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Verantwoord Ouderschap 

Opvoeding voor de geboorte, is de titel van het leerzaame boek van 
Paula Messer-Platz.   Zij komt wat inhoud van het boek betreft veel 
overeen met de boeken van Joan en Mary Henschel, hoewel ze 
mogelijk elkaar niet gekend hebben, althans wij vonden geen 
verwijzingen onderling. 

Dit boek van Paula Messer-Platz is zeer belangrijk voor jonge 
mensen die willen gaan trouwen, en nog meer voor gehuwden om 
aandacht te schenken aan de wijze waarop men kinderen wil 
verwekken en eenmaal verwekt het aanstaande kindje reeds vóór 
de geboorte willen opvoeden. 

Wij komen in de Bijbel en de meeste theologische boeken niets of 
nagenoeg niets tegen over genoemde onderwerpen, wat een groot 
gebrek is. Het is immers dringend nodig om de menselijke soort in 
stand te houden en te vervolmaken, zodat er een sterk geslacht met 
hoger bewustzijn mag ontstaan. De wereld is tot nog toe overladen 
met tegenstellingen. Wij als mensen dienen daarin harmonie en 
evenwicht te scheppen door liefde als aantrekkingskracht.  Liefde 
is een sympathische gebondenheid die mensen samen verenigd. 
Momenteel zien wij een losgeslagen horde-mens die meer om 
zichzelf en zijn genot denkt dan om zijn medemens.  Wij zien een 
voortgedreven rusteloze mensheid die zich vermaakt daar waar 
veel lawaai is, harde muziek te horen valt en zeer hard 
motorenlawaai, zich meer en meer verplaatst met moderne 
transportmiddelen, op tribunes in grote stadions zich door 
massahysterie laat meeslepen.  

Zie gedicht van Clinge Doorenbosch: 

Als een bende wilde dieren, losgekomen uit hun kooi, was op 
dezen Zondagmiddag, het Olympische Tournooi. Als een bende 
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Indianen, schreeuwend en sensatieziek, was op dezen 
Zondagmiddag, het Olympische publiek. ’t Was een gillen en een 
brullen, van het allerlaagste soort, zoals nimmer van te vooren, in 
ons Holland werd gehoord. A moest van het veld gedragen, B lag 
kermend in het gras, ’t Gaf den indruk of men weer in 
negentienveertien was; Als het voetbalsport mag heeten, deze 
schande van vandaag? Velen die het zagen, zeggen Duid’lijk 
“Neen” op deze vraag. Deze uiting van beschaving, doet de mens 
geen goed maar kwaad…. ’t Resultaat is geen verbroedring, maar 
vernieuwde volkenhaat”. Clinge Doorenbosch. 

http://www.pentahof.nl/Brochures/1033%20Ons%20mooie%20Nederland..pdf 

Nietzsche zei het reeds : “Uit gebrek aan rust verwordt onze 
beschaving tot een nieuw barbarendom”.  De tegenpool van liefde 
is haat, waardoor verharding en verwijdering ontstaat.  Liefde is 
het samenbindende beginsel in de schepping. Geweld en haat leidt 
tot onrust, vernietiging en oorlog.  De algemene onkunde der 
mensheid op allerlei levensgebieden dient te verdwijnen. Kennis 
en wetenschap zijn goed, maar wij dienen daadwerkelijk dingen 
die niet goed functioneren te verbeteren. De menselijke soort dient 
allereerst verbeterd te worden willen wij een betere wereld krijgen. 
Wij zijn technisch ver gevorderd. Wij bouwen miljoenensteden op 
aarde, enorm hoge torens, grote schepen en vliegtuigen, 
zelfrijdende auto’s, etc.   

Zie video: Ons Erfgoed in de wereld   

https://www.bol.com/nl/p/ons-erfgoed-in-de-wereld-8box/9200000041234897/    

Wij zijn echter onszelf vergeten. Er is opvoeding nodig tot het 
ouderschap, aangezien het verwekken van kinderen niet aan het 
toeval overgelaten mag worden. Men kan niet alleen op z’n 
natuurdriften afgaan en kinderen voortbrengen zónder te denken 
aan de gevaren van degeneratie.  Wanneer wij een vak willen gaan 
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uitoefenen is daar onderwijs toe nodig. Kinderen brengen een 
tiental jaren door in de schoolbanken. Zou dat niet van toepassing 
zijn voor een goed ouderschap?  De voortplanting is één van de 
belangrijkste dingen in de natuur, wat niet aan een bloot toeval mag 
worden overgelaten. Dieren gaan af op hun instinct en maken er 
soms een beestenbende van, maar wij mensen staan een trede hoger 
op de trap der ontwikkeling. De opvoeding op het terrein van de 
voortplanting vereist de grootste aandacht willen wij een 
harmonieuze samenleving scheppen. U begrijpt wel dat daarbij 
gezondheid, voeding en welzijn eerste vereisten zijn. Voeding is 
uitermate belangrijk, aangezien de mens is wat hij eet.  Maar ook 
ons denken is mede van invloed op onze gezondheid.   

Citaat p.57-58 van Paula Messer-Platz: 

“Waarom wordt er, door de daarvoor aangewezenen, in de eerste 
plaats door de artsen, nog zo zelden daarop opmerkzaam gemaakt, 
wat doelmatige voeding, juist voor de beheersing van het sexuele, 
betekent?   Waarom wordt er niet ernstiger en dringender op 
gewezen, hoezeer de overvoeding met eiwitrijke kost juist de 
mensen in de overgangsleeftijd nerveus, onrustig en prikkelbaar 
maakt en in verband daarmee tot extreme gevoelens en gebrek aan 
zelfbeheersing  voorbeschikt?  Tabak en alcohol, veel eiwitrijk 
voedsel (vlees, soep, peulvruchten, eieren, kaas)  veel specerij 
(zout, Peper)  werken noodlottig naar twee kanten. Enerzijds 
remmen en verlammen zij – evenals uitputting, oververmoeidheid 
en groot bloedverlies – de fijnste hersenvezels, anderzijds 
prikkelen zij de endokrine klieren, vooral de geslachtsklieren. Zo 
wordt het duidelijk, waarom genoemde genotmiddelen het kritisch 
denken verlammen en tot instinctieve daden, in de eerste plaats tot 
sexuele handelingen voeren. Uiterste beperking van eiwitrijk 
voedsel, vooral ook alcohol en tabak, voorkeur voor goed 
klaargemaakte groenten, vooral sla en fruit, zal menigeen die het 
moeilijk heeft sneller en meer afdoende helpen dan vermaningen 
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en het kweken van afkeer. Doch het woord van de grote 
Hippocrates wordt zelfs voor onze artsen eerst langzaam 
verstaanbaar: “Onze voedingsmiddelen moeten ook onze 
genesmiddelen zijn”. “  

En p. 85  wetten van het geslachtsleven: 

“Zal echter zulk een ordenen en voorbereiden, dat reeds in het 
dagelijks leven voor menselijke plicht en ontwikkeling moet 
worden aangezien, in de hoogste dingen onrecht en schande 
betekenen, en niet veel eerdere grotere verplichting en 
betekenisvoller ontwikkeling? Ondanks dit alles laten wij zulk een 
bewust voorkomen geheel terzijde bij één van onze meest 
verstrekkende daden, bij de verwekking van nakomelingen.  Bij de 
latere opvoeding der kinderen en bij de verzorging verlaten wij ons 
in geen geval op het toeval; wij vergaren ons vermogen, relaties en 
ervaringen, om nakomelingen te verzekeren. Ja, onze verzorging 
voor iemand die ons lief is, is identiek met onze voorzorg voor hem 
en de hoogste  vorm van verzorging – de voorziening – ondergaan 
wij als hoogste, goddelijke eigenschap. Alleen bij de vereeuwiging 
van het leven, bij de verwekking van een nieuwe mens, houden wij 
voorzorg en voorbereiding niet slechts voor onnodig, maar bijna 
voor schande en schaamteloosheid. Hier is in de eerste plaats 
verandering van geest en gevoel nodig.  Willen dus man en vrouw, 
die in liefde en geestelijke verwantschap verbonden zijn, een kind 
verwekken, dat niet in het beste geval slechts herhaling van het 
eigen ik is, maar dat in zijn lichamelijke en geestelijke ontplooiing 
uitgroeit boven zijn verwekkers, dan moeten zij bij de voortzetting 
van het leven voor de lichamelijk en geestelijk gunstigste 
voorwaarden van zulk een voortzetting zorg dragen. Zij moeten 
daarom vóór alles de wetten van het geslachtsleven kennen en 
daarnaar handelen”.    
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Er zou een instituut of acdemie moeten komen waarin jonge 
mensen opgeleid worden tot een verantwoord ouderschap, om 
volgens de natuurwetten een goede 
man of vrouw te kiezen en vervolgens 
een huwelijk aan te gaan. Daarna is 
het van het allergrootste belang hoe 
en op welke wijze een sterk en 
gezond nageslacht wordt verwekt, en 
op welk tijdstip dit het beste kan 
plaatsvinden.    

Instinctief hangt bij plant, dier en mens het leven, werken en zich 
voortplanten samen. Leven wil levend blijven en zich voortzetten 
is een aandrift in alles wat leeft.  Het leven van ieder mens is 
aanvankelijk tweeslachtig, hermafrodiet. Pas in het eindstadium 
van de zwangerschap wordt bepaald of het om een meisje of jongen 
gaat.   
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Elk eitje tijdens de conceptie is vrouwelijk, dus XX, en pas na verloop 
van tijd wordt het getransformeerd tot mannelijk indien het een jongen 
betreft.  Het mannelijke XY-DNA-chromosoom is een gemodificeerd 
vrouwelijk XX-DNA-chromosoom. Ook bij bijen is dit het geval. De 
koningin kiest een vrouwelijke drone uit de masse om die te 
transformeren tot man om zijn taak uit te voeren om de bijnen voort te 
planten. Alle overige bijnen zijn vrouwelijk.  Alleen vrouwen hebben een 
baarmoeder. De koningin brengt ook alleen maar vrouwelijke bijen voort.  

Het verlangen naar een kind is normaliter bij een vrouw veel sterker 
dan bij een man.  Het hangt samen met de natuur van een vrouw 
om moeder te worden. Het grote verschil tussen man en vrouw is 
niet zozeer hun verstandelijke aanleg, maar het verschil in gevoel.  
Jongen en meisje dienen bij het aangaan van een huwelijk inwendig 
wel op hetzelfde plan te staan.  

Een man is meer naar buiten gericht op logica, waardoor zijn 
begrijpen, handelen en oordelen tot stand komt. De vrouw denkt 
meer organisch, meer gevoelsmatig. Er kan liefde zijn zonder een 
huwelijk, en er kan een huwelijk zijn zonder de innige liefde. Een 
goed huwelijk biedt de gave van echte vriendschap en 
zelfovergave, een wederzijds begrijpen. In een huwelijk mag men 
elkaar niet als eigendom houden. Liefde geeft geen recht op 
eigendom, maar op gunst. Door liefde komt de vereniging tot stand 
als samenbindend beginsel.  Alleen liefde is in staat om een betere 
mens en betere wereld te scheppen. Doordat men oudtijds niet goed 
wist hoe de bevruchting van een vrouw tot stand kwam, dacht men 
dat geslachtelijk verkeer zondig was. Augustinus en de kerkvaders 
hebben daar de erfzondeleer op gebaseerd.  

Zie onze brochure http://www.pentahof.nl/Brochures/696-vrouw-
erfzonde.pdf 
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 Door de eeuwen heen is steeds meer kennis ontstaan, zodat de 
onwetendheid meer en meer het veld moest ruimen. De verwekking 
van nieuw leven kennen wij nu in grote lijnen, zodat wij kunnen 
werken aan verbetering ervan, om aldoende een sterker en beter 
geslacht te verkrijgen. Wij zijn nu zover dat er dringend behoefte 
is aan de opvoeding tot volwaardig ouderschap, dit om degeneratie 
en verval te voorkomen.  Wij dienen te bedenken dat het geluk van 
de mensheid, het geluk van een huwelijk, het geluk van elk 
individu, afhangt van een betere wereld en betere mensheid. Men 
mag dan ook niet het huwelijk en de verwekking van nageslacht 
aan een puur toeval overlaten.  Bij de opvoeding tot goed 
ouderschap behoort ook het terrein van de voeding, aangezien de 
mens is wat hij eet.  Er heerst op aarde nog veel armoede en honger, 
anderzijds is er veel weelde en overvloed. Overvoeding door teveel 
eiwitrijke kost is niet goed. Veel verslavende middelen zijn slecht 
niet alleen voor de ouders, maar zeker voor de kinderen. Denk aan 
tabak, alcohol, drugs, vlees, eieren, specerijen, vette kaas, etc.   
Onze voedingsmiddelen dienen goed beschouwd onze 
geneesmiddelen te zijn. 
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Hoe voltrekt zich de verwekking van een mens? 

De oermens leefde instinctmatig. Van Adam en Eva lezen wij dat 
ze vrij onnozel waren. Eeuwenlang wist men niet hoe de 
bevruchting van een vrouw tot stand kwam. Men wist niet dat de 
geslachtelijke gemeenschap daarvoor zorgde. Men bedreef de 
liefde zonder zich bewust te zijn wat de gevolgen daarvan konden 
zijn. Toen de primitieve mensen ontdekten dat zijzelf de oorzaak 
waren van de bevruchting, bracht dat een zekere schok onder hen 
teweeg. Toen rees zachtjesaan het verantwoordelijkheidsgevoel bij 
hen naar boven. Wellicht zal dit besef hopelijk heden te dage nog 
sterker rijzen. De onwetendheid zoals bij Adam en Eva verdween 
en de mensheid kwam er vanlieverlee achter hoe de vork in de steel 
zat. Zij waren immers aan de Schepper gelijk geworden door het 
verkrijgen van kennis van goed en kwaad.  Veel piritieve volkern 
weten momenteel nog niet goed waar het nieuwe leven ontspruit, 
vandaar de hoge geboortecijfers. Met het verkrijgen van de kennis 
van wat kwaad of slecht is, is tevens de kennis van het goede 
opgedaan. Met die kennis van het goede kan een nieuwe wereld 
worden opgebouwd. De Hof van Eden ligt achter ons, maar het 
Paradijs gloort voor ons en zou binnen bereik zijn, mits we alleen 
de goede wegen verkiezen in te 
slaan.  De kennis van voortplanting 
is de belangrijkste kennis die er is. 
Kinderen zijn nog vrij onnozel, 
vandaar dat ze zo vaak worden 
misbruikt door lieden die pervers 
zijn. De nieuwsgierigheid van 
kinderen wordt door de meeste 
ouderen niet beloond met wat de 
werkelijkheid is. Kinderen mogen 
evenwel niet te lang onwetend 
worden gehouden, maar mogen ook niet te vroeg rijp zijn. 
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Kinderen willen graag weten waar de kleine babies vandaan komen 
die in hun ogen door de ooievaars worden bezorgd.   

Beheersing van de natuurdrift 

Het is de taak van ons mensen om onze dierlijke driften te 
beheersen.  Daar is zelfcontrole toe nodig. Bij overbeterlijke 
verslaafden, bij idioten en dergelijke moet de mogelijkheid worden 
ontnomen dat zij zich zouden kunnen voortplanten, volgens 
mevrouw Paula Messer-Platz in haar leerzame boek. 

Ook zij die bepaalde ongeneeslijke ziekten hebben of sterke 
tekenen van degeneratie vertonen moeten hun eventuele nageslacht 
niet kunnen belasten met genetische defecten of problemen.  Bij 
gebruik van de juiste voeding en lichaamszorg is seksuele 
onthoudig goed mogelijk. Wanneer het zaad van de man niet tot 
voortplanting en regeneratie van de soort wordt gebruikt, is dat 
voor de man niet nadelig, maar dient het tot verjonging van de man 
zelf.  Moderne voorbehoedmiddelen kunnen vooral voor de vrouw 
de liefdesuitwisseling tot een banaliteit maken. Alleen het 
beheerste geslachtsleven verrijkt de man en de vrouw. Beheerste 
geslachtsgemeenschap bevrijdt enerzijds de vrouwen van 
ongewenste zwangerschap.  De vrouw moet onder haar eigen wens 
om moeder te willen worden bevrucht worden, teneinde van de 
vloek van te moeten baren ontheven te raken en trots te zijn een 
baby ter wereld te mogen brengen.  Beheerst geslachtelijk verkeer 
is alzo een grote vooruitgang voor de mensheid. Zelfdiscipline en 
periodieke onthouding zijn in iedere strijd een wapen dat voordeel 
verschaft. Er zou geen ouderschap tot stand mogen komen zónder 
opvoeding tot ouderschap. Het gaat immers om de regeneratie van 
de mens, om de verbetering van de soort, wat nooit en te nimmer 
aan het toeval overgelaten mag worden. Wie kinderen verwekt, 
dient erdoor  het heden en de toekomst te willen verbeteren. Vóór 
de geboorte wordt immers reeds het fundament gelegd voor heel 
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het latere leven. Wij dienen ons goed te reasliseren dat het voor een 
kind niet om het even is hoe en in welke toestand de ouders 
verkeerden tijdens het verwekken.  Het is een feit dat veel 
buitenechtelijke kinderen op zijwegen geraken en ontsporen in hun 
jeugd. Zij misten het gunstige milieu om zich positief te kunnen 
ontwikkelen.  Het is dus van hoofdbelang in welke geest het kind 
wordt verwekt, aangezien dit het kind direct beinvloedt.  Met welke 
gedachten zijn de ouders vervuld tijdens het verwekken van een 
nageslacht, is van groot belang.  Voor de nieuwe levenskiem is het 
nadelig wanneer de moeder haar eigen geestes-atmosfeer 
vergiftigd door jalouzie, nijd, afgunst en dergelijke. Een moeder 
dient het zaad van haar man vreugdevol te ontvangen om het daarna 
9 maanden lang in bescherming te nemen. Geestesgesteldheid heeft 
invloed op de cellen van ons lichaam en van het ongeboren kind. 
Water heeft volgens Emoto een geheugen, kan allerlei zaken 
opslaan. Uit water bestaat voor een groot deel ons lichaam en het 
lichaam van een kind.  

De daad van verwekking van een kind dient nimmer een 
toevalstreffer te zijn, maar dient  een bewuste en gewilde actie te 
zijn waar men terdege goed over heeft nagedacht. Ouders dienen 
zich te realiseren dat hun daden verstrekkende gevolgen kunnen 
hebben, in dit geval de daden van het verwekken van nageslacht.  
Ouders dienen dan ook de wetten van het geslachtsleven te kennen 
en zich eraan te houden. Ouders dienen aan de hand van de 
menstruatiecyclus van de vrouw de gunstige dag van de 
verwekking van een nieuwe voortplanting vast te stellen. Het eitje 
dat bevrucht moet worden  dient reeds door positieve gedachten 
van de moeder te worden beinvloedt. Man en vrouw dienen zich 
ook voor te bereiden of er een jongen danwel een meisje wordt 
begeerd, zodat er tussen de mannelijke zaadcel en vrouwelijke eicel 
geen strijd ontstaat. Het is de gestaltegevende kracht der gedachten 
die hier bepalend is.   
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  Leef- en eetwijze voor en tijdens de zwangerschap 

Vanzelfsprekend weet ieder mens dat verslavende dingen als 
roken, alcohol en dergelijke absoluut vermeden moeten worden 
zowel vóór als tijdens de zwangerschap. Het kind rookt en drinkt 
mee met wat de moeder naar binnenhaalt.  

            

Figuur 1 Moeder aan de drank en vader aan de tabak, dat gaat nooit goed 

Ook vlees moet vermeden worden om het kind geen dierlijke 
eigenschappen mee te geven. Het is een gegeven feit dat door 
bepaalde voeding men bijzondere eigenschappen kan kweken, wat 
in oude culturen en momenteel onder sportlieden reeds bekend 
was/is.  Van de bijen kunnen wij leren hoe door speciale voeding 
een werklarf tot koningin wordt gekweekt. Voeding is wel degelijk 
van grote invloed op de geestelijke eigenschappen van ons lichaam. 
Voor zwangeren geldt dat men 7x zoveel aardappels dient te eten 
dan  brood en peulvruchten. Ook 7x meer groenten en vruchten dan 
eieren en vlees. Eet ook kleine hoeveelheden rauwkost. Vermijdt 
keukenzout, maar neem zeezout of Himalayazout. Men moet van 
jonge kinderen ook geen papkinderen maken door hen enkelt vla 
en pap voor te zetten. Daardoor kunnen ze chronische maag- en 
darmstoornissen krijgen. Geef ze liever groenten, wortels en 
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etenswaren waar vitamine B inzit, ook wortelsap of iets dergelijks.  
Geraffineerde suiker dient in het geheel vermeden te worden, ook 
suikervervangers of zoetstoffen.  Er zijn andere zoetmiddelen 
indien nodig, zoals honing en kokossuiker.  Men dient ook 
voldoende kalk binnen te krijgen voor het beendergestel, zowel van 
kind als van moeder.  Er is een oorzakelijk verband tussen voeding 
en de mentale en geestelijke gesteldheid van een mens.       

https://laatste.brekendnieuws.nl/2019/07/16/in-dit-noorse-
ziekenhuis-genezen-planten-in-plaats-van-pillen/ 

In dit Noorse ziekenhuis genezen planten in plaats van pillen - 
BrekendNieuws.nl 

Dat de natuur een helende werking heeft is geen geheim. Een blokje 
om door het park, een bezoek aan het strand of een wandeling door 
het bos zorgt al binnen enkele minuten voor meer rust in lichaam en 
geest. 

Na de bevruchting dient er zo min mogelijk geslachtsverkeer plaats 
te vinden, aangezien de nieuwe vrucht eronder misvormd kan 
worden. In die periode dient vooral de moeder veel los te laten ter 
wille van het kind. De moeder moet zich geheel en al op de 
geboorte van het kind voorbereiden. Tijdens geslachtsverkeer 
ontvangt ook het kind gelijktijdig met de moeder de seksuele 
prikkels. Daardoor kan een afwijkend seksueel gedrag bij het kind 
worden gevormd, wat later voor veel lasten kan zorgen. 
Zelfbeheersing op seksueeel gebied is zeker tijdens de 
zwangerschap vereist, dit om het kind gezond en welgevormd te 
laten groeien in de moederschoot.  De aanstaande moeder moet 
zoveel mogelijk van zwaar werk ontheven zijn, geen of weinig 
spanningen of stress opbouwen, maar dient opgewekt en in alle rust 
te zijn. Het gedachten- en gemoedsleven van de moeder beïnvloedt 
ook het kind.  De geest van een mens schept zijn lichaam, vandaar 
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dat goede voeding heel belangrijk is, maar ook het gedachtenleven.  
Aan iemands lichaam kan men aflezen hoe iemand in het leven 
staat, hoe hij zich voedt en gedraagt, of hij verslaafd is, etc. Zo kan 
een zwangere vrouw haar ongeboren kind beinvloeden door haar 
geestesleven. Dat noemen we bezieling. De vrouw heeft de meeste 
invloed op de vorming en opvoeding van het nog ongeboren kind.  
De toekomst van de mensheid ligt dan ook voor het grootste deel 
in de handen van de vrouwen. 

p.114  citaat uit het boek van Paula Messer-Platz: 

“Wanneer verder door de hedendaagse dieptepsychologie 
overtuigend de invloed aangetoond wordt der vroegste 
jeugdindrukken en schadelijke invloeden van de buitenwereld, dan 
moet hier tegenover er toch de nadruk op worden gelegd, dat er 
voor het kind nog vroegere, misschien nog belangrijker indrukken 
zijn dan de tot nog toe bestudeerde. Het zijn de indrukken die het 
kind in het moederlichaam ontvangt en waarover te waken een 
zware taak van de zwangere vrouw is.  Er is voor de ouders geen 
grotere plicht dan met innig en sterk verlangen edele groeikiemen 
in hun kinderen te leggen en wel niet eerst in die tijd, waarin reeds 
ongetelde andere oorzaken hun invloed geringer maken, doch reeds 
vóór de verwekking, als het kind nog als scheppende gedachte 
geheel als hun eigendom in hen rust. 

Er is geen heiliger gebod dan zijn kinderen met de best denkbare 
aanleg en met een volmaakte gezondheid toe te rusten.  Geen 
‘uitzet’, later door de ouders aan hun dochters meegegeven, al 
bedraagt het miljoenen, geen offer, al is het nog zo groot, voor de 
carrière van hun zoon, kan het gemis weer goedmaken, dat ontstaat, 
wanneer zij niet reeds het ongeboren kind alles geschonken 
hebben, waartoe zij in staat waren. Een op zulke een wijze 
‘begaafd’ kind zal in staat zijn met zijn rijkdom aan gezondheid en 
geestesgaven, zich in het leven verder te helpen; het leven zal hem, 
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ondanks zijn strijd, geen last, doch een vreugde zijn. Aan kinderen 
echter wien vóór de geboorte  door onverschilligheid, gebrek aan 
zelfbeheersing, dus door egoïsme, te weinig is mee gegeven, wordt 
deze ontbrekende ‘uitrusting’ nooit meer vergoed, al doen de 
ouders later alles voor hen. De onbewuste bitterheid van het ‘te 
laat’, maakt deze kinderen meestal weinig dankbaar voor zulk een 
toewijding. …………….  Ouders die, tien tot twaalf maanden vóór 
de geboorte van hun kind zich geheel aan deze komende mens 
hebben gegeven, hebben meer voor dit kind gedaan, dan wanneer 
zij later, jarenlang, zich geheel voor hun kind opofferen.” 

 Boek(en) van Marijke Berkenpas en Gaby Herweijer  “Eet als 
een expert – Zwanger !” 

         

Het boek gaat over welke voeding wel of juist niet goed is voor de 
ontwikkeling van het ongeboren kind.  Zulke boeken kunnen wij 
alleen maar toejuichen, of de inhoud ervan ook geheel 
overeenstemt met wat wij graag zouden zien doet er niet toe. Er 
wordt in ieder geval nagedacht over het belang van goede voeding 
tijdens zwangerschap ten bate van vader, moeder en kind. Uit de 
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inhoud geven wij enkele dingen weer.  De schrijfsters raden aan 
om geen rauwe vis te eten vanwege de schadelijke Listeria-bacterie 
die het kan bevatten. Ook roofvissen vermijden vanwege mogelijke 
zware metalen als kwik.  Aangeraden wordt om twee tot viermaal 
per week vis te eten vanwege het visvetzuur DHA, dat belangrijk 
is voor de hersenontwikkeling van het kind.  Een zwangere vrouw 
heeft  meer foliumzuur, omega3 vetzuren en mogelijk vitamine D. 
Ook vitamine B11 is nodig om neuraalbuis defecten te voorkomen 
(open ruggetje).  Een zwangere vrouw heeft ook iets meer jodium 
nodig, wat o.a. in zeewier zit.  Calcium is goed voor de opbouw 
van het skelet.  Veganisten doen er goed aan om hun vitamine B12 
en ijzergehalte te laten testen. Gember helpt bij misselijkheid.  Ook 
wat een man eet heeft invloed op de kwaliteit van zijn sperma en 
vruchtbaarheid. Roken en drinken zorgen voor DNA-schade in de 
spermacellen. Kaneel bevat coumerine, dat kan bloedingen, 
leverschade en kanker veroorzaken. Alleen Ceylon-kaneel bevat 
weinig coumarine.    

Goed dus dat aan voeding tijdens de zwangerschap aandacht wordt 
besteed. Ook reeds vóór de zwangerschap is voeding van 
grootbelang, zowel voor de vader, moeder als het kind. Dit om 
degeneratie te voorkomen.  Gaby heeft een diëtistenpraktijk in 
Amsterdam.  Gaby heeft nog meer boeken geschreven, zie:  

https://www.bol.com/nl/p/samen-
eten/9200000059824934/?bltg=itm_event%3Dclick%26mmt_id%3DMMTUNKNOWN%26slt_ty
pe%3Drecommendations%26pg_nm%3Dpdp%26slt_id%3Dprd_reco%26slt_nm%3Dproduct_reco
mmendations%26slt_pos%3DC1%26slt_owner%3Dccs%26itm_type%3Dproduct%26itm_lp%3D
9%26itm_id%3D9200000059824934&bltgh=n2tM5GgeY0U3CHhOtX9Diw.1_6_7.16.ProductIm
age 

Stilte en Rust 

Wie stil wordt, wordt één met de harmonie in de schepping. Door 
stilte te ervaren verandert onze denkwijze van verwarring naar 
harmonie. Daardoor wordt de lichaamsresonantie verhoogd tot 

  Zwangerschap Adviezen                                                                        No.1188 
 

18 
 

daar waar geen tweestrijd meer is. In India trekken mensen zich 
dikwijls enige tijd terug in grotten waar het volkomen stil is, om 
daar zelf stil te worden. Wanneer de volkomen stil zijn geworden, 
komen ze tot de grootste activiteit van hun leven. Ze zien dan 
verder en kijken dwars door alle tegenstand heen.   

Straling Vermijden 

Zwangere vrouwen dienen niet aan electromagnetische straling te 
worden blootgesteld, o.a. door draadloze apparaturen als wifi, 
mobieltjes, etc.  Dit advies komt van de Selentum-groep uit 
Zweden, van het Karolinski Instituut waar de Nobelprijzen worden 
uitgereikt.  Er is overvloedig bewijs dat de e-m-straling nadelige 
gevolgen geeft voor gezondheid, met name ook voor ongeborenen 
tijdens de zwangerschap. In 2018 riepen 200 wetenschappers en 
artsen uit 38 landen Europa op te stoppen met de invoering van 5G.  
De EU-commissie legde de oproep naast zich neer. Dr. Martin Pall 
van de Washington University noemde de uitrol van 5G ‘absoluut 
krankzinnig’.  Over straling en 5G staat voldoende te lezen op 
internet.   https://www.rivm.nl/straling/infographics-over-straling 
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Wij leven in een 3D-wereld, dat is de materiële wereld van gassen, 
vloeistoffen en vaste stoffen.  Materie is opgebouwd uit atomen. 
Materie kan in verval raken indien het niet op de juiste wijze wordt 
bewerkt en wij er niet goed mee omgaan.  Vandaar dat gezond 
voedsel heel belangrijk is, en ook de omgeving waar wij leven. 
Vandaag de dag zijn de gassen waaraan wij blootgesteld zijn veelal 
destructief, zoals uitlaatgassen van autos, vliegtuigen, etc.  
Vloeistoffen zijn heden ten dage ook erg vervuild. De belangrijkste 
vloeistof voor ons bestaan is water.  Zuiver water wordt steeds 
schaarser. Een kind wordt immers in water gevormd in de 
baarmoeder, het zogenaamde vruchtwater.  Vaste stoffen, ook daar 
zijn wij roekeloos mee omgegaan en nog, zodat wij reeds zien dat 
de natuur zich wreekt op de daders, en dat zijn wijzelf. Het is dan 
ook van het allergrootste belang dat wij op een natuurgetrouwe 
wijze leven en omgaan met de 
natuur, met de elementen, om 
nieuw leven dat wij als 
nageslacht willen verwekken 
te behouden voor terugval, 
voor degeneratie.  Zuivere 
lucht, zuiver water, echte 
stilte, zuiver voedsel, verblijf 
in natuurlijke omgeving, 
bevallen in de natuur, 
vermijding van steden en 
drukke verkeerswegen en files, vermijding van harde geluiden, etc. 
het is alles van levensbelang.  

Eckhart Tolle in zijn boek “De kracht van het Nu”:   Het aan 
zichzelf overgelaten verstand maakt monstruositeiten, en niet 
alleen in kunstgaleriën. Kijk maar eens naar onze stedelijke 
landschappen en naar industrieterreinen (en de windmolens, 
lichtmasten en zendpalen). Geen enkele beschaving voor ons heeft 
ooit zoveel lelijkheid voortgebracht. 

 

  Zwangerschap Adviezen                                                                        No.1188 
 

20 
 

De drie perioden van de zwangerschap  

1. De eerste  drie maanden dient een aanstaande moeder zo 
sober mogelijk te leven, in alle rust. Sport, bergbeklimmen, 
dansen, veel trappenlopen, zwaar tillen, etc.  dient 
nagelaten te worden.  Intellectuele invloeden zijn in deze 
periode van groot belang. Ook ontspanning is nodig in de 
natuur en omgang met dieren. Men dient stadions en massa-
meetings te vermijden. Niet te veel te eten, maar wel 
gezonde kost.  Meer wandelen en glutenvrij eten.  
 

2. De tweede periode (3 tot 6 maanden)  ook nog niet teveel 
eten, maar wel voedsel wat de opbouw van het weefsel 
versterkt. Teveel eten is nadelig voor moeder en kind.  
Welke instincten worden er het eerste gewekt en 
aangemoedigd?  Instinct is vaak de blinde drang naar actie, 
en welke prikkel daartoe het eerst ontstaat, blijft meestal 
daarna opgevolgd. Ouders kunnen kinderen datgene 
meegeven wat later hun instinten zal overheersen.  In deze 
tweede periode is het heel belangrijk dat de vrouw haar 
gevoelsleven onder controle houdt. Een opgewekte 
stemming, eerlijkheid, zedelijke hoogstaande gedachten, 
positief denken, dat zijn dingen die goed zijn voor de 
moeder en het kind.  Goede en diepe ademhaling is van 
groot belang in verband met de zuurstofhuishouding voor 
lichaam en geest. Diepe ademhaling verhoogd de weerstand 
tegen negatieve gedachten. Vrolijkheid, zingen, aangename 
dingen werken positief.  Neerslachtigheid van de moeder 
wreekt zich op het nog ongeboren kind. Een moeder moet 
er op gericht zijn haar kind een dappere ziel mee te geven. 
Een innige verbondenheid tussen moeder en kind dient een 
lichamelijke en geestelijke achtergrond te hebben.  
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3. De derde periode:  De laatste drie maanden van de 
zwangerschap. Uiteraard ook hier goede en gezonde 
voeding, liefst glutenvrij om obesitas te voorkomen, geen 
verslavende middelen tijdens de gehele zwangerschap, 
roken, alcohol, suiker, etc.   Vitamine A en B zijn 
groeivitaminen die noodzakelijk zijn voor moeder en kind. 
Een miskraam komt dikwijls door onjuiste voeding. Veel 
groeten en fruit eten in deze laatste periode van 
zwangerschap.  Men dient in de eerste periode niet voor 
twee te eten en dan in de 3e periode ermee af te rekenen. In 
deze 3e periode is veel rust noodzakelijk. Grote 
inspanningen vermijden om een te vroege geboorte te 
voorkomen.  Men dient er goed bij stil te staan dat de 
moeder de enige voedingsbron is van het kind, zodat zij 
werkelijk alles dient te vermijden wat schadelijk is. Het lot 
van het kind hangt geheel af van de moeder, en het lot van 
de samenleving hangt weer af van de kinderen die geboren 
worden.  Gezondheidszorg is nóg belangrijker dan de 
leerplicht.  Vegetarische voeding zal reeds veel mensen 
verlossen van allerlei kwalen die voortkomen uit het eten 
van vlees en vis.  Vrouwen die binnen afzienbare tijd 
moeten bevallen kunnen het beste vliesbloesemthee 
drinken. Zij dienen zichzelf vooral niet koud te wassen of 
koud te baden, maar warm om de spieren soepel te houden. 
Zij kunnen bekkenmassage doen.    

Uit Zuid Afrika een bevestiging dat opgewektheid goed is voor ons 
allemaal, zeker voor een aanstaande moeder en haar kindje: 

Nogtans sal ek jubel   deur Helena Smith 

My boetie is dood toe ek 'n dogtertjie van sewe jaar oud was. Waar 
ons huis altyd 'n vrolike plek was, het daar nou 'n gedempte 
atmosfeer geheers. Mense met strak gesigte het kom simpatiseer. 
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As kind het dit alles my baie verward laat voel. Eendag, seker so 'n 
week na die tragiese gebeure, het daar mense gekuier en my ma het 
hardop gelag. Dit was vir my die mooiste geluid en daardie lekker 
lag, het weer vir my hoop gegee. Ek het besef dit sal weer beter 
gaan. 

In Spreuken 15:15 lees ons: “Vir die blymoedige mens is die hele 
lewe 'n fees.” Soms voel dit vir my asof ons Christene nie 'n goeie 
advertensie vir Christenskap is nie. Ons loop met strak gesigte en 
sit met suur gesigte in die kerk. Nie-gelowiges sal definitief  nie 'n 
omkeer in hulle lewe maak as hulle hoor hoe gelowiges aan 
negatiewe gesprekke deelneem nie. Is ons nie veronderstel om 
hoop in 'n hopelose wêreld te gee nie? 

Ons almal raak somtyds bedruk, dit is net normaal.  Dan moet ons 
ons kruis met blymoedigheid dra. Dit beteken nie dat ons dan net 
vrolik moet wees nie. Jy moet dan net soos Habakuk kan sê, 
“nogtans sal ek jubel.” Jy moet in moeilike tye steeds kan sing, "It 
is well with my soul". Daar is altyd rede om bly te wees en te jubel. 
Waaroor kan ons as gelowiges nog bly voel, selfs in moeilike 
omstandighede? Dink net, God sal altyd vir jou lief wees en altyd 
by jou wees. Jesus het vir jou sondes aan die kruis gesterf en eendag 
sal jy saam met Hom in die hemel wees. 

Om blymoedig te wees is 'n keuse. Hou jou oë op Jesus en glimlag. 
Hy wil hê jy moet oorvloedig lewe.  Beïnvloed mense met jou 
positiewe lewenshouding. Billy Graham het gesê: “Die 
onverdienstelikheid van genade en seën maak dat Christene die 
enigste mense is wat regtig iets het waaroor hulle permanent bly 
kan wees.” 

Na de geboorte, p.145:     (nog overnemen) 
@@@@@@@@@@@ 



  Zwangerschap Adviezen                                                                        No.1188 
 

23 
 

Voeding p.146   Veel fruit, bladgroeten, liefst rau wat zorgt voor 
goede resultaten en laag kindersterfte. Jeugdindrukken zijn van 
invloed op heel het latere leven.    

 

MEISJES & KINDERPIJN (Peter den Haring) 

Laat ons maar weer even overgaan van mondiale naar 
individuele ellende, van het grote naar het kleine zeer. Wat 
iedereen weet maar gemakkelijk vergeet: meisje met een 
harde, niet betrokken, verwaarlozende of afwezige 
(gescheiden) vader gaan vroeger met seks beginnen om iets 
aan hun intieme tekortkomen te doen. Ze hebben daarna 
veel meer seksuele partners, omdat ze alsmaar op zoek 
blijven naar mogelijkheden om beter om te kunnen gaan 
met verlies, met vernedering, met pijn en rouw. Veel 
verwachten ze er niet van, dus betreft hun actie meestal 
kortdurende experimenten. Soms spiegelen ze met een 
mannelijke partner die OOK een moeizame vaderrelatie 
had. ’t Gedoe met flutvaders is allemaal karma, dus heel 
goed voor je eindeloze onderzoek naar wezenlijke zingeving 
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en zelfliefde. Wat helpt, is als de moeder later met een 
nieuwe partner een beter voorbeeld kan geven. Dus 
ongelukkige meisjes, stuur eerst je moeder naar de 
therapeut. 

Van Internet bovenstaande foto en de volgende tekst, van Frank 
Pavone, 7/7/12:   Wanneer iemand zwanger is verwacht zij geen 
kind – zij heeft reeds een kind. Zij wordt niet een moeder – zij is 
reeds een moeder. De baby is niet onderweg – de baby is er reeds. 
Wanneer wij het pad wijzigen waarin de samenleving ungeboren 
kinderen behandelen, dienen wij de weg te wijzigen hoe wij over 
hen spreken.   

Locatie voor de bevalling  @@@@@   nog afmaken 

 

Bloedgroeptest  @@@@@ nog afmaken 

 

Lees eens het artikel over zielloze lichamen op onderstaande 
website: 

https://www.martinvrijland.nl/nieuws-analyses/zijn-veel-mensen-
om-u-heen-letterlijk-zielloos-onbezielde-
lichamen/?ct=t(RSS_EMAIL_CAMPAIGN)&mc_cid=cc45692b2
3&mc_eid=52f0b96225 

 

Citaat:   Ouderschap en opvoeden 
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Ouderschap  

Ouderschap is meer dan opvoeden alleen. Het krijgen van een kind is 

een ingrijpende gebeurtenis. Voor mensen die een kind krijgen, 

verandert er veel. Veel verschillende factoren hebben invloed op het 

ouderschap, en op hoe ouders dit ouderschap beleven. Zoals het 

partnerschap, balans tussen werk en gezin, sociale contacten, de 

financiële situatie en levensvaardigheden van ouders. 

Ontwikkeling kind en ouder 

Ook de ontwikkeling van het kind én die van de ouders hebben een 

wisselwerking op elkaar. En op de beleving van ouderschap. Als een ouder 

het ouderschap positief beleeft, heeft dit een positieve invloed op zijn 

vertrouwen, welzijn en opvoedgedrag. Dit heeft een positieve invloed op het 

welzijn van het kind en kan gedragsproblemen voorkomen. 

Verwachtingen van ouders 

Ouders hebben voor het krijgen van een kind verwachtingen en een beeld 

van het ouderschap. De mate waarin deze verwachtingen realistisch zijn, 

staan in relatie tot het zelfvertrouwen van ouders. Als de beelden kloppen 

met de realiteit dan kennen ouders veel succesmomenten en groeien ze in 

hun zelfvertrouwen. Andersom neemt het vertrouwen van de ouders af als 

de werkelijkheid anders blijkt te zijn. Een goede voorbereiding op het 

aanstaande ouderschap helpt om te gaan met de komende veranderingen. 

Wanneer ouders er bijvoorbeeld over durven te praten en onderling 
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afspraken maken, kunnen zij beter anticiperen op de veranderingen die het 

krijgen van een kind met zich meebrengen. 

 Lees meer over wat uw rol als professional is bij een goede voorbereiding. 

Levensvaardigheden 

Uit onderzoek blijkt dat levensvaardigheden van ouders een positief effect 

hebben op het welzijn van ouders en hun kinderen. Wat zijn 

levensvaardigheden? Vaardigheden die ouders helpen om met dagelijkse 

(lastige) situaties om te gaan die zij tegenkomen in hun ouderschap. Denk 

bijvoorbeeld aan de vaardigheid om te kunnen plannen, creatief te denken, 

het reguleren van emoties, het omgaan met stress en relaties. 

Hieronder staan vijf effectieve levensvaardigheden die in onderzoek zijn 

geïdentificeerd. 

Effectieve levensvaardigheden 

Zelfbewustzijn 

Het kunnen herkennen van eigen emoties en 

gedachten en weten wat de invloed van het eigen 

gedrag is. Een ouder voelt zich zeker over zichzelf 

en wat hij of zij kan. 

Zelfmanagement 

Het kunnen beheersen van eigen emoties, gedachten 

en gedrag, het kunnen omgaan met stress en zichzelf 

motiveren en naar doelen werken en deze behalen. 
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Effectieve levensvaardigheden 

Maatschappelijk 

bewustzijn 

Het kunnen in leven in andere mensen met 

verschillende achtergronden en culturen en om 

sociale en ethische normen van gedrag te begrijpen.

Relatievaardigheden 

Het kunnen aangaan van positieve relaties met 

verschillende mensen. Dit betekent helder 

communiceren, actief luisteren, samenwerken, 

groepsdruk weerstaan, onderhandelen en hulp 

aanbieden wanneer dit nodig is. 

Verantwoordelijke 

besluitvorming 

Het kunnen maken van constructieve en 

respectvolle keuzes over persoonlijk gedrag en 

sociale interactie. 

Naast de term levensvaardigheden wordt ook de term 21e century skills vaak 

gebruikt. Dit zijn vaardigheden die belangrijk zijn bij zaken die komen 

kijken bij deze tijd, zoals mediawijsheid. 

Lees meer over levensvaardigheden en ouderschap op de Lectoraat 

Ouderschap en Ouderbegeleiding 

Uit (inter)nationaal onderzoek naar ouderschap blijkt ‘gelukkig ouderschap’ 

een mythe. Enerzijds betekent de geboorte van een kind een nieuwe vorm 

van liefde; ouders ontwikkelen bijna automatisch positieve zorg en 

gevoelens van verantwoordelijkheid voor het kind. Anderzijds geven ouders 
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aan dat zij minder gelukkig zijn, minder tevreden over hun leven en huwelijk 

in vergelijking met koppels die geen kinderen hebben. 

Het lectoraat Ouderschap en Ouderbegeleiding van Hogeschool Leiden 

besteedt aandacht aan onderzoek naar de betekenis van ouderschap voor 

ouders. Op welke manier kunnen professionals en samenleving ouders 

ondersteunen in positief ouderschap en wat zijn de waarden en vaardigheden 

in ouderschap? 

Over het lectoraat 

Het lectoraat levert een bijdrage door bestaande (wetenschappelijke) kennis 

over dit thema toegankelijk te maken en te verspreiden, zowel via onderwijs 

als via activiteiten in de samenleving. Het lectoraat richt zich op 

deskundigheidsbevordering van hogeschooldocenten, toekomstige 

professionals (studenten), professionals die werkzaam zijn in onder andere 

de hulpverlening, gemeenten, onderwijs en maatschappelijke organisaties en 

uiteraard op de ouders zelf. 

 Ouderschap en Ouderbegeleiding van de Hogeschool Leiden.  

https://www.hsleiden.nl/ouderschap-en-ouderbegeleiding/publicaties/index 
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