
VERZORGING EN VOEDING

BETERE VOEDING KAN ZIEKTE VOORKOMEN

Geestelijke rust, een evenwichtig gemoed en volledige aandacht voor het voedsel tijdens
het eten zijn van groot belang.

KOKEN. Vernielt vele levensstoffen (vitaminen, enzymen enz.) en doet de zonnestralings-
energie der voeding voor ons verloren gaan.

MAALTIJDEN. Niet meer dan 1 grote, en 2 kleine, liefst éénvormig, alleen bij ledige maag en
hongergevoel eten. Alles zorgvuldig kauwen, nooit teveel tegelijk gebruiken, geen
drinken bij de maaltijden. Iedere maaltijd beginnen met een rauwe vrucht.

VRUCHTEN. Overeenkomstig het seizoen, zoveel mogelijk vers en rauw en gedeeltelijk met
schil en pitten gebruiken.

GROENTEN. Geheel rauw eten, vooral zoveel mogelijk allerlei soorten groene bladeren, ook
wortelen en knollen, zonodig met wat zonnebloempittenolie. (alleen peulvruchten
als aanvulling gekookt.)

GRANEN. Uitsluitend vlakgemalen volkoren tarwebrood en roggebrood. Verder versgemalen
tarwe, rogge of gerstemeel, in water geweekt en rauw, met melkproducten en wat
honing als pap gebruiken.

MELK.  Rauw  indien  van  betrouwbare  herkomst,  verder  hoofdzakelijk  als  yoghurt  en
karnemelk.

BOTER. Vooral als natuurboter, deels als plantenboter; geen margarine, geen harde vetten;
kaas (zoutarme) als goede bijvoeding.

EI. Als bijvoeding, liefst rauw, of gebakken, of zacht gekookt.
NOTEN. Belangrijke bijvoeding, vooral amandel, walnoot, hazelnoot, paranoot.
HONING. Uitstekende voeding, beter dan (bruine) suiker.
ZOUT. Steeds zo matig mogelijk met keukenzout en dan als edel zeezout.
VLEES. Geen vlees en dierlijke vetten.
VIS. Alleen bij uitzondering, liefst rauwe haring en levertraan.
GENOTMIDDELEN. Zeer matig met koffie,  thee,  cacao,  specerijen,  tabak,  en alcohol,  of

beter onthouding hiervan.
WITBROOD. Zo weinig mogelijk witbrood, koek, beschuit, witmeel- spijzen, chocolade, witte

suiker, stroop, jam, conserven in blik of glas, en gesteriliseerd voedsel.
BODEM. Alle  produkten van in  biologisch-evenwicht  verkerende gezonde grond, die met

compost of verteerde stalmest, en zonodig steenmeel, zonder kunstmeststoffen en
vergif bespuitingen is verzorgd, verdienen verre de voorkeur, wegens hun gehalte
aan levende weerstandsverhogende eiwitverbindingen en dus betere kwaliteit.

HUIDVERZORGING.  Weinig  en  luchtige  kleding,  ’s  Morgens  droog  afborstelen,  daarna
afwassen, ademhalings- en lichaamsoefeningen, minstens 10 minuten. Iedere dag
zo mogelijk lange tijd in zon of buitenlucht verblijven, geheel of deels ontkleed,
want aldus wordt tenslotte, behalve de onmisbare zuurstof, een belangrijk deel der
niet-stoffelijke krachten opgenomen.
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