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Voorwoord

Veel mensen voelen zich helemaal niet zo goed. Ze zijn

moe, neerslachtig of hebben pijn, waardoor ze zich

door de dag moeten slepen en niet kunnen doen wat ze

zouden willen.

Steeds vaker zien we dat mensen chronische

gezondheidsklachten ontwikkelen. Denk aan

spijsverteringsproblemen, suikerziekte, hoge

bloeddruk, geheugenproblemen, slechter wordend

zicht. Klachten nemen soms ernstige vormen aan en

kunnen zelfs leiden tot levensbedreigende

aandoeningen.

Om een oplossing te vinden voor deze problemen gaan

we naar de drogist, apotheek, huisarts of specialist. We

nemen medicijnen in die de symptomen verlichten, of

laten ons behandelen. Daarna kunnen we weer door

met onze dagelijkse bezigheden. Soms helpen de

middelen die we nemen, soms niet. We hebben dan

meer of andere medicatie nodig om ons weer even

beter te voelen. Helaas hebben veel medicijnen

vervelende bijwerkingen en wordt meestal de

werkelijke oorzaak niet aangepakt.

Zelf ben ik altijd geïnteresseerd geweest in het gebruik

van natuurlijke middelen om mijn gezondheid te

ondersteunen. En met succes. Kruidentherapie,



beweging en yoga zorgden ervoor dat ik me fit voelde,

maar met name voeding heeft mij veel gebracht. Ik

voelde me gezond en kwam nooit bij de huisarts. Toch

was ik niet helemaal tevreden. Hoewel ik heel veel fruit

at, bergen salades, groentesoepen, smoothies, noten,

zaden en pitten, had ik na het eten vaak toch nog trek

en zat niet altijd even goed in mijn vel. Ik betrapte

mezelf erop dat ik een paar keer per dag in de

keukenkastjes stond te zoeken naar eten. Mijn gewicht

nam langzaam wat toe. Omdat ik zo ontzettend gezond

at, vond ik dat ik ’s avonds wel een flink stuk chocolade

had verdiend, of een bak ijs. Voor mij een teken dat er

toch iets niet helemaal in de haak was.

Ik ging op onderzoek uit en kwam op het spoor van

Weston Price en de traditionele manier van eten die hij

bepleitte. Toen vielen voor mij alle puzzelstukjes op

hun plek! Ik gooide mijn eetpatroon drastisch om en

mijn honger en de extra kilo’s verdwenen. Ik voelde

mij beter dan ooit, zowel fysiek als mentaal. Inmiddels

zie ik als gezondheidstherapeut ook in mijn praktijk

wat de juiste voeding voor mensen kan betekenen. De

resultaten zijn ronduit verbluffend.

Als jij je niet lekker voelt, of als je het gevoel hebt dat je

gezondheid steeds verder achteruitgaat, is het

belangrijk dat je jezelf goed gaat voeden. In dit e-book

geef ik je Drie Tips voor een Gezond Gestel waarmee je



de eerste juiste stappen naar gezondheid meteen kunt

gaan zetten.

Ik wens je veel plezier met lezen en succes met

het toepassen van deze tips!

                        Tanja Stevens
                                                            ( www.gezondgestel.nl )

www.gezondgestel.nl


TIP1 Stop met het vergiftigen

van je lichaam

Met het voedsel dat we gewend zijn te eten,

hongeren we onszelf letterlijk uit. Om

bijvoorbeeld suiker en bewerkte producten te

kunnen verwerken, haalt ons lichaam

belangrijke vitamines en mineralen weg uit de

cellen. Terwijl voeding juist voor opbouw zou

moeten zorgen, ontstaat er nu afbraak. Veel

van wat we in onze mond stoppen, is ook nog

eens echt giftig. Als gevolg daarvan ontstaan

vrije radicalen en die beschadigen cellen en

weefsels.

De volgende voedingsmiddelen zijn de

belangrijkste boosdoeners:

●suiker

●verhitte meervoudige onverzadigde oliën

●gepasteuriseerde zuivel

●genetisch gemodificeerde producten

●pesticiden

●kunstmatige toevoegingen zoals

smaakversterkers



Als we deze producten eten, brengen de gifstoffen die

erin zitten ons systeem uit balans. Hierdoor kunnen

schadelijke gisten en bacteriën gaan groeien en dit

ondermijnt het immuunsysteem. Het immuunsysteem

wil de slechte stoffen namelijk opruimen en komt in

actie: deze reactie leidt tot ontstekingen. Een ontsteking

is eigenlijk niets anders dan een poging van het lichaam

om schadelijke stoffen te elimineren en af te voeren.

Ontstekingsreacties kunnen optreden in de bloedvaten.

Om de schade die hierdoor ontstaat te beperken, maakt

het lichaam ‘plaques’ aan. Deze vetachtige stoffen

hechten zich aan de binnenwanden van de bloedvaten en

zijn ervoor bedoeld om beschadigde cellen te repareren.

Als dit proces te vaak plaatsvindt, kan als gevolg van het

ophopen van deze plaques het bloed niet goed meer door

de vaten stromen.

Er komt te weinig zuurstof in

de kleine adertjes en hierdoor

raken weefsels beschadigd.

Het Voedingscentrum, de

reguliere gezondheidszorg en de voedingsindustrie willen ons laten

geloven dat we minder vet en cholesterol moeten eten, omdat dit de

stoffen zijn waaruit de plaques gevormd worden. Dat laatste is wel

waar, maar het oorspronkelijke probleem ligt heel ergens anders:

namelijk bij de gifstoffen die de echte oorzaak zijn van de chronische



ontstekingsreacties. Waarom wordt ons niet verteld dat we die beter

kunnen laten staan?

Bovendien veroorzaakt het schadelijke eetpatroon van de moderne

mens ook nog eens op alarmerend grote schaal diabetes. 1,2 miljoen

Nederlanders hebben deze ziekte nu en iedere dag komen er 1200

nieuwe gevallen bij. Vrijwel iedereen met diabetes krijgt op de lange

termijn complicaties, zoals beschadigingen van de zenuwen van

voeten en ogen, en aantasting van de nieren, het hart en de

bloedvaten.

Als je je lichaam zo zwaar blijft belasten met het eten van schadelijke

producten, kunnen allerlei klachten ontstaan. Bijvoorbeeld:

●overgewicht

●spijsverteringsklachten

●huidklachten

●depressieve gevoelens

●gewrichtsklachten

●vermoeidheid

●hormonale disbalans

●gebitsproblemen

●Oogklachten



Maar ook ernstiger klachten kunnen optreden, zoals:

●obesitas

●reumatische klachten

●neurologische aandoeningen

●vruchtbaarheidsproblemen

●hart- en vaatziekten

TIP 1
Wil je je weer goed gaan voelen,

stop dan met het vergiftigen van je
lichaam!



TIP2
Eet voeding die je gezond maakt
Omdat we zo ver zijn afgedwaald van wat natuurlijk is, weten

we niet meer wat we wél moeten eten om ons lichaam goed

te voeden. We laten onszelf van alles wijsmaken door

de grote industriëlen, we laten hen bepalen wat wij

zogenaamd nodig hebben. Met stickertjes op

verpakkingen geven zij aan of we een

bewuste keuze maken. Dat we op het

punt staan een product te kopen dat

vol toevoegingen zit die de gezondheid

ondermijnen, zeggen ze er niet bij.

We kunnen veel beter kijken naar de mensen die

het wél weten. Naar natuurvolkeren bijvoorbeeld.

Van de leden van deze volkeren, die ver weg leven van de

commercie, leren wij wat gezond is

om te eten. Zij begrijpen het belang van

goede voeding, hebben geen last van

chronische aandoeningen en welvaartsziekten.

Tandarts en kaakchirurg Weston A. Price leefde in

het begin van de vorige eeuw en hij wilde meer

weten over de wijsheid van de natuurvolkeren. Hij



bezocht veertien verschillende volkeren die

verspreid over de hele wereld leefden en zag dat de

mensen bijzonder rechte, gezonde gebitten hadden

en een sterk gestel. “Wat doen zij anders dan wij?”

vroeg Price zich af, want de patiënten die hij

dagelijks in zijn praktijk in de tandartsstoel zag,

hadden allesbehalve goede gebitten. Weston Price

onderzocht de natuurvolkeren en analyseerde de

traditionele voeding die ze aten.

Hij ontdekte dat deze mensen allemaal tien keer

zoveel vetoplosbare vitamines (vit. A, D, E en K)

binnenkregen als een gemiddelde Amerikaan in

die tijd, en vier keer zoveel mineralen. Ook zag hij

dat de volkeren zonder uitzondering dierlijke

producten aten. Er werd helemaal niet moeilijk

gedaan over vet eten, sterker nog, de mensen

waren heel scheutig met vet. En wat denk je?

Weston Price kwam tot de verbluffende conclusie

dat de verzadigde vetten die zo verguisd worden in

onze samenleving, juist hard nodig zijn om

mineralen uit de voeding te kunnen opnemen.

Bovendien bevat vet van zichzelf ook veel

noodzakelijke vitamines. Zonder voldoende vet

ontstaan er tekorten en raakt een mens ondervoed.



Om je goed te voelen moet je lichaam

door en door gevoed worden, zodat het

de bouwstenen binnenkrijgt die het

nodig heeft. Dan ontstaan er gezonde

cellen die gezonde organen vormen en

kan het lichaam het werk doen waar

het voor gemaakt is, namelijk optimaal

functioneren.

Tip 2: Wil je een

gezond gestel, begin

dan met het eten van

verzadigd vet uit

dierlijke producten!



TIP3 Gun je lichaam producten

van de juiste oorsprong

Als wij voedsel eten waar gif op gespoten is, dan

komt dit gif ook ons lichaam binnen. We merken

het misschien niet direct, maar het is zeer

schadelijk en we worden er ziek van. Deze

waarschuwing geldt voor groenten en fruit, maar

net zo hard voor de dierlijke producten die wij eten.

Als dieren in kleine hokken staan, niet kunnen

bewegen, volgestouwd worden met antibiotica en

met voeding die ze van nature niet horen te krijgen,

dan zullen ze ongezond zijn. Het vlees, de melk en

eieren die afkomstig zijn van zieke dieren, kunnen

ons geen gezondheid brengen.

De dierlijke producten die de natuurvolkeren

gebruikten, waren nooit afkomstig van dieren die



slecht werden verzorgd en respectloos werden behandeld. Ze kwamen

altijd van vee dat buiten rondscharrelde en natuurlijk voedsel at, zoals

gras, zaadjes, wormpjes, vliegjes. Al het kleine spul dat rondkruipt en

-vliegt in de natuur wordt weer opgegeten door de grotere dieren.

Hieraan kun je ook al zien dat het eigenlijk vanzelfsprekend is om

dieren te eten; het hoort bij de cyclus van het leven.

Wil je goed voor jezelf zorgen, dan is het belangrijk om alleen

producten te eten die afkomstig zijn van voedselbronnen die met

respect zijn behandeld. Het eten van gezonde planten en dieren maakt

dat je blij de wereld inkijkt.

Tip 3: Wil je een wereld waar je blij van

wordt? Eet alleen echt voedsel dat vrij

is van gif en medicijnen. Zo voed je

jouw lichaam tot diep in de cellen!



Geef jouw lichaam de juiste kost

Goede voeding is dus van levensbelang voor jouw gestel. En ook al

denk je nu misschien dat je gezond eet, dan blijkt dat toch vaak nog

beter te kunnen. Ik heb me daar zelf ook jarenlang in vergist. Dit

komt omdat we op verschillende fronten onjuist worden voorgelicht

over voeding. Niet alleen de reclamemakers, ook de overheid en de

gezondheidszorg spiegelen ons verkeerde ideeën voor. Zelfs op

school krijgen onze kinderen te horen dat ze minder vet en vlees

moeten eten. Dit alles bevordert niet de gezondheid van ons lijf.

Tijd om hier verandering in te brengen en ervoor te zorgen dat

mensen wél de juiste informatie krijgen, vonden mijn collega

Karin Hogenboom en ik. Karin is specialist in de gezondheid van

de ogen en zij kwam tot het inzicht dat wat voor het lichaam in het

algemeen geldt, specifiek voor de ogen belangrijk is. Het

veranderen van het voedingspatroon is daarom een fundamenteel

onderdeel geworden binnen haar programma, dat als doel heeft de

ogen weer gezond te maken. Door de voeding aan te passen, gaan

de ogen scherper zien en prettiger aanvoelen.

Samen met Karin heb ik een ‘e-kookboek’ gemaakt, Geef je ogen de

kost. Hierin staan 27 recepten die je helpen om goed te gaan zien

en je goed te gaan voelen en het bevat een heleboel informatie over

wat gezond eten nu eigenlijk inhoudt. In het boek ligt de focus op de

gezondheid van de ogen, maar de recepten zijn net zo goed gericht

op de algehele gezondheid. Want wat geldt voor de ogen, geldt voor

het hele lijf.

http://www.volzicht.nl


Gezond eten is een feest!

Echt gezond eten, met de drie tips hierboven in gedachten, is niet

alleen hartstikke gezond, maar blijkt ook nog eens een feest! Eten

waar je misschien al jaren van hield maar waarvan je altijd is verteld

dat het niet gezond is, blijkt juist ontzettend goed voor je te zijn. Een

mooi voorbeeld is roomboter. Jarenlang kregen we te horen dat boter

ons dik zou maken en dat het hart- en vaatziekten zou veroorzaken.

Terwijl roomboter juist voedend en gezond is! Dit in tegenstelling tot

het spul dat in de kuipjes margarine en halvarine zit, een schimmig

goedje dat ons gestel ernstig schaadt.

In het e-kookboek ‘Geef je ogen de kost’

laten Karin en ik ons leiden door de

inzichten van Weston Price, die steeds vaker

bevestigd worden door onderzoeken binnen

wetenschappelijke kaders. Wij maken

nadrukkelijk geen gebruik van geïsoleerde

stoffen die in potjes en pilletjes zitten, maar

promoten het eten van de complete

voeding. De gerechten in het e-kookboek

bevatten veel meer dan alleen losstaande gezonde vitamines, omdat

voedingsstoffen op elkaar inwerken en elkaar versterken. Als je je

goed wilt voelen, dan moet je ervoor zorgen dat je de juiste

voedingsstoffen binnenkrijgt. Wil jij s’ ochtends weer fris je bed

uitkomen, lekker in je vel zitten en genieten van de dag? Dan is het van

belang dat je je lichaam gaat geven wat het nodig heeft om jou te

kunnen dienen.

http://volzicht.nl/geef-je-ogen-de-kost-2/


Gouden tip: Begin vandaag nog met koken voor een gezond

gestel en download hier het e-kookboek Geef je ogen de kost!

Bestel vandaag het e-book voor de tijdelijke speciale prijs !

Klik hier om het e-book direct te bestellen en kook

vandaag al een gezonde maaltijd voor een gezond gestel.
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Anderen zijn je al voorgegaan,
lees hun ervaringen:

Guido: “Yes… alweer 1 cm buikomvang minder. In totaal 5 cm
buikomvang en 4 kg minder in 1 maand. En dat alles door met
de tips van Tanja aan de slag te gaan. Ik ben een maand
geleden bij Tanja Stevens van Gezondgestel geweest voor een
voedingsadvies. Sindsdien pas ik mijn maaltijden aan volgens
Tanja’s adviezen en de resultaten zijn verbluffend: ik snaai niet
meer, eet geen zoet meer en voel me kiplekker........... Ik had
nooit kunnen denken dat anders eten dat voor mij zou doen.”

Diana: “Sinds ik mijn voeding heb aangepast voel ik mij met
name heel erg fit en sterk, helderder van geest. Ik heb
nauwelijks nog behoefte meer aan snaaien tussendoor, kan
langer zonder eten als dat nodig is. Ik voel mij zuiverder van
buiten en van binnen. Gebruik van deodorant is compleet
overbodig, want ik ruik naar niks.

Laura: “Ik deed de online training om beter te gaan zien
zonder bril. De les over voeding wilde ik eerst overslaan, omdat
ik dacht dat ik al heel gezond at. Toch ging ik de filmpjes
bekijken, en dat was echt een eyeopener. Ik ben meteen
begonnen met de recepten en al binnen een paar dagen merkte
ik dat mijn zicht verbeterde. Mijn zicht werd iedere dag beter!
Tegenwoordig is alles opgeklaard. Ik neem weer heldere
kleuren waar en ik kan mensen die tegenover me staan weer
zien. Het kan nog veel helderder en beter, dus ik ga ermee
door. Mijn huid is ook steviger en mijn haren zijn veel zachter
en soepeler. Mijn zus had binnen een maand geen bril meer
nodig. Ik ben echt heel dankbaar.”



Klik hier om het e-book direct te bestellen

en kook vandaag al een gezonde maaltijd

voor een gezond gestel.
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