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Gelukkig makende levensvreugde !

Wilt u leven, dan moet u er van houden.

Miljoenen mensen zijn gered geworden.

Onwetendheid en Vooroordeel zijn vijanden, die zelfs de aller

duidelijkste bewijzen hardnekkig tegenstaan. Kritisch de dingen

beproeven dat is heel goed, maar om iets te verachten zonder het

beproeft te hebben, is domheid. Maar wanneer u honderd gulden

gegeven werd, zou u dat dan verscheuren en op straat werpen ? Ik

geloof van niet. En wanneer u een briefje van honderd gulden niet

zou wegwerpen, zou u dan wel iets wegwerpen wat veel belangrijker

is als geld.

Namelijk u gezondheid? Wanneer u een gezond lichaam wilt hebben.

Zo ligt dat aan uzelf, u heeft het nu in u hand. Want gezondheid

ontstaat slechts door een gezonde levenswijze. Reeds 400 jaar voor

Chr. verklaarde Hippocrates zijn Phylosofie als hij zeide:

Uw voeding is uw heelmeester en u heelmeester is u voeding.

“Ik dank U daarvoor, dat ik wonderbaar gemaakt ben, wonderlijk zijn

al Uw werken, dat erkent mijn ziel”. (Psalm 139 : 14).

Het is overigens wel heel bijzonder, dat alles wat wij voor niets

ontvangen hebben, ook het meest misbruikt wordt. Hoewel wij dit

wonderlijke lichaam reeds bij onze geboorte voor niets ontvangen

hebben, nemen wij dat als vanzelfsprekend aan, en wordt het vaak

ook ernstig misbruikt, waarvan wij dan later (soms na een flink aantal

jaren) de nare en slechte vruchten zullen moeten plukken. Want ook

hier is de spreuk van toepassing: Wat zij zaaien zullen we ook

moeten maaien. Wij moeten immers met ons lichaam arbeiden en

bezig zijn, en daar moeten wij niet tegen in werken, of dat proces

bemoeilijken. De goede weg ligt echter daarin, omdat lichaam te
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reinigen, en niet om het te verslakken. De oorzaak waarom wij zoveel

voedsel tot ons nemen, die verslakt,  in plaats van ons te reinigen, is

namelijk dat wij gevangenen zijn van ons zelf, ja GEVANGENEN!

SLAVEN VAN ONZE TONG.

Wij doen praktisch alles voor onze tong. Wij stoppen alles in ons, wat

in onze mond past en wat ons smaakt, zonder echter daarbij na te

denken, wat wij eigenlijk eten! Wanneer U overvloeiende

levensvreugde wilt bevinden, en ook in de best mogelijke conditie,

dan moet U beslist levendig voedsel tot U nemen. Omdat te kunnen

begrijpen behoeft U zeker geen Dokterstitel noch een wetenschapper

te zijn. 

Een levendig lichaam kan slechts vanuit levendig voedsel opgebouwd

worden. Levendig voedsel heeft altijd een hoog watergehalte. Want

wanneer zij geen hoog watergehalte had, is zij ook niet levendig.

Vruchten en Groente, hebben een zeer hoog watergehalte. Ja, fruit en

groente en ook Salade’s is WERKELIJK ZONNENKOST.

Het lichaam vindt in fruit, groente en salade’s alle voedingstoffen

zoals b.v.: Vitaminen, Mineraalstoffen, Proteïne (eiwit) Aminozuren,

Enzyme, Koolhydraten en Vetzuren, die ze geeft, om te kunnen

overleven. Fruit is de beste, en de belangrijkste voeding voor ons

lichaam. De in fruit opgeslagen LEVENSKRACHT wordt door geen

andere voeding overtroffen. Fruit geeft geen slakken, maar reinigd

ons juist. Fruit is van alle voedingsmiddelen het allerbelangrijkste.

ZO kan men zich met vruchten, op het hoogste gezondheidsniveau

ontwikkelen. Want vruchten zijn volgepakt, ja lopen over juist van de

levens gevende krachten. 

Het is UITERST BELANGRIJK om fruit slechts op de lege of

nuchtere maag te gebruiken. Maar men moet vruchten evenwel niet

met andere voedingsmiddelen nuttigen, b.v. met groente of salade’s,

anders kunnen er vele problemen door ontstaan.

KINDEREN zijn de beste proefpersonen. Zet U een klein kind te

samen met een konijntje en een appel in een box, zal hij wel met het

konijntje spelen, maar eerst de appel opeten. Slechts door een

verkeerde voeding, want WAT DE MENS EET, DAT IS HIJ OOK

ontstaat ook een verkeerd karakter, (men ziet dit heden ook
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allerwegen, b.v. door de agressie of vele andere slechte dingen), het

komt alles hoofdzakelijk door verkeerde voeding, en daardoor is de

mens vaak brutaler geworden dan een roofdier.

ALLES WAT U BEZIT moet gewassen worden. Raad U het maar:

wat er niet regelmatig gewassen en gereinigd wordt? Dat is het

inwendige van U lichaam. Wij eten en leven op een aard en wijze, die

een reiniging van ons lichaam onmogelijk maakt. Dat is nu de

grondoorzaak waarom 62% van alle mensen overgewicht heeft. En

deze omstandigheid draagt er toe bij, dat 3 van de 4 personen een

HARTZIEKTE of kanker krijgen. Het uitwendige van ons lichaam

wordt wel goed gereinigd, ja men doet vaak alles aan het uiterlijke,

maar het inwendige wat werkelijk belangrijk is, wordt niet gereinigd.

Deze reiniging kan nu echter door het water dat in de vruchten en

groente en salade’s aanwezig is geschieden. Slechts alleen op deze

wijze wordt ons innerlijk duurzaam gereinigd, daardoor zullen wij

wel aan gewicht verliezen, maar wel gezond blijven. Heeft U weleens

een dikke tijger of dikke antilope in de wildernis gezien? Heeft U

weleens in de vrije natuur levende dieren gezien, die hun tanden

hadden verloren, en zien eten zoals de mensen met een kunstgebit?

Of dieren met gehoorapparaten of die een bril droegen, of die een

hartgangmaker (Paesmeter) gebruikte. Heb U weleens vernomen dat

er per jaar 1 miljoen dieren sterven aan kanker of suikerziekten

hebben. Neen! zij hebben geen enkel overgewicht, en daarom hebben

zij ook een goede gezondheid. De grootste invloed op ons gewicht

heeft zeker en zonder enige twijfel de voeding die wij tot ons nemen.

De oude Engelse spreuk: “Dagelijks een Appel en U BEHOEFT

GEEN DOKTER raakt zeker de kern van het probleem; nog beter zou

men kunnen zeggen: “Dagelijks een Appel, een Sinaasappel en een

paar vruchten, maar ook dagelijks een rauwkostschotel” en U behoeft

geen Dokter. Men wordt zo, voor vele moeilijkheden ook op oudere

leeftijd bewaard. En wanneer wij al deze goede raadgevingen ter

harte willen nemen die in deze brochure staan vermeld, dan worden

wij veel gezonder en fitter in het leven. Maar tevens ook veel

gelukkiger, want wat maakt U en mij al ons geld uit, zonder

gezondheid? Dr. David Reuben schrijft: Mensen van Amerika DE
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GROTE BEDREIGING voor U en voor U gezin om te kunnen

overleven; is niet zozeer het Atoomwapen, maar veel meer dan wat U

heden avond op U bord te eten krijgt.

SUCCES LATEN HUN SPOREN ACHTER.

In 1980 schreven verschillende Dagbladen in Amerika over een in

China levende man. Een zekere meneer WU Yunquing, deze man nu

was 142 jaar oud en werd uitgebeeld bij zijn fiets. En men vroeg hem

natuurlijk naar zijn voedingspatroon. Hij antwoorden daarop: Ik eet

Maïs, Rijst, Zoete Aardappelen, Fruit, Groente en Salade’s.

Een sterk geloof geneest sneller. Bij vrouwen, die een sterk geloof

bezitten in God, genezen ziekten van verschillende aard sneller.

Gelovige mannen worden na een hartinfarct eerder gezond als andere,

die weinig religieus zijn. Dat is echter door 2 studie-groepen uit

Amerika; nagegaan. Sterke hoop, die hun kracht schenkt van uit het

geloof, kan de ZELF-GENEZINGSKRACHT van het lichaam meer

activeren als alle andere dingen, dat verklaart ook de Keulse Prof.

Stumpfe. Het menselijke lichaam met de alles overtreffende wijsheid,

die hun leidt is de WONDERLIJKSTE SCHEPPING. Ja, inderdaad

het is het grootste geschenk, het is de heerlijkste schepping in de

natuur. Want de mens is het kroonstuk van de schepping. Kracht,

inzicht, leidersvermogen, aanpassingsbekwaamheid, en de in ons

lichaam wonende intelligentie het is alles overweldigend. En het

menselijke HART klopt ongeveer 100.000 maal in 24 uur.  Bedenken

wij daarbij nog dat ons hart als een krachtige pomp 5 tot 6 liter bloed

door onze aderen pompt, dat is totaal per etmaal plm. 9.000 liter. En

dat is in 50 jaar ong. 165 miljoen ltr. Die 5 á 6 ltr. bloed bestaat

bovendien uit 24 Biljoen cellen, die zich dagelijks door ons lichaam

bewegen. En 7 miljoen nieuwe bloedcellen worden iedere seconde

geproduceerd. Dit pompsysteem heeft de bekwaamheid om

NONSTOP 70 jarenlang te arbeiden, zonder ook maar éénmaal een

slag over te slaan. En dat is slechts het KRINGLOOPSYSTEEM. 

Bedenkt U daarbij de warmte, die in deze “machine” ontstaat, door de

verschillende functie’s, en die de lichaamstemperatuur constant op  

37 C houdt. Een groot gedeelte van ons lichaam DE HUID bestaat uit

4 miljoen poriën die als een constant koelsysteem voor het gehele



5                     

lichaam functioneert. Het verterings en stofwisseling systeem heeft

die bekwaamheid, om het opgenomen voedsel in gezond bloed,

beenderen en opbouw van de cellen om te zetten. Een perfect

evenwicht is dan blijvend gewaarborgd. Een afwijking van slechts

een fractie en wordt het evenwicht verstoord. 

DE LONGEN VERZORGEN het bloed met de nodige zuurstof. En

verder geeft een compleet geraamte de mogelijkheid om het lichaam

te ondersteunen en om rechtop te kunnen gaan. Dit geraamte werkt

harmonisch met een verbazingwekkend spierensysteem samen,

waardoor de bewegingskracht mogelijk wordt. En deze “machine”kan

zich op een geweldige wijze zelf vernieuwen. 

De KRACHT EN DE WIJSHEID die nodig zijn, om een bevrucht ei

in een volwassen man of vrouw te veranderen, overtreffen ons

voorstellingsvermogen. Het gaat vast BOVEN ONS VERSTAND om

al die bekwaamheden van onze 5 zintuigen te begrijpen. De lijst van

activiteiten, die in ons lichaam regelmatig plaatsvinden, kan men vele

boeken mee vullen. Dit absolute perfecte systeem wordt door de

hersenen gestuurd. Dat al deze KRACHT EN DE WIJSHEID die

nodig zijn, om een bevrucht ei in een volwassen man of vrouw te

veranderen, overtreffen ons voorstellingsvermogen. En het gaat zeker

boven ons verstand om al die bekwaamheden van onze vijf zintuigen

te begrijpen. De lijst van activiteiten, die in ons lichaam regelmatig

plaatsvinden, zou men dikke boeken mee kunnen vullen. Dit absolute

perfecte systeem wordt door ons hersenen gestuurd. Dat al deze

WONDERLIJKE ACTIVITEITEN ons niet vermoeien. Maar zeker

en vast zijn, en zelfs met een grote nauwkeurigheid, waarbij een

Kapitein van een groot schip nog maar een onbeholpen iemand

schijnt. Onze hersenen bestaan uit meer dan 25 Miljard cellen, het

zijn de hoogst ontwikkelde cellen die wij kennen. Bij de

beschouwing van een enkele cel, krijgen wij nog een diepere indruk.

Men kan zelfs zonder de hulp van een microscoop, dit alles niet

waarnemen, maar het is verbazend wekkend groot wat er in U hoofd

plaats vindt.

DE WIJSHEID VAN EEN UNIEK CEL overtreft alles van wat men

tegenwoordig aan kennis bezit. Want één cel bezit duizenden
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bestanddelen: Chromosonen, Genen, D.N.S., Enzyme, Hormone;

zoals nog duizenden van andere chemische stoffen, te talrijk, om ze

alle te vermelden. Daarbij moet men zich voorstellen dat 75 Biljoen

van deze verbazend wekkende cellen jaar voor jaar, met een

naaldscherpe precisie werken. Ja het gehele lichaam is nl.

voortdurend belast voor onze gezondheid. En omdat wij dit

wonderlijke lichaam bij onze geboorte VOOR NIETS

ONTVANGEN HEBBEN mogen wij het niet misbruiken, waardoor

wij het zelf soms ziek maken. Zoals een plant zichzelf altijd naar het

licht toe keert, ongeacht waar hij in de kamer staat, zo wordt ook ons

lichaam steeds voortdurend en precies, zich moeite gevend om zijn

best te doen, Automatisch en Biologisch te ademen en te knipperen

met de ogen, daarmee belast zich het menselijke lichaam. Het fit zijn

DAT IS EEN GEHEIM dat bestaat uit een proces van het te

bevorderen of het te belemmeren. Iedere inwerking op ons

levensbereik, is van invloed op ons wel zijn (ons wel bevinden).

Dagelijks worden er 300 tot 800 Miljard oude cellen door nieuwe

cellen vervangen. Maar wat ook zeer belangrijk is, is de blijdschap in

JHWH. Want wij ontvangen KRACHT DOOR VREUGDE.

Ja, ook hoop, geloof en liefde zijn de fundamenten en voorwaarde

van onze gezondheid.

Overgenomen uit een brochure van: Stichting Binnen de Grenzen.

Schrijver onbekend.
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