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De lichamelijk ontevreden
mens en de lichamelijk
tevreden mens.

De meeste mensen zijn vandaag de dag niet meer tevreden met zichzelf,
vooral niet met hun lichaam. Daarom bewerken en ‘verfraaien’ ze het met
van alles en nog wat. Tatoeages, haarkleur spoelingen, oorbellen, lippenstift,
nagellak, kettingen, ringen, piercings, gel om een bepaalde haarstyle te
verkrijgen, permanent, zonnebank huid, deoderant, parfums, speciale
haarkapsels
die
popsterren
of
topvoetballers
hebben,
enz.
Je ziet maar weinig mensen meer die tevreden zijn met hun lichaam en zich
niet laten verleiden tot al hiervoor genoemde ‘versieringen’. Waarom is een
mens niet gewoon tevreden en dankbaar zoals hij is? Zoals hij geboren is?
Honderden euro’s worden er gemiddeld jaarlijks door een man en vrouw
uitgegeven om zichzelf op te pronken. Vele mensen zijn pronk en praal ziek
wat leidt tot afgoderij van zichzelf en/of van de eigendommen die ze hebben.
Vele mensen kiezen zichzelf als afgod die voor de spiegel en op foto’s
aanbeden wordt. De praalziekte van de meeste mannen is hun auto, huis,
motor, boot, eigen bedrijf, e.d. De praalziekte van de meeste vrouwen is hun
huis, tuin, kinderen, kleding, sieraden, hoeden, schoenen e.d.
De media en reclamebedrijven zijn altijd druk bezig om de mensen te
verleiden. Van alle kanten word je aangevallen met reclames, posters,
folders, tijdschriften e.d. die allemaal draaien om jezelf te verfraaien.
Kleding, schoenen, hoeden e.d. is ook iets wat voor velen een afgod is. Men
meent zich te moeten kleden volgens de mode. Maar wie bepaalt wat de mode
is? Kleding wordt niet meer weggedaan als het versleten is, nee, kleding
wordt weggedaan als het uit de mode is. Vroeger werd kleding veelal nog
gemaakt door de huisvrouw en werd het de kinderen geleerd. De jeugd
vandaag de dag leert dit niet meer en vele moeders hebben er geen tijd voor
of
zin
in.
Er zijn ook mensen die ontevreden zijn met hun geaardheid. Tegenwoordig
hebben de doktoren hier een oplossing voor: je kunt jezelf laten ombouwen
van man tot vrouw of van vrouw tot man. Veelal doen deze personen dit om
aandacht te verkrijgen. Gelukkig zullen ze er niet van worden…
Ijdelheid der ijdelheden, het is al ijdelheid (Pred. 1:2).
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Veel van de hiervoor genoemde zaken zijn bovendien erg ongezond voor het
lichaam. Het menselijk lichaam is een bijzonder instrument dat veel
verschillende functies heeft. Door onwetendheid kunnen wij deze functies
verstoren in hun werking of zelfs tegenwerken. Dit doen wij onder andere
met onze lichaamsverzorging, met sierraden, met cosmetica en met kleding.
Gel, make-up, tatoeages en parfums, trekken allemaal je huid in en komen zo
in je lichaam terecht. Oorbellen en piercings verstoren je lichamelijke
bloedsomloop en zenuwbanen.
Het prikken van gaatjes en het
dragen van oorbellen of piercings
lijkt heel onschuldig. Maar het is
onnatuurlijk en zeker niet zonder
risico’s. Want de meeste
oorbellen zijn van metaal
gemaakt die een magnetisch veld
om zich heen hebben. Wanneer je
dus twee metalen in je oren hangt, zitten jou hersenen tussen twee metalen
in. Dus tussen twee velden in. Wat voor invloed hebben deze velden op je
hersenen? Wat voor invloed hebben deze velden op de jonge zich
ontwikkelende hersenen van een baby? Heeft de baby zelf gevraagd om
oorbellen? Nee, het is de grootsheid en ijdelheid van de moeder die er voor
gezorgd heeft dat er bij de baby gaten in de oren geprikt worden waardoor
het voor de rest van het leven verminkt is. Het hoofd van een Duitse
vereniging voor kinderartsen heeft gezegd dat het maken van gaatjes in de
oren van een kind voor oorbellen net zo erg is als besnijdenis. En dus
aangemerkt moet worden als kindermishandeling, want het gaatje in de oren
is een niet te herstellen beschadiging.
Als je bedenkt dat het gehele menselijk lichaam opgebouwd is uit allemaal
aderen, zenuwen, spieren, weefsels van allerlei afmetingen en dat het als een
geheel allemaal met elkaar verbonden is, dan kun je wel nagaan dat het
prikken van een gaatje waar ook in je lichaam, een verstoring inhoudt op de
werking van je lichaam. Verder heeft het dragen van oorbellen of piercings
geen enkele toegevoegde waarde voor het menselijk lichaam.
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Doordat de mensen menen zich te moeten
‘verfraaien’ met al bovengenoemde
manieren, zijn ze niet meer zichzelf. Ze
doen zich anders voor dan ze in
werkelijkheid zijn. Ze leven achter een
masker van versieringen. Een masker dat s’
avonds laat afgaat en s’ morgens meteen
weer opgezet wordt. Gevolg is dat mensen
jarenlang, ja zelfs hun levenlang, niet zichzelf
zijn, maar zich ‘mooier’ voor doen op alle
mogelijke manieren. Deze mensen leven in een
waanwereld. Vooral onder de vrouwen zijn er
velen die leven in de waan dat ze zich mooier
maken met make-up of sieraden. Waar is er nog een vrouw die tevreden is
met zichzelf en puur natuur leeft?
Hoe is de mens gekomen aan de kennis om bijv. je ogen met oogschaduw te
kleuren? Dit is de mensen geleerd door de gevallen engelen.
En Azazel het die adamiet geleer hoe om swaarde te maak en messe en skilde
en borsplate. Hy het hulle die dinge daarna getoon, en die kuns om dit te
maak: armbande en ornamente, die kuns om die oë op te maak en die ooglede
te versier, die mees kosbare en uitgesoekte gesteentes, en alle soorte
kleurtinte. En die wereld het verander. En daar het groot besoedeling
ontstaan en hulle het begin hoereer en hulle het afgedwaal en het in hul weë
vermeng. (Die Boekrol van Henog Zuid Afrikaanse vertaling hoofdstuk 8:12).
Uit deze teksten blijkt duidelijk dat God zelf niet de mensen geleerd heeft
hoe ze hun ogen kunnen versieren. God heeft daar ook het nut niet van in
gezien, anders hadden we bij onze geboorte wel versierde ogen.
God heeft de mannen ook niet geleerd om hun baarden te scheren. Wie heeft
het scheerapparaat uitgevonden? God of Philips? Dat tegenwoordig veel
mannen hun baard laten staan, is ook weer een mode verschijnsel.
God heeft de mens puur natuur, goed en mooi gemaakt.
De tegenwoordige gewoonte onzer blozende vrouwen om zich middels
amandelbruine poeders en verven een donkere tint te geven, de lippen en
nagels rood te kleuren, de wenkbrauwen te scheren en door donkere
verflijnen te vervangen, zich met oorbellen en ringen van geweldige
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afmetingen te behangen en zich aldus een exotisch voorkomen te verschaffen,
is niet alleen barbaars, maar bovendien een bewijs, hoe weinig zelfbewust
zulke vrouwen zijn. Met behulp van zulke opmaak, waarbij al het natuurlijke
onder een laag verf verborgen gaat, geven zij zich een karakterloos
eenheidsvoorkomen.
(overgenomen uit: Bloed en Mythe als Levenswet. Door P E. Keuchenius)
Onze haren hebben een antennefunctie.
Ze vangen informatie op en geven deze
door aan de hersenen. Wanneer haren
geverfd worden, vermindert dit de
antennes in hun functie. Dit geldt ook
voor wenkbrauwen en de wimpers. Ook
komt de verf tijdens het douchen in de
huid en dus in het lichaam terecht. Uit
onderzoek is gebleken dat het verven van
haar de antennefunctie met 70%
vermindert.
Dat
kleurspoeling,
kleurshampoo
en
haargel
de
antennefunctie met 35% verminderen. En
dat haarolie en haarversteviger de functie verminderen met 30%. Shampoo
en cremespoeling verminderen de antennefunctie niet. Het gebruik van een
föhn is sterk af te raden omdat dit de antennefunctie vermindert met 50%.
Haren verwijderen (scheren) op plekken waar het van nature groeit, is een
verstoring van de antennefunctie van de haren en dus een verstoring voor het
lichaam. Overal waar haren groeien, hebben ze een functie. Wie had ook
alweer het scheerapparaat uitgevonden?
Het gebruik van parfums, deoderant, of lippenstift verstoort de werking van
de huid. Onze huid ademt altijd. Onze huid is een open verbinding met de
binnen wereld van ons lichaam. Bepaalde medicijnen kunnen via de huid
opgenomen worden in het lichaam. Dus de parfums en deoderant vloeistoffen
komen ook in ons lichaam, evenzo bij tatoeages. In de parfums en deoderants
worden chemische stoffen verwerkt die zelfs kankerverwekkend kunnen zijn.
Dag en nachtcrème, gezichtsolie en zonnebrandcrème verminderen de
(ademende) werking van de huid. Want ze verstoppen de fijne poriën.
Het gebruik van een zonnebank is zéér slecht voor de huid. Het is een vorm
van roosteren. Zie informatie op de website: http://www.sundancer.nl/
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Zonnebrillen, contactlenzen en gewone brillen geven een verstorende
werking van de werkelijkheid. Ook fopspenen zijn een misleidend product.
Meer over fopspenen is te lezen op de website: www.dus-sarah-morton.info
De meeste, zo niet alle sierraden zijn van een metaal gemaakt. Elk metaal
heeft een veld om zich heen wat elektrisch geladen is. Wanneer je dus
sierraden aan je lichaam draagt zal dit een
bepaalde invloed hebben op het lichaam. Het
lichaam van een mens heeft ook een veld. Het
hart heeft een elektromagnetisch veld om zich
heen. Alles wat leeft heeft een veld om zich heen.
Je kunt daarom ook nooit zeggen dat je alleen
bent.
Alle elektrische apparaten hebben een
stralingsveld om zich heen. Ook stopcontacten en
stroomkabels hebben een veld om zich heen.
Hierdoor wordt het ook afgeraden om dichtbij
een stopcontact of wekker te gaan slapen. Het beste is te slapen in een vertrek
zonder elektriciteit. Ook wordt het afgeraden om op een metalen bed te
slapen. Mobiele telefoons hebben ook een veld om zich heen, daarbij komt
ook nog dat ze iets kunnen zenden en ontvangen. Beugel bh’s zijn van metaal
gemaakt en hebben dus een veld om zich heen, vandaar dat er zoveel
borstkanker
gevallen
zijn.
Vandaag de dag wordt ons lichaam blootgesteld aan vele stralingsvelden.
Onze huizen zijn één groot elektrisch geladen veld. Ons lichaam wordt bloot
gesteld aan velden die er van nature niet zouden zijn maar die wij mensen
zelf gecreëerd hebben. Alle overige sierraden zoals trouwringen, kettingen,
armbanden, horloges e.d. hebben allemaal een veld om zich heen. Deze
velden moeten een bepaalde invloed hebben op het elektromagnetisch veld
van het lichaam. Een positieve invloed? Nee, eerder een negatieve invloed.
Het is niet voor niets dat er vandaag de dag zoveel mensen ziek zijn. Zoveel
mensen wiens elektromagnetisch veld jarenlang verstoort is geweest. Zoveel
mensen die iets mankeren maar niet weten wat en dus aan de medicijnen
gezet worden door de kwakzalverij (doktoren)
Uit onderzoek door dr. Doepp is gebleken dat elektromagnetische straling er
de oorzaak van is dat er geen communicatie meer optreedt tussen onze linker
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en rechter hersenhelft, met andere woorden: er geen contact meer is tussen
ons denken en voelen. Het voelen gaat door de ontkoppeling van beide
hersenhelften tot ons onderbewuste behoren met als gevolg het ethische en
morele verval dat steeds duidelijker wordt in deze maatschappij. Deze
loskoppeling van voelen en denken veroorzaakt logischerwijs ook een diepe
onzekerheid. Dit is de onzekerheid die ouders hun ouderlijk gezag laat
weggeven, het is de diepe onzekerheid waardoor ouders niet durven optreden
en het heel belangrijk vinden dat zij lief gevonden worden door hun kinderen.
Het is opvallend dat al de verstorende zaken die wij ons lichaam aan doen,
zijn onnatuurlijke dingen. Natuurlijke dingen verstoren ons lichaam niet. Ze
kunnen zelfs genezend zijn. Wanneer bijvoorbeeld bepaalde bladeren op een
wondje gelegd worden, geneest deze beter. Ook toont de praktijk ons aan dat
het gebruik van cosmetica e.d. de huid ernstig verouderd. Je ziet ze wel eens
lopen, van die vrouwen van 60-70 jaar met een huid die jarenlang
dichtgesmeerd is en nu gruwelijk verouderd is. Ook door het gebruik van
tabak veroudert de huid enorm. Roken en alcohol zijn verslavende middelen
die onnatuurlijk zijn en die gebruikt worden om stoer te doen, om erbij te
horen. De mens die tevreden is met zichzelf, heeft geen verslavende middelen
nodig om te leven. Integendeel, hij gruwelt van elk soort verslaving.
Helaas is er nog maar weinig tot geen onderzoek gedaan naar de invloed van
al deze storende onnatuurlijke velden, althans je leest of hoort er weinig over.
Maar elk, vanuit zijn hart nadenkend mens, kan wel bedenken dat storende
velden een verstorende invloed hebben op het functioneren van het menselijk
lichaam.
Er zijn in de wereld nog
bevolkingsgroepen
die
uiterlijk heel netjes en
eenvoudig leven zonder al die
zaken die wij menen moeten
te doen om onszelf te
verfraaien.
Denk
bijvoorbeeld aan de Amish
people of de Mennonieten.
Ook in Nederland binnen de
zwaardere gereformeerde kringen leeft nog wel de eenvoudigheid en
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puurheid. De meeste mensen leven met de instelling: hebben, hebben,
hebben.
Leeft een matig leven! Doet je werk maar gaat er niet in op. Leeft een matig
leven.
Conclusie:
Draag zo weinig mogelijk metalen voorwerpen aan of bij je lichaam. Gebruik
zo weinig mogelijk straling veroorzakende voorwerpen. Gebruik geen
cosmetica, durf gewoon jezelf te zijn. Puur natuur, zoals je gemaakt bent.
Wees tevreden zoals je bent. Wees zo veel mogelijk in de natuur, daar waar
de natuurlijke elektromagnetische velden een gunstige invloed hebben op ons
lichaam.
De innerlijk levende mens, maakt zich niet druk om de buitenkant en is
tevreden. De uiterlijk levende mens maakt zich wel druk om de buitenkant
en is ontevreden. Een tevreden mens zal gelukkiger en gezonder in het leven
staan dan de ontevreden mens.
Pf van de familie van der Meer jr.

167 Kies u vrou met sorg. (schrijver ombekend)
(Die Meester) “Dit sien vir die wereld sleg daar uit, wanneer die vroue weer
begin om hulle op te maak en op te smuk en op trone te sit; want dan sal die
aarde deur vuur besoek word!
(2) Hou daarom die vroue goed in bedwang; laat hulle hulleself veral oefen
in ware nederigheid! Hulle moet rein, maar nooit opgemaak en versier wees
nie; want die opmaak en versiering van die vroue is die graf van die mens en
veroorsaak orals ondergang!
(3) Soos wat ’n rein, ingetoë, nederige vrou ’n egte seën vir ’n huis is, so is
’n opgesmukte en daardeur trotse vrou ’n vloek vir die hele aarde, en sy is op
die wyse ’n duiwel in sy kleinste gedaante onder die mens en is volledig soos
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’n slang, wat deur haar geil blik die voëls van die hemele in haar giftige en
dodelike keel in lok!
(4) daarom gee Ek die raad, sonder dat hierdie raad ’n gebod moet wees:
(5) As iemand ’n vrou kies en wil trou, laat hy dan daarop let dat die meisie
wat hy trou, haar nie wil oppoets nie – behalwe met water, wat noodsaaklik
is vir die gesondheid van die liggaam – en nie met uitdagende houding oor
die straat te gaan nie wat nie pas by ’n vrou nie en ook nie pronk met haar
ander aantreklikhede nie, maar in alles ingetoë is, haar liggaam goed bedek
hou met linnegewade en in die winters met ongeverfde doeke van skaapswol.
Hulle moet ook geen kletskouse wees nie en spog dat sy iets het nie; want dit
is heel geilsaam vir die vrou as sy niks meer het as dit wat hoogs noodsaaklik
is nie. So ’n meisie is dan ook ’n man werd, en haar hand moet jy vra. Maar
’n ryk, ydele, versierde vrou, wat in sagte en bontgeverfde klere rondloop,
uitdagend oor die straat gaan, wat hulle graag deur die rykes en die
aansienlikes laat groet en aan die armes se: “ Kyk daar na die stinkende
bedelvolk!” – daarvan se Ek vir julle – verwy so ’n meisie soos stinkende
aas!
(6) Want so ’n meisie is ’n getroue kopie van die verlokkende hel in die
kleinste skottel en wie so iemand om die huwelik vra, begaan ’n growwe
sonde teen die goddelike ordening. Hy kan daarop reken dat so’n vrou
haarself op aarde bykans nooit sal verbeter nie. As sy vroeër sal sterf as haar
man, en hy haar volg na die ander lewe, ook al was hy self deugsaam, maar
het, van weë haar aardse eienskappe, baie van sy vrou gehou, sal hy sekerlik
vir ’n behoorlike lang tyd na die hel toe trek.
(7) Want net soos wat so ’n vrou op hierdie aarde bedrieglike middele gebruik
om die man te vang wat sy begeer, sal sy in die hiernamaals, maar dan
duisendmaal verleideliker, haar man, wanneer hy kom, met alle
aantreklikheid wat maar te bedink is, tegemoet kom en hom in haar helse nes
intrek. En sodoende sal die man dit baie moeilik vind om uit die nette van sy
vrou te kom.
(8) Let dus goed op en diegene wat wil trou kan maar liewer sy vrou eers
goed leer kem en alles nagaan, sodat hy nie in plaas van ’n engel ’n duiwel
aan hom verbind nie, wat hy dan nie meer maklik van sal loskom nie!
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(9) Die kenmerke het Ek julle nou voldoende laat sien; let daar op, dan sal
julle hier en in die hiernamaals geluk he! Dit moet julle nie sien as ’n gebod
waaraan julle gebonden is nie, maar slegs, soos reeds vroeër gese, as goeie
raad vir mense wat hulle daaraan wil hou. Vir julle en veral vir al die ydele
vroue kan dit heel nuttig wees.
(10) Want diegene onder julle wat ’n ydele en listige, verleidende vrou so
tereg wys dat sy haar slegte dwaasheid sal kan insien, sal eenmaal daarvoor
in die hemele ’n groot beloning ontvang.
(11) Wend daarom jou oë af van ’n verleidelyke vrou, want so ’n vrou is
heimelik sonder om te weet verbonde aan die satan en sy dien hom
onbewustelik met sy verleidingswerk.
(12) As julle die satan in sy ergste vorm wil sien, dan hoef julle maar slegs
’n opgemaakte slet of ’n opgesmukt vrou te bekyk, en dan het jy die satan
gesien in sy gevaarlikste vorm vir die mens!
”

