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Benader iemand zoals hij is en hij zal zo blijven.  
Benader hem zoals hij kan worden en hij zal zo worden.  
- Goethe 
 
 
Gezondheid 
 Gewoon Geluk of Kennis? 
 
Meer en meer puzzelstukjes beginnen op z’n plaats te vallen! 
 
 
Gezond blijven met onze voeding .. . . . . . . .. . . .? 
Met kromme tenen luisteren naar ‘deskundigen’ (?) 
Codex Alimentarius- Einde keuze Vrijheid! 
Vitamine oorlog! 
Het alternatief: Medicijnen werken niet! 
Soldaat frontlinie minder gevaarlijk als ziekenhuis? 
De dokter, .. . . . vertrouwensarts?  
Overdosis Vitamine of Overdosis Medicijnen? 
Medische wetenschap delft onderspit van voeding! 
Koken vernietigt de levenskracht van voeding! 
Rauwe voeding: Lezing David Wolfe. 
Zeemineralen: Mike Donkers ! 
Dood gaan: ! Ontslagen worden door je eigen lichaam? 
Ziekten of Vitaminegebrek? 
Persoonlijke motivatie 
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Gezond blijven met onze voeding .. . . . . . . .. . . .? 
 
Al sinds 1875 wordt in Nederland kunstmest toegepast. Door de jaren 
heen is dit uitgegroeid tot een algemeen gebruik. Ik had daar nooit zo bij 
stil gestaan maar kunstmest bevat slechts 11 mineralen en 
spoorelementen. De bodem is na ruim 125 jaar echt wel door de eigen 
reserves heen en als je weet dat zee mineralen 92 mineralen en 
spoorelementen bevat dan moet het duidelijk zijn waarom iedereen bij 
testen (SpectraCell) (NES) een schrikbarend mineralen tekort vertoont. 
Als je weet dat een plant op volwaardige grond gekweekt ook geen 
pesticiden nodig heeft is het duidelijk dat wij onvolwaardige voeding 
aangeboden krijgen. 
 
Maar het kweken met zeemineralen levert de industrie geen verdiensten 
op. Aan het leveren van kunstmest, pesticiden en sinds de invoering van 
gepatenteerde GMO zaden valt er aan deze handel dik geld te verdienen 
ten koste van ..... 
 
De boeren worden er niet wijzer van en verdienen geen stuiver meer. De 
winnende partij is naast de voedingsindustrie ook de farmaceutische 
industrie die ook op grote schaal pesticiden mogen leveren voor menselijk 
gebruik. In dit geval noemen ze dit echter medicijnen. Maar vergeet niet 
ze zijn vaak net zo giftig. 
 
Van die medicijnen zijn bij 13 procent wetenschappelijk aantoonbare 
voordelen vastgesteld. Van maar liefst 46 procent is wetenschappelijk 
helemaal niet bekend wat ze doen en de resterende groep schommelt van 
soms inzetbaar tot schadelijk of zeer schadelijk. (bron BMJ) Ik kan mij 
niet aan de indruk onttrekken dat dit veel weg heeft van een Russische 
roulette met je eigen gezondheid! 
 

 
 
Het is voor mij nu volkomen duidelijk waarom mensen die hun 
voedingsstatus gaan aanpassen en daarbij aanvullen met 
voedingssupplementen zo geweldig op kunnen knappen. Herstellen, 
minder gebreken vertonen, meer energie, er beter uitzien en soms zelfs 
de meest beangstigende ziektes overwinnen.  
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IK, .... laat het echter niet zo ver komen maar werk daar nu al aan om 
mijn gezondheid te optimaliseren. Daarvoor gebruik ik een hoogwaardig 
voedingssupplement ...... dat ik inmiddels gratis gebruiken kan ...... en 
kweek daarbij mijn eigen tarwezaad met zeemineralen.  
 
Als ik dan rond mij heen kijk naar mensen die allerlei gebreken en ziektes 
vertonen zou ik het wel van de daken af willen schreeuwen. Ik heb echter 
gemerkt dat velen daar niet voor open staan. Ik ben immers een vreemde 
en heb geen vertrouwensrelatie opgebouwd met deze mensen. Misschien 
zou U eens voorzichtig een balletje op kunnen gooien over dit onderwerp 
en familie, vrienden en relaties naar deze website sturen. 
 

Met kromme tenen luisteren naar ‘deskundigen’ (?) 
 
Veelal op radio, televisie en in allerlei magazines mogen deskundigen 
komen opdraven om hun mening te geven over voeding en 
voedingssupplementen. Ik zit dan regelmatig met kromme tenen te 
luisteren naar .... de deskundigen. 

Zo hoorde ik; “In voeding zitten nog allerlei stoffen die niet in 
voedingssupplementen zitten. Je kunt dus maar beter echte voeding 
nemen dan die supplementen”. Dan denk ik; “Zou deze deskundige zijn of 
haar vakliteratuur nog nooit gelezen hebben?” 
 
Natuurlijk is voeding de beste bron van vitamine en mineralen, en 
voedingssupplementen zijn geen vervanger maar een aanvulling op de 
voeding. Maar de kwaliteit van onze huidige voeding is zo DRAMATISCH 
slecht dat je wel 11 of 13 stuks groenten en fruit PER DAG moet eten om 
je lichaam van voldoende essentiële bouwstoffen te voorzien. Dat konden 
we al lezen in rapporten en adviezen gepubliceerd  in ..... 1936! En als 
een consument deze informatie kan vinden dan moet een deskundige dit 
toch minstens weten. 
 
Zo worden vaak artsen uitgenodigd als deskundige. Je hoort gelijk al dat 
de persoon in kwestie geen  natuur of orthomoleculair arts is. Een arts 
wordt gezien als iemand met status betreffende gezondheid. Niets is 
echter minder waar. Een arts weet alles over ziektes en welke medicijnen 
daarvoor voorgeschreven zouden kunnen worden. (wat in veel gevallen 
een gok is blijkt uit de statistieken) Maar een dokter heeft in zijn hele 
opleiding slechts een paar schamele uurtjes gehad over voedingsleer. Om 
dus een arts als deskundige te presenteren is een ware farce. 
 
Waneer mag een diëtiste / arts / of .... zich deskundig noemen? 
 
Als hij of zij mij een persoonlijke vitamine opname test kan laten zien met 
daarop een dikke voldoende. Slechts dan heb je recht van spreken. Als je 
zwart op wit kunt aantonen dat je zelf een uitstekend cijfer hebt gehaald 
voor je persoonlijke gezondheid. 
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Pas dan WEET je namelijk dat je met 2 stuks fruit en 2 porties groenten 
geen voldoende kan halen. Het voedingscentrum roept dit wel in hun 
campagne maar laat maar eens een onderzoek zien waarbij men niet aan 
de hand van vragen formulieren onderzoek maar met gedegen moderne 
onderzoekmethodes voor de dag komt. Met harde cijfers dus! 
 
Ik heb de resultaten gezien van 4 artsen die de Intracellulaire Vitamine 
Opname Test bij SpectraCell hadden laten uitvoeren. Allen scoorden een 
onvoldoende waaronder een natuurarts en een orthomoleculair arts. Een 
directeur van gezondheidsinstelling scoorde zelfs het rapportcijfer 2,5! 
 
Wat ik persoonlijk verneem van artsen en therapeuten die met de NES 
scan werken is dat de voedingsstatus altijd weer het zelfde beeld laten 
zien. Tekorten aan essentiële vitaminen en mineralen en ..... hoeveel 
mensen met een goede voeding en herstelde energie balans beter 
functioneren en zelfs na jaren en jaren medicijnvrij zijn!  
 
Elke TITEL, voedingsdeskundige, diëtiste, arts etc hebben voor mij geen 
enkele waarde als je persoonlijk niet – tenminste een voldoende – kan 
laten zien voor je gezondheid. 
 
Hang zo’n test maar als getuigschrift in je praktijk of kantoor. 
 
Stop met het luisteren naar iemand die je niet .... 
............ het resultaat kan leveren dat je verlangt. 
 

Codex Alimentarius- Einde keuze Vrijheid! 

 
Met ingang van 2009 wordt er weer een stukje 
ingevoerd van de Codex Alimentarius 
(voedingsmiddelenwet). Op dit moment zijn 
173 landen aangesloten bij de Codex, die daarmee 
98% van de wereldbevolking vertegenwoordigt. 

 
De Codex heeft als taak de volksgezondheid te beschermen en een 
eerlijke handel in voedselproducten te bevorderen. 
 
Als weldenkend burger kan ik mij een wetgeving wel voorstellen om zo 
producten die in het ene land goedgekeurd zijn ook beschikbaar te maken 
voor de rest van de wereldbevolking. Dat is een goede zaak maar ......... 
 
Waarom zou ik tegen de natuur beschermt moeten worden waardoor 
vitamines voortaan maar in lage doseringen verkrijgbaar meer zijn terwijl 
allerlei onderzoeken aantonen dat de doseringen BELACHELIJK laag zijn 
en daardoor hun werkzaamheid verliezen? 
 
Waarom mag een roker vrij kiezen om vergif in zijn of haar lichaam te 
stoppen en mag ik niet vrij kiezen om vitamines en mineralen te 
gebruiken op de dosering die ik wil of de natuurarts noodzakelijk acht? 
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Waarom mag ik en andere mensen vanaf 2009 ook niet meer openlijk 
vertellen dat ik ze door het gebruik van voedingssupplementen genezen 
zijn van XXXX en XXXX en honderden ziektes klachten en gebreken? 
 
Gaat bij u ook langzaam maar zeker de gedachte ontstaan dat er hier een 
spel gespeeld wordt met als inzet meer geld verdienen over de rug van; 
naar gezondheid snakkende mensen? 
 
De Agendapunten van Codex Alimentarius worden sinds de oprichting in 
1962 langzaam ten uitvoer gebracht. Stukje voor stukje worden de 
mensen in de gaarpot voorbereid om als de bekende kikker straks gaar 
gekookt te worden. 
 
Er komen regels die voor iedereen gelden die zowel voeding als 
voedingsupplementen naar de markt brengen. Elke claim die voor voeding 
als geneesmiddel wordt gezien moet eerst dubbelblind bewezen zijn of 
anders wordt deze verboden. 
 
De lijfspreuk van Hippocrates: ‘Laat voeding uw medicijn zijn en uw 
medicijn uw voeding’, zou deze dan echt op onwaarheden berusten? 
Zou mijn eigen lichaam mij bedriegen in wat ik voel en ervaar? 
 
We mogen ons sinds jaar en dag voeden met fruit en groenten die met 
geen korrel grond in aanraking komt of op zijn best met kunstmest 
‘gevoed’ worden. Kunstmest met het brede spectrum van maar liefst 11 
mineralen. De rest van de 82 mineralen, waar moeten wij die vandaan 
halen om ons lichaam gezond te laten functioneren? 
 
Gaat met de voedingswetgeving de natuurlijke vervanger voor 
geraffineerde suiker - Stevia - ook in Europa en Amerika beschikbaar 
komen of wordt die nu ook in Azië verboden? 
 
Worden al die bewezen gevaarlijk additieven in onze voeding als 
Aspartaam en MSG nu verboden of krijgen we nog meer gepatenteerde 
chemicaliën op ons bord zodat de multinationals nog meer kunnen 
verdienen? 
 
Ik heb hier nog niet één politiek ‘leider’ in het openbaar over horen 
spreken? Zouden ze dat niet mogen of zorgen daar geheime agenda’s en 
een goed gevulde verkiezingskas wel voor dat ze dit niet doen? Omkoping 
wil ik nog niet aan denken we leven hier immers niet in een 
bananenrepubliek! Wij hebben toch democratie? Wij hebben NEE mogen 
zeggen tegen Europa, ... terwijl de belangrijke punten stilletjes zonder 
enige ruchtbaarheid ten uitvoer gebracht worden. 
 
Deze punten, de vrije keuze van voedingsmiddelen gaat tegen het 
absolute basisrecht in van de mensheid. Weet u het nog de Maslow 
piramide? Met helemaal onderaan de behoefte aan onderdak, water en 
voeding. 
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Vat dit beslist niet op als een beschuldiging maar ga het debat aan in de 
openbaarheid. Ik ben bang dat ik er nooit iets van ga horen en dat ons 
hele systeem zo ....... is als ik denk dat het is. 
 
Het wordt hoog tijd dat de wereldbevolking in opstand komt voordat we 
helemaal gaar gekookt zijn en niet eens meer zelfstandig kunnen denken. 
 
Intussen, ... geniet van de mooie dingen van het leven en zorg in ieder 
geval dat je gezond blijft anders val je ten prooi aan de chemische 
medicijnen die dubbel blind bewezen ons gezond gaan houden ... toch? 
 

 
 
Leve de Codex Alimentarius! ... op je gezondheid.  
http://www.uitdaging.net/gezond/EU_richtlijn1.html  
 

Vitamine Oorlog:    
 
EU zet de ‘veilige limiet’ op twee wortelen! 

De meeste van de standaard vitaminen die je te koop ziet in 
gezondheidwinkels, reformzaken en waarmee men adverteert in de 
lifestylebladen en kranten zijn niet erg effectief. Meestal omdat de 
dosering veel te laag is om een merkbaar verschil te maken.  
 
Gelukkig zijn er mensen die zich hebben laten voorlichten en veel hogere 
doseringen vitaminen en mineralen gebruiken die hun gezondheid ten 
goede komen. Speciaal de vitamine kopers in landen als de U.K, Zweden, 
Ierland en Nederland waar hogere doseringen verkrijgbaar zijn.  
 
Deze vrije keuze zal ook in deze landen spoedig afgenomen worden. De 
EU heeft de voorstellen bekend gemaakt aangaande de in hun ogen 
veilige limiet van vitaminesupplementen, en het is geen verrassing dat die 
belachelijk laag zijn uitgevallen. 
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Als deze voorstellen goedgekeurd worden en tot wetgeving verheven zal 
bijvoorbeeld de hoeveelheid bèta caroteen gelijkwaardig zijn aan twee 
wortelen terwijl selenium beperkt wordt aan de hoeveelheid van twee 
Braziliaanse noten! 
 
De Alliance for Natural Health (ANH), die de constant in 
gevecht is aangaande de campagne die aangespannen 
wordt tegen de vitamine industrie sinds 2002 stelde 
dat de voorstellen gedaan worden op basis van slechte 
en selectieve wetenschap. Fundamenteel gaat dit 
helemaal niet over het beschermen van consumenten 
tegen iets dat bovendien gezondheid bevorderend is en totaal schadeloos. 
 
“Als de EU commissie echt geloofd dat deze doseringen de hoogst 
mogelijke veilige dosis is, waarom komt er dan geen 
veiligheidswaarschuwing op wortelen en Braziliaanse noten bij de 
groenteboer, vraagt Dr Robert Verkerk zich af?” (ANH’s wetenschappelijk 
directeur) Het voorstel kan van kracht worden in 2009 onder de Food 
Supplements Directive and Fortified Foods Regulation. 
 
(Bron: ANH press release, October 24, 2007). 
 

Het alternatief: Medicijnen werken niet!  

 
90% medicijnen  werkt onvoldoende of niet!  
Bovendien remmen ze de opname van vitamines 

Door huisartsen en specialisten 
voorgeschreven medicijnen zijn in 
90% van de gevallen voor slechts 
een minderheid heilzaam. Voor 50 
tot 70% van de patiënten heeft 
het innemen van medicijnen zelfs 
geen enkele heilzame werking. 
 
Schokkende feiten 
Deze schokkende en verrassende 
openlijke mededeling deed Allen 
Roses, een Amerikaanse topman 
van het grootste Britse 

farmaceutische bedrijf GlaxoSmithKline (GSK) in Londen. 
 
Medicijnen voor slechts beperkt deel werkzaam 
"Bij de meeste mensen werken veel – soms de duurste – medicijnen niet", 
onthulde Roses, de vice-president van de GSK-tak die zich wereldwijd met 
erfelijkheidsonderzoek bezighoudt. Volgens een farmaceutische 
wetenschapper is het een publiek geheim binnen de farmaceutische 
industrie, dat medicijnen maar voor een beperkt deel van de patiënten 
werkzaam zijn. 
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Alzheimer, kanker, migraine, botontkalking, jicht 
Het is de eerste keer dat een topman van een vooraanstaand medicijnen 
ontwikkelingsbedrijf dat openlijk toegeeft. medicijnen tegen Alzheimer 
zouden slechts bij een derde van de patiënten effect hebben. Volgens Dr. 
Roses zou slechts een kwart van de kankerpatiënten van de 
geneesmiddelen profiteren. medicijnen tegen migraine, botontkalking, en 
jicht helpen de helft van de zieken, becijferde hij. Volgens hem kunnen 
mensen genen hebben die de werking van medicijnen teniet doen. 
Bron: de Telegraaf door Willem Kool 9-12-2003 
 

Soldaat frontlinie minder gevaarlijk als ziekenhuis?  

 
Iedereen kent natuurlijk het verhaal van Silvia Millenkamp die niet goed 
behandeld zou zijn in het alternatieve circuit. De feiten in deze grafiek 
vertellen het verhaal in welk perspectief je dit zou kunnen bezien.  
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De dokter, .. . . . vertrouwensarts?  

 
Al sinds een paar jaar lees ik ook de nieuwsbrief van het Britisch Medical 
Journal. Ik zie dus ook veel berichten die de dokter ook zou kunnen lezen. 
Het volgende bericht is het meest opmerkelijke wat ik in die jaren kon 
optekenen: 
 
 
Elk individu reageert anders op medicijnen op andere tijden, iets wat 
alternatieve artsen al gedurende jaren proberen te beklemtonen. Deze 
vorm van geneeskunde kan niet geanalyseerd worden door een standaard 
dubbelblind onderzoek met een placebo vanwege het verschil in 
biochemische individualiteit, hun stemming, en de aan verandering 
onderhevige karakteristieken gedurende tijd. De traditionele geneeskunde 
begint nu deze problemen ook in te zien. We zijn echter nog jarenlang 
verwijdert van het feit dat traditionele geneeskunde geen wetenschap is 
en dit gaat doordringen tot de media en de overheid. Er is een 
verrassende overeenkomst, in feite gelijkwaardig aan alternatieve 
geneeswijzen. Bewijzen zijn moeilijk te vergaren. 
(Bron: British Medical Journal, 2004; 329: 966-8). 
 
 
Weet je dan bovendien dat medicijnen vrijwel allemaal bijwerkingen 
hebben tot zelf dodelijke toe dan kun je je maar beter afvragen of het wel 
verstandig is om bij de dokter om raad te vragen. Alleen al de pijnstiller 
Vioxx is verantwoordelijk voor meer doden dan de Vietnam oorlog aan 
Amerikaanse zijde. Medicijnen die allemaal voorgeschreven zijn door een 
dokter. Mijn advies; Ga naar een natuurarts of gelijkwaardige! 
 
Terug naar de natuur is het devies! 
Ik gebruik dan ook maar al te graag een hoogwaardig 
voedingssupplement elke dag. Nu de dosering echter omlaag moet met de 
nieuwe wetgeving in 2009 ga ik naast dat voedingssupplement ook maar 
zelf thuis tarwegras kweken met zeemineralen. Als er straks een griep 
pandemie komt of iets anders wil ik niet bij de zwakke plantjes horen! 
 

Dokters ontvangen geld om meer medicijnen voor te schrijven. 
Farmaceut betrapt op het geven van smeergelden! 

 
08 November 2008 Medicijn gigant Bristol-Myers Squibb die jaarlijks een 
omzet draait van $ 17,9 miljard dollar is trots op zijn commitment zaken 
te doen met de hoogste standaard van integriteit and hun missie is om 
mensenlevens te verlengen en te verbeteren. Althans dat is wat een 
officiële vertegenwoordiger van het bedrijf stelde. 
 
Toch vreemd dat dit zelfde bedrijf Bristol-Myers Squibb betrapt is op het 
verstrekken van premies aan dokters als aanmoediging hun medicijnen 
aan te prijzen. Maar liefst $ 515 miljoen dollar en bovendien fraudeerde 
met de prijzen. 
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Het bedrijf is betrapt dus op illegale betalingen aan dokters om meer 
medicijnen voor te schrijven van Bristol-Myers Squibb. Dokters ontvingen 
bovendien consultatie gelden om plaats te nemen veronderstelde advies 
raden waaronder geheel verzorgde luxe reisjes naar exotische oorden. 
Ook drogisterijen ontvingen ‘aanmoediging premies’ om meer medicijnen 
te verkopen. Een van de aanmoedigingen betrof het medicijn Abilify 
(aripiprazole) om dit voor te schrijven aan kinderen terwijl het uitsluitend 
was goedgekeurd voor gebruik bij volwassenen. 
 
Het zal waarschijnlijk wel horen tot hun missie en integriteit, de 
winstgevendheid van het bedrijf verlengen en de winsten verdubbelen, ... 
of ging het hier toch om het verborgen belang van de patiënt en hun 
gezondheid? $515 miljoen, hoeveel artsen zouden dat verdeeld hebben 
100, 10.000, of ....? (Source:  British Medical Journal, 2007; 335: 742-3). 
 
 

Overdosis Vitamine of Overdosis Medicijnen? 
 
Regelmatig kom ik in de media berichten tegen over het gevaar van een 
overdosering vitaminen en de mogelijk schadelijke gevolgen. Dit is de 
schokkende waarheid over het gebruik van medicijnen en de overdosis die 
mensen binnen krijgen of tegengestelde reacties. 
 
Een rapport gepubliceerd in het Britisch Medical Journal in 2004 stelde al 
dat Adverse Drug Reactions (ADRs) verantwoordelijk waren voor minstens 
10.000 doden per jaar. Men heeft het hierbij dus uitsluitend over 
tegengestelde werking en hierbij zijn de overdoseringen nog niet 
opgeteld. Uit cijfers die uitgelekt zijn van officiële bronnen komt dit getal 
echter eerder in de buurt van 30.000 doden, zijnde 1 op 20 vanwege het 
medicijngebruik! Ter vergelijking: Doden in het verkeer in Engeland 3200 
per jaar. Een rapport uit Amerika gepubliceerd in de Archives of Internal 
Medicine conformeerde deze gegevens waar het aantal doden door 
ongewenste medicijn reacties verdrievoudigt zijn! 
 
"From 1998 through 2005," it concludes "reported serious adverse drug 
events in the US increased 2.6-fold from 34,966 to 89,842, and fatal 
adverse drug events increased 2.7-fold from 5,519 to 15,107." At first 
sight that doesn't look like very many. But remember that  the number of 
reported ADRs are a tiny fraction of actual ADRs. In fact back in 1994, the 
number of fatal ADRs in America was estimated to be over 100,000 per 
year (Lazarou, JAMA, 1998). If that figure were a true reflection, and the 
situation has got three times worse, then one would be talking in excess 
of a quarter of a million people! One reason for the increase could be that 
people are taking three times as many drugs. But the study covered that. 
"Reported serious events," wrote the authors "increased 4 times faster 
than the total number of outpatient prescriptions during the period." It 
is, of course possible to dream up other reasons for the huge increase but 
the authors drew the obvious conclusion:  "These results highlight the 
importance of this public health problem and illustrate the need for 
improved systems to manage the risks of prescription drugs." 
 



Gezondheid: gewoon Geluk – of – Kennis? 
www.uitdaging.net  

Conclusie: Er kleven GROTE risico’s aan medicijngebruik. 
 
Wat experts nog het meest verbaast is; Waar blijven de actie 
groepen die een eind willen maken aan deze situatie. Een overheid 
instantie die een diepgaand onderzoek gaat instellen. 
 
Mensen zijn zich maar al te vaak niet bewust van de onvoorstelbare grote 
hoeveelheid fouten die afgedekt worden als zijnde medische complicaties. 
Meer en meer dient u zich bewust te worden dat medicijnen een gevaar 
vormen voor de gezondheid, uw gezondheid(?). 
 
U dient zelf de afweging te maken tussen de voordelen en nadelen. 
Afgaan op het advies van de dokter kan al een gevaar op zich betekenen 
blijkt uit de feiten! 
 
Patrick Holford schreef in zijn boek: Food is a Better Medicine Than Drugs; 
Onze definitie van goede medicijnen is dat ze; (1) werkzaam zijn. (2) 
minimale neveneffecten hebben.  
 

Medische wetenschap delft onderspit van voeding! 

 
Voedsel waarbij geen kunstmatige stoffen worden gebruikt  
is niet alleen écht gezonder, ....... maar heel veel gezonder. 
 
Organische voeding gezonder 
Organisch geteelde groenten en fruit bevatten veel meer goede 
ingrediënten dan bespoten exemplaren. Zoals veertig procent meer 
antioxidanten. Deze stoffen zijn een belangrijk verdedigingsmechanisme 
tegen dodelijke aandoeningen als kanker en hartziekten. Volgens 
professor Carlo Leifert, de coördinator van het Europees onderzoek, zijn 
de verschillen tussen organische en bewerkte groenten en fruit niet 
zomaar groot, maar ontzettend groot. Hij zegt dat het eten van organisch 
voedsel hetzelfde is als het eten van één extra portie groente of fruit per 
dag. Voor dit onderzoek teelden de wetenschappers groenten en fruit, 
waaronder kool, sla, aardappelen en graan, op een eigen stuk land. De 
helft werd organisch geteeld en de andere helft op de traditionele manier. 
Hierna werden ze vergeleken op verschillende factoren zoals de 
voedingswaarde. Bron: MediNews 
 
Medische wetenschap delft het onderspit van natuurlijke voeding. 
 
De afgelopen 40 jaar zijn er steeds meer medicijnen beschikbaar 
gekomen, het aantal dokters en specialisten is toegenomen. Er zijn meer 
ziekenhuizen en onderzoek technieken en toch ... kennen we nu meer 
ziekten dan ooit tevoren. We hebben er een heel scala aan ziekten bij 
gekregen waar we 40 jaar geleden nog nooit van gehoord hadden. In 
deze zelfde tijdspanne is ook onze voedingsketen totaal verandert en 
geïndustrialiseerd.  
 
Gaat er bij u ook een lichtje branden? 
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Vergelijken we dit met de streken die Westen A Price onderzocht in de 
dertiger jaren waar mensen supergezond in balans met de natuur leefden 
en de geneesmiddelen gevonden werden in de natuur dan hoef je geen 
wetenschapper te zijn om te weten dat onze voedingketen niet veilig is! 
Eigenlijk wordt het woord ‘voeding’ geweld aangedaan als men alleen 
maagvulling aanbiedt die vol zit met chemische toevoegingen.  
 
Gaan de wetenschappers dit binnenkort volmondig toegeven? 
Nee hoor, reken daar maar niet op want ziektes bestrijden en 
onderzoeken is hun boterham, daar hebben ze immers voor geleerd. 
Intussen zijn er steeds meer mensen zoals .... (U?) ...... en ik die steeds 
meer terug gaan naar de natuur. Antioxidanten, vitaminen, enzymen en 
spoorelementen. Zaken die we niet of nauwelijks meer tegenkomen in 
onze moderne voeding. Mensen die weer leren luisteren naar wat hun 
lichaam hen vertelt en verstelt laat staan van de resultaten. Mensen die 
gestopt zijn om te luisteren naar 
wetenschappers en dokters die hen al 
lang niet meer het – resultaat geven - 
waar ze naar op zoek zijn.  
 
Terwijl er nu een generatie aangeland is 
op de leeftijd waarbij hen in het 
vooruitzicht was gesteld onbezorgd te 
mogen gaan genieten blijkt dat genieten 
steeds meer zorgen met zich mee te 
brengen. Zorgen om de gezondheid, van kwaaltjes tot dagelijkse pijn en 
lichamelijke beperkingen die hen soms zelfs aan huis kluisteren of in een 
gesloten inrichting doen belanden. Mensen die er nu achter komen dat 
wat de dokter en de media vertelde niet helemaal klopte. Mensen die nu 
achter zaken komen waarvan ze wellicht denken; “Had ik dat toen maar 
anders gedaan”. Maar onder hen ook mensen die nu nog steeds de optie 
geboden krijgen het roer drastisch om te gooien en te redden wat er te 
redden valt. 
 

Koken vernietigt de levenskracht van voeding! !  
 
Als we de mensen rond ons heen moeten geloven eten ze allemaal 
redelijk gezond. Toch gaat er iets mis ergens omdat het aantal ziekten, 
gebreken en ongemakken een heel ander verhaal vertellen waar we 
gezien de dramatische feiten niet omheen kunnen. Een van de oorzaken is 
een gebrek aan rauwe voeding. 
 
Verhitten vernietigt de levensenergie van de voeding! 
Enzymen zijn eiwitten die chemische reacties katalyseren (helpen, 
versnellen) en controleren. In het lichaam produceren wij onze energie 
voor het leven ook voor een deel door ”verbranden” van vet. Dit kan 
uiteraard niet bij hoge temperatuur plaatsvinden, want onze 
lichaamstemperatuur moet op ongeveer 37 graden Celsius blijven. Het is 
echter niet zo gemakkelijk om vet te “verbranden” bij die lage 
lichaamstemperatuur. Enzymen moeten dat proces een beetje helpen en 
controleren. Enzymen worden in het kook process tussen de 48 en 60 
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graden Celcius totaal vernietigt. Het lichaam moet vervolgens 
kunstgrepen uithalen om nog enige energie uit het aangeboden voedsel te 
halen. (Gek he dat sommige mensen energiegebrek hebben!) 
 

  
           Gekookte spruit    Rauwe spruit 
  
 
Gekookte voeding. 
Voeding die gekookt is wordt ontdaan van zijn natuurlijke levensenergie. 
Dit is op de foto’s duidelijk te zien. Gekookt voedsel is dood voedsel dat 
een veel minder krachtig energieveld vertoond. Daarnaast heeft verhitting 
van voeding een effect op de celstructuur. Deze eigenschappen van de 
voeding worden echter ook overgedragen op degene die ze nuttigt. Meer 
over dit onderwerp leest u op: Naturaw Lifestyle  
 
 
Enzymen & voeding koken of bevriezen. 
Dit zijn substanties die leven mogelijk maken en verantwoordelijk zijn 
voor ELKE chemische reactie in het lichaam. Geen enkele vitamine, 
mineraal, of hormoon kan zonder enzymen. In het lichaam zijn drie 
soorten enzymen te onderscheiden: spijsverteringsenzymen die het 
voedsel verteren, enzymen die de stofwisselingsprocessen bewerkstelligen 
en cel - enzymen die de lichaamscellen in werking brengen. In – 
onbewerkte – voeding zitten vele van deze enzymen die de voeding 
helpen te verteren en om te zetten in voor het lichaam bruikbare energie. 
Veel zo niet alle van deze enzymen worden totaal vernietigt bij 
temperaturen boven de 47,8 graden Celsius  en beneden – 40 graden 
Celsius wordt tenminste 30% tot 66% van de voedingswaarde te niet 
gedaan.  
 
Een tekort aan voedingsenzymen leidt tot de aantasting van je lichaam 
(degeneratie) en ziektes.  Wanneer het lichaam een tekort aan enzymen 
aantreft in de voeding moet het zijn eigen reserves aanspreken en, .... 
het lichaam heeft 10 stofwisselingsenzymen nodig om slechts één 
spijsvertering enzymen te vormen. Het zoekproces, wat we allemaal heel 
normaal vinden, kan dus op termijn heel gevaarlijk zijn. gekookte voeding 
en kunstmatig bereide voeding (processed foods) hebben een optel effect 
op het lichaam. Het enzymen potentieel neemt gewoon af over de jaren.  
 
Is dit enzymen potentieel eenmaal beneden een bepaalt punt gekomen 
dan gaat het lichaam zijn vitaliteit verliezen en tekenen van slijtage 
vertonen. Dit werd vaak gezien als ouderdom maar gaat nu op steeds 
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jongere leeftijd toeslaan. Dr. Howell schrijft hierover in zijn boek; “Mensen 
eten steeds meer een enzymen arm dieet en verbruiken een groot deel 
van hun enzymen potentieel met als resultaat een kortere levensduur van 
65 jaar of minder in plaats van 100 jaar of meer”. 
 

Rauwe voeding: Lezing David Wolfe.  
 

 
 
Een wonderlijk weekend met Guru David Wolfe in de wereld van rauwe 
voeding in het Belgische Edegem (Antwerpen). De aanleiding van mijn 
bezoek was een uitnodigend mailtje van Katarina Vos om eens aandacht 
te besteden aan de lezing die zij organiseerde. De uitspraken die ik uit de 
mond van David kon optekenen maakte dat ik zijn boek inmiddels heb 
aangeschaft; “The Sunfood Diet Success System”. 
 
Hoe goed wil jij je voelen, ALTIJD? 
Al jaren ben ik nu zelf bezig om artikelen te schrijven over gezondheid. 
Veelal maak je afwegingen hoe je iets omschrijft zonder al te veel mensen 
‘tegen de borst te stuiten’. Je vraagt jezelf echter ook wel eens af; 
“Zouden mensen de ernst van de zaak wel begrijpen?” Zachte 
heelmeesters maken immers stinkende wonden. Zacht met woorden kan 
dan het zelfde effect hebben. Al heel snel had David met zijn krasse 
uitspraken echter mijn hart gewonnen. “How good do you wanne feel, ALL 
the time?” Het lijkt een simpele vraag, maar ga die maar eens stellen aan 
de mensen die je ontmoet. Slechts uiterst zelden hoor je als antwoord; 
“Geweldig”. Als de meeste antwoorden “Gaat wel”, of “Redelijk” zijn, dan 
is er een wereld van verschil naar; ‘Je altijd goed voelen’. 
 
Je eigen kracht weggegeven? 
Een mooie stelling van David Wolfe vond ik dat er volgens hem 
ziekenhuizen zijn omdat we onze eigen kracht weggegeven hebben. Wie 
weet er immers beter hoe je eigen lichaam voelt, jij of de dokter? Door 
zelf geen actie te ondernemen op wat je lichaam aangeeft leg je de 
verantwoording voor je eigen gezondheid in de handen van de dokter. 
Ziekenhuizen zijn volgens David dan ook uitgegroeid tot de meest 
gevaarlijke plaats om te verblijven!  In dat licht bezien vond ik de 
volgende uitspraak van hem dan ook staan als een huis. 
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“Mensen leven vaak niet langer maar sterven langer!” 
 
Een uitspraak die ook al bij mij in mijn gedachten was opgekomen gezien 
alles wat ik de laatste tijd geleerd heb is bepaald geen complimentje voor 
de medische orde. David noemde de farmaceutische aanpak; “The 
Darkest Age in Quackery Ever!” (De donkerste eeuw op het gebied van 
kwakzalverij ooit) 
 
Normen en waarden. 
In een tijd waar er in de politiek veel gesproken wordt over de verruwing 
van de normen en waarden is deze uitspraak van David er ook een die 
hout snijd: Het is onmogelijk om nobele gedachten te hebben als je je 
uitsluitend ‘voedt’ met junkfood. Nu we het toch over de politiek hebben 
stelde David; “Als de democratie iets zou kunnen veranderen zou deze 
gelijk illegaal verklaard worden”. 
 
Rauwe voeding is de toekomst. 
Voeding verteld je lichaam wat je moet doen. De eerste vraag die echter 
rijst is; Wat is voeding? Duidelijk niet de producten die het overgrote deel 
van de wereld bevolking voorgeschoteld krijgen. David; “Als je een echte 
banaan eet dan heb je daar een voldaan gevoel van en lust je echt niets 
anders meer. De meeste mensen hebben echter nog nooit van hun leven 
een echte banaan geproefd”. In het verleden heeft men een techniek 
toegepast om de houdbaarheid van voeding te vergroten. Dit was wel 
handig in tijden van schaarste en te overleven. Met de huidige technieken 
is dit echter geheel overbodig geworden. Toch wordt onze voeding nog 
steeds verhit. Bij gekookte voeding is echter ALLE energie er al uit! Met al 
die dieet adviezen die je hoort geeft David je de volgende raad; 
“Accepteer nooit advies van iemand die er slechter uitziet als jij!” Het 
woord dat David in deze context gebruikte was ‘screwed up’ wat niet echt 
te vertalen is zonder aan kracht in te boeten. “Als ik zie wat vele sporters 
voor voeding gebruiken dan denkt ik dat al de huidige wereldrecords voor 
verbetering vatbaar zijn”, aldus David Wolfe. 
 
Hoe creëer je 30 dagen extra per jaar voor jezelf? 
Door te gaan leven op echte voeding krijg je meer energie waardoor je 
lichaam ook minder behoefte heeft aan slaap. Die twee uurtjes extra per 
dag komen dus op 30 dagen per jaar. Helemaal voor jezelf om daar 
invulling aan te geven. Ga dus eens winkelen in het laboratorium van 
moeder natuur waar je de mooiste kleuren vindt. Hoe wilder het voedsel 
is en hoe minder het bewerkt wordt door mensen handen des te beter is 
de kwaliteit. In het meeslepende betoog van David waar ‘nog even dit’ al 
snel uitgroeit tot een vurig betoog van een uur weet ik al dat deze korte 
ontmoeting zal gaan uitgroeien tot een verandering van mijn leefstijl voor 
de rest van mijn leven. 
 
De Rauwe voeding top 9. 
1. Cacao. 2. Goji Berries. 3. Maca. 4. Bijen producten, honing, royal jelly, 
propalis. 5. Algen, spirulina, chlorella, phyto plankton. 6. Aloë Vera.  
7. Noni. 8. Hennipzaad. 9. Kelp. 
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Het is nooit te laat om te gaan leven, 
…….. en altijd te vroeg om te sterven. 
 
Zeemineralen: Mike Donkers  
 
De ideale manier om de landbouwgrond  te voorzien van alle 
grondstoffen: Zee mineralen 
 
Eind september 2007 ontmoete ik tijdens de lezing van David Wolfe 
iemand die een bovenmatige interesse ‘gekweekt’ heeft voor zee 
mineralen. Zijn naam Mike Donkers, in het dagelijkse leven leraar Engels 
en Nederlands. Hij bleek net als zoveel mensen door lichamelijke klachten 
op zoek te zijn gegaan naar wat er nog meer tussen hemel een aarde is 
op het gebied van gezonde voeding. Duidelijk ook niet meer gelovend in 
wat de ‘geleerden’ ons willen doen geloven. Mike; “We leven in een 
maatschappij van vergiftigt denken”. 
 
Toeval bestaat niet dat ik slechts enkel plaatsen van hem verwijdert zat 
en toen hij reageerde op een stelling van David Wolfe was mij al snel 
duidelijk dat hier iemand zat die een enorme berg kennis bezat waar 
iedereen zijn voordeel mee kan doen. Contact was dus snel gelegd.  
 
Mike neemt u mee op een ontdekkingsreis naar het kweken van 
supervoeding en het verbeteren van de landbouwgrond en is inmiddels 
begonnen zijn kennis over te dragen aan landbouwers om die te 
enthousiasmeren deze wijsheden uit de natuur te herontdekken. 
 
Het begon allemaal in de zee…  
Een Franse arts genaamd René Quinton ontdekte al in 1897 dat zeewater 
voor 98% identiek is aan bloed. Zeewater heeft een extra molecuul 
magnesium nodig terwijl bloed een extra molecuul ijzer nodig heeft. Dat is 
het enige verschil. Volgens Quinton moet zeewater dan ook niet gezien 
worden als zout water, maar als een plasma dat bloedeigen is. Zijn 
theorie was dat cellen de capaciteit hebben om te regenereren, zichzelf te 
genezen en te zuiveren, mits de omgeving waarin de cellen zich begeven 
(het bloed) dit mogelijk maakt.  
 
Alle mineralen op de aarde zijn geconcentreerd in zeewater. Zuiver het 
bloed dus met de mineralen in zeewater en je schept de ideale 
voorwaarden voor leven. Zeewater is de basis van alle leven op aarde en 
in een gezonde, onvervuilde zeeomgeving heeft alle leven een dubbele 
levensverwachting ten opzichte van leven op aarde en bovendien in 
volmaakte gezondheid.Fotosynthese vindt plaats als gevolg van interactie 
met zonlicht. Als gevolg van fotosynthese ontstaat er chlorofyl 
(bladgroen). Ook dit begon in de zee en leidde tot groene eencellige 
organismes. Deze vormden de voorlopers van blauwgroene zeealgen als 
spirulina en een zoetwatervariant genaamd chlorella. Van beide algen is 
bekend dat ze zeer gezond en bloedzuiverend zijn vanwege hun hoge 
gehalte aan chlorofyl. Dat is geen toeval want ook chlorofyl blijkt voor 
dezelfde 98% als zeewater bloedeigen te zijn! Chlorofyl heeft evenals 
zeewater een extra molecuul magnesium nodig terwijl bloed een molecuul 
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ijzer extra nodig heeft. Verder blijkt het nagenoeg identiek te zijn aan 
hemoglobine, een eiwit dat verantwoordelijk is voor de aanmaak van rode 
bloedcellen en het transport van zuurstof in het bloed. Vanwege het 
mogelijk maken van zuurstoftransport is chlorofyl zo heilzaam, aangezien 
ziekteverwekkers zich graag opsluiten in een cel om voor zichzelf een 
anaërobe (zuurstofarme) omgeving te scheppen. Chlorofyl is dus zuurstof, 
niet alleen voor groene planten maar ook voor mens en dier.Wat is de 
genetische verwantschap die we hebben met groene planten? Zoals 
gezegd begon fotosynthese in de zee en leidde tot groene eencellige 
organismes. Deze spoelden aan op het land of bleven over daar waar de 
zee opdroogde en vormden de basis voor het plantenleven. Dit evolueerde 
verder naar complexere levensvormen als dieren en uiteindelijk mensen. 
De basis voor fotosynthese en chlorofyl ligt echter eveneens in de zee. 
Het is dus niet zo verwonderlijk dat zeewater en chlorofyl voor dezelfde 
98% identiek zijn aan bloed. 
 
Tarwegras 
Als zeewater een plasma is en chlorofyl ook, welk chlorofylrijk gewas kun 
je dan het beste telen op zeemineralen zodat je beiden tot je kunt 
nemen? Graangrassen als tarwegras, gerstgras, roggegras en havergras. 
Heb je geen tuin? Geen probleem, want je kunt het in kweekbakken op je 
balkon of eventueel zelfs binnenshuis telen (indirect zonlicht in de 
buitenlucht is beter). Je kunt hiervoor een oplossing op basis van zeezout, 
Himalayazout of geconcentreerd zeewater nemen. Zeezout of 
Himalayazout is het makkelijkst. Ik neem tarwegras op basis van zeezout 
als voorbeeld om te beschrijven hoe ik het doe: Gebruik een afgestreken 
theelepel zeezout op een liter water. Dat levert je een TDS-niveau (Total 
Dissolved Solids) op van 2000-2500 ppm. Dit is perfect voor tarwegras 
(trouwens ook kiemen als tauge, waterkers e.d.). Geen bolle theelepel 
gebruiken want dan ga je meteen naar de 3000 ppm toe! 
Tarwegraszaadjes 24 uur weken in een zoutoplossing van ong. 2000 ppm. 
Drie centimeter aarde in een kweekbak strooien en deze ook behandelen 
met dezelfde zoutoplossing. Let wel: de aarde mag niet drassig worden, 
dus niet te vochtig maken. Mocht dit onverhoopt toch gebeuren dan de 
aarde niet weggooien, maar in de zon zetten. Op deze manier droogt de 
aarde en komt er ook zonne-energie in (dit kan nooit verkeerd zijn).Na 24 
uur de zaadjes over de aarde strooien op zo'n manier dat ze tegen elkaar 
liggen maar niet over elkaar. Eventueel handmatig beter verspreiden over 
het oppervlak. Daarna een kleine toplaag aanbrengen zodat de zaadjes 
volledig bedekt zijn. Met een plantensproeier gevuld met een 
zoutoplossing van 2000 ppm deze toplaag licht vochtig maken. De zaadjes 
hebben nu voldoende vocht en zeemineralen om te ontkiemen en 
groeien.De kweekbak in indirect zonlicht zetten, liefst buiten. Binnen een 
dag gaan de zaadjes ontkiemen en vormen witte wortels met weerhaken. 
De volgende dag of de dag daarna komen de eerste grasscheuten al uit de 
toplaag. Het principe is om het gras zo weinig mogelijk water te geven. 
Handmatig voelen of de grond nagenoeg droog is. Pas als de grond zo 
goed als droog is opnieuw de toplaag benevelen (dus niet te vochtig!). In 
de praktijk komt het erop neer dat je om de twee tot drie dagen de 
toplaag licht vochtig houdt. Op deze manier voorkom je schimmelvorming 
als gevolg van teveel vocht.Het gras zal nu rap gaan groeien. Naarmate 
het hoger staat, zal het steeds lastiger worden om de zeemineralen nog 
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dicht bij de wortels aan te brengen. In dit stadium is dat ook niet meer 
noodzakelijk. De grassprietjes benevelen zo dicht mogelijk bij de wortels 
is ook goed. Via het blad neemt het gras ook de voeding tot zich.Als het 
gras 15-20 cm. hoog staat (na 1-2 weken) kun je gaan oogsten. Het gras 
zo dicht mogelijk bij de wortels afknippen en meteen door een 
groentepers die sterke vezels aankan (eentje die bijv. sap van wortels kan 
maken) halen. De pulp die je daarna overhoudt ook persen, dus het 
maximale sap eruit halen Het grassap daarna drinken. Eventueel 
vermengen met verse citroen inclusief pulp, pitten en stukjes schil, verse 
appel inclusief schil en klokhuis en, om te zoeten, honing, ahornsiroop of 
stevia (geen suiker!!!). Een druppeltje pepermuntolie is ook lekker erin. 
Overgebleven sap of invriezen of koel bewaren in de ijskast en binnen een 
week opdrinken. 
 
De truc is om halverwege de ene kweekbak de andere alvast te starten 
zodat je een constante voorraad vers tarwegrassap blijft houden en jezelf 
dagelijks hiermee dagelijks kunt vitaliseren. Andere graangrassen als 
rogge, gerst en haver zijn ook uitstekend. De wortels vormen matten 
samen met de bodem. Deze zijn weer uitstekend te gebruiken als 
compost, zodat je uiteindelijke ook je eigen mineraalrijke grond maakt. Je 
kunt dezelfde instructies ook opvolgen en kiezen voor een nog completere 
bemesting op basis van zeemineralen, namelijk een geconcentreerde 
zeewateroplossing. Deze wordt in Nederland geleverd door livingfoods.nl 
in Leeuwarden. Zij leveren ook een goede kwaliteit handpers om sap uit 
het gras te persen, biologische tarwegraszaadjes en kiemzaadjes en TDS-
meters als je goed wil meten met wat voor zoutoplossing je werkt. 2000 
ppm werkt goed voor zo'n beetje alle planten. Houd voor kwetsbaardere 
planten als sla, bloemen en kruiden de helft (1000 ppm) aan en voor heel 
kwetsbare (orchideeën) zelfs nog minder (700-800 ppm). Kies ook eens 
voor andere graansoorten (boekweit, spelt, kamut, quinoa). Boekweit 
levert een soort klaverachtige sla op die met zeemineralen licht ziltig, 
verrassend sterk en zeer smakelijk is! 
 
Mineraliseer jezelf 
Daarnaast kun je dagelijks jezelf mineraliseren met zeewater. Je kunt je 
eigen geconcentreerd zoutwater maken of een natriumarme oplossing 
kopen die vervaardigd wordt door een Australische boer van Nederlandse 
afkomst, Gerry Amena. Livingfoods in Leeuwarden voert exclusief de 
Ocean Minerals van Amena in Nederland. Zie hier hun website: 
http://www.livingfoods-tarwegras.nl/?sm=Particulier 
 
Om je eigen geconcentreerde zoutwateroplossing te maken: Himalayazout 
of goede kwaliteit grijs zeezout in een afsluitbare fles of pot doen. Gebruik 
hiervoor dus geen zeezout uit de supermarkt want dat is vaak gewoon 
geraffineerd tafelzout in grotere kristallen. Natuurvoedingswinkels en 
toko's verkopen echt zeezout. De fles of pot vullen met goede kwaliteit 
water (gefilterd kraanwater of bronwater). De fles of pot regelmatig 
schudden totdat het zout is opgelost. Daarna opnieuw zout toevoegen en 
het proces herhalen. Telkens zout toevoegen totdat uiteindelijk het water 
geen zout meer opneemt en er korrels op de bodem blijven liggen. Het 
water is dan verzadigd en je hebt geconcentreerd Himalaya- of 
zeezoutwater met 84 elementen erin in exact de juiste verhouding. Elke 
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dag 1 of 2 theelepels van dat water oplossen in water, vers geperst 
vruchtensap en opdrinken. Een betere, goedkopere en effectievere manier 
om jezelf natuurlijke mineralen toe te dienen is er niet. In het begin kun 
je de dunne hiervan krijgen of winderigheid. Een manier om dit op te 
lossen is een half uur voor of na de maaltijd het zeezout tot je te nemen. 
Helpt dit ook niet, dan langzaam opbouwen en beginnen met een halve 
theelepel per dag. Het geconcentreerde zoutwater niet bewaren in de 
koelkast, maar gewoon op kamertemperatuur op een koele plek uit het 
zonlicht. Op deze manier is het oneindig houdbaar. Je kunt met een 
dergelijke zoutoplossing ook je mond en neus- en voorhoofdholtes 
dagelijks spoelen. Het helpt onder andere tegen ontstoken tanden, kiezen 
en kaken en lost slijm op bij verkoudheden of allergieën. Mineralen en 
water zijn de bron van leven. Mineralen werken als activators, als sleutels. 
Iedereen die een tekort heeft aan mineralen mist dus 'sleutels' die op 
bepaalde plekken in je lijf het 'contact' in werking zetten. Met alleen 
vitamines kom je er niet. Je kunt het meest vitaminerijke voedsel tot je 
nemen en toch ziektes en kwalen krijgen, omdat je een mineralentekort 
hebt. De vitamines zullen dan voor een deel letterlijk niet hun weg vinden 
in je systeem. Mineralentekort wordt vaak gezien als de bron van alle 
ziekte. Kijk naar de kwaliteit van groente en vlees uit de commerciële 
industrie en de alsmaar verslechterende gezondheid van mensen en je 
ziet het belang in van mineralen als activators. Door dagelijks 
zeemineralen in verdunde vorm te drinken, vul je je mineraalhuishouding 
aan en onderhoud en verbeter je daarmee je gezondheid en vitaliteit. 
 
Gerry Amena teelt al zijn gewassen met uitsluitend verdund zeewater als 
bemesting. Dat kun jij ook doen met je eigen huis- en tuinplanten of 
moestuin. Op deze pagina vindt je de instructies: 
http://www.fonteine.com/zeemineralen.html 
 
Neem ook kennis van dit project in Eritrea, een land dat bekend staat om 
de hongersnood. Dankzij de ‘moderne’ irrigatie gaat dit land in de 
toekomst voeding exporteren naar andere landen. Zie de video: 
http://www.seawaterfoundation.org/video-eritrea.htm 
 
Living Foods BV is innovatief in Growing & Nutrition Solutions. En wil voor 
veehouders, akkerbouwers en tuinders - zowel volle grond- als 
glastuinders - de partner zijn als het gaat om efficiënte en verantwoorde 
verbouw- en teeltmethoden. Het Living Foods concept omvat innovatie en 
unieke producten op het vlak van nutriënten en teelt- en 
verbouwmethoden.  
 

Dood gaan: ! Ontslagen worden door je eigen lichaam? 

Veel mensen vinden dood gaan een onderwerp waar 
ze liever niet bij stil willen staan. Ik stel vaak de 
vraag; “Ken jij iemand die 100 jaar wil worden?” 
 

De top drie antwoorden; 
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1).  Dat wil toch iedereen. 
2).  Dat wil ik. 
3).  Ik wil geen 100 jaar worden. 
 
Als je net als ik zeer actief met gezondheid preventie bezig bent dan is het 
stellen van een onverwachte vraag wel een leuke sport. Een gesprek 
begin ik met; “Mag ik je eens iets vragen?” En dan komt de vraag; “Ken 
jij iemand die 100 jaar wil worden?” 
 
Een heel enkele keer wordt die beantwoord met; “Hoezo?” Dan weet ik 
gelijk dat ik te maken heb met iemand die niet ‘open minded’ is. Met dit 
“Hoezo” zegt die persoon wellicht; “Wat moet je van mij”. 
 
Met antwoord nummer drie; “IK wil geen honderd jaar worden”, is het 
mijn beurt om te antwoorden met; “Hoezo?” De antwoorden verbazen mij 
niet. “Op die leeftijd zijn er weinig van mijn vrienden over”. Mijn antwoord 
is dan; “Wat is er mis om nieuwe vrienden te maken, toen je op de wereld 
kwam kon je toch ook niemand?” – of – Het antwoord is; “Als ik zo eens 
om mij heen kijk wat er allemaal in de wereld gebeurd dan weet ik nog 
niet of ik 100 jaar wil worden”. Als je echter de geschiedenisboeken 
doorleest dan is de wereld nog nooit een ideale verblijfplaats geweest en 
toch zijn er in alle tijden mensen geweest die gelukkig waren. Je begrijpt 
dat als je een positieve levenshouding hebt net al ik dat in beide gevallen 
wij geen goede ‘match’ zijn om een lang gesprek aan te gaan. 
 
Antwoord nummer twee; “Ik wil wel 100 jaar worden”, dat opent deuren. 
“Ik stel dan vaak de vraag; “En wat doe je daaraan om dat te gaan 
bereiken”. Oeps, daar worden toch veel mensen stil van om even na te 
denken. Hier kom ik zo nog even op terug. 
 
Antwoord drie; “Iedereen wil toch 
100 jaar worden”’ dat is eigenlijk het 
leukste antwoord. “O ja waarom denk 
je dat iedereen dat wil?” In het 
antwoord komt dan vaak het woord 
gezondheid voor wat voor mij een 
inkoppertje is. “Zouden rokers ook 
allemaal hopen dat zij die uiterst 
zeldzame opa worden die de honderd 
heeft gehaald?” Het gesprek kan 
vervolgens alle kanten in gaan – of – 
het wordt gauw afgekapt omdat de 
vraagstelling toch te moeilijk is – of – 
te confronterend. 
 
Hoe denk ik erover? 
Als je al meer op de website hebt 
gelezen dan zal het antwoord je niet 
verrassen. Veel interessanter is het 
echter te horen hoe jij erover denkt. 
Ik wil dus je reactie uitlokken. 
 



Gezondheid: gewoon Geluk – of – Kennis? 
www.uitdaging.net  

Ik denk dat de consumenten in de Westerse landen gehersenspoeld zijn 
door zowel de farmaceutische industrie en hun aanhang van dokters die 
mensen laten denken dat gezondheid in een pilletje zit. (lees miljarden 
omzet per dag) Ik ben van mening dat veel mensen de verantwoording 
voor hun eigen gezondheid – bewust of onbewust - uit handen geven aan 
de dokter. Ik ben ook van mening dat de voedingsindustrie de 
handlangers zijn van de farmaceutische 'ziekte' industrie. Zij zorgen er 
immers voor dat hun kunstmatig geproduceerde producten die de naam 
‘voeding’ niet eens waardig zijn bol staan van de lichaamsvreemde 
chemische stoffen die onze gezondheid stelselmatig ondermijnen. 75 
procent heeft daarom vitamine gebrek en 99,5% mineralen gebrek. (Dat 
is niet mijn mening maar een feit dat steeds weer naar voren komt bij 
testen) Ik denk ook dat vele mensen hun genot dat ze op dit moment 
krijgen uit slechte leefgewoontes laten zegevieren boven de gedachte dat 
dit wel eens funest zou kunnen zijn voor de gezondheid op de lange 
termijn. Veel mensen blijven dan ook de waarschuwingen die hun lichaam 
uitzend negeren. Ze beginnen met pijn te onderdrukken met een medicijn 
zonder daarmee de noodzaak te erkennen dat pijn aangeeft dat je leefstijl 
dringend bijgesteld dient te worden. Ik denk dan ook dat veel mensen die 
maar door blijven gaan en door blijven gaan uiteindelijk te horen krijgen 
van hun eigen lichaam; “Onze wegen gaan hier scheiden, ik kan niet meer 
functioneren met de brandstof die je mij al die jaren hebt aangeboden” Ik 
denk dat dood gaan in (TE) VEEL gevallen niet meer is als ontslagen 
worden door je eigen lichaam. 
 

Ziekten of Vitaminegebrek?  

Acuut of chronisch vitamine tekort. 
We kennen allemaal de verhalen uit de geschiedenisboeken van de 
zeventiende eeuw waarbij zeelui al na een zeereis van enkele maanden 
stierven aan de gevreesde ziekte scheurbuik. Men kwam er later achter 
dat scheurbuik helemaal geen ziekte was maar dat al die doden terug te 
voeren waren op een acuut vitaminegebrek. Nadat men de oorzaak 
ontdekt had duurde het nog tientellen jaren voordat men de 
aanbevelingen in praktijk bracht. Duizenden en duizenden doden later! 
Wat kunnen we hiervan leren? 
 
Jarenlang ontdekkingen genegeerd. 
Weston A Price  ontdekte al in de dertiger jaren wat voeding voor de 
gezondheid betekende. De bewijzen stapelden zich de afgelopen honderd 
jaar op dat we in onze moderne tijden met kant-en-klaar maaltijden, 
voorverpakte producten en groenten en fruit wat duizenden kilometers 
afgelegd hebben voordat ze ‘vers’ op ons bordje liggen een chronisch 
vitaminegebrek hebben. Elke dag een beetje te weinig vitaminen, 
mineralen, enzymen en spoorelementen die zorgdragen voor een 
chronisch tekort. 
 
Bewijzen stapelen zich op. 
Bewijzen stapelen zich ook op dat deze tekorten leiden tot ziektes, 
gebreken en ongemakken. In feite zijn al die moderne ziektes die de 
farmaceutische industrie de laatste vijftig jaar ‘uitgevonden’ hebben geen 
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ziektes maar een chronisch vitaminegebrek. Men bombardeert de 
consument echter met hun chemische middelen en iedereen die op zoek 
gaat naar een oplossing in het alternatieve circuit wordt ervan bewust 
gemaakt dat men op moet passen voor deze ‘kwakzalvers’. 
 
Gezonde voeding steeds zeldzamer. 
In onze moderne tijden is het steeds moeilijker om goede voeding te 
vinden in de winkel met al die chemische toevoegingen. We hebben ook 
niet geleerd hoe we deze voeding moeten bereiden. Als we naar een 
topkok op TV kijken wat voor schadelijke ingrediënten de koks gebruiken 
en hoe deze vakmensen het voedsel bereiden dan is dat leuk om zo nu en 
dan eens een keer te eten maar niet meer dan dat wil je je gezondheid 
niet schaden. 
 
Gaat u uw mening bijstellen? 
Wellicht komt u ook tot de conclusie dat de 
geschiedenis zich weer herhaald. Nu is het echter 
geen scheurbuik, het zijn ziektes als kanker, hart en 
vaatziekten, diabetes, ADHD etc, etc, etc. De 
belangen van de farmaceutische geld - verdien 
industrie zijn groot. Dat mag best een paar miljoen 
levens kosten. terwijl men de alternatieve hoek 
steeds weer in het kwade daglicht probeert te 
stellen van wetenschappelijk onderbouwde 
geneeswijzen probeert men zo de aandacht af te 
leiden van het totale falen van de Westerse 
medische wetenschap. 
 
Moraal beleggers (?) (!) 
De enige conclusie die men hieraan kan verbinden is: Neem je eigen 
verantwoording. Trek je eigen plan. Ga voor een seconde opinio naar een 
arts met een achtergrond in natuurgeneeskunde. De moderne westerse  
geneeskunde zal namelijk de geschiedenis ingaan als de grootste 
bedreiging voor de algemene volksgezondheid. In navolging van de 
tabaksindustrie zullen er ongetwijfeld monster processen gaan 
plaatsvinden die deze praktijken in de toekomt aan de kaak gaan stellen. 
Beleggers die nu nog hun geld investeren in deze ‘ziek’ makende industrie 
kunnen zich maar beter gaan bedenken; “Wil ik moreel nog wel deel 
uitmaken van deze ziekte - industrie?” 
 

Persoonlijke motivatie  

 
Hoe zit het nu met jouw persoonlijke motivatie om gezond te blijven? 
Begin december (2007) ontving ik een mailte: “Wil jij Jan a.u.b. niet meer 
lastig vallen met je gezondheid informatie. Hij heeft 2 mei een 
herseninfarct gekregen ondanks dat hij sportte, geen alcohol gebruikte en 
niet rookte. Hij is absoluut niet meer geïnteresseerd in je informatie 
(leeftijd 70)”. Dat bericht ontving ik van de partner van Jan. Lastigvallen? 
Met een nieuwsbrief waar iedereen zich dubbel opt-in inschrijft en 
onderaan iedere nieuwsbrief weer zelf kan afmelden van de nieuwsbrief.  
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Ik weet dat er veel Jannen en Jannekes rondlopen die denken gezond te 
leven en ondanks de confronterende informatie die ik iedereen presenteer 
geen maatregelen nemen! Gewoon doorgaan met hun ingesleten 
levenspatroon. “Het is toch al die jaren immers goed gegaan, ik voel mij 
goed en ben vrijwel nooit ziek”  
 
En dan komt er opeens ook een ‘2 mei’ voorbij. Er is dan vaak GEEN 
ENKELE weg terug meer met de opgelopen schade. Als jij de nieuwsbrief 
al meer als een jaar leest en je hebt nog geen enkele verandering 
aangebracht in je leefstijl waarom lees je hem dan nog? 
Om ergens een sprankje hoop te ontdekken?  
 
Toen ik op mijn website vermelde dat vitamine E goed 
was voor rokers genereerde dat een hoop klikken. Gaat 
mijn informatie in een keerpunt voor je zijn? Ik vindt het 
helemaal niet erg als er NU 500 mensen de nieuwsbrief 
opzeggen. Ik wil namelijk geen berichten ontvangen als 
dat van Jan. Ik wil berichten ontvangen van mensen die 
mij vertellen dat ik hen op de goede weg geholpen heb om 
gezonder te gaan leven.  
- Henk Mutsaers 
 
Benader iemand zoals hij is en hij zal zo blijven.  
Benader hem zoals hij kan worden en hij zal zo worden. 
- Goethe 

 


