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Voorwoord. 

 
Bij het schrijven van deze gids heb ik als vanzelfsprekend aangenomen, dat ieder van ons, vrouw, 

man of kind, verlangt om gezond en daardoor gelukkig te zijn.  

Rijkdom, talent, liefde, vrienden, het baat je niet indien je dit ene mist.  

Steeds meer grijpen ziekte, degeneratie, ouderdomsverschijnselen, psychische problemen, en 

geweld om zich heen.  

Steeds minder zoeken wijde oorzaak hiervan in onszelf, laat staan in onze voeding.  

Er is echter een weg terug en deze weg is nog eenvoudig bovendien, omdat hij aanvangt bij een 

fundamenteel iets, datgene van waaruit wij gemaakt zijn: onze VOEDING!  

Ik wens u en vele anderen een goede reis op deze koninklijke weg, die feilloos naar een goede 

afloop leidt.  

 

 

J.H.G. Ubben.  
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Inleiding 

 
Op de volgende bladzijden wil ik graag een en ander uiteenzetten over voeding en het lijkt mij 

nuttig om direct duidelijk te maken wat u in dit boekje kunt vinden en wat u vergeefs zult zoeken.  

U zult vergeefs zoeken naar verklaringen, bewijzen, statistieken en wetenschappelijke 

onderzoekingen.  

Ik lanceer geen nieuwe hypothesen en plaats me niet achter een bepaalde theorie. Wat volgt is 

dus zeer zeker geen wetenschappelijk werk, maar een eenvoudige gids van waaruit u zelf kunt 

gaan werken. Voor dit zelf werken heb ik een aantal praktische regels ontworpen, die echter 

kunnen leiden naar een nieuwe vorm van levenskunst.  

Levenskunst …. omdat een juist uitgebalanceerde voeding van fundamenteel belang is voor ons 

welbevinden.  

Zeer veel lichamelijke en geestelijke problemen ontstaan door tekorten, verkeerde gewoonten, 

onjuiste combinaties van onze voeding, terwijl maar al te vaak depressiviteit, ongelukkig zijn, 

chronisch verdriet, eenzaamheid, angsten en vele andere emotionele storingen zijn terug te voeren 

naar eenvoudige biologische factoren voor wat betreft de chemiehuishouding in ons lichaam.  

Over de voeding bestaan echter vele opvattingen en overtuigingen en bij de keuze van een 

verantwoord systeem raken we al snel verloren in het enorme aantal van boeken, raadgevingen, 

goede bedoelingen en al of niet elkaar bestrijdende systemen.  

Toch ervaar ik telkens weer, dat indien ik iemand ontmoet met problemen, er na de eerste 

uitwisseling van gegevens altijd een zelfde antwoord komt op de vraag naar de wijze van 

voeding: ' O, maar eten doe ik erg goed hoor.'  

Ga je dan voorzichtig vragend op onderzoek uit dan blijkt telkens weer, dat zelfs de meest 

fundamentele kennis niet aanwezig blijkt te zijn.  

Zelfs bij personen die professioneel betrokken zijn bij de gezondheidszorg, is soms niet altijd dit 

fundamenteel inzicht aanwezig.  

En juist omdat naar mijn mening soms zulke elementaire fouten gemaakt worden in de wijze van 

voeding, kan het bijna niet anders of er moet, door de disharmonie welke hierdoor ontstaat, vroeg 

of laat ook een disharmonie ontstaan in onszelf, met als gevolg problemen met onze gezondheid.  

Natuurlijk is de voeding niet alleen zaligmakend en moeten we er voor waken voedings-

maniakken te worden.  

Een en ander is ook persoonlijk en ieder mens behoeft een voor hem juiste individuele 

benadering, maar naar mijn vaste overtuiging kunnen enkele eenvoudige fundamentele regels 

bijdragen aan onze gezondheid, evenwichtigheid, harmonie en levensgeluk.  

Dat geen enkele voeding baat als deze onvoldoende in ons lichaam wordt opgenomen zal zonder 

meer duidelijk zijn; schoonmaken, zuiveren en bewerkstelligen dat ons spijsverteringsstelsel zijn 

taak optimaal verricht is daarom altijd een tweede en dikwijls eerste deel van mijn therapie.  

Ik denk hierbij vooral aan speciale kuren voor darmreiniging ( darmspoelingen) , vastenkuren, 

sapkuren en andere kuren om een verstoord evenwicht weer te herstellen. Dit valt echter buiten 

het bestek van dit boekje en behoeft altijd een persoonlijke benadering.  

In het algemeen zou ik willen adviseren: bewandel de weg van de geleidelijkheid en maak uw 

omschakeling niet te abrupt.  

Het is aan de mens zelf, zijn keus te maken, maar de consequentie van deze keus kan 

verstrekkende gevolgen hebben.  

Als u kunt kiezen tussen een lang en gelukkig leven, zonder ziekte en overlopend van energie of 

een langzaam verliezen van uw gezondheid en een afglijden naar een je vaag beroerd voelen en 

ziekte, dan kan de keus niet moeilijk zijn!  

Voeding alleen is hierbij niet het enige, maar zij draagt voor een groot deel bij aan de harmonie in 

onszelf en is dikwijls een fundamenteel begin. Harmonie in onszelf is echter niet mogelijk indien 

er ook niet een chemische harmonie heerst in ons eigen lichaam. En van harmonie in onszelf 

komt er vanzelf een harmonie om ons heen. Mogelijk kunnen de hierna volgende fundamentele 

regels er ook voor u toe bijdragen dit te realiseren.  
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Voeding en voedingssystemen 
 

Voeding. 
 

Waarom is het van essentieel belang, dat we nadenken over onze voeding?  

a. Omdat onze voeding direct verantwoordelijk is voor onze opbouw, groei, onderhoud, 

gezondheid, algemeen welbevinden, etc.  

Onze beenderen, zenuwcellen, bloed, ogen, oren, organen, vingers, tenen, huid, haren, nagels ja, 

ons gehele lichaam in al zijn gecompliceerdheid komt indirect voort uit datgene wat we eten!  

We staan hier veel te weinig bij stil, maar ieder tekort of gebrek moet na korte of langere tijd zijn 

gevolgen hebben. Ik wil u niet gaan vermoeien met wetenschappelijke proeven en bewijzen 

hiervoor, maar een beroep doen op uw gezond verstand.  

b. Omdat we door onze tegennatuurlijke leefwijze en omstandigheden niet meer onze instincten, 

feeling en intuïtie volgen zijn we dikwijls niet meer in staat te herkennen wat goed voor ons is.  

Door een verkeerd gebruik hebben we maar al te vaak onze smaak zodanig gewijzigd dat we 

verkeerde impulsen volgen, waardoor ongezonde gewoonten, tekorten en gebrek optreden 

temidden van overvloed.  

Door echter een bewuste keuze te maken voor evenwichtige en harmonische gezonde voeding 

kunnen we voorkomen, dat er tekorten en daardoor problemen en tenslotte ziekten ontstaan.  
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Zelfs kan onze voeding een genezende werking hebben en zij kan ons fundament zijn waarop we 

verder kunnen bouwen.  

c. Om goed te functioneren is er een samenspel nodig van vitaminen, mineralen, eiwitten, 

zetmelen, etc.  

Alles hangt met elkaar samen, ieder mineraal heeft zijn taak, maar kan deze taak dikwijls niet of 

gebrekkig vervullen indien het niet samen kan gaan met weer een of meerdere andere mineralen.  

Het fundament van onze voeding is daarom essentieel en ik durf rustig te stellen, dat iedere 

afwijking, iedere ziekte door een verantwoorde en juiste keuze van ons voedsel gunstig kan 

worden beïnvloed.  

 

 

Voedingssystemen 

 
Er zijn bijna net zo veel voedingssystemen als voedingsmiddelen: Hay, Hauser, Bircher Benner, 

Budwig, Nolfi, Jarvis, Reuben, Mazdaznan, Evers, Macrobiotiek, vegetarisme en vele andere.  

Alle hebben hun waarde, maar wat we ons eigen moeten maken zijn enkele algemeen geldende 

regels voor gezondheid die nu en voor de toekomst van toepassing zijn.  

Naar mijn mening heeft het geen zin om naar een hoge leeftijd uit te zien indien dit met ziekte en 

gebrek, met ellende en kwalen gepaard moet gaan.  

De gedachte dat al deze systemen waardevolle dingen moeten bevatten maar ook alle iets gemeen 

moeten hebben, heeft er voor mij toe geleid vele van deze systemen te bestuderen, en ook te rade 

te gaan bij oude maar toch nog gezonde vitale mensen, te zoeken bij oude en moderne grote 

godsdiensten, kennis te nemen van ideeën van grote denkers en esoterische scholen en de 

gewoonten te bestuderen van volken die bijna geen ziekten kennen.  

Als men de leringen van bovenstaande vergelijkt met de opvattingen van moderne 

wetenschappelijke onderzoekers, dan komt men langzaam tot verrassende conclusies.  

Naar mijn mening hebben al deze richtingen inderdaad iets gemeen!  

De fundamentele gedachten en richtlijnen waarmee ik in contact mocht komen vindt u 

weergegeven en teruggebracht in een aantal hierna volgende algemene regels. Deze regels zijn 

gegroeid en jaren toegepast bij zieke en gezonde mensen en in de praktijk gaven zij iedere keer 

weer opnieuw goede en dikwijls zelfs wonderbaarlijk genezende resultaten.  

 

 

Algemene regels 
 

 1.  Uw belangrijkste voeding is uw adem.  

 2.  Alleen fris, niet gedenatureerd, vers en zuiver voedsel bevat een bepaalde voor ons  

      noodzakelijke energie.  

 3.  De voeding dient een juist evenwicht te bevatten tussen zuren en basen.  

 4.  Gevarieerde graanproducten, noten en zaden zijn een levensnoodzaak.  

 5.  Koudgeperste niet bewerkte oliën zijn van vitaal belang.  

 6.  Citrusvruchten, waaronder ook citroenen, dienen dagelijks in het menu te worden  

      opgenomen.  

 7.  Juiste combinaties van voedselsoorten; Geen hoogwaardige eiwitten met overwegend zetmeel  

      in een maaltijd, geen hoogwaardige eiwitten mixen in een maaltijd en geen vruchten me 

      groenten combineren.  

 8.  De voeding dient die stoffen te bevatten die voor de bouwen onderhoud van ons lichaam 

      noodzakelijk zijn.  

10. In bijna alle systemen en scholen vinden we argumenten tegen vleesgebruik. Dit dient dan 

      echter wel consciëntieus vervangen te worden door andere volwaardige eiwitten.  

11. Rauwkost en vruchten spelen een belangrijke rol.  

12. Bijzonder waardevolle bestanddelen ontstaan bij het laten ontkiemen van bepaalde zaden.  
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1.  Adem 
 

Zonder voedsel kunnen we bijna zo'n 6 weken leven, zonder water leggen we het loodje na een 

dag of drie, maar zonder lucht…..? 

Bijna nergens wordt de adem in verband gebracht met onze voeding, men beschouwt haar als een 

apart, hiervan losstaand iets.  

Er is echter een direct verband: ons voedsel wordt verbrand en zonder zuurstof vindt deze 

verbranding niet plaats. Het een is niet mogelijk zonder het ander. Er blijkt ook een minder 

bekend verband te bestaan tussen de manier van ademhalen en ons voedsel. Hoe meer je je 

namelijk verdiept in de ademhaling en hiermee oefent, hoe minder voedsel je nodig blijkt te 

hebben. Ik zou niet durven beweren dat ademhalen voedsel kan vervangen, wat ik wel weet is, 

dat planten uit het licht via een subtiele stofwisseling voedsel produceren.  

Ook zijn er overleveringen, zelfs vrij recente, waaruit blijkt dat bepaalde mensen maandenlang en 

soms zelfs langer zonder voedsel kunnen leven, zonder directe aanwijsbare nadelige gevolgen 

voor hun gezondheid. Ook weet ik, dat ik nog nooit een zieke ben tegengekomen die niet ook een 

gestoorde ademhaling had !  
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Ons voedsel heeft omgekeerd ook weer een invloed op onze ademhaling. Bij beter eten en 

volwaardige voeding is er een snelle invloed in positieve zin op de ademhaling merkbaar!  

Doe dagelijks eens de onderstaande ademhalingsoefening en u zult versteld staan van de 

positieve invloed die ervan uit gaat.  

Iedere emotie staat ook in direct verband met onze ademhaling, echter ook andersom staat iedere 

ademhaling weer in directe verbinding met onze emoties, welke op hun beurt weer een 

belangrijke rol spelen bij de opname van ons voedsel.  

Voedsel en adem zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden!  

Vroeger werd iedere maaltijd voorafgegaan door gebeden en de lange uitademingen brachten zo 

de juiste sfeer voor de opname van het voedsel.  

Probeer eens de heilzame werking te ervaren van de lange uitademing, bijvoorbeeld direct na het 

ontwaken.  

Na een lange uitademing (waarmee u altijd moet beginnen), diep en ontspannen rustig inademen, 

terwijl u nog op uw rug in bed ligt, dan langzaam alles, maar dan ook alles, uitademen gedurende 

7 tellen, daarna enkele tellen in deze ontspannen uitgeademde toestand blijven terwijl u helemaal 

niets doet. Dan langzaam weer zuurstof in laten stromen tot er niets meer bij kan en direct weer 7 

tellen ontspannen uit laten stromen. Hebt u alles uitgeademd dan volgt op deze uitgeademde 

toestand een ontspannen rust van bijvoorbeeld twee tellen meer. Voer dit langzaam, zonder ook 

maar iets te forceren op, tot u zonder moeite zo'n 20 tellen in uitgeademde toestand kunt blijven.  

Herhaal deze oefening 's avonds terwijl u al in bed ligt, vlak voor het slapen gaan en langzaam 

zult u merken dat klachten en andere storingen verdwijnen als sneeuw voor de zon.  

Zijn er overdag problemen, Iaat u zich er dan niet door beheersen maar doe uw lange uitademing 

iedere keer als u er maar aan denkt.  

Kijk nu nog eens naar regel twee: ' Alleen fris, niet gedenatureerd vers en zuiver voedsel …..', 

adem zo veel mogelijk niet bedorven, zuivere, verse lucht. Ademhalen is voor ons de meest 

fundamentele gebeurtenis. Zonder ademhalen is er geen leven, met een slechte gebrekkige 

ademhaling is er slecht en gebrekkig leven, met een betere ademhaling ontstaat er ook direct beter 

leven!  

Ik zou u daarom willen voorstellen, om de lucht die we inademen te willen zien als ons voedsel 

en datgene wat voor ons voedsel geldt ook te laten gelden voor ons voedsel de lucht, de lucht die 

we inademen, die we consumeren, waar we van leven.  

 

 

2. Alleen fris, niet gedenatureerd vers en zuiver voedsel bevat een bepaalde 

voor ons noodzakelijke energie  

 
Onze voeding bestaat niet alleen uit koolhydraten, eiwitten, vetten en nog wat vitaminen en 

mineralen, er is meer.  

Er vindt ook een subtiele energie-uitwisseling plaats tussen centra in ons lichaam en energie, 

welke in planten, vruchten, granen, zaden en andere voedingsmiddelen aanwezig is. Deze 

energie-uitwisseling vindt niet alleen plaats via onze maag en darmen. In goed voedsel is een 

latente kracht aanwezig die door ons lichaam, kan worden opgenomen, door subtiele 

zenuwcentra. We vinden deze ideeën terug bij meerdere grote culturen. U kunt aan deze energie 

een naam geven, het wordt echter heel eenvoudig als we in dit bestek gewoon spreken over 

zonne- of lichtenergie.  

Bewerken van voedsel verstoort deze energie! Fijn snijden of hakken, invriezen, inmaken, 

inblikken, veel koken, braden, oud laten worden, te veel mengen, etc. verstoort deze energie. 

Deze energie is essentieel voor ons leven en onze gezondheid. Zonder deze energie, in hoge 

flatgebouwen, in kelders en sterk afgesloten ruimten met kunstlicht, teren we weg. We moeten 

weer ademhalen, weer eens verse lucht hebben, eigenlijk weten en voelen we een en ander heel 
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goed. Waarom gaan we niet op ons gevoel af en nemen deze stille aanwijzingen, die de natuur 

zelf ons geeft, serieus? Waarom eisen we niet dat ons voedsel, dat we kunnen krijgen het beste is.  

Waarom nemen we genoegen met kapot gekookt voedsel uit blik, liefst nog met een behoorlijke 

dosis conserveermiddel?  

Waarom laten we ons knollen voor citroenen verkopen en nemen gekleurde sinaasappelen, 

goudrenetten, geel gekleurde margarine en kaas, voorgepelde (met zuren) noten en een 

ongelooflijke lijst van troep zoals koek, snoep, chips en ga maar door?  

Dikwijls is het antwoord op deze vraag, dat we gewoon instinctief op zoek zijn naar voedsel.  

Het is een sterk teken van tekorten als we behoefte hebben aan zoetigheden, drank en 

genotmiddelen. Bij ernstige mineraaltekorten gaan we net als een kip op zoek naar deze tekorten, 

maar jammer genoeg wordt onze smaak bedorven door zoet of zout en we raken in een vicieuze 

cirkel; we krijgen meer behoefte aan die zoetigheid en we ontvangen weer minder goed voedsel 

en er ontstaan weer grotere tekorten en daardoor weer een sterker verlangen naar zoetigheid. Er is 

echter nog één enorme troef die we in petto hebben, nl. : ons gezond verstand, onze wil. Speel 

met ingang van vandaag je enorme troeven uit en wordt winnaar, winnaar van het spel, winnaar 

over de omstandigheden.  

 

Eis je rechtmatig eigendom; een goede, frisse, gezonde, zuivere, met zonne-energie gevulde 

maaltijd, die je toelacht door zijn kleurenschakering groen, geel, oranje, rood, wit, en er niet 

grauw en mistroostig uitziet, of nog beter, maak hem met liefde voor jezelf klaar!  

 

 

3. De voeding dient een juist evenwicht te bevatten tussen zuren en basen 
  
Bij verbranding van de voeding in het lichaam blijft een zure of alkalische rest over. Het lichaam 

verwijdert o.a. het zure verbrandingsproduct CO2 via de longen, andere resten, zoals 

ammoniakverbindingen, sulfaten en fosfaten, door de urine.  

Al naar gelang de rest die de voedingsmiddelen achterlaten kunnen we deze verdelen in alkalisch, 

neutraal of zuur.  

Groenten, vruchten, melk, aardappelen, bessen, knollen, etc. laten een alkalische rest over. Vlees, 

vis, oliën, vetten, granen, brood, meelspijzen en vele andere producten reageren zuur.  

De mens heeft een grote alkalireserve, doen wij hier echter voortdurend een beroep op dan kan 

het bijna niet anders, of er wordt een evenwicht verstoord.  

Er wordt ook aangenomen dat de eiwitbehoefte (die dikwijls ook weer zuur reageert), lager is bij 

een overwegend alkalische voeding. Vanzelfsprekend kan ook een gebrek aan zuren de balans 

verstoren, maar dit komt praktisch niet voor.  

Draag er zorg voor dat er altijd een overschot aan basen is, al bevatten deze voedingsstoffen 

dikwijls minder eiwitten.  

Het basen- of zurenoverschot wordt uitgedrukt in ccm3 normaalzuur of normaalkali per 100 gram 

voedingsmiddel, dit wordt weer bepaald door chemische analyse.  

In bijna alle moderne voedingstabellen vinden we ook het basen- en/of zurenoverschot vermeld. 

Een goed overzicht vindt u achter in dit boekje vermeld. Indien we echter bedenken dat ons 

lichaam zelf overwegend basisch reageert, dan is het niet meer dan logisch ook onze voeding 

hierbij aan te passen. Bij een voedingspatroon, dat streeft naar een 70% basenoverschot, kan dan 

een natuurlijk evenwicht gehandhaafd blijven.  

Indien u uw voeding samenstelt uit een scala van heerlijke groenten, vruchten, noten, granen, etc. 

en u laat daarbij een lekker rauwkostschoteltje en groenten domineren, dan kan het bijna niet 

anders of u eet smakelijk en gezond.  

 

 

 

 



 10 

4. Gevarieerde graanproducten, peulvruchten, noten en zaden zijn een 

levensnoodzaak  

 
Ons lichaam heeft proteïne nodig, het is onze meest fundamentele bouwstof.  Het woord proteïne 

komt van het Griekse proto, dat eerste betekent, het is letterlijk de eerste fundamentele bouwstof 

voor onze cellen.  

Eiwit of proteïne vormt de voor ons lichaam onmisbare aminozuren, waarvan er op dit moment 

zo'n ruim twintig bekend zijn.  

Mogelijk bezaten we eens de mogelijkheid, of zullen die weer eens bezitten, om zelf alles in ons 

lichaam samen te stellen, te transmuteren.  

Er zijn echter een groot aantal factoren zoals: verkeerde voedingsgewoonten over langere tijd, 

water en luchtvervuiling, gebruik van geneesmiddelen, drugs of andere chemische stoffen, etc. , 

waardoor dit vermogen gedeeltelijk of geheel verloren is gegaan. Voor de meesten van ons is het 

daarom noodzakelijk geworden onmisbare stoffen te betrekken uit onze voeding. Er zijn niet 

zoveel voedingsstoffen die de voor ons lichaam noodzakelijke complete proteïne bevatten en 

vooral, indien we bijvoorbeeld afzien van vleesvoeding (daarover later) dienen we zorg te dragen 

dat onze voeding alle voor ons lichaam noodzakelijke proteïne of eiwit bevat.  

De meest elementaire substantie in ons lichaam is het protoplasma en ook dit wordt voor een 

groot gedeelte opgebouwd, onderhouden en vervangen door proteïne of eiwitten. Het is dus de 

voedingsstof die letterlijk deel uitmaakt van iedere cel van ons lichaam.  

Graanproducten, peulvruchten, noten, zaden, melk, kaas, eieren en vooral sojabonen bevatten 

deze onmisbare bouwstoffen!  

Maar er is meer; bij een gezond mens is er o.a. buiten de cellen en in de cellen een subtiel 

evenwicht aanwezig. Vooral graanproducten dragen er toe bij om dit intracellulair/extracellulair 

evenwicht te handhaven, en zijn daarom bijzonder geschikt om voor de mens als basisvoedsel te 

dienen. Bovendien bevatten graanproducten, erwten, bonen, noten en zaden veel vitaminen en 

mineralen, die voor de bouw en onderhoud van ons lichaam onmisbaar zijn. Er zijn veel granen 

die vroeger regelmatig werden gebruikt, maar bij onze moderne voeding in de vergetelheid zijn 

geraakt. Het in ere herstellen en weer opnemen van deze producten is sterk aan te bevelen en zal 

er zonder twijfel toe bijdragen onze voeding waardevoller en daardoor gezonder te maken.  

Granen: Tarwe, rogge, haver, gerst, gierst, boekweit, maïs, tapioca, sago, arrowroot en vooral ook 

   ongepelde rijst. Gebruik geen witte gepelde of gepolijste rijst maar altijd ongepelde,    

   omdat hierin nog een groot deel van de noodzakelijke mineralen en vitaminen aanwezig 

   is.  

Bonen: Bruine bonen, kapucijners, erwten (hele ), witte bonen, kikkererwten, aduciboontjes,   

  linzen, en de meest volwaardige proteïnebron: de in meerdere vormen bekende      

  sojabonen.  

Noten:  Amandelen, walnoten (zelf gepeld), cashewnoten, paranoten, hazelnoten, pinda's,  

  kokosnoten, etc.  

Pitten:  Zonnebloempitten, sesamzaden, fenegriek, pijnappelpitten, meloenpitten, veel pitten van 

  vruchten (sommige bevatten giftige bestanddelen).  

 

Breng altijd variatie aan, iedere graansoort heeft weer specifieke, voor ons lichaam dikwijls 

onmisbare stoffen. Ook kunnen twee graansoorten bijvoorbeeld bij een middagmaaltijd gecombi-

neerd worden. Persoonlijk prefereer ik 's morgens één graansoort, omdat ik heb ervaren dat 

meerdere graansoorten door elkaar, zoals bijvoorbeeld muesli, soms wat minder goed worden 

verdragen. Maar breng wel altijd variatie aan; dus als u vandaag havervlokken eet, wissel dat dan 

morgen af met gerst en de dag daarna met rogge enz.  

Granen en bonen kunnen ook uitstekend gecombineerd worden en vormen dan met verse 

groenten een uitstekende maaltijd met volwaardige bouwstoffen. Vang de dag altijd aan met 

zuivering: mond spoelen en daarna een glas lauw water. Ga indien mogelijk naar het toilet, ook 
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indien u geen aandrang voelt is het zinvol het lichaam hieraan te wennen en dikwijls gaat het na 

een weekje al beter .  

Afhankelijk van uw werk of dagindeling kunt u beginnen met ontbijten of daarmee nog een uurtje 

wachten, maar laat uw lichaam niet regelmatig tot de middag zonder voeding!  

Een volwaardig ontbijt waardoor vermoeidheid, zenuwachtigheid, lage en hoge bloeddruk, 

hartklachten en andere problemen verdwijnen is het volgende:  

Graanvlokken (haver-, rogge-, gerst-, tarwevlokken) 's avonds in water even aan de kook brengen 

of in de week zetten. (Twee of drie eetlepels) ’s Morgens even warm maken en dan het volgende 

toevoegen: een volle eetlepel licithine poeder, twee volle theelepeltjes algenpoeder, een of twee 

eetlepels tarwekiemen, wat blokjes appel en/of wat rozijnen, twee eetlepels gistvlokken, een volle 

eetlepel lijnolie of andere olie, (koudgeperst), (karne)melk of biogarde naar smaak toevoegen, 

eventueel een magnesium/kalksupplement.  

Tegen 10 uur kunt u dan in een kleine pauze heerlijk genieten van een appel, grapefruit, etc.  

U kunt dit ontbijt een maand volhouden, daarna moet u het weer afwisselen met andere, wat 

minder rijke voeding. Na een week of veertien dagen zijn de resultaten hiervan al merkbaar.  

 

 

5. Koudgeperste oliën zijn van vitaal belang  
 

Bepaalde vetzuren, die onderdeel van de vetten zijn, kan het lichaam zelf niet maken, ze zijn 

echter van vitaal belang voor onze gezondheid. Meerdere vitaminen hebben ook de aanwezigheid 

van vetten nodig om op de juiste wijze opgenomen te kunnen worden. Bepaalde vetten worden in 

het lichaam omgezet in hormonen; vet speelt o.a. een rol bij het juist laten functioneren van de 

gal en het voorkomen van bijvoorbeeld galstenen. Zonder bepaalde vetten kan uw zenuwstelsel 

niet functioneren en vet speelt een rol bij het assimileren van ons voedsel, met name bij de 

omzetting van zuurstof in onze cellen.  

Een kind dat eten krijgt helemaal zonder vet sterft onherroepelijk!  

Ook hier zijn echter weer de problemen ontstaan door de vele bewerkingen van ons voedsel. 

Voor 1910 waren de verschijnselen van cholesterolafzettingen en coronair-trombose vrijwel 

onbekend. Mogelijk is een der oorzaken, waardoor deze problemen ontstaan de toepassing van 

machines voor de verwerking van graanproducten en de 'verbeterde' methoden voor het 

goedkoper winnen van oliën. Het extraheren, dat is het behandelen van oliën met oplosmiddelen 

en vervolgens door verhitten, filtreren en zuiveren deze oplosmiddelen weer verwijderen, ontdoet 

de olie ook van bepaalde voor ons lichaam noodzakelijke stoffen. Er zijn belangrijke 

aanwijzingen dat verschillende tocoferols (vitamine E) en andere sporenelementen een rol spelen 

bij het voorkomen van bovengenoemde problemen. Het gebruik van cholesterolbevattende 

voedingsmiddelen behoeft absoluut niet te betekenen, dat deze stof zich afzet tegen onze 

vaatwanden en zo ziekten veroorzaakt! Als men een juist evenwicht gevonden heeft in het 

voedingspatroon, is de lever in staat een aantal wasachtige substanties te vormen, waardoor het 

cholesterol gebonden wordt aan zeer kleine deeltjes, welke bewerkstelligen dat het in de weefsels 

wordt opgenomen om daar haar taak te verrichten. Zodra echter essentiële bestanddelen 

ontbreken, kan de lever de stoffen, welke voorkomen dat het cholesterol zich afzet tegen de 

vaatwanden, niet meer vormen. Een groot aantal van deze stoffen wordt samengesteld uit vetten, 

maar deze kunnen niet worden gevormd, indien er niet weer een samenspel ontstaat tussen 

bijvoorbeeld vitaminen van de B-groep, magnesium en vele andere, en juist deze stoffen gaan 

vaak verloren bij het verwerken en verhitten van ons voedsel. iedere toename van bijvoorbeeld 

onverzadigde vetzuren moet gepaard gaan met een even grote toename van vitamine E, en 

wanneer oliën onvoldoende vitamine E bevatten moet het tekort worden aangevuld, willen er 

geen problemen ontstaan.  

Ik zal u hier niet vermoeien met statistieken, waaruit blijkt dat inderdaad door het bewerken van 

ons voedsel vitale bestanddelen verloren gaan; doel van dit werkje is een praktische korte 
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handleiding voor het op verantwoorde wijze samenstellen van uw voedsel, en een der 

grondregels hiervoor is: Een redelijke hoeveelheid vetten!  

We kunnen vetten verdelen in onverzadigde en verzadigde.  

Verzadigde vetten zijn harder en minder geschikt om in ons lichaam te worden opgenomen, 

omdat de moleculaire structuur van dien aard is dat er minder mee kan worden gedaan en het 

cholesterolgehalte toeneemt.  

Onbewerkte, koudgeperste oliën bevatten naast voldoende onverzadigde vetten ook de zo 

belangrijke tocoferollen. Bovendien bevatten ze belangrijke andere stoffen zoals choline en 

inositol, leden van de B-familie, welke, naar het schijnt in staat zijn het cholesterol te emulgeren 

waardoor het zich niet kan afzetten tegen de vaatwanden. Door het verhitten van oliën veranderen 

deze, worden minderwaardig, ja er ontstaan zelfs voor ons lichaam giftige stoffen. Lijnolie, 

olijfolie, amandelolie, sesamolie, maïsolie, tarwekiemolie, saffloerolie, distelolie, zonnebloemolie 

en arachisolie zijn, indien ze koudgeperst worden gewonnen, een uitstekende aanvulling voor 

onze salades en andere maaltijden. Het idee dat vetten als hier genoemd slecht zouden zijn voor 

onze gezondheid, berust in het algemeen op een fabeltje. Bepaalde vetten bevatten bouwstenen 

voor onze celmembranen en de kwaliteit van deze membranen is van belang bij het voorkomen 

van degeneratieziekten!  

Ons lichaam vormt uit bepaalde vetten zogenaamde prostaglandinen, welke vele functies in het 

lichaam vervullen, waaronder: de verwijding van de bloedvaten, het verlagen van de arteriële 

bloeddruk, het tegengaan van trombose en vooral het in de hand houden van het 

cholesterolgehalte van het bloed en het dichtslibben van de slagaders. Bij bestrijding van ziekten 

als kanker, artritis, multiple sclerose, kunnen deze stoffen van bijzonder belang zijn, ze kunnen 

bovendien abnormale celgroei en ontstekingen tegengaan. Sommige van deze stoffen schijnen 

een rol te spelen bij de bestrijding en het voorkomen van tumors en bepaalde mentale 

aandoeningen. We vinden echter weer een subtiel samenspel met bijv. zink, magnesium, vitamine 

B6, vitamine C etc.  

Samenvattend kunnen we dus vaststellen dat vetten, en dan vooral die welke voorkomen in 

natuurlijke oliën, essentiële stoffen bevatten, zonder welke ons lichaam niet optimaal kan 

functioneren. Voeding die rijk is aan meervoudig onverzadigde vetzuren moet ook voldoende 

andere stoffen bevatten, waaronder vooral vitamine E.  

 

 

6. Citrusvruchten, waaronder citroen, dienen dagelijks in het menu te worden 

opgenomen.  
 

Bij punt twee van de algemene regels hebben we reeds gesproken over het feit, dat onze voeding 

meer dient te zijn dan een verzameling van koolhydraten, eiwitten en vetten.  

We hebben overdacht dat er een subtiele energie moet zijn, die ons vitaliteit en kracht doet 

toekomen en die werkelijk maakt dat we leven. Zo'n voorbeeld van vitaliteit, van gekristalliseerde 

zonne-energie, zijn voor mij de grapefruits, sinaasappelen en citroenen in hun diverse soorten! 

Veel dieren kunnen hun eigen vitamine C maken of synthetiseren; de mens wordt door de natuur 

verplicht zich tot vruchten en verse groenten te wenden. Het zou een boek vullen en mogelijk 

meer, om de heilzame invloed van deze vitamine te bespreken.  

Zonder vitamine C gaan we dood en iedereen weet dat verkoudheden, bloedend tandvlees, 

scheurbuik, vele infectieziekten en genezingsprocessen, gunstig worden beïnvloed door alleen 

maar deze vitamine. Maar…. citrusvruchten spelen ook een rol bij de opname van ijzer in het 

lichaam. Op cellulair niveau vindt een veel betere opname en uitwisseling plaats van zuurstof en 

verbrandingsproducten. Indien we regelmatig te gast gaan bij deze rijke bron van energie, 

beïnvloedt dat positief ons hele zijn, alhoewel het zinvol is er op te wijzen, dat vooral ook een 

teveel aan vruchten ons evenwicht kan verstoren! Alleen al door er naar te kijken, hun kleur in te 

ademen en je te vereenzelvigen met deze vruchten, kom je in een andere, meer zonnige 
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gemoedsstemming, het zijn levensverlengende vruchten, omdat ze in staat zijn eiwitcellen bij 

elkaar te houden.  

Wist u dat in een sinaasappel niet alleen vitamine C zit maar ook: vitamine A, B1, B2 B3, B6, 

calcium, fosfor, ijzer, natrium, eiwit en caroteen? Dat in het wit onder de schil een belangrijke 

hoeveelheid magnesium zit en dat citroenen, naast eiwitten, veel vitamine A, B1, B2 B3, B6, ook 

calcium, fosfor, ijzer, natrium, kalium, chloor en zwavel bevatten? Dat de pitten en het wit onder 

de schil een bepaalde genezende werking hebben?  

 

 
 

Laat geen dag voorbij gaan om te genieten van het goede humeur dat deze vruchten u kunnen 

brengen. Eet ze vooral rijp en vers, zo uit de hand, maak uw salades klaar met heerlijke limoenen 

in plaats van met bloedarmoede veroorzakende azijn, en laat uw mond en tanden de vruchtenpers 

vormen om zon en energie op te nemen.  
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U weet natuurlijk dat geperst sap binnen korte tijd een groot deel van zijn natuurlijke kracht 

verliest, en dat bij leverproblemen de sinaasappel soms minder goed wordt verdragen?  

Bijna al onze maaltijden kunnen we smakelijker en waardevoller maken met het sap van deze 

zuidelijke vrienden.  

Leg ze een paar uur in de zon en ze rijpen nog na om u te laten genieten van hun geur en aroma, 

en ben je eenmaal te gast bij deze fleurige weldoeners, dan heb je geen synthetische frisdranken, 

cola of andere rommel meer nodig om je gelukkig en dankbaar te voelen met wat de natuur zelf 

liet groeien voor zijn dorstige vrienden en vriendinnen.  

 

 

Juiste combinaties van voedselsoorten  
 

Er zijn veel voedingssystemen en zelfs professionele opleidingen, waarbij met dit eenvoudig 

basisprincipe geen rekening wordt gehouden. Vooral bij mensen die moeite hebben met de 

vertering van het voedsel, bij maag- en darmklachten en ook bij omschakeling op andere 

voedingsgewoonten, kan het bijzonder heilzaam werken hiermee rekening te houden, ook bij 

nerveuze klachten, die vanzelfsprekend ons gehele lichaam nadelig kunnen beïnvloeden, worden 

dikwijls uitstekende verbeteringen verkregen. Omdat deze regel uitgaat van de basischemie van 

ons lichaam, kunnen bepaalde voedselcombinaties meer positief of negatief werken op onze 

gehele constitutie. Willen we vrede ervaren in onze geest, dan dienen we allereerst aandacht te 

besteden aan een 'chemische vrede' in ons lichaam.  

Iedere deskundige weet, dat voor het verteren van eiwitten, zoals kaas, vis en ei, door ons lichaam 

pepsine wordt gevormd, dit enzym kan echter alleen in een zure omgeving op de juiste wijze zijn 

arbeid verrichten. Voor het op de juiste wijze verteren van zetmeelhoudende producten wordt een 

geheel ander enzym gevormd, het zogenaamde ptyalin, dat alleen goed tot zijn recht kan komen 

in een alkalisch milieu. Gebruiken we zetmeelrijke en eiwitrijke producten door elkaar, dan 

plaatsen we onze spijsvertering voor problemen die niet zijn op te lossen, en een deel van de 

opgenomen voeding wordt niet op de juiste wijze opgenomen, terwijl er ook voor ons lichaam 

schadelijke stoffen in de bloedbaan kunnen komen. Iets dergelijks vindt ook plaats bij het 

mengen van groenten en vruchten in een maaltijd. Het is onjuist te menen dat het gebruik van 

veel vruchten zo gezond is, en eenzijdig gebruik van zowel groenten als vruchten kunnen onze 

balans verstoren.  

Er zijn een aantal ziekten welke zich meer thuis voelen in een meer zout milieu en andere welke 

meer gehecht zijn aan een zuurdere omgeving, en het is dus mogelijk om door middel van onze 

voeding ons lichaamsmilieu te beïnvloeden en meer gunstige omstandigheden te scheppen om 

disharmonie te bestrijden. Bovendien werken bepaalde ziekten dit zure of zoutere milieu weer in 

de hand door een meer gunstige omgeving voor zichzelf te scheppen; door de voeding kunnen we 

dikwijls een ongunstig klimaat voor de ziekte scheppen waardoor deze geen kans meer heeft. Er 

bestaat geen enkele ziekte welke niet reageert op een beter en gezonder voedingspatroon en dit 

geldt ook voor veel psychische afwijkingen.  

Er zijn dus een aantal basisprincipes om de chemiehuishouding in ons lichaam zo gunstig 

mogelijk te laten verlopen.  

1.  Gebruik in het algemeen geen meerdere volwaardige eiwitten in één maaltijd.  

2.  Geen hoogwaardige eiwitten mixen met overwegend zetmeelhoudende voeding.  

3.  Geen vruchten en groenten in één maaltijd.  

 

Een volwaardig eiwit of proteïne is een proteïne die alle essentiële aminozuren bevat; er zijn niet 

zo veel voedingsmiddelen hiervoor. Enkele soorten, vis, kaas, eieren, vlees, sojabonen, ieder 

apart, wordt in ons lichaam op een speciale manier opgenomen en we kunnen ze daarom beter in 

een maaltijd niet combineren.  

Gevoelsmatig staat bijvoorbeeld vlees met vis al tegen en ook kaas met vlees lijkt ons nu nog een 

vreemde combinatie. Alleen in restaurants en bij diners op feesten en vreetgala's vindt men de 
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meest vreemde combinaties, die met onze voeding en gezondheid niets meer gemeen hebben. 

leder mens is verschillend en de een is hiervoor gevoeliger dan de ander, maar slechts een weinig 

rekening houden hiermee, geeft ons soms al belangrijk meer energie. In grootmoeders tijd werden 

deze dingen instinctief gedaan, eieren met sla was, vooral op het land, algemeen gebruikelijk en 

is een uitstekende combinatie. Bij oude godsdiensten vinden we nog voorschriften hiervoor en er 

bestaan bijvoorbeeld regels om nooit melk te gebruiken bij of na een vleesmaaltijd, omdat 

daardoor giftstoffen in ons lichaam, onze tempel, ontstaan. Denk hierbij eens aan onze puddingen 

en toetjes na de maaltijd!  

Verschillende granen kunnen samen worden gebruikt en kunnen met groenten, zowel rauw als 

gekookt, uitstekend worden gecombineerd.  

Verschillende soorten peulvruchten kunnen weer met groenten en granen worden gecombineerd 

en vormen volwaardige combinaties.  

Maak met gezonde ingrediënten een maaltijd altijd zo lekker mogelijk, want een goede maaltijd 

kan wel degelijk lekker zijn, ja, het getuigt van respect voor ons voedsel, hieraan voldoende 

aandacht te besteden en ons eten zo lekker mogelijk klaar te maken.  

 

Voorbeelden:  

 
Verschillende granen kunnen goed samen gebruikt worden in combinatie met vruchten of 

groenten. (dus geen vruchten en groenten) Ook kunnen granen gecombineerd worden met noten 

of zuivelproducten.  

Peulvruchten: goede combinaties zijn verschillende soorten peulvruchten met granen, groenten 

en vooral rauwkost en kiemen.  

Vruchten: verschillende soorten vruchten zijn goed te combineren. Zij passen ook uitstekend bij 

room en melk; de combinatie met granen kan voor sommige mensen problemen geven. Gebruik 

nooit suiker bij vruchten, dit geeft gisting. Door vruchten of groenten kunnen we het milieu in 

ons lichaam beïnvloeden en daardoor weer inwerken op ziekten welke daar gevoelig voor zijn. 

Enkele vruchten zoals banaan, appel, avocado zijn neutraal en kunnen dus wel met salades 

worden gecombineerd.  

Zuivelproducten zijn niet te combineren met eieren, paddestoelen, bessen en kersen. Melk- en 

vleesproducten vormen een slechte combinatie; melk en granen verdragen zich weer beter .  

Kruiden: bepaalde tuinkruiden kunnen onze voeding waardevoller maken, indien ze 

gecombineerd worden met bepaalde groenten. Evenals in de natuur bepaalde planten elkaar goed 

en minder goed verdragen, ontwikkelen bepaalde kruiden juist met daarvoor geschikte groenten 

geneeskrachtige combinaties. Anijs gaat bijvoorbeeld erg goed samen met bieten, dille houdt van 

aardappel en mosterd voelt zich prima thuis bij maïs.  

 

Een belangrijke reden om vruchten niet te vermengen met of te gebruiken na de maaltijd is ook, 

dat alle vruchten suiker bevatten. Het verteringsproces, dat in de mond begint zet zich, 

afhankelijk van het soort voedsel, geruime tijd voort in de maag; vooral zoete gerechten na de 

maaltijd verstoren dit proces, wat tot gevolg heeft dat onbewerkt voedsel de maag verlaat, wat 

weer nadelig werkt op ons gehele gestel. Suiker geeft bovendien altijd gisting in ons lichaam, 

waardoor gassen ontstaan die weer aanleiding kunnen geven tot meerdere problemen.  

Bovenstaande is een uiterst beknopt overzicht en vooral het thema ziekte en voeding is een 

materie waar veel over te zeggen zou zijn. Doel van dit overzichtje is echter, dat uw interesse is 

gewekt en dat u weet dat er goede en minder goede combinaties kunnen zijn.  

 

Individueel zijn er grote verschillen, en waar de een zich wel bij voelt kan voor de ander een 

ziekmakende combinatie zijn. We kunnen dit laatste echter voor een groot deel voorkomen door 

aandacht te besteden en bewust te worden van datgene wat ons in leven houdt: onze voeding.  
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8. De voeding dient aangepast te worden aan het type mens, leeftijd, behoefte, 

arbeid, jaargetijde, landstreek en klimaat.  

 
Tot ver voor onze jaartelling zijn er systemen ontworpen om verschillende mensen onder te 

verdelen naar hun type.  

Hypocrates deelde de mensen reeds in naar twee constitutietypen en legde verband tussen 

gezondheid en de hoeveelheid en aard van het voedsel.  

Bij de MazdaznanIeer, die teruggrijpt naar bronnen tot 9600 v. Chr. werd door dr. med. O.Z.A. 

Hanish (1844-1936) dit verband opnieuw naar voren gebracht en het is, indien men 

geïnteresseerd is in gezondheid in het algemeen, bijna onmogelijk voorbij te gaan aan zijn 

uitermate belangrijke publicaties, die niet alleen handelen over voeding, maar over de gehele 

ontwikkeling van de mens. Deze leer is in de loop der eeuwen een bron geweest voor vele andere 

systemen en religies. Op een bijzonder duidelijke wijze komt hier o.a. ook het verband tussen 

mensentype en voeding naar voren.  

Het type mens wordt hier onderscheiden in drie hoofdgroepen, nl.: materieel, spiritueel en 

intellectueel.  

Ook het voedsel wordt verdeeld in deze drie groepen te wetten: het voedsel dat onder de grond, 

op de grond en boven de grond groeit.  

Neigt men meer naar een bepaald type, dan dient ook de voeding hiermee in overeenstemming te 

zijn om de mens in harmonie te laten komen en blijven. Natuurlijk zijn de meeste mensen 

gemengde typen; het is echter eenvoudig vast te stellen tot welk hoofdtype men behoort.  

De materiële mens heeft meer ronde vormen, de spirituele/emotionele neigt meer naar het ovale 

en de intellectuele mens, die dikwijls afhankelijk is van het goed functioneren van zijn denken, 

heeft in zijn bouw meer het vierkante, hij zal meer gebaat zijn bij fosfaatrijk voedsel zoals granen 

en fruit. De overwegend materiële mens heeft meer baat bij producten die onder de grond 

groeien, terwijl het spirituele type meer als hoofdvoedsel de verschillende soorten groenten in 
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zijn voeding kan laten domineren. Wilt u hier meer van weten, raadpleeg hierover dan de 

publicaties van Mazdaznan.  

 

Leeftijd  
Dat voeding ook aan de leeftijd aangepast dient te worden is voor velen natuurlijk al een bekende 

zaak. Kinderen hebben meer opbouwende stoffen nodig, vooral wat betreft eiwitten. Indien men 

kinderen laat kiezen uit gezond voedsel wordt dikwijls een verassend goede keus gemaakt.  

Dwing kinderen nooit om te eten, een kind vast zich soms gezond en eet zich daarna weer groot. 

Essentieel voor kinderen is dat ze hun keus kunnen maken uit gezond voedsel, ze verlangen dan 

ook veel minder naar snoep, etc.  

Naarmate we ouder worden hebben we dikwijls meer uitscheidende voeding nodig, met meer 

groenten en peulvruchten, terwijl ook fruit een belangrijker plaats kan gaan innemen. Vooral bij 

ouderen is dikwijls het mineraalniveau onvoldoende en een natuurlijk mineraal en 

vitaminesupplement doet bij aangepaste voeding soms wonderen.  

 

Jaargetijde, klimaat, landstreek  
Gebruik verse groenten, die in een voor dat moment geldend jaargetijde groeien, waarbij dan dus 

conserven, diepvries en dergelijke al direct buiten onze belangstelling vallen. Dat wil niet zeggen, 

dat u bijvoorbeeld geen sinaasappelen, citroenen, mandarijnen, ananas, avocado's, ongepelde rijst 

of eens een heerlijke groente uit Italië, Israël of Afrika zou mogen eten. Gezond verstand is ook 

hier weer onze beste gids, maar 's winters smaakt nu eenmaal erwtensoep met prei en knolselderij 

beter dan tomaten met komkommersla, terwijl stamppot van uien en winterwortelen (hutspot) een 

winterse lekkernij is. Er is een vrij grote keus op de markt van verse winterse groenten, 

bovendien zijn we hiermee nog goedkoper uit ook. Elk jaargetijde heeft zijn scala van 

mogelijkheden van eigen bodem en schenkt ons een uitgebreid assortiment van bijvoorbeeld 

koolsoorten met hun genezende werking (o.a. voor de maag); bijvoorbeeld: peulvruchten met 

aardappelen en wat rauwkost; rijst met biogarde, noten en appelen; brood met groenten en een 

gezellige saus.  

Indien we ons een weinig aanpassen aan wat de natuur ons op een bepaald moment biedt, dan zult 

u versteld staan van de mogelijkheden en de energie die we er voor terugontvangen.  

 

Arbeid  
Pas uw voedsel aan aan uw omstandigheden. Een atleet in training heeft meer nodig dan iemand 

die op kantoor werkt, ofschoon de kantoorwerker soms behoefte kan hebben aan meer bepaalde 

mineralen in verband met zijn denkwerk.  

De energie die een mens nodig heeft voor zijn levensverrichtingen kan worden uitgedrukt in 

Kilocalorieën = of 1000 cal. of Kilojoules. Hetzelfde kan worden gedaan voor voedingsmiddelen.  

De calorie is vrij algemeen bekend als de eenheid van warmte-energie en ook aan onze voeding 

wordt een dergelijke waarde toegekend. Momenteel wordt het S.I. stelsel van eenheden gebruikt 

(S.I. = Systême-International-d'Unites)  

De in de voedingsleer bekende calorie is hierbij vervangen door de joule resp. Kilocalorie 1000 

cal/Kilojoule 1000 joules ( 1 Kcal = 4,184 KJ); meestal wordt gerekend met een afgeronde 4,2.  

De aan voedingsstoffen toegekende energiewaarde is als volgt:  

1 gram koolhydraten = 4 Kcal of 17 KJ;  

1 gram eiwit  = 4 Kcal of 17 KJ;  

1 gram vet   = 9 Kcal of 38 KJ.  

Voor het vaststellen van cal. behoefte bestaan tabellen. Deze energiebehoefte varieert voor een 

mens, afhankelijk van leeftijd, geslacht, constitutie, lichaamsgewicht, verrichte arbeid, etc. van   

± 1500-4000 Kcal.  

De beste indirecte controle op de calorieën- of joulesbehoefte is het lichaamsgewicht.  

Iemand van het vrouwelijk geslacht, van 30 jaar met bijvoorbeeld iets overgewicht, en met matig 

inspannende arbeid kan een caloriebehoefte hebben van ongeveer 2000 Kcal of 8368 KJ .  
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Stel je nu aan de hand van deze tabellen je voeding samen uit rauwkost en eet je per dag niet 

meer dan 1500 Kcal, dan verbrandt het lichaam een deel van zijn opgeslagen reserves en we 

vallen af. Er schuilt hier echter geen addertje, maar een adder onder het gras!  

Wat magerder worden en gewicht verliezen mag dus beslist niet betekenen alleen maar minder 

eten, maar dient op de eerste plaats te zijn een anders eten.  

Als je minder gaat eten om gewicht te verliezen ben je waarschijnlijk net zo gevaarlijk en dom  

 

 

 
 

 

bezig, als dat je aspirine neemt voor je hoofdpijn of pillen voor je maagpijn. In beide gevallen ga 

je een symptoom onderdrukken, je legt een alarm van je lichaam het zwijgen op zonder te zoeken 

naar de werkelijke oorzaak. Er kan niet genoeg worden gewaarschuwd tegen het zo maar 

klakkeloos minder eten: 's morgens een sneetje toast met wat kaas en koffie, 's middags niet veel 

meer, want we moeten lijnen, dat is zo goed voor onze gezondheid. Dat er op deze manier 

tekorten ontstaan, waardoor soms na jaren ernstige problemen de kop op steken, is maar al te 

dikwijls een trieste realiteit en het is beter een pondje meer te wegen dan rond te lopen met 

chronische bloedarmoede.  

Zwaarlijvigheid is echter in 99% van de gevallen een symptoom, een waarschuwing, dat je op de 

verkeerde weg bent, dat je lichaam aan het ziek worden is. Elk dieet of regiem dat we hiervoor 

volgen is gevaarlijk, tenzij het ons lichaam (en geest) gezonder maakt. Volgepropt en ondervoed 

kunnen hand in hand gaan en door minder te eten vererger je je toestand alleen maar. Dik worden 

kan wel degelijk een teken zijn van tekorten, ofschoon het u misschien vreemd in de oren klinkt 

ook van een tekort aan vetten, omdat deze met de juiste vitaminen en mineralen essentieel zijn 

voor een goede zuurstofassimilatie in onze cellen. Er zorg voor dragen dat ons voedingspatroon 

volwaardig is en alle noodzakelijke vitaminen en mineralen, meervoudig onverzadigde vetten en 

eiwitten bevat, draagt er toe bij om ons ideale gewicht terug te krijgen of te handhaven. Indien dit 
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gepaard gaat met een verstandig meer bewegen, dan kan het bijna niet anders of de overtollige 

pondjes verdwijnen als vanzelf.  

 

Voedsel en onze hersenen  
Nu we toch onze gedachten laten gaan over arbeid en calorieën, is het zinvol te weten dat de soort 

voeding sterk van invloed kan zijn op onze wijze van werken.  

De mate van concentratie, aandacht of slapen wordt bepaald door bepaalde chemische 

veranderingen in onze hersenen, mede door hoeveelheid en soort voedsel kunnen we deze 

beïnvloeden.  

Eiwitrijke producten zoals vis, eieren, vlees, kaas, soja of melkproducten stimuleren het 

adrenerge systeem in onze hersenen en we zijn hierna zo'n 5 uur in staat tot geconcentreerde 

arbeid.  

Koolhydraatrijke voeding daarentegen zoals granen, aardappelen, macaroni, sla of fruit, 

stimuleren het cholinerge systeem, we zijn direct in staat om veel arbeid te verrichten, maar reeds 

na een uur daalt het bloedsuikergehalte sterk, we gaan ons slaperig voelen en zijn minder in staat 

tot geconcentreerde arbeid.  

Stoffen zoals cafeïne, theobromine en theofyline die o.a. voorkomen in koffie, thee en 

frisdranken werken eveneens in op onze hersenen, lichaamstemperatuur, orgaanfuncties, slaap-

ritme en daardoor op ons functioneren; de werking van deze stoffen is niet altijd gelijk en kan 

bijvoorbeeld in de avond veel sterker zijn dan op een ander gedeelte van de dag. Koffie en thee 

maken ook dat het glycogeen sneller uit lever en spieren verdwijnt.  

Samenvattend is het dus belangrijk te weten, dat hoeveelheid en soort voedsel bepalend kan zijn 

op onze wijze van werken, en vooral voor mensen met werk dat grote verantwoordelijkheid 

vraagt, kan het nuttig zijn hier rekening mee te houden.  

 

 

9. Voedsel dient die stoffen te bevatten die voor de bouwen onderhoud van ons                    

     lichaam noodzakelijk zijn.  
 

Het is een trieste zaak als je ziet, wat er zoal in onze magen verdwijnt en wat op geen enkele 

manier ook nog maar iets te maken heeft met voedsel. Ik doel hier op de eindeloze rij van stoffen 

welke we bijna ongemerkt voorgeschoteld krijgen door de industrie: anti-oxydatiestoffen, 

chemische smaakmakers, conserveermiddelen, kleurstoffen, kunstmatig bewerkte vetten, 

emulgators, kunstmatige zoetmiddelen, om nog maar niet eens te spreken van de onafzienbare rij 

chemische bestrijdingsmiddelen die we met onze voeding mee naar binnen krijgen.  

We mogen niet afgaan op hoe het voedsel er uit ziet of in welke aantrekkelijke verpakking het 

ons tracht over te halen, maar moeten vragen hoe het gekweekt is. Als uw lichaam u lief is, laten 

we dan beginnen met onze hersens te gaan gebruiken. Alles wat we doen hangt voor een groot 

deel direct of indirect samen met onze gezondheid. Eigenlijk is die toch een van de belangrijkste 

dingen die we bezitten.  

Ik zou dit hoofdstuk kunnen vullen met een lijst van minderwaardige rommel waar u op den duur 

alleen maar ellende van ondervindt.  

Het begint met een vaag je ontevreden voelen, met maar een beetje gebrek aan energie, met een 

moe en slaperig zijn, met maar een klein gebrek aan creativiteit. Maar de industrie weet wel raad. 

….en we worden overspoeld door miljoenen aan reclame: Drink pepsie .....gebruik fobsie…..dat 

geeft je energie!  

Hoofdpijn..... geen nood!!! Gebruik een pil tot je dood…… 

Denk na, voordat je grijpt naar koek, snoep, chips en alle mogelijke andere troep. Ja maar, wordt 

me dan tegengeworpen, als ik dat allemaal niet meer mag!  

Natuurlijk, u mag alles, u bent vrij in uw keus, dat is 't 'm juist, maar als je kiest, kies dan ook en 

maak je keus bewust, laat je niet beïnvloeden door al die onzin die alleen maar uit is op je zuur 
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verdiende geld. Kies tussen een vrij en gezond mens zijn, of voor een kant-en-klaar-pakje 

poedersoep.  

Natuurlijk kost dat moeite, moeite ook om iets goeds te creëren, maar we worden 's morgens niet 

wakker met een goudschat onder ons hoofdkussen. Alles wat de moeite waard is om te 

verkrijgen, daar moet op deze wereld voor gevochten worden.  

Er is nog avontuur, ...het is niet waar, wat de mensen je vertellen, dat het triest is om ons heen … 

Kom met me mee, ...je hoeft me niet te geloven, ...maar de wereld verandert als je het probeert. ...  

 

 

 

 

 
 

 

Kom met me mee, je hoeft niet te geloven. ..  

Kom met me mee en kijk om je heen. ..  

Met 't ontwaken begint de zon weer te schijnen. 

Bewust zijn in keus kleurt de wereld sereen.  

Laat je niet grijpen door kreten van demonen.  

Laat je niet leiden door vijanden van het licht. ..  

Kom met me mee, je hoeft alleen maar te kiezen. ..  

Ga tenslotte alleen. ..op de weg van je plicht 
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10. In bijna alle systemen en scholen vinden we argumenten tegen vleesgebruik  

 
We komen nu bij een onderwerp, waarbij voor velen bepaalde emoties meespelen. Voor mij is 

het moeilijk te begrijpen, dat bijvoorbeeld mensen die roken als argument hiervoor soms 

aanvoeren: 'Ik doe dit omdat ik het lekker vind en ik wil dit ook blijven doen, alle verdere 

argumenten daar wens ik niet over te praten, aan de toekomst wens ik niet te denken, punt uit.' De 

discussie, de gedachte-uitwisseling, het leren, je ontwikkeling, je contact met een ander standpunt 

is dan niet meer mogelijk. Aan bepaalde wetten kun je je echter niet onttrekken en de natuur zelf 

neemt dan, indien we bepaalde grenzen overschrijden, de zaak wel van ons over, maar zij is soms 

een harde leermeesteres, waar niet meer mee te praten valt als je bovenstaand standpunt inneemt.  

Ik wil u, in dit hoofdstukje helemaal niet over gaan halen om vegetarisch te gaan leven, 

bovendien zou me dat niet lukken ook. Ik wil echter wel graag een aantal misverstanden naar 

voren brengen, nl.:  

Van vlees krijg je energie en je wordt er sterk van. Antwoord: Eenvoudig niet waar.  

Uit ervaring kan ik u verzekeren dat sinds ik stopte met vleesgebruik, er bij mij een bijzonder 

goed merkbare toename is geweest van activiteiten.  

Laten we daarom eens een kundig en ook internationaal bekend geleerde aan het woord:  

'Hoe meer vlees men eet, des te kleiner wordt het prestatievermogen.  

Vlees geeft geen kracht.  

Het brengt te veel eiwitten in ons lichaam, het verstoort de voedingsbalans en geeft 

aanleiding tot rotting.  

De hoge voedingswaarde aan vlees toegekend, berust niet op onderzoek, maar op 

bijgeloof.'  

Dr. Max Bircher  

 

In Amerika werden proeven opgezet met studenten en door middel van fysiologische tests 

werden mensen die vlees gebruikten, vergeleken met vegetarische studenten. De vegetariërs 

wonnen met een gemiddelde van 69; de niet-vegetariërs hadden een gemiddelde van 38.  

Bij de Amerikaanse en Russische atleten wordt hiermee reeds lang rekening gehouden en bestaat 

de voeding voor een steeds groter deel uit rauwkost, fruit, granen en groenten.  

Vooral in sportkringen heerst nog veel de onjuiste opvatting, dat vlees zou bijdragen aan het 

leveren van prestaties, een opvatting die volgens recent wetenschappelijke onderzoekingen 

onjuist blijkt te zijn.  

Zelfs bij bodybuilders, gewichtheffers en boksers werden betere resultaten bereikt zonder 

vleesgebruik.  

Door de eeuwen heen vinden we vermeldingen over vegetarische diëten. In het eerste hoofdstuk 

van het boek Genesis wordt aan Adam de instructie gegeven: 'Zie, ik geef u al het zaaddragende 

gewas op de gehele aarde, en al het geboomte waaraan zaaddragende vruchten zijn, het zal u tot 

spijze dienen.' Nadat Adam uit de Hof van Eden werd verbannen wordt hiervan afgeweken.  

Ook bij de filosofen in het Midden Oosten en de Oriënt, in gebruiken van de Essenen en 

orthodoxe Joden, bij het Boeddhisme, Jaïnisme, Hindoeïsme, lang voor het Christendom en zelfs 

bij de oude Chinezen waren er al spreuken die het gebruik van vlees ontraadden. De Egyptenaren 

verbouwden reeds zeer vroeg graanproducten en de darminhoud van mummies wijst er op dat 

hun voeding voornamelijk plantaardig was. Bij de oude Perzen gebruikten de magiërs en leden 

van de priesterkaste geen vlees. Griekse filosofen als Socrates, Plato, Pythagoras, steunden deze 

opvatting als natuurlijk en hygiënisch en Pythagoras wordt soms wel de grondlegger van de 

vegetarische beweging genoemd.  

Van grote denkers kunnen we toch altijd wel wat leren: Zarathoestra, Boeddha, Confucius, 

Pythagoras, Hippokrates, Plato, Franciscus van Assisi, Voltaire, Jean Jacques Rousseau, Charles 

Darwin, Leo ToIstoi, Thomas Alva Edison, Bernard Shaw, Albert Schweitzer, Mahatma Gandhi, 

Albert Einstein, ieder van hen droeg op zijn geheel eigen wijze bij aan deze gedachte.  
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Er zijn bijzonder redelijke argumenten om ook onze gedachten hierover eens te laten gaan. Vlees 

blijft voor vertering veel te lang in de darmen, waardoor bederf ontstaat en dikwijls meerdere 

gifstoffen in het bloed komen. Het toenemend gevaar van verharding en dicht raken van onze 

bloedvaten, waardoor o.a. hartaanvallen kunnen ontstaan. Een boven houtskool gebraden 

runderlap bevat een zelfde hoeveelheid benzopyreen als van meer dan honderd sigaretten; 

benzopyreen is een sterk kankerverwekkende stof !  

Als het vet van dieren boven bepaalde temperaturen wordt verhit, zoals bij braden, wordt 

methylcholantreen gevormd; wanneer dit in bepaalde hoeveelheden aan dieren wordt gegeven 

ontwikkelt zich kanker.  

Salmonellose is een bacterieziekte die moeilijk te bestrijden is; de ziektekiemen worden in bijna 

alle dierlijke voedselsoorten gevonden.  

Trichinella spiralis, de voor de mens gevaarlijke parasieten, komen via dierlijk voedsel in ons 

darmkanaal en kunnen vandaar verhuizen naar de meest actieve spieren van ons lichaam. Er zijn 

de laatste tijd steeds meer aanwijzingen, dat een groot aantal ziekten, waaronder reuma, artritis en 

jicht, gunstig kunnen worden beïnvloed door de patiënt een vleesloos dieet voor te schrijven.  

Vooral ook de moderne bio-industrie heeft de argumenten tegen vleesgebruik doen toenemen. 

Reeds vanaf de geboorte worden de dieren gespoten met antibiotica en aan het voedsel worden 

chemische stoffen en hormonen toegevoegd, bovendien wordt dit voedsel zelf nog eens speciaal 

bespoten. Op weg naar het slachthuis wordt door de angst van het dier nog eens een extra grote 

hoeveelheid adrenaline in de bloedbaan gevormd. Dit modern groot brengen van dieren zonder 

ziekte blijkt, als men gaat praten met boeren, veeverkopende ondernemers, en mensen uit de 

veevoederindustrie, zo'n ongelooflijke omvang te hebben aangenomen, dat je er de haren van te 

berge rijzen.  

Dan zijn er nog sterke economische argumenten. Planten kunnen per hectare land meer dan 

2000000 cal. opbrengen, echter slechts zo'n 25% hiervan als we deze eerst aan dieren geven, deze 

gebruiken dus 1500000 cal. van de oogst van elke ha. Slechts 4% van deze calorieën door dieren 

verbruikt, vinden we terug in het vlees.  

Dan zijn er de ethische motieven. Veel mensen stellen eenvoudig, dat ze geen lijk willen eten, 

wat een dood lichaam in feite toch is.  

 

Veel filosofen en denkers stellen, dat onze voeding verstrekkende gevolgen heeft voor onze wijze 

van denken, en veel scholen voor ontwikkeling van de mens onderwijzen, dat je allereerst vooral 

door de voeding je lichaam dient te zuiveren, waardoor dan als vanzelf een betere gezondheid, 

een anders denken en energietoename ontstaat, bovendien zou het doden van dierlijk leven weer 

sterk ons denken beïnvloeden.  

Een paar raadgevingen zijn echter toch altijd wel zinvol en ik zou u willen aanbevelen om niet 

van de ene op de andere dag geen vlees meer te gebruiken. In het vlees bevinden zich bepaalde 

enzymen, welke bij de vertering van het voedsel een belangrijke rol spelen. Stop je ineens met 

vleesgebruik, dan zijn de darmen dikwijls niet meer in staat deze stoffen zelf te vormen, met als 

gevolg bepaalde storingen. Bewandel daarom altijd de weg van de geleidelijkheid en vervang 

bijvoorbeeld eens een of twee maal in de week de vleesmaaltijd door goede plaatsvervangende 

voeding, zoals sojabonen met wat gember, uitjes en sojasaus. Eet daarbij veel verse groenten en 

langzaam zult u merken, dat dat vlees helemaal niet zo lekker en belangrijk is als u eerst dacht. 

Draag altijd zorg voor goede plaatsvervangende producten en neem in iedere maaltijd een 

toereikende hoeveelheid bouwstoffen op. Melk, graanproducten, eieren, gistvlokken, soja, 

peulvruchten, noten, aardappelen en groenten vormen uitstekende en volwaardige 

proteïnebronnen, maar gebruik die dan ook en Iaat niet zomaar zonder meer uw vleesvoeding 

weg.  

Samenvattend kunnen we zeggen dat er nogal wat bijzonder redelijke motieven zijn om tot 

vegetarische voeding over te gaan, en soms kan een van deze motieven al doorslaggevend zijn.  
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En voor de lekkerbekken onder ons mag ik u misschien verklappen, dat ik mijzelf tot een der 

vooraanstaanden reken; een goede vegetarische maaltijd kan werkelijk geweldig lekker zijn, maar 

hij moet met liefde, fantasie en een beetje kookkunst worden bereid.  

 

 

11. Rauwkost en vruchten spelen een belangrijke rol  

 
Evenwicht in onze voeding is een eerste vereiste voor evenwicht in ons lichaam. Dit evenwicht is 

echter ook te verstoren door een teveel aan rauwkost en er is naar mijn mening geen enkele reden 

om uitsluitend rauwkost te gebruiken, tenzij bepaalde ziektebeelden dit verlangen. Bepaalde 

vormen van fanatisme zijn ook voor wat betreft onze voeding misplaatst.  

Rauwkost en vruchten zijn echter van bijzonder belang voor ons lichaam omdat de vitaminen-

mineraal-verhouding hier o.a. nog onverstoord aanwezig is, en de hoeveelheden meestal veel 

hoger zijn bij gekookt voedsel. Vooral ook zijn in rauw voedsel latente energieën en krachten 

aanwezig, die ons lichaam in staat is op te nemen. Rauw voedsel heeft ook een soort bezemeffect 

en zuivert onze spijsvertering, het voorkomt vergiftiging en constipatie. (verstopping) Onze 

spijsvertering heeft soms meer arbeid te verrichten met het verteren van bepaalde soorten 

rauwkost en verbruikt dan meer calorieën dan een bepaalde voeding bevat. (bijvoorbeeld selderij) 

Andere soorten rauwkost zijn rauw weer lichter verteerbaar , dan dat men de groente kookt, ik 

denk hierbij aan bepaalde koolsoorten die vooral bij maagklachten door koken moeilijker 

verteerbaar worden.  

Een wet in de fysiologie zegt: 'De functie vormt het orgaan,' voor onze spijsvertering geldt dit 

evenzo en deze kan dikwijls belangrijk versterkt worden door juist gedoseerde rauwkost.  

Maagpatiënten die soms geen hap meer kunnen verdragen, kunnen dikwijls ongelooflijk worden 

verbeterd en zelfs genezen door op de juiste wijze aan te vangen met fijngemalen 

rauwkostvoeding. Rauwkost schept ook een gunstig milieu voor een gezonde darmflora. Rauwe 

groenten of vruchten bevatten voor ons lichaam uiterst belangrijke fermenten. Laat daarom iedere 

maaltijd vergezeld gaan van een rauwkostschoteltje van liefst verschillende groenten. Fleur uw 

broodmaaltijd eens op met tomaten, komkommer, krop- en veldsla. Ook een broodbeleg van 

gekiemde zaden, gekookte of verse groenten met wat koudgeperste olie en citroen of een sausje 

met tahin (een sesamzaadpasta) is een lekkernij. Vervang de van chemicaliën verzadigde 

frisdranken, die dikwijls niets natuurlijks meer hebben, door heerlijke uitgeperste vruchten, en er 

is echt niets op tegen dat u in plaats van de (meestal slechte) koffie of thee die u op uw werk 

drinkt, een sinaasappel of grapefruit uitperst. Met zo'n handig plastic citroenpersje en een paar 

sinaasappelen in een plastic zak in uw bureaulade hebben we een heerlijk glas vers geperst 

vruchtensap zodra we maar wensen. Een klein beetje moeite mogen we best doen voor onszelf, 

en u zult zien en constateren dat indien de anderen het op het eind van de dag niet meer zien 

zitten u nog fit en monter uw werk verlaat. Probeer uw voedsel ook verstandig te verdelen. Een 

verse salade zal voor velen die 's middags werken niet mogelijk zijn, dat komt dan mooi uit, 

omdat vruchten en groenten niet samengaan zoals we gezien hebben. Laat uw broodmaaltijd eens 

vergezeld gaan met iedere dag wat andere vruchten, we kunnen dan 's avonds genieten van onze 

verse groenten. Van belang is ook hier weer een bepaald evenwicht, dat voor ieder mens toch 

weer anders is. Granen, vruchten of groenten kunnen ons evenwicht herstellen en naarmate we 

gevoeliger worden door zuivere voeding, kunnen we meer trek krijgen in het een of het ander. Er 

zijn tijden dat we helemaal niet verlangen naar bijvoorbeeld sinaasappelen, ze smaken gewoon 

niet, en dan opeens heb je wel trek in een kilo per dag; ga gerust af op deze signalen van uw 

lichaam, het is de beste wegwijzer. Hebben we echter nog een sterke behoefte aan zoet, zout, 

sterke kruiden, alcohol of sigaretten, dan is dat dikwijls een teken dat uw mineraalbalans 

verstoord is en het is zinvol om daar eerst aan te gaan werken alvorens we het besluit nemen 

hiermee te stoppen. Mogelijk is het u ook niet onbekend, dat bepaalde geneesmiddelen vitaminen 

vernietigen: Aspirine bijvoorbeeld kan de uitscheiding van vitamine C verdrievoudigen, 

barbituraten kunnen het calciumniveau aantasten, laxeermiddelen verstoren de calciumfosfor-
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stofwisseling, antibiotica kan het lichaam van belangrijke B-vitaminen en kalium beroven, er is 

geen enkel geneesmiddel zonder schadelijke bijwerking!  

 

Alcohol beschadigt niet alleen onze hersencellen en bloedvaten maar tast ook onze lever aan en 

berooft het lichaam van vitamine B1 B2, B6, B12, foliumzuur, vitamine C en K en tast o.a. de 

mineraalhuishouding van zink, magnesium en kalium aan! Bepaalde vitaminen schijnen echter de 

behoefte aan alcohol weer te verminderen! Cola, koffie, chocolade belasten zwaar ons endocriene 

systeem en kunnen mogelijk bijdragen aan prostaataandoeningen, hartinsufficiëntie, verlies van 

eetlust, geïrriteerdheid, slapeloosheid en vernietigen weer bepaalde vitaminen. Ik wil hier niet 

ingaan op de waslijst van schadelijke gevolgen door het roken, maar elke sigaret tast op cellulair 

niveau, op meerdere wijzen tegelijk, onze zuurstofvoorziening aan! Bovendien berooft elke 

sigaret uw lichaam van 25 mg. vitamine C en ik zou rokers willen bezweren dat het noodzakelijk 

is om in het bijzonder antioxidanten, zoals vitamine A, C, E en selenium te gebruiken.  

Er zou een lijst gemaakt kunnen worden van vage en ook ernstige afwijkingen, die gunstig 

kunnen worden beïnvloed door wijzigingen in het voedingspatroon. Het is daarom zinvol om te 

weten, dat er momenteel methoden bestaan om eenvoudig van heel uw lichaam een 

mineraaloverzicht te maken, zonder dat u daarvoor de deur uit hoeft. Met een nieuwe in Amerika 

toegepaste methode is het nl. mogelijk om een klein stukje haar in een envelop op te zenden, dat 

wordt onderzocht en waarna u een uitgebreid rapport ontvangt over:  

 

-de hoeveelheid van elk mineraal in uw lichaam; 

-de hoeveelheid die voor iemand van uw leeftijd en geslacht normaal is;  

-de hoeveelheid giftige metalen in uw lichaam aanwezig;  

-in hoeverre eventuele afwijkingen ernstig zijn;  

-de onderlinge verhouding van de mineralen (dit kan erg belangrijk zijn, omdat ze elkaars      

 werking sterk beïnvloeden) 

-bovendien ontvangt u adviezen om een en ander eventueel te corrigeren; rauwkost 

 of vruchten kunnen ons dan weer op weg helpen om een eventueel verstoord  

 evenwicht te corrigeren.  

Het adres hiervoor vindt u achterin dit boekje.  

 

 

 

12. Bijzonder waardevolle bestanddelen ontstaan bij het laten ontkiemen van 

bepaalde zaden  
 

Zaden, zoals erwten, bonen, boekweit, fenegriek, tuinkers en vele andere zijn niet alleen als zaad 

te gebruiken, maar we kunnen ze ook laten ontkiemen en daarna eten. Dit is niet iets van de 

laatste tijd; duizenden jaren voor onze jaartelling was dit gebruik al bekend en zowel de oude 

Chinezen als de Azteken in Mexico maakten hiervan gebruik. Vooral door het Indisch en Chinees 

eten is bij ons taugé bekend geworden. Er is echter een scala van zaden die we eenvoudig zonder 

hulpmiddelen in de keuken kunnen laten ontkiemen, waardoor zeer waardevolle stoffen blijken te 

ontstaan.  

Eiwitten en zetmelen blijken voor ons lichaam, door het ontkiemen, veel bruikbaarder te worden 

en worden lichter verteerbaar en ook het gehalte aan vitaminen neemt met het ontkiemen sterk 

toe, bovendien kunnen de meeste kiemen rauw worden gegeten. Het blijft iedere keer weer een 

wonder als we een paar nietszeggende zaadjes enkele dagen vochtig houden en ineens komt daar 

dan het frisse groen van de lente in ieder jaargetijde binnen ons bereik. Het handigst zijn de 

daarvoor speciaal gemaakte kiembakjes, die dikwijls uit meerdere verdiepingen bestaan, 

waardoor je de hele week deze verse vitaminen aan je maaltijd kunt toevoegen, maar ook lege 

jampotjes of een bakje aarde zijn goed te gebruiken. Het beste is zelf wat te experimenteren, dan 

kan het bijna niet anders of je wordt enthousiast. Wist u, dat het gehalte aan vitaminen soms wel 
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6 maal zo hoog wordt, dat het vitamine A-gehalte tot 300% kan stijgen, dat bepaalde voor ons 

lichaam onmisbare enzymen ontstaan, en kiemen rijk zijn aan B-vitaminen, aminozuren en vele 

andere essentiële stoffen?  

 

 

 

Regels voor het ontkiemen zijn:  

 

-zaad enkele uren laten weken;  

 

-water afgieten, zaad in een zeefje 

afspoelen;  

 

-twee maal per dag afspoelen en 

zorg dragen voor voldoende 

ventilatie;  

 

-zijn de zaadjes uitgekomen en de 

kiemen zo'n twee cm. hoog, dan 

een paar uur in het licht zetten, dan 

worden ze groen.  

 

 

Paprika's, tomaten etc. kunnen we heerlijk vullen met kiemen. Wat kiemen door de sla maakt 

deze waardevoller en lekkerder, maar ook gewoon met wat olie en citroen of met een 

zelfgemaakte mayonaise op de boterham zijn ze niet te versmaden. Bij kiembakjes wordt meestal 

het afgietwater opgevangen, dit is voor zover ik weet voor ons niet meer geschikt, maar als u het 

aan de planten geeft zijn ze u er dankbaar voor en varen er wel bij. Alle zaden moeten wel zo 

natuurlijk mogelijk zijn dus bijvoorbeeld haver altijd de hele korrel, rijst ongepeld, boekweit nog 

in de dop, etc. Sommige spruiten, zoals van kikkererwten en bonen, hebben een wat sterke smaak 

indien ze rauw worden gegeten, even door kokend water halen maakt deze dan beter eetbaar.  

 

Hieronder een lijst van de meeste voor ons doel geschikte zaden.  

 

Peulvruchten  Granen  Zaden  

Adukiboontjes  Boekweit   Fenegriek  

Alfalfa   Gerst    Lijnzaad  

Bruine bonen   Gierst    Mosterdzaad  

Erwten   Haver    Pompoenzaad  

Kapucijners   Rogge    Radijszaad  

Katjang idjo (taugé)  Rijst    Sesamzaad  

Linzen   Tarwe    Tuinkers  

Sojabonen      Zonnebloempitten  

Witte bonen  

 

Overdenk bij een en ander dat een teveel, ook van het goede, ons evenwicht verstoort, en dat 

indien we uitsluitend kiemen zouden gebruiken dit er toe zou bijdragen om snel onze balans te 

verstoren.  
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Evenwicht in onze voeding  

 
Gezondheid wil zeggen evenwicht, een harmonie tussen lichaam en geest. Harmonie existeert 

niet zonder vrede; om vrede te ervaren en uit te dragen dient er op de eerste plaats een vrede te 

zijn in onszelf, dit houdt ook in een chemische vrede of balans in ons eigen lichaam. Vrede in 

onszelf is niet mogelijk zonder een juist evenwicht, en een juist evenwicht vindt altijd plaats 

tussen twee tegenstellingen. Nergens vinden we dit principe van tegenstellingen, evenwicht en 

harmonie beter, duidelijker en helderder weergegeven dan in de leer van Yin en Yang uit het 

verre Oosten. Het is niet mogelijk je te verdiepen in welk systeem voor gezondheid dan ook en 

hier aan voorbij te gaan! Het is de grote verdienste van o.a. Georges Ohsawa en Michio Kushi dat 

zij ons weer hebben gewezen op dit oeroude, ja eeuwige principe. Iedere disharmonie, alle 

ziekten, elk ongeluk is volgens deze leer het gevolg van een verkeerd gedrag, van een verkeerde 

handeling. Echter door de eeuwige natuurwet van oorzaak en gevolg kan het niet anders, of vroeg 

of laat komen de gevolgen van dit verkeerd handelen weer neer op onze eigen schouders. We zijn 

maar al te veel hier in het Westen geneigd te denken 'Och, dat zal wel zo'n vaart niet lopen', maar 

de rekening van ons verkeerd handelen wordt ons feilloos gepresenteerd en we vinden nergens 

zoveel ziekenhuizen, geneesmiddelen, politie, gevangenissen, geesteszieken, apotheken, 

verdovende middelen, wapens, kazernes, etc. als in ons verlichte Westen!  

In het oude Japan werd eten en drinken beschouwd als een goddelijke levenskunst en in de 

Japanse Zen-kloosters vonden we deze levensstijl terug. Sjozin - Rjori wil zeggen, kookkunst die 

het oordeel verbetert, die ons de weg wijst ver van ziekten of gebreken, terug naar gezondheid, 

geluk, harmonie en evenwicht. Als we werkelijk nadenken dan moet het ons toch duidelijk 

worden, dat we niet kunnen genezen zonder onze mentaliteit te veranderen, zonder ons denken te 

genezen. Wil je daarom je problemen met je gezondheid genezen, je vitaliteit behouden en 

gezond blijven zonder kwalen, dan is er maar een oplossing nl. ga keihard op zoek naar de 

oorzaak van je problemen.  

Wil je verdoofd worden en er weer nieuwe problemen en ziekten bij krijgen, volg dan de weg om 

je symptomen te onderdrukken. Het is hoopvol voor ons allen, dat de eerste stap, de eerste fase, 

om ons te verheffen kan bestaan uit een simpele handeling nl. evenwicht brengen in ons 

fundament de voeding.  

We moeten dit echter wel willen en er ons voor open stellen. Raak je mentaliteit aan met de 

toverstaf van je wil, wordt weer jong en enthousiast als in je jeugd, duik in de studie hierover, ga 

weer op avontuur, verwijd je horizon.  

Het zou van zelfoverschatting getuigen, indien ik in deze kleine gids zou proberen u duidelijk te 

maken, wat dit evenwicht inhoudt; het is bovendien verschillend voor ieder van ons, er zijn echter 

vaste fundamenten. De oude Hindoe-wijzen geloofden dat God op aarde vertegenwoordigd was 

in het graan. Laat de verschillende graansoorten, welke hiervoor al genoemd werden, domineren 

in je maaltijd, groenten worden gebruikt om de granen aan te vullen. Te veel vruchten kunnen 

wel degelijk ook ons evenwicht verstoren en we doen er dus goed aan deze met mate te 

gebruiken. Drink niet tijdens de maaltijden en overdenk, dat het veel zinvoller is om te genieten 

van wat moeder natuur ons schenkt, dan om slaven te worden van personen of regels die ons 

voorschrijven wat wel en wat niet mag, ook uitersten veranderen in hun tegenstelling, daarom is 

soepelheid, ook met je zelf, een sleutel tot succes. Studie leert ons zonder twijfel zelf een juist 

evenwicht te handhaven ook voor wat betreft onze voeding. Ziekten worden ook hier gezien als 

een verstoord evenwicht, zij kunnen niet ontstaan indien niet eerst een voedingsbodem wordt 

geschapen. Naarmate de balans meer eenzijdig verstoord wordt door onevenwichtige voeding, 

zullen bepaalde ziekten meer mogelijkheden krijgen zich te ontwikkelen. Omgekeerd kan bij een 

ziek, dus zich uit evenwicht bevindend lichaam, door middel van de voeding de balans weer 

worden hersteld, waardoor de ziekte zich niet meer 'thuis' zal voelen en tenslotte zal verdwijnen. 

Om ons op weg te helpen worden aan de verschillende voedingsmiddelen ten opzichte van elkaar 

Yin en Yangwaarden toegekend. Achterin dit boekje vindt u hierover een summier overzicht; een 
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tabel kan echter alleen maar een algemeen beeld geven en het is veel zinvoller om door kennis en 

intuïtie uw persoonlijke behoefte vast te stellen dan om uitsluitend een lijst te raadplegen.  

 

 
 

 

Voedingssupplementen en 'wondervoedsel;  
 
Een voedingssupplement is een capsule, tablet of poeder waarin essentiële voedingsstoffen zoals 

vitaminen, mineralen, enzymen, etc. zijn verwerkt en waarin zich een hogere concentratie van 

deze stoffen bevindt dan die voorkomt in hun natuurlijke omgeving. Onder normale 

omstandigheden hebben we, indien we volwaardig en verantwoord eten, deze extra toevoegingen 

niet nodig. Er zijn echter een aantal omstandigheden, dat het wel degelijk zinvol kan zijn deze 

supplementen te gebruiken. De massale bewerkingen van ons voedsel, het sterk teruglopen van 

de voedingswaarde door verkeerde kweekmethoden, stress en spanningen, tegennatuurlijke 

leefgewoonten en omstandigheden, milieuvervuiling en vele andere externe factoren dragen er 

toe bij, dat onze balans wordt verstoord. Er zijn mensen die gedurende langere tijd, door welke 

omstandigheden dan ook, hun voeding hebben verwaarloosd. Bij regelmatig intensieve 

sportbeoefening, veel transpireren, nachtarbeid, alcohol en/of druggebruik, roken, veel koffie 

drinken, veel televisie kijken, het gebruik van geneesmiddelen, lijnen, milieuvervuiling, etc. heeft 

het lichaam een grotere behoefte aan bepaalde vitaminen en mineralen. Het kan daarom zinvol en 

zelfs noodzakelijk zijn om deze stoffen aan onze voeding toe te voegen. Indien extra vitaminen en 

mineralen worden gebruikt, neem dan altijd die, die op natuurlijke wijze zijn samengesteld. Er 

zijn subtiele verschillen tussen natuurproducten en synthetische preparaten, en zelfs als de 

chemische analyse van twee stoffen hetzelfde lijkt, blijkt het lichaam meer gebaat en moet de 

voorkeur worden gegeven aan, op natuurlijke wijze samengestelde producten. Synthetische 

vitaminen kunnen zelfs giftige reacties veroorzaken, hetgeen bij natuurlijke vitaminen praktisch 

niet voorkomt. Probeer echter altijd geleidelijk deze supplementen weer te vervangen door 

natuurlijk voedsel.  
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'Wondervoedsel.' Er zijn een aantal soorten voedsel welke we met recht wondervoedsel zouden 

kunnen noemen. Men kan ze dagelijks gebruiken, zonder dat ze ons gaan tegenstaan of mengen 

met dranken, pap, soep of vruchtensappen. We kunnen ze ook gewoon met wat water nemen en 

moeten ze natuurlijk niet verhitten. Als u ze dagelijks gebruikt moet uw gezondheid gewoon 

toenemen, u zult er zich belangrijk beter bij voelen en er jonger en jeugdiger uit gaan zien, terwijl 

allerlei kwalen soms verdwijnen als sneeuw voor de zon!  

 

Biergist. Soms ook wel voedingsgist genoemd en verkrijgbaar als poeder of vlokken bij 

reformhuizen. Vermijdt levende bakkersgist omdat dit de B-vitaminen in de darmen aantast. Het 

bevat 16 aminozuren, is een uitstekende bron van eiwitten en bevat weinig koolhydraten. Het is 

een der rijkste bronnen van organisch ijzer, bevat meer dan 14 belangrijke mineralen en het bevat 

meer dan 16 vitaminen, waaronder een groot gedeelte van het B-complex. Het kan werkelijk 

wonderen verrichten! Omdat het ook fosfor bevat is het raadzaam, om bij het gebruik extra 

calcium aan het dieet toe te voegen, en dit nooit te combineren met alcohol.  

 

Kelp, zeewieren. Dit is werkelijk een verbazend voedsel met een enorme schat aan, voor ons 

lichaam essentiële mineralen. Het bevat meer jodium dan enig ander voedingsmiddel en het is 

een rijke bron van calcium, fosfor, ijzer, natrium, kalium, magnesium, zwavel, chloor, mangaan, 

koper, zink en vele andere stoffen, welke onmisbaar zijn voor de groei en onderhoud van ons 

lichaam. Zeewieren houden ons gezond en brengen genezing bij tal van kwalen, zij zuiveren ons 

bloed en beschermen ons tegen ziekten, kortom, zij brengen ons gehele organisme in een beter 

evenwicht. Gebruik het iedere dag en de positieve resultaten zullen niet uit blijven!  

 

Alfalfa. Deze nog niet zo lang geleden herontdekte plant bevat niet alleen een aantal belangrijke 

enzymen, maar elke 100 gram bevat ook zo'n 8000 I.E. vitamine A, 20000-40000 I.E. vitamine 

K; het is bovendien een belangrijke bron van vitamine B6, E, D, kalk en fosfor. Het wordt 

gebruikt als middel tegen verschillende kwalen. Het is eenvoudig thuis te kweken en smakelijk 

door salades of als broodbeleg.  

 

Tarwekiemen. Tarwekiemen zijn een bijzonder rijke bron van vitamine E, en alleen daarom al 

zouden we ze regelmatig moeten gebruiken. Ze bevatten echter bovendien belangrijke eiwitten, 

vele vitaminen van de B-groep, ijzer, calcium, fosfor, natrium, kalium, magnesium en vele andere 

heilzame stoffen en behoren daarom tot het onmisbare voedsel. U kunt ze door de pap, soep en 

havermout doen, echter nooit meekoken, ook kunnen er koekjes en heerlijke cakes van gemaakt 

worden. Ze zijn verkrijgbaar in iedere reformzaak.  

 

Lijnolie. De vetstofwisseling heeft in ons lichaam een bijzonder belangrijke functie. Door de 

juiste vetten te eten kan men zelfs slanker worden en voorkomen we vele problemen met onze 

gezondheid. Lijnolie bevat meer dan 80% meervoudig onverzadigde vetten, ongeveer 50 gram 

per dag is een redelijke hoeveelheid.  

 

Knoflook. Deze medicinale plant heeft een aantal voortreffelijke eigenschappen. Het heeft de 

naam bloeddrukverlagend te werken en is sterk ontgiftend, het schijnt aderverkalking tegen te 

gaan en werkt in het algemeen reinigend. Persoonlijk ben ik er niet voor om het dagelijks te eten, 

maar als kuur kan het zeer heilzaam werk doen. Gebruik het één keer in de week rauw door de 

salade of eens een dag of drie achter elkaar, dan is de werking sterker dan dat we het regelmatig 

eten. 

  

Soja. Soja is een der beste voedselbronnen die er bestaat. Niet alleen bevat het volwaardige 

eiwitten, mineralen en vitaminen, maar het heeft ook voedingsstoffen waarbij sprake is van een 

bijzonder evenwicht. Soja-lecithine voorkomt het afzetten van bepaalde stoffen in de 

aderwanden. Om tot op hoge leeftijd gezond en fit te blijven, kan het gewoon niet worden gemist. 
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Het zijn bonen waarvan verschillende soorten in de handel zijn, en we kunnen er van alles van 

maken. Gebruik het minstens één of twee maal per week!  

 

Gefermenteerde voeding. In bepaalde gefermenteerde voeding zijn stoffen tot rijping gekomen 

die bijzonder zinvol op ons in kunnen werken. Ik denk hierbij niet alleen aan enkele exotische 

producten uit de Japanse keuken zoals tamari (shoyu), maar vooral ook aan voeding uit onze 

naaste omgeving zoals zuurkool, kwark, Dickmilch, karnemelk en biogarde. Deze laatste 

bevatten meer rechtsdraaiend melkzuur , hetwelk meer 'lichaamseigen' is en gemakkelijker wordt 

opgenomen. Tamari wordt gemaakt van sojabonen en ontvangt zijn smaak tijdens een langdurig 

melkfermentatieproces; het maakt onze spijzen pittiger, fijner van smaak en lichter verteerbaar. U 

kunt het met nog enkele andere gefermenteerde producten in iedere natuurwinkel vinden. Geef 

enkele van deze producten een vaste plaats in uw voedingspatroon, waardoor dit volwaardiger en 

smakelijker wordt.  

 

 

Wat we beter niet kunnen gebruiken  
 
Na voorgaande hoofdstukjes zal het u duidelijk zijn, dat het niet zinvol is om minderwaardige 

producten tot ons te nemen. Voor ons 'ruimtevoertuig', onze tempel, ons lichaam (en onze geest), 

is alleen het beste, het zuiverste, goed genoeg en indien we zorg dragen voor een goed 

uitgebalanceerde voeding, dan worden veel dingen eenvoudiger. We zullen langzaam vaststellen 

dat de drang naar zoetigheden, alcohol, roken en vele andere schadelijke stoffen langzaam 

afneemt. Dikwijls is de lust hiertoe zonder meer terug te voeren naar een gebrek aan vitaminen en 

mineralen en brengen we onze voeding in evenwicht, dan verdwijnen veel problemen als sneeuw 

voor de zon. Nu moet u niet denken dat dit een zaak is van enkele dagen; ons lichaam past zich 

langzaam aan en daarom moeten we niet proberen om alles ineens te willen. Indien u nog rookt 

accepteer dit dan en vang aan uw voedingspatroon zo gezond mogelijk op te bouwen, dat is de 

basis van waaruit we verder kunnen gaan.  

Probeer eens na te gaan aan welke vitaminen u door uw levenswijze gebrek zou kunnen hebben, 

laat eens een haartest maken, verdiep u eens in wat uitgebreidere literatuur hierover, ga een meer 

bewuste keus maken, doe vooral de ademhalingsoefening welke beschreven is in het begin van 

dit boekje, en u zult merken dat langzaam, zonder problemen, uw kijk op deze dingen verandert 

en uw behoefte aan ongezonde prikkels gaat afnemen. Mogelijk gaat u niet te laat naar bed, en 

maakt u na enige tijd een wat bewustere keuze voor wat betreft uw voedsel en langzaam beginnen 

we aan ons avontuur.  

U gaat er over nadenken en misschien doet u bijvoorbeeld de dingen waar u meer bezig bent voor 

een deel weer teniet door roken. Besluit nog niets, maar wordt u langzaam bewust wat u bezig 

bent te doen, denk er over na, kijk naar uzelf, zie uzelf reageren. Wacht dan op een stabiele 

periode met weinig spanningen of problemen, leef daar langzaam naar toe, terwijl u iedere dag 

uw beslissingen meer vorm geeft, neem dan pas, als u er helemaal, maar dan ook helemaal achter 

staat, een besluit, en u zult merken dat u met het betere fundament van goede voeding de 

problemen, die eerst nog huizenhoog leken, eenvoudig aankunt, de dingen gebeuren als vanzelf, 

terwijl we eerst nog dachten dat we het nooit zouden kunnen. Denken dat we het niet kunnen is 

trouwens een negatieve gedachte die werkelijk maakt, dat we het ook niet kunnen; andersom 

werkt het echt ook: denken dat we het kunnen maakt werkelijk, dat we het kunnen, en enkele 

malen per dag opschrijven wat we willen bereiken, 's avonds voor het slapen gaan enkele malen 

herhalen wat we willen, kan bergen verzetten en wonderen bewerkstelligen!  

U kunt alles, maar we moeten er wel de voorwaarden voor scheppen. Doe nooit of wil nooit twee 

dingen tegelijk, eerst het ene en als dat helemaal klaar is pas het volgende.  

Kom nu niet aan met het dooddoenertje van de zwakkeling: 'als ik dat allemaal niet meer mag, 

dan is er geen aardigheid meer aan'. Dit is zonder meer een grote leugen, u mag op de eerste 

plaats alles, en er is veel meer aardigheid aan alles als je je niet duf en ongelukkig voelt, als je 
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trilt van energie en gewoon niet moe kunt worden. Je kunt veel meer van je leven genieten met 

een gezond en vitaal lichaam waar je letterlijk alles mee kunt doen, dan met een kwijnend geval 

dat op een laag pitje wordt gehouden door alle mogelijke rommel die je erin stopt!  

Als je de verschillende seizoenen weer kunt ruiken, als je weer haarfijn het verschil kunt voelen 

van de sfeer die iedere avond weer anders is in de natuur, als je je weer kunt geven aan anderen, 

als je weer respect hebt voor jezelf, als je je weer verbonden gaat voelen met bloemen en planten, 

als je weer een groot gedeelte van de dag loopt te zingen in jezelf, als je weer kunt glimlachen 

over al die kleine dingen die je je eerst zo aantrok, als je. ...Ja, als je je weer gezond en gelukkig 

kunt voelen, dan krijgt je leven pas echt zin.  

Afstand nemen van ongezonde gewoonten maakt ons alleen maar veel rijker, je krijgt enorm veel 

terug en veel meer dan wat je liet vallen.  

Mij hoeft u niet te geloven, niets moet je geloven, wat je doen kunt is er aan beginnen, dan pas 

kun je zelf ervaring opdoen, dan pas weet je…. Die ervaring kun je tenslotte weer uitdragen, 

waardoor we ons uiteindelijk allemaal gelukkiger gaan voelen. 
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Schadelijke producten 
  
Suiker  

Of we ons goed of slecht voelen, normaal of met een tik, rustig of nerveus, geïnspireerd of leeg, 

zwak of sterk, vol plannen of zonder initiatief, het hangt allemaal voor een groot gedeelte af van 

wat we in onze mond stoppen. Niet voor niets plaatsen we suiker als eerste op onze lijst, het is 

een langzaam slopende drug die systematisch ons organisme ondermijnt, aantast en kapot maakt. 

Het is een dood produkt van de chemische industrie, alle levensenergieën zijn er aan onttrokken, 

wantrouw iedereen die u iets anders probeert wijs te maken!  

De ellende van suiker is, dat we niet ogenblikkelijk stuiptrekkend neervallen als we het 

gebruiken, het sloopt ons organisme daarentegen over een periode van tientallen jaren.  

Stel u eens een balansweegschaal voor welke in evenwicht is. (beide schalen van de balans 

hangen op gelijke hoogte). Laat nu eens een vrij zwaar gewicht op de ene zijde van de schaal 

vallen, zonder dat u weet welk gewicht het was,maar slaat de schaal te ver door, dan ontstaat er 

een kortsluiting die u ten koste van alles moet voorkomen. Probeer dan zo snel mogelijk de 

balans tussen beide schalen weer te herstellen, in paniek als het ware, want uit balans raken 

betekent hier werkelijk leven of dood, bewusteloosheid of concentratie. U begrijpt natuurlijk al 

wat er gebeurt met onze weegschaal, in paniek slaat ze te ver door naar de ene kant, gevolgd door 

een te ver door slaan naar de andere kant en het kan een hele tijd duren voor we onze balans weer 

hebben teruggevonden.  

Zo ongeveer reageert ook uw lichaam, door directe toediening van suiker. Ons gehele subtiele 

evenwicht wordt volkomen ontregeld, er ontstaat een te sterke verhoging van het 

bloedsuikergehalte, dit wordt geregistreerd, de alvleesklier wordt sterk overbelast en er komt te 

veel insuline in het bloed, wat weer tot gevolg heeft een te laag bloedsuikergehalte, dit moet weer 

door een ander deel van de alvleesklier teniet worden gedaan, enz. Nieren worden zwaar belast, 

van bijnieren en bijnierschors wordt een te sterke reactie verlangd, waardoor klachten kunnen 

ontstaan als vermoeidheid, neerslachtigheid en angsttoestanden. 

  

We weten soms zo weinig af van ons wondermooie voertuig. Onze spijsvertering kan volwaardig 

voedsel zoals granen, groenten, bonen en vruchten door een subtiel proces op een natuurlijke 

manier in glucose veranderen, indien de noodzakelijke stoffen hiervoor voor handen zijn; suiker 

is echter ontdaan van alle hiervoor nodige begeleiders, en deze voor ons lichaam giftig geworden 

stof kan alleen nog omgezet worden door aan zijn omgeving, ons lichaam dus, de voor 

verbranding noodzakelijke vitaminen en mineralen te onttrekken. Op de eerste plaats is suiker dus 

verantwoordelijk voor sterke overbelastingen en ondervoeding.  

Maar er is meer. Alle suikers, dus ook die van honing, dadels, vruchten, etc. hebben de neiging 

om de afscheiding van maagsappen tegen te gaan. Iedere soort voedsel heeft een bepaalde tijd 

nodig om in de maag te worden bewerkt; suiker verstoort dit proces volledig, waardoor 

onbewerkt voedsel de maag verlaat en daardoor weer een onvolledige omzetting plaatsvindt, met 

als gevolg het ontstaan van toxische, dus giftige stoffen, welke op hun beurt weer inwerken op de 

celademhaling van ons gehele lichaam. De cellen krijgen dan niet genoeg zuurstof om te 

overleven, maar omdat de cel ten koste van alles toch wil overleven, kan ze terugvallen op een 

oermechanisme, waardoor echter celwoekering kan ontstaan welke o.a. ook weer in de hand 

gewerkt wordt door een teruglopen van de algehele weerstand ten gevolge van ondervoeding. 

(Een zelfde principe ontstaat ook bij veel roken) Suiker stelt enorme eisen aan ontgiftiging en 

uitstoting en tast tenslotte langzaam maar zeker elk orgaan in ons lichaam aan: de lever gaat 

indien deze verzadigd is uitzetten en de alvleesklier kan het niet meer aan (wordt het 

bloedsuikergehalte eerst te laag met alle nerveuze gevolgen van dien, tenslotte wordt dit te hoog), 

het gehele klierstelsel wordt overbelast, nieren en hart worden bedreigd en gaan slechter werken, 

zenuwen en hersenen worden negatief beïnvloed, lymfe- en bloedcellen gaan afwijkingen 

vertonen en onze immuniteit loopt terug en dit wordt nog weer eens in de hand gewerkt doordat 

ons gehele organisme verzuurt en ook op deze wijze ons evenwicht verstoort.  
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Een klontje suiker in de koffie tijdens of na het eten verandert onze maaltijd in een gistende brij, 

waardoor gassen ontstaan die dikwijls verantwoordelijk zijn voor hoofdpijnen en migraine.  

 

Wist u dat. ..  

- menstruatiepijnen dikwijls verdwijnen als sneeuw voor de zon, als we met suikergebruik 

stoppen?  

- sproeten dikwijls verdwijnen na stoppen met suiker?  

- indien je van muggen en insecten afwilt die je steeds meer aanvallen, je maar gewoon 

eens moet stoppen met suiker?  

- bacteriën en darmparasieten ongelooflijk worden gestimuleerd door suiker. 

- Daarentegen je eigen darmflora (dat zijn in onze darmen aanwezige goede bacteriën die 

meehelpen vitamine B te vormen) door suiker systematisch wordt uitgemoord?  

- aan tabak 5-40% suiker wordt toegevoegd?  

- lichtbruine en bruine suiker en alles wat ze ons proberen te verkopen, chemische witte 

suiker is met wat suikerstroop erdoor?  

- er een sterk verband schijnt te bestaan tussen de degeneratie van onze darmvlokken door 

suikergebruik en kaal worden?  

 

Ik heb gereisd in India, Thailand, Birma, Mexico en Nepal, landen waar je door ondervoeding tot 

op het bot vermagerde mensen zag, maar steevast hadden ze een bos haar om trots op te zijn.  

In die tijd begon ikzelf, op toch nog jeugdige leeftijd, mijn haar te verliezen en in deze landen 

zocht ik tevergeefs naar kale mensen! Stoppen met suiker bracht mijn haaruitval tot stilstand en 

tot op de dag van vandaag heeft deze zich niet doorgezet, daar kwam nog bij dat ik mijn tandarts 

verbaasd deed staan, omdat als bij toverslag de regelmatige gaten in tanden en kiezen achterwege 

bleven.  

Neem zelf maar eens één of meerdere dagen de proef op de som en neem eens geen suiker (of 

producten waar suiker inzit en dat zijn er nog al wat) voor, gedurende of na de maaltijd, en je zult 

verbaasd staan hoe veellanger je maaltijd in je maag blijft. Het kan ook goed zijn dat je ontdekt 

dat er ontwenningsverschijnselen optreden en dat het heel moeilijk blijkt om van deze drug (en 

dat is suiker echt) af te blijven. Doe een en ander ook nu weer niet ineens, maar begin met suiker 

te vervangen door volwaardige voeding in aanvang door wat honing, in plaats van de chemische 

troep die suiker heet.  

Langzaam terugdringen van het gebruik van dierlijke eiwitten (vlees, melk, etc.) brengt met zich 

mee dat de behoefte aan suiker veel minder wordt. Doe altijd maar een ding tegelijk; heb je 

werkelijk echt behoefte aan suiker of zoetigheid, stel daar dan iets voor in de plaats, wat noten 

bijvoorbeeld met een paar rozijnen. Geroosterde amandelen of walnoten, die je dan wel zelf moet 

roosteren, want in de winkel zijn ze dikwijls in olie (minderwaardige) gebakken.  

Koop rauwe noten, was ze goed, en plaats ze in een oven van ongeveer 180 graden (15-30 

minuten) en proef eens het verschil met datgene wat je duurder, kant en klaar koopt.  

Op een gedroogde abrikoos zuigen is ook een smakelijke bezigheid.  

Als je geen suiker meer gebruikt zul je langzaam ontdekken dat niet alleen je hele constitutie 

verandert en beter wordt, maar dat je smaakhorizon ineens veel en veel wijder wordt en je veel 

meer gaat genieten van een gezonde maaltijd.  

Het is mijn vaste overtuiging dat we, indien we maar een heel klein gedeelte van de miljoenen die 

nu besteed worden aan onderzoek naar kanker, suikerziekte en hartkwalen zouden besteden aan 

preventieve voeding, we meer resultaten zouden boeken in kortere tijd.  

Maar laten we er zelf mee beginnen, gooi de rommel zoals ketchup, jam, taart en koek, cola en 

frisdrank, witte en bruine suiker je keuken uit, we willen niet meer ziek zijn of worden, we zijn 

zelfstandige en zelfdenkende mensen die echt willen genieten van ons leven.  
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Alcohol  
Alcohol tast ons zenuwstelsel aan en beschadigt een van onze belangrijkste organen, de lever, hij 

vernietigt rode bloedlichaampjes, hij is nadelig voor onze bloedvaten, hij berooft het lichaam van 

een aantal vitaminen en van een nog groter aantal mineralen, hij vernietigt hersencellen, en is 

verantwoordelijk voor het langzaam minder bewust zijn en worden.  

Overal in alle landen wordt het in de legers bewust gestimuleerd. Iedere afdeling, ook in 

Nederland, van land en luchtmacht heeft zijn eigen bar. Het alcoholgebruik in de legers heeft 

enorme vormen aangenomen en wordt bewust gebruikt om de agressiviteit te verhogen en het 

bewustzijn, het nadenken over de dingen, de vragen naar het waarom, naar de zin van alles, op 

een lager niveau te brengen.  

Probeer er langzaam afstand van te nemen, goede voeding met veel vitaminen A, C, D en E. Er 

zijn aanwijzingen, dat vooral de B-vitaminen B1, B6 en B12 tezamen met plantaardige eiwitten 

goede resultaten opleveren om de behoefte aan alcohol te verminderen.  

Ook regelmatig gebruik van bananen, bijvoorbeeld 's morgens door de muesli, schijnt een sterke 

stimulans te geven om onze belangstelling hiervoor te verliezen.  

 

Koffie, cola, etc.  
Dat cafeïne een sterke drug is kunnen we niet ontkennen, minder bekend is dat koffie ook 

verantwoordelijk gesteld kan worden voor een aantal voor ons lichaam bijzondere nadelige 

verschijnselen, zoals verlaging van ons bloedsuikergehalte, het als het ware terugzenden van de 

in het bloed aanwezige afvalstoffen naar de cellen, ons kliersysteem zwaar belast, ons 

zenuwstelsel irriteert, nadelig werkt op ons hart en op onze bloeddruk, kankerverwekkende 

stoffen bevat, onze eetlust vermindert, en hoe kan het bijna anders, nadelig werkt op onze 

mineraalhuishouding. Koffie kan in een aantal gevallen de veroorzaker zijn van migraine.  

Probeer hem langzaam te vervangen door vruchtensappen (vers geperst). Mocht u nog cola 

drinken, begin dan eens te kijken wat er op het blikje staat. Je kunt het gebruiken om vastgeroeste 

schroeven los te maken en om je maagwand (en de rest van je lichaam) aan te tasten, om puistjes 

in je gezicht en op je rug te krijgen, om aambeien te kweken, en gecombineerd met alcohol, tast 

het dieper gelegen hersencellen aan en kan verantwoordelijk zijn voor een agressief 

gedragspatroon. Mors het niet op je trap want het vreet zelfs de stenen aan.  

 

Wit meel  
Niet alleen het witmeel, wittebrood, bijna alle gebak en koek zijn voor ons lichaam funeste zaken, 

maar ook alles wat daarvan gemaakt wordt en zo sterk door de reclame wordt opgedrongen, zoals 

crackers en alle mogelijke aantrekkelijk uitziende in plastic verpakte 'snacks'.  

Schaft u zich voor het geld dat u bespaart eens het boek van dr. Sheldon C. Deal aan: 'Nieuw 

leven anders eten' en laat uw keus zich richten op volkorenproducten, bovendien zijn die veel 

lekkerder.   

Om mooi wit meel te krijgen wordt ons basisvoedsel niet alleen gezeefd en daardoor ontdaan van 

levensnoodzakelijke vitaminen en mineralen, maar het wordt ook gebleekt met agressieve 

middelen en men geeft het daarna de naam 'veredeld'. Het toevoegen van chemische kleur-, 

smaakstoffen en anti-oxidanten (die in grotere hoeveelheden dikwijls ook nog kankerverwekkend 

zijn) maakt dan dit zogenaamde voedsel compleet.  

Laat u niet meer beetnemen!  

 

Geneesmiddelen  
Alle geneesmiddelen en medicamenten hebben bijwerkingen. Indien uw arts u iets voorschrijft, 

eis dan, dat hij u ook deze bijwerkingen vertelt. Voor veel geneesmiddelen zijn alternatieven en 

de meeste zijn dikwijls helemaal niet noodzakelijk. Veel geneesmiddelen nemen meer dan dat ze 

geven, het zijn vitaminen- en mineraalrovers van de eerste orde. Ze zijn weliswaar prima 

symptoombestrijders (onze maagpijn, hoofdpijn trekt prima weg), maar het zou veel zinvoller 
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zijn om ons af te vragen, wat de werkelijke oorzaak is waardoor onze klachten worden 

veroorzaakt. Preventie, voorkomen, is belangrijker dan genezen, een oude wijsheid maar nog 

altijd, ook voor ons, erg actueel. Een juiste keuze van goed voedsel kan enorm bijdragen om 

kwalen te voorkomen.  

Laat u daarom niet beetnemen, en begin met een bewuste keuze uit vers en niet bewerkt voedsel.  

Opgewarmd eten, diepvriesproducten, producten uit blik, kant en klaar verpakt, gebruik het niet 

en u zult vaststellen dat uw kracht, weerstand en vitaliteit iedere dag beter worden, indien u 

hiervan afziet.  

Natuurlijk kunnen er zich omstandigheden voordoen waarbij het noodzakelijk kan zijn om 

geneesmiddelen te gebruiken. Indien uw arts u geneesmiddelen heeft voorgeschreven Iaat dit dan 

nooit op uw eigen houtje zo maar achterwege, maar pleeg altijd overleg met hem. het kan 

bijzonder zinvol zijn om samen met bepaalde geneesmiddelen ook vitaminepreparaten te 

gebruiken. Indien het echt noodzakelijk blijkt om penicilline in te nemen, dan kan het zinvol zijn 

daarna een kuur te volgen om de darmflora weer te herstellen bijvoorbeeld met symbioflor en 

acidophilus. Penicilline beschadigt o.a. onze darmflora, waar vitamine B wordt gevormd en 

vitamine B supplementen kunnen dan dikwijls problemen in de toekomst voorkomen.  

Bijna ieder geneesmiddel verstoort de vitaminen en mineraalhuishouding. Aspirine tast o.a. 

vitamine C aan, corticosteroïden verlagen o.a. het zinkniveau, barbituraten tasten o.a. het 

calciumniveau aan, laxeermiddelen o.a. de calcium-fosfor stofwisseling, etc.  

Van de meeste geneesmiddelen is bekend dat ze de absorptie en uitscheiding van vitaminen en 

mineralen sterk beïnvloeden. Indien het noodzakelijk blijkt om geneesmiddelen te gebruiken, 

verdiep u dan minstens in de werking hiervan en slik niet klakkeloos maar overleg met uw arts 

over de bijwerkingen (welke er altijd zijn) en probeer de tekorten, welke door deze gifstoffen 

ontstaan, in overleg met hem aan te vullen.  

 

 

Vasten  
 
Denken en praten over voeding en gezondheid is niet volledig zonder ook onze gedachten te laten 

gaan over vasten.  

Alle grote godsdiensten hebben regels voor vasten. Natuurvolken en dieren vasten en het is een 

van de beste geneesmiddelen. Verstandig vasten verzwakt ons niet, maar maakt ons, ofschoon dit 

velen misschien vreemd in de oren klinkt, alleen maar sterker. Veel mensen denken dat ze prompt 

zullen doodgaan, indien ze een paar dagen zich geheel van eten zouden onthouden; het 

tegengestelde is waar, we worden hiervan alleen maar sterker. Het is het meest natuurlijke middel 

om uw organen eens rust te geven en te herstellen, vooral lever, maag, darmen en alvleesklier 

varen er wel bij. Doordat de verbranding van ons voedsel niet altijd voor de volle 100% 

plaatsvindt, door verkeerde combinaties, door een constant teveel, door te weinig arbeid, ontstaan 

er overblijfselen of slakken in ons lichaam die zich vastzetten, resten die ook ziekmakers kunnen 

zijn. We kunnen deze bestrijden en opruimen door te vasten.  

Ik zou graag een verschil willen maken tussen hongeren en vasten. Bij hongeren ontstaan 

tekorten, bij vasten wordt een teveel, de resten, de giften, verwijderd.  

De mensen met een niet volwaardig voedingspatroon lijden, ondanks de overvloed aan eten, 

dikwijls aan ernstige tekorten, die door eenzijdige voeding ontstaan. Men komt dan snel in een 

vicieuze cirkel nl. het lichaam gaat verlangen naar iets dat er niet is en dit wordt weer 

gecompenseerd door zoet of andere prikkels, waardoor weer grotere tekorten ontstaan, enz. Juist 

door chronische tekorten wordt ook het denkpatroon beïnvloed, waardoor de mogelijkheid om de 

problemen te zien, wordt verstoord. Zonder het zelfs maar te vermoeden wordt de kijk op vele 

zaken anders, opvattingen worden meer materialistisch en dikwijls wordt de buik steeds ronder en 

er ontstaat langzaam een niet bij zichzelf onderkend gebrek aan vitaliteit.  

Er zijn natuurlijk een groot aantal tekenen waardoor ons lichaam kenbaar maakt dat er iets mis is.  
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Ouderdomsverschijnselen, eelt onder de voeten, tandbederf, ontsteking van het tandvlees, 

bloedarmoede, het langzaam slechter kunnen buigen van de vingers bij gestrekte armen, stijfheid 

in de gewrichten, het snel oplopen van blauwe plekken, chronisch slechte adem, een branderig 

gevoel in de ogen, kloven in handen, lippen of voeten, maagslijmvliesontsteking, gespannen 

kuiten, nachtelijke krampen, spierzwakte, een constant verlangen naar zoetigheid, alcohol, etc. , 

oorsuizingen, duizeligheid, constipatie, lichaamsgeur, slechte eetlust, diarree, haarproblemen, 

verkouden worden, bloeddrukproblemen, menstruatieproblemen, verlies van reukvermogen, 

nervositeit, angsttoestanden, huidaandoeningen en vele andere ongemakken zijn maar een greep 

uit de eindeloze rij van verschijnselen die ons kunnen waarschuwen, dat er iets mis is met ons, 

voordat we ziek worden.  

Maar wat weten we nog van ons eigen lichaam; als ons iets dwars zit geven we onze 

verantwoordelijkheid onmiddellijk uit handen aan onze arts, de grote wonderdoener en 

symptoombestrijder, en met geneesmiddelen ('lees vergiften) worden onze symptomen onder-

drukt. We zijn weer 'fit', we kunnen weer verder!  

Dit is geen pleidooi, om geen contact op te nemen met uw arts als u iets mankeert, veel mensen 

wachten veel te lang hiermee. Als u iets mankeert ga dan direct naar uw dokter, maar zoek dan 

samen met hem op een volwassen manier naar de oorzaak van uw problemen. De opleiding van 

uw arts werd echter voor een deel gefinancierd door de farmaceutische industrie en zijn kennis 

over voeding is meestal erg gebrekkig, hij is dikwijls overbelast, kan niet alles weten en voelt 

bovendien niet wat u voelt. Degene die echt verantwoordelijk is voor uw gezondheid dat bent 

uzelf.  

U vraagt zich nu af wat dat allemaal te maken heeft met vasten? Welnu, een lichaam dat eigenlijk 

chronisch ondervoed is kan niet vasten. We merken dat ook ogenblikkelijk; als we eens een paar 

uur te laat eten krijgen zijn er onmiddellijk problemen. Daarom is het zinvol om eerst te werken 

aan ons voedingspatroon en dit volwaardig te maken, voordat we beginnen aan een vastenkuur. 

Een goed gevoed lichaam heeft geen enkel probleem om zelfs meerdere dagen, geheel zonder 

eten, ingespannen arbeid te verrichten!  

Een sportman in training, een boer op het land, die dikwijls erg lang en hard moet werken, voelen 

vanzelf al niets voor vasten; indien men veel arbeid verzet, verbrandt ons voedsel op de juiste 

wijze en eventuele resten worden gemakkelijk afgevoerd. Er kan niet genoeg de nadruk op 

worden gelegd, dat ons lichaam een groot aantal essentiële stoffen uit de voeding toegevoerd 

dient te krijgen om een juist evenwicht te handhaven en in goede conditie te blijven. Niet 

volwaardige voeding geeft op den duur chronische tekorten, en na kortere of langere tijd 

problemen met onze gezondheid, evenwichtigheid en geestelijk welbevinden. Dit betekent niet 

altijd dat men zich echt ziek voelt, maar het is een langzaam proces met voor ieder mens weer 

andere specifieke verschijnselen. De een vangt aan met cellulitis, een degeneratie van het 

bindweefsel, bijvoorbeeld op de heupen, de ander heeft voortdurend problemen met dik worden 

en dit hoeft niet altijd te betekenen dat men te veel eet. 'Ik eet bijna niets en ik wordt maar steeds 

dikker', het is een gezegde dat we allemaal kennen en maar al te vaak blijkt, dat bij verandering 

van de voeding meer gegeten wordt, ook aan calorieën, en de kilo's zonder meer verdwijnen. 

Krijgt het lichaam bepaalde essentiële vetzuren, dan worden er maar al te dikwijls vanzelf 

vetlagen opgelost, al klinkt u dit misschien vreemd in de oren, vooral de meervoudig 

onverzadigde vetzuren in bijvoorbeeld lijnolie gecombineerd met vitamine A en E kunnen ons 

hierbij helpen. Terloops zij opgemerkt, dat sommige vetkussens niet weggaan, zelfs al leven we 

op de rand van de hongerdood; een oplossing hiervoor is om bepaalde werkstoffen elektrisch in te 

brengen.  

Goed vasten dient altijd te worden gecombineerd met ademhalingsoefeningen.  
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Verschillende soorten vasten  

 
Maak er een gezonde gewoonte van om als u eens te veel hebt gegeten de dag er na direct te 

vasten.  

 

 

1. Ochtendvasten 
Voor alles is er een bepaalde tijd in ons lichaam, en in de ochtenduren vindt er in ons lichaam een 

schoonmaak plaats.  

De cellen geven verbrandingsproducten en voor ons lichaam giftige stoffen af, welke weer 

worden getransporteerd door het bloed. Daarom voelen we ons tegen tienen wat minder fit. Ga 

dan geen koffie drinken, want koffie heeft de vervelende eigenschap om deze gifstoffen weer 

terug te sturen naar de cellen, maar help uw lichaam met de schoonmaak, door bij het opstaan een 

glas lauw water te drinken en dit in de loop van de morgen enkele malen te herhalen.  

We wassen ons 's morgens, waarom dan geen klein bad van binnen? Onze eerste maaltijd nemen 

we dan als we echt honger krijgen, wacht rustig af, wees niet ongerust, tegen een uur of elf 

smaakt 't ons dan veel beter. Begin dan bijvoorbeeld met graan en vruchten.  

Ochtendvasten is dus iets heel anders dan langere tijd uw ontbijt verwaarlozen!  

 

 

2. Eendagsvasten 
We kunnen dit wat later eten gerust uitbreiden tot de volgende dag. Eet helemaal niets, drink 

zuiver water met een paar druppels citroensap. U zult merken dat uw dorst in de loop van de dag 

vanzelf overgaat en de volgende dag voelt u zich een herboren mens. U kunt dit iedere veertien 

dagen doen. Voelt u zich niet prettig gedurende de dag, dan is dit toch een teken dat uw 

voedingspatroon niet 100% is, en ga hier dan eerst aan werken voor u hiermee verder gaat. Bij 

misselijkheid helpt een warm bad met goed afborstelen van de huid. Mocht u uw trek niet de baas 

kunnen, drink dan weer water met enkele druppels citroensap en een theelepeltje honing. Ook 

lang kauwen op een paar rozijnen brengt dan uitkomst, de velletjes van de rozijnen spuugt u na 

enige tijd weer uit.  

 

 

3. Vastendriedaagse  
Indien u geen ervaring hebt met vasten, ga dan in bovenstaande volgorde te werk: eerst een 

ochtend vasten, dan na verloop van tijd eens een dagje vasten, tenslotte om een begin van echte 

schoonmaak te bewerkstelligen een vastendriedaagse.  

Vast nooit langer dan drie dagen zonder medische controle, indien u dit nooit gedaan hebt en 

overleg altijd eerst met een deskundige of met uw arts.  

Er zijn bepaalde ziekten waarbij niet gevast mag worden! Indien deze drie dagen worden 

gecombineerd met darmspoelingen, dan maakt dit de kuur belangrijk intensiever, doe dit echter 

nooit op uw eigen houtje als u hier niets vanaf weet, maar raadpleeg een deskundige. Vooral bij 

de wisseling van de seizoenen, speciaal na de winter heeft het lichaam zo'n schoonmaak gewoon 

nodig. Bij drie dagen vasten ontstaan er nog net geen problemen. Begin vooral na deze kuur 

voorzichtig met eten en natuurlijk niet te veel ineens! Wat kwark, of wat in water geweekte 

granen met niet te veel vruchten. Neem geen banaan, want dan kunt u maagkrampen krijgen.  

 

 

4.Langere vasten 
Dit wordt meestal gedaan met een bepaald doel. Het kan een geneesmiddel zijn bij bepaalde 

ziekten zoals maagklachten, darmproblemen, etc. Het is naar mijn mening niet zinvol dit te doen 

zonder deskundige begeleiding en controle, dit geldt ook voor het zogenaamde droogvasten.  
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5. Sapdagen 
Wat minder streng en toch zuiverend is een dag alleen maar sappen gebruiken.  

Gebruik wortelsap, selderijsap, slasap, kortom alle soorten groenten: sappen of vruchtensappen. 

(dus niet beide door elkaar) Het meest eenvoudig is om hiervoor een sapcentrifuge te gebruiken. 

Gebruik het sap direct na het klaarmaken, daar anders waardevolle stoffen verloren gaan. Vooral 

wortelsap heeft een heilzame werking op de lever, koolsappen op de maag, wortels en rode biet 

op de darmen.  

In het algemeen worden groentesappen beter verdragen dan vruchtensappen, omdat deze meer 

een beroep doen op de lever. Hebt u hiermee problemen, gebruik dan voor zo'n kuur alleen 

groentesappen. Met uitsluitend citroensap zouden we zelfs onze lever kunnen beschadigen. 

Gebruik tijdens de sapdagen dus niet het vruchtvlees maar uitsluitend het sap, en voeg nooit 

suiker aan de sappen toe daar dit weer gisting geeft en zelfs gevaarlijk kan zijn.  

De druivensapkuur van vooral blauwe druiven is bekend om zijn herstellende werking voor de 

darmen en het gehele organisme.  

Sapkuren stimuleren nieren, lever, darm, alvleesklier en daarmede de totale stofwisseling. De 

normale functie van de organen wordt hersteld en we voelen ons gereinigd en nieuw.  

Ook voor bepaalde ziekten doen vooral de groentesapkuren wonderen.  

Indien het lichaam om wat voor reden dan ook de strengere vasten minder goed verdraagt, dan is 

dit de ideale mogelijkheid. Zonder problemen kunnen deze kuren zelfs één maal in de week 

regelmatig worden toegepast. In het voorjaar kunnen we deze kuren ook meerdere dagen 

toepassen.  

Het verlangen naar eten speelt vooral de eerste twee dagen en gaat daarna vanzelf over, en hebt u 

de eerste drie dagen er op zitten dan is eigenlijk het moeilijkste voorbij.  

Aan de groentesappen kunnen we een weinig zeezout toevoegen, en voor mensen die willen 

'lijnen' is het een ideale oplossing vooral ook, omdat we het vitaminen- en mineralenevenwicht 

minder verstoren. Ga tijdens het vasten nooit liggen luieren maar houd zo veel mogelijk uw 

normale ritme aan! Probeer de kuur te combineren met wandelingen in de buitenlucht en 

combineer uw vastendagen altijd intensief met ademhalingsoefeningen. Wat vroeger naar bed en 

wat vroeger opstaan in combinatie hiermee doet wonderen voor uw lichaam en geest.  

 

Vasten is een van de beste preventieve middelen om ziekten te voorkomen en dikwijls ook te 

genezen. Na zo'n kuur hebben we nieuwe energie, meer levenskracht, onze gedachten zijn 

helderder en er gaat een werkelijke vernieuwing van uit.  

 

 

Baby- en kindervoeding  
 
De opvoeding van een nieuw menselijk wezen vangt niet aan bij de geboorte, maar reeds lang 

daarvoor. Het nieuwe leven, waaraan beide partners mogen meewerken wordt door hen beiden 

aangetrokken en gevormd.  

Er zijn op dit moment voldoende wetenschappelijke gegevens bekend die zonder meer het bewijs 

hebben geleverd, dat giftige stoffen welke de moeder tot zich neemt, wel degelijk een grote 

invloed uitoefenen op het aanstaande nieuwe leven. Ouders die roken of drinken tijdens de 

zwangerschap tasten direct het leven van hun toekomstig kind aan: het wordt vatbaarder voor 

infecties, het wordt met een kleiner gewicht geboren en er ontstaan meer complicaties.  

Bij oude esoterische scholen en priesterkasten werd geleerd, dat het mogelijk was zich niet alleen 

voor te bereiden op een gezond kind, maar dat het ook tot de mogelijkheden behoorde om een 

goed karakter en een hoogstaande persoonlijkheid aan te trekken. Ouders kunnen zich hierop 

voorbereiden, het moment van de conceptie kan een heilig moment zijn dat met zorg wordt 

gekozen.  

Darmreiniging, een dag vasten, meditatie, gebed en een sfeer van liefde en zuiverheid kunnen 

ertoe bijdragen dit te verwezenlijken.  
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Sommige wetenschappers zullen hier hun schouders over ophalen, maar nog niet lang geleden 

werden onderzoekingen hierover gedaan en de resultaten wezen zeer sterk in deze richting: 

kinderen welke verwekt werden in een sfeer met alcohol kregen wel degelijk hiervan de nadelige 

gevolgen mee. Op het moment van bevruchting wordt een geest of krachtveld aangetrokken, die 

feilloos aanvoelt of resoneert met een voor hem of haar geschikt niveau. Zelfs als u hier niet in 

gelooft zou het toch zinvol kunnen zijn met deze gedachten rekening te houden. Bij het komende 

leven spelen zowel de vader als de moeder een even belangrijke rol, en negen maanden lang zal 

dit nieuwe leven afhankelijk zijn van alles wat de ouders voor hem doen. Volgens recente 

onderzoekingen hoort en voelt het aanstaande nieuwe leven alles wat er buiten de moeder gebeurt 

en drukt dit zijn stempel op zijn ontwikkeling. Steeds meer komen we erachter, dat door 

tegennatuurlijke methoden bij bevallingen enorme geboortetrauma's ontstaan die hun negatieve 

stempel drukken op een heel volgend leven.  

Fel licht, geluid, te snelle scheiding van moeder en kind zijn negatieve factoren en men kan, als er 

geen complicaties zijn, 20 minuten of zelfs veel langer wachten met het afnavelen, gedurende 

deze tijd kan het kindje dicht tegen de moeder aan blijven en als wat later de baby erom vraagt 

pak hem dan weer bij u.  

Het zal duidelijk zijn dat beide ouders zich langzaam kunnen voorbereiden op het moment van de 

bevruchting en de belangrijke tijd hierna, en zij kunnen positief inwerken op dit nieuw te vormen 

leven door samen met hun nog niet geboren kind te genieten van hoogstaande dingen zoals goede 

muziek, kunst, goede voeding, lichte sport, sauna, etc. Als dan onze nieuwe mens geboren is, is er 

vanzelfsprekend maar één juiste voeding voor het kindje, nl. borstvoeding. Behalve als de moeder 

hiertoe niet in staat is, door bijvoorbeeld ernstige ziekte, is er geen enkel excuus dit niet te doen!  

 

 

 
 

Iedere moeder heeft die melk die voor haar kind de enig juiste is. De eiwitten, in de borstvoeding 

zijn anders dan van welk dier ook. De samenstelling is ideaal voor het kind, de temperatuur is 

altijd goed. Borstvoeding bevat de juiste hoeveelheid vitaminen en mineralen en vele 

immuunstoffen die het kind minder vatbaar maken voor infecties.  

Kinderen die aan de borst gevoed zijn krijgen later een beter gebit, hebben geen last van 

verstopping, en over het geheel genomen zijn er minder problemen.  

Borstvoeding kost niets en is kiemvrij, het is de enige natuurlijke voeding en onvervangbaar voor 

het kind, zij geeft het kind iets mee voor zijn gehele latere leven en is ook psychisch van groot 

belang voor het kind en de moeder.  

Bekende babyvoedselindustrieën willen ons doen geloven dat alleen hun babyvoeding 

zaligmakend is; de trieste balans van deze misdadige reclame kunnen we opmaken in de 
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ontwikkelingslanden, waar duizenden en nog eens duizenden kinderen stierven aan de gevolgen 

van deze misleiding! Geef daarom uw kind niet iets uit een blikje of potje, maar alleen het beste, 

nl. natuurlijke voeding; kunstmatig voeden wil altijd zeggen tegennatuurlijk voeden.  

Voor de moeder is het zinvol om de eerste drie maanden opbouwend voedsel te eten: granen, 

vooral tarwegerechten, noten, verse groenten en vruchten die veel mineralen bevatten. 

Aanvullingen met een natuurlijk multivitaminen- en mineraalpreparaat kunnen zinvol zijn. De 

laatste drie maanden voor de geboorte kan het zinvol zijn om matig te eten met weinig 

zoutgebruik, koudgeperste oliën, veel salades, rogge, rijst (ongepeld), gerst en gekookte groenten.  

Borstvoeding kan negen maanden of langer duren en het kind kan, naar gelang zijn constitutie, 

heel langzaam overgaan en wennen aan natuurlijke voeding. Groentesappen en heel fijn 

gemaakte granen gemengd met gekookt water worden dikwijls al goed verdragen na twee of drie 

maanden. Doe een en ander in overleg met uw arts of consultatiebureau, waarbij u uw gevoel, 

overtuiging en opvatting over gezonde voeding mee laat spreken. Als het kindje wat groter wordt 

is de voeding eigenlijk heel eenvoudig. Zorg ervoor dat er geen suiker en snoepgoed in huis is en 

laat het kind zelf kiezen. Dwing een kind nooit tot eten en dring het geen voedsel op, sommige 

kinderen kunnen bepaalde spijzen niet verdragen. (bijvoorbeeld kool of spinazie) Langzaam kan 

het kind zich dan aan gaan passen aan de gezonde voeding van de ouders. 

 

 

Vitaminen en mineralen  
 

Vitaminen en mineralen zijn een groep complexe stoffen die we nodig hebben in ons lichaam 

voor een goede gezondheid, zij zijn even noodzakelijk als andere voedingsmiddelen. Vitaminen 

kunnen niet zonder mineralen, zij werken op een subtiele wijze samen met andere stoffen en zijn 

essentieel om bepaalde processen goed te laten verlopen. Van bepaalde mineralen zoals 

bijvoorbeeld calcium, hebben we meer nodig en van sommige zijn slechts zeer kleine 

hoeveelheden, zogenaamde sporen noodzakelijk. Deze sporenelementen zijn echter niet minder 

belangrijk, omdat bij ontbreken hiervan andere stoffen niet op de juiste wijze kunnen 

functioneren en er na kortere of langere tijd problemen ontstaan met onze gezondheid en 

geestelijk welzijn. Bij bepaalde tekorten kunnen we ons zonder aanwijsbare oorzaak nerveus en 

angstig gaan voelen en het is naar mijn mening onmogelijk psychische therapieën te bedrijven, 

zonder zich daarbij diepgaand bezig te houden met het voedingspatroon, opname van de voeding, 

tekorten, evenwicht, etc.  

Er zijn momenteel zo'n kleine 25 vitaminen, 72 mineralen en een groot aantal sporenelementen 

bekend, en een volwaardige voeding zou ze allemaal moeten bevatten.  

Wat u echter binnenkrijgt is maar al te dikwijls een kwestie van toeval, omdat ook planten hun 

mineralen onttrekken aan de bodem en de landbouwgronden plaatselijk grote verschillen 

vertonen: ze zijn maar al te dikwijls uitgeput, vertonen grote tekorten of zijn uit evenwicht 

gebracht door tegennatuurlijke omstandigheden of onjuiste bemestingsmethoden. 

Voedingssupplementen aan uw dagelijkse voeding toevoegen ook voor wat betreft vitaminen en 

mineralen, kan daarom zinvol zijn.  

In de hierna volgende tabellen vindt u enkele overzichten over: zuren en basen, vetten en 

koolhydraten, evenwicht, de belangrijkste vitaminen en mineralen. In deze tabellen staan 

gemiddelde dagelijkse doses aangegeven, dagdoseringen zijn echter dikwijls minima en van 

geval tot geval kan een behoefte veel hoger liggen, het is twijfelachtig dat onze moderne voeding 

deze minima bevat.  
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Overzicht zuren - en basenoverschot  

( Zurenoverschot is aangegeven met - / basenoverschot is aangegeven met + )  

 
 

 

 

aardappel………. +  7  

aardbeien………. +  3  

abrikozen………. + 35  

amandelen………  -  1  

ananas………….. +  6  

andijvie ………… + 14  

appelen…………  + 2  

artisjok ………… - 5  

asperges ………... - 1  

avocado ………… + 11  

bananen ………… + 6  

bessen (rood) …... + 1  

bessen (zwart)…... + 2  

bieslook ………... + 10  

bloemkool……… + 3  

boerenkool ……... + 10  

bosbessen ………. - 1  

boter ……………. - 5 

bramen …………. + 8  

brandnetels ……... + 10  

broccoli ………… + 4 

bruine bonen …… - 4 

cacao …………… - 5 

cashew noten …... - 2 

champignons …… + 5  

citroen ………….. + 10  

dadels …………... + 8  

druiven …………. + 3  

eieren …………... - 25  

erwten  …………. - 4  

frambozen ……… + 6  

gehakt ………….. - 20  

gerst ……………. - 9  

gierst …………… - 8  

grapefruit………. + 10  

ham ……………. - 20  

haring ………….. - 3  

haver …………… - 10 

hazelnoten ……… - 2  

honing ………….. + 3  

kaas ……………. - 10 

kabeljauw ……… - 3  

kalfsvlees ……… - 36  

kapucijners ……. - 4  

karnemelk ……... + 2 

kastanjes ………. + 12  

kiemen ………… + 18  

kelp ……………. - 5  

kersen …………. + 7  

kikkererwten ….. - 3  

kip  ……………. - 25  

knoflook…….…. + 10  

koffie ………….. - 8  

komkommer …… + 30  

kool (groen)……. + 3  

kool (rood)…….. + 4  

kool (savoje)……  + 3  

kool (spits)……...  + 12  

kool (witte) ……. + 6  

koolraap………… + 10 

koolrabi…………  + 6  

krenten…………. + 5  

kruisbessen……..  + 6 

kwark…………... + 3  

lever …………… - 10 

leverpastei ……... - 20 

linzen…………… - 10  

lof………………. - 2  

maïs ……………. + 2  

mandarijnen…….  + 6  

margarine ……… - 12  

mayonaise……… - 42  

melk …………… + 5 

meloen ……….... + 8  

mosselen………..  - 5  

oesters………….  - 5  

oliën ……………. - 35 

paardenbloemblad + 20  

paling ………….. - 30  

papaja …………. + 5  

paprika …………. + 5  

passievrucht ……. + 8  

peren …………… + 3 

perziken ……….. + 8  

peterselie ………. + 9  

pinda's …………. - 10  

pompoen………..  + 4  

prei …………….. + 7  

pruimen ………... + 5  

raapsteel ……….. + 8  

rabarber ………... + 10  

radijs …………… + 5  

rammenas ………  + 40 

rogge …………... - 11 

room …………… + 2  

rozijnen ………... + 25  

rundvlees ………. - 25  

rijst …………….. - 15 

schelvis ………… - 20  

selderij …………. + 12  

sinaasappelen ….. + 9  

sla ……………… + 15  

snijbonen ………. + 9  

sperziebonen …... + 12  

sojabonen ……… + 35  

spek ……………. - 50  

spinazie ………... + 25  

spruitjes ………... - 12  

tarwe  ………….. - 8  

tomaten ………… + 13 

uien ……………. + 3  

varkensvlees …… - 25  

vet (dierlijk) ……  - 50  

volkorenbrood …. - 5  

vijgen ………….. + 25  

walnoten ………. - 8  

witte bonen ……. - 2  

wortelen ……….. +10  

wijn ……………. - 3  

yoghurt ………… - 2  

 

 

 

 



 41 

Yin. Yang tabel  

Voor Yin wordt het ▼ teken gebruikt en voor Yang het Δ teken. Meer tekens wil zeggen meer 

Yang of meer Yin neiging.  

Binnen de granen bevindt zich een voor ons lichaam gunstig, subtiel evenwicht waardoor zij, bij 

uitstek geschikt zijn om als basisvoedsel te dienen.  

 

 

Granen:   

kiemen ……….. ▼▼▼ 

mais ………….. ▼ 

rogge ………… ▼ 

gerst ………….. ▼ 

haver …………. ▼ 

tarwe …………. Δ 

rijst …………... Δ 

gierst ………… Δ 

boekweit …….. Δ Δ 

   

Groenten:   

aubergines …… ▼▼▼▼ 

tomaten ………. ▼▼▼ 

paprika ………. ▼ 

komkommers ... ▼ 

aardappelen ….. ▼▼▼ 

snijbonen …….. ▼ 

asperges ……… ▼ 

sperciebonen … ▼▼ 

rode kool ….…. ▼ 

spinazie ……… ▼ 

witte kool ……. ▼ 

groene kool ….. ▼ 

koolraap ……... Δ 

veldsla ……….. Δ 

andijvie …….… Δ 

witlof ………… Δ 

radijs ……….… Δ 

uien …………... Δ 

kervel ………... Δ 

pompoen ……... Δ 

wortels ……….. Δ Δ 

  

Fruit:   

ananas ……….. ▼▼▼▼ 

vijgen ………... ▼▼▼ 

sinaasappel …... ▼▼▼ 

citroen ……….. ▼▼▼ 

banaan ……….. ▼▼▼ 

peer ………….. ▼▼ 

pruim ………… ▼▼ 

druiven ………. ▼▼ 

meloen ……….. ▼▼ 

grapefruits …… ▼ 

aardbeien ……. Δ  

kersen ………... Δ 

appel …………. Δ 

tamme kastanjes  Δ Δ 

  

Vetten:   

palmolie ……... ▼▼ 

maïsolie ……… ▼ 

olijfolie ………. ▼ 

sojaolie ………. ▼ 

zonnebloemolie  Δ 

Lijnolie ………. Δ Δ 

sesamolie ……. Δ Δ 

   

Bonen:   

sojabonen ……. ▼▼ 

erwten ……….. ▼ 

witte bonen ….. ▼ 

bruine bonen … ▼ 

linzen ………… ▼ - Δ 

adukiboontjes ... Δ Δ Δ 

  

Noten:   

pinda's ……….. ▼▼▼ 

cashewnoten …. ▼▼ 

amandelen …… ▼ 

walnoten ……... ▼ 

  

Dranken:   

cacao ………… ▼▼▼ 

koffie ………… ▼▼ 

wijn ………….. ▼▼ 

bier …………... ▼▼ 

vruchtensap ….. ▼ 

bronwater ……. Δ 

kruidenthee ….. Δ  

mu thee …….… Δ Δ 

ginseng thee …. Δ Δ Δ 
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Per 100 gram K. 

Joule 

K. 

cal. 

eiwit vet Koolh. 

aardappel  356 85 2 0,1 18 

aardbeien  98 23 0,5 - 5 

abrikozen  185 44 1 - 10 

amandelen  2500 598 20 55 5 

ananas  215 51 0,5 - 12 

andijvie  50 12 2 - 1 

appelen  170 41 - - 10 

artisjok  175 42 2 - 8 

asperges  85 20 2 - 3 

avocado  690 165 2,1 16,5 6,5 

bananen  390 93 1 - 22 

bessen (rood)  135 32 0,7 1 11 

bessen (zwart)  180 43 0,7 0,8 10 

bieslook  170 41 1 - 9 

bloemkool  85 20 2 - 3 

boerenkool  175 42 4 1 4 

bosbessen  165 39 0,7 - 9 

boter  3172 758 0,5 83 0,5 

bramen  156 37 1 1 6 

brandnetels  ? ? ? ? ? 

broccoli  85 20 2 - 3 

bruine bonen  342 81 20 1,5 43 

cacao (poeder) 1320 316 17 20 16 

cashew noten  2535 606 20 46 25 

champignons  85 20 4 - 1 

citroen  60 14 0,5 - 3 

dadels (geconf.)  1270 304 1,5 - 72 

druiven  280 67 0,5 - 18 

eieren (kip)  640 153 13 11 - 

erwten  1150 275 20 1,5 44 

frambozen  92 22 1,4 - 4 

gehakt  1320 315 15 30 - 

gerst  1464 350 8 1 80 

gierst  1535 367 9 3 75 

grapefruit  128 31 0,5 - 7 

ham  1200 287 20 25 - 

haring  850 203 16 15 - 

haver  1380 330 13 5 60 

hazelnoten  2620 626 14 60 6 

honing  1370 327 0,5 - 80 

kaas  1500 359 25 30 1 

kabeljauw  325 78 18 0,5 - 

kalfsvlees 570 136 20 6 - 

kapucijners  1130 270 20 1,5 43 

karnemelk  126 30 3 0,4 3,5 

kastanjes  690 165 4 1 35 

kiemen (taugé)  174 42 5 1 3 
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Per 100 gram K. 

Joule 

K. 

cal. 

eiwit vet Koolh. 

kelp  ? ? 7,5 1 40 

kersen  180 43 0,5 - 60 

kikkererwten  1506 360 20 5 60 

kip  720 172 20 30 - 

knoflook  586 136 7 - 28 

koffie  4,2 1 - - - 

komkommer  26 6 0,5 - 1 

kool (groen)  138 33 3 0,5 4 

kool (rood) 120 29 2 - 5 

kool (savoje)  121 29 2 0,5 4 

kool (spits)  138 33 3 0,5 4 

kool (witte)  102 24 2 - 4 

koolraap  102 24 1 - 5 

koolrabi  102 24 2 - 4 

krenten  1289 308 2 - 75 

kruisbessen  120 29 1 - 6 

kwark 343 82 14 1,5 3 

lever  565 135 20 5 2 

leverpastei  1375 329 14 29 2 

linzen  1145 274 21 1,5 43 

lof  68 16 1 - 3 

mais  402 96 3,5 1 22 

mandarijnen  145 35 0,5 - 8 

margarine  3170 758 0,5 83 0,5 

mayonnaise  3230 772 1,5 82 3 

melk (vol)  270 65 3,4 3,5 4,6 

meloen  60 15 0,5 - 10 

paardenbloemblad  188 45 3 0,6 9 

mosselen  242 58 10 1 2 

oesters  208 50 6 1 4 

oliën  3800 908 - 100 - 

paling  885 212 14 17 - 

papaja  17 4 0,6 0,1 10 

paprika (rood)  120 29 1 - 6 

passievrucht  22 90 2,2 0,7 21 

peren  180 42 0,5 - 10 

perziken  145 35 0,5 - 10 

peterselie  105 25 - 0,5 1 

pinda's  2770 662 27 55 13 

pompoen  153 37 1 - 8 

prei  120 29 2 - 5 

pruimen  180 42 0,5 - 10 

raapsteel  43 10 2 - 0,5 

rabarber  43 10 0,5 - 2 

radijs  51 12 1 - 2 

ramenas  120 29 2 - 5 

rogge  1312 314 10 1 65 

room (slagr.)  1600 382 2 40 3 
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Per 100 gram K. 

Joule 

K. 

cal. 

eiwit vet Koolh. 

rozijnen  1120 268 2 - 64 

rundvlees  710 170 20 10 - 

rijst  645 154 9,5 1 78 

schelvis  325 77 18 0,5 - 

selderij (knol)  120 29 2 - 5 

sinaasappelen  180 42 0,5 - 10 

sla  51 12 2 - 1 

snijbonen  68 16 2 - 2 

sperziebonen  136 33 3 - 5 

sojabonen  1775 424 34 16 36 

spek  3300 789 4 85 - 

spinazie  43 10 2 - 0,5 

spruitjes  172 41 4 0,5 5 

tarwe  1320 315 14 2,4 62 

tomaten  68 16 1 - 3 

uien  186 44 1 - 10 

varkensvlees  1400 335 14 40 - 

vet (dierlijk)  3800 908 - 100 - 

volkorenbrood  875 209 9 3 68 

vijgen (gedr.) 1090 261 4 - 60 

walnoten  2860 684 15 65 8 

witte bonen 1145 274 20 1,5 43 

wortelen  120 29 1 - 6 

wijn  356 85 0,1 - 4,2 

yoghurt (melk)  260 62 3,5 3,5 4 
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Vitamine Gemiddelde 

dagelijkse 

dosis voor 

volwassenen 

Gaat  

verloren  

door 

Werking Gebreksymptomen Natuurlijke bronnen 

      

A 10.000 I.E Minerale 

oliën meer- 

voudig onver- 

zad. vetzuren 

Werkt gunstig op de ogen, geeft 

weerstand tegen infecties,  

bevordert de groei, houdt huid, 

haar, tanden, tandvlees gezond. 

Helpt bij acné en andere 

huidproblemen, werkt gunstig 

bij infecties en speelt een rol bij 

de zuurstofassimilatie in de cel.  

Oogaandoeningen,nachtblindheid, 

vatbaarheid voor infecties, droge 

huid, puistjes, slechte tanden, 

gevoelig tandvlees, eeltvorming 

vooral onder de 

voeten, slechte eetlust, vertraagde 

groei. 

Attentie: Te veel vitamine A kan 

vergiftigingsverschijnselen geven 

Visleverolie, levertraan, 

rode peper, eieren, 

molsla, zuring, tuinkers, 

abrikozen, boerenkool, 

peterselie, spitskool, 

spinazie, koolraap, 

snijbiet, bieslook, 

mango, kervel,meloen, 

andijvie, schelvis. 

      

B 1 

(thiamine) 

1 milligram Koken, koffie, 

alcohol, lucht, 

voedselbewer- 

king, bepaalde 

geneesmiddelen 

Werkt gunstig op de spijsverte-

ring, bevordert de groei, werkt 

psychisch op het welzijnsge-

voel, speelt een belangrijke rol 

in de hersenen en zenuwen, 

bevordert een goede hart-

werking, kan pijn verlichten, 

kan gunstig werken bij zee- 

lucht- en wagenziekte. 

Nerveus zijn, slecht geheugen, 

slecht humeur, slechte spijsverte-

ring, maag- en darmaandoenin-

gen, slechte stoelgang, 

spierkrampen, gewichtsverlies, 

moeheid, beriberi. 

Biergist, tarwekiemen, 

ongepelde rijst, granen, 

volkorenproducten, 

sojabonen, erwten, 

capucijners, zemelen, 

noten, kastanjes, eieren 

en de meeste groenten. 

      

B 2 

(riboflavine

) 

1,5 milligram  UV-licht, koken, 

alcohol, bepaalde 

geneesmiddelen.  

Voorkomt infecties, speelt een 

rol bij de groei, houdt haar en 

nagels gezond, houdt de cellen 

gezond, werkt op de 

zuurstofvoorziening van de 

ogen, speelt een rol bij het 

voorkomen van stress. 

Schilferachtige huid, huidproble-

men, kloven in de lippen, 

ontstekingen vooral aan de mond, 

vaginale jeuk (mogelijk). 

Biergist, tarwekiemen, 

zilvervliesrijst, eieren, 

saffloerzaad, gierst, 

amandelen, sojabonen, 

melk, kelp, peterselie, 

noten, avocado’s, kaas, 

vis, lever, groene 

bladgroenten, fruit.  

      

B 3 

nicotinezuu

r, 

niacinamid

e 

15 milligram Voedselverwer-

king, water, be- 

paalde genees-

middelen, 

alcohol  

Werkt gunstig op de spijsverte-

ring, kan maag- en darmaan-

doeningen verlichten, speelt een 

rol bij een gezonde huid, speelt 

een rol bij een juist cholesterol-

gehalte van het bloed, houdt het 

zenuwstelsel gezond, helpt mee 

de bloeddruk normaal te 

houden, speelt een rol bij de 

energieproductie, 

kan slechte adem voorkomen. 

Migraine, (een van de vele 

mogelijkheden), hoofdpijn, hoge 

bloeddruk, vormen van diarree, 

duizeligheid, infecties in de mond, 

negatieve karakterveranderingen, 

gebrekkige stabiliteit,  

overgevoeligheid,slapeloosheid, 

vermoeidheid, vormen van 

afwijkend gedrag, huidproblemen. 

Biergist,tarwekiemen, 

eieren, volkorenbrood, 

peulvruchten, avocado’s, 

pruimen, vis, pinda’s, 

lever, olijven, 

zonnebloempitten, 

perziken, abrikozen, 

vlees, amandelen. 

      

B 5 

pantotheen-

zuur 

15 milligram Koken, voedsel-

verwerking, 

alcohol, bepaalde 

geneesmiddelen.  

Speelt een rol bij het groei-

proces, celvorming, wond-

genezing, de bestrijding van 

infecties en helpt mee met de 

vorming van antistoffen. 

Laat het centrale zenuwstelsel 

juist functioneren en speelt een 

rol bij de omzetting van 

koolhydraten en vetten in 

energie, draagt ook zorg dat de 

bijnieren juist functioneren, 

voorkomt vermoeidheid. 

Vermoeidheid, ontstekingen in de 

darmen, hoofdpijn, duizeligheid, 

versneld hartritme, 

huidaandoeningen, tintelende 

handen en voeten. 

Wordt door het lichaam 

zelf in gezonde darmen 

gemaakt. 

Granen, tarwekiemen, 

lever, biergist, noten, 

groene groenten. 
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Vitamine Gemiddelde 

dagelijkse 

dosis voor 

volwassenen 

Gaat  

verloren  

door 

Werking Gebreksymptomen Natuurlijke bronnen 

      
B 6 

(pyridoxine

) 

3 milligram Inblikken, 

bakken, braden, 

voedselverwer-

king, alcohol, 

bepaalde 

geneesmiddelen, 

suikergebruik. 

Helpt mede belangrijke amino- 

en nucleïnezuren te vormen, 

speelt een rol bij het 

bloedevenwicht, stimuleert 

dromen, helpt mee bij de 

verwerking van eiwitten en 

vetten.  

Bloedarmoede, nachtelijke 

spierkrampen, bepaalde 

zenuwziekten, huidafwijkingen, 

nervositeit, duizeligheid, 

hoofdpijn, ontstekingen van de 

tong, spierproblemen, 

slapeloosheid. 

Kan bij vegetarische 

voeding beperkt door 

gezonde darmen worden 

aangemaakt. 

Biergist, tarwekiemen, 

hele granen, sojabonen, 

melk, eieren, linzen, 

bonen, koolsoorten, 

bananen, kastanjes, 

kapucijners, boekweit, 

erwten, prei, boerenkool, 

vlees. 

Andere B 

vitaminen 

(choline) 

700 milligram Water, alcohol, 

voedselverwer-

king, bepaalde 

geneesmiddelen. 

Speelt een rol bij de vetstof-

wisseling, heeft een 

beschermende functie in de 

hersenen, houdt het geheugen 

goed, houdt het cholesterolge-

halte op peil, er gaat een 

rustgevende werking vanuit. 

Nervositeit, gestoorde vetstofwis-

seling, ziekteverschijnselen van 

lever, verlies van souplesse van de 

bloedvaten, hoge bloeddruk. 

Biergist, tarwekiemen, 

lecithine, sojabonen, 

groene groenten, eieren. 

      

Andere B 

vitaminen 

(biotine) 

200 micro-

gram 

Water, voedsel-

verwerking, 

alcohol, gebruik 

van suiker, 

bepaalde 

geneesmiddelen. 

Speelt een rol bij de vetstof-

wisseling, voorkomt dat het 

haar grijs wordt, voorkomt kaal 

worden, speelt een rol bij de 

spierwerking. 

Bepaalde vormen van eczeem, snel 

vermoeid zijn, storingen in de 

vetstofwisseling, stress, haaruitval, 

slapeloosheid. 

Kan beperkt door 

gezonde darmen worden 

aangemaakt. Biergist 

noten, pitten, vruchten, 

eieren, ongepelde rijst, 

melk.  

      

Andere B 

vitaminen 

(foliumzuur

) 

200 micro-

gram 

Water, zonlicht 

(U.V.), voedsel-

verwerking, 

koken, alcohol, 

bepaalde 

geneesmiddelen. 

Helpt mee de rode bloed-

lichaampjes en antistoffen te 

vormen, speelt een rol bij 

celdeling, eiwit- en suiker-

stofwisseling, houdt haar en 

darmen gezond, houdt de huid 

gezond. 

Bloedarmoede, vermoeidheid, 

duizeligheid, vroeg grijs worden, 

gebrek aan eetlust, stress. 

Biergist, noten, tarwe en 

andere granen, broccoli, 

asperges, peulvruchten, 

melk. 

      

Andere B 

vitaminen 

(inostol) 

800 milli-

gram? 

Water, alcohol, 

koffie, voedsel-

verwerking, 

bepaalde 

geneesmiddelen. 

Speelt een belangrijke rol in de 

hersencellen, vetstofwisseling 

en cholesterolgehalte, voorkomt 

haaruitval, activeert de 

darmwerking. 

Haaruitval, eczemen, te hoog 

cholesterolgehalte van het bloed. 

Biergist, bonen, pinda’s, 

rozijnen, koolsoorten, 

grapefruits, granen, 

tarwekiemen, lecithine, 

citrusvruchten.  

      

Andere B 

vitaminen 

(para-

aminoben-

zoëzuur) 

50 milligram? Water, voedsel- 

verwerking, 

alcohol, bepaalde 

geneesmiddelen 

Beschermt tegen U.V.stralen, 

houdt de huid gezond en soepel, 

voorkomt de vorming van 

rimpels, houdt het haar gezond, 

voorkomt grijs worden. 

Bepaalde eczemen, dof, dor, droog 

haar, vroegtijdig grijs worden, 

verouderende huid, vermoeidheid. 

Kan in een gezond 

lichaam worden 

gemaakt. 

Biergist, granen, 

tarwekiemen, lever.  

      

B 12 

(cobalamin

e) 

3 microgram Zure en alkali-

sche oplossingen, 

zonlicht, alcohol.  

Tekorten kunnen 

ontstaan door 

eenzijdige 

vegetarische 

voeding 

Speelt een rol bij de groei en 

vorming van de rode bloed-

lichaampjes, stimuleert de 

eetlust, belangrijk voor het 

leveren van energie, speelt een 

rol bij de omzetting van kool-

hydraten, eiwitten en vetten, 

verbetert het geheugen, de 

concentratie en het evenwicht. 

Bloedarmoede, hersenafwijkin-

gen, geïrriteerdheid, slechte 

eetlust, chronische vermoeidheid, 

slecht geheugen, gebrek aan con-

centratie, zuurstof tekorten in de 

weefsels, menstruatiestoornissen. 

N.B. Werkt samen met 

kobalt. 

Eieren, melk, kaas, lever, 

nier, rundvlees. 
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Vitamine Gemiddelde 

dagelijkse 

dosis voor 

volwassenen 

Gaat  

verloren  

door 

Werking Gebreksymptomen Natuurlijke bronnen 

      

B  

(pan-

gaamzuur) 

100 milligram Water, zonlicht, 

U.V.stralen 

Verlengt mogelijk de 

levensduur van de cellen, kan 

vermoeidheid elimineren, houdt 

het cholesterolgehalte op een 

juist peil, speelt een rol bij de 

omzetting van eiwitten, kan 

mogelijk een rol spelen bij de 

bestrijding van alcoholisme. 

Bepaalde zenuwafwijkingen, 

klierafwijkingen, afwijkingen van 

het hart. 

Biergist, granen, zaden, 

sesamzaad, abrikozen-

pitten, bananen? 

B 17 

(laetrile) 

0,3 gram  

Kan in grotere 

dosis giftig 

zijn. 

? Van deze vitamine zou een 

preventieve werking uitgaan 

tegen kanker. 

Bij gebrek aan deze stof zou 

tumorvorming gemakkelijker 

kunnen ontstaan. 

Zeer kleine hoeveel-

heden in: spinazie, 

boekweit, linzen, gierst. 

Grotere hoeveelheden in 

abrikozenpitten, appelen 

en perenpitten, bittere 

amandelen. (max.  

2 abr. pitten per dag) 

      

C 

 (ascorbine) 

300 milligram Roken, water, 

verhitten, 

zuurstof, licht, 

veel transpireren. 

Speelt een belangrijke rol bij 

alle stofwisselingsprocessen 

vooral in de cellen, belangrijk 

voor de zuurstofopname, 

voorkomt infecties, speelt een 

rol bij de ijzeropname, 

bevordert en regelt vele andere 

belangrijke processen in het 

lichaam. 

Bloedend tandvlees, ontstoken 

tandvlees, slechte tanden, 

bloedarmoede, onderhuidse 

bloedingen (snel blauwe plekken) 

slechte eetlust, gebrek aan energie, 

chronische moeheid, slecht 

genezende wonden, grote 

vatbaarheid voor infectie, 

verkoudheden. 

Rozenbottels, peterselie, 

sinaasappelen, 

grapefruits en citroenen, 

alle verse vruchten en 

verse groenten, 

paprika’s, molsla.  

Eén sigaret vernietigt 25 

m.g. vitamine C. 

      

D  

(calciferol 

ergosterol) 

400  I.E.   

Te veel kan 

giftig zijn 

Minerale oliën, 

bepaalde 

geneesmiddelen, 

luchtvervuiling. 

Werkt o.a. samen met andere 

vitaminen voor sterke botten en 

tanden, speelt een rol bij de 

kalkopname, speelt een rol bij 

de energieproductie. 

Slechte tanden, Engelse ziekte, 

vervormingen aan de wervel-

kolom, slechte botten.  

(ook bij oudere mensen) 

Door het gehele lichaam 

bloot te stellen aan de 

zonnestralen wordt 

vitamine D gevormd in 

de huid, visleverolie, 

haring, zalm, tonijn, 

melk, boter. 

      

E  

(tocoferol) 

50  I.E. Voedselverwer-

king, raffineren, 

hitte, zuurstof, 

lage temperatu-

ren, chloor, 

minerale oliën, 

ijzer. 

Speelt een rol bij de vruchtbaar-

heid, voorkomt de oxidatie van 

andere vitaminen en mineralen, 

speelt een rol bij het choleste-

rolgehalte, voorkomt het dicht-

raken van bloedvaten, voorkomt 

bloedstolsels, speelt een rol bij 

de genezing van brandwonden. 

Vroegtijdige veroudering, slechte 

vruchtbaarheid, chronische 

vermoeidheid, bloedarmoede, 

hartklachten, houdt het gehele 

metabolisme in balans.  

Tarwekiemolie, sojaolie, 

tarwekiemen, eieren, 

gierst, granen.  

Bij gebruik van oliën 

welke veel meervoudig 

onverzadigde vetten 

bevatten is het zinvol 

extra vitamine E te 

gebruiken. 

      

F   

(linolzuur 

linoleen-

zuur, 

onverza-

digde 

vetzuren) 

? Hitte, zuurstof, 

voedselverwer-

king, verzadigde 

vetten. 

Speelt een rol om de bloedvaten 

soepel en open te houden, houdt 

de celmembranen gezond, 

speelt een rol bij de groei en de 

vorming van hormonen, houdt 

het zenuwstelsel gezond, kan de 

schadelijke werking van straling 

mogelijk elimineren. 

( Rode bieten en zeezout 

kunnen dit ook! ) 

Huidproblemen, acne, niet juist 

cholesterolgehalte van het bloed, 

vermoeidheid, hartklachten, slecht 

haar, gemakkelijk dik worden. 

Plantaardige 

koudgeperste oliën, 

walnoten, avocado’s, 

amandelen, pinda’s, 

zonnebloempitten. 

      

K  

(menadion) 

250  micro-

gram? 

Bepaalde  

geneesmiddelen, 

straling 

Speelt een rol bij de 

bloedstolling. 

Ontsteking van de darmen, 

aanhoudende menstruatie, slechte 

stolling. 

Alfalfa, eieren, sojaolie, 

saffloerolie, kelp, groene 

bladgroenten. 
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Vitamine Gemiddelde 

dagelijkse 

dosis voor 

volwassenen 

Gaat  

verloren  

door 

Werking Gebreksymptomen Natuurlijke bronnen 

      

P  

(bioflavo-

noïden) 

1/5 van vitami-

ne C-behoefte 

Water, hitte, e.a. Werkt samen met vitamine C, 

houdt haarvaten gezond, geeft 

weerstand tegen infecties. 

Bloedend tandvlees, infecties, 

ooraandoeningen, snel blauwe 

plekken. 

Pitten van 

citrusvruchten, kersen, 

rozenbottels, druiven, 

bessen. 

      

T ? ? Houdt de bloedplaatjes gezond, 

en speelt een rol bij de 

bloedstolling 

Slechte bloedstolling, vormen van 

bloedarmoede. 

Sesamzaad, eieren. 

      

U ? ? Speelt mogelijk een rol bij het 

voorkomen van maagzweren. 

Maag- en darmaandoeningen? Rauwe koolsoorten. 

      

Calcium 1000 milligram Grote hoeveel-

heden vet, oxaal-

zuur vooral 

suiker ! 

Werkt o.a. samen met vitamine 

D, vorming van botten en 

tanden, speelt een rol bij 

regeling van het hartritme en 

ijzeropname, speelt een rol in 

het zenuwstelsel en reactie 

hiervan. 

Problemen met de botten, rugpijn, 

slapeloosheid, menstruatiepijnen, 

vermoeidheid, prikkelbaarheid, 

hartklachten. 

Zuivelproducten, kaas, 

sojabonen, eieren, hele 

granen, noten, zaden, 

groene groenten, 

sesamzaad, kelp. 

      

Koper 2 milligram Opslag en 

voedsel-

verwerking ? 

Speelt een rol bij de ijzer- en 

bloedvorming, speelt een rol bij 

de kleurvorming van haar en 

huid, is belangrijk voor de ener-

gievorming, gevaarlijk bij te 

hoge dosis!  

Werkt samen met diverse 

andere stoffen. 

Bloedarmoede, vermoeidheid, 

gebrek aan energie. 

Noten, rozijnen, erwten, 

bonen, pruimen, 

zeevoedsel, vis, groene 

bladgroenten, 

schaaldieren. 

      

Fosfor 1500 milligram Te veel ijzer, 

magnesium, 

aluminium. 

Vormt mede botten en tanden, 

speelt een rol bij de vet- en 

koolh. stofwisseling, werkt mee 

aan alle fysieke processen, 

belangrijk voor een goede 

hartslag, werkt samen met vele 

andere stoffen in het lichaam, 

belangrijk voor een goede 

nierfunctie, speelt een rol bij de 

goede werking van zenuwen en 

hersenen. 

Ontstekingen aan de tanden, 

moeheid, gebrek aan energie. 

Fosforgebrek komt praktisch bijna 

niet voor, wel een te hoog 

fosforgehalte, waardoor weer 

calciumgebrek en andere 

problemen ontstaan. Werkt o.a. 

samen met calcium en vitamine D. 

Granen, tarwekiemen, 

eieren, rijstzemelen, 

zaden, noten, zuivelpro-

ducten, vrijwel alle 

natuurlijke voeding. 

Door gebruik van 

frisdranken kan een 

teveel ontstaan, 

waardoor onze balans 

wordt verstoord. 

      

Chroom 80 microgram Bij ouder worden 

wordt chroom  

moeilijker vast-

gehouden. 

Speelt een rol bij de suikerstof-

wisseling, reguleert de bloed-

druk, werkt preventief voor 

suikerziekte. Beïnvloedt het. 

Werkt mogelijk preventief bij 

suikerziekte en reumatische 

aandoeningen, slechte groei, 

afwijkende bloeddruk. 

Biergist, schelpdieren, 

mosselen, vlees, 

tarwekiemolie. 

      

IJzer 15 milligram Fosfor, eiwitten, 

oxaalzuur, koffie, 

menstruatiebloe-

dingen. 

Vorming van hemoglobine, 

werkt samen met koper, kobalt, 

mangaan, vitamine C, en vele 

andere stoffen, speelt een rol bij 

de groei, het voorkomen van 

infecties, het leveren van 

energie. 

Bloedarmoede, vermoeidheid, 

minder weerstand tegen infecties, 

slechte huidskleur, gebrek aan 

energie. 

Biergist, stroop, nieren, 

pompoen, tarwezemelen, 

rijstzemelen, snijbonen, 

sesamzaad, linzen, 

peterselie, spinazie, 

lever, vlees, oesters, 

noten, soja, pitten. 

      

Kalium 1000 milligram Koffie, suiker, 

alcohol, bepaalde 

geneesmiddelen. 

Speelt een belangrijke rol bij de 

celstofwisseling, ook in 

zenuwen en hersenen, zorgt 

voor goede spierkracht, werkt in 

op het goede hartritme en 

bloeddruk, werkt samen met 

vele andere stoffen. 

Duizeligheid, oorsuizingen, 

slapeloosheid, slappe spieren, 

slechte hartwerking. 

Kelp, dulse, melk, 

biergist, champignons, 

sojabonen, aardappelen, 

abrikozen, sinaasappe-

len, peulvruchten, Iers 

mos, amandelen, tarwe-

kiemen, noten. 
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Vitamine Gemiddelde 

dagelijkse 

dosis voor 

volwassenen 

Gaat  

verloren  

door 

Werking Gebreksymptomen Natuurlijke bronnen 

Magnesium 350 milligram Bepaalde  

geneesmiddelen, 

alcohol, stress. 

Werkt samen met o.a. calcium, 

fosfor, vitamine C, natrium, 

kalium, e.a., belangrijk voor een 

goede werking van het hart, 

zenuwen en spieren en gaat gal- 

en nierstenen tegen. 

Depressies, hartaanvallen, slecht 

gebit, slechte stofwisseling, 

bevingen, nerveuze klachten. 

Kelp, tarwekiemen, 

amandelen, noten, 

schaaldieren, sojabonen, 

vis, granen, citroenen, 

groene groenten. 

      

Jodium 200 microgram Voedselverwer-

king. 

Speelt een rol bij de stofwisse-

ling, de groei, gezonde nagels 

en haren, reguleert de energie 

en verbetert het zich in balans 

voelen. 

Slechte werking van de schildklier, 

struma, slechte stofwisseling, 

slecht haar, slechte tanden, slechte 

nagels, huidproblemen, gebrek aan 

energie. 

Kelp, zeevoedsel, (ook 

wieren) dulse, agar-agar, 

meloen, komkommer, 

boerenkool, spinazie, 

asperge, andere 

groenten. 

      

Chloor ? Braken Bouwt mede zoutzuur op in de 

maag, speelt een rol bij de 

spijsvertering, reguleert het 

evenwicht van het bloed, spoelt. 

Kaal worden, slechte tanden, 

problemen met de spijsvertering. 

Zout, tomaten, kelp, 

spinazie, selderij, 

koolsoorten, radijs, 

pastinaak, zuring, 

prei,sla, komkommer. 

      

Natrium ? Sterk transpire-

ren, veel drinken. 

Speelt een belangrijke rol in 

samenwerking met andere 

stoffen, speelt een rol bij 

zenuwen en spieren, tekorten 

komen zelden voor. 

Slechte stofwisseling. Een teveel 

kan in verband staan met hoge 

bloeddruk, en teveel vocht in het 

lichaam. In het algemeen is het 

gebruik te hoog. 

Keukenzout, alle zoute 

voeding, kaas, spek, 

olijven, haring, 

pekelvlees etc. 

      

Zwavel ? ? Speelt een rol bij de vorming 

van haar, huid, nagels, werkt 

samen met vele andere stoffen, 

speelt een rol bij de galvorming 

? Boerenkool, tuinkers, 

spruitjes, andere 

koolsoorten, prei, kelp, 

peulvruchten, eieren. 

      

Zink 15 milligram Voedselverwer-

king, veel 

transpireren, 

alcohol, roken. 

Werkt samen met vele andere 

stoffen en is daarbij onmisbaar, 

speelt een rol bij de 

eiwitstofwisseling en de 

vorming van insuline, speelt een 

rol bij de geslachtsorganen, 

huid, hersenfuncties. 

Prostaatproblemen, aderverkal-

king, verlies van reukvermogen, 

cholesterolafzettingen, aderverkal-

king, slecht genezende wonden, 

witte vlekjes op de nagels, 

onvruchtbaarheid, verlies van 

smaak.  

Biergist, tarwekiemen, 

eieren, vis, oesters, 

garnalen, vlees, lever, 

groenten (op goede 

bodem gekweekt). 

      

Selenium 500 micro-

gram? 

Grote doses 

zijn giftig. 

Gaat met het 

zaad verloren. 

Voedselverwer-

king 

Werkt samen met vitamine E en 

vele andere. Gaat het veroude-

ringsproces tegen, houdt huid 

en weefsels jong, voorkomt 

roos, beschermt mogelijk tegen 

kanker, voorkomt act. radicalen 

in het lichaam. 

Teruglopen van de algemene 

weerstand, slecht 

uithoudingsvermogen, meer 

vatbaar voor ziektes. 

Tarwekiemen, zemelen, 

uien, tomaten, broccoli, 

tonijn. 

      

Kobalt 5 microgram Alcohol, 

bepaalde 

geneesmiddelen,  

slaaptabletten. 

Werkt samen met o.a. vitamine 

B12, heeft een functie bij de 

bloedvorming 

Bepaalde vormen van 

bloedarmoede. 

Vlees, nier, lever, melk, 

schaaldieren. 

      

Fluor 1 milligram? ? Speelt een rol bij de vorming 

van botten en tanden. 

Slechte tanden en botten.  

Bij hoge doses ontstaan 

vergiftigingsverschijnselen. 

Zeevoedsel. 
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Denk om uw gezondheid 

In Nederland is het sinds kort verplicht voor fabrikanten van levensmiddelen om op de 

verpakking te vermelden welke kleurstoffen aan het product zijn toegevoegd. Het is voor de 

consument natuurlijk wel belangrijk als hij weet wat hij eet. Het ziekenhuis 'Hópital de Paris' 

heeft chemisch onderzoek gedaan naar de kleurstoffen die op het ogenblik toegelaten worden in 

onze voedingswaren. Hieronder volgt het resultaat:  

 

De stoffen omringd met een rechthoek zijn GIFTIG. De stoffen onderstreept zijn verdacht 

(waarschijnlijk giftig).  

De overige stoffen zijn onschadelijk. E l23 en E 330 zijn bijzonder kankerverwekkend.  
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Nawoord  

 

Meer en meer mensen worden zich bewust van het belang van een juiste keuze van voedsel, 

allereerst om problemen met onze gezondheid te voorkomen, maar ook omdat men langzaam 

ontdekt, dat er een weg terug mogelijk blijkt, een weg naar meer eenvoud en een zinvoller leven 

door een zinvoller keus, welke er toe kan bijdragen ons weer te verheffen boven vele 

ongemakken en zelfs ziekten van lichaam en geest.  

 

Mogelijk zijn er veel vragen gerezen en onbeantwoord gebleven. Mij werd meerdere malen 

gevraagd om een aantal maaltijden samen te willen stellen voor ontbijt-, middag- en avondmaal. 

Ik heb dit bewust niet willen doen, omdat voeding op de eerste plaats gebonden is aan ieder 

individu en wat voor de een perfect is, kan de ander niet verdragen.  

Iedere vraag heeft echter een antwoord als we er naar streven dit te vinden. Ik heb gestreefd naar 

een zo compact mogelijke gids, zonder statistieken, bewijzen, etc. , een kleine gids die ons op 

weg kan helpen om grote dingen te doen!  

 

Indien we doorgaan op de aangegeven weg, bewust onze eigen keus gaan maken, zoals in dit 

werkje aangegeven, dan kan het bijna niet anders of ons algemeen welbevinden wordt niet alleen 

positief beïnvloed, maar we krijgen zonder twijfel ook meer energie en mogelijkheden, en 

naarmate de jaren verstrijken kan deze keus ons helpen om vitaal, blij en gezond de weg te gaan 

naar een zinvolle ontplooiing van onszelf en onze omgeving.  

 

Adres haartest:  Linolane BV,  Slimmeweg  9,  l066 EV  Amsterdam.  

 

 


