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Wat is een mens?
Wij leven momenteel met ongeveer 6 miljard mensen op deze aarde,
maar wij weten met z’n allen nog maar bitter weinig van onszelf af.
Verreweg de meeste mensen weten niet hoe hun inwendige organisme
functioneert. Men leeft, men eet alles wat voor handen is, men plant
zich voort, men werkt, men is slaaf van genotmiddelen, men sterft en
daarmee is het leven tenslotte uit.
Welke hoge eisen er precies aan ons lichaam en aan onze geest worden
gesteld, om zonder ziekten en in vrede te mogen leven, blijkt
grotendeels onbekend te zijn. Men weet het niet en leeft in een roes.
Terecht zei eens iemand het volgende over de mens: ‘De mens is de
mens een vijand’. Wanneer wij onszelf en de levenswetten niet kennen,
handelen wij vijandig tegenover onszelf en
de anderen, zij het in gedeeltelijke
onwetendheid. Wij dienen zelf-bewust te
worden. Wij dienen te beseffen dat het
leven niet vrijblijvend is, dat het leven aan
wetmatigheden gebonden is.
Bewustwording komt voort uit ons denken
(de hersenen) én uit ons hart (intuïtie).
Ons lichaam is immers een zeer
ingewikkeld instrument, dat bedient wordt
vanuit ons hoofd en hart. Dat vereist de
nodige ervaring en kennis om daar goed
mee om te gaan. Onze geest moet leren
om ons lichaam op de juiste wijze aan te
sturen, zoals een loods een groot schip veilig de haven in moet
manoeuvreren. Lichaam en geest dienen daartoe vanzelfsprekend in een
goede conditie te blijven. Ons lichaam met al zijn organen, cellen en
leden dient in harmonie te zijn. Ons lichaam bestaat uit miljoenen
cellen, die niet volmaakt zijn. De weg naar vervolmaking stond open,
maar is vanwege verboden bloedvermenging toegesloten, waarbij tevens
de inwendige kennis vanuit het hart aangaande de scheppingswetten,
verloren is gegaan. Het heeft de eerste mensen niet goedgedacht Elohim
in erkentenis te houden. De mensen zijn zelf procreatief aan de slag
gegaan, waarbij de degeneratie bij volgende geslachten steeds groter
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werd. Er werden vóór de zondvloed praktisch geen harmonische mensen
meer voortgebracht. Slechts Noach en zijn gezin kwam nog in
aanmerking te overleven. Ook Noach was nog geen heilige en ging zich
na de zondvloed te buiten aan de wijn.
Om weer harmonische mensen voort te kunnen brengen, moet men aan
zekere eisen voldoen. Een harmonisch mens zal niet alleen gezond zijn,
maar ook zijn lichaamsvormen zullen harmonisch zijn en zijn geest zal
het tot uitdrukking brengen. Binnen en buiten van
de mens gaan hand in hand. In een gezond en
harmonisch lichaam kan de geest zich in haar
volkomenheid manifesteren, zodat in deze mens de
volgende eigenschappen te zien zijn: helderheid
van geest, zuiverheid van gevoelens en oprechtheid
in handelswijze. Zulk persoon laat zich niet door
lagere driften leiden. Het is zeldzaam om dergelijke
personen te ontmoeten, gezien wij heden aan het
einde van een degenererend tijdperk zijn
aangekomen. In zulk een tijd wordt de mensheid in onwetendheid
gehouden aangaande zijn wezen, oorsprong, doel en toekomst. Als
gevolg hiervan werken bij nagenoeg geen enkel mens de
lichaamsorganen meer harmonisch. Over het algemeen zijn alle mensen
min of meer ziek, gestresst en in een slechte conditie. Van onze
voedingsgewoonten hangt ook veel af. Wij worden in de supermarkten
overladen met producten die geraffineerd zijn, genetisch gemanipuleerd,
verrijkt en verarmd zijn. Veel eetwaren zijn bestraald, bespoten,
gecondenseerd, gepasteuriseerd, etc. Via de chemtrails in de lucht komt
er veel barium en andere schadelijke stof op onze eetwaren en op onze
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huid. Wat wij nodig hebben is goede levensenergie. Die komt niet in de
eerste plaats door de zichtbare zonnestralen, maar door de onzichtbare
UV-stralen. Bij het aardse leven is de levensenergie (Orgone) gebonden
aan een stoffelijk organisme. De
materie waaruit wij zijn gemaakt
moet alsdan het vermogen hebben
de UV-stralen aan zich te binden,
om er profijt van te hebben.
Hierbij spelen de atomen een zeer
belangrijke rol. Elk atoom is een
spiegelbeeld van ons zonnestelsel,
waarbij de atoomkern kan worden
vergeleken met de zon zelf. Rond
de atoomkern cirkelen de
elektronen, zoals de planeten rond
de zon roteren. In die zeer kleine
atomen cirkelen de elektronen
met een snelheid van 100 km/sec rond de kern. Rondom de atomen zit
een schil, een wand die vrij ondoordringbaar is. Alleen fotonen
(zonlichtdeeltjes) kunnen zich door deze atoomschil dringen, doordat zij
3000 maal zo snel zijn als de elektronen in het atoom. Op deze wijze
worden de atomen geladen met zonne-energie. De zon voorziet deswege
alle levende wezens op aarde van levensenergie, mens, dier en plant.
Alleen missen mens en dier het vermogen om uit de UV-stralen
rechtstreeks scheikundige producten als eiwitten en koolhydraten op te
bouwen. Vandaar dat wij als mens afhankelijk
zijn van de nodige levensenergie via de planten,
bomen, vruchten, etc. Die levensenergie is
alsdan al behoorlijk getemperd, in de vorm van
trillingen. Wij mensen dienen ons dan ook wat
betreft ons eten vooral te richten op volwaardig
plantaardig voedsel. Dierlijk voedsel (van reine
Alcoholische dranken
dieren) is wel toegestaan, maar is in feite
overbodig, en gevaarlijk vanwege de risico’s eraan verbonden.
Daarnaast nemen veel mensen nog verdovende middelen en alcohol.
Ook dat is niet zonder gevaar. Het menselijk organisme, vooral de

4

Leef gezond en wees een zegen

No. 411

hersenen en het bloed, reageren hierop snel en niet altijd positief. Het
gebruik van tabak, drugs en alcohol leidt op de lange duur tot
verschillende ziekten. En ziekten zijn tegen de natuur, gevolgen van een
foutieve leef-, eet- en denkwijze.
Elke cel van ons lichaam heeft een eigen bewustzijn en werkzaamheid.
De cel wordt gezien als de zetel van het leven. Desondanks is het
organisme of lichaam niet te
verstaan uit afzonderlijke cellen,
maar wel vanuit hun onderlinge
ve r b and. Zo n o e mt me n
geslachtscellen gameten. Deze
gameten bevatten niet alleen
stoffelijke, maar tevens
geestelijke mogelijkheden! In
DNA strengen
e l k e
c e l
t r e d e n
elektromagnetische stromen op, die elkaar in evenwicht houden. Een cel
is gelijk aan een regelmatig 12-vlak (een dodecaëder heeft ook 12
vlakken). Elke cel heeft een bepaald trillingsgetal, resonantie. Dus ook
de gameten. Wanneer tijdens een bevruchting twee gameten zich
verenigen (dus één van de man en één van de vrouw) heeft er een
uitwisseling plaatsgevonden van elektrische en magnetische krachten,
hoe klein dat ook moge zijn. Komen
deze krachten met elkaar overeen, dan
wordt er een volkomen mensje gevormd.
Zo niet, dan treedt er vertraging op in de
groei en ontwikkeling, waardoor er een
“krom en verdraaid geslacht” ontstaat,
zie Filippenzen 2:14-15. Man en vrouw
dienen gelijkgestemd te zijn om bewust
een nieuw leven voort te brengen dat van
grote kwaliteit is. Dan pas zullen de
twee moleculaire polen van de zaadcel
Een Cel
én van de eicel een ware éénheid
vormen. Die eenheid is alleen maar gunstig en vereist voor de
ontwikkeling van het embryo. Vanwege ongelijk gestemde mannen en
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vrouwen ontstaan chaotische vruchten, die afwijkingen vertonen, waarin
lichaam en geest niet harmonisch zijn. Zulke mensen zijn zichzelf ook
tot een raadsel. Zij leven met veel grote innerlijke tegenstellingen. Een
harmonisch kind moet met de vader en moeder een drieklank vormen.
De cellen waaruit wij zijn opgebouwd zijn immers ook drieledig:
protoplasma (materie), kern (ziel) en centrosoom (geest).
Bij celdeling treedt het centrosoom op de
voorgrond en beheerst het proces van
celdeling. Kinderen komen niet uit de
ouders voort, hoe vreemd dit ook klinkt,
maar uit de kiemcellen. De geslachten
vormen geen opeenvolging van personen,
maar van kiemcellen. Vandaar dat ouders
niet ál hun individuele eigenschappen
overmaken aan hun kinderen. Uit de
kiemcellen van ouders kunnen geheel
nieuwe mogelijkheden ontstaan, en dat
zien we dan ook in gezinnen. Slechts
waar doelbewust man en vrouw een
nieuw leven verwekken, kan een generatie ontstaan met nieuwe en
hogere mogelijkheden. Bionomische kennis is vooral bij jongeren
schaars, maar wel vereist om grote teleurstellingen te voorkomen.
Zoals we zagen gaat het bij de bevruchting niet alleen maar om de
stoffelijke cellen die zich met elkaar verenigen en samensmelten, maar
ook om de spirituele kiem die in de cellen afdaalt. Het doel der
voortplanting moet immers veredeling van de soort in zich dragen, daar
er anders degeneratie ontstaat. Het is waar, de vorming en veredeling
moet ook daarna door de mens zelf bewust worden voltooid. De mens
zal door zelfovergave zich moeten overwinnen, opdat daaruit de hogere
mens kan ontstaan. Het is dan ook absoluut noodzakelijk dat wij de
levenswetten kennen én ernaar handelen. In de dierenwereld weten
fokkers wél de weg om een ideaal ras of soort te kweken. Waarom bij
ons mensen dan niet? Willen wij ooit betere mensen in de toekomst
krijgen, die gezond zijn naar lichaam en geest, dan zullen wij vooreerst
een betere seksuele hygiëne erop na dienen te houden. Wij mogen ons
hierbij niet door onze lagere geslachtsdriften laten besturen. Er dient
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orde en zelfbeheersing te zijn binnen het generatieproces. Wij mogen
ons niet uitleven op het terrein van de voortplanting. Het
geslachtsverkeer zal dienen plaats te hebben volgens de
Scheppingswetten, om een gezond en sterk nageslacht te verkrijgen!
Levensoorsprong
Oude culturen en religies o.a. in Mexico blijken het geheim van de
oorsprong en voortzetting van het leven te hebben gekend. Zij wisten
dat het geheim van het leven in de celkern zit, nl. in de chromosomen
met het DNA die de dragers zijn van alle genetische informatie. Men
wist wat wij nu pas in onze eeuw ontdekten via de medische wetenschap
na de uitvinding van de elektronenmicroscoop. Het blijft een vraag waar
men deze kennis vandaan haalde. Afbeeldingen
tonen aan dat men deze kennis beslist had, van het
DNA en de DNA-ketens, de spiralen, die de
genetische of erfelijke informatie bevatten. Hun
symbolen stemmen echter ook overeen met die van
de Sumeriërs, die eveneens deze kennis bezaten. In
het graf van Toeanchamon zijn dergelijke
symbolen ook gevonden. Men wist dat de
chromosomen een levend organisme vormden dat
door de zon werd gevoed. Om het leven op gang te
brengen is energie nodig, die van de zon afkomt.
Vandaar de zon-aanbidding. De chromosomen, het
DNA, de cellen en de celdeling, ze zijn allen in Thoth met XX
beeld gebracht door deze oude culturen én
aanbeden. Veel goden dragen een X-vorm in hun hand, wat de vorm is
van een chromosoom dat op het punt staat zichzelf te delen. Het Xchromosoom bepaald de sekse, een meisje heeft XX, een jongen heeft
XY. De dubbele helix van het DNA-molecuul is de feitelijke drager van
de genetische informatie. De moderne chromosoomaanbidders streven
echter met hun kennis en praktische toepassingen als klonen hun doel
voorbij.
Ons DNA heeft een dubbele spiraal, wat op een draaitrap lijkt. Dr.
Jeremy Narby heeft een onderzoek gedaan naar de Sjamanen en hun
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DNA. Hij stelde vast dat Sjamanen met hun eigen DNA kunnen
communiceren. Dit klinkt bizar, maar we dienen ons wel te beseffen dat
wij van de functies van ons DNA 97% nog niet kennen. De gehele
verscheidenheid van leven behoort tot de overige 3%, en het is
ongeloofwaardig dat de andere 97% geen functie(s) zou hebben. Narby
stelde vast dat DNA in cellen signalen geven naar andere cellen.
Sommigen kunnen de signalen van hun eigen DNA opvangen en
verstaan als een soort telepathie. Het DNA in de ene cel zendt en
ontvangt signalen van een andere cel. DNA zendt signalen uit in de
vorm van licht, op bepaalde
golflengten. Vandaar dat men
oudt i j ds r ee d s s p r a k o ver
‘verlichting’ (illuminati). Sjamanen
wisten van bepaalde zaken af zonder
dat iemand hen dat had meegedeeld.
Zij konden het zelf ook niet
verklaren hoe zij aan die kennis
kwamen. Het heeft te maken met
DNA, met moleculaire biologie,
volgens Tedd Stewart in zijn boek:
‘The Cosmic Serpent’. Van ons
DNA komt intelligentie. Het
Latijnse inter-legere betekent zoveel
Anunnaki en levensboom DNA
als ‘kiezen tussen iets’. Elke cel in
ons lichaam heeft de mogelijkheid tussen iets te kiezen. De DNA-code
bestaat uit letters en elke fout bij de samenstelling kan fataal zijn voor
het bestaande organisme. Een fout kan kanker ten gevolge hebben.
DNA in de cellen geeft signalen naar de andere cellen in de vorm van
eiwitten en moleculen. Deze signalen geven o.a. opdracht om de cel te
delen. Hoe deze intelligentie van het DNA precies werkt, is nog een
open vraag. DNA is een enkele molecule met een dubbele spiraal, dus
twee versies die zich rondom elkaar draaien, als een tweeling. Dit
tweeling-mechanisme is de bron waar het leven begint. Zonder dit
kunnen de cellen zich niet delen. DNA bestaat uit letters die mensen
eraan hebben toegekend, zodat men kan stellen dat wij bestaan uit
letters, ergo wij zijn een levende taal! Wij zijn gecodeerde wezens. Elke
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mutatie brengt ons af van onze eindbestemming. De verlichting die
sommigen vanuit hun DNA verkrijgen is aards, onvolledig. Die
verlichting zou nog een restant zijn van de volle 100% die Adam heeft
bezeten voor zijn val. Slechts verlichting door de kracht van de Geest
van Jahweh maakt ons tot kinderen des lichts. Zie onze brochures over
het derde oog.
Volgens de toezegging in
Jeremia 30-33 wordt straks de
wet van Jahweh massaal in de
harten der Israëlieten geschreven.
Het DNA van ware Israëlieten is
wet-ontvankelijk. Het Adamnageslacht is verleid, van de
rechte weg afgebracht. Terugkeer
is mogelijk, daar heeft onze
Wetgever voor gezorgd. Ons
DNA zal voor 100% met Elohim kunnen communiceren na algehele
vernieuwing. Elohim is liefde. Zijn wet of geboden zijn toegepaste
liefde. Jesjoea nam ons vlees en bloed aan, ons DNA, en door
vernieuwing of wedergeboorte ‘is er in mijn DNA alles dat eigen is aan
Hem’. Heel mijn lichaam, heel mijn geest, al mijn gedachten, al mijn
zenuwen, ze zijn Hem gelijkvormig geworden en stralen Zijn gelijkheid
uit. In Hem functioneer ik zoals alle mensen behoren te functioneren.
Het is volledige zelfovergave aan Hem, die mij aan Hem gelijk maakt,
dus meester is over alles. Aldus wordt het Woord vlees, in mijn lichaam
en in mijn doen en laten!
Om het leven te begrijpen, zover dat mogelijk is, is het nodig dat wij het
werkingsmechanisme van de levensprocessen leren kennen en deze
toepassen. Door de snelle vooruitgang in de wetenschap en de nieuwste
uitvindingen, weten wij dat bij een vergroting van 100.000 maal van een
menselijke cel er allerlei blaasjes of compartikelen te zien zijn
(organellen). De structuur van deze blaasjes is zo complex, dat het op
een mierennest gelijkt of op een drukke stad. Wij mensen zijn
meercellig. Van de paar honderd miljard cellen die wij hebben, zijn er
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minstens duizend verschillende soorten, die alleen afkomstig zijn uit de
éne bevruchte eicel. Elke cel bevat een eigen blauwdruk aan instructies
die uitgevoerd dienen te worden om een organisme op te bouwen. Al
die instructies vormen tezamen het totale DNA, wel drie miljard, het
genoom. Een cel is opgebouwd uit ongeveer 10.000 eiwitten. Elk mens
heeft in zijn DNA ongeveer 50.000 - 100.000 genen, die kunnen worden
afgelezen door een matrijs, om er nieuwe eiwitten van te maken. Het
totaal aantal genen bevat codes om alle soorten eiwitten aan te maken.
De bouwsteen voor de eiwitten zijn aminozuren. Eiwitten zijn de

bouwelementen en werkkrachten van de cel. Fouten in deze processen,
in een gen, zorgen voor fouten in de cel, wat ziekten of mismaking ten
gevolg heeft.
Met de komst van ons bestaan op aarde, deed tegelijk ons niet-bestaan
zijn intrede, dat is de dood. Het leven draagt de dood in zijn schoot, als
een onafwendbare schaduw. Wij zijn sterfelijke wezens, wat de
mogelijkheid tot voortplanting van het leven niet uitsluit. Vanwege het
verouderingsproces in ons lichaam, is het noodzaak te sterven. Toch
vormen het verouderingsproces en de noodzaak te sterven geen
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universeel verschijnsel, daar er soorten zijn die slechts een externe
doodsoorzaak kennen. Het doel van de geneeskunde mag dan ook niet
zijn het leven oneindig te verlengen. Onze wereld is beperkt, onze
hulpbronnen zijn ontoereikend om onsterfelijk te worden. De dood is
voorwaarde voor weer nieuwe scheppingen na ons. Wij zijn eindig. Wij
kunnen met ons huidige vlees en bloed-bestaan niet eeuwigdurend
leven. Ons lichaam takelt af en onze geest raakt verzadigd, uitgeput. Op
geen enkele wijze kunnen wij tot in het oneindige voortleven zoals het
nu is. Onze eindigheid dient wel tot aansporing om de tijd die wij leven
en ontvangen goed te besteden, tot zelfverwerkelijking en opbouw van
het goede. De dood is geprogrammeerd in onze lichaamscellen. Het is
de mens gezet eenmaal te sterven.
Door de zonde ontstond af-zonde-ring, dat is splitsing, waardoor de
mens vereenzaamde. Afsplitsing van zijn Levensbron leidt tot verderf.
Wanner Elohim niet direct na de zonde-val Zijn verlossingswoord had
gesproken over Adam en Eva, waren zij totaal vereenzaamd gebleven.
Door het verlossingswoord ontstond in hen de drang naar
samensmelting, een heimwee om tot Elohim
terug te keren. Terugkeren tot onze
Goddelijke afkomst, zoals een adoptiekind
altijd wil weten wie zijn echte ouders waren.
Vanuit Elohims gezichtspunt bestaat er geen
evolutie of ontwikkelingsdrang, want dat
betekent afval. Bij Hem bestaat er slechts
terugkeer, herstel. De afval bewerken
wijzelf. Het verlossingswoord werd
gegeven: Ik zal vijandschap zetten, etc..
Genesis 3:15.
Daarna werden Adam en Eva overkleed met
rokken van vellen, ter bedekking en
bevestiging der beloften.

Medicijnen-mythe
Veel mensen kunnen de dag niet beginnen zonder een kop zwarte
koffie. Anderen hebben hun dag niet wanneer ze niet één of meer
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flesjes bier hebben gedronken.
Voor weer
anderen krijgt het leven pas kleur wanneer ze
grote stukken varkensvlees kunnen verorberen.
Het blijkt dat de meeste mensen geen link leggen
tussen ziekten en hun eetpatroon. Men gaat ervan
uit dat men álles mag eten en drinken. Bij ziekte
ga je maar naar de dokter om medicijnen en klaar
is Kees! Je slikt de pillen en je voelt je beter, om
vervolgens het oude leventje voort te zetten.
Medicijnen zijn in de ogen der meeste mensen
magische wondermiddelen. Zij geloven de
medicijnen fabrikanten dat hun producten Dr. W. C. Douglass,
onschadelijk zijn en eventuele bijwerkingen helaas met sigaar
neemt men op de koop toe. Zo lang als men niet
weet dat de enige wetenschap achter de chemische medicijnen de
wetenschap van de marketing is, zullen de farmaceutische-industrieën
grote winsten maken. De één z’n dood, is de ander z’n brood!
Artsen schrijven veelal voor dat men veel water dient te drinken. Dat
zou goed zijn voor de nieren. Volgens een rapport van de Amerikaanse
arts William C. Douglass is dit gegeven onjuist. Douglass is in Amerika
tot tweemaal toe uitgeroepen tot “arts van het jaar”.
Het Amerikaanse Nationale Gezondheidsinstituut zegt dat volwassenen
slechts zoveel water per dag nodig hebben wat in hun vaste voedsel
aanwezig is. Dat is niet veel. Teveel water geeft de nieren stress. Dieren
drinken veel verstandiger, alleen wanneer ze dorst hebben. Drink ook
nooit gefluorideerd water!
Douglass vervolgt te zeggen dat men de zon helemaal niet hoeft te
vermijden, want dat er door in de zon te werken huidkanker zou
ontstaan is onbewezen. Echt lang bruinbakken in de zon kan echter niet
goed zijn, dat begrijpt men toch wel. Juist veel kantoormensen of zij die
de hele dag in werkplaatsen werken krijgen eerder huidkanker.
Bevolkingen waar veel zon is, daar is het gemiddelde aan kanker laag,
volgens Douglass. Prostaat-biopsieën zijn zeer gevaarlijk, daar
kankercellen alsdan in de bloedbanen kunnen komen. De psa-test is
voor velen een doodsoorzaak geworden.
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Douglass zegt verder dat eieren eten helemaal niet slecht is voor hoog
cholesterol en andere zaken. Eieren zijn juist heel goed voor onze
gezondheid. Ze maken onze aderen schoon. Het zijn de varkenswaren,
eenden, krabben, kreeften en oesters en andere onreine dieren die slecht
voor ons zijn. Hoog cholesterol is geen ziekte, het is big-business voor
de pillen-makers. De cholesterol-pillen vergiftigen de lever. Hoog
cholesterol is één van de grootste gaven der natuur, aldus Douglass. Dit
beweert dr. Rath eveneens. Te weinig cholesterol maakt de aderen
harder en veroorzaakt depressie. Aids-patiënten hebben een heel laag
cholesterol. Dat is niet omdat ze zo gezond zijn! Cholesterol is geen
ader-vervuilende slib, maar de moeder van alle goede voedingsstoffen.
Douglass raadt EDTA aan als middel om de wanden van aderen schoon
te maken, te ontslakken, zie onderstaande websites:
EDTA, zie: www.cardiorenew.com/
www.healingdaily.com/oral-chelation/oral-edta-chelation.htm
Het goedkoopste en gezondste medicijn vindt Douglass de Hydrogen
Peroxide (Waterstof Peroxide). Onze witte bloedcellen produceren het.
Dit blijkt het beste voor ons immuunsysteem te zijn tegen infecties,
virussen, etc. Het is water waaraan een extra zuurstof-atoom is
toegevoegd. De pillen-fabrikanten verkopen liever hun dure
antibiotica’s.
Men kan zich abonneren op het Douglassreport, zie
www.douglassreport.com/
Douglass spreekt ook over de Goji-bessen en
Zuid-Amerikaanse supervruchten.
http://www.supervruchten.nl/
De Goji-bessen

Goji Bessen behoren tot de meest voedzame vruchten op aarde!
Goji bessen bevatten polysachariden die het immuunsysteem
versterken. Er zijn onderzoeken verricht die laten zien dat wanneer
mensen dagelijks een portie Goji Bessen nemen, de eetlust wordt
bevorderd, de levenslust en het optimisme aanzienlijk stijgt, functies
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van T cellen verdriedubbelen, u een betere
nachtrust geniet, uw libido doet opleven, en een
algehele verbetering van de gezondheid.
Traditioneel worden de Goji-Bessen beschouwd
als een hoogstaand potentieel voedsel, en
bovendien als Anti-aging supplement.
Goji bessen bevatten maar liefst 18 amino zuren!
Dat is bijvoorbeeld ten opzichte van bijenpollen
erg veel. Naast veel aminozuren bevatten Goji
bessen 21 mineralen, waarvan de voornaamste
zijn ijzer, koper, zink, (wat in de Nederlandse
bodem bijna niet meer voorkomt), fosfor, en De Goji-bes
calcium. Rijpe vruchten bevatten ongeveer 11
milligram ijzer per 100 gram, beta-sisterol (een ontstekingsremmer)
linolzuur ( vetzuur), Sesquiterpenoiden (cyperone, solavetivone),
tetrapenoiden (zeaxantine, physaline), en betaine (0,1%).
Verder blijken Goji bessen een grote hoeveelheid anti oxidanten te
bevatten, meer nog dan braambessen, frambozen, bosbessen,
cranberry's. Anti-oxidanten zijn essentieel bij het bestrijden van ziektes
zoals bijvoorbeeld kanker en Aids.
Andere zeer belangrijke stoffen die in de Goji bes gevonden worden
zijn onder andere, vezels, vitamine C (de
hoeveelheid vitamine C is per gewicht 500x
meer dan bij sinaasappels!), vitamine B,
vitamine E, beta-carotine, beta caroteen
(veel meer nog dan in bijvoorbeeld
wortelen), mineralen, eiwit, essentiële
vetzuren, selenium, germanium, fosfor,
cyperone, physalin en een verscheidenheid
aan andere essentiële ingrediënten die
noodzakelijk zijn voor een goede
gezondheid.
In de traditionele Chinese geneeskunde worden de vruchten gebruikt
voor de lever, voor de nieren, koorts onderdrukking, tegen hoest en
tegen astmatische klachten.
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Bij de Web-winkel Euro Energy Resources zijn veel goede spullen te
koop, o.a. colloïdaal goud en zilver, zie www.specialenergy.nl
Tel.
050-3133020 in Groningen. info@specialenergy.nl
Voor Goji-bessen, zie www.Goji-bes.nl of contact@goji-bes.nl
Koffie
Uit Zuid Afrika ontvingen wij informatie over koffie. Men schrijft dat
koffie één van de kwaadste dingen is die de mens verkoren heeft tot zijn
genot. De koffieboon zou er uitsluitend zijn als dierenvoedsel, voor
paarden, kamelen, ezels, omdat koffie hen verhit. Bij de mens heeft
koffie een tegenover gesteld effect, daar koffie het bloed verziekt en de
geslachtsdelen verhit. Een overgroot deel der
mensheid is verslaafd aan dit paardenvoer. Koffie
maakt het lichaam minder ontvankelijk voor goede
medicijnen. Koffie kan zelfs de effecten van gif
tegengaan. Doe daarbij de dosis suiker die velen bij
de koffie toevoegen en we hebben een complete
lichaamsverderver in beeld! Er is niets meer
schadelijk, vooral voor de vrouwen, dan dit
ezelsvoer. Koffie moet ten alle tijde worden
vermeden, want het hindert onze gezondheid. Aldus de info van
christenen uit Zuid Afrika.
Tachyon-energie
Tachyon-energie is de vrije en ongelimiteerde energie, die geheel
kosteloos is, schoon en veilig. De oplossing voor het fossiele
wereldenergie vraagstuk is er. Nikolaas Tesla, Thomas Bearden en
andere wetenschappers hebben machines ontwikkeld om deze vrije
energie -ook wel vacuüm-energie genoemd- voor iedereen beschikbaar
te stellen. De filosofie erachter berust op het feit dat materie en geest uit
één Bron voortkomen en dat beiden bestaan uit vibraties. Deze trillingen
worden geordend, enerzijds door chaos, anderzijds door
perfectie/harmonie. Zie: http://www.cheniere.org/articles/index.html
Deze polariteit is nodig, gezien er zonder negatieve krachten geen
positieve kunnen bestaan. Dat is de balans. Tachyonen bezitten een alles
ordenend vermogen. Zij kunnen worden ingezet om allerlei ziekten snel
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te genezen. Tachyon is een intelligentie, een onbegrensde levenskracht,
zie het boek van Christian Opitz. Bij de firma Albat, Birdielaan 140,
8241 AT in Lelystad kan men tachyon-producten kopen. Zie
www.albat.nl/wc.html
Met een tachyon-piramide kan men o.a. electrosmog neutraliseren.
Slimme ingewanden
In Filippensen 3:19 wordt een categorie mensen genoemd waarvan hun
buik hun god is. Dat wil zeggen dat zij van hun buik (eetgewoonten)
hun god hebben gemaakt. Onze buik lijkt er alleen
maar te zijn om voedsel te verwerken tot energie voor
ons lichaam. Maar nee, onze buik omvat veel en veel
meer. Wij zullen eens zien wat er allemaal in onze
buik schuilt en aanwezig is. Onze darmen zijn lang en
ingesteld op plantaardig voedsel, niet zozeer op
dierlijk voedsel, hoewel consumptie van reine dieren
niet verboden is. In onze darmen zitten ongeveer 100
miljoen zenuwcellen (neuronen). Inter-neuronen gaan
met elkaar verbindingen aan, wat men zou kunnen
zien als de ‘hersenen’ van onze ingewanden (het
enterisch zenuwstelsel). Zoals er ook in ons hart een
deel ‘hersenen’ aanwezig is, zo is er ook in onze ingewanden een deel
‘hersenen’, dat contact onderhoudt met onze grote hersenen in ons
hoofd. De hersenen in onze ingewanden staan in voortdurend contact
met ons brein. Onze ingewanden zijn constant in beweging, nacht en
dag. Ze worden door onze hersenen aangestuurd, die de darmfuncties
regelen. De bloedstroom en het absorberen van voedsel uit de darmen
moet immers goed geregeld worden. De ‘hersenen’ in de darmen
werken weliswaar zelfstandig, zoals ook die van ons hart en van onze
longen. Wij kunnen er zelf niets of nauwelijks iets aan regelen en zeker
niet bewust aansturen. De zenuwcellen in onze darmen en in ons hart,
zijn identiek aan die in ons centrale zenuwstelsel. Om onderling contact
te hebben en/of om instructies van de cellen over te dragen aan onze
spieren, zijn er de neurotransmitters, die elektrische prikkels uitzenden.
Serotonine dat door de hypofyse wordt aangemaakt is zo’n
neurotransmitter. 90% van alle receptoren van de serotonine zit in onze
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ingewanden en 10% zit in ons centrale zenuwstelsel.
Wie
antidepressiva (prozac en seroxat) gebruikt, wat de serotonine opname
remt, krijgt bijna altijd darmklachten, gezien daarin 90% van de
receptoren zit. Stress en spanning zetten onze grote hersenen aan om
stress-eiwitten te produceren, waardoor men spontaan diarree kan
krijgen. Bij stress wordt veel serotonine aangemaakt en de darmen
nemen dan minder vocht op, zodat diarree ontstaat. Verder geven de
zenuwcellen in de maag informatie door naar de hersenen wanneer deze
vol is, zodat wij een verzadigd gevoel krijgen. Onze ingewanden -met
name de dunne darm- weten precies wat wij eten, hoeveel vetten,
hoeveel eiwitten, koolhydraten en andere stoffen er in onze voeding
aanwezig zijn. Aan de hand hiervan wordt bepaald welke bewegingen
onze ingewanden moeten maken. Verder wordt in onze darmen
uitgezocht welke stoffen er aangemaakt of afgegeven dienen te worden
om een goede spijsvertering te krijgen. De darmflora speelt dan ook
een hele belangrijke rol bij het regelen van ons immuunsysteem. Van
groot belang is het om onze darmflora in goede staat te houden, wat niet
eenvoudig is. Antibiotica is voor de darmflora al heel slecht, vandaar
dat astma, artritis en eczeem mogelijk hierdoor zijn toegenomen.
Leef gezond en wees een zegen
Laat u niets wijs maken door de medische industrie. Operaties zijn in
90% overbodig volgens Amerikaanse
deskundigen. Leef bij de natuur en neem
natuurlijke voedingsmiddelen. Kabeljauwlevertaan (Cod Liver Oil) is heel gezond en
voorkomt veel ziekten. Ui en selderij zijn heel
gezond, en ook kruidnagel. Kruidnagel is een
veel betere en natuurlijke bloedverdunner in
plaats van aspirine.
Leef gezond, volgens de wetten van Jahweh,
dan bent u een zegen, een zegen voor uzelf en
ook voor anderen!

