelen.
Zijn tandabcessen of "rotte" 
amandelen de oorzaak, dan dienen 
die eerst en vooral te worden 
behandeld of verwijderd.
Zit de oorzaak in de darm, dan dringt 
zich een grondige darmsanering op :
- op punt zetten van de voeding
- darmzuivering met o.a. 
darmspoelingen
- eventueel verdrijven of doden van 
schadelijke bacteriën in de darm.
- herstellen van de gezonde darmflora 
met bacteriële preparaten
- genezing van de ontstoken 
slijmvliezen met specifieke kruiden.
Daarbij dienen ook alle vóórgaande 
maatregelen genomen te worden 
zoals herstel van het zuur-basen 
evenwicht, afremmen van de 
ontsteking.

Tot besluit 
kunnen we zeggen dat de natuurlijke 
behandeling van "reuma" zeer goede 
resultaten geeft, op voorwaarde dat 
de patiënt bereid is zijn slechte leef- 
en vooral eetgewoonten op te geven 
en wat geduld kan opbrengen.  Een 
natuurlijke behandeling geeft niet het 
wonder-effect" van bv cortisone maar 
geeft een duurzame genezing op 
lange termijn.

Gezonde Voeding: prioriteit bij de 
behandeling van reuma

In de westerse wereld hebben een 
groot aantal personen te lijden onder 
klachten van het bewegingsapparaat. 
Deze klachten hebben te maken met 
stofwisselingsstoornissen, 
ontstekingen, spieraandoeningen, 
knobbelvorming, verdikking, 
verharding, veranderingen in de 
botstructuur, problemen met de 
calcificatie binnen het organisme, 
kalkophoping, gewrichtsvervormingen, 
botwoekeringen, slechte doorbloeding 
enz. 
Al deze mensen zoeken geholpen te 
worden, liefst op een zo natuurlijk 
mogelijke manier.
 Zij zijn zich bewust geworden van de 
mogelijkheden van natuurlijk leven. 
Dat een natuurlijke benadering van 
reuma onmogelijk is, zonder  het 
belang van de voeding juist in te 
schatten, maakt deze tekst zonder 
meer duidelijk. Het is niet mogelijk 
reuma terug te dringen, zonder 
ernstige inspanning op het vlak van de 
voeding.    

Evenwichtige voeding...
Iedereen heeft ooit over evenwichtig 
eten gehoord. Elke dag worden wij 
eraan herinnerd, dat wij 'evenwichtig' 
moeten eten. Wat is dat dan, dat 
'evenwicht' waarover wij dagelijks 
horen? Iedereen spreekt erover, maar 
niemand slaagt erin om een duidelijk 
antwoord te geven. Bij elke 
voedingsvoordracht of -cursus stel ik 
de vraag, om de aanwezigen te peilen 
naar hun kennis over voeding. 
Het meest voorkomende antwoord is: 
"van alles wat eten..." De verbazing is 
groot als ik vraag "...en wist u ook wat 
de belangrijkste oorzaak is van al 
onze kwalen?"  Inderdaad. "Van alles 
wat eten", en vooral dàt eten, wat je 
beter kan missen !
Zo is het gesteld met de voeding. De 
ruggengraat van de voeding is een 
bijkomstigheid geworden en het 
bijkomstige werd elementair. De 
voeding is uit evenwicht. Niet alleen 
omdat zij veel purinen bevat, die 
aanleiding geven tot urinezuur en 
andere lichaamsvervuilende 
"slakken". Maar vooral omdat de 
gehele voeding opgebouwd is uit een 
overvloed aan verzurende elementen. 
Dat een teveel aan verzurende 
elementen eigenlijk 

ongewenst is, daarover is iedereen 
het eens. Er is alleen veel onbegrip 
over wat het begrip 'verzurend' 
inhoudt. Een aantal mensen staart 
zich blind op de zure smaak van 
sommige voedingsmiddelen en 
waarschuwt daarom ten stelligste om 
niet van deze "zure" voeding te 
gebruiken. 
De verbazing is des te groter, als wij 
tot de ontdekking komen dat de 
ontzurende voeding in zijn geheel een 
licht zure pH heeft, maar dat de som 
van de bestanddelen (de as) basisch 
is, waardoor wij op basis van de 
analyse, weten dat het over een 
basisch product gaat, of resulteert in 
een basische reactie. 
Er zijn twee totaal verschillende 
elementen, die wij zoveel mogelijk uit 
elkaar moeten houden : 
1/ De zure of de zoete "smaak" van 
een voedingsmiddel.
2/ De samenstelling van een 
voedingsmiddel met zuur vormende of 
basen vormende bestanddelen. 
(analytisch te bepalen). 
Als wij dit onderscheid niet kunnen 
maken, zullen wij eindeloos verstrikt 
raken in de voeding. Deze fout wordt 
zeer veel gemaakt : men haalt het 
woord "verzuring" en “zuur smakend" 
door elkaar. Voor alle duidelijkheid 
kunnen we deze twee totaal 
verschillende begrippen van elkaar 
loskoppelen. De verrassing is groot, 
als wij vaststellen dat de meest 
verzurende voeding eigenlijk de 
voeding is die nauwelijks zuur smaakt. 
Inderdaad het is zelfs mogelijk dat de 
meest verzurende voeding het meest 
extreem zoet smaakt !!!  D.w.z. dat als 
wij op onze smaakorganen moeten 
voortgaan, komen wij er niet uit. 
Wij mogen ons nooit blindstaren op de 
zure smaak, die vooral eigen is aan 
vruchten. Deze "vrije voedingszuren" 
worden in de maag geneutraliseerd, 
(behalve bij te hoge concentraties en 
ernstige maagproblemen) waardoor 
de basische bestanddelen van de 
vruchten vrijkomen. 
Het zou een vergissing zijn, indien de 
reumapatiënt, geen fruit zou eten, 
omdat hij zou menen dat fruit 
verzurend is, en dus niet geschikt is 
voor de genezing van zijn kwaal. 
Zelfs al zouden er verschillende 
zuiveringsreacties ontstaan die de 
indruk geven dat wij ergens fout zitten, 
toch kan de reumapatiënt de vitale 
bestanddelen van groenten en 
vruchten niet missen, voor de 
herontwikkeling van zijn stofwisseling.
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Dat betekent nog niet, dat een 
omgekeerde tendens ontstaat, 
waardoor we menen dat een "zure 
smaak" niets te betekenen heeft. In 
geen geval mag de idee groeien hoe 
zuurder, hoe beter. 
We zullen vaststellen, dat de gezonde 
voeding slechts een minimum aan 
zuren bevat, en dat door een 
geselecteerde keuze van de beste (de 
rijpste en de fijnste soorten) vruchten, 
het zuurgehalte van de voeding tot 
een minimum kan beperkt worden. 
Vergeet niet, dat voor het 
neutraliseren van  de zuren, de  
lichaamsreserves aan basische 
stoffen, tijdelijk worden aangesproken. 
Dit veroorzaakt kleine schomme-
lingen. Hoe meer vrije zuren worden 
gebruikt, hoe groter de schomme-
lingen worden. Deze schommelingen 
hebben op zichzelf niets te betekenen, 
gezien de ingebrachte basische 
zouten, worden teruggewonnen 
samen met de basische bestanddelen 
van de vrucht. 
Beroep doen op de lichaamsreserves, 
impliceert, dat deze vlot beschikbaar 
zijn. Bij verzwakte personen, die aan 
de rand van hun reserves leven, is het 
mogelijk dat deze buffer onbestaande 
is. Voor zwakke personen zullen wij 
zure vruchten beperken. D.w.z. dat wij 
niet de zuurste, onrijpe vruchten 
zullen uitzoeken, maar de rijpste 
vruchten. 

Het Zuur-basen-evenwicht
Ragnar Berg maakte een 
onderverdeling tussen twee groepen 
voeding. Hij was de eerste, die kon 
aantonen dat de zuur vormende en de 
basen vormende voeding, op basis 
van hun bestanddelen, duidelijk 
onderscheiden konden worden. 
Het betreft twee groepen van 
bestanddelen, die in alle 
voedingsmiddelen voorkomen, nl. de 
'metalen' (ontzurend), enerzijds; en de 
niet-metalen (verzurend), anderzijds. 
De groep der metalen is algemeen 
aanvaard als een verzameling 
ontzurende substanties. Dat is het 
geval in het menselijk organisme, 
maar ook in de gehele natuur. Als 
tengevolge van de verzuring in het 
milieu, plaatselijk maatregelen worden 
genomen, dan is dit hoofdzakelijk met 
metalen. Men kent dit probleem zeer 
goed. Denk hiervoor maar aan het 
bestrooien van kalk op een verzuurde 
akker of weide. 

De groep van de niet-metalen wordt 
algemeen aanvaard als een 
verzameling verzurende substanties. 
> Tussen deze twee groepen bestaat 
een verhouding, enerzijds volgens de 
samenstelling van het menselijk 
lichaam; anderzijds ingegeven door 
de behoefte (gebruik - verlies - 
uitscheiding) van het organisme. 
> Het menselijke organisme verliest in 
normale omstandigheden, 
voortdurend zijn basen. De menselijke 
uitscheidingen, via de urinewegen, via 
de stoelgang enz. zijn basisch. 
Tengevolge van het verlies van de 
basen, moeten deze dus, voortdurend 
hernieuwd worden. 
> De menselijke voeding moet dus 
overwegend basisch zijn. 
> Gezien ieder voedingsmiddel zowel 
basen als zuren, d.i. zowel metalen 
als niet-metalen bevat; volstaat een 
voeding die hoofdzakelijk basen bevat 
in ieder geval. Geen enkele voeding 
bevat alleen basen. In de behoefte 
aan zure componenten wordt 
bijgevolg automatisch voldaan. Een 
drama op het gebied van voeding is 
echter dat de waardering van de 
verzurende voeding meestal erg hoog 
ligt.

De metingen van Ragnar Berg 
verdeelden de voeding in twee 
groepen:

1/ Verzurende voeding :
* Voedingsmiddelen die in de 
vergelijkende metingen van de as 
méér niet-metalen dan metalen 
bevatten. 
Het betreft voornamelijk :
- Vlees - Gevogelte - Vis - 
Schaaldieren - Kaas - Kwark - Granen 
- Peulvruchten - Noten  - Boter - Olie 
en vetrijke voeding - Eieren  - Enkele   
groenten   en  vruchtensoorten.
Al deze voedingsmiddelen zijn 
geconcentreerd, rijk aan vet, rijk aan 
eiwit, dus ook calorie-rijk.  
Zij bevatten in de analyse dus 
voornamelijk niet-metalen. 

2/ Ontzurende voeding :
* Voedingsmiddelen die in de 
vergelijkende metingen in de as méér 
metalen dan niet -metalen laten 
vinden :
- de meeste groenten : aardappelen, 
knolgewassen, bladgroenten, 
stengelgroenten enz. 
- de meeste vruchten

- rauwe melk
In tegenstelling tot de verzurende 
voeding is deze groep van 
voedingsmiddelen arm aan calorieën. 
Er zijn weinig vetten of eiwitten. Enkel 
de hoeveelheid koolhydraten (zetmeel 
of natuurlijke suikers) is soms vrij 
hoog, maar dit is precies wat het 
organisme nodig heeft. 

Een verhouding : 
Als volgens Ragnar Berg, voor 
gezonde personen een verhouding 
van één (voor de verzurende voeding) 
op vijf tot zeven (voor de ontzurende 
voeding), aanvaardbaar zou zijn om 
het "evenwicht" te handhaven zonder 
tussenkomst van de bufferende 
vermogens van het organisme, dan 
betekent dit, bij een voedingspakket 
van 2.000 tot 2.500 gr.  :
- dat het pakket verzurende voeding 
bestaande uit : brood, noten, kaas, 
vlees.... goed zou kunnen zijn voor 
een pakket van 300 gr. - doch niet 
noodzakelijk is.
- terwijl het pakket ontzurende 
voeding in zijn geheel 1.800 tot  2.200 
gr. zou bedragen.

In vergelijking tot onze gangbare 
voeding, stellen wij dikwijls het 
omgekeerde vast. In plaats van een 
grote hoeveelheid groenten en 
vruchten, eet men een grote 
hoeveelheid geconcentreerde kost, 
waar men toch niets uithaalt. Erger 
nog : het is de bron van al onze 
beschavingsziekten en van de 
degeneratie.  Zie ook de tabel op 
bladzijde 22

Citaten
 
Het is een feit, dat de meeste mensen 
hun gezondheid pas beginnen naar 
waarde te schatten, als ze die 
verloren hebben. Velen getroosten 
zich dan alle moeite  om ze terug te 
winnen, maar, tevergeefs.                 - 
Sebastian Kneipp

"Verzuring is de wortel van de meeste 
ziekten"

- Johanna Brandt

Alle vruchten bevatten zuren die 
noodzakelijk zijn om de verschillende 
toxines, giftige zuren en andere 
slakken te elimineren.
Natuurlijke zuren zijn hoog-alkalisch

- Jethro Kloss
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leven
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en dankbaar genieten van al het goede van het 
leven

en, er volgen er meer, als wij zien dat hiervoor voldoende 
belangstelling is. Oude brochures krijgen een nieuw leven, 
worden herwerkt, aangevuld, verbeterd.  
Op vraag worden nieuwe thema’s toegevoegd. Onze wachtlijst 
bevat nog een 50tal titels, die stuk voor stuk moeten onderzocht 
worden… Na een grondige selectie begint het opzoekingswerk, de 
vertalingen… om de krachten van de natuur in zijn puurste vorm 
weer te geven en mensen aan te moedigen  om de Groene Weg te 
gaan. 

Volgende thema’s zijn voorzien in Natuur & Gezondheid 2020 :  
- maart 2020 : Vitamines in Voeding en Gezondheid 
- juni 2020: Mineralen in Voeding en Gezondheid 
- september 2020: waar haal je dan die eiwitten? 
- december 2020: natuurlijke remedies en gezondheid… voor wie het niet 

verwachten van magische medicijnen… 
Zie je er iets in? Dan heten we je welkom als abonnee en 
medestudent van de School voor Natuurlijke Gezondheid. 



Met warme groeten 
uit Traiguera

soms moet je er even tussenuit 
om te herbronnen en te mijmeren 

bij de schoonheid waarmee we zijn omringd 
en de natuur die in ieder blad  

een levensles verbergt 
Emile Coué 

ee



Wat mij het meest verrast aan mensen is... 
“Dat ze hun gezondheid op het spel zetten en verliezen  
om geld te verdienen, 
en dan al hun geld op het spel zetten en verliezen  
om hun gezondheid terug te winnen…” 

Niet het laatste woord
(uit God geneest nog steeds)

De meeste mensen hebben ‘de andere kant van de medaille’ 
gezien. Ik heb er in deze brochure niet té diep willen op 
ingaan. Bij de vertaling  van Rasschigs’ werk werden zelfs 
vinnige details weggelaten. Maar wie de gang van zaken 
doorziet, wordt overmand met een heilige verbolgenheid en 
zegt bij zichzelf “in wat voor wereld leven wij”. Men ziet hoe 
de machten van deze aarde als wolven in schapevacht 
misbruik maken van de lichtgelovigheid en de onwetendheid 
van de massa, op een listige manier infiltreren in alle 
domeinen en een levensstijl opleggen die iedereen na verloop 
van tijd “normaal vindt”. 
De aarde is een mooie plaats en het is onze taak de hemel 
dichter bij de aarde te brengen. Iedere poging om op een of 
andere manier Goed Nieuws te brengen onder mensen wiens 
gelaat somber staat van het lijden, ieder zonnestraaltje dat 
opnieuw dit tranendal kan bereiken is een glimlach uit de 
Hemel, van een liefhebbende God die ons de vrije keuze laat. 
Zich gelukkig voelen binnen de ordening de de Alwijze in zijn 
almachtige weten heeft gebracht in zijn Schepping; of 
opstandig en eigenzinnig onze eigen weg gaan. En noemen 
we dit dan vrijheid ? De vrijheid om ziek en kreupel te zijn, 
verminkt van lichaam en geest... 
Zie je in je eigen leven de som van alle vergissingen, 
verkeerde gewoonten en handelingen, dan zal je niet alleen 
zijn. Er kleeft een collectieve schuld op alle mensen. De 
degeneratie gaat al eeuwen door. Maar laten we er vandaag 
het beste van maken, doen wat we kunnen, ons maximaal 
inzetten voor een beter leven. Je zal verrast zijn wat de 
Schepper in zijn wijsheid in het leven heeft gelegd, en nog 
door jou kan doen. HET IS NOOIT TE LAAT. 
Blijf lezen en studeren, laat je vrienden en kennissen horen 
dat er een andere weg bestaat. Sommigen zullen je heel hun 
leven dankbaar zijn. 
Lees dit en herlees het. Want in deze tijd worden we 
overspoeld door andere berichten en andere informatie. Het 
zou daarom kunnen dat deze inhoud spoedig verzwakt, en 
dat kan je verhinderen door méér dergelijke literatuur te 
lezen. Die informatie en literatuur is er. Maak er gebruik van.  
Wees sterk ! 

als de gedachte  
in je hoofd zit,  

dat je ziek bent, 
zal dat zeker zo zijn.  

Emile Coué

iemand zal geloven 
wat men lang genoeg 

voor zichzelf heeft 
herhaald, 

ongeacht of dit waar 
of onwaar is.  
Het wordt de 

dominerende gedachte 
in iemands geest.  

robert collier



“Bedankt voor je prachtige voordracht over 
kruiden. Het geeft me een idee hoe ik 
voeding als medicijn moet plaatsen. De 
voorbeelden die je gaf over verschillende 
voedselsoorten en hun beschermende en 
genezende krachten, zelfs tegen kanker, 
spreken boekdelen. Het zijn zaken die we te 
weinig horen. Ik hoop nog veel dergelijke 
inspirerende spreekbeurten te mogen 
meemaken. Het helpt tegen afdwalen (en 
verdwalen)” AF 

“Een lieve groet van onder de vlierstruik, die 
ondanks alle wisselvalligheden, toch heerlijk 
bloeit. Af en toe een dorstlessend buitje, dan 
kijkt de moestuin ineens met andere ogen. / 
Verdriet en vreugde liggen in het leven van 
de mens zo dicht bij elkaar. En toch zijn we 
niet machteloos. De natuur is een balsem - 
zonder nevenwerkingen.” Elfrida 

“We hebben de laatste Natuurstemmingen 
ontvangen waar we van genoten hebben. 
Vooral het verhaal over de frambozen en 
bessen die u geplant heeft en die de mens 
zo rijkelijk van voedsel voorzien spreekt ons 
erg aan. We klimmen elke dag met onze 
kinderen in de kersenbomen voor ons ontbijt 
en eten de aardbeien en bes- sen van de 
plant. Lekkerder en natuurlijker kan het niet. 
Vooral als de zon lekker op je gezicht schijnt 
dan is de wereld op zijn mooist en de mens 
volmaakt gelukkig.” Sander 

‘Natuurstemmingen’ is toegekomen: dan is 
het altijd een beetje feest ! Karine 

‘Dit is een fantastisch tijdschrift. Het zou in 
alle Natuurwinkels en via alle alternatieve 
kanalen moeten verspreid worden - 
alhoewel ik me geen illusies maak. Maar het 
zou wel een lichtpuntje zijn voor veel 
mensen die zoeken naar een betere 
gezondheid en die de waarde van hun 
voeding ontdekken. De kwaliteit van de 
tegenwoordige voeding is die naam niet 
meer waardig. Kanker en chronische ziekten 
zijn een epidemie geworden. Mensen laten 
zich behandelen in plaats van de dokter in 
zichzelf aan het werk te zetten. Blind 
vertrouwen in de medische mythe... ik wou 
dat ik een formule kende om dit bijgeloof af 
te breken. Ik hoop dat jullie veel mensen 
kunnen bereiken. Ik zal jullie blad in ieder 
geval aanbevelen.” PVL 

“Ik ben begonnen aan de schriftelijke 
cursus. Het is een hele studie over de 
voeding. Het heeft me de ogen geopend. 
Alleen jammer dat jullie geen lijst hebben 
met de thema’s en waar ik ze kan 
terugvinden.” JS 

“Ik heb het soms moeilijk met de juiste 
combinaties. Ik lees en ken de principes, 
maar zie zoveel tegenstrijdigheden in de 
recepten. Ik voel nochtans duidelijk dat 
juiste combinaties het belangrijkste punt is 
om rekening mee te houden. Ik begrijp niet 

waarom er zoveel tegenstand is, terwijl het 
zo logisch is. Kan je nog tips geven hoe de 
combinaties correct na te leven - met goede 
recepten?” GH 

“Volgende ervaring zou ik graag met de 
lezers delen : Zo ver ik kan terug kijken heb 
ik last van ontstekingen, sinusitis en veel 
slijm. Nadat ik het boekje heb gelezen van 
Professor Ehret en zijn Slijmvrij Eten, en het 
boekje Graanschade, ben ik systematisch 
begonnen met extreem weinig verslijmend 
voedsel te eten. Het resultaat was 
verbluffend. Ik had nog nauwelijks last van 
mijn ademhaling, mijn neus was vrijer, ik 
had minder ontstekingen... Omdat het 
allemaal zo goed ging, werd ik stilletjes aan 
een beetje vrijer en kwam grotendeels terug 
op mijn oude voedingsgewoonten, maar al 
snel stond ik weer even ver als voordien. Na 
dat zo enkele keren uitgeprobeerd te 
hebben, is het voor mij een duidelijk 
bewezen feit dat men “er NIET moet mee 
leren leven”, maar dat men de oorzaken 
moet vermijden. Ik ben nu meer dan drie 
maand bezig en heb ervaren dat de 
slechtste producten die ontsteking voeden, 
zijn vers wit brood en zuivelproducten. Het 
is precies zoals het in uw literatuur is 
beschreven. Bedankt voor alle informatie.” 
KVM 

“Bedankt voor uw vele goede raad en 
geduld. Ik heb dat trouw opgevolgd en het 
resultaat is beter dan wat ik zelf geloofde 
dat kon. Mijn reumatische pijnen zijn 
aanzienlijk verminderd en ik heb weer 
plezier in het leven. Mijn beweeglijkheid 
verbetert ook. Dat was mijn grootste angst, 
dat ik binnenkort in een rolstoel zou terecht 
komen en afhankelijk zou zijn van anderen. 
Maar dankzij dagelijks één liter sap (soms 
meer), en dagelijks een kilo fruit en een kilo 
groenten, lijkt die boze droom nu verder weg 
dan ooit. Het is anders wel op mijn tanden 
bijten, want als ik in gezelschap ben, en die 
koffie staat zo te geuren, of de taartjes 
worden geserveerd, of op restaurant... het 
vraagt geweldig veel wilskracht... maar beter 
op mijn tanden bijten, dan pijn lijden, zeg ik 
dan. Die paar minuten plezier zijn het niet 
waard dat ik de komende weken weer moet 
kermen.” MD 

“Twintig jaar geleden lazen we de boe- ken 
van Mosséri. We hebben dat enkele 
maanden geprobeerd in de praktijk te 
brengen, maar het was niet gemakkelijk. 
Daarna vielen we in ons oud eetpatroon. 
Een paar jaar geleden hebben we u ontmoet 
en u hebt ons gestimuleerd om die boeken 
opnieuw te lezen. Na al die jaren lazen we 
ze met een andere bril. Mede gestimuleerd 
door uw literatuur, zijn we nu enthousiaste 
hygiënisten en we nemen iedere gelegen- 
heid te baat om ook anderen te laten delen 
in ons ‘geluk’ “. FVW 



Natur-El 
“natuur-van-God” 

het leven is een school, 
leren door kijken, bekijken, observeren, vergelijken,  

soms afstand nemen, soms naderen 
stil staan en nadenken,  

hoe was het? hoe zal het zijn? wat kan het worden?  
we krijgen de tijd en zien het wonder,  

zijn geboeid, want het is bijzonder.  
leef niet te snel en verwacht wat zal komen,  

laat wat ruimte voor kinderlijk dromen.  
alles wat is, wijst met nadruk omhoog,  

een Naam staat geschreven en hoeft geen betoog. 
 want alles ademt en straalt van een hogere hand 

Iemand, Die schreef, beloften in t zand
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