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Waarom is voeding belangrijk?
u

Je lichaam van morgen ligt vandaag op je bord!

u

Ons lichaam, dus onze cellen bouwen zich op uit onze voeding.

u

Onze cellen vernieuwen zich voortdurend.

u

Wat je vandaag in je mond steekt wordt omgezet in je nagels, haren
en huid, maar ook in je lever, hart en hersenen van morgen.

u

Als je dit beseft, dan heb je een belangrijke stap gezet op weg naar
jouw vitaliteit en gezondheid.

Zuur-base evenwicht
Het zuur-base evenwicht is ons lichaam heeft een pH van 7,4
We hebben 3 buffersystemen om dit constant te houden:
u het bloed, waarde tussen pH 7,35 tot 7,45 à hoofdtransport van onze cellen
u de longen à elimineren o.a. koolzuur (vluchtige stoffen)
u de nieren à elimineren urinezuur (niet-vluchtige stoffen)
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Zuur-base evenwicht

Belangrijk!
Zuren ontstaan in het lichaam, basen kunnen niet door aangemaakt worden.
Dus is het belangrijk dat bases via voedsel worden toegevoegd.

Waar komen deze zuren vandaan?
u

urinezuren uit afsterving van cellen en vleesconsumptie

u

melkzuren uit inspanningen

u

azijnzuren uit vet- en suikerwaren

u

zwavelzuren uit varkensvlees en ingehouden winden

u

salpeterzuren uit gepekeld vlees en veel kaassoorten

u

looizuren uit zwarte thee en koffie

u

kleurstoffen , conserveringsmiddelen, aroma's in levensmiddelen

u

giftige tandvullingen, milieugifstoffen, gifstoffen op de werkplek, enz.

Wat zijn nu base- en zuurvormende
voedingsmiddelen?
Zuurvormend
u Voedingsmiddelen die rijk zijn aan

Basevormend
u Voedingsmiddelen die rijk zijn aan

niet-metalen (zwavel, fosfor,
chloor, fluor, stikstof, jodium,
silicium, selenium, waterstof) zijn

metalen (Calcium, magnesium, ijzer,
natrium, kalium, koper, zink) zijn
caloriearme, eiwitarme

calorierijke, eiwitrijke
voedingsmiddelen met een

voedingsmiddelen met een basenoverschot.

zuuroverschot.

Van deze voedingsmiddelen hebben

Van deze voedingsmiddelen kunnen we
veel eten, ze bevatten meer water.

we weinig nodig, ze geven een snel
verzadigingsgevoel
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Verhouding zuur / base
Ideaal is een verhouding van 20% calorierijke voedingsmiddelen (zuurvormend) en
80% caloriearme voedingsmiddelen (basevormend).

In onze huidige maatschappij eten we bijna evenveel calorierijke als caloriearme
voedingsmiddelen.
Het weefsel raakt verzuurd en er ontstaan ziekten zoals reuma, nierkwalen,
leverziekten, enz.

Gevolgen van verzuring
Lichamelijk
Verzuring en
beschavingsziekte

Psychisch
Depressie, stress en angsten

Veel welvaartsziekten zijn terug te koppelen naar verzuring en slakvorming in ons lichaam.

Lichamelijk
Verzuring veroorzaakt tal van beschavingsziekten
u Bv jicht, reuma maar ook kramp,
lusteloosheid, vroegtijdige veroudering,
migraine, cellulitis, ……

Je lichaam kan zelf geen basen aanmaken, dus
moet het van buitenaf toegevoegd worden.
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Psychisch
u Onderzoek bewijst dat mensen die lijden aan
angst, depressie of veel last hebben van stress
dikwijls een verstoorde darmflora hebben
u Er is een duidelijk verband tussen psychische
aandoeningen en darmklachten.
u Er zijn sterke bewijzen dat je darmen en je
hersenen onderling communiceren en een
verandering van serotonine activiteit (een
hormoon dat betrokken is bij de
signaaloverdracht tussen darm en hersenen)
kan dan ook stoornissen veroorzaken in zowel
je darmen als je hersenen (serotonine =
feelgood hormoon).

u Lichter verteerbare voeding
u Minder belasting van de buffersystemen in bloed, nieren,
longen
u Minder belasting van het bindweefsel

Voordelen van
een goed
zuur-basen
evenwicht

u Minder kans op roven van mineralen uit het botweefsel
u Betere lichamelijke en geestelijke conditie
u Betere doorstroming van energie
u Minder behoefte aan eiwit
u Minder prikkeling van de sympathicus
u Betere slaap
u Betere reiniging van de lichaamsvochten
u Minder beschavingsziekten (reuma, osteoporose, enz.)
u Door het geringer aantal afvalstoffen, minder stimulering
van de vetproductie en/of vochtophoping bij overgewicht

Noot bij goede verhoudingen
Ook goede eetgewoonten zijn essentieel !

u Een voedingsmiddel dat normaal gesproken basen levert, werkt door slecht kauwen
als zuurvormer.
Grof gesneden rauwkost en fruit, normaal gesproken basen leveranciers, gaan door
slecht kauwen gemakkelijk tot gisting over en worden dan zuurleverancier.
Zelfs vruchtensappen moeten worden "gekauwd", dat wil zeggen met speeksel
vermengd.

u Het is ook van belang dat er in alle rust wordt gegeten; voldoende tijd ervoor
uittrekken en spanningen en stress tijdens het eten vermijden.

u Voeding die na 20.00 uur wordt genuttigd wordt evenmin voldoende verteerd en
bevordert zodoende eveneens verzuring van het lichaam.
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De grondlegger van de natuurlijke hygiëne Dr. G raham schreef hierover:
“Hoe eenvoudiger en natuurlijker een voedingsm iddel is dat m en eet,
des te m eer het tegem oetkom t aan de m enselijke behoeften en
ontw ikkeling, zow el fysiek, intellectueel als m oreel.

Hoe ziet nu de
ideale voeding
eruit?

Een natuurlijke voeding is deze die niet is sam engesteld of m oeilijk
gem aakt door ingew ikkelde kooktechnieken, culinaire hoogstandjes en
niet versterkt m oeten w orden m et sausen, sm aakm iddelen en
specerijen.”

Wat eten?
u de voeding m oet natuurlijk zijn
u de voeding m oet specifiek zijn voor de m ens.
u de voeding m oet levend zijn
De ideale voeding is voeding zoals de natuur die produceert: rauw, zuiver
en ongem engd zodat elke sm aak afzonderlijk kan geproefd w orden.

Detoxen
Helpt om je zuur-base evenwicht te herstellen

Waarom?
u Na een belastende periode
u Aanslepende vermoeidheid
u Spijsverteringsproblemen
u Overgewicht
u Intoleranties – allergieën
u Pijnlijke gewrichten en andere fysieke klachten
u Spirituele overtuiging (vastenperiode ….. Is eigenlijk een reiniging na de winter)
u …
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Manieren om te zuiveren
u Bepaalde voedingsmiddelen achterwege laten
u Inname van toxines zoals alcohol, koffie, nicotine, snoepgoed
verminderen
u Vasten of hoeveelheid eten verminderen
u Gebruik van ondersteunende kruiden en planten (groenten)
u Hoeveelheid water drinken verhogen
u Toepassen van meditatie en yogaoefeningen die tot zuivering aanzetten
u Gebruik van ondersteunende middelen, fyto-therapeutische extracten, …

Periodes om te zuiveren
u Na een belastende periode (feestdagen), bourgondisch weekend
u Voorjaar
u Wekelijks 1 dag per week
u Maandelijks enkele dagen na elkaar
u Bij elke seizoenswisseling

Welke organen zijn belangrijk en zorgen
voor de zuivering/ontgifting van het
lichaam?
1. Lever: ontgiften van afvalstoffen
(toxines) neutralisatie en afvoer via
stoelgang en urine.
2. Nieren: zuivering van het bloed en
afvalstoffen uit de stofwisseling
3. Lymfevaten: filter en bescherming
4. Dikke darm: onverteerbare
voedselresten bewerkt door de
darmbacteriën (darmflora).
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Lever-energie
G ezond

Een verstoorde Lever-energie

u

G oede levensenergie of Q i

u

Stijve, stram m e spieren.

u

G oed plannen, creatief zijn en een gezonde
dosis assertiviteit zodat je voor jezelf kan
opkom en

u

(Drukkende) hoofdpijn/ (m igraine).

u

Jeukende, geïrriteerde huid.

G ezonde, stevige nagels, glanzend haar,
soepele pezen en gew richten.

u

Verzw akte spijsvertering, opgeblazen gevoel,
druk op de m aag, w isselende stoelgang.

u

M enstruatieklachten, vooral PM S, w anneer de
klachten verergeren 7 dagen voor de
m enstruatie.

u

Verm inderd zicht, nachtblindheid.

u

Irritatie, agressie, stem verheffing, algem een
gevoel van boosheid en frustratie,
w oedeaanvallen.

u

M oeite m et plannen, aan de dag beginnen of
een nieuw e uitdaging aangaan.

u

Wat te doen?
Vermijden / schrappen
u Geen alcohol, nicotine, cafeïne, medicatie, chemische additieven in voeding,
gefrituurd voedsel, geraffineerde suiker en granen. (Toxines)
u Zorg voor voldoende beweging.
u Zorg voor ruimte voor creativiteit en expressie.
u Vermijd opgekropte frustratie en boosheid. Ventileren en open communicatie
zijn belangrijk.
Doen
u Zure smaken stimuleren de leverfunctie: Citroen, appel, azijn, ...
u Groene (blad)groenten ondersteunen de leverfunctie: spinazie, veldsla,
rucola, paksoi, waterkers, broccoli, boerenkool,…
u Scheuten en rechtopschietende groenten stimuleren de leverfunctie: lente-ui,
prei (scheuten), allerlei scheuten (radijs, broccoli-scheuten, luzerne).

Kuren
u Vastenkuur
u Sapkuur
u Monodieet
u Fruitdieet

©Martine Keleman
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Vastenkuur
Vasten is de meest efficiënte methode om gifstoffen uit het lichaam te
verwijderen.
u Er wordt alleen water en kruidenthee gedronken.
Spontaan vasten
Dikwijls bij ziekte
à geen aanvoer van gifstoffen
à Afvoer van opgestapelde slakken.

Genezend vasten
Is een therapie onder begeleiding

©Martine Keleman
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Voorbereiding vastenkuur
1 week vooraf
u geen cafeïne noch nicotine
u geen alcohol
u geen vlees, vis, noten of eieren
u geen brood, crackers, koekjes
u geen gefrituurd of gebakken voedsel

u Wel licht gekookte (gestoomde) groenten
u Wel vers fruit en vruchtensappen
u Wel gefermenteerde melkproducten zoals kwark en yoghurt
u Wel rijst, boekweit en gierst
u Wel kruidenthee en veel water (minstens 2l per dag

©Martine Keleman
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Verschijnselen bij vastenkuur
u

Sterk riekende donkere urine

u Hoofdpijn

u

Donkere ontlasting of diarree

u Duizeligheid

u

Zweten

u Hartkloppingen

u

Onaangenaam ruikende adem

u Een flauw gevoel

u

Beslagen tong

u Zweterigheid tot lichte koorts

u

Sterkere menstruatie

u

Kleine steentjes of gruis uit de
galblaas

u

Verkoudheid

u

Loopneus of loopoor

u Lichte vorm van misselijkheid
©Martine Keleman

u Kouwelijkheid
u Moeheid
u Langzamere polsslag / Daling van de
bloeddruk
u Lusteloosheid
u Labiliteit
u Geïrriteerdheid / Depressiviteit
24
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Overgangsdieet na vasten- of sapkuur,
monodieet of fruitdieet.
Stofwisseling staat op een laag pitje.
u Van zodra men oude voedingsgewoonten terug opneemt weet het lichaam geen blijf met alle
verteerde voedsel en het wordt weer omgezet in vet.

We kiezen voor een fruit- groentendieet.
u 2 fruitmaaltijden en 1 groentemaaltijd, afwisselen met 2 groentemaaltijden en 1
fruitmaaltijd (bij ontbijt altijd fruit).
u Voorkeur voor rauwkost maar ook gekookt voedsel kan ingeschakeld worden voor de
afwisseling, maar het grootste deel moet wel rauwkost zijn voor een gunstig resultaat.
De overgangsfase is de meest kwetsbare fase in het afslanken want de stofwisseling werkt
nu zeer efficiënt.
Zeer goed deze fase verzorgen om het jojo-effect te voorkomen.
©Martine Keleman
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Nuttige weetjes
Ondersteunen door
u

Lichaamsbeweging, contact met de natuur en meditatie

u

Ademhalingsoefeningen en yoga-houdingen ondersteunen het lichaam

u

Groene smoothies kunnen de zuivering extra ondersteunen.

u

Eventueel aanvullen met spirulina of chlorela toevoegen in poedervorm

©Martine Keleman
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Sapkuren
Kan door iedereen die gezond is, zelf worden gevolgd.
Kan het hele jaar door volgen maar liefst niet in de winter.
u

Zieke mensen die een sapkuur wensen te volgen kan men beter doorverwijzen.

u

Er kunnen bij zieke mensen complicaties optreden of er kunnen contra-indicaties
zijn.

Sapkuur = vloeibaar voedsel
Een sapkuur duurt meestal één à twee weken.

©Martine Keleman
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Voorbereiding sapkuren
Inleiden een fruitdag
Natrium- of magnesiumsulfaat kan gebruikt worden
om de darm te ledigen.

©Martine Keleman
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Verloop sapkuren
Gedurende de dag 1 liter sap en 1 liter kruidenthee.
u Als men meerdere liters sap per dag drinkt, is het reinigende effect
zeer beperkt.
u Drie liter sap levert gemiddeld 1000 kcal.
u Door zich te beperken tot 1 liter sap wordt een deel van het
reservevoedsel opgebruikt.
M.a.w. het organisme vult de behoefte aan calorieën zelf aan.

Zowel bij de vasten als bij een sapkuur moet men rekening houden met
het lichaamsgewicht.
Voor te magere mensen is een sapkuur niet aan te raden.
©Martine Keleman
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Reacties van het lichaam op sapkuren
u

Minder intense vergiftigingsverschijnselen

u

Aangeslagen tong

u

Onaangenaam ruikende adem

u

Weinig consistente stoelgang

u

Lichte hoofdpijn

©Martine Keleman
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Voordelen van sapkuren
u

Het overtollige vet verbrandt, afslanken.

u

De darmgassen worden verdreven, dus de buik wordt
weer plat.

u

De vertering verloopt beter.

u

De algemene conditie wordt sterk verbeterd

©Martine Keleman
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Sappen
u

Enkelvoudige fruitsappen

u

Gemengde fruitsappen

u

Enkelvoudige groentesappen

u

Gemengde groentesappen

zie blz 16-17 van cursusboek

©Martine Keleman
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Extra ondersteuning
De huid het grootste uitscheidingsorgaan.
Zweet bevat een hoge concentratie aan gifstoffen.

u Zweetbevorderende remedies
u Zweetbevorderende

kruiden – blz 18 & 19

u Warm ligbad
u Sauna
u Stoombad
u Huidborstelen
©Martine Keleman
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Overige ontgiftende kuren
1. Kleiwater
2. Oliekuur
3. Kuur met berkensap
4. Ontgiftende kruideninfuus
5. Jeneverbes
6. Citroensapkuur
7. Appelazijn
Energiecoctail ven Dr. Jarvis (blz.31)
©Martine Keleman
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Fruitdieet
Fruit is een van de belangrijkste voedingsmiddelen bij een gezond eetpatroon.
Bevat vitamines, vezels en mineralen!
Ondersteund de afvoer van gifstoffen en vet.
Ondersteund de spijsvertering en helpt het om overtollig vocht, dat in het lichaam
vastgehouden wordt, af te voeren.

©Martine Keleman
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Wat is een fruitdieet?
u

Gedurende de dag onbeperkt maar enkel fruit eten,

u

Zeker 2 l vocht per dag

biologisch, rijp en vers gesneden!

u

Water

u

Kruidenthee

Na een week langzaam een gewoon eetpatroon beginnen aannemen,
met groenten en yoghurt en eventueel mager vlees.

©Martine Keleman
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Voor- en nadelen van het fruitdieet
Voordelen

Nadelen

u

Minder honger

u

u

Gezond (veel vitamines,
mineralen, vezels en water)

Belangrijke eiwitten en
onverzadigde vetten ontbreken.

u

u

Afvallen – vocht en vet verlies

Meer verlies van vocht dan van
vet

u

Niet iedereen houdt van fruit

u

Grondig schoonmaak, afvoer
van gifstoffen

©Martine Keleman
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Aangepaste versie van een fruitdieet
u

Las regelmatig een fruitdag in.

u

De dagen erna eet je een gezonde voeding met groenten, eiwitten
en vetten.
Je benadert het principe van tussentijds vasten.

Je kan dus een fruitdag inlassen één keer per week, per twee weken
of per maand.
Het is belangrijk te doen waar je je zelf goed bij voelt, zodat je het
langer volhoudt en er dus ook meer resultaten mee zal bereiken.

©Martine Keleman
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Intermittent Fasting = Tussentijds vasten
16 uur vasten en 8 uur eten
Voordelen
u Algemeen frisser gevoel, beter
kunnen focussen.
u Vertraging van de celveroudering
(anti-aging).
u Vitalere organen
u Lagere bloedsuikerspiegel.
u Minder kans op hart- en
vaatziekten.
u Een evenwichtige
hormoonhuishouding vetverbrandingshormonen.
©Martine Keleman

Er zijn medische redenen om niet
aan “tussentijds vasten” te
beginnen.
u Diabetici (hebben kleine
hoeveelheden voedsel op
verschillende tijdstippen nodig)
u Niet geschikt voor vrouwen die
zwanger zijn of willen worden en
vrouwen die borstvoeding geven.
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GEZONDE VOEDING
1. Voedselkeuze
2. Zuur-base evenwicht
3. Voedselcombinaties
4. Langzaam eten
5. Zo weinig mogelijk granen eten
6. Elke dag 1 kg fruit

©Martine Keleman
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Dagelijks ontgiften
Respecteer de spijsverteringscycli gebaseerd zijn
op drie lichaamsfuncties
u Opname-cyclus: 12.00–20.00uur
u eten en vertering van voedsel
u Assimilatie-cyclus: 20.00–04.00uur
u opname van voedingsstoffen
u Eliminatie-cyclus: 04.00 – 12.00 uur
u verwijderen en afvoeren van rest- en afvalstoffen
©Martine Keleman
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Dagelijks ontgiften
Dagelijks ontgiften is nog beter dan éénmaal per jaar een superkuur te doen.
Hoe kan je dagelijks ontgiften?
1.

Respecteer de maagrust na je laatste goed gecombineerde maaltijd zo worden
je ingewanden ongeveer 12 uur per dag met rust gelaten zodat ze hun werk
kunnen doen

2.

Overdag eet je best matige porties

3.

Kies voor kwaliteitsvolle voeding

4.

Drink veel water

Steek ’s ochtends je tong eens uit.
Een zuiver lichaam geeft weinig slijmen op je tong en zeker geen witgele aanslag.
©Martine Keleman
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Wachttijden tussen maaltijden
Fruitmaaltijden:
• Wacht na 1 glas vruchtensap (vers geperst en gezeefd !!) 20 à 30 minuten
•
•
•
•

Wacht
Wacht
Wacht
Wacht

na
na
na
na

2 glazen vruchtensap vers geperst en gezeefd 30 à 45 minuten
3 glazen vruchtensap vers geperst en gezeefd 45 à 60 minuten
4 glazen vruchtensap vers geperst en gezeefd 60 à 90 minuten
een fruitmaaltijd 4 uur voor je groenten eet

Groentenmaaltijd
• Wacht na een groentesalade 4 uur

Goed gecombineerde maaltijd:
• Wacht na een goed gecombineerde maaltijd zonder vet 4 uur
• Wacht na een goed gecombineerde maaltijd met vet 6 uur

Verkeerde voedselcombinatie:
• Wacht na een verkeerde voedselcombinatie minstens 8 à 12 uur
©Martine Keleman
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