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van de eerste voedingsmiddelen die ons
troost heeft geboden, dus appels verbinden
ons met een gevoel van bescherming.
Dit maakt ze tot ideale vruchten als je je
depressief, vervreemd, machteloos, nutteloos of waardeloos voelt. Als je je niet gewaardeerd voelt, kan het eten van een appel
je helpen.
Appels openen een deel van je en veranderen de energie in je en om je heen om
geluk en positievere dingen aan te trekken.
Ze kunnen je levendigheid terugbrengen, je
opbeuren, en je energieker maken. Dat komt
doordat we appels duizenden jaren lang hebben opgeslagen om door de wintermaanden
te komen.
De appel is een straal van hoop die ons in
verbinding brengt met het goede leven. Als
de buitenwereld akelig lijkt te zijn, kan een
appel ons weer in verbinding brengen met
het leven, wedergeboorte, zonlicht en de zomer.

(MS), schildklierziekte, hypoglykemie, diabetes, TIA (transient ischemic attack), urineweginfecties, bijnieruitputting, migraine,
gordelroos, blootstelling aan schimmels,
obsessief-compulsieve stoornis (OCS), osteomyelitis, ADHD, autisme, posttraumatische
stressstoornis (PTSS), acne, amyotrofische
laterale sclerose (ALS), de ziekte van Lyme,
obesitas, SIBO (bacteriële overgroei in de
dunne darm), angststoornis, tinnitus, virale
infectie, draaiduizeligheid.

Appels

O

nderschat nooit de kracht van
een appel. De ontstekingsremmende eigenschappen van deze vrucht
maken hem tot een uitstekende keuze bij
vrijwel elke ziekte. Encefalitis (hersenontsteking), het prikkelbaredarmsyndroom, en
virale infecties (die tot zenuwontsteking kunnen leiden) zijn enkele aandoeningen waarbij appels een belangrijke rol kunnen spelen
met betrekking tot het kalmeren van het systeem door de virale en bacteriële belasting te
verlagen die ontstekingen veroorzaakt.
De fytochemicaliën in appels maken ze
tot een uitstekend voedingsmiddel voor het
brein. Appels voeden neuronen en bevorderen de elektrische activiteit. Appels met een
rode schil bevatten anthocyanen en zelfs
sporen van malvidine (een anthocyanidine),
die deels verantwoordelijk zijn voor de rode
kleur.
Deze pigmenten hebben eigenschappen
die obesitas tegengaan en verbindingen die
de spijsvertering bevorderen, wat gunstig is
voor gewichtsverlies. Appels bevatten ook
sporen van flavonoïden, rutine en quercetine − fytochemicaliën die verantwoordelijk
zijn voor de ontgifting van zware metalen en
straling − en de aminozuren glutamine en
serine, die een bijdrage leveren aan de ontgifting van MSG uit het brein. Deze vrucht
helpt bij het reinigen en zuiveren van de organen, bevordert de bloedcirculatie naar het
lymfstelsel, herstelt een beschadigde huid en
reguleert de bloedsuikerspiegel.
Appels zijn de ultieme darmreinigers. Terwijl de pectine die in appels zit door je dar-

Symptomen

men heen gaat, verzamelt hij microben, zoals bacteriën, virussen, gist en schimmels
en bevordert de uitscheiding ervan. Hij doet
hetzelfde met verrotte eiwitten en afvalproducten die in de darmen achterblijven en
koloniën van schadelijke bacteriën voeden,
zoals E. coli en C. difficile.
Dit maakt appels tot een krachtig antiproliferatief middel voor de genezing van SIBO
(bacteriële overgroei in de dunne darm) en
andere spijsverteringsstoornissen.
Appels zorgen ook op een diep, cellulair
niveau voor hydratatie. Ze bevatten belangrijke sporenelementen zoals mangaan en
molybdeen, en daarnaast elektrolyten en essentiële mineraalzouten die het lichaam helpen bij het weer hydrateren na inspanning of
stress.

Als je een van de onderstaande symptomen hebt, zorg dan dat je appels in je leven
introduceert:
Oorsuizen of andere geluiden in het oor
zonder aanwijsbare externe geluidsbron,
diabetische neuropathie, duizeligheid, het
gevoel alsof alles om je heen draait, evenwichtsproblemen, hartkloppingen, zure reflux, hypoglykemie en andere onbalansen
met betrekking tot de bloedsuikerspiegel, mineraaltekorten, onaangename lichaamsgeur,
symptomen van premenstrueel syndroom,
pijn in de ribben, vermoeidheid, een opgeblazen gevoel, winderigheid, obstipatie, nervositeit, angst, frozen shoulder, gewichtstoename, rugpijn, wazig zicht, hersenmist, pijn
in het hele lichaam, oorpijn, stijfheid van het
lichaam, hersenontsteking, roos, symptomen van de menopauze.

Spirituele les
Appels leren ons dat we ons niet moeten
laten beïnvloeden door de kilheid en ongevoeligheid van anderen. In tegenstelling tot
gewassen die beschadigd kunnen raken
door herfsttemperaturen, blijven veel appelvariëteiten gedurende de koudere maanden
groeien en rijpen, beschermd door hun vorstbestendige schil.
Als je met een koudefront van een vriend,
geliefde of collega wordt geconfronteerd, eet
dan een appel en creëer een beschermend
schild om je heen tot de omstandigheden
verbeteren.

Emotionele ondersteuning
Aandoeningen

De appel is een oeroud voedingsmiddel
dat ons terugbrengt naar de bron. Hij is een

Als je een van de onderstaande aandoeningen hebt, zorg dan dat je appels in je leven introduceert:
Nierziekte, leverziekte, de ziekte van Alzheimer, artritis, beroerten, multiple sclerose
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Appels me t ‘k ar ameldip’
Voor 1-2 personen

Dit is de perfecte snack voor als je kinderen uit school thuiskomen: knapperige appelschijfjes met een kleverige karameldipsaus. Je kunt ook twee keer zoveel maken, want dit gerecht
is op voor je het weet.
1 grote appel, in plakjes
6 dadels, ontpit
1
/4 tl kaneel

Leg de appelschijfjes op een bord. Blender* de dadels en het
kaneel met een beetje water tot een geheel. (Als je droge, stevige dadels gebruikt, week ze dan eerst twee uur tot ze zacht
zijn.) Schep het mengsel in een serveerkom met de appelschijfjes ernaast.

TIPS
• Appels met een rode schil en de meeste kleur zijn het beste.
• Probeer drie appels per dag te eten. Als je je hieraan houdt, kan je gezondheid op onverwachte manieren verbeteren.
• Ga minimaal één keer per jaar naar een biologische boomgaard waar
je zelf appels mag plukken. Zoals ik in meer detail in mijn eerste boek
heb beschreven, bevat de schil van verse, ongewassen, pesticidevrije
en onbehandelde groenten en vruchten verheven micro-organismen
die van cruciaal belang zijn voor de gezondheid van je darmen en immuunsysteem.
Het zelf plukken van fruit is ook een van de krachtigste, meest aardende meditatievormen die er bestaan.

* zie achter in het boek voor meer informatie en/of adressen
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een defensieve aard door ons in verbinding
te brengen met onze intuïtie, zodat we weten
wanneer we waakzaam moeten zijn en wanneer we meer kunnen ontspannen. Als we in
welke situatie dan ook gefrustreerd raken,
bieden abrikozen troost.

Gevoeligheid voor temperatuur, vermoeidheid, een licht gevoel in je hoofd, pijntjes in
het hele lichaam, chronische misselijkheid,
onlesbare dorst, pijnlijk tandvlees, kortademigheid, voedselallergieën, Candida-overgroei, transpiratieproblemen (niet in staat
zijn om te transpireren of overmatig transpireren), jeukende huid, hersenmist, een
opgeblazen gevoel, pijn in het hele lichaam,
darmspasmen, obstipatie, hevige trek, winderigheid, hoofdpijn, verlies van energie, gewichtstoename.

Abrikozen

D

e abrikoos is een fantastisch voedingsmiddel voor verjonging. Abrikozen bevatten veel aminozuren, zoals cysteïne
en glutamine, en daarnaast mineralen, zoals
selenium en magnesium in hun meest bioactieve vorm.
Deze vrucht zit ook vol met meer dan veertig sporenelementen, waarvan sommige aan
elkaar gebonden zijn als cofactorsporenelementen, die natuurlijke bioactieve verbindingen vormen die nog door de wetenschap ontdekt moeten worden.
Abrikozen hebben ook verbindingen van
fytochemicaliën die zich diep in het lichaam
binden aan moleculen van chemicaliën, zoals DDT, waardoor de kans dat je kanker
krijgt wordt verkleind.
Abrikozen elimineren onnuttige elementen
in het spijsverteringskanaal die de productie
van vitamine B12 in de weg staan. Als je een
abrikoos eet, verzamelt en vernietigt de schil
schimmels, gist, onnodige Candida en andere schadelijke schimmels in het lichaam, en
de schil bevat veel enzymen en co-enzymen
die het DNA beschermen. Het vruchtvlees
van een abrikoos gaat de productie van ammoniak in de darm tegen.
Ammoniak is een schadelijk gas dat door
de darmwand kan lekken en in het hele lichaam problemen kan veroorzaken, variërend van hersenmist tot gebitsproblemen.
(Deze aandoening wordt ammoniakdoorlaatbaarheid genoemd en is nog niet door
de wetenschap ontdekt. Ik heb er in Medical
Medium uitgebreid over geschreven.)

De abrikoos is een verwarmend voedingsmiddel en een energiestabilisator die de
groei van rode bloedcellen bevordert, je hart
versterkt en je brein voedt. Als je jezelf tot
het uiterste drijft en daardoor je reserves verbruikt, eet dan abrikozen, want zij geven je
weer energie.

Spirituele les
Abrikozen zijn in deze eeuw een beetje
op de achtergrond geraakt en worden overschaduwd door opvallendere en lekkerdere
levensmiddelen. Als je leert waarderen wat
deze vrucht voor je gezondheid kan doen
− en dat is veel meer dan een groot aantal
andere voedingsmiddelen − kun je je ogen
en hart openen voor nieuwe carrièremogelijkheden, vrienden en familieleden die wellicht ook een beetje op de achtergrond zijn
geraakt.

Emotionele ondersteuning
Abrikozen helpen ons om vanuit ons hart
in het leven te staan. Ze maken ons opener
en vriendelijker en helpen mensen die moeite hebben met vertrouwen om minder nerveus en schichtig te zijn. Abrikozen kalmeren
ons als we ons bedreigd voelen, en reguleren

Aandoeningen
Als je een van de onderstaande aandoeningen hebt, zorg dan dat je abrikozen in je
leven introduceert:
Kanker, galstenen, galblaasziekte, slijmbeursontsteking, diverticulitis, de ziekte van
Lyme, acne, bloedarmoede, hoge bloeddruk, astma, artritis, depressie, chronisch
vermoeidheidssyndroom (CVS), fibromyalgie, blootstelling aan schimmels, gistinfecties, posturaal orthostatisch tachycardiesyndroom (POTS), het syndroom van Raynaud,
hypoglykemie, hyperglykemie, diabetes, parasieten, ammoniakdoorlaatbaarheid.

Symptomen
Als je een van de onderstaande symptomen hebt, zorg dan dat je abrikozen in je leven introduceert:
56

TIPS
• Abrikozen geven je zo veel energie en zijn zo transformerend dat je er maar één hoeft
te eten om van deze gunstige effecten gebruik te maken. Als je een ziekte hebt, probeer dan vier abrikozen per dag te eten om je te ondersteunen en te genezen.
• Vanaf 3 uur ’s middags kun je het meest van de gunstige effecten van abrikozen profiteren. Dan bevat de vrucht het hoogste gehalte aan voedingsstoffen. Bovendien is hij
dan het sterkst bioactief en zijn de voedingsstoffen het best opneembaar.
• Heb geduld met de rijping van abrikozen. Wacht tot een abrikoos goed rijp is voordat
je hem opeet. Eet de vrucht niet als hij nog niet rijp is. Je hoeft je echter geen zorgen
te maken over de sappigheid. Een abrikoos hoeft niet zeer sappig te zijn om van de
gunstige effecten te kunnen profiteren.
• Als je niet aan verse abrikozen kunt komen, zijn zwavelvrije, gedroogde abrikozen een
uitstekend alternatief. Hoewel niet alle gedroogde vruchten even waardevol zijn, behouden abrikozen al hun geneeskrachtige eigenschappen als ze gedroogd zijn. Het
kaliumgehalte stijgt zelfs − in tegenstelling tot dat van andere vruchten − als abrikozen
worden gedroogd.
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Abrikozenrepen
Voor 2-4 personen

Als je altijd op zoek bent naar een snelle, gemakkelijke snack die je gedurende de dag
snel even wilt kunnen pakken, zijn deze abrikozenrepen perfect. Ze zijn zoet en de amandelen maken ze knapperig. Ze hebben slechts vier ingrediënten en je hebt ze in een handomdraai gemaakt. Je kunt ze maximaal een maand in de diepvries bewaren.
130 g gedroogde abrikozen
70 g dadels, ontpit
70 g amandelen
20 g kokos

Doe alle ingrediënten in een foodprocessor en zorg ervoor
dat alles goed is gemengd. Bekleed een bakplaat met bakpapier en verspreid het mengsel tot een grote, platte rechthoek van ongeveer 2,5 cm dik.
Leg minimaal 30 minuten in de koelkast en snijd vervolgens
in repen. Bewaar de repen maximaal een week in de koelkast of luchtdicht afgesloten maximaal een maand in de
diepvries.
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GROENTEN
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Emotionele ondersteuning

nen, verkalkingen, inwendig littekenweefsel,
gordelroos, osteomyelitis, schildklierziekte,
slapeloosheid, het carpaletunnelsyndroom,
botfracturen, levercirrose, stoornissen van
het endocriene systeem, leververvetting,
hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hiv, interstitiële cystitis, leverkanker, de ziekte van
Lyme, aandoeningen van de optische zenuw,
alvleesklierkanker, maagzweren, systemische
lupus, te weinig energie in het voortplantingssysteem, onverklaarbare onvruchtbaarheid,
letsel aan de achillespees, bloedcelkanker, zoals meervoudig myeloom.

Artis jokken

T

egenwoordig wordt vaak
over superfoods gesproken.
Wat dat betreft horen artisjokken in
de top 10. Artisjokken behoren tot de
meest voedzame groenten. Ze zitten
vol met fytochemicaliën, zoals luteïne en
isothiocyanaten, vitaminen, zoals A, E en K,
aminozuren en enzymen. Ze bevorderen de
productie van B12 en zijn fantastisch voor
het evenwicht in de darmen.
Artisjokken bevatten ook veel mineralen,
zoals silica, dat een van de belangrijkste mineralen in ons lichaam is en cruciaal voor
ons bestaan is.
Het magnesium dat in artisjokken zit krijgt
veel aandacht en dat is terecht. Maar er zijn
nog veel meer redenen waarom artisjokken
rustgevend zijn: naast het magnesium bevatten artisjokken fytochemicaliën die alle
lichaamssystemen tot rust brengen, en ze
bevatten een aantal kalmerende mineralen.
Deze mineraaldichtheid komt overeen
met de organen en klieren die ook een grotere dichtheid hebben (zoals de lever, milt,
alvleesklier, het brein, de bijnieren en de
schildklier) en die door artisjokken worden
gevoed.
Diep in deze organen hebben we belangrijke reserves van voedingsstoffen, en artisjokken behoren tot de voedingsmiddelen
die deze reserves aanvullen, zodat we een
langere levensduur hebben.
Artisjokken zijn ontzettend goed voor de
alvleesklier, en dus ook voor mensen met
diabetes, hypoglykemie en andere aandoeningen die gepaard gaan met een oneven-

Als je last hebt van aan het hart gerelateerde emoties, dus als je hart je in je schoenen
zinkt, je hart gebroken is, of als je koudhartig
bent, zijn artisjokken belangrijk voor jou. Als
je ze regelmatig eet, hebben ze de kracht om
je hartchakra te openen en via dit heilige kanaal heling in gang te zetten.

Spirituele les
Soms bouwen we een muurtje om ons
heen om onszelf te beschermen. Elke ervaring waarbij we zijn gekwetst of waarbij misbruik van ons is gemaakt, legt een nieuwe
laag tussen onze kern en de buitenwereld.
Het is een overlevingstechniek die we van
de natuur leren. Maar als je net als bij de artisjokken de tijd neemt om het muurtje af te
breken, kom je erachter dat we allemaal een
zacht, ondersteunend hart hebben.
Artisjokken leren ons dat hoewel een verbinding niet altijd gemakkelijk tot stand komt
− soms is er flink wat werk voor nodig om
de buitenste bladeren te verwijderen − het de
moeite waard is om verbinding te maken met
onze zachte, werkelijke en liefdevolle kern, en
die van anderen.

Symptomen

wichtige bloedsuikerspiegel. Artisjokken
behoren ook tot de beste voedingsmiddelen
voor het terugdringen van nierstenen en galstenen, en de verkalking van littekenweefsel
in het lichaam. Artisjokken beschermen het
lichaam tegen de effecten van röntgenstraling, kankerbehandelingen, tandheelkundige behandelingen en algemene blootstelling
aan straling.
Artisjokken dienen zeer serieus te worden
genomen en te worden gezien als medicijn,
een medicijn dat een aardse, zoete en heerlijke smaak heeft.
Veel mensen eten geen verse artisjokken,
omdat ze worden afgeschrikt door hun uiterlijk en niet weten hoe ze ze moeten bereiden.
Als je eenmaal weet hoe je artisjokken moet
bereiden, zet je een zeer voedzaam gerecht
op tafel.

Als je een van de onderstaande symptomen hebt, zorg dan dat je artisjokken in je
leven introduceert:
Onevenwichtige bloedsuikerspiegel, voedselallergieën, kankerzweren, pijn in de ribben, slaapstoornissen, abnormaal uitstrijkje
(d.w.z. abnormale baarmoederhalscellen),
voedselgevoeligheid, aandrang tot urinelozing, problemen met de botdichtheid, botverlies, broze nagels, disfunctionele lever,
overgevoeligheid voor elektromagnetische
straling, emotie-eten, ontstoken colon, levercongestie, zenuwpijn, buikpijn, mineraaltekorten, vergrote milt.

Aandoeningen
Als je een van de onderstaande aandoeningen hebt, zorg dan dat je artisjokken in
je leven introduceert:
Diabetes, hypoglykemie, nierstenen, galste128
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Gestoomde artis jokken me t
citroen - honingdipsaus
Voor 2-4 personen

Het bereiden van artisjokken kan een hele klus lijken. Het enige wat ervoor nodig is, is heet
water en een beetje geduld. Als ze worden gestoomd tot ze zacht zijn, hoef je ze alleen maar
uit elkaar te halen en ze in een heerlijke saus van honing, olijfolie en salie te dippen.
4 artisjokken
60 ml olijfolie
60 ml honing
60 ml citroensap
3 salieblaadjes

Bereid de artisjokken door het bovenste kwart van elke artisjok
af te snijden en de steel te verwijderen. Knip met een schaar de
punt van de rest van de bladeren af. Vul een grote pan met een
laag water van 7,5 cm. Leg de artisjokken in een stoommandje
in de pan. Stoom de artisjokken 30 tot 45 minuten, tot de bladeren zacht zijn en gemakkelijk verwijderd kunnen worden.
Meng voor de dipsaus alle overgebleven ingrediënten in een
steelpannetje op hoog vuur. Blijf roeren tot de saus na ongeveer
2 minuten wat dikker wordt. Neem van het vuur en serveer meteen bij de gestoomde artisjokken.

TIPS
• Voor de meest veelbelovende resultaten kun je vier keer per week artisjokken bij het avondeten eten.
• De meest voedzame manier om van artisjokken te genieten is ze stomen. Als
ze eenmaal bereid en afgekoeld zijn, verwijder je de bladeren, dip je ze in je
favoriete gezonde dressing, en knabbel je het ‘vlees’ van de onderkant van
het blad af. Vervolgens verwijder je de baard en geniet je van de harten.
• Als je bereide artisjokkenharten met een conserveringsmiddel koopt, zoals
citroenzuur, week ze dan een dagje om van dit uit mais gewonnen irriterende
middel af te komen. (Voor meer informatie over problemen met mais verwijs
ik je naar het hoofdstuk ‘Voedingsmiddelen die het leven moeilijker maken’.)
• Als je artisjokken bij het avondeten eet, reinigt je lever zichzelf in de vroege
ochtenduren, terwijl je slaapt. Voor de beste resultaten eet je de artisjokken
om zeven of acht uur ’s avonds.
• Probeer artisjokken eens samen met romainesla. Samen dragen ze bij aan
het oplossen van galstenen en nierstenen.
130
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asperge een alkalisch milieu in ons lichaam in
stand te houden.

Asperges

pijn, gewrichtspijn, nekpijn, pijn in de ribben,
vergroeiingen, abdominale distensie, kankerzweren, chronische dunne ontlasting, obstipatie, vergrote milt, ovariële cysten, beenkrampen, spierkrampen, spierstijfheid, ontsteking.

Aandoeningen

D

e mens is altijd op zoek geweest
naar de fontein van de eeuwige jeugd.
Hij heeft verre reizen gemaakt op zoek naar
die magische bron die uit de bodem stroomt
en een goede gezondheid in stand houdt.
Deze bron is geen mythe en komt inderdaad
uit de aarde ... maar je kunt hem ook gewoon
in de supermarkt kopen. Dit wonder dat veroudering tegengaat is de asperge.
Wanneer was jij op je sterkst? Toen je moeiteloos kon rennen, in de zee kon zwemmen
zonder moe te worden? Was dat tien, twintig,
dertig jaar geleden of nog langer? Misschien
was het wel gisteren, of vanochtend.
Maak verbinding met je beste moment,
wanneer dat ook was, het moment waarop je
je volledige levenskracht door je heen voelde
stromen. Dat is dezelfde kracht die de asperge gedurende zijn eerste bovengrondse weken bevat. Elk stukje asperge dat we eten was
ooit op weg om een kleine boom te worden.
Hoewel elke groente zijn waarde heeft, bevatten ze niet allemaal hetzelfde verborgen
potentieel. Als we jonge aspergescheuten
eten, wordt hun voortstuwende energie op
ons overgedragen. Die energie houdt ons
niet alleen jong, hij helpt bij het herstel en de
preventie van neurologische stoornissen en
symptomen.

bonden, zoals glutamine, threonine en serine,
is de weg vrij voor de ontgifting van zware metalen.
Bovendien zijn sommige fytochemicaliën
die in asperge zitten toxineremmers (dit is in
wetenschappelijke kringen nog niet bekend).
Dit betekent dat als toxinen, zoals DDT, andere pesticiden en zware metalen, uit de organen zijn gedreven, deze gespecialiseerde
fytochemicaliën achterblijven en voorkomen
dat nieuwe toxinen de plek van de oude innemen. Deze remming van toxinen maakt
asperges een fantastisch hulpmiddel voor het
bestrijden van vrijwel elke vorm van kanker.
Als we veel stress ervaren, verliezen we
vaak snel B-vitaminen. De asperge, die veel
gemakkelijk opneembare B-vitaminen bevat,
helpt ons bij het herstellen van het juiste gehalte aan deze belangrijke voedingsstoffen.
Asperges bevatten ook veel silica en sporenelementen, zoals ijzer, zink, molybdeen,
chroom, fosfor, magnesium en selenium.
Hierdoor is asperge een van de voedingsmiddelen die de bijnieren het sterkst ondersteunen en ideaal om je vitaliteit weer te herstellen
als je bijnieren tot het uiterste zijn gedreven.
En we kunnen het niet over asperges hebben zonder te zeggen hoe goed ze zijn in het
creëren van een alkalisch milieu in het lichaam door schadelijke zuren uit het lichaam
te drijven. We leven in een zeer zure omgeving, en als we vrij van ziekten willen blijven,
moeten we ons voortdurend inspannen om
met behulp van vertrouwde vrienden zoals de

Asperge bevat verbindingen van fytochemicaliën, zoals chlorofyl en luteïne, die een
belangrijke rol spelen bij de reiniging van organen, zoals de lever, milt, alvleesklier en nieren. Ze schrapen de toxinen weg die ze daar
vinden. Als chlorofyl aan aminozuren is ge132

Als je een van de onderstaande aandoeningen hebt, zorg dan dat je asperges in je
leven introduceert:
Multiple sclerose (MS), sepsis, de ziekte van
Parkinson, fibromyalgie, chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS), blaaskanker, borstkanker, botkanker, TIA (Transient Ischemic
Attack), jicht, nierstenen, longkanker, leverkanker, migraine, draaiduizeligheid (vertigo),
de ziekte van Ménière, neuropathie, diabetes,
hypoglykemie, bijnieruitputting, gordelroos,
de ziekte van Lyme, angst, het Epstein-Barr
virus (EBV)/mononucleose, osteomyelitis,
de ziekte van Hashimoto, de ziekte van Graves, schildklierkanker, te weinig energie in het
voortplantingssysteem,
onvruchtbaarheid,
slaapapneu, bekkenontsteking, acne, bursitis, coeliakie, bindweefselschade, polycysteus
ovariumsyndroom (PCOS), vergiftiging door
zware metalen, herpes simplex 1 (HSV-1), herpes simplex 2 (HSV-2), maagbreuk, vleesbomen, bloedarmoede.

Emotionele ondersteuning
Asperge is een zeer nuttig voedingsmiddel als je last hebt van verlegenheid, je druk
maakt over wat anderen van je vinden, bang
bent om uit je schulp te kruipen en jezelf te
laten zien, of bang bent om onder de mensen
te komen.
Als je op deze gebieden echt hulp nodig
hebt (dus niet als je van nature introvert bent
en tevreden bent met wie je bent, ondanks de
onjuiste mening van anderen dat je je meer
extrovert zou moeten gedragen), komt de asperge te hulp en geeft je het vertrouwen om te
staan voor wie je bent en je plek in de wereld
in te nemen.

Spirituele les
Als we asperges oogsten, zijn ze eigenlijk
nog maar scheuten die op weg zijn om een
veel grotere plant te worden. Als we asperges
verder laten groeien en zaden laten vormen,
worden ze echter te houterig en oneetbaar. De
mens heeft geleerd wanneer een asperge het
beste gegeten kan worden. Dat is een les die
we in ons eigen leven kunnen toepassen.
Soms gaan mensen te ver en willen ze alsmaar meer. Dan gaan ze door tot het bittere
einde. Maar we hoeven iets niet altijd tot volledige wasdom te laten komen. We kunnen
leren herkennen wanneer een project, bespreking of gesprek zijn beste moment heeft bereikt, en het op dat moment op een elegante
manier beëindigen, zodat we gebruik kunnen
maken van de kracht van dat piekmoment
om de beste uitkomst te krijgen.

Symptomen
Als je een van de onderstaande symptomen hebt, zorg dan dat je asperges in je leven introduceert:
Zenuwtrekken, spasmen, tintelingen en een
verdoofd gevoel, oorsuizen of zoemend geluid
in het oor, onduidelijke spraak, onaangename
lichaamsgeur, vermoeidheid, hypothyreoïdie,
hyperthyreoïdie, kriebelig gevoel, neuralgie,
gewichtstoename, gewichtsverlies, symptomen van premenstrueel syndroom (PMS), gebrek aan motivatie, lusteloosheid, verlies van
libido, verlies van energie, buikpijn, menopauzesymptomen, aandrang tot urinelozing, rug133
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Aspergesoep
Voor 2-4 personen

Deze romige soep is perfect voor die lenteavonden waarop het nog steeds een beetje fris
is, maar die al wel de hoop in zich dragen van alle vernieuwing die dit jaargetijde te bieden
heeft. En als je niet aan verse asperges kunt komen, kun je dit gerecht ook met asperges uit
de diepvries maken. Hoe dan ook is het een heerlijk gerecht waarmee je de nodige fans voor
je kunt winnen vanaf het moment dat ze ruiken dat het opstaat.
450 g fijngesneden asperges
1
/2 gele ui, grof gesneden
2 knoflookteentjes
1
/2 tl kipkruiden
1
/4 tl zeezout
1 el olijfolie
70 g amandelen
zwarte peper naar smaak

Doe de asperges, gele ui en knoflook in een steelpan.
Voeg 240 ml water toe, dek af en breng zachtjes aan de
kook. Stoom de asperges 5-7 minuten, tot ze zacht zijn.
Neem van het vuur. Giet het overtollige water af en doe het
mengsel in een blender*. Voeg de overige ingrediënten
toe en pureer tot een glad geheel. Laat tijdens het pureren
stoom uit de blender ontsnappen.
*Je kunt ook een staafmixer gebruiken. Laat de asperges
in de pan liggen en voeg alle ingrediënten toe voordat je
alles pureert.

TIPS
• Zoek naar dikkere asperges, want die zijn meestal het voedzaamst. (Maar als
je alleen maar bosjes dunne asperges kunt vinden, kun je die ook gerust kopen. Die hebben ook hun waarde.)
• Als je je favoriete groentesap van je favoriete groenten maakt, zoals bleekselderij en komkommer, kun je er ook eens een asperge bij doen. Het in deze
vorm consumeren van asperges maakt ze bijzonder effectief.
• Voor een sterkere lente-ontgifting van je organen, kun je gedurende april of
mei de hele maand een bundel asperges per dag eten.
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Vruchtbaarheid
en
onze toekomst

A

Eet vruchten om
vruchten te produceren.
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heeft gebeden om niet nog een keer een miskraam te krijgen, en elke keer teleurgesteld
werd.
Talloze mensen hebben dat ervaren. Ze
hebben elke denkbare techniek geprobeerd
om hun vruchtbaarheid te vergroten, maar
elke keer ging het weer mis.
Deze mensen kunnen allemaal bevestigen dat onvruchtbaarheid een van de grootste mysteries van onze tijd is. Oppervlakkig
gezien lijkt het om een biologisch proces te
gaan dat zich moeiteloos zou moeten ontvouwen. In de praktijk is het vaak een bron
van frustratie, verwarring, teleurstelling, zichzelf de schuld geven en wanhoop.
Hoewel de medische gemeenschap methoden heeft ontwikkeld om sommige mensen te helpen bij het krijgen van het gezin
waarvan ze dromen, is het onderliggende
probleem nog steeds: waarom komen zoveel
mensen die een gezin willen stichten op die
weg problemen tegen?
Onvruchtbaarheid is een teken des tijds.
Vrouwen en mannen hebben in ons huidige
tijdperk met zoveel dingen te maken, variërend van stress en milieuvervuiling tot ziekteverwekkers. Deze overbelasting zet het
lichaam onder druk, soms met het hartverscheurende resultaat dat iemand geen kinderen kan krijgen.
Maar geloof het of niet, onvruchtbaarheid
is niet alleen het gevolg van negatieve veran-

ls we jong zijn, beelden we onszelf
vaak in dat we later kinderen zullen
krijgen. Naarmate de jaren voorbijgaan, horen we het van anderen: “Als je zelf een dochter hebt ...” of “Dit is een verhaal dat je later
aan je zoon kunt vertellen.”
Als we opgroeien, zien we de gezinseenheid van ouders plus kinderen als een gegeven. Het wordt een verwachting, zowel van
onszelf als van anderen.
Dus als je als volwassene beslist dat je een
gezin wilt stichten en het zwanger worden
problematisch is, kan dat op vele niveaus
verwoestend zijn. In de basis is er het concept dat er helemaal ingebakken zit over hoe
een gezin eruitziet, en plotseling wordt dit
basisidee aan het wankelen gebracht.
Dan zijn er de emoties van verlies − zowel
van een persoon als van een toekomstbeeld
− vaak gevolgd door gevoelens van niet goed
genoeg zijn of schuldgevoelens. En dan is er
vaak het gevoel dat je andere mensen teleurstelt, bijvoorbeeld je partner die op een dochter of zoon hoopte, of je ouders die graag een
kleinkind hadden gewild.
Het is hartverscheurend waar mensen
doorheen gaan als ze met vruchtbaarheid
worstelen. Ik weet zeker dat je wel iemand
kent die ontzettend veel moeite had met
het krijgen van kinderen. Misschien ben je
zelf wel die persoon geweest die maand na
maand hoopte op een positieve test, of die
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staande mogelijkheden en moeten we naar
de mannelijke kant van het verhaal kijken.)
Een aantal jaren geleden kreeg ik bezoek
van Monica, die gekweld werd doordat ze
niet zwanger kon worden. Ze was 38 jaar oud
en had het gevoel dat het moederschap een
van haar levensdoelen was. Maar elke keer
als ze zwanger raakte, kreeg ze al snel een
miskraam.
Monica was doodmoe, had het gevoel dat
haar iets was afgepakt en maakte zich zorgen
dat ze steeds minder tijd had om zwanger te
worden, maar ze was niet bereid om de hoop
op te geven. “Ik snap het gewoon niet”, zei
ze tegen mij. “Ik dacht dat voortplanting het
meest natuurlijke proces in de wereld was.
Waarom voelt het dan als een worsteling?”

deringen. Het is ook een nevenproduct van
vooruitgang.
Vroeger werd van vrouwen verwacht dat ze
op jonge leeftijd kinderen kregen, en viel er
maar weinig anders te kiezen dan die voorgeschreven norm. Vrouwen waren grotendeels
gericht op het op jonge leeftijd krijgen van
kinderen, en doordat lichaam en geest verbonden zijn, betekende dit dat haar lichaamsreserves door haar voortplantingssysteem
werden verbruikt.
Tegenwoordig hebben vrouwen veel meer
opties. Hoewel ze nog steeds niet alle respect
en vrijheid krijgen die ze verdienen, is de rol
van vrouwen in de maatschappij enorm geëvolueerd in vergelijking tot wat die ooit was.
Vaak is het krijgen van kinderen niet meer de
prioriteit, en terecht.
Veel vrouwen kiezen ervoor om een opleiding te doen, verschillende loopbanen te
verkennen en als jongvolwassene te gaan
reizen in plaats van meteen kinderen te krijgen. Ze nemen de tijd om de juiste partner te
vinden in plaats van genoegen te nemen met
iemand en zich daarmee te conformeren aan
de verwachting van anderen. Ze willen het
leven echt ervaren en echt zichzelf worden
voordat ze aan een gezin beginnen.
Dus als de tijd is aangebroken dat de prioriteiten van een vrouw verschuiven en ze
er klaar voor is om zwanger te worden, is
haar lichaam daar niet noodzakelijkerwijs op
afgestemd. Soms is dat het gevolg van het
gebruik van anticonceptiemiddelen, de consumptie van bepaalde voedingsmiddelen, of
chemische stoffen waaraan een vrouw zonder haar medeweten gedurende haar leven is
blootgesteld.
Soms komt het door een onderliggende
aandoening waarvan ze zich tot dan toe niet
bewust was, maar die wel haar gezinsplannen kan verstoren. En vaak is er sprake van
een voortplantingssysteem dat opnieuw met
energie en aandacht dient te worden opgeladen. (Soms is het natuurlijk geen van boven-

Toen ik haar een reading gaf, onthulde
Spirit dat een onderliggend viraal probleem
de ‘batterij’ van haar voortplantingssysteem
leegmaakte (een concept waar we zo meteen
dieper op in zullen gaan), waardoor de ovulatie niet optimaal verliep. Alle energie van
haar lichaam werd gebruikt voor het afweren
van het virus.
Voordat ze in de beste toestand verkeerde
om een zwangerschap te voldragen, moest
ze genezen en de hulpbronnen van haar lichaam weer voor haar voortplantingssysteem inzetten. Door de richtlijnen die in dit
hoofdstuk staan te volgen, kreeg Monica een
jaar later uiteindelijk een zoontje, en drie jaar
later een dochtertje. Dankzij de juiste zorg
voor haar voortplantingssysteem werd haar
mensbeeld van het moeder zijn werkelijkheid.
Het wordt tijd dat meer mensen genezing
ervaren zoals Monica dat deed. Het is tijd dat
de vooruitgang van onze maatschappij wordt
gekoppeld aan een werkelijk begrip van hoe
vruchtbaarheid werkt. In dit hoofdstuk gaan
we op al het bovenstaande in, met inbegrip
van de principes die ten grondslag liggen aan
het voortplantingssysteem van een vrouw en
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mensen op aarde zal gaan dalen.
Als we tijdens de uitdagingen waar we mee
te maken krijgen het hoofd boven water willen houden, moeten we nu het probleem rond
onvruchtbaarheid begrijpen en aanpakken.
De toekomst hoeft niet zo somber te zijn. Je
kunt maatregelen nemen om je vruchtbaarheid te beschermen en ervoor te zorgen dat
je een mooie toekomst voor de boeg hebt.

die binnen wetenschappelijke kringen nog
steeds niet bekend zijn.
Daarnaast kijken we naar de vraag hoe je
je lichaam de zorg kunt geven waarnaar het
verlangt, zodat de kans op het krijgen van
een gezonde baby het grootst is. Als je overal
al bent geweest en alles al hebt geprobeerd,
is er nog steeds hoop.
Onvruchtbaarheid is niet iets wat je over
jezelf hebt afgeroepen. Het is geen straf, oordeel of veroordeling tot levenslang. Je wens
om je gezin uit te breiden is niet alleen natuurlijk, maar ook nobel: onze overleving als
soort is afhankelijk van zorgzame en toegewijde mensen zoals jij, mensen die nieuwe
generaties opvoeden die ons de toekomst in
zullen dragen.

Een verborgen oorzaak
van onvruchtbaarheid
We zijn allemaal bekend met het concept
van een lege batterij. Sinds de uitvinding van
oplaadbare batterijen moeten we er voortdurend aan denken dat we ze opgeladen houden, en dat gaat niet altijd even goed. Is je telefoon ooit halverwege een dag vol berichten
leeg geraakt omdat je hem de vorige avond
niet aan de oplader hebt gelegd?
Dat hebben we allemaal weleens meegemaakt. We zien dat batterij-icoontje dan zakken tot het een dun rood streepje is in de
wetenschap dat het apparaat naarstig naar
energie zoekt, en dat het over niet al te lange
tijd helemaal niet meer zal functioneren, tenzij we het weer opladen.
Als het menselijk lichaam een indicatorlampje had, zouden veel mensen met vruchtbaarheidsproblemen de waarschuwing zien
dat de batterij bijna leeg is. Dat komt doordat
het voortplantingssysteem van een vrouw op
een batterij lijkt: de juiste zorg, voorzorg en
aandacht zijn vereist om het op te laden en
op volle kracht te laten functioneren. Als je
een vrouw bent die met haar vruchtbaarheid
worstelt, is de kans groot dat je voortplantingssysteem opgeladen moet worden.
Veel vrouwen die gedurende een bepaalde
periode zwanger proberen te worden zeggen
dat ze ontzettend veel aandacht schenken
aan hun voortplantingssysteem, dus zou de
batterij helemaal vol moeten zijn. Ze eten

De toekomst van het
menselijk ras
Het is noodzakelijk voor de overleving van
het menselijk ras dat de onvruchtbaarheidscijfers van de planeet de tegengestelde richting op gaan. Dat vind je misschien verrassend. Zoals ik zei in het hoofdstuk ‘Bescherm
jezelf’, heb je waarschijnlijk wel gehoord dat
we op weg zijn naar een enorme bevolkingsexplosie.
Wellicht heb je de conclusie getrokken dat
hoewel onvruchtbaarheid op persoonlijk niveau hartverscheurend is voor de mensen
die erdoor worden getroffen, zij niet in de
weg zal staan van de verdere groei van de
wereldbevolking.
In werkelijkheid zijn we op weg naar een
totaal andere toekomst dan groeimodellen
voorspellen. Op dit moment wordt het aantal
mensen op aarde inderdaad steeds groter.
We zitten echter dicht bij een plateau doordat
de onvruchtbaarheidscijfers de pan uit rijzen.
Over veertig jaar zal 50% van de vrouwen die
qua leeftijd kinderen zouden kunnen baren,
geen kind kunnen krijgen. Het totaal aantal
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