ETE

De loohiê li d wordi er vee geschreven over voed
se. Je kunt geen kroni open s oon of eÍ siooi wêl
wot over voeding in. Voorol de conneclie lussên
overgewlcht en diobeies siool volop in de belong
íe llnq omdoi dlobeies de looiste iorên ols êen bos
brond om zch heen grilpr en de kosten von de
sezondheidszorg onbetoolboor dreigi tê mokên. En
dot heeh o lemoo rnei onze lêvensstiil en voêding rê
Ínoken. Wonl wê eien zo ongezond. ln het verleng'
de doorvon wordt vervolsens geopperd mensen die
ongezond eten zeif vooÍ de koslen te lotên opdÍooien. De vroog die zich don opdÍingt isr woi is don
wel ên woi i, don -iel ge,ord elena tr ror is eer
aezondê ievensstil?

Om een bêeiiê te klnnen invoêlen war sezond

voedsel woorschiln llk is, ls hei goed om even stil ie
sioon bii de verhouding tussen datgene woi gegetei
wordt en degene die hei eet.
Het meesie voedsel wil he emool niet gêgêtên worden. Hei veÍdêdigi zichze f doorom. Dieren rênnen
weg, p oniên moken zichze f giftig, moeil;ik veÍieeÍ
bocr of gewoonweg vies. Degene die het ioch wl
eten rnoêl door mee om kunnen goon: slimmer von
gen, de gihlge sioÍ kunnen neLJiroi;seren, het moei
liik verleêrboÍe ioch kunnen ofbreken en het vieze
niet proeven of zelfs woorderen. Dot sliíníneÍ von
gen vind ie bii rooÍdieren terug.
Hei neulra lseren en toch krnnen ofbreken von ver
dediglnssstoffen doen we met erzymen dle we ze f
oonmoken. Enzymen ziin eiwllien, vook gecombi
neerd mef een viiomine enloÍ een minerool {heel
vook mognesium, zink oÍ se enilrrn). Elk dier bezit
enzymen die zíin voedsel kunnen crÍbreken. Ziin
voedsel is don voor het dier 'voedzoom'.
Moor onder voedsel is vooÍ dir die. moei iik tor niet
verieerbqor en dus helemool niei voedzqom. Het is
misschien zelÍs ziekmokend. Als ie een hond groen

ien en koekies voert, kriigi hêt dlêr olerlei dêgene
roiieve ziekbn en sÍerk het iong. Hetze Íde gêbelrt
met een pooÍd dol vlees eet. En hout is voor beide
oneelboor, moor voor de boktor niet.
Kortom: elk dier is in de loop von de t;id helemool
oongêpost oon ziin voeding; ieis onders moel ie hel
En ols heï voedsel zich uir vêrdediging verondeÍt,
verondêrt de e1êr mêê Of stêrh uii

N:

Dol oonpossen gebeurl op bosis von notuurliike
combinoties, die optreden bii het delen von de
geslochtscellen, door octieve progrommering van
het DNA iijdens zwongerschop en hel verdere leven
en ze fs door verondering von het DNA ill met
beh-ip "on he '- I'DNA. Deze pÍog'orrreÍing
von hei DNA wordt von ouder op kind overgedrogen. Hoe dol pÍecies gebeurl, is nog niel bekend.
Moor hoê hei ook gebeuÍ: door deze genetische
vorioties en oonpossingen ontstoon eÍ continu indi
viduen d;e beter of slechteÍ oongepost ziin aon hun
omsevirls en die zich doordoor iuist beter of slechle' kunnen vooÍ-planten. D. mêêd gê(ch (-ê voÍior
rên overleven {zonder hulp von dê dokieÍ), dê resi
gool dood. Op die Ínanier onlstoai in de loop von
honderden duizenden ioren een diersoorl die perÍect is oongeposi oon ziin omgeving. Alles wot d't
dier overkomt (honger, dorst, bewegen), en olles
wot hel eel (voedselbronnen) gebruikï het om gezon-

Dil proces von oonpossen is heel troog: het duurt
(met drostische seneiische selectie) ó000 generoties, dwz. srofweg 120.000 ioor voordor één geneiischê oonpassing is doorgevoerd in de populorie.
Als we nu eens kiiken noar hei voedingspoiroon von

de huidise westerse mens, don vcllen een oontol
verschillen met de siiuaÍie von pckweg 120.000
joor ge eden direkt op:
1.de inÍroductie von gronen in het dieet,
2.het sebruik von melk en me kproducten,
3.het roÍfineren von voedinssstoffen: slikeÍ, oJie en
4-de inÍoduct'e von iot don ioe zedên gebruikte
plonioordise olièn,
5.overdcdis gebruik von zout,
ó.een veronderins vcn zuur-bose bolons,
Z.vermindering von oonfo er soori mifêrolên, viiominen en ondere micronutriénten,
B.veronderde verhouding eiwirkoolhydroorvet.
DE ]NTRODUCTIE VAN GRANÊN

]N HET

DIEET

Pos 10.000 jccr geleden hebben wii ons loegelegd
op het fokken von vee en het verbouwen von gewos
sen, woorondêr de oude gíoonsoo en. Tol die tijd

oler de nê1tên gêe" oÍ'o-we iil: qrcner. Grcnehore. du. - e-bi o-z^ enzlno ische bo-w: we zr r

nog volop bezig dlegenen uit le selectêrên die wel
oí niet mei groon om kunnen goon. Veel mensen
l-r-er g'ute- nielgoed oÍb'elen, sonnigen ziin e
zeLfs o lergisch voor.
De huisdieren die wii rond die tiid ook steeds meer
gingen houden, kregen ook lun deel von de gronen. Moor ook voor koeien, schopen, vorkens en
kippen is groon {oÍ mois of soio) niet hei bosisvoed
sel. Schopen en íunderen el,ên gros, vorkens eten
von olles moor geen gros ên kippen etên veel insec
len en groenlen en slechts welnig zodên.
Door de iniroductie von gronen in hun dieef veron
derde de someníelling von het vlees von deze die
ren. ln ploots von hel donkerrode, Ínogere, eiwitrii
ke en EPA,/DHA+iikere vlees von wild moken deze
huisdieren vlees dot eiwitormeí, {verzodlgd) veïer,
EPA/DHA ormer, moor orochidonzuur riiker is.
HET GEBRUIK VAN MEIK EN

MELKPRODUCTEN:

Pos lO 000 ioor geleden gingen we schopen, gei
ten en koeien houdei. Tol diê liid ioegen we erop.
Doorom olen en dronken we geen melkproducien,
wont niemond kwom op het idee een zogend wid
dier te vongen en te melken. Melk en melkproduclen
zijn doorom eÍg nieuw voor onze genen en long
niei iedeÍeen is eÍ oon oongepost. Dol geldt zowel
voor de melksuiker (loctose) os de melkeiwltlen
{cose.inênl die bdde verschillende problemen kunnen geven,
HET RAFFINEREN VAN VOEDINGSSTOFFEN: SUI
KER, OUE EN MEEL

Gercffineerde voedingsmiddelen zook suikers {glu
cose, huciose), witmee en koolzoodolie woÍen iol
voor zeer kort onbekende producten.
Honíng kende men wel. Mocr dot wos vooÍ moor
weínigen beschíkboor en olhelemool niet elke dog.
En gronen werden don wel gemolen, moor meï

vli..te,

cle

boor. Geneiisch gêzien minder don een oogwenk.
Mensen ziin don ool rolool niel oongeposl oon 1uile' oÍ broerl (snelre loolhydro'er). Menser /:in

geen honlgbii of kolibrle. Op dii momenl consu
meert een gemiddelde Europeoon meer don ó0 kg
DE INTRODUCTIE VAN TOT DAN
DEN CI-BRL KTI PLANTAAPD GE

,/
OIIi N
De (geroffineerdeJ plonloordige oliën sloon pos 90
ioor op let menu. Voor die liid gebÍuikle men dieÊ
liike vetl€n. De plontooÍdige oliën die men ol ó000
iocr kon moken, gebruikte men niei voor consump
tie moor voor verlichting en kiedins. Toldol 90 iocr
geleden mossool plontoordige olièn konden worden
sefobriceerd in fabrieken. Deze o iên werden ook
nos eens seroffineerd (onldoon von anÍi-oxldonten

eventueel

gehord. Gehorde vetten hevotten tronsvetten, welle
niet vooÍkomen in de noluur. Mens en dier kennen
deze veíen niel en kLrnnen er niet mee orngoon.
Ook kennen mens en hr.risdier geen linolzuur, loot
stoon kotoenzood of koolzood. Linolzuur heeÍt geen
bekende nuttige Íunciie bii zoogdierên. Zii k'rnnen
hêi we omzenen in ondeÍe nuilige veïen, rnoor hef
vergt veel !o1 h.' enzynen en uêrbruikt lilom neen minerolen die hiervoor nier bedoeld woren.
Sinds de intíoduciie von deze olion en hun gehorde
vetvorionten is hei oveÍliiden door haÍt-Ên vaotzieken schrikborend loegenomen. De ironie wi, doi
men nu beweert doi voorol dierl;|ke vetlen dcor de

ZOUT

Op dit momenÍ gebr!ikl de weslerse mens ongeveer
9,ó grom not.iumzout per dog, voornomelijk uil

kont en kore voedingsm ddelen (brood, snccks,
kocs). Dil is in her he e bêsioon von de mens nog
nooit gebeurd Mense. ziln geèvolueêÍd oon zoel
wotermeren en dooÍom gebouwd op hel sporen von
notrium; niet op her ulischeiden ervon. Dot kunnen
zeedieren wee, goed.
Het toevoegen voi ncÍlmzoul geeh veel norigheid: de nier scheiCr bi: rêi sporen von nolrium een
onder mlneroo uri Cocium, bllvoorbee d. Veel
zouigebruik kon doo'docr een colciumgebrek ver.
oorzoken. Bepoo ce :evo kingsgroepen, negroide
biivoorbeeld, k.iieei eê. izeer) hose bloeddruk bii
reeds ger.ng zo-'ge:' Zets. oo"wo'er i( voo'

die mensen ie zoLrt
tussen geconsumeerd
Doornoost is de
"er'::dlng
nolrium {keukenzou l el ko ium ífruil en groenrên)
lotool versioord Vroegêr ol rnen veel meer kclium
don nolrium, nLr s dor ioioo omgedrcoid en wordt
koiium zelh ols ge'cc. ilk oÍgeschilderd. Veel ziek.
ten woíden reci sree<s n uerbond gebíocht mel
deze omgekeerde

ve|etie. e1 k:erp;e" erop e- eroor.

Donkzii de industriéle rêvolurie ziin suiker, wiÍmeel
en bloem op grote school beschikboor gekomen.
Moor zii ziin pos slnds ongeveer 200 joor beschik

IOI-

en oodere woordevoiLe stoffen) en

"erhouding.

i-:\5
wi e'er wordr ofgebroken

ZUUR.BASE

Allês wot

tor lleinere

die roost o le ondere kwolieiten, zuur of
bosisch ziln Groenien en kuil ziin vooro bosisch,
eiwilien lveês vis melkproducten) en veÍlen ziin
eenheden

Lons seleden

iuií

Ëiwitriike diétên loten een goed cholesiêÍolprofjêl
von het b oed zien en ver osen de bloeddruk. Ook

het

nêttoresulbol von een dog eten voorol een overschot oon bosen. Moor nu is dot voorol eerr overschot oon zuur. En door ziin wii niel op sebouwd.
Vele ziekten, von osleoporose iot nierstenen, hyperlensie, inspanningsasimo, nierfunclieverlies en versnelde veroudering, ziln in verbond gebrocht met

voelt men zich sneler en longer verzodigd,
woordoor het otuollen rnokkêliikeÍ is.
OveÍigens: eel ÍnêeÍ eiwit in de vegeloÍischê voíÍn:
mensen kunnef her uÍinêzuLJr uit DNA/RNA Íuit
vlees en kiemgroenten) niet voldoende verwerken.

bosensebrek.
Dezê beschriiving is rnoor een gíeep uii de veron
deringen die ons d;eel de ofgelopen 100 iot
0 000 oo ordergoon heeft Ao-gez en wi nog
het DNA von een joger-verzome oor hebbên, is het
ie bêgÍiipen dot wê in dê siluoiie von die groenle
etende hond of hei blefsiuk etende poord terecht
ziin gekornên. De gevo gen ziin descstreus: dege'
neroiieve ziekten overspoelen ons, moken de ziektekosien onbetoo boor en veroorzcken vee leed.
DooÍom: bii de behondelins van een paiièni hood
ohid een goed voedlnssodvies.

MICRONUIRIENTEN D CF1THEID
Wilde p onten en wilde dieren bevctlen meer {soorien) ínlne.olen, vitominef, vezels en eiwiren dcn

geÍol e oÍ geeelde .ooÍ ge oren. Noost de n'oering von sercffineerde granen en o ièn {olle vitomi
nen en minerolenorm moor we moogvulend,
woardoor er rnindêr ruimte overblilfi voor onder
voedse ) is her ondere voedsel door teeh ook nog
eens exÍo viior.ine- en rnineroolorm geworden.
VERANDERDE VERHOUD NG
EIWIT KOOLHYDRAATVET

Eveline von der Wel

Op dii momeni wordt oongercden om

vee
koolhydÍorei re elen (52 enersie%) en heel moÍis te
ziii mêi vet en elwil (30 enersie% resp 15 ener-

{1oot -..Íqe% b.tet-- he pe.erioqe \o d"
qêq.-ên olo rê"r D s o. e O0O.alo eèr eet. i.
bi ,e- -10 .rê.S e% r'00.o o:eën "oo d- e(--:ng!o-v.l Ào'ge/e-vel pe qor r' -óe oo''ee- le/êr don /elree oÍeiw moeteno dr.,r.roreóo doroen onoê-ê.êno -oo' o orre woo b I

gie%). ln her verre verlêden oten wii echrer hee
onders. wii oten moor weinig koolhydÍotên {20'40
energie%l en veel eiwit (20'35 eneÍgiê%). De íest
von de energie werd geleverd door dierliik vet, een
b.êl e p on oo a q rt ^- v.rder plo'-e-veze .
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Cursus

Wellness Kinesiolog ie?

dieptepsychologie

don op www.welkin.nl.
ln september 2007 storien eÍ in
centrum AquomoÍiin in Eindhoven weer

De site is online!

cursLrssen dieptepsychologiê.
Dromen, tekeningen, rnythen, films
en de uiiêÍliíke werkeliikheid kunnen
olêmool wordên heschorrwd o s
cfspiegelirg von de innerliike wereld.
n de cursus leert u de symbolische tool von deze
beelden kennen.
D biedt een soed hulpmiddel
bii hei onidekken von en comrnuníceÍên
meÍ onbekende lnnerliike delen.

le vindÍ er
, dê wêbshop,
cuÍsussen,

-iheropeuien,
- lnformoiie,

' de nieuwsbrief
en nog veel meer

Voor iroiners en theropeuren
bêsioot de mosêlilkhêld
zich oon te melden.

VooÍ meer informolie:
Hein vcn den Hurk
docent diepiepsycho ogie en
iunsioans iheropêui

Vroog noor de voorwoorden
bii Monique von der Stone
(inÍo@welkin.n oÍ 072-5 1 547A61

0499 392597
h.vdhurk@zonnet.nl
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