De grootste website voor zelfontwikkeling
Onze missie:
(gezonde) mensen
helpen beter te worden!

succesboeken.nl
boeken waar je beter van wordt

Partner worden

Help mee: stuur deze e-mail door.

Recente uitgaven
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27 augustus 2021, nieuwsbrief wk2134

Deze nieuwsbrief geeft o.a. een impressie van een Engelstalig
boek en gaat verder over keuzen maken. Als het lastig voor
je is een Engelstalig boek te lezen, dan is onderstaande informatie nog steeds zeer interessant. Het kan je helpen om
goede keuzen te maken voor je dierbaren en je gezondheid.
De auteurs van het boek The Truth About Contagion zijn Thomas Cowan, een arts en Sally Fallon Morell, een gezondheidsdeskundige.
Zowel Thomas Cowan als Sally Fallon Morell hebben zich jarenlang verdiept in de geschiedenis van de microben-theorie
en de geschiedenis van dr. Antoine Béchamp en Louis Pasteur.
Thomas Cowan had jarenlang een praktijk in San Francisco,
Californië. Inmiddels heeft hij de praktijk overgedaan. Hij
woont nu in de staat New Hampshire (boven New York), waar
hij nog zeer actief is met het delen van zijn kennis. Hij is de auteur van zes boeken, waaronder Vaccines, Autoimmunity and
the Changing Nature of Childhood Illness, door onze uitgeverij
vertaald in het Nederlands als Vaccins, auto-immuniteit & kinderziekten die van karakter veranderen.
Sally Fallon Morell is vooral bekend als oprichtster van de
Weston A. Price Foundation. Ze is auteur van acht boeken.
Het beroemdste boek dat de naamgever van de Foundation,
dr. Weston Price, in de dertiger jaren heeft geschreven was
Voeding en fysieke degeneratie, het basisboek over voeding en
het voorkomen van ziekten, vertaald en uitgegeven door Succesboeken.nl.
Recentelijk hebben ze hun beider kennis gebundeld en het
boek The Truth About Contagion geschreven. Helaas is het boek
(nog) niet vertaald. We zullen hier een korte impressie geven
van de essentie van het boek.
Al eeuwen worden talloze mensen ziek, allemaal op hetzelfde
moment, met dezelfde symptomen. Is dat invloed van buitenaf of krijgen we de ziekte van anderen? Met de uitvinding van
de microscoop in 1670 en de ontdekking van bacteriën, hadden toenmalige artsen een nieuwe kandidaat om de schuld
aan te geven: minuscule eencellige organismen die de mens
door contact en uitademing van de een op de ander kon overdragen ... dachten ze.
Of waren het voedingstekorten als oorzaak van ziekten als
scheurbuik, pellagra, en beriberi? Of was het de ontbrekende
hygiëne? Of kon de temperatuur meespelen? Mensen werden
vaak tegelijk ziek als het kouder werd.
Anderzijds waren alle jonge artsen zo doordrenkt met het
idee van infectie als de oorzaak van ziekte, dat het in die tijd al
geaccepteerd werd dat ziekte geen andere oorzaak kon hebben dan microben, enge eencellige beestjes van buitenaf.
Ten tijde van de Spaanse griep geloofden gezondheidsfunctionarissen dat de oorzaak een micro-organisme genaamd
Pfeiffer’s bacillus was. Ze waren geïnteresseerd in de vraag
hoe dit organisme zich zo snel kon verspreiden. Om daar achter te komen voerden artsen het volgende experiment uit. Ze
probeerden honderd gezonde vrijwilligers tussen de leeftijd
van achttien en vijfentwintig jaar te besmetten door slijm uit
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de neus, keel en bovenste luchtwegen van degenen die ziek
waren op hen over te brengen, maar niet één van hen werd
ziek of bezweek.
Bloed van zieke donors werd geïnjecteerd in het bloed van
de vrijwilligers, maar zij bleven hardnekkig gezond; tenslotte
instrueerden de artsen de zieken om over de gezonde vrijwilligers heen te ademen en te hoesten, maar de resultaten
waren hetzelfde: de Spaanse griep was niet besmettelijk. De
artsen konden de schuld dus niet bij de beschuldigde bacterie
leggen.
Louis Pasteur (1822-1895), een invloedrijke scheikundige en
bioloog, geloofde dat een gezond menselijk lichaam steriel
was en alleen ziek werd wanneer het werd binnengevallen
door bacteriën. Dit is een opvatting die de medische praktijk
voor meer dan een eeuw heeft gedomineerd, tot op de dag
van vandaag.
Alhoewel, we zijn de afgelopen jaren ook getuige geweest
van een ommekeer in het heersende medische paradigma
dat bacteriën ons aanvallen en ziek maken. Wat men ten tijde
van Pasteur niet wist en wat we inmiddels hebben geleerd,
is dat het spijsverteringskanaal van een gezond persoon tot
wel drie kilo bacteriën bevat, die vele nuttige functies hebben:
ze beschermen ons tegen giftige stoffen, ondersteunen het
immuunsysteem, helpen ons voedsel verteren, maken vitaminen aan en produceren zelfs feel good stoffen. Bacteriën
bedekken ook de huid, juist om ons te beschermen tegen infecties en ziekten.
Louis Pasteur vond geen bacterie die bijvoorbeeld hondsdolheid kon veroorzaken en speculeerde over een ziekteverwekker die te klein was voor detectie door microscopen. De eerste
beelden van deze minuscule deeltjes - ongeveer eenduizendste van de grootte van een cel - werden verkregen na de uitvinding van de elektronenmicroscoop in 1931. Deze deeltjes,
die virussen werden genoemd, werden onmiddellijk verondersteld gevaarlijk en besmettelijk te zijn.
Inmiddels weten we dat een virus geen levend organisme is
dat zich zelfstandig kan voortplanten, maar een verzameling
eiwitten en stukjes DNA of RNA.
Aangezien zij in en rond levende cellen werden gezien, namen
onderzoekers aan dat virussen zich alleen vermenigvuldigen
binnen de levende cellen van een organisme.
Zoals hierboven beschreven: door het gemis van geavanceerde apparatuur in de tijd van Pasteur, zijn er door hem veel
aannamen gedaan, bijvoorbeeld het idee dat ziekten worden
overgedragen door micro-organismen. Tot op heden berust
dit op een onbewezen aanname.
De huidige microbiologie is wel grotendeels herleidbaar tot
Pasteur. Hij had goede connecties met invloedrijke industriëlen die van meet af aan brood zagen in zijn ziektekiemen-theorie. De vaccinatie-industrie is grotendeels op dit historische
gegeven terug te voeren.
Zelfs met de zeer geavanceerde microscopen vandaag de dag
is er nog nooit een virus geïsoleerd.
Vorige week schreven we al: het is een feit dat er nog nooit
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woord). Dat betekent (in het kort): virusdeeltjes uit een ziek
lichaam halen, die implementeren in een gezond lichaam, wat
dan dezelfde ziekteverschijnselen zou moeten geven (de zgn.
Robert Koch methode - een Duitse medicus en leeftijdsgenoot van Pasteur en Béchamp). Het Sars-Cov-2 virus is overigens ook nog nooit aangetoond.
Even tussendoor: We schreven verleden week dat er een prijs
wacht van 1,5 miljoen Euro voor degene die kan aantonen dat
het Coronavirus bestaat. Dit bericht had geen bronvermelding
en we kregen daar een aantal vragen per e-mail over (terecht).
Bij deze de bron.
Terug naar het boek: Een beroemde uitspraak van Pasteur
aan het einde van zijn leven was: “Le microbe c’est rien.
L’environment c’est tout.” Oftewel: niet het micro-organisme
is doorslaggevend als verklaringsmodel voor ziekte, maar het
interne milieu van de desbetreffende persoon.
Die gedachte was eigenlijk van zijn leeftijdsgenoot en opponent Antoine Béchamp. Deze gedachte is bekend geworden
als de germ-theory vs terrain-theory. Nogmaals, Pasteur geloofde dat ziektekiemen (germs) van buitenaf de mens ziek
maakte en dat de ene mens de andere kon besmetten met
die ziektekiemen, terwijl Béchamp geloofde dat een verzwakt
immuunsysteem (door voedingstekorten, temperatuur, en
lichaamsvreemde stoffen als chemicaliën, giftige planten,
voedselvergiftiging, straling, etc.) de oorzaak was van ziekte.
Het boek heeft een uitgebreid hoofdstuk over de huidige PCRtest, die volgens de uitvinder, Kary Mullis, niet geschikt is voor
diagnostische doeleinden en geen enkele bewijskracht heeft.
De verklaringen van het CDC en de FDA (Amerikaanse gezondheidsinstituten) zijn gelijkluidend: “wanneer bij de PCRtest DNA-materiaal wordt aangetroffen, is dit niet indicatief
voor de aanwezigheid van Covid-19”.
Helaas hebben we te weinig ruimte in deze nieuwsbrief om
het boek nog verder te bespreken. Echter, wij vonden al zoekend een nog uitgebreidere recensie van dit boek. Let op: bij de
eerste lancering van het boek had het een andere titel. Nadat
ze een aantal typefouten hadden gevonden is bij een volgende druk de titel aangepast.

Echt kiezen kan iemand pas als hij of zij informatie tot zich
heeft genomen van zowel de voor- als tegenstander van het
betreffende onderwerp. Als we echt mochten kiezen, zonder
censuur en met vrije informatie, hadden ons leven en de wereld er nu heel anders uitgezien.
We blijven het herhalen: al is een plakje nog zo dun, het heeft
altijd twee kanten.
Nog enkele andere nieuwsbronnen: neus eens rond op deze
websites en neem ook de andere kant van het plakje in je op.
Wellicht word je er wijzer van ... of niet. Maar niet meteen roepen: “Complotten!” Want realiseer je: wat 18 maanden geleden nog betiteld werd als complotten, is wel allemaal uitgekomen. Sta open voor andere informatie. Eenzijdige informatie
kan je weleens fataal worden.
Hier een eerder gepromote film van 19 minuten waarin simpel
wordt uitgelegd wat een virus is. De film heeft Nederlandse
ondertiteling en is zeer de moeite waard. Download de video,
stuur hem naar iedereen die je kent en laat ze zelf beslissen of
het logica of onzin is!
Hier een link naar een zgn longread op de site van GlobalResearch, een internationale site, waar je in 51 talen artikelen kan
lezen.
Een Amerikaanse advocaat klaagt de overheid aan: 80% van
de gevaccineerde zwangere vrouwen in het eerste trimester
krijgt een miskraam. Nederlandse tekst, Engelse video.
Bezint eer ge begint; je kunt nu stoppen want er komen er nog
vele injecties aan.
De wereld staat in brand. Afghanistan, USA: medische dictatuur, voedselcrisis; Australië: politie schiet met rubberen kogels, opstanden, en onze media zwijgen.
Op 11 september is er een informatiedag met zeer interessante
gastsprekers, georganiseerd door de Stichting 11 september
en de Vereniging van Vrije Journalisten. Plaats: Conferentieoord Antropia te Driebergen.
Klik hier voor eerdere nieuwsbrieven.
Wij wensen onze lezers veel wijsheid, veel zonneschijn voor de
benodigde vitamine D en mooie lees-, kijk- en leermomenten
toe.
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Miljoenen jaren hebben
onze lichamen het best
gefunctioneerd door regelmatig te vasten. We
eten te vaak en te veel
en dat is niet goed voor
onze spijsvertering.

In Ontsuiker je brein gaat
dr. Mike Dow diep in op
hoe suiker de hersenchemie beïnvloedt. Hersenscans hebben vele
problemen geopenbaard.
1e hoofdstuk lezen?

Dr. Joe Dispenza leert je
hoe je je brein kunt gebruiken om te veranderen en je gezondheid een
boost te geven.
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1e hoofdstuk lezen?

51,00

Een schokkend en indrukwekkend werk over de negatieve gevolgen van moderne, bewerkte voeding
voor de gezondheid. Geschreven in 1939!
1e hoofdstuk lezen?
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Boek
op verzoek
0,00
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Melissa Hogenboom, wetenschapsjournalist, vertelt hoe ons brein tijdens
de zwangerschap verandert en welke impact de
fysieke verandering van
onze lichamen op ons
heeft.

In dit inspirerende boek
ontvouwt Gabrielle haar
manier om angst te laten
varen en dankbaarheid,
vergevingsgezindheid en
liefde in je leven toe te laten.

Dit boek laat je zien hoe
je brein werkt en hoe je
het zo kunt managen dat
niets je meer in de weg
staat om een gelukkiger
en succesvoller leven te
leiden.

Indien je boeken
wilt bestellen
die je niet kunt
vinden op onze
website, maar
die er wel ‘thuishoren’, laat het
ons aub weten.

Binnen een dag voegen
we ze toe op onze site.
Mail ons a.u.b. met ideeën:
info@succesboeken.nl
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Ben je een perfectionist,
een helper, een winnaar,
een individualist, een observeerder, een loyalist,
een optimist, een leider
of een bemiddelaar? Met
dit boek - gebaseerd op
het eeuwenoude enneagram - ontdek je welk
type je bent.

De verhalen en artikelen
zijn kort en prettig leesbaar. Er staat altijd wel
iets in dat interessant
is en je kennis verrijkt.
Je kunt dit boek zomaar
ergens openslaan.

20,00

Een nieuwe kijk op je relatie zal je ogen openen
en je helpen om zelfverzekerder en nauwkeuriger naar jezelf en je
relatie te kijken, zodat je
ten volle kunt genieten
van de liefde die je hebt
- of gaat vinden.

Door de dagelijkse verzorging, oefeningen en
andere tips krijg je een
betere relatie met je borsten en de rest van je lichaam, je emoties en je
geest. Je komt hierdoor
meer en meer in je kracht
te staan.

Met vriendelijke groet,
het team van Succesboeken.nl

“Laten we het ijdele gezwets wegnemen om de waarheid geboren te laten worden.”
– Socrates, Grieks filosoof (469 v.C.-399 v.C.)

