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Langer Leven is geschreven voor mensen die gezondheid en 

voeding willen bestuderen, zowel beginners als gevorderden.

Het is rijk aan informatie en gebruikersvriendelijk. Iedere pagina 

bevat informatie die je in de geriefelijkheid van je eigen huis en 

vertrouwde omgeving kan helpen bij het activeren van 

je zelfgenezing. 

Een brede verscheidenheid aan onderwerpen, variërend van 

waarom je geen reguliere calciumsupplementen zou moeten ne-

men en de geheime krachten van geneeskrachtige paddenstoelen, 

tot de laatste doorbraken op het gebied van supervoedingsstoffen 

zoals Hops X Factor (xanthohumol) passeren de revue.

Vol met tientallen unieke en verrukkelijke recepten en volop tips en 

trucs om je te helpen bij de hervorming van je leefstijl (en je leven!) 

is Langer Leven een buitengewone bron voor iedereen die geïnte-

resseerd is in het bewandelen van de weg naar schoonheid, energie 

en een lang, gezond leven.

Het is nooit te laat om te leven; het is altijd te vroeg om te sterven. 

Het is nu de allerbeste tijd om je potentieel naar 

het volgende niveau te tillen.
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Door je keuze de aanbevelingen te volgen die in Langer Leven worden 
uiteengezet, neem je besluiten over je eigen gezondheid. De informatie 
in dit boek dient niet als basis voor de behandeling van een ziekte of een 
bepaald symptoom te worden gebruikt. Ook is het geen vervanging van 
enige bestaande behandeling die je op dit moment ondergaat. Alle aanbe-
volen richtlijnen in dit boek en alle individuele formuleringen die dit boek 
bevat, zijn bedoeld om je iets te leren over het opbouwen van je gezondheid.

Hoewel alle supplementen en superkruiden die in Langer Leven zijn opge-
nomen veilig voor gebruik zijn, raden we je toch aan, als je last van een van 
onderstaande klachten hebt, direct professionele hulp te zoeken in plaats 
van op basis van de suggesties in dit boek te handelen. Zorg er alsjeblieft 
altijd voor om een gekwalificeerde zorgverlener te raadplegen alvorens aan 
enig programma mee te gaan doen, of ook maar iets in je voedingspatroon 
en supplementen te veranderen.

Volg de richtlijnen van Langer Leven niet als: 

	 je, waar dan ook in je lichaam, een acute, actieve, levensbedreigende 
infectie hebt;

	 je van een medische ingreep, procedure of behandeling aan het her-
stellen bent;

	 je last hebt van extreme zwakte en/of overgevoeligheid, of een extreem 
tekort aan voedingsstoffen of mineralen hebt;

	 je een actieve behandeling ondergaat of medicijnen krijgt voorge-
schreven, waaronder: antistollingsmiddelen, bloedplaatjesremmende 
middelen, middelen tegen hoge bloeddruk, antidepressiva, chemothe-
rapie, corticosteroïden, diuretica (plaspillen), medicijnen voor het hart, 
insuline of bestraling.

Gebruik de richtlijnen van Langer Leven ook niet als je borstvoeding 
geeft, zwanger bent of zwanger probeert te worden. 
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De informatie in Langer Leven is uniek, revolutionair, evolutionair en 
waarschijnlijk een belangrijke bijdrage aan de natuurwetenschappen 
met betrekking tot langer leven. Deze informatie komt net op tijd. In 
het informatietijdperk is alle kennis voorhanden. We leven momenteel 
in een tijd van crisis en tegelijkertijd van kansen. De tijd waarin we nu 
leven is werkelijk de meest uitzonderlijke tijd uit de hele geschiedenis. 

Als erfgenamen van eeuwen zijn we toegerust en begiftigd met de 
wijsheid en kennis van onze voorouders en tijdgenoten. We zijn in staat 
deze informatie sneller en makkelijker te verkrijgen dan ooit tevoren. 
Ik ben ervan overtuigd dat het antwoord op elke vraag die we ooit 
hebben gesteld al is gevonden. Het enige wat we nu nodig hebben is 
de passie en de wilskracht om de antwoorden te ontcijferen en ze in 
onmiddellijke actie om te zetten.

Langer Leven komt als antwoord op de vragen die ik mezelf de afge-
lopen twintig jaar regelmatig heb gesteld:

	 Hoe bereiken we de allerbeste gezondheid?
	 Hoe kunnen we onszelf makkelijk en plezierig van chronische 

lichamelijke aandoeningen genezen?
	 Wat is de fundamentele en belangrijkste oorzaak van veroude-

ring?
	 Hoe kunnen we veroudering onmiddellijk omkeren en nu direct 

een langer leven bereiken?
	 Hoe bereiken we een toestand waarin we nooit meer om de een 

of andere reden ziek zijn?

Overdenk de concepten die in dit boek staan. Zet deze ideeën direct 
in actie om en breng ze in lijn met je gewoonten, zodat ze op korte en 
lange termijn voor jou werken. Langer Leven geeft concrete informa-
tie. Dit boek is geschreven om begrip te kweken voor de vernieuwende 
strategieën, die de basisconcepten zijn waaromheen ieder programma 
voor een langer leven ontworpen kan worden.

Langer Leven is, en zal dat ook blijven, een werk in uitvoering. Het 
zal zich blijven evolueren en ontwikkelen. Uiteindelijk is dit werk een 

zaadje dat in het bewustzijn van de mensheid wordt geplant. De infor-
matie die in dit werk wordt onthuld zal, samen met de aankomende 
ontdekkingen, de mensheid bijstaan bij het activeren van de nobele 
dromen over onze werkelijke menselijke mogelijkheden. Wat je hier 
voor je hebt, is de optelsom van mijn levenswerk (tot nu toe) op het 
gebied van voeding, langer leven, verjonging, verhogen van de kernvi-
taliteit en stralende gezondheid.

Voor een maximaal voordeel van de inhoud van Langer Leven is de 
aanbevolen mentale instelling tijdens het lezen en bestuderen van deze 
pagina’s er één van een bewuste, innerlijke kalmte die ervoor zorgt dat 
je de informatie beter kunt opnemen.

Dit boek richt zich op de meer lichamelijke en energetische aspec-
ten van genezing en langer leven, en minder op de spirituele, relatio-
nele en emotionele aspecten. Ik vind dat deze spirituele, relationele 
en emotionele aspecten buitengewoon belangrijk zijn, maar ze zijn nu 
eenmaal niet de focus van dit werk. Ik raad je aan om jezelf te blijven 
ontwikkelen in dat wat een spiritueel, relationeel en emotioneel welzijn 
creëert. 

Langer Leven levert natuurlijke, eenvoudige genezingsstrategieën 
voor de werkelijke, onderliggende lichamelijke oorzaken en symp-
tomen van veroudering en degeneratie, zoals hormonale disbalans, 
slechte voeding, giftigheid van de omgeving en verkalking.

Dit alles is gebaseerd op twintig jaar door mij uitgevoerd onderzoek. 
De huidige wetenschap, reguliere geneeskunde en de mentale instel-
ling van een beter leven door chemie hebben hun resultaten afgele-
verd en die zijn niet erg goed.

Vanwege deze slechte resultaten zijn deze methoden niet langer de 
beste keus. Dit biedt nieuwe perspectieven; de mogelijkheden dienen 
zich aan. Dit boek werpt voor een groot deel van de mensheid een 
nieuw licht op gezondheid, genezing en de mogelijkheden tot een 
langer leven.

Het allerbeste nieuws is hier en NU.

 — David ‘Avocado’ Wolfe, Hawaï

Voorwoord
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Dit boek gaat over het eerste aspect, onze voeding. Over wat we 
kunnen doen en wat we kunnen eten om ons lichaam te ontgiften van 
toxische stoffen, om een te veel aan calcium tegen te gaan en om onze 
hormonen in balans te brengen. 

En over welke voedingsmiddelen bijdragen aan vermindering van 
slechte oestrogenen en toename van goede ‘verjongings’ hormonen 
zoals progesteron, testosteron, DHEA, vitamine D3 en andere hormo-
nen die onze gezondheid, jeugdigheid en immuniteit in goede staat 
houden.

Dat is wat mij inspireert. Constant op zoek zijn naar een hoger 
niveau. Ik denk dat jij, David en ik dat met elkaar gemeen hebben. 
Willen leren, willen groeien. En daarna iets teruggeven aan de wereld. 
Wat het ook voor jou is, ik ben ervan overtuigd dat je enorm veel 
waarde uit dit boek zult halen en wens je veel plezier met het lezen van 
dit boek en daarna met het toepassen van wat je hebt geleerd. 

      Jesse van der Velde

Jesse van der Velde is auteur van Voor altijd jong (ISBN 9789000312870) 
en Superfoodrecepten (ISBN 9789000329977), verschenen bij uitgeverij 
Spectrum. Beide boeken zijn verkrijgbaar bij Succesboeken.nl

neDerlanDs voorWoorD

David Wolfe leerde mij dat er altijd een hoger 
gezondheidsniveau te behalen valt. Toen ik in 
november 2008 mijn eerste lezing van David bij-
woonde in Amsterdam, zei hij dat, in tegenstel-
ling tot sommige andere dingen in het leven, er 
niet per se een daling hoeft te komen nadat je 
een piek in je gezondheid hebt bereikt. 

Nadat je verbeteringen in je voeding en levens-
stijl aanbrengt voel je je beter. En kun je je daarna 
nog weer beter voelen. Er is altijd een hoger 
niveau. Ook wat je gezondheid betreft. Niet door 
je lichaam uit te putten, maar door het te geven 
wat het nodig heeft. Door je lichaam te voeden.

David bewijst telkens opnieuw een ware ‘master’ te zijn in zijn 
vakgebied. Met dit boek laat hij op een totaal ander niveau zien wat 
het betekent om je lichaam echt te ‘voeden’. Ver voorbij ons huidige 
denkniveau omtrent voeding in Nederland en België, gaat dit boek 
over de beste plantaardige voedingsmiddelen die de aarde ons te 
bieden heeft: fruit, groenten, zaden, noten, zeegroenten, kiemen, 
grassen, superkruiden, gefermenteerde voeding en superfoods. 

Voedingsmiddelen die voor velen van ons totaal nieuw zullen zijn, 
en bovendien eigenschappen (specifieke voedingsstoffen of functies 
voor het lichaam) bezitten die geweldige voordelen voor onze gezond-
heid bevatten, zoals het verkrijgen van meer energie, het krijgen van 
een betere huid, de versterking van ons immuunsysteem en de balans 
in onze hormoonhuishouding. 

Je krijgt al die voordelen door goed voor je lichaam te zorgen en veel 
van die voedingsmiddelen tot je te nemen, want niet één voedingsmid-
del kan dit allemaal tegelijkertijd doen. 

Een geweldige gezondheid is altijd een gevolg van het erkennen van 
alle invloeden op onze gezondheid en er iets mee doen, zoals onze 
voeding, omgang met stress, onze emoties, onze spirituele ontwikke-
ling en onze relaties. 
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WaarDoor We verouDeren en Wat

We Daaraan kunnen Doen

Hoe bereiken we een extreem lang leven, zoals dat van de grote 
taoïstische meesters en vedische yogi’s, die wel 130 en zelfs 252 jaar 
oud werden, zoals onder andere Shivapuri Baba die 137 jaar lang heeft 
geleefd? Een groot deel van mijn werk heeft zich op het beantwoorden 
van die vraag gericht. Zij begrepen overduidelijk de mentale, emotio-
nele en spirituele aspecten van een lang leven, maar het lijkt er ook op 
dat zij de natuur van parasieten, hormonen en de gevaarlijke gevolgen 
van verkalking op het weefsel begrepen. 

Gewapend met deze kennis ontwikkelden deze grote meesters bena-
deringen via de voeding, zuiveringen met kruiden, strategieën voor 
weefselreiniging en alchemische − voorloper van de chemie waarbij 
transmutatie van elementen op de voorgrond staat − technieken; ze 
zochten en baadden en dronken uit heilige bronnen in het hoogge-
bergte en bronnen met smeltwater van gletsjers. 

Al deze strategieën zijn vergelijkbaar met wat er in dit boek uiteen 
wordt gezet. Langer Leven bevat talloze concepten en strategieën die 
ik in de twintig jaar op mijn weg in het veld van de gezondheid heb 
geleerd. Ik geloof dat je door het begrip en gebruik van de ideeën in dit 
boek en door actie te ondernemen, in staat zult zijn om de verjongings-
mogelijkheden van je lichaam te ontsluiten.

De werkelijke oorzaken van veroudering 

Langer Leven presenteert de allernieuwste doorbraken op het 
gebied van voeding, celreiniging, ontgifting, gewichtsverlies, levens-
verlenging en verandering van het immuunsysteem, door zich op twee 
belangrijke factoren te richten: het creëren van gezonde hormonen 
en strategieën om verkalking te verslaan. Deze factoren zijn de twee 

Shivapuri Baba
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verminderd. Hoe meer onderdelen van Langer Leven je in de loop van de 

tijd overneemt, des te uitzonderlijkere niveaus van gezondheid en welzijn 

je in je leven zult ervaren. Het doel van deze benadering is je naar het punt 

te brengen dat je een uitstekende gezondheid en een langer leven zal ver-

schaffen. Hoe groter je betrokkenheid met je gezondheid is, des te dieper 

en completer de transformatie zal zijn.

* Mijn definitie verschilt van die van de algemene wetenschappelijke defini-
tie van het woord androgeen − mannelijk; mannelijk geslachtshormoon. Mijn 
definitie van androgene hormonen omvat, maar is daar niet tot beperkt: pro-
gesteron, testosteron, DHEA, vitamine D3, schildklierhormoon, androsteen-
dion en andere hormonen die de gezondheid, jeugd en immuniteit verzorgen 
en slechte oestrogenen en cortisol tegengaan.

verstrengelde bomen van Langer Leven. De vruchtbare bodem waar 
deze bomen in gedijen, is goede − en eigenlijk uitzonderlijk goede 
− voeding. Dus zonder de voor jou benodigde voeding, kun je deze 
bomen niet laten groeien. Langer Leven biedt jou de beste informatie 
over hoe je via voeding − en enkele andere uitstekende, aanvullende 
strategieën − de gezondheid van je hormonen kunt maximaliseren en 
van verkalking af kunt komen!

hormonale Disbalans
Onevenwichtige en lage hormoonspiegels worden met talloze chro-

nische gezondheidsproblemen en leeftijdsgebonden aandoeningen in 
verband gebracht. Hormonen hebben vele functies, o.a. die van bood-
schappers; ze geven cellen signalen om ouder of jonger te worden, om 
zich trager of sneller te vermenigvuldigen, om immunologisch − de 
afweer betreffend − verantwoordelijk of lui te zijn. 

Naar het zich laat aanzien zijn de geslachtshormonen de gezond-
heidshormonen en dienen we (als volwassenen) de geslachtshormo-
nen binnen bepaalde waarden en in een bepaalde verhouding met 
elkaar te houden, anders komen we met mogelijk schadelijke toestan-
den zoals oestrogeendominantie of cortisoldominantie te zitten.

Lage en onevenwichtige hormoonspiegels die tot oestrogeendomi-
nantie, cortisoldominantie of zelfs schildklierstoornissen leiden, maken 
het immuunsysteem onbruikbaar, verstoren de energieproductie in de 
cel en kunnen het lichaam het signaal geven om te verouderen.

Onregelmatigheden met hormonen zijn de belangrijkste factoren die 
aan gewrichtsstoornissen (zoals artritis − gewrichtsontsteking), chro-
nische ontstekingen, auto-immuunaandoeningen, enz. bijdragen. In 
wezen tasten onregelmatigheden in de hormoonbalans ons vermogen 
aan om een optimale gezondheid en vitaliteit te ervaren. Onvermijde-

inDeling van De hoofDstukken

De hoofdstukken 1 tot en met 4 van dit boek gaan over wat je heel goed 

wél en wat je beter níet kunt eten. Vanuit uitstekende biologische, biodyna-

mische, thuis gekweekte en/of in het wild groeiende voedingsmiddelen en 

een schoon, gezond spijsverteringsstelsel, beginnen we het transforme-

rende proces dat een vruchtbare bodem voor de ontwikkeling en evolutie 

van de meer vooruitstrevende strategieën voor een langer leven creëert.

Hoofdstuk 5 van dit boek bevat zes specifieke strategieën, die zijn ont-

wikkeld om het hormonale speelveld in balans te brengen, ter verhoging 

van de effectiviteit van je voedingspatroon, van je immuunsysteem, van je 

verjonging en van je fitnessregiem. Het hoofdstuk over hormonen richt zich 

op de versterking van wat ik de androgene* hormonen in je stofwisseling 

noem, op het neutraliseren van hormonale prikkels voor ziekte en op het 

verwijderen van slechte oestrogenen en cortisol uit je systeem. 

Na de hormonen bespreekt hoofdstuk 6 vijf specifieke strategieën die 

zijn ontwikkeld om het slechte calcium − kalk − in het lichaam af te breken 

en te verwijderen; om het immuunsysteem te moduleren; calciumvormende 

organismen en andere parasieten af te houden van vermenigvuldiging in 

het lichaam; en om een algeheel superieur niveau van gezondheid en wel-

zijn te creëren, zodat symptomen van ziekte, ziekzijn, bacteriën, virussen 

en/of schimmels zich niet kunnen ontwikkelen. 

Deze vijf specifieke strategieën zijn effectiever wanneer de adviezen 

over voeding en hormonen worden uitgevoerd, zodat de belangrijke hor-

monen zijn versterkt en de hormonen van slecht oestrogeen en cortisol zijn 
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lijk tasten ze ieder gebied van ons leven aan, inclusief onze natuurlijke 
staat van welzijn, het vermogen om te bewegen en ons seksleven.

verkalking
Verkalking is de verharding van lichaamsweefsel door afzettingen 

van calcium of calciumzouten. Hoewel verkalking op zichzelf niet als 
een ziekte wordt beschouwd, is ervan aangetoond dat het een aan-
zienlijke, bijdragende factor is van bijna alle bekende ziekten en ver-
ouderingsaandoeningen, inclusief hart- en vaatziekten, nierstenen, 
galstenen, chronische ontstekingen, artritis, kanker, cataract (grijze 
staar, vertroebeling van de ooglens), eczeem, psoriasis (een schubbige 
huidziekte) en zelfs rimpels. 

Als jouw androgene hormonen (progesteron, testosteron et al. 
− en die daarmee verband houden) chronisch laag en/of uit balans 
zijn, draagt dat aan verkalking bij. Hoe hoger het niveau van verkal-
king, des te moeilijker het is om de huid, de botten, de gewrichten, het 
zenuwstelsel en het immuunsysteem − afweersysteem − op topniveau 
en in jeugdige staat te laten functioneren. 

Verkalking is een van de meest indringende en toch minst begre-
pen gezondheidsproblemen ter wereld. Historisch wordt verkalking als 
een gevolg en niet als een oorzaak gezien. Omdat verkalking in het 
diagnostisch en behandelproces zo vaak over het hoofd wordt gezien, 
wordt er niet op de juiste manier mee omgegaan: als een belangrijke 
bedreiging voor onze gezondheid en ons welzijn.

Langer Leven benadert ver-
kalking rechtstreeks door stra-
tegieën voor ontkalking te 
beschrijven, om het slechte cal-
cium, voordat het problemen 
begint te veroorzaken, uit het 
lichaam te verwijderen.

Verkalking veroorzaakt acute 
en chronische pijn, die onze 
manier van leven verstoort en 
ons dwingt om steeds afhankelij-
ker te worden van behandelingen  

Een röntgenfoto van een artritische 
hand. Let op de gelijkenis met de 
koraalformatie in de oceaan.

met medicijnen, die pijn maskeren en het 
lijden verlichten. Deze behandelingen rich-
ten zich alleen op de symptomen en niet 
op de onderliggende oorzaken. 

Langer Leven helpt ons de bron van 
de pijn te herkennen en iedere oorzaak 
stap voor stap doordacht te benaderen. 
Het blijkt dat de grote moordenaars in de 
natuur parasieten van verschillende aard 
en omschrijving zijn.

Deze rovende organismen lopen uiteen 
van lintwormen, zuigwormen, schadelijke 
bacteriën en virussen tot wat calciumvor-
mende micro-organismen, vergelijkbaar 
met microscopisch koraal, blijken te zijn. 
Deze parasieten zijn in staat om zelfs de meest indrukwekkende zoog-
dieren, vogels, reptielen en amfibieën af te breken en te verkalken. 

Waar komt die verkalking vandaan? De antwoorden op deze vraag 
zijn het uitgangspunt voor medisch onderzoek en onderzoek naar 
langer leven.

Waar komt verkalking vanDaan?
Hormoononderzoek geeft aan dat wanneer hormonen met het ouder 

worden verminderen, verkalking het gevolg is. Dat is één stukje van de 
puzzel.

Rudolf Steiner geloofde dat verkalking door tellurische krachten 
(krachten die hun oorsprong in de aarde hebben en die in organismen 
aanwezig zijn) werd veroorzaakt, die door energieën in de atmosfeer, 
de hemelen, de planeten en de kosmos werden overwonnen. 

Verkalking is met andere woorden het gevolg van oxidatie − chemi-
sche reactie met zuurstof; verbranding − door de atmosfeer (de vrije-
radicalentheorie), verbranding door straling, overweldigd worden door 
een tekort aan elektronen, het verliezen van de levitatiekwaliteiten die 
van de aarde uitgaan, of van hoe we de corrosieve − langzaam bescha-
digende − effecten die de atmosfeer en de kosmische straling gedu-
rende ons leven op ons hebben, maar willen noemen.

Inleiding

De beste manier om 
van de informatie in dit 
boek gebruik te maken 

om de kansen in jouw voordeel te 
keren, is door actie te ondernemen 
op die concepten die jou meteen als 
zinnig overkomen. 
Al het andere in dit boek zou je als 
zaadjes kunnen beschouwen, die je 
voor de toekomst plant.

TIP
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Een andere theorie is dat de bron van deze verkalking de natuur-

lijke verontreiniging van water door calciumrijke lagen in de aardkorst 
is. Van dit calciumrijke water wordt gedacht dat het slecht calcium 
(voor ons schadelijk calcium vanwege diens onoplosbaarheid in water 
en het gebrek aan elektronen) en zelfs sporen van calciumvormende 
organismen bevat (organismen zoals bacteriën, archaea − oerbacte-
riën die onder extreme omstandigheden leven − en andere extremo-
fiele micro-organismen − organismen die in extreme omstandigheden 
leven − waarvan in theorie gedacht wordt dat ze schelpen, zoals slak-
ken of koraal, vormen). 

Volgens deze the-
orie dient al het kalk-
rijke (harde) water, 
met name bron- en 
leidingwater, waar 
mogelijk vermeden te 
worden. 

En verder weten we 
dat het koken van 
water geen calcium 
verwijdert. Noch 
doodt het alle calci-
umvormende micro-

organismen, omdat die extremofielen de hitte lijken te kunnen 
overleven.

Volgens een aanverwante parasietentheorie drinken alle soorten 
levende wezens de een of andere vorm 
van verontreinigd water, met als gevolg 
dat deze verontreinigingen (inclusief de 
parasieten) hun weg in de voedselke-
ten vinden. Carnivoren zoeken de jonge 
dieren niet alleen uit omdat ze makkelij-
ker te vangen zijn, maar ook omdat ze 
een lager gehalte aan parasieten hebben 
en ze vanwege de mindere verkalking 
sappiger weefsel hebben. Veel para-

Achillespees met beginnende 
verkalking

sieten en mogelijk calciumvormende micro-
organismen kunnen oraal (via de mond), door 
aanraken of door seksueel contact worden 
overgedragen.

Het belangrijkste probleem van verkalking is 
dat onoplosbaar calcium, met een elektron te 
kort, zich als zand in onze biologische versnel-
lingsbak gedraagt en uiteindelijk in verstop-
pende plaques − aangroeisels, meestal van 
vetten of eiwitten − veranderen. 

Dit veroorzaakt ontstekingen (wrijving) en 
belemmert het dubbelspiralerende bloed in de 
aorta en de vloeistofhuishouding, de oxygenatie − verzadiging met 
zuurstof − en de beweging van witte bloedcellen. Met als gevolg een 
toestand van verkalking die tot gevaarlijke infecties kan leiden en een 
perfecte broedplaats creëert voor miljarden chronische, virale en bac-
teriële infecties en schimmelinfecties. 

We weten dat dieren in de natuur voor het grootste gedeelte oor-
spronkelijk, rauw, wild voedsel eten dat rijk is aan vitaminen en mine-
ralen. Uit de uitkomst van alle onderzoeken kan ik niet anders dan 
concluderen dat het de bedoeling is dat wij ook op die manier zouden 
moeten eten. Toch, ondanks het feit dat dieren het beste voedsel eten 
dat ze kunnen verkrijgen, hebben die dieren wel een bepaalde levens-
duur en zullen ze op een zeker moment sterven. 

Waardoor sterft een dier? Wat zorgt er bijvoorbeeld voor dat een 
schildpad of een adelaar sterft? Het is duidelijk dat door verkalking 
van gewrichten de bewegingsuitslag bij zelfs de meest indrukwek-
kende, lang levende dieren vermindert en uiteindelijk het leven tot een 
einde brengt.

Zelfs als we het allerbeste voedingspatroon eten (en ik raad ten 
zeerste aan dat we dat doen) dan nog zouden we het lange leven dat 
mogelijk zou zijn niet kunnen bereiken. In theorie dienen we een jeug-
dig, evenwichtig hormoongehalte te behouden, verkalkt, ijzerrijk, hard 
water te vermijden, ontstekingen tot een absoluut minimum te beper-
ken, parasieten te ontwijken, de inname van supplementen met dood 

Inleiding

Gezonde botten en gewrichten

Lateraal 
(van opzij)
aanzicht 
volwassene

Anterior-posterior 
(voor-achterwaarts) 
aanzicht volwassene

Femur
(bot bovenbeen)

Fibula
(kuitbeen)

Patella 
(knieschijf)

Tibia (scheenbeen)

Verkalking in de beenspieren
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enz.) gebruikt, is het zeer waarschijnlijk dat de giftige belasting, die 
door die blootstelling wordt opgewekt, je immuunsysteem zal beper-
ken en je lichaam vol met kankerverwekkende stoffen zal stoppen. 

Als je gevaccineerd bent, zullen de vervuilingen in de vaccins, waar-
onder kwik en het SV-40 virus, nog steeds je immuunsysteem aan 
het beschadigen zijn. Dit creëert onvermijdelijk mogelijkheden voor 
parasieten in welke vorm dan ook, om in die gebieden door te drin-
gen waar de energie in het ingewikkelde zenuwstelsel, bloedsomloop, 
orgaanstelsel en skelet stagneert. 

Later in het leven kunnen zich dan een aantal klachten ontwikke-
len, variërend van microscopisch, kleine koraalachtige plaques in de 
bloedsomloop, gewrichten en zenuwen, tot oxidatie en littekenvor-
mende beschadigingen in de verschillende weefsels.

Het is zeer waarschijnlijk dat de stijging van de slopende chronische 
aandoeningen sterk verband houdt met de giftige belasting die door 
de volgende stoffen en soorten vervuilingen wordt opgewekt: 

	 Gifstoffen ftalaten en bisfenol A, die in plastics, furanen − che-
mische afvalstoffen − tolueen en xyleenpetrochemicaliën worden 
gebruikt; polychloorbifenyl, perfluoroctaanzuur die bij het maken 
van vlekbestendige, niet klevende producten worden gebruikt; en 
polybroomdifenylethers die in matrassen, banken en vloerbedek-
kingen worden gebruikt.

	 	Pesticiden en meststoffen: anilazine, azinfos-methyl, benomyl, 
lindaan − benzeenhexachloride − bifenthrin, captan, carba-
ryl, carbofuran, DDE, diazinon, dicofol, dieldrin, dimethoaat, 
2-ethylhexyldifenylfosfaat, endosulfan I-II, endosulfansulfaat, 
folpet, iprodion, iprodionmetabolietisomeer, malathion, methami-
dofos, methiocarb, methomyl, mevinfos, omethoaat, parathion, 
propargite, styreen, toxafeen, vinclozolin enz. Dit zijn allemaal 
pesticiden die algemeen worden gebruikt en op de plank in de 
supermarkt kunnen worden aangetroffen. Alleen biologische 
voedingsmiddelen zijn vrij van deze algemeen voorkomende 
gevaarlijke pesticiden.

	 	Hormonaal veranderde stoffen: bijvoorbeeld rBGH-melk − recom-
binant bovine groeihormoon.

calcium te blokkeren en uit de greep te blijven van verkalkende aan-
doeningen, zoals artritis, kanker, hart- en vaatziekten en beroerten.

gifstoffen en een slechte voeDing
Zoals we in de gedeelten van dit boek over voeding zullen zien, is 

voeding een cruciale factor bij het verkrijgen van de allerbeste gezond-
heid. Het beïnvloedt niet alleen hoe we onszelf op dagelijkse basis 
voelen, maar het bepaalt ook de toekomst van onze gezondheid. Als 
we vandaag voedsel eten dat vol met chemicaliën en gifstoffen zit, 
zullen we morgen de tekorten creëren die contraproductief zijn voor 
het bereiken van de allerbeste gezondheid.

Als we het veranderen van onze gezondheid serieus nemen, dienen 
we te beginnen met het creëren van nieuwe eetgewoonten en een 
nieuw eetgedrag dat ons lichaam helpt te genezen, te verjongen, ener-
gie op te bouwen en de immuunintelligentie te verhogen. 

Om dat te bereiken, dienen we het eten van dingen die schadelijk zijn 
te vermijden. Giftige voedingsmiddelen die vol zitten met chemicaliën, 
conserveermiddelen, kunstmatige kleurstoffen, kunstmatige smaak-
stoffen en verslavende kwaliteiten, houden ons in een ongezonde toe-
stand − een toestand die we vaak niet eens in de gaten hebben, totdat 
we een aanzienlijke verandering in de kwaliteit van ons voedsel en het 
niveau van fitheid aanbrengen.

Als je chemisch, bewerkt, op dierlijk voedsel gebaseerd voedsel eet, 
krijgt het lichaam te maken met een massale blootstelling aan mest-
stoffen, giftige metalen, pesticiden (zelfs als je traditioneel verbouwde 
voedingsmiddelen wast), antibiotica en hormonen die in slachtdieren 
voor menselijke consumptie zijn geïnjecteerd. 

Volgens sommige schattingen worden er meer dan drieduizend 
chemicaliën aan ons voedsel toegevoegd en zijn er meer dan tiendui-
zend chemicaliën bij de bewerking, opslag en conservering van voe-
dingsmiddelen betrokken. De kans om door die giftigheid te worden 
besmet is hoog en dat heeft een stapelend effect dat zich uit in onre-
gelmatigheden en stoornissen in het lichaam. Uiteindelijk kan dat tot 
onregelmatigheden in de hormoonhuishouding en tot verkalkingsaan-
doeningen leiden. Als je regelmatig gangbare, massa-geproduceerde, 
industriële voedingsmiddelen en dranken (leidingwater, frisdranken, 

Inleiding
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Jezelf voorbereiden op verandering

Een extreem lang leven bereiken vereist strategie, kennis, spiritueel 
onderzoek, werken aan emotionele bevrijding, geïnspireerde toewij-
ding en vastberadenheid. Langer Leven presenteert een aantal inzich-
ten die ons bij de inspanningen helpen om de code van een extreem 
lang leven, van topprestaties en van een optimale lichamelijke gezond-
heid te kraken. 

Door de richtlijnen van Langer Leven in onze leefstijl in te passen, 
kunnen we ons hormoongehalte optimaliseren, ons immuunsysteem 
intelligent laten functioneren, verkalking in een klein hoekje duwen en 
echt beginnen te leven!

Het veranderingsproces, dat begint met de richtlijnen van Langer 
Leven te volgen, stelt je in staat om jezelf vanaf een diep niveau te 
herbouwen − in wezen, om jezelf in een jonger, perfecter kunstwerk te 
hervormen. Het begiftigt je met een nieuw ontdekt vermogen om je 
karakter, je lichaam en je toekomst − je potentieel − opnieuw vorm te 
geven. Het inspireert je om je tijd volledig in het proces te investeren 
om jezelf in een meesterwerk te herscheppen.

De strategieën voor de verandering op weefselgebied, hormoonver-
sterking en ontkalking vormen de richtlijnen van Langer Leven. Deze 
strategieën vereisen van ons dat we voedzame voedingsmiddelen, 
antioxidantrijke superfoods, adaptogene − weerstandsverhogende; 
versterkende − superkruiden, supersupplementen, mineralenmeng-
sels, technologieën voor langer leven, gezonde gewoonten en posi-
tieve emoties en gedachten, zo veel als maar mogelijk is aan onze 
leefstijl toevoegen. 

Dit is namelijk nodig om de kansen in ons voordeel te doen keren 
en veroudering terug te dringen. Het in ons voordeel doen keren van 
kansen is een krachtige strategie om een optimale reiniging, ontgifting 
en een langer leven te maximaliseren.

Laten we allemaal zo veel mogelijk preventieve − ter voorkoming 
van − stappen nemen om allereerst de beschadiging van ons lichaam 
te verminderen, tezamen met de specifieke verjongende acties die in 
dit boek als onderdeel van een langer leven bevorderende een-twee-
combinatie worden beschreven.

Inleiding

	 		Genetisch gemodificeerde stoffen: soja, mais, aardappel, gema-
len granen, enz.

	 	Vlees uit de fabrieksmatige bio-industrie, waarvan inmiddels 
bekend is dat het zwaar met pesticiden, larviciden, fungiciden en 
antibiotica is vervuild. Daar komt bij dat deze dieren ook gene-
tisch gemodificeerd graan wordt gevoerd.

Dit is slechts een korte lijst van wat je beter niet kunt eten. Dat 
betekent eenvoudig het vermijden van fabrieksvlees (dat wil zeggen, 
gewoon vlees dat in de supermarkt wordt verkocht), alle genetisch 
gemodificeerde (GGO) voedingsmiddelen (bijvoorbeeld: mais, tarwe, 
soja, aardappel), hormonaal veranderde melkproducten en alle met 
chemicaliën besproeide en bemeste voedingsmiddelen. 

In wezen dien je alleen biologische, zelf geteelde en/of in het wild 
gegroeide voedingsmiddelen te consumeren. Een uitgebreide lijst 
met voedingsmiddelen die vermeden dienen te worden, wordt later in 
dit boek opgevoerd. Het is essentieel dat je als uitgangspunt voor je 
gezondheid zoveel mogelijk biologische voedingsmiddelen en zelfs de 
betere kwaliteit biologische voedingsmiddelen kiest.

Het is ook belangrijk dat we ons best doen om enkele van de zeer 
ernstig giftige stoffen die in vloerbedekking, nieuwe matrassen, niet-
organische banken en andere meubelen zitten, te vermijden. 

Hoewel ik besef dat het niet meteen mogelijk is deze producten uit 
je dagelijkse leven te verwijderen, raad ik je aan om naar beste vermo-
gen eco-vriendelijke alternatieven te zoeken en vanaf nu alleen eco-
vriendelijke meubelen, armaturen en vloerbedekking aan te schaffen, 
waarbij geen schadelijke stoffen vrijkomen, om de belasting van je im-
muunsysteem te verminderen. 

Zoals onderzoek uitwijst, zal een immuunsysteem dat onder de last 
van kankerverwekkende stoffen gebukt gaat, niet in staat zijn om 
kanker onder controle te houden.
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Lees deze voordelen telkens weer opnieuw en voel hoe krachtig die 
zijn. Voel de kracht van deze voordelen in je hart. Stel je voor dat je 
deze voordelen iedere dag voelt.

Maak een afspraak met jezelf

Ik heb het programma Langer Leven ontworpen als een benade-
ring waar je, ongeacht je niveau van gezondheid, makkelijk mee kunt 
beginnen en dat makkelijk in je leefstijl kan worden ingepast. Langer 
Leven kan niet met een reinigingsprogramma of een dieet worden ver-
geleken. Het is een langetermijnbenadering, een leefstijl die je kunt 
onderzoeken, waarmee je kunt experimenteren en die zich door de 
jaren heen ontwikkelt en uitbreidt. De inzichten die je hier opdoet 
zullen met je meegroeien.

Het idee achter dit boek is betrekkelijk eenvoudig. Als je de disci-
pline hebt om iedere dag je tanden te poetsen, kun je de richtlijnen van 
Langer Leven overnemen! Nu is het tijd voor actie. 

Nu is de allerbeste tijd. Als we niet op basis van de ideeën, strate-
gieën en algehele inhoud van Langer Leven in actie komen, zullen 
we de pijnlijke weg van het langzame (of snelle) verval, dat met het 

Inleiding

• Meer energie;

• Toenemende verbetering van het geheugen;

• Verbetering van de botdichtheid;

•  Verhoogd niveau van hoop en innige vreugde;

•  Verbetering van de toestand van verkalking;

•  Verbetering van androgene hormonen en verlaging van de slechte oes-

trogenen;

•  Toename van de beweeglijkheid van de belangrijkste gewrichten en 

spieren;

• Voortdurende toename van de wil om te leven;

•  Reiniging van slijmvliezen, congestie − ophoping van vloeistof − fer-

mentatie en ontsteking in het spijsverteringsstelsel;

•  Zuivering van het bloed.

te verWachten resultaten

De volgende resultaten zijn na het volgen van de richtlijnen van Langer 
Leven gerapporteerd:

• Versterkte mentale helderheid en focus;

•  Verbeterde functie van het immuunsysteem;

•  Radicale verbetering van de symptomen van candida − een schimmelin-

fectie;

•  Verwijdering van vrije radicalen en celbeschadigingen door vrije radica-

len;

•  Verhoogde energie en vitaliteit;

•  Verminderde stress;

•  Verbeterd lichamelijk uithoudingsvermogen en vermogen tot krachtop-

bouw;

•  Verbeterde mineralisatie van botten, tanden, huid, nagels en haar;

• Evenwichtige stofwisseling en schildklierwerking; 

• Gezond gewichtsverlies en gewichtsbeheersing op lange termijn;

•  Alkalisatie − basisch, oftewel minder zuur, maken − van het hele lichaam 

en in evenwicht brengen van de pH − zuurgraad − voor een optimale 

celfunctie;

• Verlichting van verstopte neus en omgevingsallergieën;

•  Betere hormoonbalans en verbetering van het endocrien systeem − 

regelsysteem gevormd door klieren die hormonen in het lichaam uit-

scheiden;

•  Vermindering van het pijnlijke PMS − premenstrueel syndroom − en 

symptomen van de overgang;

•  Verbeterd vermogen voor het herstel van beschadigde weefsels en her-

stel van verwondingen;

•  Omkeren van verouderingssymptomen en herstel van ons natuurlijk ver-

mogen tot langer leven;

• Reguleren van de hartritme-variatie;

• Verbetering en normalisering van het cortisolgehalte;

• Regeneratie − nieuwe groei; herstel − van gezonde cellen;

•  Verbeteringen en uiteindelijke verwijdering van ongemakken en pijn;

•   Minder stijfheid en meer lenigheid;
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		 	‘Ik heb de discipline niet.’ 
 Jawel, die heb je wel. Je poetst iedere dag je tanden. Als je de dis-

cipline hebt om dat sinds je kindertijd dag in dag uit twee keer per 
dag te doen, dan kun je alles doen. Er is niet veel discipline voor 
nodig. Langer Leven gaat over met gemak en gratie net zo veel 
actie ondernemen als je zelf wilt, zodat ieder deel van de richtlij-
nen een tweede natuur voor je wordt.

	 	 ‘Het leven is het toch niet waard om te leven.’   
Dit idee is het gevolg van een toestand van weinig energie. Naar-
mate je je energie met de aanbevelingen uit deze benadering ver-
hoogt, zul je het verlangen om te leven versterken.

	 	 ‘Ik ben het niet waard.’       
Dat ben je wel. Iedereen die zover is gekomen en nu deze woor-
den leest, is uitermate geschikt voor het ondernemen van actie 
op een benadering als deze.

	 	 ‘Ik ben niet slim genoeg.’       
Je kunt lezen en schrijven. Je was slim genoeg om dit boek voor 
je neus te nemen. Je bent net als andere slimme mensen in de 
onderwerpen gezondheid en langer leven geïnteresseerd.

	 	 ‘Ik weet het niet.’        
  Jawel, je weet het wel. Neem je eigen kracht weer in handen. Je 
weet heel veel dingen. Zeg tegen jezelf: “Ik weet het wel,” of “Ik 
kies ervoor om te weten.”

	 	 ‘Ik ben er niet toe in staat.’      
Je bent tot verbazingwekkende heldendaden in staat. Denk eens 
aan een tijd in je leven terug toen je wel in staat was tot grote 
dingen en je iets verbazingwekkends hebt gedaan! Jawel. Je bent 
er wel toe in staat.

	 	 ‘Ik heb niet de goede genen.’      
Deze overtuiging gaat altijd over het verleggen van de verant-
woordelijkheid. Neem in plaats daarvan zelf de verantwoordelijk-
heid. Weet dat je jouw genen met mineraalrijke, voedingsstofrijke 
voedingsmiddelen en kruiden samen met lichaamsbeweging en 
zuiver water kunt veranderen. 

 Denk eens aan voorbeelden van kleine basketbalspelers die als 
tieners hadden kunnen stoppen, omdat ze niet de genen van 

Inleiding

klimmen der jaren gepaard gaat, blijven volgen, net zoals onze ouders 
en grootouders hebben meegemaakt. Nu positieve actie ondernemen 
stelt ons in staat om langer te leven − waarbij we kwalitatief goed en 
pijnvrij leven aan onze jaren toevoegen − zodat we een gelukkigere, 
gezondere en stralender versie van onszelf worden! Door op basis van 
de ideeën, strategieën en algehele inhoud van Langer Leven in actie te 
komen, ontdekken we dat er een volkomen nieuwe bestemming voor 
onszelf mogelijk is. 

Besef hoe gelukkig je bent dat je toegang tot informatie hebt die 
hoop versterkt en het leven voedt. Stel jezelf voor dat je nu dagelijks op 
basis van de ideeën en concepten in Langer Leven in actie komt. Zie 
jezelf over tien jaar wanneer je er jonger uitziet en je jezelf jonger voelt 
dan nu. Deze visie is mogelijk en in feite waarschijnlijk. 

Ik heb het bij duizenden mensen zien gebeuren. Niets is zo krach-
tig als actie. Actie vernietigt direct uitstelgedrag, twijfel en angst. Ga 
ervoor, want nu is het de allerbeste tijd!

overWinnen van tWijfel
Geloof dat je het kunt en je kunt het. Alle gedrag wordt door geloof 

gestuurd. Kijk eens naar de volgende negatieve overtuigingen: 
	 	‘Ik heb de discipline niet.’
	 	‘Het leven is het toch niet waard om te leven.’
	 	‘Ik ben het niet waard.’
	 	‘Ik ben niet slim genoeg.’
	 	‘Ik weet het niet.’
	 	‘Ik ben er niet toe in staat.’
	 	‘Ik heb niet de goede genen.’
	 	‘Het is te ingewikkeld en te verwarrend.’

Deze overtuigingen zijn gedachten en ideeën die we geheel en al zelf 
hebben bedacht en aangeschaft. Maar we kunnen ze op ieder moment 
opnieuw formuleren. Voor ieder van die ideeën kunnen we talloze voor-
beelden vinden van personen die deze overtuigingen hadden kunnen 
omhelzen, maar die hun gedachten hebben veranderd en zodoende 
hun leven hebben veranderd. Kijk nu eens naar de eigenlijke waarheid 
achter deze overtuigingen:

14
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In de context van Langer Leven betekent dit dat we vermijden om 

te veel van een willekeurige smaak of plezier weg te nemen. In plaats 
daarvan voegen we fantastische, schone, biologische voedingsmid-
delen, rauwe superfoods, supersupplementen, adaptogene superkrui-
den, fitnessconcepten, weefselreinigingsstrategieën, enz. toe. Is het 
mogelijk dat het goede spul ons zo goed gaat laten voelen dat we van-
zelf van het slechte spul af gaan? Naar mijn ervaring is het antwoord 
ja.

Daar komt bij dat elke verandering in leefstijl zonder inspanning 
gebeurt. Alles gebeurt geleidelijk. Dat is de kerngedachte. We gaan 
voor het wezen van langer leven − meer levensjaren en meer leven in 
onze jaren, bestrooid met veel vrolijkheid en plezier. 

We richten ons op alle fantastisch smakende, super gezonde sup-
plementen, superfoods en superkruiden, die we ontdekken door ze 
eenvoudig aan ons voedingspatroon en onze leefstijl toe te voegen.

Alle strategieën, die in Langer Leven worden aanbevolen, kunnen 
aan je bestaande leefstijl worden toegevoegd. Ontdek eenvoudig de 
strategieën die je aanstaan en ga er dan voor. Zoek een partner, een 
vriend of een familielid om samen met jou je geest te activeren, je 
vitale gezondheid te versterken, je gezonde hormonen te stimuleren en 
de verkalking in je lichaam af te breken. 

Pak een blender en maak volkomen nieuwe soorten limonades, 
shakes, smoothies, elixers en frisdranken van supersupplementen en 
superfoods. 

Ontwerp superfood-studentenhaver. Neem je favoriete adaptogene 
superkruiden en zet er thee van. De algehele benadering is om de 
krachtigste strategieën voor een langer leven toe te voegen en ze toe 
te staan je te helpen alle andere dingen die je hebt gedaan op een van-
zelfsprekende manier te verminderen of te laten vallen, omdat de oude 
manieren onbelangrijk zijn geworden. 

Je zult door de ervaring van krachtige resultaten, van positief 
momentum en van fantastische veranderingen in gezondheid, alsmede 
een grotere lenigheid, diepere voeding, betere smaak en vreugde, de 
oude gewoonten vanzelfsprekend en plotseling van je afwerpen.

Inleiding

lange mensen hadden. Toch zijn ze allemaal aan de top geko-
men.

	 	 ‘Het is te ingewikkeld en te verwarrend.’
 Langer Leven is net zo eenvoudig als je het wilt maken. Het con-

cept is zo gemaakt dat ieder onderdeel op zich al krachtig is − laat 
staan wanneer verscheidene of alle delen van deze benadering 
samenwerken. Op één onderdeel van deze benadering actie 
ondernemen zou weleens de beste manier kunnen zijn om te 
beginnen.

De kracht van toevoegen
Vermenigvuldig je resultaten door dingen toe te voegen. Voor ieder 

programma, voedingspatroon of 
reinigingsprogramma geldt dat 
als ze op de lange termijn willen 
werken, ze in lijn met je eigen men-
selijke natuur dienen te lopen. 

De menselijke natuur is zoda-
nig dat we er niet van houden dat 
ons dingen worden ontzegd. We 
houden er niet van dat dingen per-
manent van ons worden afgeno-
men. 

Zodra we tegen een kind nee 
zeggen, gaat die onmiddellijk op 
zoek naar een manier voor ja. 
Ze doen wat ze willen als ze daar 
mee weg kunnen komen. Deze 
gewoonte of eigenaardigheid van 
de menselijke natuur verandert 
nooit − volwassenen doen precies 
hetzelfde. 

De kerngedachte is dat we in 
volledige psychologische overeen-
stemming met onze eigen natuur 
moeten komen. Wat betekent dat?

Steeds meer mensen 
worden zich bewust 
van het belang van 

partners, mentoren en coaches in 
ons leven om ons te helpen onze 
doelen te bereiken. 
Partners helpen ons op de juiste 
weg te blijven, onze motivatie te 
behouden en vooruitgang te zien 
waardoor deelname leuker wordt. 
Je doorbraken en ontdekkingen 
met een ander delen is opwindend!

Zoek een partner voor Langer 
Leven. Het is makkelijker om samen 
jonger te worden dan om samen 
ouder te worden. 
Daarom kunnen we (als we daar-
voor kiezen) een partner voor 
onze reis in en door Langer Leven 
kiezen. Met de hulp van anderen 
kom je makkelijker in actie!

TIP
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hoofDstuk 1

gezonD eten

Belangrijke mineralen, zoals silicium, koolstof, zwavel, fosfor, zink, 
natrium, kalium, calcium, magnesium en jodium, die onze weefsels 
samenstellen, worden doorgaans allemaal uit het voedsel gehaald. Als 
de voedingsmiddelen die we eten deze mineralen en voedingsstoffen 
niet bezitten, zullen we cruciale onderdelen missen voor de opbouw 
van ons lichaam. 

Met de wildgroei van superverslavende suikers (fructoserijke mais-
siroop) en kunstmatige proteïnepoeders, alsmede iedere vorm van 
marketingbedrog op het gebied van voeding, moeten we scherp op de 
kwaliteit letten. We dienen in staat 
te zijn onderscheid te maken tussen 
wat met suiker volgestopte chemi-
sche rotzooi is en wat waardevol is. 

Om dat te kunnen, raad ik je 
aan om over de oude wijsheid over 
voeding, die in de loop van duizen-
den jaren de tand des tijds heeft 
doorstaan, na te gaan denken: een 
wijsheid die ons naar bepaalde 
voedingsmiddelen, superfoods en 
superkruiden in onze voeding leidt, 
die ons zullen helpen om auto-
matisch gezonde en langer leven 
bevorderende eetgewoonten te ont-
wikkelen.

Je gaat ontdekken dat het moge-
lijk is om in één klap van nul naar 
superheld te gaan. Dit betekent 
dat je in staat zult zijn om van voe-
dingsmiddelen die waardeloos zijn De goji-bes

Het doel van 
Langer Leven is 
meer leven in je 

jaren en niet alleen meer jaren 
aan je leven toe te voegen. 
Denk eraan dat je plezier beleeft 
en door je eigen persoonlijke 
verandering van gezondheid 
en welzijn geïnspireerd raakt. 
Je zult gaan beseffen dat jijzelf 
uiteindelijk degene bent die je 
lichaam het beste kent. 
Hoewel het volkomen normaal 
is dat je tijdens het verloop van 
Langer Leven enige ontgiftende 
effecten ondergaat, dien je alsje-
blieft een tempo aan te houden 
dat bij jouw lichamelijk vermo-
gen past.

TIP
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Je bent wat je eet

Je bent wat je eet is de zipfile die we van God kregen toen hij ons op 
deze planeet e-mailde. Je bent wat je eet is een kwantumfenomeen. 
De kwantumfysica geeft aan dat we een matrix van mineralen zijn, die 
voornamelijk uit lege ruimte bestaat (grote ruimten tussen mineralen 
of atomen). En die lege ruimte wordt bepaald door een energieveld dat 
we ons lichaam noemen. 

Volgens het bloeiende veld van de epigenetica − wetenschap van 
de veranderingen in de gen-functie zonder dat de DNA-structuur ver-
anderd wordt − is ons energieveld dramatisch door onze omgeving 
aangetast, met name door ons innerlijk milieu. De stoffen die we dag 
in dag uit in ons energieveld stoppen, vormen ons innerlijk milieu; dit 
zijn met name voedsel, lucht en water.

Slecht eten staat gelijk aan het bouwen van een huis of een kantoor-
gebouw met inferieure materialen, die in plaats van na tweehonderd 
jaar al na twintig jaar zijn versleten. Dat is de kracht van je bent wat 
je eet. Deze spreuk houdt in dat je de controle over je lichamelijke 
en geestelijke bestemming hebt, zodat je je werkelijke fenotype − het 
totale pakket van genen van een individu − en genotype − de erfelijke 
aanleg − kunt openbaren. 

Om precies te zijn staat gezond eten je fenotype toe om jouw geno-
type volledig te uiten. Dat betekent dat je in staat wordt gesteld om een 
volledige uiting van je erfelijkheid tentoon te spreiden.

Je bent wat je eet betekent dat als we junkfood eten we een junk-
lichaam creëren. Als we fastfood eten, zal ons lichaam snel opbranden 
en zullen we niet erg lang aanwezig zijn. Als jouw banksaldo van je bent 
wat je eet leeg is, omdat het voedsel dat je eet vol met lege calorieën 
zit, zul je als gevolg daarvan het vermogen verliezen om je werkelijke 
bronnen tentoon te spreiden. Deze bronnen kunnen worden aange-
boord door het voedingspatroon van voedingsmiddelen, superfoods, 
superkruiden, supersupplementen en technologieën, die ik op deze 
pagina’s aanbeveel, te gebruiken.

Door je de informatie in dit boek eigen te maken, zul je stap voor 
stap de ware mogelijkheden om zeggenschap te krijgen over wat je eet 

Hoofdstuk 1    Gezond eten

helemaal naar superheldenvoedingsmiddelen te gaan, omdat het een-
voudig, makkelijk en plezierig is. Iedereen kan een goji-bes eten en die 
smaakt geweldig. De goji-bes is wellicht het nummer één superfood in 
de wereld. Laten we zeggen dat je op junkfood hebt geleefd; dan kun 
je in één dag van nul naar superheld gaan. 

Die dag is nu aangebroken. Dit is een krachtige technologie. We 
hebben deze technologie in onze huidige situatie broodnodig − een 
situatie die in wezen een voedingsholocaust is. Maar in die voedings-
holocaust komen gigantische kansen voor verandering, gezondheid 
en genezing beschikbaar, omdat er in het universum niets uit balans 
is. 

Alles is in een soort evenwicht − een dynamische schommeling, 
die gezondheid en groei begunstigt. En ja, er zou chaos, vernietiging, 
genetisch gemodificeerd spul en fastfood aan het ene eind van het 
spectrum kunnen zijn; maar raad eens wat er dan aan het andere eind 
van het spectrum beschikbaar komt? Het allerbeste voedsel.

Voor mij betekent het allerbeste voedsel de hoogste kwaliteit, 
mineraalrijke, biologische, zelfgeteelde of wilde voedingsmiddelen, 
superfoods en superkruiden. Ik heb ontdekt dat het volgen van dit 
principe niet alleen de eenvoudigste manier is om te kiezen wat ik eet, 
maar het is ook de beste manier om een goede gezondheid en spiritu-
ele verandering teweeg te brengen. 

Daarom heb ik de studie van hoe ik zo veel mogelijk mensen kan 
helpen om met supergezonde voedingsmiddelen, superfoods en super-
kruiden succes en geluk te hebben, tot mijn levenswerk gemaakt.

Ik moedig iedereen die de gaven van de natuur wil ervaren aan, 
zich te verdiepen in het eten dat de natuur ons verschaft. Dat zijn: 
rauwe plantaardige voedingsmiddelen, superfoods en superkruiden. 
Ik moedig mensen aan om te gaan leren welke planten het meest eet-
baar zijn, om een nieuwe manier van leven te leren, om de ongeloof-
lijke gezondheid te ervaren die de natuur je zal geven door het voedsel 
te accepteren dat zij je biedt en om een leven te leiden in harmonie met 
planten en dieren. 

Door dat te doen kun je je eigen kleine deel van het paradijs ervaren!
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1.  Het eten van superfoods en/of superkruiden, die van langlevende 
planten afkomstig zijn, helpt je langer te leven. Bijvoorbeeld: de 
theestruiken voor groene thee leven extreem lang (ze kunnen 
meer dan duizend jaar oud worden) en brengen die kwaliteit op 
ons over; olijfbomen kunnen duizenden jaren oud worden (het 
is dan ook geen wonder dat er zoveel sterk bewijs is dat olijfolie 

Hoofdstuk 1    Gezond eten

tentoonspreiden. Uiteindelijk zal impulsief gedrag (zoals een halve zak 
chips leegeten, voordat je in de gaten hebt wat je aan het doen bent) 
zijn greep op je verliezen. Het is belangrijk dat we geduldig met onszelf 
zijn, want er is enige tijd voor nodig om ten goede te veranderen.

Sommige mensen kunnen voor zichzelf een verplichting voor 
gezondheid aangaan en er zich makkelijker dan anderen aan houden. 
Maar dat geldt niet voor iedereen. Wij dienen eenvoudige, makkelijke 
stappen te nemen en geleidelijk aan voedingsmiddelen die goed zijn 
voor ons lichaam toe te voegen, voedingsmiddelen waar we van genie-
ten − voedingsmiddelen die een enorme voedingswaarde hebben. 

En dan laten we langzaam alle voedingsmiddelen en stoffen waar-
van we weten dat die niet goed voor ons zijn, varen − voedingsmidde-
len die in feite tegen ons werken. We weten wat wel en wat niet goed 
voor ons is. Iedereen weet dat junkfood junk is. Iedereen weet dat voe-
dingsmiddelen die je in een gewone winkel koopt een tekort aan voe-
dingsstoffen en mineralen hebben. 

Iedereen weet dat je voedsel van een betere kwaliteit krijgt als je het 
in je eigen achtertuin verbouwt. Als je al aan het tuinieren bent, weet 
je uit eigen ervaring dat de tomaten van eigen grond beter smaken!

Op deze pagina’s wordt een belangrijk onderscheid gemaakt in de 
manier waarop voedingsmiddelen tot stand komen. Sommige voe-
dingsmiddelen hebben een tekort aan mineralen en kernvoedingsstof-
fen, terwijl andere voedingsmiddelen vol zitten met een krachtcentrale 
aan waardevolle voedingsstoffen, die je leven, je gezondheid en je 
lichaam op een werkelijk ongelooflijke manier kunnen veranderen. 

Het kiezen van juist die voedingsmiddelen die tevens het aroma, de 
smaak en het plezier bieden die we willen ervaren, zal ervoor zorgen 
dat we nieuwe, gezonde eetgewoonten ontwikkelen, die tegelijkertijd 
al onze hunkeringen verzadigen. Er zijn salades die buitengewoon 
lekker smaken! Je kunt verbazingwekkende voedingsmiddelen zoals 
avocado’s eten en daar als je favoriete tussendoortje letterlijk verslaafd 
aan raken.

Als gastronaut heb ik je bent wat je eet meer dan vijfentwintig jaar 
onderzocht. Ik heb een aantal toepasselijke waarnemingen over deze 
beroemde uitspraak gedaan:

De Sunlandbaobab (Limpopo, Zuid-Afrika) wordt op ergens tussen de 1700 en 6000 
jaar oud geschat. Volgens de overlevering geeft de vrucht van de baobab de eigen-
schappen voor een langer leven door.
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De voordelen van biologisch voedsel*

Biologisch eten is van het grootste belang, omdat het ons voor het 
opbouwen van een voldaan, gezond lichaam van de meest basale 
vorm van voedsel voorziet. Biologisch voedsel is de oudste vorm van 
landbouw. Het is volkomen natuurlijk. 

Biologische voedingsmiddelen worden niet besproeid, niet genetisch 
veranderd en niet met pesticiden, onkruidverdelgende en schimmel-
bestrijdende middelen verbouwd − allemaal chemicaliën die speciaal 
gemaakt zijn om levende organismen te doden. 

Deze chemicaliën dienen niet in de aarde te worden gestopt, niet 
over ons voedsel te worden gesproeid en niet aan onze kinderen te 
worden gevoerd. Het besproeien van planten met allerlei soorten groei-
hormonen om de productie te versnellen, en het in de grond stoppen 
van kunstmest dat met petroleum en metaalslak is verontreinigd, is 
niet natuurlijk.

 Het is schadelijk voor ons lichaam en dat van onze kinderen. Het 
is een ernstige vergissing en een gevaarlijke praktijk, die we dienen te 
stoppen en om te keren, en we dienen terug te keren naar het opnieuw 
op natuurlijke wijze verbouwen van ons voedsel, zonder enig kunstma-
tig proces.

Misschien hebben we in het verleden gedacht dat biologisch voedsel 
te duur was. Mijn standpunt is: als je voor biologische voedingsmiddelen 
! 1, ! 5 of ! 20 meer moet uitgeven, doe dat dan, omdat je het waard 
bent. Die investering in je gezondheid krijg je honderdvoudig terug. 

Je kunt of nu een beetje meer betalen voor natuurlijk voedsel dat 
vol met voedingsstoffen zit, of je betaalt later met ziekte, ziekenhuis-
opname en stijgende kosten van eigen bijdragen en niet verzekerde 
voorzieningen. 

De keuze is aan jou. Door biologisch te eten, investeer je in je gezond-
heid en ondersteun je de biologische boeren en voedseldistributeurs, 
die zich richten op een duurzame toekomst.

voorDeel 1: biologisch voeDsel is rijker aan mineralen
Dat komt doordat alle landbouw en alle voeding met een mineraal-

rijke bodem begint. Wanneer er meer mineralen voor de plant beschik-
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eigenschappen heeft die een langer leven bevorderen); baobabbo-
men kunnen duizenden jaren oud worden, waarbij de eigenschap-
pen van een lang leven mogelijk aan de vruchten van de baobab 
worden overgedragen; de boksdoorn met z’n goji-bessen en gin-
seng kunnen honderden jaren oud worden; enz.

2.  Krachtige pionierplanten die op plaatsen groeien waar de aarde is 
verstoord, ontbost, geërodeerd, enz., zijn vaak goede medicijnen 
voor ons. Dit zijn onder andere: chaga-paddenstoel en diens pio-
nierende geneeskrachtige gastheer de berkenboom; astragalus 
en diens kracht als een stikstofbindend (bodemvoedend) super-
kruid; noni en diens vermogen om zelfs op barre lavavelden te 
groeien; druiven en hun neiging om in beschadigde eco-systemen 
te overleven; fluweelboon (mucuna) en diens antistimulerende, 
voedende kwaliteiten; Andesgraan quinoa en diens kenmerk om 
zelfs op steriele bodem te kunnen overleven; enz.

Wat we eten beïnvloedt op een intense en radicale wijze hoe we 
denken, hoe we ons voelen en hoe we ons gedragen. We zijn wat we 
eten en we eten wat we zijn. Onze voeding beïnvloedt ieder aspect van 
ons zijn.

Iedereen is een kunstwerk in uitvoering. Je kunt voortdurend mooier 
worden, of je kunt het lot volgen dat onze huidige beschaving voor ons 
in petto heeft: verval, ziekte en een voortijdige dood. Iedere actie die je 
onderneemt, bepaalt welke van deze twee bestemmingen bereikt gaat 
worden. Wat we eten helpt ons bij de richting van onze weg. 

Eten bepaalt welk niveau van gezondheid ons lichaam zal hebben. 
Ieder beetje voedsel dat in ons lichaam wordt gestopt, zou aan onze 
kracht, spiritualiteit en schoonheid bij moeten dragen. 

Iedere maaltijd wordt onderdeel van wie we in het diepst van ons 
wezen zijn.

Je bent wat je eet zal het laatste woord hebben.

* daar waar David Wolfe spreekt over biologisch, bedoelt hij
biologisch-dynamisch. Biologisch voedsel is in Europa minder 
besproeid, maar nog steeds besproeid! - vert.
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baar zijn, worden het vitamine-, polysacharide- en enzymgehalte en 
het algehele immuunsysteem van de plant verbeterd. Wanneer we 
mineraalrijk voedsel eten, nemen we direct de voedingsstoffen op 
die de plant gezond maken. Naarmate de cellen in het hele lichaam 
gezonder en vitaler worden, kunnen we meer bewuste keuzen maken 
en hebben we meer vrijheid. 

Hele boeken zijn volgeschreven over hoe een rijke bodem geholpen 
heeft om enorme beschavingen te bouwen; en hoe vervolgens wan-
beheer van gewassen en bodem tot het verlies van een mineraalrijke 
bodem en vervolgens tot het instorten van die beschavingen heeft 
geleid.

Het beroemde 12 jaar durende Schuphan-onderzoek heeft de supe-
rieure voedingswaarde van biologisch geteelde voedingsmiddelen 
onderzocht. Schuphan ontdekte het volgende1:

	 	 Biologische voedingsmiddelen hebben een hoger gehalte aan 
mineralen en sporenelementen, met uitsluiting van natrium. Bio-
logische producten bevatten veel meer ijzer, kalium, magnesium 
en calcium dan gangbare gewassen. (De meeste van dit soort 
onderzoeken tonen aan dat biologische voedingsmiddelen een 
twee tot tien maal hoger mineraalgehalte hebben dan gangbare 
voedingsmiddelen − je krijgt echt meer waar voor je geld.)

	 	 Biologische spinazie bevatte 64 tot 78% meer vitamine C.
	 	 Biologische savooiekool bevatte 76 tot 91% meer vitamine C.
	 	 Biologische gewassen hadden een droog gewicht (na ontwate-

ring) dat 69 tot 96% hoger was dan dat van gangbare gewassen, 
waarmee een hoger gehalte aan voedingsstoffen werd aange-
toond.

In 1993 begon Bob Smith, een laboratoriumanalist van sporenele-
menten, een klein experiment. Twee jaar lang bezocht hij winkels in 
Chicago en kocht daar vier tot vijftien monsters van zowel biologische 
als commerciële producten. Hij nam die monsters mee naar zijn labo-
ratorium en testte ze op sporenelementen. 

Dit waren zijn conclusies:2

Hoofdstuk 1    Gezond eten

liefDe in De tuin, 
        liefDe in De kool
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Dit zijn zeer belangrijke 

vragen die we onszelf moeten 
stellen. We weten nu dat DDT 
in het zweet van ijsberen is aan-
getroffen. Het zit in de weefsels 
van dieren en in moedermelk. 
Het is verspreid over de hele 
planeet. En dat is pas één che-
mische stof. 

Er bestaan minstens 77.000 
verschillende kunstmatige che-
micaliën die we in de biosfeer, 
de geosfeer en de atmosfeer 
hebben losgelaten.

(De biosfeer is het gedeelte 
van de aarde waar leven 
voorkomt; de geosfeer is het 
gedeelte van aarde dat geen 
levende wezens bevat; en de 
atmosfeer is de luchtlaag rond 
de aarde - vert.)

We weten dat kinderen 
tegenwoordig met honderden 
verschillende chemicaliën in 
het bloed van de navelstreng 
worden geboren. 

Bij één onderzoek hebben 
onderzoekers van twee belang-
rijke laboratoria in augustus en 
september 2004 naar de aan-
wezigheid gekeken van giftige 
chemicaliën in het bloed van de 
navelstreng van tien pasgebo-
renen in ziekenhuizen in de Ver-
enigde Staten. Van de meer dan 
400 chemicaliën waarop werd 

Hoofdstuk 1    Gezond eten

	 	 Biologisch geteelde tarwe bevatte tweemaal zo veel calcium, vier-
maal zo veel magnesium, vijfmaal zo veel mangaan en dertien-
maal zo veel selenium als commerciële tarwe.

	 	 	Biologisch geteelde mais bevatte twintigmaal zo veel calcium en 
mangaan, en twee- tot vijfmaal meer koper, magnesium, molyb-
deen, selenium en zink.

	 	 Biologisch geteelde aardappelen bevatten twee of meer keer 
borium, selenium, silicium, strontium en zwavel, en 60% meer 
zink.

	 	 	Biologisch geteelde peren bevatten twee- tot bijna driemaal meer 
chroom, jodium, mangaan, molybdeen, silicium en zink.

	 	 In het algemeen waren de hoeveelheden van twintig van de twee-
entwintig heilzame sporenelementen, die in biologisch geteelde 
gewassen werden aangetroffen, aanzienlijk hoger dan in de com-
mercieel geteelde gewassen.       
Biologische voedingsmiddelen hadden ook een lagere hoeveel-
heid giftige sporenelementen, zoals aluminium, lood en kwik.

voorDeel 2: biologische lanDbouW is Duurzaam
Biologische voedselproductie heeft duizenden jaren bestaan (sinds 

het begin van de landbouw) en zal, zo lang als er mensen op deze 
planeet leven, voortduren. Biologische landbouw is niet giftig: het laat 
geen permanente vergiftiging achter. De pesticide- en kunstmestindu-
strie is giftig en niet duurzaam. Deze industrie heeft de hele planeet 
met gevaarlijke chemicaliën overdekt.

Het verhaal van DDT is bij nagenoeg iedereen bekend. DDT kwam 
in 1948 in commerciële productie. DDT werd in 1972 vanwege de niet 
afbreekbare giftigheid in de Verenigde Staten en kort daarna wereld-
wijd verboden. DDT is een bekend neurotoxine, xeno-oestrogeen en 
carcinogeen. (Neurotoxine is een gifstof voor het zenuwstelsel; een 
xeno-oestrogeen is een lichaamsvreemde stof met een oestrogeen-
achtige werking; en carcinogeen is een kankerverwekkende stof - vert.)

Wie werd nadat de feiten over DDT onthuld werden aansprakelijk 
gesteld? Hoeveel mensen, kinderen en dieren zijn door deze chemi-
sche stof beschadigd? Hoelang gaan we nog door met de aarde met 
gif te besproeien?

28 * uitgegeven door North Atlantic Books, CA, USA, 2013, ISBN 9781583946022
   verkrijgbaar bij Succesboeken.nl

Een kleine tiendui-
zend jaar geleden 
at 100% van de 
menselijke bevol-

king 100% wild voedsel! Land-
bouw bestond toen nog niet.
Wild voedsel bevat zelfs meer 
mineralen dan biologisch ver-
bouwd voedsel. Het plukken van 
wilde bessen, vruchten, groenten 
(zoals paardenbloem) en genees-
krachtige paddenstoelen (reishi, 
chaga, maitake, shii-take, poria 
enz.) is een schitterende hobby. 
Het verbindt ons op een eenvou-
dige en vreugdevolle manier weer 
met de natuur. 

Lees, als een uitstekend boek om 
wild voedsel − in stedelijke, voor-
stedelijke en plattelandsgebieden 
− te ontdekken en 
te oogsten, Sergei 
Boutenko’s Wild 
Edibles*.

Als je niet in staat 
bent om voor ten-
minste 25% van 
je voeding wilde 
vruchten en groen-
ten te plukken, 
raad ik je aan 
om behalve verse 
groentesappen ook rauw, biolo-
gisch, groen superfoodpoeder in 
je voedingspatroon op te nemen, 
om in een volledig spectrum aan 
alkalische mineralen en voedings-
stoffen te voorzien.

TIP
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het orgaan dat in de jeugd witte bloedcellen aanmaakt − immuunsys-
teem en de bijnieren allemaal door hormonen worden aangestuurd. 
We weten ook dat zich als oestrogeen gedragende pesticiden de func-
tie van het menselijk hormoonsysteem verstoren.

Enkele bekende voorbeelden van sterk giftige, endocrienversto-
rende pesticiden zijn:

	 	 			DDT en het afbraakproduct daarvan, DDE, die beide bekend 
staan vanwege hun giftigheid via anti-androgene, ontmannende 
eigenschappen.

	 	 			Thinclosalin, een veel gebruikt schimmeldodend middel dat anti-
androgeen werkt.

	 	 			Endosulfan, een familielid van DDT met oestrogene eigenschap-
pen, dat meer dan alle andere pesticiden in voedsel wordt aange-
troffen.

Hoofdstuk 1    Gezond eten

getest, werden er 287 in het bloed van de navelstreng teruggevonden. 
Van deze veroorzaken er 180 kanker bij mensen en dieren, zijn er 217 
giftig voor de hersenen of het zenuwstelsel en veroorzaken er 208 aan-
geboren afwijkingen of abnormale ontwikkeling bij dieren.3

Dit zijn door de mensheid gecreëerde, synthetische chemicaliën die 
in de voedselvoorraden terecht zijn gekomen en door de moeder bij 
het kind naar binnen zijn gebracht. We dachten altijd dat de baby door 
de moeder werd beschermd, dat gifstoffen er door de navelstreng en 
de placenta − moederkoek − uit werden gefilterd. 

De waarheid is dat de chemicaliën er niet helemaal uit worden gefil-
terd. Ik schat in dat dit een belangrijke oorzaak is van de golf aan 
autisme die we nu meemaken. Momenteel wordt 1 op de 150 baby’s 
geboren met autisme. Men schat dat dit aantal in de toekomst naar 1 
op de 50 baby’s zal gaan.4

Deze chemicaliën zijn ook een van de oorzaken dat we een enorme 
explosie van kanker hebben, met name van kinderkanker. Het is een 
van de oorzaken dat kinderen vanaf de geboorte al chronische astma 
en allergieën hebben. Het is een van de oorzaken dat kinderen aan 
huidaandoeningen lijden. Dat komt door het sproeien van chemicaliën 
in de lucht, in het water, op voedsel en op alles. 

Een beter leven met chemicaliën is een experiment van lijden en 
genocide geweest. Om gezond te zijn en een gevoel van zekerheid, 
kwaliteitscontrole en veiligheid te handhaven, moeten we met het eten 
van chemisch geteeld voedsel stoppen en weer teruggaan naar biolo-
gisch voedsel. 

Er is geen andere keuze. Kiezen wat we kopen en wat we eten is net 
als stemmen. Wanneer we gangbaar geteeld kopen, stemmen we op 
gangbare landbouw. We zeggen dan dat we meer pesticiden en chemi-
caliën willen. Iedereen die dit nu leest, weet dat dit niet is wat we willen.

voorDeel 3: biologisch voeDsel is veiliger voor het hor-
moonproDucerenDe, enDocrien systeem 

Wanneer het endocrien systeem verstoord is, raken de hormonen uit 
evenwicht en/of stopt de hormoonproductie helemaal. We weten dat 
het voortplantingssysteem, schildkliersysteem, thymus − zwezerik; 

als je geen biologisch voeDsel kunt verkrijgen

•  Vraag om biologische voedingsmiddelen in je plaatselijke winkel.

•  Zoek op internet, bestel biologische voedingsmiddelen en laat ze thuis-

bezorgen.

•   Begin je eigen biologische boerderij.

•  Als je geen tuin hebt, vraag dan aan vrienden of je in hun tuin een moes-

tuin mag beginnen en deel het heerlijke voedsel dat je kweekt met hen!

•  Stuur een e-mail naar de plaatselijke politici, online-magazines en 

andere media-uitingen waarin je hen vertelt over de moeilijkheden die 

je bij het vinden van niet besproeide, natuurlijke voedingsmiddelen in 

jouw omgeving ondervindt.

•  Leer wilde voedingsmiddelen te verzamelen en te eten.

•  Plant overal waar dit legaal kan, vruchtdragende planten en bomen en 

geniet ieder jaar van de oogst.

•  Overweeg om naar een gebied te verhuizen waar voedingsmiddelen 

van hogere kwaliteit wel beschikbaar zijn.

•  Stel je in verbinding met tuiniersgroepen en -verenigingen en vraag om 

hun hulp.


