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groene dag/infonat
i nformatiebrochures rond
natuur en natuurlijk leven

Deze informatiebrochures zijn een neerslag van
de voordrachten en activiteiten

georganisrgrd door vzw Groene Dag
Ze zijn z€rer geschikt als middel tot

zelfstudie of als begeleiding voor verenigings-
activiteiten, discussiegroepen, enz.

Dez:e schriftelijke cursus behandelt de meeste
vraagstukken op weg naar een gezonde,

evenwichtige voeding. Door gesprek, discussie of
studie van het onderwerp kunnen deelnemers

kromen tot een eigen visie, zelfs als deze in
sommige opzichten sterk, afwijkt van het gangbare

voedingsgedrag.
Deze cursus maakt deel uit van een groot

geheel, nl. de opleidirrg Gezondheidsopvoeder,
en bevat informatie die iedereen die met mensen

werkt zou moeten kennen.

ln cleze serie zijn neerslagen
beschikbaar over andere

gezondheidsonderwerpen, over milieu, ecologie,
natuurlijk leven, voeding, positief denken,

ontspanning, enz.
Een volledig overzicht ervan

karn steeds bekomen worden
op eenvoudige aanvraag.

Brochure RAUW ETEN
eerste uitgave : maart 19941

herwerkt : januari 1999
laatste herwerking : maaft 2003

I nternationale l{ygi6nistische Bibtiotheek
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@ Niets uit deze brochure mag worden
vermenigvuldigd en / of openbaar

gernaakt door middel van druk,
microfilm of op gelijk welke

wijze ook, zonder voorafgaandelijke
schrifielijke toestemming

van de uitgever of de samensteller.

Het copyright berust bij :

ww Groene Dag
Leopoldlaan 119

9400 Ninove

Rauw Etell ...
ln twee woorden ligt de hele voerdingswaarheid
vervat... $inds de eerste uitgave heeft dit boek
duizenden mensen over de hele rruereld geTnspi-

reerd en gemotiveerd. Het heeft mensen aan
het denken gezet over de voeding waarop ons
lichaam recht heeft, hoe gezonclheid en ziekte
gemaakt wordt... Een boek als een levendig
getuigenis van wat voeding kan doen tegen de

kwalen van deze tijd.
Aterhov theoretiseert niet... Hij spreekt vanuit
zijn eigen praktijk - hoe pijnlijk deze ook was -,

en vanuit zijn diepe bewogenheirl.
Voor veel Nederlandstalige lezets is deze vert-
aling een unieke gelegenheid om kennis te
maken met een eenvoudig geschreven boek,
vol waarheid en overtuigingskracht.
Rauw Eten is natuurlijk eten, geheel in de con-
ditie zoals de natuur het heeft laten groeien"

Voor Hygidnisten is het een bet'estiging... voor
mensen die hun eerste stapperr zetten op het

vlak van gezondheid en op zoek ziin naar de rol

die voeding daarbij speelt, is clit een intense
"doop" die ze niet vlug zullen vetgeten.
Vandaag zijn er wereldwijd groepen die het

rauw-eten met grote klem r,'erdedigen. De

inzichten over voeding zijn sinds Bircher Benner
sterk gedvolueerd en de kloof tussen
"natuur"voeding en industrievoe*ding is er met

de jaren groter op geworden.
Rauwkost is de enige voeding dirl de naam "bio-

logisch" en "natuurlijk" met re<;ht draagt. Wai
niet rauw gegeten wordt, is door het vuur, door
de bewerking of door oxydatie ol een ander pro-

ces gedenatureerd. Rauwkost br-'v?t het "leven"

van de voeding... Maar laat Aterhov u duidelijk
maken. Het is de moeite waard !

Flauw eten / Aterhov Groene Dag-lnfonat



C,riginele uitgave :

*RAW-EATING''
A, new world free from diseaseg vices and
poisons.
T'he propagation of raw-eating is the noblest
and the most humane work in this century.

Verspreid in eigen beheer,
fuheran, lran, 1967

Vertaling Groene Dag - 1993/1994
Ferste verspreiding maart 1994

iVledewerkers voor de vertialing :
* An Van Damme (tot pag. 8)
o Stefaan De Wever (tot pag. 35)
" Myriam Vanhuyse (vanaf pag. 36)
/ Het dercle deel met getuigenissen van genezingen
en aanbevelingen van hooggeplaatste personen van
r:'veral ter wereld / zelfs van de Nederlandse konin-
gin / wercl niet vertaald.
T-.kstverwerking : Maria Getteman

llet copyright voor het Nederlands berust bij :

v;zw Groene Dag
Vereniging voor Natuurlijkel Gezondheid

'-eopoldlaran 119
9400 Ninove.

Exemplaren voor verspn:iding kunnen bekomen
'*'orden op dit adres.
ltit boek wordt samen met andere literatuur gebruikt
als basis voor de lessen en cursussen van het edu-
cratief centrum. Daarom lvordt het uitgegeven als
een lesbrochure in eigen beheer.
A.ndere literatuur over ge:londheid en natuurlijk le-
ven is belschikbaar. Op aanvraag wordt een over-
ziichtsl ijst toegestuurd.

r>yge[-ragen aan 6en die hewagen worf,en
'l'air he{aanscfwuwen van afhet nuftefoos
ir.'iferyen \ef,rog in f,ez:e wereff,...

llterhw biedt hen een missie aan...
een opf,racht om aG ontwi6,6,eftnnswer6,erJ.U
tn een vtere[d van inte{lectue[e
v'oef,in6,sana(fabeten een fnende getuige te
ziin vin f,e Eracftten alie

sZhuifen in f,e natuur.

.Rauw eten / Aterhov Gr:ene Dagrtnlonat



lnleldtng
door A.t. Hovanessian

*" Ziekten lvorden verootzaakt door de introductie van gekookte voeding
en andere giftige substanties in het lichaam.

** De enige radicale manier om ziekten te behandelen, is de inname
van gekookte voeding en andere vergiftigende voeding te stoppen.

** Koken brsrooft de natuurlijke voeding van zijn voedingseigenschappren
en verandertze in vergiftigende en schade toebrengende substanties.

** Alle wetenschappelijke gegevens over de voedingswaarde van eiwitten,
vitamines, mineralen, enz, zijn absolute vergissingen.

** Alle moeilijkheden en uitgaven, ondernomen door de hele wereldi
door het bereiden van gekookte maaltijden, zijn niets dan puur verlies.

** Rauw, plantaardig voedsel zou het enige door de mens gegeten
voedingsmiddel moeten zijn.

** De menselijke voeding zou uitsluitend uit levende cellen moeten beslaan.
Gekookte voeding is de algemene oorzaak van alle menselijke ziektr:.

*" Rauw-eten bevrijdt de mensheid van al haar ziekte en verlengt de levensduur
van iedereen tot 150 - 200 jaar.

** De ergste van alle misdaden is een pasgeboren kind
te gewennen aan gekookte voeding.

n* Het vuur van de keuken verbrandt en vernietigtTS o/o

van het werk van de landarbeider.

* Kanker is de dochter van de kookpot.

* Geef een kankerpatiiint elke dag 1000 g. verse en rijpe vruchten, gespreid over de dag. Dit is
voldoende om de zieke overeind te houden, maar zo weinig dat de kanker

geen voedsel krijgt en afsterft.

Flauw eten /'Aterhov Groene Dag-lnfonat



fltauwkost : onze
ltatuurlrjke voeding
4,.t. Hovannessian (ATERHOV)

Dle eerste keer hoorde ik over dit boek in 1990. ln de
boeken van Albert Moss6ni wordt voortdurend naar
Alerhov verwezen. De krar:hiige, duidelijke, niet ver-
keerd te begrijpen uitdrukkingen die u reeds kan le-
zen op de voorpagina, waren voor mij een uitnodi-
ging om op zoek te gaan naar de inhoud van dit
boek. Toevallig vond ik een eerste kopij in het Duits,
ntet een voorwoord van Helmut Wandmaker. Ook hij
heeft Atherhov veelvuldig vermeld in zijn boek
"lflenst U gezond te zijn?'Vergeet dan de kookpotl".
lntussen zijn boeken over rauwkost steeds meer het
voorwerp van mijn studie geworden, waarvan ik in
mijn boek "De natuurlijke kracht van Rauwkost" in
1992 een synthese heb gemaakt. Hoewel ik reeds
vertrouwd was met literatuur van Bircher-Benner,
nret het hoek "Levend Vcredsel" van Kristine Nolfi,
nret literatuur v
geen enkel boek zo'n inrlruk op mrj gemaakt als
']14UW-E:LEN'. Ondanks de weerstand van een
vreemde taal proefde ik meteen de rechtl'rjnigheid
van Aterhov. Geen compromissen... Zo heb ik dit
boek doorgenornen, gelezen, herlezen en, door het
gedeeltelijk z6lf te vertalen, diep ingestudeerd. Hoe
nteer ik het doornam, hoe meer ik doordrongen werd
van de waarde van dit boek. lk leefde met de ge-
dachte dat het noodzakelijk was, dit boek verder te
verspreiden en de waarheid die hierin verduidelijkt
is, te helpen verspreiden. Daarom ben ik blij dat dit
boek vanrdaag in het Nederlands beschikbaar is en
dat Vlaarnse en Nederlantlse zoekers naar gezond-
heid en levensgeluk nu d6 informatie bij uitstek kun-
nren raaclplegen en zich kunnen laten verwarmen
door de ,ondubbelzinnige gedachtengang van Ater-
hov. lk ben overtuigd dat ook 0 de waarde van dit
boek zult kunnen doorgronden; t, die zelf zult kun-
nen nagaan of Aterhov gelijk heeft of niet als hij zegt
dat de natuur op geen enkele manier te verbeteren
is en dat de kookpot de degeneratie ven onze voe=
dling is. pifERHOV heeft aran alle mensen belangrij-
ke dingen te zeggen. Op ;zestig jaar was hij invalide
ein kon nog nauwelijks enliele treden beklimmen. Hij
verloor zifn beide kinderen op een leeftijd van 10 en
14 jaar door het eten van rCode kost en een verkeer-
ile medische behandeling. Zijn dochter verbleef in
vrat hij noemde: een "hamburger"-ziekenhuis...
Siommige ervaringen in het leven zijn tragisch op
z:ich, maar voorAterhov zijn een aantal gebeurtenis-
sen een signaal geweest voor het gebruik van zijn
gezond verstand.

Zijn derde kind, ANAHIT, is een strikte, gezonde
rauwkost-eetster van 35 jaar (in 1991). Vroeger wa-
ren ATERHOV en zijn vrouw ook onbewuste kinder-
moordenaars, zoals hij ouders die hun kinderen met
dode slijmkost voeden wenst te noemen. Hij heeft er
geen plezier in, deze naam te gebruiken. Hij wenst
nooit 66n persoon te beschuldigen of te shockeren.
Hij doet alleen geen bloemetjes rond de waarheid.
Als wij deze waarheid accepteren, zullen wij de
drang voelen om ook iets te doen. Helaas is ATER-
HOV in 1990, op de leefiijd van 92 jaar, onder "mys-
terieuze" omstandigheden overleden.
Hier volgen enkele slagzinnen uit rJit boek als een
voorsmaakje van wat Aterhov ons vvil vertellen :
* Vegetaridrs en niet-vegetaridrs, dir-' proberen meer
vruchten dan normaalte eten, hebb,an de verwaand-
heid zich als rauwkosteter aan te duiden. Niemand
kan zich rauwkosteter noemen u/anneer hij nog
maar 66n gekookte maaltijd nuttigt, omdat h'tjzich zo
nooit volledig van zijn ziekten zal bevrijden !

* Medische geneeskunde is de tc,venarij van ons
"kookkost etend" tijdperk.
* Koken en ver{ijning veranderen alle voedingsstof-
fen die natuurvoeding bezit, in doder, giftige en ziek-
makende onnatuurlijke bestanddelen.
" Rauwkosteters benutten slechts 114 van hun spijs-
verteringscapaciteit, vandaar kent men geen over-
belasting.
" Verlangen naar gekookt voedsel is de grootste
zonde! Koken is de grootste dwaasheid van de men-
sen. ln de toekornst krijgen onze kinderen reeds in-
farkten en kanker voor hun menstrttatie...
" Dokters verbieden dikwijls fruit bij ,ziekte, wat totaa!
verkeerd is ! Zieken hebben juist vruchten nodig.
Juist zieke mensen verlangen naar fruit...
Laat u door dit compromisloos gesclhreven boek ver-
rassen. Dit boek werd voor het eerst in hetArmeens
uitgegeven en telde 576 bladzijde,n. Daarin wordt
vooral het kankerprobleem besproken. Later ver-
scheen de Engelse vertaling RAW HATING, die zeer
populair is geworden. De Duitse vertaling dateert
van 1992 en begint met een voorwoord van Helmut
Wandmaker. Hij publiceert hierin r:en foto van de
dochter van Aterhov, Anahit, de eerste persoon die
zich nooit met 66n of andere dode substantie heeft
gevoed.
De boodschap die Aterhov te brengen had, is hem
niet altijd in dank afgenomen gevveest. Men heeft
steeds geprobeerd hem in zijn rauwkost-propagan-
da te dwarsbomen. Enkele zogezeglde voedingsdes-
kundigen spreken dikwijls afkeurenrd over de AMIS,
de volgelingen van Aterhov, met hun natuurlijke ge-
zondheidsleer ("Natuurlijke Hygidne), die zich op de
ervaringen van ATERHOV baseren.
De "waanwijzen", die nooit zuiverer rauwkost gedu-
rende een lange periode geprobeerrd hebben, heb-
ben aan het leven van Aterhov echter een levend

Pauw eten / Atefiov Groene Dag-lnfonat



!'oorbeeld gehad van deze voedingswijze. Het vol-
staat dat zij zich vergewissen van de inhoud van dit
v'oedingssysteem en het toepassen. Meestal gaat
het niet c,rn het verlangen rle waarheid te laten zege-
v'ieren. A,chter alle arrogantie en tegenstand zit de
lagenwind van de belangengroepen die niets liever
vrensen, dan dat de chaos; en onwetendheid van de
nnassa verder blijven duren. Ddt was precies wat
Itterhov wilde overwinnen, Zijn doelwas een verhef-
fing van de mens uit zijn gedegenereerde toestand,
clie nog nauwelijks doet denken aan de perfectie,
vraarmee de mens is geschapen.
ll< heb bewondering voor <le manier waarop Aterhov
z,ijn bevindingen formuleert.
ll< wens de lezers een prettige, enthoesiasmerende
lectuur tcle. Lees het en herlees het, om gewapend
tra zijn tegen kritiek en tegenstand.
llet gaat niet om het gelijk van Aterhov, maar om het
glelijk van onze Schepper: Hij heeft alles goed ge-
nnaakt, want toen de mens geschapen was, was al-
les z66r goed. Nu zien wij dat het niet goed meer is.
Itliemand kan onbewogen blijven bij de gedachte
zelf een medeplichtige te zijn aan planetair verval.
Ein vooralte weten dat dit vervalte maken heeft met
cle voeding die men gebnrikt.
F:amilie van ATERHOV getuigde dat in het huis van
Aterhov steeds grote schalen verse vruchten op ta-
fr;l stondren. Op de vensterrbank had hij veel bakjes
nnet spruiten en kiemen van graan en een verschei-
dlenheid,yan andere zaden.

{itefaan lle Wever.
Floosdaal, voorjaar 1994

:li t,l ,i ,,*ii

\/oorwoord
van Aterhov

llet eerste deel van dit boek werd in 1963 onder de
titel "RAW-EATING" uitgegeven. ln dit kleine boek-
dleel, dat een korte samenvatting van mijn mening
bretreffende voeding behelst, heb ik b'rjna alle be-
lilngrijke aspecten van de rauwkostvoeding bespro-
ken. Het is niet nodig zich in langdradige details te
verliezen, wanneer men aian de wereld de eenvoudi-
ge waarheid wil uitleggen dat koken - een methode
dlie natuurlijke voedingsstoffen omzet in "ontvitali-
seerde" en onnatuurlijke bestanddelen - niet alleen
schadelijk is en de wetten der natuur negeert, maar
clat het de hoofdoorzaak van de meeste ziekten is !

Zlelfs de grootste onwetende ziet in dat de klassieke
schoolse geneeskunde, diie zich steunt op gekookte
l'oeding en giftige geneesmiddelen, de mensheid
opscheept met een groot aantal ziekten (in plaats
v'an de mens van ziekten te bevrijden) waartegen al-
le andere levende wezen$ op aarde immuun zijn.

Reeds na het lezen van enkele rergels betreffende
dit ondenrerp, zal de breeddenkende lezer uit zijn
lethargische gelijkmoedigheid waklrer gesehud wor-
den en de ernst van de toestand aanvoelen ...

De meerderheid van de mensen, verblind door de
dwalingen van de medische wetenschap, hebben
recht op nauwkeurige informatie.
Om deze reden geef ik in het tweerde gedeelte van
dit boek gedetailleerde verklaringen,op vele kritisehe
vragen. Tezelfdertijd heb ik van de gelegenheid ge-
bruik gemaakt om in het eerste deel enkele kleine
wijzigingen en verbeteringen aan tel brengen.

Toen de eerste oplage van het boek uitkwam, stond
de rauwkostidee nog in haar kinderschoenen. Van-
daag wordt die idee in talrijke landen in daden om-
gezet. Doordat duizenden verstandige mensen in de
gehele wereld gekookte voedingsmiddelen en giftige
medicijnen opgegeven hebben, konden zij zich van
hardnekkige ziekten bevrijden en genieten zijnu van
een leven zonder zorgen, vol gezondheid en geluk.

Wanneer een nieuwe machine of een nieuw toestel
uitgevonden wordt, zijn meestal een paar succesvol-
le testen voldoende om de waarde van de uitvinding
te bewijzen. Vandaag de dag zijn duizenden en dui-
zenden gezonde mensen in de ge,hele wereld het
levend bewijs dat rauwksst de mensheid uit de on-
barmhartige klauwen van bijna elke ziekte op aar-
de bevrijden kan !

Flauw eten / Aterhov Groene Dag-lnfonat



Dc cnlgc vocdlng yoor de mcns !i
levende vegetarische rauulrost

Hoe kwam ik tot Rauwkost ?

Deel I

kanker breiden zich in alarmerende mate uit en drei-
gen de mensheid op aarde uit te rc,eien.
lk heb mijn tijd niet verspild met het van buiten leren
van ziektesymptomen, narnen van medicamenten
en vele ingewikkelde voorschriften (die men toch zo
weinig nodig heefi), daar ik niet de bedoeling had
examen af te leggen en een titel te venrerven !
ln plaats daarvan heb ik mijn tijd, in de mate van het
mogelijke, gestopt in het bestuderen van talrijke we-
tenschapstakken en vele bronnen !,an kennis. Daar-
bij ben ik op fundamentele principes gestoten waar-
uit ik besluiten van vitaal belang kon trekken.
Het resultaat van deze achttien jaar durende studie
heb ik in een omvangrijk tweedelig boek neerge-
schreven. Het eerste boekdeel dert 568 bladzijden
telt, verscheen in 1960 in het Armeens.

ln de tijd dat men het vuur nog niet lrad uitgevonden,
voedde de mens zich - zoals alle dieren - met na-
tuurlijke en rauwe levensmiddelen. Sinds de ont-
dekking van het vuur maakte de nrens zijn natuur-
lijke levensmiddelen klaar op het vuur. Hij verstoor-
de daardoor de vitate voedingsbestanddelen, be-
roofde ze van hun waarde en voeclde daarmee zijn
lichaam ! Alle ziekten, waaraan cie hedendaagse
mens lijdt, zijn daar een gevolg varr.
Een fabriek kan slechts goed produceren indien ze
voortdurend voozien wordt van alle nodige grond-
stoffen, Het menselijk lichaam is elen meestenuerk
van de natuur. De mens is de meest complexe en
volmaaktste levende "machine'door de natuur ont-
wikkeld. Gelijktijdig met de ontwilikeling van deze
menselijke "fabriek", benutte onze wonderbare na-
tuur de zonnestralen om de nodige irauwkost voort te
brengen, die noodzakelijk is om duizenden ingewik-
kelde reaciies in ons organisme o[, een goede m€-
nier te laten verlopen. De natuur heeft deze ,'grond-

stoffen" met absolute perfectie vervaardigd, bv. in
een kleine graankorrel, granaatappelpitten, een druif
of een blad van een plant. Ze bevatten alle factoren
die noodzakelijk zijn om het levend organisme in le-
ven te houden.
ln de wereld van de materie leidt rJe kleinste afwij-
king van de grondstoffen die noclig zijn voor het
goed functioneren van de fabriek trct een catastrofe
in de productie. Evenzo veroorzaalct de kleinste wij-
ziging of waardevermindering van de grondstof, die
de natuur nodig heeft om een goerJ verloop van cje
ingewikkelde processen in het menselijk organisme
te vezekeren, een verstoring in de biologische pro-
cessen van onze organen, en de:le storingen ver-
schijnen onder de vorm van ziekten.

Rryr plantaardige voeding zou de enige voeding
ran de mens mogen zijn ! GekooKe voeding zol
eens en voor altijd uit de wereld verbannen moeten
worden. De gekookte consumptievoeding is het ver-
schrikkelijkste barbarisme in de geschiedenis van de
rnensheid, een wreedheid waarvan niemand zich
trewust schijnt te zijn en vlaaraan bijna iedereen on_
trewust ten prooi gevallen is. Hoe ridicaal deze ge-
clachte ook lijkt te zijn, toch is het de absolute *alr_
Ireid.
Dit alles werd me duidelijk, toen ik na 1g jaar studie
ern ondeaoek ervan overrtuigd werd, dat de dood
v'an mijn 10 jaar oude zoon en 14-jarige dochter
cloor onnatuurlijke voeding teweeggebracht werd.
l'{et groot aantal medische ondezoeken in lran,
F;rankrijk, Duitsland en Zwitserland, die tot doel had_
clen een specifieke ziekte in hun lichaam te ontdek_
k.en, en het voorschrijven van talrijke medicijnen,
clroegen in grote mate bij tot de dood van miln tin-d9*. Z1e vermagerden geleidelijk en hun organen
t;akelden af door onnatuurlijke voeding en giftigl me_
clicijnen.
li< had der rnogelijkheid in de geheimen van de medi-
s;che wel,enschap te doonlringen en haar goede en
s;lechte kanten steeds duidelijker te ondericheiden,
trerwijl ik niet beinvloed werrd door financidle voorde-
len (welke een arts dageliiks ontvangt).
Itlijn drijfueer was in de eerste plaats om de gezond-
heid van mijn geliefde kinderen terug te winhen; la_
trgr was rer de vurige wens, ter nagedachtenis van
rnijn kinderen, de mensheid nuttig te zijn.
E:en van de redenen waarom ik de gebreken van de
schoolse geneeskunde lrrerde begrijpen, was de
rnanier u'aarop ik aan zelfstudie deed, nl. vrij van de
clruk een academisch programma te volgen. tf neO
rne nooit door overdreven beweringen laten mislei-
clen, die met betrekking toilde medische vooruitgang
!,ooropgesteld werden, en ik heb ook nooit de fan_
trastische verhalen over het zogenaamde grote nut
l'an medicamenten geloofd !

llk heb dreze onderwerpen kritisch aangepakt, en ik
lreb me voor de tekortkomingen in de schoolse ge-
neeskunrle geihteresseed ! Daarenboven heb ik
s;teeds het feit voor ogen gehouden, dat de moder_
ne mens - ofschoon er miljoenen bekwame artsen
ern talrijke Nobelprijswinniears zijn - veel vaker aan
z:iekten lijdt, dan gelijk we$k dier.
iliekten :zoals sclerose, diabetes, hartaanvallen en
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De methodes die de mens gebruikt om de harmo-
nisch samengestelde grondstoffen die de natuur
voorschrijft om het optimaal functioneren van een
c,rgaan rnogelijk te maken, te vernietigen of te dege-
nrereren, zijn te talrijk om op te sommen. Maar juist
voor dit cloel heeft de menrs fabrieken, ovens, ketels
e,n keukens uitgevonden...
ledere verandering van de kwaliteit van natuurl'rjke
v oed i ngsstoffen heeft een u itgesproken veranderi ng
in het menselijk organisnle tot gevolg. Natuurlijke
voeding garandeert een normaal functioneren van
c,ns lichaam terwijl onnatuurlijke voeding tot slecht
functioneren leidt. Het veel voorkomen van ziekten
iri het resultaat van de talrijke veranderingen van de
brestanddlelen der natuurlijke voeding. Vooropge-
steld, dat alle door de natuur gestelde vereisten ver-
vuld worclen, kan de mens, het volmaakte wezen. bii
qoede gerzondheid een le,eftijd van 150 tot 25A jaar
Lrereiken, Gekookte voeding daarentegen dwingt het
rnenselijli organisme tot groter energieverbruik. Dat
vermoeit hem voortijdig, v,eroorzaakt ziekten en ver-
k.ort de normale duur van een menselijk leven.

\/oedingsgebonden ziekten worden in 2 groepen in-
gedeeld : directe en indirecte ziekten.
1. Directe voedsel-afhankelijke ziekten zijn dege-
ne die dcnr het overmatig eten van bepaalde stoffen
erf door gebrekkige voeding veroorzaakt worden.
\/uur en dierl'rjke voedingsmiddelen hebben een te
hoog prorteihe- en vetaandeel in de voeding tot ge-
v'olg, en brengen gelijktijrdig vermindering van be-
liangrijke voedingsstoffen met zich mee.
De wetenschap heeft tot nog toe slechts een beperkt
erantal villale stoffen gevollden, o.a. vitaminen. Zon-
eler deze kunnen we onmr)gelijk leven !

l\an de door voedsel veroorzaakte ziekten moeten
ook alle chronische en deficidntieziekten toege-
l'oegd wlrden.
Deze zirakten ontwikkelen zich uiterst langzaam en
r,'erborgen. Zolang de ziel<ten niet in hun eindstadi-
um zijn en het orgaan nog steeds functioneert, be-
s;chouwt de mens zich als gezond. Bij een gedeelte-
lijk tekort, zoals een vitaminetekort, verschijnt de
ziekte meestal niet zoals lin de leerboeken beschre-
l'en stiaajt. Er treden klachl.en op die moeilijk aan een
trepaalder ziekte toe te schrijven zijn !

il. lndirecte voedsel-afhankelijke ziekten zijn de
infectie- of de besmettelijke ziekten.
ln het rnrenselijk lichaam leven een groot aantal mi-
croben die in normale omstandigheden aan het or-
g;anisme nuttige diensten bewijzen en die onder
c;ontrole staan van verschillende soorten menselijke
oellen. Door verkeerde voeding echter zijn de gede-
g;enereerde en uitgehongerde cellen zozwak, dat de
microben - door hun overlevingsdrang - de overhand

krijgen. Daar ze niet meer onder der controle van de
cellen staan worden ze ziektevenarekkend en veroor-
zaken ze de ons zo goed gekende infectieziekten. Af
en toe verschijnt het 'microbenleger'ten tonele in
een gezond organisme waar het echter een over-
winnende afireer treft en terstond vernietigd wordt.
ln een verzwakt organisme ondendnden de micro-
ben deze weerstand niet en veroorzaken typische
infectieziekten.
ln het tweede gedeelte van mrjn Aruneens boek, heh
ik veel aandacht besteed aan de infectieziekten.
Voor het onderzoek ernaar baseerde ik mij op het
eerste deel van de verhandeling over "Pathologi-
sche anatomie en de pathogenese der menselijke
ziekten" geschreven door l.V.Davidovsky uit de Sov-
jet-Unie, gepubliceerd in 1956" I\tlet overtuigende
feiten bewijst de auteur dat niet cle microben zelf
verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van de infee-
tieziekten, maar de slechte toestancl van het lichaam
door een verminderde immuniteit. Maar, zoals elke
voorstander van gekookt voedsel, kan Davidovsky
niet verklaren hoe men immuniteit t,erug kan herstel-
len of een vermindering eryan kan voorkomen.
De vrees voor microben houdt de mens zozeer in de
ban, dat hij, om ze te ontvluchten, zijn toevlucht
zoekt in gevaarlijke maatregelen, om uiteindelijk tot
een onbevredigend resultaat te konten ! De idee, dat
het koken van rauwe levensmiddellen, de microben
zal vernietigen, is een grote fout I'an de medische
wetenschap. We kunnen de microben op deze we-
reld niet uitroeien. Ze zijn overal, zr: zullen altijd be-

staan en ze kunnen ons lichaam op velerlei manie-
ren binnendringen !

Juist door het koken van onze voeding vezwakken
we onze cellen. We verstoren in onze voeding de
natu u rlijke anti biotica d ie mieroben bestrijden.
Zelfs de artsen, die volledig achter het nuttigen van
gekookte voeding staan, tonen aan, dat vele vitami=
nen - die door het koken gewijzigd worden - anti-
bacteriEle eigenschappen vertonerr ! Als voorbeeld
zou men kunnen stellen dat dieren, die zich slechts
met afual voeden, niet eens zoveel infectieziekten
vertonen als de mensheid...

Kanker is het
onmiddellijke gevolg van
gcdegencrc€rd€ voeding.

Veel eters van gekookt voedsel denken: daar de
mens zich al honderden jaren voedt met gekookt
voedsel, is dat de normale voeding en zou het scha-
delijk zijn nu nog naar rauwkost om te schakelen.
M.a.w. : wanneer men zijn wagen steeds vult met
vervuilde benzine, went de motor hrieraan en zou de
kans groot zijn de motor stuk te mraken indien men
opnieuw zuivere benzine zou tanken !?!

Een trjdsspanne van enkele duizenden jaren is niets
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in de tijd. De mens is nog niet aangepast aan ge-
kookte voeding; dit wordt door het bestaan van vele
ziekten bewezen. Deze zietkten verdwijnen zodra de
n'rens overschakelt op rauwkost, doordat het li-
chaam op dat ogenblik n?or €€o normaal functione-
rr:n kan terugkeren.
i-let is wel zo, dat ons lichaam zich aan de voeding
probeert aan te passen, maar niet op die manier
lr/aarop de mensen het ;dch voorstellen. De voe-
dingsstoffen in ons voedsel, die voor de ontwikkeling
en het goed functioneren van onze cellen onmisbaar
zijn, worden onder invloerd van het vuur voor het
grootste deelgewijzigd of verstoord. Daarom missen
de voedingsmiddelen - die door kooklustigen als
voedzaam beschouwd worden - onmisbare bestand-
delen! ln plaats daarvan bezitten ze een overmaat
aan eiwit, vet en koolhyclraten, een veelvoud van
vrat de cel nodig heeft.
[)oordat de cellen niet op de juiste wijze gevoed wor,
den, kunnen ofirvel de cellen zich niet op de goede
nranier ontwikkelen ofwel verliezen ze hun functio-
naliteit ! l{a jaren van tekorten, komt de dag dat 66n
cf meerdere van de miljarrden cellen, die van hun
functionaliteit beroofd werden, zich definitief vrijma-
ken van het mechanisme dat de wildgroeivan cellen
b'eperkt. Op dat ogenblik maken zij zich los van het
synergetisch leven, worden autonoom en verslinden
vreefselopbouwend materiaal van de intercellulaire
vloeistof. Dit materiaal is in grote hoeveelheden
voorhanden en wordt door de normale cellen uitge-
scheiden, aangezien het hun behoefte ver te boven
gaat. Dit zijn dan de door voedingswetenschappers
zo luid [feprezen eiwitstorffen (in het bijzonder de
clierl'rjke eiwitten), vetten en alle overige stikstofhou-
clende berstanddelen. Daarrna groeien deze cellen in
een alarrnerend tempo en vermeerderen ze zich op
een ongeordende manier en vormen zweren of tu-
nroren. Deze verdringen gedurende hun groei alles
in hun onngeving en verstoren op een mooie dag dat
vrondervolle bouwwerk van het menselijk lichaam !

De naarn van dit nieuwe schepsel is "Kanke/'. Het
is de ware afstammelihg rran de kookkunst; het be-
vitijs hoe de cellen zich aan de door mensen veror-
frerde kost aangepast hebben !

lben het leven op onze planeet verscheen, werd uit
cle eenvcludigste bouwmaterialen (eiwit, vet, koolhy-
clraten) cle eerste 66ncelllge organismen gebouwd.
iloals de ingenieur een nrachine, door het toevoe-
gen van een cilinder, een apparaat of andere kleine
cletails, een nieuwe functie geeft, zo geeft de natuur,
cloor het toevoegen van nieuwe bestanddelen in
plantendeeltjes, dierlijke oh rilehselijke organen een
nieuwe functie.
tJit de werkzaamheid van plantaardig ruw materiaal
lverd het 66ncellige dierliike organisme ontwikkeld,
tot de climax: een perfect rrvonder, de mens. Juist zo-
als de mens de eerste stoomlocomotief verder ont-

wikkeld heeft tot een complexe nur:leaire reactor.
De ontwikkeling van de rnens is opgehouden bij de
ontdekking van het vuur en wat erger is, ze is met
een grote stap achteruit gegaan.
Het vuur en andere degenererende activiteiten, die
door de geciviliseerde mens werden uitgevonden,
vernietigen in de natuurlijke levensrniddelen - en bij-
gevolg in de dierlijke cellen - de hogere voedings-
stoffen, die zich hebben ontwikkeld, De hogere voe-
dingsstoffen, worden tot hun prirnitieve types terug-
gevoerd. Zij voeden zich met eenrroudig materiaal
waardoor kankercellen ongehinderdl groeien... Deze
kankercellen zijn echte specialistenr onder de primi-
tieve cellen. Voor vele biologen z4n de bouwstoffen
van het lichaam de proteTnen, namelijk zuivere
bouwstenen met een gewone structuur. Ze zijn niet
geTnteresseerd in de vele "bindmiddelen" en de tal-
rijke details die onontbeerlijk zijn voor de bouw van
een complexe "machine", dewelkr: niet aanwezig
zijn in een biefstuk of een stuk varkensgebraad !

ln het tweede deel van mijn Armeens boek heb ik bij-
na 300 bladzijden gewijd aan het onderzoek naar
het kankerprobleem. Daartoe heb ik, de verhandeling
van de beroemde Amerikaanse celonderzoeker,
E.V.Cowdry "De kankercel" (1955), getoetst, Dit is
mijns inziens het meest diepgaande werk hierover
en het bevat alle belangrijke studie:i, gegevens, me-
ningen en besluiten die afkomstig zijn van talrijke
bekende wetenschappers !

Na studie van de wetenschappelijke gegevens die ik
van cytologen ontvangen heb, heib ik aangetoond
dat kankercellen ontstaan door een tekort aan hoog-
waardige voedingsbestanddelen en gelijktijdig een
overvloed aan eenvoudig bouwmateriaal, dat een
doelloze groei der cellen veroorzaakt.

Het verlangen naar gekookte
voeding is ggen honge)r

Wanneer een persoon, die gewoon is gekookt voed-
sel te eten, zich uitsluitend met natuurlijke levens-
nniddelen probeert te voeden, bv. met honing, walno-
ten, granen, rode vruchten, salades en groenten, en
geen eetlust meer heeft, dan is op dat ogenblik het
natuurlijk verlangen van zijn lichaam gestild. Hij is
volledig bevredigd en verzadigd. 2lelfs wanneer hij
meerdere malen per dag aan zijn behoefte aan
voedsel voldaan heeft, voelt hij zich alsof hij niets
gegeten heeft en heeft hij verlangen naar een grote
schotel gekruid vlees. Dit is geen lronger meer. Er
is een prikkeling van in het lichaarn opgestapelde
vergiften. Het lichaam verlangt nog naar die 'oude'
giften! De met gekookte voeding opgebouwde cel-
len smeken naar voedsel. De ernstige rauwkosteter
voelt dit smeken dagelijks, maar negeert het en
geeft er niet aan toe.
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Lle zucht naar gekookt voedsel
is de gevaarlijkste van alle
nrensel rj ke geworonte n

De lezer zal zich waarschijnlijk afuragen waarom
gr.en enkrele van de talrijke wetenschappers en pro-
ferssoren rjeze eenvoudige waarheden ziet en waar-
om niemand ons vertelt dat het gebruik van gekookt
voedsel onnatuurlijk en gevaarlijk is. De reden daar-
van is, dat de ganse mensheid eetzuchtig is en eet-
zrlcht maiakt blind. Niemanrd maakt duidelijk dat ge-
irookte voeding een gevaarlijke ondeugd is. Het is
;riet het heftige verlangen naar een enkele substan-
ie maar de som van e€|n groot verlangen naar
duizenden substanties (en wat voor 'wonderbaar-
iijke','aangename','gewenste' substanties ...).
Bovendie,n voelt de kortzichtige gekookt voedsel
etende meRs zich beter, hoe meer het voedsel ver-
fijnd is, d.w.z" bewerkt is, wat in werkelijkheid echter
betekent rCat het volledig van zijn vitaliteit bersofd is.
De vele vvaardeverminderingen zijn de oorzaak van
een veelvoud van lichamelijke en psychische gebre-
kr:n, die z:ich uiten in het grote aantal ziekten waar-
drror de mensheid geplaagd wordt.
De mens begon te verlanlgen naar giftige substan-
ties zoals koffie, thee, eaeao, tabak, aleshol, nieoti=
n'e, opiurn, cocalne, rnerophine, enz... Dit verlangen
naar deze stoffen wordt door het gif, dat zich in het
lir:haam verzameld heeft, geprikkeld. Gekooktvoed-
srel levert een veelheid aan vergiften, die na verloop
vian tijd in verscheidene delen van het organisme af-
gezet worden zoals vb. op de wanden van bloedva-
teln en haarvaten, tussen de gewrichten, in vetcellen
enz. Zoals het heftige verlangen van een verslaafde
naar heroTne niet tot de normale tysiologische be-
hoeften van zijn lichaam behoort, zo ook is het ver-
lerngen naar gekookt voedsel, het 'hongergevoel',
geen nonnaal verlangen van het lichaam. Het wordt
door impulsen veroorzaakt, die door een met gif ver-
zadigd lichaam afgegeven worden; het is het verlan-

Een van cle ziekten die zich in het lichaam genesteld
hebben, de roep van de slimste vijanden van de
ilens. Dreze ondeugd wordt aan ieder menselijk we-
zen door zijn ouders van in de wieg meegegeven.
iltit is de reden waarom een klein kind, vanaf het
ogenblik waarop het zich van zijn omgeving bewust
urordt en begint te sprekerr, reeds de behoefte heeft
ean gekookt voedsel. Vanaf dit ogenblik en tot zijn
dood beschouM hij gekookte voeding als normaal
en zijn verlangen ernaar als een fysiologische be-
hoefte. Juist dlt verlangen houdt het kind verkeerde-
lijk voor honger.

Gekookte voeding dwingt het orga-
nisme met een drie- tot viervoudig
energieverbruik te arbeidren

Alle nlenselijke organen beschikken over een na-
tuurlijke energiereserve. Normaal functioneren ze
met een vierde van hun energiecapaciteit en bewa-
ren de rest voor bijzondere gelege,nheden of voor
wanneer men op leeftijd komt. Het aantal polsslagen
bedraagt normalerwijze 70-72 slagen per minuut
(voor rauwkosteters bedraagt dit niet meer dan 58-
62), wat bij b'rjzondere omstandigheden tot 200 sla-
gen per minuut kan verhogen.
Waar bij een normale inademing ongeveer 500 ccm
binnen- en buitenstromen, kan men dit door een bij-
zondere ademtechniek opvoeren toll3.700 ccm.
De rauwkosteter benut de capaciteit van zijn verte-
ringsorganen nauwelijks voor een vierde. Daardoor
zijn zijn organen nooit overbelast ofvermoeid. Wie
zich met gekookt voedsel voedt, vttlt zi,ln maag zo
buitenmatig, dat zijn verteringsorganen gedwongen
worden alle energiereserves in werking te laten tre-
den, en zelfs dan zijn de bijkomende toeleveringen
onvoldoende voor dit abnormale werk.
Derhalve worden mensen gedwonl;en het voedsel
te helpen naar buiten werken doorheen het spijsver-
teringskanaal, en hun darmen te prikkelen met een

toegevoegd'Afuoermiddel'. Het kanr ons verrassend
overkomen dat wij de braakneigirrgen en andere
maag- en darmsymptomen van de kookkost-eter he-

lemaal niet ongewoon vinden.
Door de overbelasting van de verteringsorganen
moeten veel organen 'overuren' maken, zo bv. het
hart, de lever en de nieren. Deze overbelasting ver-
moeit deze organen, waardoor het leven jaren ver-
kort wordt. Door de vertering van schadelijke en gif-

tige substanties bewerkt de kookkosteter zijn harts-
tochten, verlamt hij zijn maag en vertelt aan zichzelf
dat dit gevoel eigen is aan "bevredil;d zijn", terwijl in
werkelijkheid zijn cellen van honger naar essentidle
voeding kreunen. De maag van de rauweter ver-

keert in rusttoestand, zelfs wanneer hij pas gegeten

heeft en de maag vol is. Zijn lichaam is volledig be-

vredigd in de volste zin van het woord. Als iemand
die gewoon is gekookt te eten naar rauwkost wil

overschakelen, voelt hij zich in rie beginperiode
nooit bevredigd, hoeveel hij ook eet. Gewoonlijk is

de gekookt-eter in deze situatie ontevreden. Velen
menen dat zij de oorzaak voor der onophoudelijke
honger moeten zoeken in het feit dat de rauwkost
die zij eten een te geringe voedingsiwaarde heeft en

als voeding waardeloos is. Dit is een ongelofelijke
vergissing. lntegendeel, deze voedingsstoffen zijn
zowelvoedzaam als evenwichtig. De menselijke cel-
len hebben jarenlang onder gebrek geleden. De ca-
paciteit van de mensel'rjke verterinrgsorganen komt

ilauw eten / Aterhov Groene Dag-lnfonat



!'olkomen overeen met de samenstelling en de orde-
ning van hun basisbestanddelen. De maag geeft de
l'oorkeur aan dit soort voeding, verteert ze snel, effi-
ci6nt en met gemak en geeft ze dan zonder veel
rnoeite door aan de darm die er zich verder mee in-
laat. De cellen van de darm, van hun kant, zijn hon-
glerig, en vezwakt als zij zijn, absorberen zij snelde
vvaardevolle levende substanties, waarnaar zij nog
rneer verlangen. De veziekte cellen worden gene-
z.en. De uitgehongerde cellen nemen opnieuw toe in
l'italiteit. De vetcellen anderzijds beginnen door uit-
hongering weg te smelten en de ophoping van gif-
stoffen vermindert geleidelijk; het overtollige water
v'erlaat tenslotte het lichaerm.
Dan nemen normale actieve cellen de plaats van de
trage cellen in (die door traagheid en inactiviteit vet
v/aren geworden). Een gewichtsverlies van het li-
c'haam is voor de herwinning van de gezondheid en
vitaliteit een teken.
Deze feiten zullen het mernselijke hart met vreugde
ern geluk vullen. Als de voedingsstoffen van rauwe
levensmiddelen zich zullen uitbreiden over het gan-
se lichaam en uitmonden in gezondheid, stevigheid,
k,racht en energie. Het is de eerste maal in de loop
v'an zijn leven dat - hoewel zijn organen en klieren
vroeger rijkelijk voeding verkregen , pas nu alle ar-
treid lichter en aangenamer wordt. Zelfs als men
grotere hoeveelheden rauwkost tot zich zou nemen,
clan het lichaam behoeft, :zal de maag dit weer wei-
gteren en zal het signaleren met gisting. Die wordt
niet in gifstoffen omgezet zoals bij gekookte voe-
cling, of geeft geen verteringsstoornissen. ln plaats
claarvan verlaat de voeding onverteerd de maag,
gaat in de darm en verlaat dezelfde dag het lichaam,
samen met de uitwerpsekln, zonder het lichaam de
gteringste schade toe te brengen. Zo is de maag
voortdurend licht wanneer het lichaam met volwaar-
dlige voedingsstoffen verzorgd wordt.
VVanneer men dan toch kiest om gekookte voeding
tre eten, lvijst de maag uit zichzelf zulke vreemde en
ongewenrste substanties aLf. Deze liggen lang op de
nnaag, de natuurlijke honger wordt geremd en de
rrormale toevoeging van vrerteringssappen wordt stil-
gplegd. lien kookkost-eter is echter met deze toe-
s'tand ter,rreden en gelukkig, als hij zijn eetlust maar
vveet te onderdrukken, door zijn maag vol te stoppen
nnet de gedachte 'voldaan'te zijn.

De Voeding rnoet uit levende
cellen bestaan
\/olwaarclige voeding bestaat uit levende cellen. Als
cle planterardige voeding uit de tuin komt, blijft ze nog
lang fris. Een rozenknop bloeit in een vaas verder
open, terwijl graankorrels zelfs jaren na de oogst
nog ontkiemen, na ze te weken. Daarentegen zien

we dat de cellen van gedode dieren, zelfs de cellen
van de melk, eenmaal gemolken, $nel afsterven en
door omzettingsprocessen verandr:ren in vergiften.
Koken verandert cellen in uitgesproken schadelijke
stoffen.Het is een dwaling, dat de meeste mensen
menen dat dierlijk eiwit volwaardige,r is dan plantaar-
dig eiwit, zoals kortzichtige, vleesaernbiddende biolo-
gen betogen. Als we toegeven dat het dierlijke orga-
nisme plantaardig eiwit in volwaardige voedingsstof-
fen omzet, dan moet het vlees van dieren zoals bv.
wolven, vossen, honden, katten en tijgers, die zich
met deze "volwaardige" eiwitten rroeden, toch het
waardevolste voedingsmiddel z$n',1
ledere vleesaanbidder weet echter; dat precies het
vlees van deze dieren bijzonder auaar verteerbaar
is, zodat nauwelijks iemand onder hen eraan denkt
het te eten. Biologen die door hun persoonlijke in-
stelling of door hun beroep gedwongen worden naar
de voordelen van vlees te zoeken, nemen niet in be-
schouwing dat de aminozuren, de eiwit-bouwstenen,
uit eenvoudig gras, dat deze dienen gegeten heb-
ben, worden opgebouwd. Wdhrorrn heeft het orga-
nisme van de koe de mogelijkheid uit kruiden en
grassen aminozuren te bouwen? Zlou het menselijk
organisme niet soortgelijke mogelijkheden kennen,
om uit plantenvoeding de hoogst denkbare voe'
dingswaarde te puren ? Waarom l,runnen miljoenen
boeddhisten en andere mensen zonder dierlijke
eiwitten leven ?

>> Kortzichtigheid is de groof,ste fout
van de medische wetenschatr,

De grootste fout van de wetenschap, die de gekook-
te voeding aanhangt, is haar kortzir;htigheid. Ze slui-
ten hun ogen voor de problemen ein zien niet wat er
volgt, als klachten komen die een oorzaak hebben,
en waarvan men vindt dat ze te verwaarlozen zijn.
lk wil deze verklaring met enkele voorbeelden toe-
lichten. Gekookte voeding, in het bijzonder vleesvoe-
ding zit vol vergiften. Niemand neemt nota van de
chronische vergiftiging die ongemerkt verder gaat,
zelfs niet als de vergiftiging lever, hart of nieren
schaadt. Zo wordt de toestand rrogmaals toege-
schreven aan een onbekende factc,r of oorzaak. Als
de vergiftiging sterker is en met cliarree of braken
gepaard gaat, wordt ze als een verstoring van de
maag aangeduid. Onder vergiftiging verstaan art-
sen en biologen enkel di6 toestandien die het ganse
organisme aantasten en die het sllachtofier met de
onmiddellijke dood bedreigen. Hodveel onschuldige
mensenlevens werden zo reeds opgeofferd? De
mensen zien niet dat de afualstofferr van de dagelijk-
se voeding door hun aders en fijne haarvaatjes
heengaan, en zich aan de vaatwarnden vastzetten,
de doorgangen vernauwen en cle bloedsomloop
blokkeren. De kortzichtige mensen zien dit als een
onverwachte en onvoorzienbare zeak.
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De mensen nemen geen nota van de druk van de
vvatermassa's tegen een stuwdam, die een capaci-
t,eit van rniljoenen tonnen heeft. Maar als de dam
breekt, wordt dit openbarsten toegeschreven aan
enn spelend kind dat toe'vallig een steentje gooide
trogen de dam.
l,eder orgaan heeft miljoerren cellen, die in een sym-
triotische samenwerking hun werk uifuoeren. Als in
onze voeding enkele onmisbare voedingsstoffen
ontbreken, verliezen de celllen hun vitaliteit. Dan ko-
rnen de reservestoffen aan bod, maar die raken snel
uitgeput. Zolang een orgaan zijn werk enigzins
cloet, zien de kortzichtige mensen niet dat rode licht.

Itls het zijn werk niet meer juist uitvoert, zeggen we
clat het ziiek is en nemen toevlucht tot artsenijmidde-
k:n. Maar is het mogelijk rJat enkele tabletten of pil-
len de voedende voedings;middelen kunnen vervan-
gen, die jarenlang door b,ehandeling met vuur ver-
a'rietigd werden, ja, dat zij de cellen bieden wat no-
clig is om hun arbeid normaal te doen ? Als voe-
cling enliele dagen in het verteringskanaal moet
cloorbrengen, beginnen Cle massa's vlees, eieren,
troter en kaas te rotten, en veroorzaken ontstekin-

elen van de ingewanden, tnet o.m. diarree.
Tliet men een kind met eren dergelijke diarree, dan
g;eeft mern de schillen van de vruchten de schuld.
f,liemand vraagt zich af op welke manier vruchten-
s;chillen ontstekingen veroorzaken, als ze zonder
l'ervuiling of omzetting, enkele uren na de inname,
het lichaam onveranderd verlaten. De ganse trage-
clie ligt in het feit dat men$en vlees, eieren, boter en
k;aas als noodzakelijk en belangrijk achten, tenruijl zij
!'ruchten, sla en groenten afdoen als tweederangs,
clat men kan eten of ook niet ...
l,liet zelden wordt aan kinderen het eten van vruch-
ten verboden om "hun maag niet in de war te bren-
gen'-..

lreE
Zlolang mensen er niet toe,gebracht kunnen worden,
cle onnatuurlijke voeding te weerstaan, kunnen kwa-
han als verlies aan eetlust, brandend maagzuur en
verteringsstoornissen ontstaan. Deze zijn de uiter-
lifke kenrnerken van het l[chaam, dat alles doet om
cle gevolgen van de onnatuurlijke voeding te neutra-
liseren. llet is een signaall dat vertelt dat het lichaam

_qiftige stoffen produceert.
ldensen verliezen gewicht en zoeken naar middelen
om zich te versterken, en:zijnemen hun toevlucht tot
de "voedzame" maaltijdenr. Als hun organisme het
na enige, dagen totaal opgeeft, zegt de mens deze
lvereld vaarwel of zijn eetlust neemt toe. Hij begint
onvezadigbaar veel te eten, in gewicht toe te ne-
rnen, orn zijn "Gezondheid en kracht te herwinnen".
t{et organisme went aan <leze toestand en geeft zijn

strijd tegen de snnatuurlijke voedinll op. De gevaar-
lijke vetzucht begint. Door onnatururlijke voeding is

het lichaam gedwongen zich aan ter passen aan een

vezameling van verscheidene sclradel'tjke stofien,
die uit deze voeding resulteren. Er komen opstape-
ling van vet, urinezuren en ven;chillende hieruit
voortkomende derivaten, cholesterol, mincralen
zouten, restvloeistoffen, stenen, lcankergezwellen,
tumoren, inactieve parasitaire cellen, veelkemige
uitgezette cellen (Polycariocyten), ernz ... Menigmaal
verrijken deze cellen meerdere norrnale cellen, maar
deze zijn niet in staat nuttige arbeid te verrichten.
Deze "cellenmonsters" vermeerdelen zich in het li-
chaam en wekken in mensen de illusie, dat men ge-

zond en sterk is, terwijl rnen in werltelijkheid aan uit-
tering I'rjdt. De spieren worden zvuak, de organen
verzwakken. Deze "sterken, "robuuste" mensen met
hun uitpuilende buiken, dikke vette armen, welgevul-
de handen en overhangende opzvvellingen, die we

in onze wereld veelvuldig tegenkomen, zijn in wer-

kelijkheid opgepofte skeletten. Ze hebben zwakke,

uitgemergelde spieren, die men warm moet inpak-

ken. Hoe eigenaardig het ook magt klinken, zijn het
juist deze mensen die hun gezondheid en kracht

roemen. 7e z$n zofier op hun stevigheid, in het bij-

zonder op hun dikke buik.

Geen enkel medicijn kan
door koken verstoord rauw-
materiaal vervangen.
Al de medic'ljnen die algemeen toegepast worden,

zijn symptomatisch, m.a.w. ze dienen als geruststel-

lingsmiddelom de patidnten voorlopige verlichting te

verschaffen of ziektesymptomen te verminderen of
te onderdrukken. ln geen enkel geval is het hierdoor

mogelijk, de door hitte-behandeling verstoorde rau-

we voedingsstoffen te vervangen.
Menig wetenschapper verbiedt de aanwending van
geneesmiddelen. Na zorgvuldig onderzoek over 4

112 jaar, in een groot Engels disllrict, kwamen de

Peckham-biologen tot de slotsom dat slechts 9 %
van de bevolking zich over een goede gezondheid

kan verheugen. De overige 91 % waren ziek, hoe-

wel de meesten niets van hun ziekte afwisten. Na

uitvoerige klinische behandeling str:lden zijvast, dat

haast alle ziekten die behandeld vl'erden, op de be-

handeling reageerden, maar dat z:ij later een alge-
mene verslechtering van hun gezondheidstoestand

konden waarnemen. Dat wil zeggen dat medicijnen
de symptomen van de ziekte oversluieren, om niet

te spreken van de schade die zij zerlf aanrichten' wat
bovenop het reeds vezwakte orgetnisme, resulteert
in verdere verzwakking. Daarom zal niemand die

niet ziek wil worden, of die reeds biegint ziek te
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rrorden en zijn gezondheid wil terug winnen, zijn
-oop op geneesmiddelen stellen. Veel meer zou
men hlenran aHand moeten doen. Men moet na-
Xnrtufr bm leven - dit betekent: rauwkost. Dit is de
rdtre, zeke're weg, waartegen de medijnentherapie -
:nr let rnet de wrden van Bircher-Benner te zeg-
gen "ll,ftdeldirg en Bedrog'is. ln mijn ogen moet
men drt illhrsre en zelfmisleiding noemen. Artsen kun-
ren acfi snel rnan de waarheid van mijn bewering
arcrhrigen als ze hun ziekenhuispatiEnten in twee
gd{ke groepen zouden verdelen. Als ze de ene
groep rnet rnedicijnen en gekookt voedsel zouden
behardeien en de andere groep met rauwkost en
ihts anders, en dan de resultaten vergelijken zou
i'nen een normale uitslag trckomen ! Nietzsche had
medicijnen de 'Zweepslag" genoemd. lk wil mijn
vaststellingen met enkele voorbeelden over de
symptomatische medic'rjnern belichten.
Pijn is een waarschuwingssignaal dat het lichaam in
gevaar is, het hulpgeroepl van ons organisme. ln
plaats van dit gevaar juist te beantwoorden, verdo-
ven we het zenuwstelsel dlat het gevaarsignaal naar
de hersenen overbrengt. l[den gaat de stem van het
lichaam kalmeren door toervoer van vergiften. lntus-
sen neemt de ziekte een onverm'rjdelijk verloop
lrraarbij vrerdere verslijming optreedt door de nadelen
van "geneesmiddelen".
Eien ander voorbeeld: als de doorgang van onze
aders door de aanlading van schadelijke stoffen ver-
nauwd is, moet het hart meer kracht aanwenden om
het bloed door het lichaam te pompen, wat resulteert
in verhoogde bloeddruk. lrr plaats van de bloedvaten
van hun onreinheden te re,inigen, passen wij nieuwe
vergiften toe, om de zenruwen die in staat zijn de
doorgang te verwijden, te prikkelen. Zolang de wer-
king van deze vergiften duurt, vloeit het bloed nog
door de geopende bloedvaten en de bloeddruk daalt
tijdelijk. Na uitwerking kenen de bloedvaten in hun
vroegere toestand terug, nog rneer verzwakt door de
nredicijnen.
Eir bestaan geen geneesmiddelen die niet op 66n of
a,ndere rnanier schadelijke nawerkingen op het orga-
nisme hebben. Er zijn enkele publicaties over dit
tlrema velrschenen. De 6ne heet : "Reactionen auf
Azneimilttel' (1955) van Prof. Dr. Harry L. Alexan-
dier, aan de Medische Universiteit van Washington,
€in zij geeft ons een aantal waardevolle aanwijzin-
gren. Nafuurlijk worden algemene medicijnen slechts
verantwoordelijk geacht vrlor zulke extreme compli-
c;aties die het slachtoffer ten dode voeren of met
ziekte beladen. Zelfs ondanks het toegeven van zul-
k,e toestarnden, geeft men maar 66n van de duizen-
den complicaties toe. De rest blijft in het duister.
ftilen heerft vastgesteld dart ieder van de meer dan
3150.000 substanties, die, voor de bereiding van
nnedicijnen aangewend worden, complicaties kan
veroorzaken. Daaronder zijn bijzonder gevaarlijk:

penicilline, aureomycine, streptomycine, kwikzilver-
verbindingen, sulfonamiden, digilalis, entstoffen.
synthetische vitaminen, atophan, cortisone, lever-
preparaten, insuline, adrenaline en vele andere
medicijnen.
Synthetische vitamines en orgaanextracten, waar-
mee natuurlijke voedingsmiddelen vervangen wor-
den, nadat ze in de kookpot zijn verloren, kunnen
mensen doden, als ze in het lichaarn komen. Alleen
reeds in 1951 werden 324 miljoen gram, en in 1952
350 miljoen gram penicilline (zonder de andere anti-
biotica) in het bloed gelnjecteerd onn de door het ko-
ken verstoorde natuurlijke antibiotic,a te vervangen.
Na het injecteren in het lichaam doden medicijnen
duizenden mensen, meestal binnen korte tijd door
anaphylaxie terwijl men duizenden van de meest
verscheiden ziekten kan bekomen: netelroos, huid-
uitslag, jeukende huid, eczemen, purpurea, bronchi-
ale astma, polyartritis, levercyrrhrose, geelzucht,
nierontstekingen, nierverschrompeling, aplastische
bloedarmoede, bloedziekten en schurft.
De mensen zien de verantwoordeliikheid van medi-
cijnen die dood en ziekte teweegbrengen over het
hoofd. Veel meer legt men de schuld bij de overge-
voeligheid van het lichaam. Maar rrras deze overge-
voeligheid niet veroorzaakl? - Over deze vraag
heerst een veelbetekenend stilzwijgen.
Mijn arme kinderen werden meerdere keren per jaar
door zulke ziekten getroffen. Wijzelf probeerden de
fout te zoeken bij de voeding, maar de artsen, die
steeds klaarstonden met hun voorschriften, zegden
geen woord over de gevaarlijkheid van de medicij-
nen die ze voorschreven. Net zoals zovele anderen,
geloofden wij, dat er daarvoor artsen zijn, mensen
die helen en genezen, niet om ziek te maken ...
Wij waren meer dan verbaasd, dat zij beiden gelijk-
tijdig geelzucht kregen, tenruijlwe wisten dat het hier
niet om een infectieziekte ging. Vandaag kan ik niets
anders doen dan mijn gewetensbezwaren verlich-
ten, door andere ouders voor zulke gevaren te waar-
schuwen.
Het is treurig om te zien, hoe de gervaarlijkste medi-
cijnen met behulp van attractieve reclamebeelden
worden voorgesteld als weldoende dingen, die men
iedere dag kan nemen en die aan populariteit win-
nen. De medische en farmaceutische werelden heb-
ben zich ontwikkeld tot grote concerns, vervuld met
handelsgeest.
Rauwkost maakt een einde aan rnedicijnen, want
waar geen ziekten zijn, heeft men geen behoefte
aan medic'rjnen. Ziekten zijn het gelrolg van een voe-
dingsdegeneratie. Zij kunnen door de correctie van
onze voeding opgelost worden. PJle pogingen om
ziekten met medicijnen te genezen, zijn een gevaar-
lijk, zinloos experiment dat tot mislukking gedoemd
is.
Ongetwijfeld verschijnen nieuwe zirsktebeelden. Als
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glevolg daarvan zullen nieuwe serums en entstoffen
gefabricererd worden, men zal nieuwe en sterke an-
tibiotica rnaken, en wijbelanden geleidelijk in een la-
bryrint van vergissingen, oomplicaties en ondeugde-
liikheid. Op het gebied van de geneeskunde moet
z:ich een fundamentele verandering voltrekken.
ftlle eerlijke artsen zouden samen moeten opstaan
ern stappen ondernemen om de verstoring van de
rratuurlijke voedingsbestanddelen, die voor mense-
lijk genot bestemd zijn, te verhinderen.
\/oor de meeste mensen is in hun kortzichtigheid
r,auwkost ongeveer gelijk aan een voorschrifl voor
een prirnitief leven zoals dat van voorhistorische
nnensen.
ililaar voor onze beschavinrg is er geen groter gevaar
clan het koken en rafiineren van natuurlijke levens-
nniddelen. De rauwkosteter gaat de ellende uit de
weg die door beschavingsziekten wordt uitgelokt.
l-lij weigert de technische,voortgang van de bescha-
v'ing, die gepaard gaat nret devitalisatie, met een
v'erstoring van de voor mensen bestemde voedings-
s'toffen, cloor bewerking, raffinering, conserving, ko-
ken, enz,.. Andezijds wijst hij de voordelen van de
tr:chniek niet af. Zoniet zou hij ook niet kunnen be-
schikken over telefoon, zou hij geen gebruik kunnen
nnaken van het vliegtuig om te reizen, of ook geen
k,oelkast hebben om zijn vruchten fris te houden, in-
clien hij de techniek niet had.
Eieuwen lang waren mensen zo verblind en onwe-
tr-.nd, dat zij het verteren van gekookte voeding als
iets heel natuurlijks nastrelefden. Als zij nu iets ho-
ren over rauwkost, kijken ze je veelzeggend aan.
Flauwkost komt over als 'yreemd, eigenaardig, een
rariteit. Terwijl in werkelijlcheid de degeneratie van
natuurlijke levensmiddelen door koken de onnatuur-
lijkste, vreemdste en meest ondenkbare dwaasheid
ir; die in het menselijke handelen te bespeuren valt.

(3ekookte voeding en
medicijnen leiden tot vernie-
tiging van de mensheid.
\/eel reusachtige dieren hebben ooit de aarde be-
l'olkt. Ze stierven uit door milieu-vijandige omstan-
cligheden. Thans schept de mens met zijn eigen
lranden zulke ongunstige rcmstandigheden, zodat dit
z:ich op 66n of ander ogenblik zal wreken.
F)arallel met de voortgang van de degeneratie van
cle levensmiddelen verrneerderen de soorten en de
lroeveelheden ziekten. ln weinige generaties heb-
tten de mensen die aan hart- en kransslagaderstoor-
nissen of aan kanker stenven hun ziekte verworyen,
eenmaalde puberteitsleeftijd bereikt, terwijlze in de
glelegenheid waren hun geslachtsrijpheid te ontwik-
kelen.

Op grond van de snelheid waarmers de ziekten zich
tijdens de laatste tientallen jaren ontwikkeld hebben,
kunnen we zeggen dat, indien de mensen bij hun
schadelijke gewoonten blijven, het tijdstip van de
openbaring niet ver weg is. Wetenschappers die
gekookte voeding de hemel inprijzeln, lijken op han-
delaars op de rand van het banknoet, die gelukkig
zijn hun luttele franken te kunnen tellen, terwijl de
verliezen zich bij miljoenen opstaperlen.
Het eindresultaat van iedere onderneming moet
door een eindbalans aangetoond w'orden. Wij willen
zien welke zegeningen en voordelen de mensheid
heeft gekregen door de ontdekking van koken en
van medicijnen, in vergelijking met de myriaden van
de verscheidenste dieren. Niets behoedt de mens
voor het feit, dat hij als het meest r,'olmaakte wezen
van deze aarde aan de grootste verscheidenheid
aan ziekten onderworpen is, meer dan enig ander
goddelijk schepsel. Na de ontdekking van de vitami-
nes kon de mens inzien, dat men rjoor koken deze
belangrijke natuurl'rjke levensmiddelen verstoort.
Het vernietigen van de vitamines be,spoedigt het ein-
de van de waarde van een levensrniddel. Men zou
een eind moeten maken aan deze'rerstoring, en er-
over waken dat de natuurlijke levensmiddelen vrij
van veranderingen blijven. Maar c,ngelukkigerwijze
is de 'betovering'van de kookkost zo groot, dat er
zich hiertegenover zoveel verleidinrgen stellen. De
drang ernaar bezielt de wetenschap en houdt ieder-
een vast in zijn klauwen. lntussen worden de men-
sen die zich aan de kookkost vaslklampen, verleid
zich te verdiepen in de geheimste kenmerken van
de voedingsstoffen, om uit te zoeken welke bestand-
delen bij het kookproces verstoord worden, om deze
door synthetische toevoegingen te vervangen. ls
het geen dwaasheid om essentiEler, belangrijke de-
len van de voeding te verbranden of te verstoren, en
tengevolge daarvan ziek te worden, tot de rand van
het graf te staan, en dan de hoperloze wens uit te
drukken zich door bedrieglijke maertregelen te laten
helpen ?
We mogen niet vergeten dat de vitaalstoffen van de
voeding zich niet beperken tot de 40-50 biologisch
erkende stoffen. We hebben niet het minste idee
over de eigenschappen van deze biologische sub-
stanties en doseringen zoals wij zer in de natuurlijke
voeding terugvinden, noch kwalitatief, noch kwanti-
tatief.
Laat ons een ogenblik aannemen, dat het weten-
schappelijk mogelijk zou zijn alle ,rarianten te ken-
nen. Hoeveel voorschriften en aftificiEle ingrepen
zouden wel niet nodig zijn om opnieuw de aan een
tarwekonel onttrokken vitaalstoffen, weer kunstma-
tig toe te voegen, om nog te zwijgen van de ongelo-
felijke kosten, die daarmee verbonrlen zijn ?
Zelfs de kookkost-voorstaande biiologen bewijzen
dat de verschillende soorten vruchten, salades,
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groenten, granen de eigenschap hebben haast iede-
re ziekte te genezen.
ililaar de mensen kunnen het niet voor waarheid
aanzien dat het mogelijk is, het organisme vrij van
z:iekte te houden, door zich vanaf de jeugd met na-
tuurlijke levensmiddelen te voeden. Alleen reeds de
gedachte de gekookte voeding vaarwel te moeten
z:eggen,'weerhoudt de meeste mensen eryan helder
na te denken. De wetenschap wordt ondergeschikt
eran de drang naar gekool<t voedsel.

/\rtsen mogen natuurlul(e voeding
niet als tijdelijk therapeuticum
\roorschrijven

Itilenig vooraanstaand meidicus verfoeit in feite de
rnedicijnentherapie, door lret feit dat de werking van
haar middelen zo teleurstelt. Daardoor distanti6ren
cleze artsen zich van deze praktijken, en zij wijden
::ich aan de grondproblemen van de Prophylaxie
(Preventle). Onder hen was ook de beroemde Zwit-
s'erse arts Dr. Bircher Benner; van wie ik verschillen-
cle hoofdstukken heb vervrerkt in mijn Armeense uit-
(faven. Hij was aan het begin van zijn medische
l,copbaan zo teleurgesteld over de therapeutische
vvaarde van de heersende geneesmethoden, dat hij
de kracht van de natuurl'ljke voedingsstoffen erken-
cle. Daarmee begaan, ging hij over op de behande-
liing van patiEnten, d.m.v. natuurlijke voeding, en
z:onder om het even welk medicament.
ileer spoedig kwam een 1;root aantal patienten van
overalterwereld, die door hun artsen zonder succes
lvaren behandeld, naar ziin sanatorium in Ztirich en
::ij werden in korte tijd door rauwkost genezen.
ldaar Bircher-Benner zag rauwkost als een thera-
peutisch instrument en niet als de uitsluitende, unie-
ke voeding voor alle mensen. Als men ziek is ge-
lvorden rdoor het levenslange onnatuurl'rjke dieet -
rran de kiinderleeftijd af - k,omt eenmaal de tijd om op
lreeft'rjd, I'erzwakt en ziek geworden, zich toe te leg-
gen op het "therapeutisc;he dieet" dat de ziekten
rnoet genezen! Deze ogenschijnlijke paradox heeft
eren achtergrond. Haast niemand - zelfs Bircher-
[]enner niet - heeft zich er ooit over bekommerd, of
heeft ooit geprobeerd te verklaren waarom kookkost
;:o'n drang is en dat de uitkomst ervan opnieuw hon-
g;er is, m.a.w. dat de kookkost niet helpt aan het bi-
ologische verlangen van de cellen.
/\ls arts had Bircher-Benner geleerd om ziekten te
trehandelen. Nibmand in de weretd heeft ooit een
honorarium betaald of zou het ernstig nemen om
zich in te zetten voor een voedingssysteem dat de
rnensheid van al zijn kwalen bevrijdt.
Op dit ogenblik hebben we te maken met tegenge-
:;telde meningen over voeding: de ene verdedigt

rauwkost, de andere gekookte voeding; de ene ver-
dedigt het vegetarisme, iemand anders de dierlijke
voeding. Wetenschap is toch geen politiek! De
mens, met z'ljn verkeerde instellingen, heeft niet het
recht zijn vergissingen en verkeercle meningen aan
kinderen op te dringen. Het is in onze tijd een nood-
zaak om de verschillende standpunten in een ruime
internationale en culturele context'wetenschappelijk
uit te proberen, zodat men de vervalsing kan aandui-
den. Zo kan het juiste standpunt bekend gemaakt
worden, en kan het omgezet worden in algemene le-
vensgewoonten.
Eerst denken de mensen die niet in de diepte van
het probleem willen doordringen, rlat de rauwkost-
voeding iets is, dat niet snel verwelzenlijkt kan wor-
den en dat ook de mensen niet bereid zijn hun veel-
vlees-gewoonten te veranderen.
Uiteraard moeten wij eerst toegeven, dat rauwkost
de ware, volledige en natuurlijke vceding is voor het
menselijke organisme. Laat de me,nsen begaan die
hun natuurlijke levensmiddelen voortaan nog zich-
zelt of hun kinderen willen degeneteren.
Eerst moeten wij ervaringen opdoen rnet rauwkost,
om de valse meningen van de voeriingswetenschap
te corrigeren. Volgens de opvatting van deze weten-
schap zijn vele essentidle voedingsstoffen schade-
lijk, terwijl de werkelijk schadelijke als heilzaam be-
stempeld worden. Het moet klaar en duidelijk zijn,
dat in alle gevallen waarin zwakke, zieke, aan maag-
storingen en andere gebreken lijdrrnden, de rauwe
voeding verboden werd, juist deze verboden natuur-
lijke voedingsstoffen de enige z'tjn die hun genezen,
regenereren en versterken konden.
ln zulke gevallen is er geen vraag rneer, om met de
slechte gewoonten te breken. lntegendeel, de pati-
6nt verlangt naar vruchten, maar ze ontzeggen ze
hem. Hij voelt zich ziek van de grekookte voeding,
doch wij overreden hem om er nog meer van te ne-
men. Uit de hand van het kind wordt de vrucht weg-
geritst en we dringen het onze gekookte voeding op.
Met andere woorden, wij gaan het kind reeds naar
zijn problemen toe leiden, elke keer wij het dwingen
een voeding te eten die de oorzaak is van z'tjn ziek-
te. Alleen het corrigeren van zulk,e misverstanden
zal het aantal voortijdige sterften tot de helft herlei-
den. Daar men zichzelf van de juistheid van deze
vaststellingen kan vergewissen, zit er niets anders
op, dan zelf enige maanden enkel van rauwkost te
leven. Deze opdracht zal door iedere verstandige
persoon overwogen worden. Op rJeze manier kan
men de bestaande vergissingen en tegenstellingen
in mening op het vlak van voedingsprincipes voor
eens en voor altijd overwinnen. Dank zi.i rauwkost
zullen de basisprincipes van de vceding niet langer
bepaald worden door universiteiten of ondezoeksin-
stituten. Zijzullen van groeiend bellang bl'ljken te zijn
voor de ganse mensheid. Voor de man op de straat
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Kunnen cle namen van dlrizenden 'actieve' stoffen,
hun gecompliceerde formules en hun lange beschrij-
vingen, de vermoede weldaden van hun voedings-
stoffen, in drie woorden samengevat worden: rauwe
vegetarische voedingl I I

Flauwe plantenvoeding is de beste en volwaardigste
grondstof voor het mens,elijk lichaam. Rauwkost
kan een iideaal worden, losgerukt van de medische
uretenschap, een ideaal dat geen enkele weten-
schappelnjke formule behoeft, alleen gebaseerd op
logica. Zfrjn bew'rjs zijn de onweerlegbare natuunret-
ten en der ervaringen die uit de vele proefnemingen
bekomen worden.

vvu mogen de gaafheid van natuur-
Bijke lerrrensmiddelen niet verstoren.

Nlet mens;elijk lichaam is de perfectste en tegelijk de
rneest gecompliceerde machine van de wereld. Nog
beter kan men het beschrijven als een grote wereld
viaR machines en systemen, waarbij iedere cel zelf
een uiternnate complexe nnachine is die op zichzelf
nog uit talrijke andere mechanismen bestaat. Tegen-
u'oordig kan de wetenschap meer dan tienduizend
bestanddelen ontdekken in 66n enkele cel. ledere
kllier of orgaan is uit miljarden van deze cellen sa-
nrengesteld, en door de samenstelling van deze
klieren, organen, andere lichaamsdelen en het ske-
lert, omgeven door de huid, wordt het menselijk li-
chaam opgebouwd.
Dteze hoog gecompliceercle systemen moeten, om
perfect te functioneren, van grondstof voorzien wor-
en met tienduizenden v'erschillende substanties.

Elke substantie heeft zijn specifieke rol te vervullen
in het menselijk lichaam. Al deze substanties wor-
den met de hulp van het zrrnlicht opgebouwd en ge-
stockeercl.
Een zaad, een blad of een graankorrel bevat alle
v'oedende bestanddelen die voor het leven noodza-
kelijk zijn. Hoewel deze bestanddelen in verschillen-
de planten in meerdere op:zichten qua samenstelling
of internel opstelling varidren; toch stoort het niet.
lllun beslanddelen gaan tleel uitmaken van het li-
chaam, dlat ze afbreekt en wederopbouwt. De ene
substantie wordt in een anrdere omgezet. Het orga-
nisme karn verschillende bouwstoffen volgens zijn
behoefte veranderen. Ontbreekt er ergens een che-
misch element, dan kan het dit niet door een ander
vervangen.
in het laboratorium kan meln bv. in klaver geen grote
hoeveelheden calcium, viilamines of proteTnen ont-
dekken. 'Ioch zorgen klaver en doodgewoon gras
voor dieren voor alle vitaminen en minerale zouten.
i-llieruit bouwen dieren een krachtig skelet, vlees en
vet. ln plaats van melk, boter, kaas, hersenen, lever
en vlees, wat mensen aanbevelen als bronnen voor

calcium, fosfor en "volwaardige" r,'iwitten, kunnen
enkel en alleen planten aanbevolen worden. Van de
plantenvoeding en enkel daaruit komen deze opti-
male substanties.

Daarorn is het zinloos en gevaarlijk om te verklaren
dat deze of gene voeding rijk is aanr (sommige) vita-
mines, terwijl andere meer minerale bestanddelen
bevat.
Zulke inhouds-speculaties zijn sowieso zonder enig
nut en brengen mensen in de war.

De hoofdfuncties van de voedingsbestanddelen in

het lichaam zijn drievoudig :

1/ bouwmateriaal voor de ophoutv en de regene-
ratie van de cellen.

2/ levering van noodzakeliike energie om de cel'
Ien in beweging te brengen en httt lichaam op fe
warmen.

3/ vooniening van de cellen van elementaire
g ro n d stoffe n, n a a dza kel ii k v o o r l\ u n we rki n g.

Het is ciringend nodig dat wij met ons lichaam even
zorgvuldig omspringen als een fabrikant met zijn fa-
briek. We moeten ons lichaam voorzien van onge-
schonden levensmiddelen in dezerlfde uitgebalan-
ceerde verhoudingen waarin de nal,uur ze aanbiedt.
Het ontbreken van een bepaald berstanddeel werkt
steeds nadelig voor de opbouw en het functioneren
van het lichaarn.
Hoe behandelt de beschaafde mel'ls tegenwoordig
zijn lichaam? Hij leidt een losbandig leven; hij ver-
brandt, doodt en vernietigt zijn voeding, en dan vult
hijzijn maag boordevol met dode en giftige substan-
ties, die nog slechts weinig van de duizenden voe-
dende stoffen bevatten. Zokan de rlpname van een

bepaalde voedingsstof de normale behoefte van zijn
orgaan honderdmaal overschrijden, terwijl er tegelij-
kertijd een tekort kan zijn aan andr:re bouwstoffen.
Uit gekookt vlees, wit brood, macaroni, rijst, koeken,
boter en margarine worden parasiitaire cellen rnet

een ingewikkelde structuur gebouwd.
De kookkost-eter lijdt onder zijn getvicht.
De wetenschap kan aantonen dat v66r 50, 100 of
200 jaar, de menselijke ziekten V,oor?l met uitge-
sproken magerheid gepaard gingen. ln die tijd had-
den de mensen een grotere afuererkracht en het
menselijk organisme was in staat onnatuurlijke voe-
dingsstoffen weerstand te bieden. Om te verhinde-
ren, dat abnormale hoeveelheden schadelijke stof-
fen werden vastgezet, reageerde het lichaam met
geremde eetlust, diarree, braken en andere bezwa-
ren. ln de loop der jaren heeft de rnens zich echter
gebogen voor de onophoudel'rjke toevloed van gede-
genereerde voeding, en heeft hij zich "aangepast".
Wijzien onze dikke baby's met bolle wangen.
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VVij zien nog weinig slanke mensen en de wereld is
crV€rvol van lelijke, onnatuurlijk dikke mensen.

l-leden rruorden vele kinderen al geboren met een
brallast van waardeloze, inactieve cellen. De niet be-
ter wetende ouders zijn trots op hun dikke baby met
zijn pafferig aangezicht. \/aak neemt die dikte zo'n
omvang aan dat diegenen, die de ware toedracht
k,ennen, eryan schrikken. Daarenboven worden zul-
ke "rnonsters" op de verperkkingen van babyvoeding
arfgebeeld als voorbeeld van een goede gezondheid.

l-let menselijk lichaam spernt zich onvermoeid in om
Cle ongeremde vermeerdering van parasitaire, nutte-
loze cellen onder controle te houden. Zulke cellen
vrorden over alle plaatsen van het lichaam verdeeld,
brv. in de onderste en bovenste ledematen, rondom
dle kin, onder de huid van de buik en de heupen en
crp andere plaatsen. Zo kan het gebeuren dat er cel-
len aan deze controle ontsnappen om zich uit het al-
gemene levensverband atf te zonderen, onafhanke-
lijk wordern, een eigen leven leiden en zich grenze-
kros vernneerderen. Zeer dikwijls slaagt het lichaam
errin om groepen van deze cellen op een bepaalde
prlaats in te kapselen zodat men verdere uitbreiding
verhindent. De hieruit ontstane aanwas wordt "goed-
arardig weefsel' of een "goedaardige tumof ge-
noemd en moet van normaal weefsel onderscheiden
vrorden. Dankzij verschillende vertakkingen groeit
lrij doorhraen verschillende lichaamsdelen om aan ei-
vvit (vnl. dierlijk eiwit) te komen. Nu spreken wij van
"boosaardig weefsel" of er:nvoudiger over "kanker".
lVe moeten uitdrukkelijk vermelden, dat het koken
rriet de enige oorzaak is van het waardeverlies van
levensmiddelen. Wit meel en gepolijste rijst zijn ook
glevaarlijk als ze rauw gegeten worden. Zelfs ge-
clroogd stro is geen volwaardige voeding, zelfs al
k:an men er levende wezens mee in leven houden.
Eien tarwestengel met de aar kan een perfecte voe-
cling zijn als hij in de zomer groen en in de winter ge-
clroogd verteerd wordt. Vbor de koe en het schaap
kan het schorre gras uit de bergen niet als de idea-
le voeding aanzien wordr:n. Deze dieren zijn door
hun aanpassing aan de vrije natuur in staat dat te
erten. lnclien zijover betene omstandigheden zouden
hreschikken, zouden zij zich liever voeden met fris-
groene grassen, bladeren, vruchten en groenten.
Omwille van deze afirijkirrg treden ook onder deze
dieren ziekten op, vooral door het ingrijpen van de
rnens, die hun niet de juiste voeding verschaft. Daar-
cloor ontbreken in de voerJing substanties die noch-
tans noodzakelijk zijn.
Ondanksi alles z'rjn de organen van grasetende die-
ren niet iaan ZUlke gevaren blootgesteld als die van
cle mensen. Zij hebben cnk niet te maken met zul-
[,re gevaarl ijke ziekteverwerkkers zoa ls wij : zij hebben
namelijk geen keuken. Zou het niet mogelijk zijn om

belastingen door de kankercellen, die mogelijkhe-
den hebben net als normale cellen, totaal terug te
brengen, indien men vruchten eet, die duidelijk arm
aan eiwit, maar rijk aan vitamines en andere waar-
devolle voedingsstotfen zijn? Geu'n geneesmiddel
op aarde is in staat deze opgave waar te maken. le-
dere poging om kanker met medicijnen en operaties
te genezen is tevergeefs en tot mislukken gedoemd.
Een verstandig mens hoeft niet aan kanker te lijden,
als hij zijn voeding niet verstoort. ,Cellen, gebouwd
uit kip met rijst, soepen, gebakken lever, brood en
boter, marmelade en zoetigheden, kunnen geen be-
hoorlijke arbeid verrichten. De actielve, gezonde cel-
len van ons lichaam ontstaan uitslluitend uit rauwe
vruchten, salades en groenten. Dit;rijn allemaalvoe-
dingsstoffen, bestaande uit duizenden subtiel genu-
anceerde substanties die op het mr;nselijke lichaam
hun natuurlijke en levende hoedanigheden over-
brengen. Deze voeding ziet de krookkost-eter als
"gelegenheidsvoeding", of ook als een niet-voeden-
de luxe. ledereen kan de schade vaststellen die
door de ouders bij hun kinderen 'wordt teweegge-
bracht, door hen te zeggen dat ze hun eetlust niet
moeten bederven door fruit te eten voor de maaltijd.
Dat betekent dat ze die duizenden verschillende
voedingsstoffen, die in hun natuurlijke toestand voor
het lichaam toch noodzakelijk zijn, rtiet moeten eten.
Men leert hen om dode, levenloze voeding te appre-
ci6ren.
De gedachte dat hun voeding rijk is aan caloriedn,
verheugt de eters van gekookte voeding. Nu is het
wel zo dat caloriedn nuttig zijn, doch slechts alleen
als ze door het lichaam optimaal benut worden. Als
het aantal spiercellen gering is, en zij bovendien
zwak en ziek z{n, geen elasticiteit hebben, blijft het
overgrote deel van de calorie6n ottbenut. Als men
het lichaam met problemen belast,'verlaten deze ca-
loriedn het lichaam ongewenst en zijn verloren. ln-
dien men een vuur in open ruimte ontsteekt, wordt
de energie ervan nutteloos opgebruikt. Maar wan-
neer dit vuur een machine in beweging brengt, dan
dient het een belangrijk doel. Wat de gekookte voe-
ding betreft, levert de eter van gekookte voeding het
drie- tot viervoudige aan calorie6n, noodzakelijk
voor de behoefte van zijn organen. De calorieEn, uit
rauwkost gewonnen, dienen hun dcplvolkomen, ter-
wijl deze voedingsmiddelen alle factoren bevatten
die voor de benutting van hun caloriedn niet mogen
ontbreken.
We beschikken over omvangrijke literatuur, die ver-
diepende informatie geeft over afzonderlijke voe-
dingsbestanddelen. Deze literatuur is niet enkel be-
schikbaar voor de wetenschappers of ondezoekers,
maar is bijzonder populair geworden.
De grote voordelen die aan afzonderlijke bestandde-
len worden toegeschreven, staan elchter los van het
feit dat wij hun integriteit met de 'uoeten treden en
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clat wij ons lichaam volleldig beroofd hebben. Het
s;tadium van de afzonderlijke bestanddelen is nog
s;teeds in ondezoek. ln deze beginfase ontglipt ons
veel kennis van het menselijk leven. ln wetenschap-
prelijke kringen is men geneigd zich tot dit stadium te
treperken en alle pogingerr om meer te weten te ko-
rnen over de afzonderlijke bestanddelen, bv. dier-
lijke eiwitteR, synthetische vitamines en mineraal-
s,toffen ziljn nutteloze proefnerningen. ln ieder geval
rnogen wij nooit onze toevlucht nemen tot kunstma-
tiig aangemaakte bestanddelen, tenrvijl wij volop be-
schikken over wonderlijke natuurlijke levensmidde-
len. Geen enkele voedirrgssubstantie, ingenomen
onder grei'soleerde vorm, kan voor ons voor 66n of
ernder doel nuttig zijn. Het zal de plicht van artsen en
triologen zijn, de mensen iaan te moedigen, zo nodig
tre dwingen, hun levensmirldelen nooit onder gesplit-
site vorm te gebruiken. Alle voeding moet steeds vol-
ledig gebrruikt worden, in l"raar natuurlijke samenstel-
ling en met haar levende e;ellen. Zijzullen nooit meer
over het nut van de afzorrderlijke voedingsbestand-
clelen spreken, zonder de nadruk te leggen op de
onontueerlijke hulpstoffen. Het is inderdaad zo dat
cle benzine voor een vliegl,uig niet zuiver genoeg kan
z:ijn, voor de mens is dat toch anders.
lVij zullen ons nooit uitlaten over de voordelen van
cleze of glene vitamine, tenwijl we zwijgen over de ge-
!'aren diel voortkomen uit het beschadigen of stoven
!'an om het even welke voeding.

l\lgemeen l€n men de ganse
voedingswetenschap samenvatten in
twee p)unten :

1l De menselijke voeding zal alleen uit levende cel-
k:n bestaan. Enkel levende voedingsmiddelen uit le-
!'ende cellen hebben alle eigenschappen die nood-
z:akelijk zijn om het lichaam te bevredigen. De mens
i:; geen iaasvretend dier. H'rj kan geen vleesvreter
z:ijn , geern vlieg in de lucl"rt vangen en levend verte-
ren, of geen prooi in stukken rijten zoals een wild
clier en het met ingewandren en al verslinden.

2'.1 De natuur verschaft een rijkdom aan planten. De
l'olwaardigste planten geschikt voor voeding, zijn de
!'ruchten, de groene groenten, salades, granen en
vuortelgerwassen. Dieren en mensen kunnen er ge-
bruik van maken. De mens heeft de buitengewone
erigenschrap precies deze hoogwaardige levensmid-
clelen te laten groeien, met behulp van eigen ingrij-
F,en en handenarbeid. Daarom zullen mensen, wan-
neer het maar enigszins mogelijk is, deze beste voe-
clingsmiddelen voor hun vertering uitkiezen.
Door het aanbod van gekookt voedsel bevredigen
rnensen hun eetlust met drie tot vier soorten gede-

genereerde substanties. Dit is de reden van de ver-
gevorderde beroving van voed i n gscomponenten.
De mens kan zich verheugen over een schitterende
gezondheid, indien zijn voeding uiitsluitend uit rau-
we, plqntaardige levensmiddelen bestaat. Hij wordt
in die mate ziek, als hij gekookte voeding tot zich
neemt, en hij sterft voortijdig als hij van niets anders
dan zulke dode voeeiing ieefi.

Hoe ziekten ontstaarn
Neem nu 66n of andere klier, die uit 66n of twee mil-
jard cellen bestaat. Deze cellen bestaan in vele ver-
schillende soorten en iedere soort heeft zijn eigen
functie. Zo hebben we spiercellen, epitheelcellen,
zenuwcellen, en cellen voor nog talvan andere func-
ties. De hoofdfunctie van kliercellen is vooral de af-
seheiding van speeifieke vloeistoffern.
De klieren van de hsokkost-eters hebben de handen
vol, doch slechts een vierde of eern vijfde van hun
gepresteerde arbeid is nuttig. ln hun opbouw gelij-
ken cieze ceiien op eenvouciige organismen, ge-
bouwd uit eenvoudige bouwstcnen, uit proteTnen,

vetten en koolhydraten. De mens is het hoogst ont-
wikkelde embryo van een dier:van de bevruchting af
tot zijn volle ontwikkeling. Een ge,lijkaardig proces
verloopt tijdens de ontwikkeling van eenvoudige
menselijke cellen. ln de als voorberald gestelde klier,
heeft iedere cel een bijzondere opgave, die enkel
door de verzorging met speciale voedingsstoffen tot
actieve productiviteit kan gebracht worden.
De grondstof voor het functionerell kan enkel door
rauwe levensmiddelen geleverd worden. Geen en-
kele bij kan uit de nectar van gekookte bloesems ho-
ning maken !! lndien de cellen onvoldoende voe-
dingsstoffen ter beschikking hebbetn, dan vertraagt
de ontwikkeling of zij stagneert. Daaruit ontstaan on-
volkomen en zieke cellen: vetcellen, parasitaire cel-
len, boosaardige kankercellen, celwoekeringen,
veelkernige cellen, enz...
Zo verrijken de meeste cellen de behoeftige kliercel-
len helemaal niet met een natuurlijke rijkdom. De
weinige nog actieve cellen, die voor de arbeid nog
ontvankelijk zijn, hebben niet het voorrecht zich te
bedienen van stoffen uit rauw materiaal, dat nodig is

voor de afscheiding van hun vloeiritoffen. Daardoor
is de klier niet in staat haar eigen productie optimaai
te behouden. Zo wordt de klier ziek. Zulke onbevre-
digende ontwikkeling en onvoldoende functie van de
cellen kan in alle organen en syste,men voorkomen,
waaruit de grote variatie aan ziektern ontstaat.
Menigmaal is een klier of orgaan gedwongen zich
zodanig uit te zetten, dat ze zo groot wordt, dat ver-
wijdering onvermijdelijk is. ln plaats van natuurlijke
maatregelen te nemen om de blokkade en verzie-
king van het orgaan te vermijden, getroosten de ge-
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neesheft)n zich de grootst,e moeite om de woekering
te venruijderen, en zij praten met veel lof over het
door hen verrichte wonder. Voor de rauwkosteter
rnoet het duidelijk zijn, dat geen enkel medicijn in
staat is gedegenereerde cellen terug te brengen
naar de normale toestand en naar hun optimale
vaardigheid.
flauwkosteters hebben geen angst voor microben,
omdat z|,izich daartegen hebben gewapend met een
natuurlijke afi,veerkracht. Microben kunnen volledi-
ge, gezonde ontwikkelde cellen geen schade toe-
brengen, Zij grijpen slechts de zwakke en gedege-
nereerde cellen.
ln werkelijkheid dankt der gekookt-eter zijn laatste
restjes weerstand aan zijn geringe porties rauwkost,
die hij af en toe eet, meestal als toemaa$e, zonder
de werkelijke betekenis enran te begrijpen.
Gezien het organisme zijn weerstand weet te onder-
houden nret een geringe hoeveelheid voeding, vol-
s;taan zulke kleine hoeveelheden rauwkost om het
althans elen zekere tijd in leven te houden.
llegenwoordig wijzen der voedingsfabrikanten de
rrervuiling aan als het bellangrijkste probleem in de
voeding. Zij gaan door nret hun voedingsmiddelen
voor te stellen als gezonde en normale kost, als ze
maar fris, zuiver en "goed gekookt" zijn. Dat het hun
voeding aan duizenden essenti€le werkstoffen ont-
trreekt, ontgaat hen niet. Als men daarnaar vraagt,
rtertellen ze je dat je tochr ook vruchten eet? Dat is
natuurlijlri een onzinnig arrtwoord. Ziekten ontstaan
precies cloor het feit dat we de levensmiddelen in af-
::onderlijlke delen uit elkaar halen en ze dan als ge-
deeltelijk voedingsmiddel tot ons nemen, zoals het
ons uitkomt, zonder enig plan. De voedingswaarde
\ran een voeding moet niet in het grote aantal ver-
teerde voedingsmiddelen gezocht worden, maar
rrooral in de rijkdom van de bestanddelen die er deel
van uitmaken.
lienvoudig gras is rijker aan voedings- en werkstof-
fen dan een grote verscl"reidenheid aan gerechten,
die bij een uitgebreid banket aangeboden worden.
lir vindern talrijke medisr:he congressen over het
rroork6men van ziekten plaats, waar de bedienaars
rran de rnedische wetensr:hap zich aan rijk gedekte
tafels ongelofelijke maaltijden laten voorschotelen.
tJrenlang hebben zij het op hun congressen gehad
over tweederangs dingen. Zij vinden de grondstof-
fen waardevoller dan de levensmiddelen die door
het wonderbaarlijke werll van de natuur gegroeid
::ijn en die ziekten voorkomen. Zij vullen hun maag
rnet gedegenereerde, gedode lijken en van vier of
vijf eenv'oudige, krachtig gekruide, basisvoedings-
middelen. Het euvel is dat zij de natuurlijke levens-
middelen niet belangrijk erchten en zij besluiten hun
maaltijd met koffie en sigaretten, De artsen moeten
mij dezer kritiek vergeven, maar als zij logisch na-
denken, moeten zij toegreven dat dit niet de ware

voedingswijze kan zijn. Het is de hoogste tijd om en-
kele grondbeginselen duidelijk te rnaken en de ver-
gissingen op het vlak van voedingsgewoonten te
signaleren. Vroeger werden de misdadigers, die tot
de dogdstraf veroordeeld werden, in gewezen Azia-
tische landen, uitsluitend met gekookt vlees gevoed.
Gewoonlijk stierven zij dan binnen de 28-30 dagen.
Wetend dat een mens bij een volkadige onthouding
van voedsel 7 tot 70 dagen in leven kan blijven, be-
tekent dit dus niet enkel dat gekookt vlees niet alleen
een arme voedingsstof is, maar, v'eel erger, dat nl.
door de giftige stoffen uit vlees, die in het lichaam
worden opgestapeld, de mens tot de dood kan ge-
leid worden.
Het is bekend dat mensen die veel witte gepolijste
rijst eten, aan beriberi lijden. Deze ziekte kan tot de
dood of tot een groot aantal ongenrakken leiden.
Het belangrijkste symptoom is een vorm van poly-
neuritis (ontsteking van vele zenuvven). Dat is ech-
ter niet het enige ziekteteken, het irs slechts 66n van
de vele. Het is niet enkel het geb,rek aan vitamine
81 - zoals men algemeen aanneemt - dat de ziekte
veroorzaakt. Witte gepolijste rijst bevat nauwelijks
iets van vitamines. Hetzelfde geldt voor wit brood of
uit wit meel bereide gerechten. Wart betreft fabrieks-
suiker of geraffineerde vetten, zeglJen wij hetzelfde"
Deze stoffen, die de hoofdvoeding van de gekookt-
eters uitmaken, zijn de hoofdoozaken voor voortijdi-
ge dood. Toch hebben velen de rarare oorzaak niet
ingezien. Zij zagen wel de diarreer, de infectieziek-
ten, reuma, jicht, arteriosclerose, diabetes, hartaan-
val, kanker en talrijke andere ziekteln; en vonden het
erg op "die leeftijd" van 66n jaar, rsoms op vijf jaar,
tien, twintig, vijftig of zeventig jaar... Ooit... na een
aantal jaren gebrui k van gemengder voedingsstoffen :

rauwkost en gekookte voeding, en afhankelijk van
de graad waarin men rekening ntoet houden met
een overge€rfde weerstandskracht. Als gevolg van
een valse voeding, hebben vele moeders geen melk
om hun baby's te voeden. Daarom gaan ze over op
sunogaten. Zij voeden hun kinderen met poeder-
melk, koekjes, wit brood en thee. De kinderkliniekerr
en weeshuizen zijn vol met kinderern vol huiduitslag,
vetzucht, magerzucht en vele ande,re ziekten als ge-
volg van zulke kunstmatige voeding.
Het volstaat meestal, zulke kinden:n dagelijks twee
glazen vers geperst vruchtensap te geven, en ze ge-
nezen binnen de 14 dagen. Maar de voedingsver-
slaafde didtisten verkiezen liever om af te zien van
fruit en zij voeren p'rjnlijke ondezoeken op de kinde-
ren uit. Zij verleiden de kinderen efoe zich met poe-
dermelk, vleesextracten, kunstmatige vitamines, en
verscheidene medicijnen te laten behandelen. Zij
verachten de harmonische opboulv van de voeding
die ons van nature gegeven wordl, en experimente-
ren op de lichamen van deze kinderr€o ffi€t hun frag-
mentarische kennis, zoals zij deze in hun laboratori-
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um hebbren ontdekt. Als:zulke kinderen niet op een
of ander moment met natuurlijk voedsel worden ge-
holpen, sterven zij zeker.'Ioch staan de didtisten de
liinderen niet toe om rauwe vruchten te eten. Zrj ge-
loven dat de atakke magen van de kinderen de
rauwkost niet zullen verdrcgen of - in het beste ge-
val - zal 

'de 
vraag naar vruchten het de ouders moei-

lijk maken. De meeste ouders weten niet beter dan
de vruchten te bezien als een onnodige luxe, zonder
iets van 'waarde. lk ben er zelf getuige van geweest
dat de kinderen in de mrseste ziekenhuizen volge-
stoptwenden metvlees, koeken, poedermelk, suiker,
thee, margarine, rijst, wit brood, kunstmatige vitami-
nes en medicijnen in capsules of ouwels. Een vruch-
tensappers, evenmin als de aankoop van vruchten
is niet voorzien. Dat is nu eenmaal niet verplicht.
Duizendren kinderlijken w:rden zo ooit uit de hospi-
talen gedragen maar niernand wijst de onnatuurlijke
voeding aan als verantwoordelijke voor de sterfge-
vallen.
lk heb ooit geprobeerd berroep te doen op het men-
selijke gevoel van de arltsen: ga deze toestanden
rnet ovenleg tegemoet ! lk vraag aan alle universi-
teitsprofessoren en alle 'yerantwoordelijken en ge-
::ondheidsministeries uit alle landen, of zij, - op wel-
ke manier ook - wel bezorgd zijn over de volksge-
:rondheid en het welzijn? Als dat zo is, moeten zij er
;tonder tijdverlies werk van maken. Mijn ondezoe-
ken zijn geen lege hypothesen zonder bewijsbare
leiten die ik niet als resultaat van proeven op Guine-
se biggetjes aanbied, nraar zijn integendeel als
voorbeeld op mijzelf en nnijn familieleden beproefd.
l'let beste middel om ziekte te voorkomen en te ge-
nezen, terwijl de levensstandaard wordt verhoogd,
ligt in de oprichting van een afdeling lnformatie, door
ieder gezondheidsministerrie, waarvan het doel is :

de mensen inlichten over de schade die door koken
veroorzarakt wordt, Verderr moet deze dienst ophel=
dering geven over de voedingsmiddelen die nauwe=
lijks vitaminen bevatten. Neem bv. wit brood, rijst,
vlees, gelraffineerde vetten, suiker, thee, koffie, alco-
holische en niet-alcoholisahe dranken. Zij zullen de
lrurgers zo ver brengen clat zij het verbruik van ge-
kookte voeding zoveel mogelijk inperken, en hen le-
ren om iin hun voedingsgewoonten ruim gebruik te
rnaken van rauwkost.
l-let zal waarschijnlijk ondenkbaar zijn om van alle
mensen ineens rauwkosteters te maken, maar het is
belangrijk dat alle mensen met de juiste voedings-
rlijze veftrouwd worden. Deze voeding is van kinds-
lreen af de beste, laat alle misverstanden en voor-
oordelen hierover vallen. De mensen moeten erop
voorbereid worden dat niet hun kippesoep, rijst,
kalfslapjes, eieren of biefstukken hun of hun kinde-
rcn gezondheid en kracht geven, maar integendeel
de gekiemde granen, wortels, tomaten, noten en
rlnriven.

lk neem mezelf als voorbeeld. Na<Jat ik 52 jaar lang
vlees en andere gekookte voeding ,had gegeten, had
ik mijn kracht verloren en kon geen twee trappen
meer opgaan, zonder buiten adem te raken. Nadat
ik nu 25 jaar van geciviliseerde voerding afstand heb
genomen, kan ik gearind en licht de bergen inlopen.

lk kan niet begrijpen op welke wetenschappelijke
gronden vele kinderhomes en kinderdagverblijven
aan de kinderen dozen met koekjers ter beschikking
stellen, volgens het zelfbedieningspri ncipe: wanneer
men wil en zoveel men wil... De dozen met zulke
substanties moeten vervangen rruorden door de
vruchtenkoryen, of door gedroogde vruchten in de
winter, waarvan de kinderen vrij mogen eten, zoveel
ze willen als ze daar zin in hebben. Danzal iedereen
zien hoe kinderen automatisch meer vruchten eten
en steeds minder gedegenereerde voeding, zodat
hun gezondheid automatisch wordt behouden.

Rauwkost zou in alle ziekenhuizen voor alle patien-
ten moeten opgediend worden en het publiek moet
over de gevolgen daarvan openbraar gelnformeerd
worden. Veranderingen moeten in alle openbare
restaurants en kantines doorgang I'inden. Zonder de
schadelijke voedingsverslavingen van de gekookte
voeding, die het lichaam gans beroven, moet het
met de tijd mogelijk zijn om de hoerveelheid gekookt
voedsel tot maximum 50% te laten dalen terwijl de
verscheidenheid aan salades en rauwe groen-
ten(moes) met het jaargetijde mee evolueert. Ver-
schillende soorten vruchten zullen dagelijks het me-
nu vervoegen.Zo worden de maaltijden rijk aan af-
wisseling en echt genoegen, terwiil bovenal de ge-
zondheid van de mensen verbeterl,, wat resulteeft in
een gezondere staatsfinanci6n, onrdat op de ziekte-
vezekering wordt bespaard.
Pas als het publiek kennis neemt van de schade die
gekookt voedsel teweegbrengt, zullen zij ziehzelf le-
ren om deze vreemde dingen te vermijden. Men zal
zichzelf kunnen rekenen tot diegenen die met inzieht
de stem van hun verslavingen sntkrachten, en die
mijn voorbeeld zullen volgen door zich volledig toe
te leggen op het gebruik van rauwlkost, en daardoor
volkomen gezondheid voor zichzelf en hun familie
verwerven en onderhouden. Mensen die alle hoop
hebben opgegeven of die ongesteld werden, verkrij-
gen binnen enkele maanden, doerr zieh te houden
aan rauwkost, een gezondheid wiaarvan ze steeds
hadden gedroornd.
Er worden steeds opnieuw boeke'n uitgegeven die
de therapeutische waarde van vercchillende vruch-
ten en groenten aantonen. Denk bv. aan druiven,
dadels, appels, sinaasappels, uien of radiizen. Zr;
tonen speciale verbruikswijzen en proberen hun be-
wijzen te omkleden onder het mom van de vooruit-
gang der wetensohap, Feitelijk zijn dlle eetbare, rau-
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\ve plantaardige levensmiddelen volwaardig en zij
hebben alle - meer of minder - dezelfde eigenschap-
pen. Aan welke ziekte een mens ook lijdt rauwkost
bevredigt de lichaamsbehoefte, z'rj regelt de orgaan-
lunctie en herstelt de ge:zondheid van de mensen.
iZulke informatie moet kosteloos openbaar gemaakt
rvorden in ieders belang.
De voedingsw'rjze van de kookkost-eter zit vol nood-
lottige tegenstellingen. Schadelijke stoffen worden
voorgesteld als onschuldig, terwijl belangrijke stof-
fen als schadelijk worden beschreven en worden
verboden. Dat wijst ero;p dat de ervaringen van
kookkoslt-eters bestaan uit ogenblikkelijke, door fa-
trrieksvoeding beTnvloede symptomen, die leiden tot
valse besluiten die door laboratorium-weetjes bijge-
trileurd zijn. Op zijn best is een proefneming met
rcuwkost, over de vele rnisverstanden, tegenspre-
kingen, fouten heen, zoals wij ze horen van de me-
dische wetenschap. Wat deze proefneming aan het
licht brengt, moet Voor eoos en voor altijd gecorri-
geerd worden. De resultaten van deze ondezoeken
rnoeten uitgebreid bekencl gemaakt worden.

lHet is een misrdaad pasgebo-
ren kinderen te gewennen
llan gekookte voeding
l\ls algemeen bekend wordt, dat kookkost onnatuur-
lijk is, dat zij de oorzaak isi van haast alle mensel'rjke
:riekten, en dat zij verslavend werkt, met welk recht
::al een lrerstandig mens tlan zijn verslavingen over-
dragen crp zijn pasgeborenen ?
\{lelk recht heeft hij om de organen van kleine baby's
te beschradigen met voeding die door het keuken-
lruur weld gedood, verbrand en verstoord ? ls het
g;een misdaad, is het in feite geen mensenmoord,
geen kindermoord? lkzelf heb mijn beide geliefde
liinderen met mijn eigen handen op deze wijze ge-
tlood, en ik ben mijde ong;ehoordheid van deze mis-
daad benrust. ln werkelijl<heid resulteren alle zon-
den, op het vlak van de voeding begaan door de ou-
ders, in kindermoord. ln deze tijd sterven slechts
lveinigenr een natuurlijke dood. Bijna alte sterfgeval-
len zijn een gevolg van zi,ekte, veroozaakt door ge-
kookte voeding, zoals men ze als kind heeft geleerd,
en zoals wij horen van on:ze ouders. Ouders die ge-
liookt eteln zouden voor ogen moeten houden dat de
verantwoordelijkheid voor de ziekte of voor de zieke-
lijke stoornissen bij hun k,inderen, uitsluitend in hun
handen rust. Zij moeten deze feiten ernstig onder
ogen zien.
De aanleiding voor kanker is de kookkost, die al aan
<le baby gegeven wordt. Ofwel vormt deze kookkost
de ziekte zelf, oflrel komt deze pas op latere leeftijd
aan het licht. Men kan natuurlijk voonrenden dat het

voor volwassen mensen zwaar is, volledig van ge-
kookt voedsel af te zien. Zolang rr voor uzelf deze
gewoonten naleeft, mag dat wel acceptabel zijn,
maar wie dwingt u het lichaam van een onschuldig
kind te treffen, het van zijn bouwstoffen te beroven
en de voeding in schadelijke subsianties om te zet-
ten, reeds vooraleer zij aan eerr baby gegeven
wordt. Deze houding tegenover onschuldige kinde-
ren is onmenselijk. Deze gewoontr:n moeten veran-
deren !

Er is geen enkel voorschrift dat ouclers verbiedt, hun
kinderen in plaats van wit brood, rijst of macaroni,
gekiemde granen te geven, honing in plaats van sui-
ker, vers wortelsap, sinaasappelsiap, appelsap in
plaats van melkdranken; rauwe vruchten in plaats
van gekookte compote; walnoten, amandelen, ge-
kiemde bonen en enryten in plaats van vlees en vet.
Met rauwkost leeft een kind gezrlnd, gelukkig en
lang, terwijl gekookte voeding tot z:iekten en voortij-
dige dood leidt. U kunt er zeker van zijn dat uw kind
in de grond van zijn hart naar rauwkost verlangt. Het
verlangt zijn voeding in een onberispelijke toestanci
en het heeft er recht op.
Als de organen van een baby van 3 of 4 maanden
reeds onregelmatig werken, schrijven veel dokters
kunstmatige vitarnines voor in plaats van rauwkost.
ln het beste geval beveelt hijaan - als een soort me-
dicament - een kleine eetlepel vruchtensap te drin-
ken, waardoor hij zowel zijn eigen geweten als dat
van de ouders geruststelt. Waarom zou een kind
aan vitaminentekort lijden, indien de moeder niet
zelf de in natuurlijke voeding aanrryezige vitaminen
verstoort ?
Sluit een ogenblik uw ogen en vergewis u van het
wonder van de natuur. Zo gauw eren tarwekorrel in
de mond wordt genornen, wordt hij opgelost in het li-
chaam. De vele verschillende werkstoffen die hij ln
zich houdt, verdelen zich in alle richtingen en vervul-
len naar hun vermogen hun speciale opgave. De
verschillende bestanddelen van de tarwekorrel ver-
vullen tienduizenden verschillendr: opdrachten en
behartigen de alomtegenwoordige biologische acti-
viteit in het organisme.
Wat gebeurt er als men wit brood eet ? Men vraagt
van de maag een abnormale arlrcid. Het brood
wordt opgelost en in nutteloze warrnte omgezet. Het
menselijk hart dat zich met rauwe granen voedt, ie
sterk in vergelijking met dat van een witbrood-eter,
dat zwak is net zoals het wit brood dat hij tot zich
neemt. Dat verklaart de toenemende hartziekten.
Als de mens tot inzicht wil komen en zich trouw met
rauwkost wil voeden, dan zal binnen afuienbare tijd,
afhankelijk van het stadium van de ziekte, geen
sprake zijn van voortijdige dood.
ln de naam van de hulpeloze kinderen roep ik de
wetenschappers, geleerden, presidenten, gezond-
heidsministeries, ouders en kindvriendelijke mensen
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in de ganse wereld op, aan dit gedrag tegenover de
liinderen een einde te stellen.
ledere dag vertraging kost duizenden onschuldige
levens. \/olwassen mensen zijn vrij in het nemen van
beslissingen, en zij kunnen gans hun leven, vrij ge-
nieten vian hun noodlottige handelingen, waardoor
z:tl langzaam zelfmoord begaan Maar wie heeft het
recht zijn kinderen te schaden met precies die voe-
dlng die ze gekookt niet lusten en met afschuw kok-
halzend inslikken? De kookkost zou de mensen niet
langer in haar greep mogen houden, en ik geloof dat
lvij rauwl<ost overwinnend tegemoet kunnen gaan.
fir zijn miljoenen mensen, die verslaafd zijn aan al-
coholen andere verslavingen, die erin slagen te ont-
lvennen en er af te blijverr.
fylijn kind is thans zes iaar (1963) en zij kan alles
weerstaan. Zij ziet andere mensen kookkost eten,
naar zitl zelf heefi daar geen verlangen naar.
\Melke rnorfine-fanaat gewent zijn kinderen vanaf de
lvieg aan een dergelijk drogeermiddel? Welk nor-
maal mensenverstand dlwingt iemand zijn eigen
zoon op te offeren en van hem een deelgenoot van
;:ijn eigen slechte gewoonite en voorkeur te maken ?
l-aten ouders hun kinderenr natuurlijk opgroeien - ge-
heel in harmonie met de natuurwetten - en hen een-
maalvol'wassen, volledig vrij om hun wilte doen, in-
dusief alle vergissingen?
l{a het leizen van deze regels, kan geen enkele ge-
voelige ouder nog enige rechtvaardiging vinden in
het feit dat "specialisten'of autoriteiten een verschil-
lend advies geven. lndiern zij doorgaan met het ne-
geren van de stem van de waarheid, dan moeten zij
ook de verantwoordelijkh,eid nemen voor het rulne-
ren van de gezondheid en de toekomst van hun kin-
deren. Menigen vergissen zich in het elementairste
inzicht, door de tienduizernden levende substanties
te vervangen door zieke cellen; uitgebalanceerde
rauwkost door gedegenereerde voedingsmiddelen;
natuurlijke levensmiddelen zoals gekiemde granen
door wit brood; groene erwten door vlees; verse
vruchten door marmelade enz ....
I3iologenr moeten bewijzen, dat de natuur zich zou
vergist hebben; indien zii ons alleen maar levens-
rniddelen in ongekookte toestand aanbiedt.
lk roep alle wetenschappelrs op, rnijn inzichten te be-
:itatigen en dit openbaarte maken; ofinrelte bewijzen
tJat, als levensmiddelen aan het vuur worden blost-
gesteld, dit zonder verlies aan voedingswaarde of
actieve stoffen of energetische waarde gebeurt; dat
tJe levende plantencellen niet verstoord worden en
dat er geen verandering in de opbouw van de be-
standdelen heeft plaatsgehad. Zij moeten verder be-
wijzen dat onze Schepper zich vergist heeft bij het
:;cheppen van onze voeding, door ze niet aan te bie-
den in een verfijnde, gekookte of gebraden toe-
stand. Zlj moeten bewijzen dat de bewerkingen in de
labrieken en keukens wetenschappelijke maatrege-

len zijn om de vergissingen van de Schepper aan te
passen en dat kunstmatige vitamines een grotere
voedingswaarde hebben dan dezer die in de natuur'
voorkomen. Kunnen zij dat niet, dern moeten de fou-
ten die tot nu toe zijn gemaakt, toegegeven worden,
en de kookkost afgeschaft. Zij zullen dan naar de
Wijsheid van de Schepper luisteren en er toevlucht
toe nemen, en zich verdiepen in de samenstelling
van natuurlijke levensmiddelen.
Laat toch diegenen die zich beschouwen als vleese-
ter, hun vlees - als zij het klaarspelen - vers en
rauw eten, zoals ook de roofdieren doen, zonder dat
de vleescellen verstoord of gedegernereerd worden.
Wij hebben niet het recht de integriteit van de rauwe
materialen, door de natuur voor het menselijk orga-
nisme geschapen, te verstoren, teruijl wij met al de
ons ter beschikking staande wetenschappelijke
maatregelen, niet eens in staat zijn het kleinste 66n-
cellige wezen voort te brengen. Als het voor ons niet
mogelijk is om met behulp van erlle ons bekende
voedingsbestanddelen, een organisme kunstrnatig
te voeden en langdurig in leven ter houden; als het
nog niet eens mogelijk is om een duizendste deel
van de substanties uit een graankorrelte ontdekken,
waar staan we dan?
Het is juist, dat een groot deel van het ondeaoek uit-
gevoerd is en dat men opmerkerlijke vooruitgang
boekt op het vlak van het herkennen van een ver-
scheidenheid aan ingredidnten. Men heeft veel be-
langrijke voedingsbestanddelen kunnen defini€ren,
maar al deze ontdekkingen zijn vanr geen grotere be-
tekenis dan de uitvinding van een sateliet.
Het onderscheid tussen kunstmal,ige vitamines en
de voedende elernenten van een g;raankorrel is van
dezelfde orde als het onderscheid tussen een kunst-
matige, door mensenhanden gemaakte satelliet en
de hemellichamen die samen onze Melkweg vor-
men. Wetenschappers die kunstmatige satelieten
maken, matigen zichzelf niet aan dat zij de ganse
Melkweg kunnen uitsluiten en ze door hun eigen ge-
maakte hemellichamen kunnen vcrvangen.
Onze beste weg is nauwkeurige siludie van de dier-
lijke en plantaardige organismen, en de arbeid var
de natuur bij te staan door gebruik te maken van de
door de natuur aangeboden middelen. Maar onde;'
geen enkele ornstandigheid moeten we het werF
van de natuur vernietigen, en het l:raehten te reeon-
strueren met miserabele preparaten en kunstmatige
vitamines.
Als we een stuk aardappel of wortel in boter leggen,
en we beginnen het te bakken, tlan beginneR wc
aan een destructief proces. Het begint onmiddellijk
te sissen, te verschrompelen, bruin te worden en uit
te drogen. En als we verder doorgaan, brandt het op
en verandert in as. De aantrekkelijke geur die onze
neus kietelt, is de rook van de verschillende waarde-
volle bestanddelen (die in rook opgaan) en dle met
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ons grote verstand lachen, en verdwijnen in de lucht.
fte termern "koken" en "bakken' mag je zeker nooit
gebruiken in de zin van bereiden, opbouwen en "ver-
beteren" zoals dat wel gebeurt. Veel meer gebruik je
deze terrnen als aanduidingen van de verwoesten-
de, ruinerende, verbrandende, dodende, buiten wer-
king stellende activiteiten waarmee de waardevolle
substanties met vitale bejtekenis veranderen in de
nreest bedroevende misderad tegen de mensheid.

Ilaby's lusten de smaak van
gekookte voeding niet.
L)e meeste mensen geloven dat ze aan kinderen het
genoegen van gekookte voeding toch niet kunnen
ontzeggen. Zulke mensen zouden zich moeten rea-
lisor€n dat, alles wel beschouwd, gekookte voeding
helemaal niet smakelUk is; ze zijn alleen maar sma-
kelijk voor de vele voedingsverslaafden, net zoals
opium de drugverslaafde schijnt te bevredigen.
Tbt nu toe is er nog niemand geweest om deze een-
voudige waarheid te zeggen, omdat sinds onheug-
li,ike tijden, niemand vrij is geweest van de drang
naar gekrookte voeding.
Ele organen van een pasgeborene zijn afgestemd op
de exclusieve samenstelling van rauwe voedings-
middelen. De baby verlustigt zich aan rauwe vruch-
ten en gnoenten. Hij eet mret volle plezier rauwe gra-
nen, aardappelen, bonen, groene erwten en linzen,
die zeer smakelijk zijn voor hem, maar voor de ge-
kookt-eterr onsmakelijk zijn. Het kleine kind beleeft
aan het eten van gekookt voedsel niet het minste
p,lezier; l'let slaat en stampt en het is met de aller-
grootste moeite dat het deze onnatuurlijke voeding
inslikt. Maar de arme eenvoudige ouders verstaan
elr niets van. Ze worden door hun eigen drang ge-
leid, en in hun bezorgdheid het kind goed te voeden,
brlijven ze het kind het nietsnuttige eten opdringen,
zodat het geen andere kans heeft dan een perfecte
verslaafde te worden. Zo ruineren ouders zijn ge-
z,ondheid en zijn geluk.
Gedurende de eerste paar jaar van zijn leven voert
eren kind een vreselijke strijd tegen het onnatuurlijke
voedsel. Dat verklaart de lalrijke kinderziekten en de
overuloedige rnaagproblemen waarmee de kinderen
z:ijn belast. Ook is er het hoge sterftecijfer bij kinde-
r,en. De haby is een nieuw gebouwde, perfecte fa-
briek. Hiij zal nooit ziek worden als we hem natuur-
lijke voeding aanbieden voor de normale voedings-
erctiviteiteln van zijn organen. De overgang naar
rauwkost is de enige weg om voor eens en voor al-
tijd, iedeneen van de vloek van ziekten te bevrijden.
De propaganda voor rau'w-eten moet beginnen bij
cle zieke mensen, pasgeboren kinderen, vooraan-
staande personen, die begaafd zijn met wilskracht
en wijsheid, en de verstandige ouders van rauw-

etende kinderen, die de verleidende en gedenatu-
reerde voeding uit hun huis zullen verbannen om de
kinderen niet op andere gedachten te brengen.
Deze inleidende periode van vrijwilllige afstand van
gekookte voeding zal duren tot warrneer de overhe-
den zich door hun verstand en hun geweten zullen
gedwongen voelen, het rauw-eten als norm te ne-
men, om zo de wil van de natuur aan de niet-verlich-
te mensheid te laten kennen. Er zal een heerlijke tijd
komen, dat rauw-eten de wereld olerheerst. ln de-
ze tijd zal het degenereren van de rauwe stoffen die
voor de menselijke fabriek noodzakelijk zijn, tot de
ergste van alle misdaden verklaard worden, en rnet
ernstige straffen bestraft worden.
De moeilijkheden bij het opgeven r,'an de kookkost-
gewoonten, kunnen niet dienen als een excuus
waarmee men zgz. nadelen ervan zou voorliegen.
Niemand probeert diefstal, inbraetk, of moord te
rechtvaardigen, zelfs al kan men deze verschrikke-
lijke plagen niet uit onze maatschappij bannen. Het
essentidle punt is dat de wetenschappers in principe
moeten instemmen om aan het publiek te vertellen
dat de ingreep van het koken van voeding verkeerd,
onnatuurlijk en gevaarlijk is, en dat het de directe
oorzaak is van ziekten.
Kookkost leidt tot eetzucht, ziekten, medische "we-

tenschap" en farmacologie. Het hrrofddoel van de
medische wetenschap is de gedegenereerde, ge-

brekkige organen van de mensen te verbeteren en
te vernieuwen. ln de plaats van de medische weten-
schap heeft de rauwkosteter zijn "Gezondheidswe-

tenschap", terwijl het verlangen moet zijn om de ko-
mende generaties van verdere degeneratie te bevrij-
den, en om een gelukkig, gezond, lang en vredevol
leven te verzekeren, nu en in de toekornst.
Alle ziekten worden veroorzaakt cloor te zondigen
tegen de natuunretten. Rauw-eten leert mensen de-
ze wetten te respecteren.

milie
Het feit dat ik thans, op de leeftijt! van 77 jaar, in
staat ben deze lijnen te schr'tjven, dlank ik aan rauw-
eten. 22 tot 23 jaar geleden was mijn hart in zo'n
vreselijke conditie dat een hartaanval onvermijdelijk
scheen. Om buiten adem te raken'volstonden enke-
le stappen, ik had niet voldoende ktacht om een em'
mer water te halen. Constipatie, indigestie, maag-
stoornissen, branderig hartgevoel, slapeloosheid,
hoofdpijn, aambeien, jicht, sclerose, hoge bloed-
druk, tachycardie (hartvang), chronische bronchitis
en frequente verkoudheden zijn lange tijd trouwe
bondgenoten geweest. Dankzij rau w-eten verdween
al dit lijden. Mijn bloeddruk verminderde van 18-20
tot 13 en mijn polsslag van 80-90 slagen naar 58-60.
Zonder de minste vermoeidheidsvrarschijnselen kan
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ik, naar Tajrish en terug wandelen (een afstand van
2'4 kilometer) in 4 uur, de bergen beklimmen zoals
een geit, zware koffers de trappen opdragen en als
ik;tijd heb, een looppas aanhouden over 12 km. als
een dagelijkse routine. lk, die eens aan chronische
bronchitis leed, en meerdlere keren per jaar griep
had, heb de laatste jaren niet de minste ziekte meer
gehad, niet 66n verkoudheid. lk heb het ganse jaar
lrr de friss;e lucht geslapen, zomer en winter, zonder
de minste aanleiding voor verkoudheid. Jaren tevo-
nrn had ik een avarejichtaanval, dat ik niet eens de
top van mijn grote tenen kon aanraken;vandaag kan
ik ze zonder enige pijn nonddraaien zoals ik wil.
U/aar in dle wereld zijn zulke resultaten behaald met
nredicijnen zoals atophan, ACTH, digitalis, bromi-
den, jodium-verbindingen, aspirine, antibiotica of an-
dere artsenijmiddelen?
Hlet hart clat per minuut nu slechts 58 maalslaat, kan
v,ele jaren lang zijn werk doen zonder te begeven.
Bij het etien van gekookte voeding is het enkel mo-
gelijk een dergelijke vermfrndering in de polsslag te
bekomen, als het hart zurak is. Maar in mijn geval is
het het natuurlijke resultaart van de regelmaat waar-
ultee mijn spijsverterin gsorganen fu nctioneren.
l-llet is van uitzonderlijke betekenis dat, telkens wan-
neer ik m[jn maag probeer te overladen met verschil-
leinde he!'en de ngryalg hc,eveelheid natuurlijke voe-
ding, deze niet lang in de maag bl'ijft, maar ineens
doordringt naar de darm, z:onder ontbinding en zelfs
zonder het produceren van ongemakkelijke gevoe-
lelns, of spijsverteringsmoerilijkheden van welke aard
ook. ln deze omstandigherden verhoogt de polsslag
nret niet meer dan vier of vijf slagen per minuut.
fulaar telkens ik probeer rnezelf te "bevredigen" met
gekookt voedsel zoals ieder "normaal menselijk we-
zen", krijg ik onmiddellijk een stijging tot 85-90 en
het duurt dagen alvorens mijn maag zijn natuurlijk
normaal gevoel herwint.
tulijn derde kind heb ik als rauweter opgevoed. Zij is
intussen 120 jaar oud, maar heeft nooit zelfs maar het
kleinste brokje gekookte v'oeding in de mond geno-
men. Haar gezondheid is de belichaming van de
perfectie. lk kan het grote onderscheid tussen een
rauwkostkind en een kool<kostkind zien. Het is ge-
makkelijker om honderd rauwkostkinderen groot te
brengen dan 66n kookkosltkind. Men hoeft zich nooit
zorgen te maken over de kinderziekten zoals koorts,
verkoudheid, diarree of constipatie of problemen
ntet het teveel of te weinig eten. Zij is zo vrolijk als
een leeuwerik en als ze honger heeft, gaat zij aan ta-
fel en bedient zichzelf met wat haar het meest belieft
te eten. Ze sBeelt, zingt en danst de ganse dag zon-
der verdriet, humeurigheid, zonder schreien en zon-
der wanorde te maken. Zij gaal om 20 uur naar bed
ern als zij enkele minuten gezongen heeft, sluit zij de
orgeo ao :slaapt als een marmot tot de volgende mor-
glen om 7 uur.

Het is bemerkenswaardig dat wij ons uit haar eerste
maanden slechts 3 of 4 gelegenherlen kunnen her-
inneren waarin zij 's nachts ontwaakle. Haar slaap is
zo diep en gezond, dat geen geluid of beweging
haar kan wekken.
Toen andere kinderen in de kleuklrschool aan de
ontbijttafel zaten, brood en kaas, brood en boter,
koeken, enz... aten, haalde zij uit haar tas de vruch-
ten die zij van thuis meegenomen lrad en at ze op.
Als we bij vrienden op bezoek waren, bekeek zij met
de grootste onverschilligheid de overvolle tafel,
waarrond de mensen zaten, om zich te vermaken
aan alle soorten pasteitjes en zoetigheden. Het ge-
beurde vaak dat zij met haar poppen en speelkame-
raadjes "kookkost-pafi" speelde, met de bordjes
van haar speelservies. Zij heeft ondanks dat nooit
de wens gehad, of is zelfs niet nieuvvsgierig geweest
om een beetje gekookt te proeven,, Zo zouden alle
rauwkostkinderen opgevoed moeten worden.
Mijn vrouw, aan wie ik nooit mijn inzichten heb opge-
drongen veranderde geleidelijk haar voedingswijze,
in het belang van het kind en haar gezondheid. Zij is
nu een complete rauw-eter en is gr:lukkig met haar
conditie. Om te beginnen is zij gerstopt met vlees
eten; later verminderde zij het aantal gekookte maal-
tijden tot e6n of twee per week. Alls het kind lang-
zaam opgroeide, werden de gekookte maaltijden
vervangen door cnkele gekookte aarrdappelen, doch
slechts bij gelegenheden. Tenslotte is zij daarmee
gestopt, toen het kind op een dag vroeg: "Van waar
komt die vieze geur, mama"? Daarna nam ze nog
alleen een dunne snede volkorenbrood, die ze uit-
zonderl'rjk nog met wat honing en ,salnoten at. (ln

deze dagen was mijn begrip over rauw-eten nog
maar in zijn beginfase. Nu is het voor mij zeer dui-
delijk dat de totale afwezigheid van gekookte voe-
ding de algemene regel zou moetern zijn, vanaf het
begin, vooral bij personen met een zwakke gezond-

heid). Tegenwoordig voelt zij het r,vonderlijke effect
van rauw-eten aan haar organism,e en is niet ver-
wonderd over de werking ervan. Detarom doet zij af-

stand van alle gekookt voedsel. AlrCeze veranderin-
gen z'rjn zonder moeilijkheid bereikt, zonder dat hier-
aan een moeilijke beslissing is te pas gekomen. Als
er in huis geen geur van gekookte voeding hangt,
wordt rauw-eten een eenvoudig feit. Dit is de weg
die door alle ouders zou moeten gevolgd worden,
die de waarde van de gezondheid inzien, en van hun
kinderen houden.

Slechte gewoonten zijn het
resultaat van kookkost

Rauw-eten maakt een eindc aan andere lasten zo-
als alcoholisme, roken, inname van mediementen
en hebzucht. Deze drang begeleidl de rauwkosteter
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net zo weinig als de duiverl zich met een engel kan
vrsrbinden. Al deze verslavingen zijn trawanten van
Ce kookpot.
lVlet rauwkost als overwinning, zal vrede in de we-
reld komen en de samenwerking tussen de naties
zral beginnen. Alle misdaden, haat, vijandschap, ar-
rogantie, nijd en beestige, neigingen van mensen,
viinden een oorsprong in kookkost. Geeft men de
krookkost op, dan kalmeren de menselijke lijdenswe-
gen, hun gedachten worden veredeld en het leven
wordt zo eenvoudig dat de mensen niet langer ge-
noodzaakt zijn om elkaar hret vlees van het lijf te ruk.
ken of hun geweten te verkopen voor een bord soep,

lrerander de onnatuurlij lre voed ings-
vuijze in de natuurli"ike voedingswijze

Vblledige rauwkost is de enige weg om de mensheid
van ziekle te bevrijden. Halve maatregelen gaven
nooit en::ullen ook nooit re$ultaten geven. ln de hui-
dige omstandigheden, met het gebruik van gekook-
te voeding, zijn alle berekeningen van de voedings-
uraarde van geen enkele betekenis.
Om het even wat de ziekte is wat de vraag naar het
dieet ook is, w'rj moeten in begrippen van "rauw" en
"gekookt' denken; van "natuurlijk" en "onnatuurlijk";
van "rgin" en "gedegenereerd".
Ele aanttevelingen dr'e ons bereiken via radia,
nieuwsbladen en andere berichten over het gebruik
van specifieke vitamines, mineralen en proteinen en
die informatie, gegevens over specifieke calorische
uraarden zijn vals, waarde{oos en gevaarlijk, vooral
a:ls zijop basis van kunstmatige pepvoeding of van
al ie rlijke oorsprong zijn.
VVat de eigenschappen van enkelvoudige voedings-
bestanddlelen betreft, moeten we er onszelf geen
zorgen o'rer maken, welke vitamines of mineralen dit
of dat vor;dingsmiddel heeft... Het is vooral de com-
binatie van de veelheid van bestanddelen, die in ie-
der deellie rauwe voeding voorhanden is. Wii moe-
ten erover waken dat niets ontbreekt aan onze voe-
ding. Dart is niet het geval als wij rauwe levensmid-
dielen etern; tegenover koorkkost, die een gebrekkige
voeding is, waarin duizenden stoffen ontbreken.
E:euwenliang hebben duizenden specialisten hun
studies gewijd aan voeditrg. Maar omdat zij alleen
erandacht schonken aan secundaire problemen en
gleen belangstelling hadden voor de verwoesting
v'eroorzaakt door het keukenvuur, hebben hun on-
clerzoeken gefaald, omdat zij een vooropgesteld re'
siultaat beoogden, erger zelfs, omdat hun talr'tjke
c;ontradicties gewoon verwarrend en desastreus zijn
l,oor de mensheid. Zelfs de vegetaridrs, die als de
rneest prcgressieven onder hen gerekend worden,
lrebben niet alleen de verwoesting van het vuur aan-
vaard, ze hebben ook wit brood en geraffineerde
siuiker toegelaten, die van alle waardevolle substan-

ties zijn verstoken. Toch moeten we toegeven dat de
vegetaridrs in het overwinnen van de onnatuurlijke
menselijke gewoonten, de grootste stap reeds heb-
ben gezet. De grootste verandering is het afstand
doen'van vlees. Van een vleesvrij dieet naar een

rauw dieet kan slechts een kleine stap zijn. Maar
toch is het deze kleine laatste stap die tenslotte
moet leiden tot de finale goal! Daanrm kan men ver-
wachten dat alle vegetariErs, van ialle strekkingen,
de principes van het rau$-eten zullen aanvaarden
en dat ze zich onder dezelfde vlag verzamelen, om
de aanvang van een gelukkig levern - de eeuwige
droom van alle mensen - in te luiden.
Als dieet-expert, had Gaylard Hauser in Amerika
een grote reputatie. Maar zelfs Haruser, progressief

als hijwas in vergelijking met andere didtisten, nam

niet in beschouwing welk een kwaad het koken doet
en daarom probeerde hij de schade,, aangebracht in

de keuken, goed te maken door rniddel van voor-
schriften. Laat ons een ogenblik voorstellen dat dit

advies nuttig was. Waar is de arbeider, de landbou-

wer of de man in de straat, in staat rJe 1,000 € te be-

talen om de informatie te bekomen, hoeveel zwarte
siroop (melasse) hij moet gebruillen 's morgens,
hoeveel gist 's avonds, of hoeveel duizend eenhe-

den van een vitamine hij dagelijks rnoet slikken?
Dit is mijns inziens niet de juiste aanpak. Het is
noodzakelijk de wereld zo grondig mogelijk ver-

trouwd te maken met onbeschadigde, levende rauw-

kost, de tegenwoordige voedingsgewoonten zo radi-

caal mogelijk te veranderen, en de aanbeveling van

bijzondere diEten of afzonderlijke vitamines een halt

toe te roepen.
Wetenschappers weten dat geen errkel mens alleen
van wit brood, witte rijst of gekookt vlees lang leeft.

Maar de eenvoudige mensen wetr:n dit niet. Naar

hun voorstelling hebben deze voedingsmiddelen
een hoge voedingswaarde. Hoe kunnen wij waar-
borgen dat onder de druk van de onrstandigheden of
door armoede, een individu zichzelll en zijn kinderen
niet waanzinnig zal voeden en logischerwijze zich-
zelf hierdoor ruiheren, door alleen dergelijke voe-

ding te gebruiken? Zelfs de meest vooraanstaande
wetenschapper, onderlegd als hij i:; op zijn domein,
is niet in staat aan de drang van zijrr eigen voedings-
verslaving te weerstaan, zodat hij zichzelf langzaam
maar zeker naar het graf voert, cf hij pleegt zelf-
moord bij de gedachte aan kanker of hartaanval"
Het volstaat niet deze idee6n in bor:ken openbaar te
maken. Het is noodzakelijk de overheid en de ver-

antwoordelijke staatsorganen te mobiliseren, om
elementaire, geplande veranderinrgen in de voe-
dingsgewoonten van het volk te introduceren.
Er moeten actieve maatregelen genomen worden

om de vergevorderde verstoring van de levensmid-
delen te verhinderen en de consumptie van rauwe,

onbehandelde voeding aan te bevelen.
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l-let finale objectief van ell< soort dieet is rauw-eten,
uraarbij het woord "dieet" zijn betekenis verliest.
F'laats voor deze uitdrukking "Natuurlijk voedsel" of
"lDe integrale rauwe basisstoffen voor de rnenselijke
firbriek'.

l(unstmatige vitamlines en mineralen:
het gelbruik stoBze'tten !

[)e relatieve hoeveelhede,n van voedingsbouwstof-
firn varidren ernstig in nettuurlijke voedingsproduc-
ten, d.w.:1. dat tegenover 66n milligram van de 6ne
b,ouwstof een duizendste van een milligram van een
a:ndere staat. Zelfs bestarTddelen die slechts in 66n
nriljoenste van een millignam voorkomen, (sporen)
z'rjn essentieel voor de menselijke fabriek, Precies
deze fijne stoffen worden in eerste instantie bescha-
digd. Men mag zich ero\/er venryonderen hoe het
nrogelijk is, dat met zulke ontoereikende grondstol
de menselijke fabriek nog niet zo snel ophoudt te ar-
beiden, z:oals dat zeker zrru gebeuren met een ge-
v/one fabriek. Het lichaam vervult zijn opdracht zeer
l;rng venler, waardoor m{3nsen besluiten dat alles
urat de eratlust stilt, voeding is.
l-let is een feit dat het mrenselijke organisme geen
gtewone fabriek is. Het isi een enorme wereld met
nriljarden inwoners, ontelbare fabrieken, een variatie
aan organismen, systemetn, opslagplaatsen, reser-
ves, enz .. Zelfs indien het organisme bijna geen
voeding verkrijgt (bv. bij vasten), kan het zichzelf
toch in leven houden tot 7l) dagen, door de opgesla-
glen reserves op te vragen.
lla het brinnenkomen in het organisme worden de
voedingsstoffen verdeeld over het lichaam door mid-
dlel van bloed, en elk van onze cellen ontvangt de
substanties die voor zijn structuur en specificiteit ge-
schikt zijn. De cellen van de klieren en de organen
nremen niets van de gedegenereerde componenten
dlie we in de gekookte voeding aantreffen. Deze cel-
len blijven wachten in honger en beproeving tot hun
nreester de stap zal zetten om zichzelf te helpen,
dloor zijn hand uit te strekken naar een stuk kom-
k,ommer, een groene salade of naar fruit.
De mens voelt de nood van de individuele cellen niet
eian, omdat, ondanks de hrcng€r van de klieren en de
organen, zijn maag vol is, zijn gulzigheid bevredigd
i:i, en hijzelf tevreden is. Maar nog tevredener zijn de
vvaardeloze, trage, inactieve cellen, die begerig de
z,ogezegde "evenwichtige bouwmaterialen", opne-
rnen. Dit resulteert in een toename van de omvang
v'an het lichaam, verkeerdelijk geassocieerd net de
gedachte aan "kacht".
Dit is de reden waarom met 50 of 60 kg. overbodiEe,
rrutteloze cellen, maar slechts enkele honderden
grammen actieve, gespecialiseerde cellen, die een
of andere klier doen functioneren, het leven door-
gaat. Zolang de klieren en organen niet van deze

laatste actieve cellen worden beroofd, zolang kan de
mens nog op een of andere manier vegeteren op de
reserves. Als de cellen tot het laatste verbruikt zijn,
komt onvermijdelijk de dood. Dan sterft de "gezet-
te", "s{erke", "krachtige" mens door de uithongering
van zijn klieren of organen. De haftcellen verliezen
hun kracht en elasticiteit om de normale contracties
uit te voeren. Het hart probeert de situatie te redden
door het aantal cellen te vermeenleren, wat resul-
teert in hartvergroting met cellen g;evormd uit dier-
lijke proteinen en wit brood. Maardit brengt geen uit-
komst, omdat deze cellen niet de capaciteit hebben
om nuttig werk te doen en het duurt dan ook niet
lang voor dit orgaan ophoudt te bewegen.
We weten niet zeker uit hoeveel ve,rschillende com-
ponenten een graankorrel of een ainder plantaardig
organisme bestaat. Laat ons bijwijz:e van hypothese
het getal 10.000 vooropstellen. Do'or de meest ele-
mentaire natuurwetten hebben we alle reden om te
concluderen dat het benodigde basismateriaal min-
stens deze 10.000 verscheidene substanties moet
bevatten, en bij het aanbod van hert materiaal moet
erover gewaakt worden dat geen enkel beetanddeel
ontbreekt. Dit is de natuurlijke weg voor het verzeke-
ren van de normale functie van het lichaam.
Laat ons even kijken hoe het met dle halsoverkopse
didten gesteld is. Deze mensen tlrengen massa's
vertoningen en vernietigingen in de essentidle sub-
stanties en zij voeden hun lichaam met slechts een
paar van de noodzakelijke basisstoffen.
Na jaren onderzoeken, isoleren de lbiologen in boter,
kaas, lever of nieren slechts tien of vijftien verschil-
lende substanties. leder mens kan eigenlijk uit zich-
zelf weten dat deze en gene voedingsmiddelen niet
kunstmatig sarnen te stellen vallen uit 10 of 15 soor-
ten vervalste, onevenwichtige, toxische, gedegene-
reerde en dode substanties, en dat uit de in rauw
materiaal voorhanden zijnde soorten er 9990 ontbre-
ken. Daardoor zijn deze kunstmatige voedingsmid-
delen onevenwichtig, ontoereikend, schadelijk en
gevaarlijk. Het gebruik hiervan kan aan niemani
aanbevolen worden. Om zich te verantwoorden spe-
eificeert men de namen van al de substanties die zi:

hebben ontdekt in deze afzonderlijke voeding. 66'
voor 66n, en vertellen in uitgebreide bewoordlnger
de eigenschappen van naar ergen goeCounken sa-
mengestelde voedingsrniddeilen. Z. bevei'en dre aar
als nuttige, heilzarne voedrngsnndletst' Zirl reo,Fe-
ge€n woord over het onbrekerr !'an"r, d€ d,uaer"i[e.
voedende substanbes. rhoaft s,pneken aJ oller de -c

er!'van [n de voeding, cd over de 5qhradairtrxe gev.oge'
van lnet ontbrekenr €,nvar'r, Tocl a1n dit precrss de es-
senti6le aspecien van de'voerlrE. Me+'l nnoet steds
in gedacfrten houden dat de nol van de ratrue sb{-
fen in let organisrre zo veeM.r$dq is, dat zeffE eer
mensenleven, indien men er octit zru kunnen in sfa-
gen ze allemaal te kennen, te kon zou zijn om een
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l<orte beschrijving door te nemen. We moeten dit als
r56n van de elementaire wetten van de voeding on-
derkennen, dat geen enkele voedende stof zijn wa-
re doelsitelling kan dienen, indien het in geisoleerde
'rorm wordt ingenomen, los van de volledigheid.
,\ls wij er zelfs door wetenschappers op gewezen
t,vorden, dat in wit brood geen spoor van vitarnines
meer vortrhanden is, antwoorden zij zonder aarzelen
dat z$ ook vitaminehoudende voedingsmiddelen
eten.
l\4et een dergelijke rechfuaardiging kan een rnetse-
laar zijn stenen de heler dag opstapelen tot een
muur, zonder mortel, teruuijl hij oppert dat hij ook af
en toe rnortel aanbrengt. Zozijn wij verblind door de
voedi ngsverslavi n gen.
lffat is wit brood anders dan zetmeel, suiker, vetten,
eiwitten en sporen van dode zouten - of met andere
woorden, niets anders dan de levenloze as van en-
l<ele van de tienduizend stoffen die het rauw-materi-
aal samenstellen? Wat is geraffineerde suiker nog
meer dan slechts 66n vanr deze tienduizend? Wat is
rrlees nog meer dan een rlifbevattend protelnevoed-
:;el met sporen van gedegenereerde basisstoffen?
lMaar de mens vult zijn maag tot de rand met deze
substanlies en onthoudt:z'rjn organen de duizenden
essentitile voedingsstoffen. Van de hieruit voortko-
mende verstoringen, die zijn organen ondermijnen,
l<an men zich een idee vormen door de ziekenhui-
:ren te bezoeken en zich te verdiepen in de illustra-
ties van medische boeken. Hoe is het mogelijk dat
dergelijke verschrikkelijker deformaties, uiEaaiingen
en zweren ontstaan, ten;dj door het ontbreken van
hoogwaardige voeding ? Hoewel wetenschappers in
hun onderzoek al zo ver gevorderd zijn, dat zij40 tot
liO van de duizenden stroffen ontdekt hebben, zal
men toclr op een dag misschien wel400 of 500 stof-
lbn kennen, om nog niet te spreken van de 4.000 of
|t.000 soorten substanties;. Ondanks de geringe ken-
ttis is de medische literatuur vol beschrijvingen van
de vermreende eigenschappen van deze substan-
lies, en zij geven aanleiding tot het ontstaan van
heel wat medische nevenactiviteiten. Hiernaast
groeide een netwerk van commerci6le instellingen,
dat zich over de ganse wer€ld heeft ingewerkt in de
;lroductie en de distributie van deze substanties.
De moderne mens schijnt zijn zicht op de onge-
schondenheid van rauw materiaal, zoals zijn li-
r:haam verlangt, verloren te hebben. Hij vindt dit niet
onmiddellijk, of hij vindt het onmogel'ljk om het te be-
l<omen. Flij zoekt de winkels af, in hoek en kant om
;re te vinden, zodat hij de noden van zijn lichaam kan
bevredigen.
\y'oor de ondezoekers zijn de enige wetenschappe-
lijke feiten deze, waarvan zij de formule kunnen ken-
nen. Gezien zijgeen kennis hebben van de comple-
te formule van de samenrstelling van een tarwekor-
rel, zien zij hierin niets wetenschappelijks. Het gaat

over een "gewone" substantie die, gemakkelijk kar,
verkregen worden, die overalen bijiiedereen bekend
is. Maar wat een verschil, als zij er in slagen de for-
mule van een nieuw voedingselement te ontdekken.
Dan wordt het wel wetenschappelijk; de ontdekking
wordt geroemd als een triomf op hret vlak van de ge-
neeskunde en het laat een nieuw'yuur, een enthou-
siasme waaien door de fabrieken, apotheken en kli-
nieken. En dit alles, omdat men wit brood niet wil op-
geven.
Er kome wat wil; men zalooit toegeven dat de enige
weg om van ziekten bevrijd te w,crden, binnen de
grenzen van de rauwkost ligt. Dararom moeteq we
met z'n allen proberen de massa!'erstoring van on-
ze voeding te verhinderen.
Voor dit doel moeten verantwoordelijke mensen in=

tensieve publiciteit voeren, terwijl maatregelen toe-
gepast worden tegen de denatunrring van levens-
middelen. Zijmoeten een nieuwe stijl uitdenken voor
de maaltijden, door het mengen van rauwe levens-
middelen, en ze aan het publiek aanbevelen. De
voedingsgewoonten zullen geleidelijk veranderen,
wat resulteert in het elimineren van de ziekten die nu
onze mensheid teisteren. Dit bren€lt een enorme be-
sparing in het levensonderhoud.
Alvorens wij rauw-eters werden, vrerd in ons gezin
dagelijks 6en kilogram brood gegerten, terwijl wij nut

minstens acht tot tien dagen doen over de consump-
tie van 1 kg. tarwe. Met een dieet'ran wit brood zou
ik lang geleden reeds gestorven z:ijn, maar ik dank
de leven-gevende tarwe dat ik nog steeds leef, en ik
ben er zeker van dat ik nog zeker 40 of 5A jaar zai
leven.

De vergelijking
rauwkostkinderen
kookkostkinderen
De principes van rauw-eten moeten eerst toegepast
worden in de kinderdagverblijven, l<inderhornes, zie-
kenhuizen en restaurants. Dan zullen zijvia de mas-
samedia doorsijpelen naar het ganse volk. lk hoop
dat de wetenschappers zich zullen ontfermen over
de heldere en onweerlegbare feiten, die ik uitgelegd
heb. Wanneer ztl verdere, concrete bewijzen wen-
sen, wil ik volgende test voorstellen.
Verdeelde kinderen van de kinderhomes in twee ge-
lijke groepen. De ene wordt met derovervloedige ge-
civiliseerde kost gevoed, de andenr wordt met rauw
kost grootgebracht. Dan vergelijkt men de gezond-
heid van beide groepen. lk heb niet de minste twij-
fel, dat door zo'n experiment de gianse wereld klaar
zalzien, welk van beide voedingssysternen werkelijk
wetenschappel{k en menselijk is. Een soortgelijk
resultaat kan ook in de ziekenhuizen gebeuren.
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\/ele personen kunnen deze test tegen de instelling
elie zo'n onrecht begaat door zulke "experimenten"
rnet kinderen uit te voeren, aanklagen. Als ze hiero-
ver een beetje dieper nadenken, zouden zij inzien
dat dit geen experiment is, dat de gezondheid of het
leven van het kind kan sichaden, als men het alle
bouwstolffen geeft, die zijn organisme van nature ge-
bruikt. V'eel gevaarlijker experimenten zijn de testen
clie onderr de vlag van der wetenschap met nauwe-
liijks bekende substanties gemaakt worden en waar-
rnee miljoenen kinderen de start van hun leven, in
hun jeugd meemaken. Experimenten zijn onderzoe-
hen die met de gezondheid van de meRsen spelen,
ern die door middel van duizend en 66n substanties
en vergilften de nieuwe ziekten doen ontstaan, be-
lrend als "beschavingsziekten", zonder iets van
sichaamte voor zulke "besrthaving", eh zonder erover
na te dernken w6t de aanleiding geeft tot het ont-
s;taan van zulke ziekten, rnisschien genoemd onwe-
tendheid, barbaarsheid, wreedheid, maar zeker
E;een beschaving!

llVetenschappelUke instituten en
staatsinstanties moeten rauwkost
onderzoeken.

lk heb een radicale, en zeer eenvoudige natuurlijke
rnethode voorgesteld waardoor de mensheid bevrijd
z:al worden van iedere ziekte. Dit is een gewichtig
feit waaraan alle verantwoordelijken van rijksinstel-
l;ingen aerndacht moeten schenken. Zij moeten offici-
eel bewijzen dat mijn inzichten vals zijn, en ze door
etxperimelnten weerleggen, of zij moeten in deze
lvaarheicl toestemmen en de nodige stappen onder-
nemen, om ze in de praktijk te zetten.
lndien b[j de artsen enige onverschilligheid of stil-
z:wijgen'vastgesteld wordt, kan dit door het publiek
als een cluidelijk bewijs enyaren worden van de onwil
om de zlekte werkelijk te voorkomen, uit vrees dat
hun invloed en hun inkomen zou verminderen. Per-
s;oonlijk geloof ik niet dat dit een algemene regel is,
omdat slechts weinig mensen zo meedogenloos
*iunneR eijn; maar de dekter= mceten een positief
bewijs leveren van het frait dat zij een hoger doel
hebben dan geld verdienen; en dat hun objectief in
leite is, de wetenschap tel dienen in het belang van
de mensheid.
lldele, sociaal gezinde en niet op eigenbelang ge-
richte dokters bereiken hun nagestreefde objectief
door de aanvaarding van rauw-eten, in tegenstelling
tot onmenselijke, zelfzuchtige en hebzuchtige dok-
ters die hierin hun persoonlijke vedies zien. De
moeilijkheid om diepgewortelde gewoonten te ver-
anderen kan slechts als een zwak excuus gelden
om de prarsoonlijke belangen van slechte mensen te
vrtjwaren. De ontdekking van rauw-eten is de beste

kans om fijne, eerlijke mensen van de oneerlijke te
onderscheiden, de goeden van de kwaden, de ver-
standigen van de onverstandigen.
Er bestaat geen belangrijker humaan werk dan de
propaganda voor rauw-eten. Het is nodig om alle
mensen te wekken uit hun eeuwenlange sluimeren-
de slaap, om hun ogen te openen, om hen wakker te
schudden uit apathie en hen te bevrijden uit deze te-
genwoordige nachtmerrie. Rijken moeten dit werk
steunen met hun gaven, de verstandigen moeten
hun brein ten dienste van dit werk stellen.
Er moeten verenigingen, clubs en voorlichtings-
organisafies gerornd wsrden, e'n nieuiirsbladcn
en boeken gedrukt. Verder moeten sanatorpge-
bouwd worden met infrastructuurr voor ntst, ont-
spanning, sport; en in plaats van maanden "op-
sluiting" voor de genezing, voo,r herstel, wordt
dit verblijf een leerschool waa,rin men bevrijd
wordt van destructieve vooroardelen, terwijl de
mensen die gebrek hebben aan wilskracht en in-
formatie worden verlicht. Het is nuttiger en wen-
selijker geld en energie aan dit urerk te bestedert
dan kerken te bouwen, schalen op fe richten erc

de ziekenhulzen ult te hreiden.
Rauwkost is een toetssteen waaraan wij zullen vast-
stellen welke intellectueel een orrbevooroordeelde
mening heeft, of welke verantwoordelijke regering
werkelijk interesse heeft in de gerzondheid en het
welzijn van het publiek. Men zal hrrn namen in gou-
den letters in de boeken van de werreldgeschiedenis
schrijven.

Het is geen zonde
de waarheid te zeggen.
Sommige mensen beschuldigen mij ervan een
scherpe tong te hebben. Als ik gekookt-eters moor-
denaars, zelfdoders, ki ndermoordenaars en cri mi ne-
len noem, dan is dit geen aanklacht, ik zeg slechts
de waarheid, zo bitter zij ook is. Alls een moeder de
mond van haar geliefde kind vult met verhitte voe-
ding uit haar eigen hand, dan venrrrakt zij de orga-
nen van haar eigen kind. Als een dokter een ciiee*
voorstelt aan kleine kinderen m€rt "voedende" en
"eenvoudig verteerbare" maaltijderr en hij schrijft pil-
len met kunstmatige vitamines voor in plaats van
groenten en vruchten, dan begaat hij nog een grote-
re fout.
ledere dag stel ik vast hoe, door de ironie van het
noodlot, de verzwakten en verziekten uitkijken naar
de substanties die de oozaak zijn van hun ziekte,
als geneesmiddel. Dat terwijl precies deze hen ver-
slinden. Zij schuwen met vrees de enige stoffen
(rauwe groenten en fruit) die hun gezondheid kun-
nen herstellen, en aanzien deze als de oorzaak van
hun aandoeningen.
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llliljoenen levens worden opgeofferd door deze to-
laal verkeerde en fatale begrippen. Wie de diepte
van deze tragedie erkent, kan niet langer koelen on-
verschillig blijven.

E:r is geen wettelijlce
!'erordening tegen
f revensmidde le nvervalsi ng

AJs er een klein defect aan het licht komt in de aan-
ntaak van een industrieel product, worden de ver-
antwoordelijken voor die nalatigheid op het mage
geroepen. De verantwoordelijken die onze rauwe
voeding vervalsen daarentegen gaan vrijuit. ln deze
eeuw met zijn wetenschappelijke vooruitgang heeft
praktisch iedereen het recht om naar nieuwe metho-
den te zoeken om onze voeding te devitaliseren, op-
nieuw samen te brouwen en dergelijke gedegene-
n:erde voedingsmiddelen te koop aan te bieden.
Eiijzonder bevreemdend ir; dat wetenschappers en
celonderzoekers, die hun leven gewUd hebben aan
de studie van de biologische functie van levende
cellen; ol'dat di€tisten zijn, waarvan het toch de le-
vensopgave moet zijn, cle optimale voeding van
nlensen uit te werken, zdlf gedegenereerde voe-
dingsmiddelen kopen die zij hun eigen lichaam met
grote onverschilligheid en zorgeloosheid aanbieden.
Op het eprste gezicht is het onbegrijpelijk dat wij
o'rlsZelf kunnen bevrijden I'an alle ziekten door rauw-
eten. Merar het geweldigste is het feit dat het onge-
lofelijke vyaar wordt. De moeilijkheden b'rj het veran-
deren van de eetgewoonten mogen geen hindernis
zijn bij het realiseren van het rauw-eten-ideaal. Zul-
ke problemen kunnen zelfrs integendeel dwingen om
nraatregelen te nemen, als wij de vijand van het
nrensdonn in de ogen zien. Het zal voor ons een aan-
sporing zijn al het mogelijlke te ondernemen om het
verlangen naar schadelijike voedingsmiddelen te
vreerstaan. Zelfs de mensien die het aitaar hebben
hrun gekookte maaltijden op te geven en bij hun eet-
glewoonten blijven, moeten zich van de waarheid be-
wust zijn en met interessre de opgroeiende en toe-
k,omstige generatie inlicht,en over de basisprincipes
v'an de rauwkost-voeding. Voor de aan kookkost en
nnedicijnen verkleefde personen zijn deze basisprin-
c;ipes zo ver weg. Maar we leven niet meer in de
nniddeleeruwen, waarin ieclere vooruitgang of iedere
uitvinding vervolgd werd. Het gaat vandaag over het
overleven of het uitsterven van de mensheid.

llauvulrost verbetert de
levensstandaard
Ongeloferlijke hoeveelheden levensmiddelen worden
cloor het vuur, door de vele bewerkingsvormen zoals

schillen, raffineren, koken, enz... beschadigd.
100 gram gekiemde tarwe heeft eren hogere voe-
dingswaarde dan het wit brood dat uit 1 kg. wit meel
wordt gebakken. Hetzelfde is waar voor alle andere
soorten graan, peulvruchten, groenten en vruchten.
Als we voortaan ahien van het eten van alle soorten
dierlijk voedsel, zullen er over de hele wereld meer
dan genoeE groenten kunnen gekw'eekt worden om
de wereldbevolking meerdere keren-te-voeden, op
voorwaarde dat ze rauw gegeten worden. De ware
betekenis wordt pas duidelijk, als wl denken aan de
arbeid, de tijd en het geld die mensrln besteden aan
het vernietigen van deze voedingsbestanddelen,
waardoor storingen van organen optreden die nood-
zaken tot medische uitgaven. Deze, kosten voor re-
kening van de ministeries van gezondheid en van de
gemeenschap, hopen de vernielintgen op het vlak
van hun organen te elimineren.
lk ben bereid de waarheid van mijn onderzoeken te
demonstreren met concrete proeven voor iedereen,
of inzage in mijn studies toe te laten. De geschiede-
nis zal nooit enige verontschuldiging bieden aan de
beleidsmensen die ten opzichte van deze materie
onverschillig blijven, of voor hen die zich doof hou-
den voor het horen van de waarheid, om hun eigen
verslavingen te rechtvaardigen. Eir kunnen maar
twee redenen zijn voor hun weigeringen om de prin-
cipes van rauw-eten te aanvaarden, Ofwelverklaren
zij, het bestaan van de ziekten te tolereren en te ver-
kiezen, liever dan de mensen te beroven van de ple-
ziertjes van gekookte maaltijden. 0fiuel moeten zij
bewijzen - met alle mogelijke middelen - dat rauw-
kost in plaats van de mensen van ziekte te bevrijden
de mensen meer schade toebrengt dan al het ande-
re. Maar zoiets is in geen geval mogelijk. Zq zullen
geen andere kans hebben dan de eerste redenering
te onderschrijven, hoe onmenselijk ze ook is.
Daarom vraag ik namens alle onschuldige kinderen,
dat de tegenstanders van rauw-eten hun tegenwer-
pingen publiceren, zodat ze hierop een antwoord
kunnen krijgen, door de bepleiters rran rauwkost, en
de publieke opinie zich een idee kan vormen en in
haar conclusies het uiteindelijke besluit kan nemen.

krijgen van de echte en
integ rale g rondstoffe n
voor ziin lichaam.

leder mens is een trotse bezitter van 66n van de
meest complexe fabrieken ter wereld, dirt is zijn ei-
gen lichaam. Hij is de enige die verantwoordelijk is
voor de vloeiende werking van de:ze ontvangen fa-
briek. Hij zal er over waken dat hij aan dit wondere
rnechanisme de 6chte, foutloze en integrale materi-
alen bezorgt.
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De onbe'schadigdheid van de rauwe stoffen wordt
niet gemeten aan het aanlial eiwitten, vetten, koothy-
clraten, vitamines, sporenelementen of caloriedn,
::oals ze in kookboeken worden voorgesteld . Ze zijn
\/an geen waarde, als meln de lange lijsten van re-
cepten voor gekookt voedlsel raadpleegt.
[)e natuur heeft integralle gryndstoffen gecombi-
neerd in evenwichtige en vereiste verhoudingen. De
natuur b,racht ze tot leven in hun plantaardig li-
chaam, onder de vorm van cellen, die ofwel levend
of dood zijn. Onder geen enkele voonrvaarde kunnen
s;ubstant[es die uit dode cellen bestaan, dienen als
g;rondstof voor de menselijke fabriek.
De mens mag nooit zgn z:"in voor verhoudingen ver-
llezen en mag zich niet teveel verheugen over de
omvang van zijn uitvindingen. Het is juist te stellen
dat de blologen zich uitgersloofd hebben en belang-
rijke zaken hebben ontdekt op het vlak van de indi-
viduele voedingsbestandrdelen. Dit verdient zeker
waardering. Al deze vooruitgang moet hoe dan ook
geplaatsltworden in het kerder van de huidige techni-
sche en mentale ontwikkeling van de mensheid. Te-
genover de wijsheid van de natuur staan zelfs de
beste wetenschappers, met al hun studies en hun
talrijke uitvindingen niet verder dan een vijfiarig kind.
ile hebben niet het recht lret in de natuur gegroeide
in z'ljn harmonie en eenheid te verstoren en de men-
s;en hun 'onvolkomen kennis als volledig en onveran-
clerlijk op te dringen. ln hun pogingen om door te
clringen in de diepere geheimen van de voeding,
rnoeten de wetenschappers alle nutritionele be-
sitanddelen onderkennen, zoals zij voor het mense-
lijk organisme essentieel :rijn, om hun relatieve hoe-
l'eelheden te determineren en ze geintegreerd sa-
rnen te voegen. Met andere woorden: zij willen een
gpaankorrel of linze kunstmatig bereiden en het le-
ven geven. Maar wat voor de mensen na duizenden
jraren nog steeds onmogelijk is, biedt de natuur ons
hrosteloos aan. Wat zouclen we nog meer willen?
l(unnen \^,e aan de wijsheid van de Schepper twijfe-
lren; of is het onze verslarafdheid aan vlees die ons
cleze dornmigheden doet begaan?
l{et is zinloos en gevaarlij[< om aan te nemen dat we
rneer eiudt en andere stoffen nodig hebben dan in de
planten voorkomen. Als de planten slechts geringe
hoeveelheden eiwit bevaltten, dan is dat omdat wij
niet m66r benutten dan delze hoeveelheden, waaruit
z:ich ons lichaam heeft opgebouwd en ontwikkeld.
{iommige mensen spreken voortdurend over cel-
tpuwstoffen. Als die zogr:naamde dierlijke eiwitten
en de huidige "voedingsklachtige maaltijden" iedere
g;eneratie maar 66n millimeter groter konden maken,
::ou de grootte van de mens al talrijke meters zijn. ln
rnassa geproduceerde kunstmatige vitamines zullen
nooit enige rol spelen als voedingsstof om de zeer
eenvoudige reden dat zij binnen de 5 minuten nadat
i:'rj het lichaam zijn binn,engedrongen, de werking

van ons organisme stoppen, m.a.\^/. zij doden het li-
chaam langzaam maar zeker.
Het is kortzichtig om ergens 66n of andere bijzonde-
re stof als vitaminebron te propagerren. Alle organi-
sche stoffen zijn uit soortgelijke be:standdelen opge-
bouwd, maar zrl onderscheiden zir:h in hun fysieke
of chemische eigenschappen door de typische ma-
nier van samenstelling binnen de rnoleculaire struc-
tuur. Zo weet eenieder dat alcohol r:n suiker uit gelij-
ke chemische elementen bestaan (koolstof, water-
stof en zuurstof), toch zijn ze qua kleul smaak en
uitzicht volledig verschillend. Vogel; worden in kooit-
jes gehouden met 66n soort graan of zaad; huisdie-
ren leven meestal van 66n soort gras. Toch kunnen
deze dieren hun volle behoefte aan vitamines en rni-
neralen dekken met dit 6ne enkele voedingsmiddel.
De behandeling van ziekten rnet kunstmatige vitami-
nes, destructieve antibiotica en verschillende medi-
camenten is een hopeloos experiment dat niet geba-
seerd is op aetiologische, fundamentele redenerin-
gen, maar op zuivere symptomatcrlogie en op con-
tradictorische en schijnbare bevindingen.
Geen enkele natuurlijke vitamine kan vergelekerr
worden met in vuur verstoorde vitamines, geen en-
kel vergif kan de normale, biologische aktiviteit van
gedegenereerde organen en klierett reguleren; geen
antibiotica kunnen in de keuken ontaarde natuurlijke
antibiotica vervangen.Dieren gene;.en zelf hun won-
den door ze te likken. Hun speekr;el bevat bacteri-
cide eigenschappen. De secreties van een kook-
kosteter hebben deze eigenschappen niet meer. De
rauwkosteter weert het gevaar van een verkoudheid
af door middel van de secreties rlie worden afge-
scheiden door de slijmhuid van de ademhalingsor-
ganen. Wie gekookt eet is niet in rstaat aan hetzelf-
de gevaar op dezelfde manier te w'eerstaan.

verslaving, bijgeloof en microbiEle
overheersing.

De moderne geneeskunde is onrgeven door een
web van bijgeloof. Medische activiteiten zijn geba-
seerd op symptomen, schijnbare en weerlegde fei-
ten, terwijl de meest voor de hand liggende, funda-
mentele beginselen in de vergetelheid raken. Feit is,
dat de efficidnte activiteit van iedere machine afhan-
kelijk is van de regelmatige aan\/oer van zuivere
brandstof, zoals zij door de ingenieur werd gespeci-
ficeerd. ln dit geval zijn de "zuiv,ere grondstoffen"
van de menselijke "fabriek" de levende plantencellen
en niets anders !

Verblind door een aantal technische successen, stelt
de mens van vandaag zich voor het zenith van de
beschaving te zijn, terwijl hij in werkelijkheid een pri-
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ritief en onnatuurlijk leven leidt. Op het vlak van po-
,tek, wetenschap, moraal en gezondheid, worden
je gedachten en gevoelens van het volk bestuurd,
en hun handelingen gedicteerd, door verslavingen
en bijgeloof. Door het vergeten van de wezenl'ljkste
reginselen van het leven, ,gaat men bijkomstige za-
<en opschroeven tot het ondenkbare. Zil verliezen
iijC, geld; cre6ren vijanden; vergieten oceanen vol
oloed en verspreiden universele ontwrichting en ver-
'.:toring

Geschiedschrijvers uit venulogen tijden schilderden
,n de meerst weezinwikkende kleuren de daden en
gruwelijkhreden die bij de veroveringen aan mensen
opgelegd werden. Thans rarorden door "beschaafde"
j'egeringen wettelijke methodes aangewend om
ineer dan 90% van het inkomen van het volk te con-
iisceren om hun eigen verslavingen en neigingen te
:evredigern. Zij ondersteunen de aanmaak van ta-
5ilk, alcoholische en niet-alcoholische dranken,
-i.hee, caciao en koffie, al de stoffen die de gezond-
heid van een volk ondergraven en dan prijzen zij
zichzelf met verhoogde regeringsinkomsten uit zulke
brcnnen. Voortdurend ontstaan nieuwe fabrieken
waarin tabak, alcoholische en niet-alcoholische
drcnken, taarten, zoetigheden,'rjskreem, worsten,
conserue-voeding, wit brorcd, margarine en andere
grrvaarlijke bedenksels worden gefabriceerd, die vi-
tarmines noch mineralen b,evatten en schadelijk zijn
als menselijk voedsel.
Dit alles bewijst dat de mensen in hun dagelijks le-
ven niet door heldere gedachten geleid worden,
maar door verslavingen en valse voorstellingen, die
ty'perend zijn voor de kookkost-etende mensen.
ln deze wereld bestaan tal van politieke partijen, re-
iigieuze s;ekten en groepen die zich met onbedui-
i ende tweederangs vraagstukken bezighouden.
f{aar mijn mening is de hoofdplicht van de beschaaf-
de mensen, een beslissende strijd aan te gaan te-
gen de verslavingen en het bijgeloof. Dit is de eni-
ge grondige basis waarop de mens kan vertrouwen
cm dat overvloedig, vredevol, comfortabel, gezond
en lang leven te leiden.
Dte conqete bewijzen dararvan zie ik voor ogen.
Dtoor middelvan rauw-eterr heb ik niet enkel mijn ei-
Een leven gered, maar heb ik ook mezelf bevrijd van
al de ziel<ten die regelmatig de kop opstaken en ik
fieb de dreiging van een vroege dood kunnen af-
wenden. Op de leeftijd van 61 jaar, waarop de
nreeste kookkost-eters stoppen rnet werken, en op
rust gaan, heb ik de gezondheid, kracht en het uit-
houdingsvermogen van een 2S-jarige. Maandenlang
heb ik ononderbroken, zo,nder enig spoor van ver-
ntoeidheid 16 uur per dag gewerkt. lk ben er vast
van overtuigd dat voor mij nog een lang leven open
ligt. Het'wordt zo vaak grezegd dat de mens moet
eten om 1te leven, en niet laven om te eten. Nu is de
tijd gekornen om te bewijzren wie eten bekijkt als een

einddoel, in plaats van een doel in zichzelf. Laat zul-
ke mensen mijn voorbeeld volgen, de stap in de are-
na zetten; zich met mij verenigen om te strijden te-
gen de verslavingen. Zo openen zij de weg voor een
nieuw, gelukkig leven en dat van alle mensen.
De in dit boek behandelde vragen zijn geen vragen,
die achter gesloten deuren moeten besproken wor-
den. Het zijn die dingen die alle nlensen aangaan
en die dus openbaar moeten behan,Celd worden, zo-
dat iedereen de kans krijgt de juiste voeding voor
zijn lichaam te herkennen.

MUn aanbevelingen voor
rauwkost
Lezers van mijn boeken over rauw-eten vragen naar
details voor speciale rauwkostdidten. De rauwkoste-
ter heeft geen speciaal programmia voor morgen-,
middag- of avondmaal. Hij eet als hij wenst, zoveel
als z'rjn eetlust verlangt. Maar omdat gekookt-eters
gewend zijn aan vastgestelde uren en voedingsre-
gels, wenst men ook het systeem wn het rauw-eten
hierbinnen geplaatst te zien. Laat lhet zo zijn, maar
het is niet echt nodig.
Het is niet mogelijk voor 66n enkel persoon om tot in
details recepten en menuplanningern uit te werken,
zodat tal van nieuwe schotels zorgen voor afwisse-
ling. De ontelbare variaties van gekookte maaltijden
en gedegenereerde rommel van varndaag zijn door-
heen de jaren ontwikkeld door duiz,enden personen.
Als iemand die zijn eigen gezin vezorgt, de tijd be-
nut om zich te oefenen in de toeberciding van rauw-
kost, zal men er volgens eigen smarak in slagen een
veelvoud van nieuwe wonderbare gerechten uit te
werken, met de beschikbare natuurlijke, plantaardi-
ge levensmiddelen.
Na een veelvoud van pogingen kwam ik tot de slot-
som dat voedingsmiddelen zoals grcnen, peulvruch-
ten, aardappelen, aubergine en pompoenen, waar-
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/an men aanneemt dat deee niet rauw gegeten kun-
,ten worden, venruerkt kunnen worden in verschillen-
.Je hoeveelheden, tot smerakvolle salades die zelfs
de meest verknochte vleesverslaafde zullen plezie-
ren. Wij weken tarwe, linu:en, kikkererwten, bonen,
enz... in zuiver water. Alsrze na 66n of twee dagen
beginnen te kiemen, spoelldn wij ze onder strornend
'nrater, laten het water aflopen, bedekken de pot en
letten groeien. ln deze toestand kan men de scheu-
ten 34 dagen eten. Men kan ze met rozijnen, wal-
noten, dadels, honing en andere levensmiddelen
nlengen. Als we een serlade willen klaarmaken,
,nixen we de tarwe, linzen, enz... we raspen de aard-
appelen en de wortels frjn, we snijden komkommers,
t<lmaten rsn uien in dunne schijfies met een mes; en
roeren stukjes paprika en verschillende soorten
groene kruiden hier doorheen. Dan mengen we alles
ntet olijfoflie, vers citroensap en een weinig water. De
*6n zal wa I noten, rozij nen, dadels, enz... toevoegen.
Cle relatierve hoeveelheden van de ingrediEnten han-
gen af van de smaak. ln dr: zomer is het een genoe-
gen om clergelijke salade lgekoeld te eten.
Als wij zo'n salade als basis nemen, kan men een
gdiversiteit van smaken aanmaken. Ook het uitzicht
<an vari€ren door rode of groene salade te gebrui-
xen of sprinazie, kropsla, ilubergine, rode bieten, of
'arat door eigen tuin door hr=t jaar wordt aangeboden.
[leze salade wordt de basisvoeding voor iedereen.
[]e hoofdbestanddelen van deze salade zijn gekiem-
Ce granen en peulvruchten. Rauwkost is de volle-
Cige voeding voor arm en rijk. Ze heeft het voordeel
de gezondheid te onderhouden, of bij ziekte terug te
geven. Rauwkost is bevredigend, voedt en is goed-
i<oop. Het is een maaltijd die alle essentiEle ele-
rrenten voor een lang en gezond leven bevat. Het is
l'ret voorsichrift tegen alle ;:iekten. Een volle schotel
van deze salade, rnet een beetje fruit, volstaat ruim-
:choots voor de dagelijksre behoeften van iedereen
en is ten:elfdertijd de beste bescherming tegen elke
vorm van ziekte.
hls we cle hoge kostprijs van sommige zeldzame
vruchten tijdens de winter in overweging nemen,
zouden sommigen denken dat rauw-eten zeer duur
is. Zij gelloven dat rauw-elters het ganse jaar alleen
naar verse vruchten eten. Dat is natuurlijk niet zo.
cils men de vruchten met een portie kiemen eet, is
nren volledig bevredigd. Zo heeft rnen zich de uitga-
ve en ook de moeite van de bereiding van een ge-
kookt milal bespaard. Er zijn levensmiddelen die
nnen het ganse jaar met slechts kleine prijsschom-
nnelingenr kan kopen, zoals granen, noten, honing en
vrortelgewassen. Het is voordelig om verse vruchten
;rp ideale rijpheid te eten. Als er volop moerbeien
z,ijn, is ditonze hoofdvoeding; zo maken wij ook vol-
op gebruik van druiven in het beste jaargetijde.
{iedurende de winter kunnen verschillende soorten
rratuurlijk,e gedroogde vruchten geweekt worden in

water. Men kan ze mixen tot rauvve moes en met
plezier ervan genieten. Aan deze rnoes kunnen we
nu eens enkele noten, dan pistachers, gekiemde tar-
we, kardemom of vanillepoedel honing, enz... toe-
voegen.
Behalve het eten van walnoten, amandelen, pista-
ches en hazelnoten in hun natuurlijke staat, kunnen
wij ze gemengd met andere gednoogde vruchten
mengen en onder verschillende andere vormen ge-
bruiken of we rnengen ze met een plantenhutsepot
of rauwe groentensoep. De meest geliefde bereiding
voor de rauw-eter is de "halwa", een soort notenbon-
bon. Hiervoor worden walnoten, arnandelen of pista-
ches gemalen en gekneed met pure honing, op
smaak gebracht met kardemom, vienille of saffraan
en in kleine blokjes gesneden. Deze natuurlijke zoe-
tigheid wordt graag met groene salade gegeten.
Men kan het in een slablad rollen ern het opeten als
een sandwich. ln de rauwkostvoeding neemt honing
een speciale plaats in. Honing, olpgelost in zuiver
water en gemengd met vers citroernsap is de beste
verfrissing voor kinderen.
ln de beginperiode van het rauw-eten kunnen voe-
dingsverslaafden verschillende on'oomfortabele er-
varingen hebben die de inCruk kunnen geven dat
rauwe voeding schadelijk is, hen verzwakt of ziek
maakt. Men moet eraan herinneren dat alle bestaan-
de foutieve en desastreuse dieet\/ormen hun oor-
sprong hebben in deze vermoedelijke en tegenge-
stelde indrukken. Niets terzake doende symptomen
zullen niet als verontschuldiging dienen om de weg
maar half te gaan. Het is nodig onn de uiteindelijke
resultaten een kans te geven, wat weken tot maan-
den tijd vergt om er te komen.
Als gekookte voeding soms met rauwkost gemengd
wordt, zullen de resultaten vertraagld worden.
Rauwkost-beginnelingen moeten ervan overtuigd
zijn dat al hun ongemakken niets artders zijn dan cu-
ratieve reacties, en als men er niet aan toegeeft, zal
men zich van alle bekende en niet bekende ziekten
bevrijden.
Het krachtigste ongemak is zonder twijfel het verlan-
gen naar gekookte voeding. Men rnoet steeds in ge-
dachten houden dat de impuls voor het hongerge-
voel onder dergelijke omstandigherlen niet van nor-
male en gezonde lichaamscellen uitgaat, maar van
gedegenereerde, inactieve cellen en van in het li-
chaam geaccumuleerde vergiften, m.a.w. door de
ziekten die het lichaarn verwoesterr. Het is door het
verdragen en weerstaan van dit hongergevoel, dat
wij in staat zijn om de vergiften te elimineren, en wij
ons ontdoen van de waardeloze cellen, terwijl wij de
actieve cellen aanvullen en opbouvven, wat een ver-
zekering betekent voor een goede gezondheid.
leder uur dat men deze "honge/ kan verdragen is

een overwinning in ons geveeht te1;en ziekte.
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Deel 2

Uendcrc Rauvftostervarlngcn
De opbouw yrn het nncnsclljtr orgenlisme

De ondeniverpen OiJf, bespreek in dit tweede deel
zijn geen theoretische thema's. l-Net zijn vragen die
de mensheid bezighouden. Het zijn dingen die allen
die een levend lichaam hebben raken. Het betreft al
dezen die een mond hebben en eten. Daarom pro-
beer ik zo eenvoudig mogelijk te schrijven, door mijn
besluiten op algemene feiten en argumenten te ba-
seren, zonder me teveel op de wetenschappelijke
details en onverteerbare termen toe te leggen.
ln mijn argumentatie baserer ik me niet op de contra-
dictoriscl're data zoals ze uit laboratoria komen, uit
onperfecte metingen, of berustend op foutieve uit-
gangspunten. De bewijzerr die ik voorleg, zijn de on-
weerlegbare natuurwetten en de besluiten zoals
nren ze llan bekomen door gewone ervaringen, die
elk indivirju in elke hoek van de wereld kan uittesten
en op zichzelf kan verifidren. ln de realiteit is rauw
eten zo eenvoudig, dat meln het kan samenvatten in
deze vol;zinnen: de Schepper van het menselijk li-
chaam heeft ook overeenkomstige rauwe bouwstof-
fen geschapen. Als wij deze stoffen in ongewijzigde
vorm - zonder eraan te l<noeien - ter beschikking
stellen, kan het er gans zijn leven gebruik van ma-
ken, zontler te vervallen irr ziekte.
iedere persoon met een klare kijk kan de betekenis
hiervan tenvolle doorgronclen door er ernstig over na
te denken. Het is niet moeilijk om vast te stellen in
welke beklagenswaardige toestand de moderne
voedingsleer is. Maar net;zo goed kan men zien, dat
de mens,en in hun strijd tegen ziekten, de voorbije
eeuwen naar schadelijke ren onwerkzame middelen
hebben gegrepen. Al deze middelen hebben geen
enkele invloed gehad op de oorzaak van al deze
ziekten. lNa jarenlange studie en eigen ondeaoek
heb ik niet de minste twijfel over het feit dat een na-
tuurlijke voeding de mensheid van zijn ziekten zal
bevrijden. Bovendien zal deze voeding leiden tot
een beloltevol, wonderlijk lang leven gevuld met vre-
de, geluk en gemak.
hlet leven van de hedendaagse mensen is een ver-
schrikkelijke nachtmerrie waarin schuld en zonde,
verslavingen en belastingen de toon aangeven. Het
zou duiz,enden boeken vullen om al de gebreken
van de mrenselijke wezensi 66n voor ti6n te beschrij-
ven, om de foutieve voedingsgewoonten gedetail-
leerd weer te geven, of om de onlogische gewoon-
tr;n te vollgen.
l\4aar het ernstige probleem is het feit dat de mees-
tu'n niet weten hoe ziekterr ontstaan. Alleen door dit
te weten zal men de radicale methode om ziekten

voor eens en voor altijd uit te roeien, leren kennen.
In de eerste plaats moeten wij weten hoe wij ge-
bouwd zijn en wat voeding is.
De eerste levensvormen waren 6r3ncelligen. Later
kwamen er samenwerkingsvormen tussen de cellen
die een multicellulair organisme vormden.
Uit deze cooperatie van enkele cellen ontwikkelden
zich organismen uit miljarden cellen, waarvan de
mens het hoogst ontwikkelde wezen is.
Zelfs 66ncelligen zijn complexe organismen. De pri-
mitiefste 66nceiligen zijn amoeben met een eenvou-
dige structuur. Hun enige doel is lhet zoeken naar
voedsel om te eten, te verteren en zich door dit me-
chanisme te vermenigvuldigen door celdeling.
ln multicellulaire organismen, wordt het ongeordend
bestaan - in losgekoppelde individualiteit - veran-
derd in een samenwerkingsverband, waarin elke cel
een functie vervult die een deel uitnraakt van de col-
lectieve activiteiten.
Vergelijken wij het individualistische leven van de
oermensen met het leven in de gelmeenschap van
een groot land, waarin verschillende mensen, als
bouwvakker, in de industrie, in hert bestuur, enz...
werken. Maar ook in deze gemeenschap kan men
nutteloze, domme, parasitaire of criminele karakters
vinden die aan de oertijd herinneren. Zelfs deze
schepselen leven samen met mensen rnet buitenge-
wone talenten en geniale gedachten.
Hetzelfde zien we in het menselijke lichaam waarin
nutteloze, parasitaire cellen hun trage bestaan lei-
den naast uiterst nuttige cellen, in cle hoogst ontwik-
kelde, volkomen en gespecialiseenJe toestand. Zo-
als in een land heeft ook het lichaam een verschei-
denheid aan organismen en inrichtingen, die wij or-
ganen, klieren, systemen, enz... noemen.
Deze organen en systemen nemen de zorg voor ge-
specialiseerde cellen voor hun rekening. Het is inte-
ressant om te noteren dat deze gespecialiseerde
cellen hun opdracht niet met instrumenten van bui-
tenaf vervullen. ledere cel op zichzelf wordt omge-
zet tot een complexe fabriek. De cellen waaruit de
nieren bestaan, zijn met speciale ontwaterings- en
filteruitrusting voorzien die het bloed zuiveren en de
giften uitfilteren om uit te scheiden. De kliercellen
bevoorraden zich van materialen uit de intercellulai-
re vloeistoffen, zetten deze om in honnonen en zij
geven dit af aan het lichaam. ln gekookt eten bevindt
zich niet het minste spoor van zulke bouwstoffen.
De spiercellen brengen een contriactie voort waar-
door het lichaam beweegt en arbeid kan verrichten.
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[)e zenuwcellen zijn met meterslange vezels uitge-
rust waerrdoor de beveletn van het brein worden
overgebracht.
2lo heeft iedere cel een afzonderlijke structuur, die
haar onderscheidt van de ernaast werkende, begin-
rrend bij de cellen van de nagels, het haar, het ske-
h-.t, de sgrieren, klieren tot en met de cellen van de
l'rersenen.
Ongetwijfeld zou het zeer interessant zijn om com-
plete kennis te verkrijgen over de structuur van de
c;ellen en de aard van alle activiteiten en processen
clie in de cellen plaatsvindlen.
ltlaar zeltfs indien men door 66n of ander mirakel zou
k,unnen doordringen in del geheimen van de cellen
ern hun 'yeelsoortige functies, dan zouden wij niet
cluizendern, maar miljoenen boeken moeten schrij-
!'en om ze te beschrijven, terwijl elk van ons een do-
z:ijn levens zou moeten hebben om een nieuwsgierig
inzicht te bekomen over alles wat geschreven was.
!n tegenstelling tot de pretentieuze aanspraken van
ernkele grootsprakerige snoevers hebben wij weinig
informatie over deze matelrie. Met elke vooruitgang
in de studie, wordt men meer bevestigd in de over-
tuiging dlat de kennis die men heeft, slechts een
klein deeltje is van alles vuat nog verborgen blijft.
\/erblind door enkele technische verbeteringen,
sitelt de mens van vandiaag zich voor het zenith
ri'an wetenschappelijke perfectie te zijn. Zonder
t,egenstand bemoeit hij z:ich ongehinderd met het
vvonder aller wonderen, het menselijke lichaam.
ln feite is hij zo nai'ef en ongegeneerd, dat hij met
hehulp vian de verschrikkelijkste gereedschappen en
vergiften een poging onderneemt om de verstorin-
glen die in zijn lichaam optreden uit de weg te rui-
rnen. Doror deze experimenten wordt hijgedwongen
rnet andere experimenten zijn experimenten af te
vverken. r/Vat meer is ... hij maakt deze experimenten
niet op s;crakeloze, weerloze dieren, maar op zijn ei-
gen licheram, op zijn eigen geliefde kinderen, op de
gehele rnensheid.
\Ve moeten de feiten voor ogen houden: iemand
z:onder grondige kennis over het mechanisme van
een gewoon uurwerk, zou het nooit in z'rjn hoofd
halen om het te herstellen, uit vrees het gehele me-
chanismr: te ontregelen door een verkeerde bewe-
€,ing. De experimenten gemaakt op het menselijk
organisnre door tegenwoordige wetenschappers
rnogen vergeleken worden met de zinloze activiteit
van een arbeider die enliele dagen in een atoom-
c;entrale heeft gewerkt, en die probeert de machines
te ontmantelen en terug in elkaar te steken.
De natuur is de eeuwige genezer bij acute ziekte,
rnaar men schrijft de genezing meestal toe aan me-
clicijnen, behalve waar de ziekte in directe relatie
s;taat met de dodelijke werking der medicijnen.
[4en moet nadrukkelijk wijzen op het feit dat medicij-
nen in gleval van chronische ziekten, de toestand

van het organisme verslechteren en de conditie ver-
ergeren.
Wat moet men dan doen als bepaialde organen on-
regelmatig beginnen te werken? ls er iemand in de
wereld die vertrouwd is met al de details van het
menselijk organisme? Zoals ik eerder zei, kan de
herstelling van eender welk mechanisme alleen toe-
vertrouwd worden aan een specialist die het inzicht,
het vermogen en alle uitrusting heeft om de machi-
ne te openen en ze terug samen te voegen. Hoe ver
is de mensheid afgedwaald van deze regel op het
vlak van zijn eigen lichaam !

Wat valt er dan te doen in deze omstandigheden ?
Moet men de armen kruisen en zich overgeven aari
de wispelturige bokkesprongen van het noodlot ? Ot
moet men de catastrofe onderdrukken door nieuwe
vergiften, waardoor men in een nieuw experiment
belandt? Niet het 6ne noch het antlere ! Er is geluk-
kig een radicale, onmiddellijke en truitengewoon ge-
makkelijke methode waardoor een mens zich van
ziekte kan bevrijden.
Zoals iedere fabriek een constructeur heeft, zo is het
organisme van alle dieren, ook datvan de mens zelf,
ook geschapen door een lngenieur die de bereke-
ningen zeer minutieus heeft gedaan. En omdat hel
menselijk organisme zeer complex is, meer dan een
geweldige wereld van fabrieken en systemen, moet
de lngenieur een wonderlijk wezen z'tjn met buiten-
gewone vermogens en verheven wijsheid. Als we
die lngenieur zouden vinden of op z'tjn minst; indien
we inzage konden krijgen in zijn boek met de wetten
die door hem zijn voorgeschreven... indien we zijn
voorschriften zouden naleven, zottden we zeker in
staat zijn onze levensloop te doorlcrpen zonder onze
gezondheid te verliezen. Beter nog, we zouden niet
langer verplicht worden nutteloze experimenten uit
te voeren met ons lichaam, door het gebruik van ver-
giftigende substanties, waarvan we de wonderlijke
hulp venrvachten. Laat ons zien wie de lngenieur is

die ons lichaam heeft gebouwd. Dat ingenieuze, al-
machtige, wonderbaarlijk w'tjze w€tzen is niet afwe-
zig, maar is voor onze ogen. De wetenschap noernt
dit NATUUR, tenrvijl alle mensen vcrn de wereld henr
GOD noemen.

Wat is voeding ?
Zoals iedere ingenieur de specifieke behoeften
nauwkeurig berekent, zo werd in dr: natuur de nood'
zakelijke grondstof voor alle levende schepselen ge-
legd. Brt de bouw van een fabriek zorgen wij vool
een geschikt gebouw; dan stellen wij een machine-
park op, nadien een energiepomp en we zorgen er.-

voor dat de fabriek voorzien wordt van brandstof er,
grondstoffen. Omdat het menselijk.e organisme een
extreem ingewikkelde constructie tteeft, zijn ook zijn
benodigde grondstoffen van een overeenkomstige
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ingewikkelde aard, en samengesteld uit tal van sub-
stanties. De natuur heeft irr dit opzicht iets geweldigs
gepresteerd. ln de eerste plaats heeft zij eenvoudi-
ge bouwstoffen voorzien voor de bassisstructuur
van de cellen. Volgens het type van de cellen zijn
hierin verschillen. De celllen van het haar vragen
speciale bouwstoffen; deze van de nagels een ande-
nl soort. Datzelfde is het geval voor de spieren, klie-
r()n, zenuwen, enz... Hlk van deze cellen moet voor-
zien worclen van de uitruslling die voor zijn doel ver-
eist is en daarvoor wordt nog ander materiaal ge-
bruikt. Tenslotte zal het rrodig zijn deze cellen van
energie te voozien en rle grondstoffen voor de
productie van de klieren ter beschikking te stellen.
ln haar onfeilbare voorziernigheid heeft de Natuur,
onze Sclhepper-God, al de materialen samenge-
bracht; vele tienduizenden soorten. Elk van deze
stoffen is nauwkeurig afgelwogen. Van de ene kun-
nen we duizend gram, van een andere 66n gram of
van een derde slechts 66n duizendste gram bevat-
ten. Zo giaat dat in de fabriek. Het is belangrijk dat al
deze materialen steeds telr beschikking blijven van
de cellen in hun vooropgestelde hoeveelheden en
verhouding. Elke persoon, geleerd of eenvoudig, rijk
of arm, is de enige bezittr:r van zijn lichaam en de
enige bedrijfsleider, die vr:or dit wonderlijke wezen
verantwoordelijk is.
y'ils ieder individu voor zichrzelf zou moeten uitmaken
hoe hij elk van deze duizenden substanties 66n voor
€6n zou kunnen bekomen, zou hij verschillende
e€uw€fl moeten studeren om zijn fabriek draaiende
te houden.
l'let is interessant om te noteren dat alle levende we-
zens op cleze aarde, van een mier tot een olifant, de-
ze volleclige samenstelling kennen en er hun be-
hoefte aan voedingsstoffen mee dekken.
Floe paradoxaal het ook mag klinken, ls de mens
v'an b'lj cle opgang van de beschaving, de enige
uritzonderlng in de ganse wereld, die ziin ver-
s;tand verloren heeft en rdie uitgerekend die sub-
stanties vergeten is, die voor zijn welbevinden
crnmisbaar zljn. Dat is die reden waarom hij zich
tlag en nacht in ziin laboratoria bezighoudt met
onderzoek, proefnemingen en experimenten.
Daar ontdekt hij gelijksoortige substanties die hij in
z,ijn fabrieken nabootst, en er merkwaardige namen
voor uifuiindt. Hrj vult potjres en flessen en verdeelt
ze over cle ganse wereld. De mensen slikken het en
stillen er hun honger mee. Dat noemt men weten-
sichap. Zonder te weten wat ze doen, minachten de
vvetenschappers de natuun en bieden weerstand aan
God. De substanties die dte wetenschap nu pas 66n
v'oor 66n ontdekt, alle levernde organismen in de we-
reld heblben dezelfde stammoeders, maar hebben
rnettertijcl verschillende wegen ingeslagen.
f,let zoaki de mens hebbern de dieren een hart, lon-
g;en, lever, nieren, bloed, vlees, beenderen, herse-

nen, enz... Hun organen vragen exact dezelfde voe-
dingsbouwstoffen als de organen vian de mens. De
grootste vergissing in de ondezoelten van de biolo-
gen is het verspillen van veel tijd aan bijkomstige,
overbodige en contradictorische problemen. Daar-
mee vult de mens zijn brein en venruart zijn verstand,
in plaats van algemene beginselen en feiten op te
zoeken die hem kunnen dienen.
We moeten opmerken dat een dier dat in het woud
een "armzalig" blad van een boorn plukt, door de
vertering ervan alle noden van zijn organisme bevre-
digt. ln dit 6ne blad heeft de natuur alle substan-
ties geconcentreerd, die vereist zijn om in het li-
chaam van het dier nieuwe cellen op te bouwen, de
cellen te voeden en energie te geven, en tenslotte
essentiEle grondstoffen ter beschikking te stellen
van de klieren. Dit 6ne blad bevat de vol-evenwich-
tige verzameling grondstoffen, zoals door de vooruit-
ziende natuur voor het dierlijk organisme werd be-
stemd. Dit blad is voor het dier de ideale voeding'
Wanneer het dier niets anders te eten kan vinden
dan deze bladeren, en het gedwongen zou zijn

maanden- of jarenlang alleen van deze voeding te

leven, zou er in zijn organisme geen tekort aan vita-
minen of andere werkzame stoffern ontstaan. Het

maakt geen verschil wanneer het clier in plaats van

de bladeren andere planten eet. \/an belang is al-
leen dat het voedsel dat het tot zich neernt NA-

TUURLIJK EN HEEL is.

Alle planten hebben in wezen
dezelfde samenstel ll i n g

Wanneer wij een paard of een ezel voederen, ma-
ken wij er ons geen zorgen over of het voeder ge-

noeg eiwit of vitaminen bevat, hoew'el het ons beslist
bekend is dat dieren net als mensen alle soorten vi-

tamines, mineralen en andere stoffen nodig hebben'

ledereen kan klaar en duidelijk zir:n dat de keuze

aan voedingsmiddelen, waarover de duizenden ver-
schillende diersoorten beschikken, zo beperkt is, dat
de dieren nooit de mogelijkheid hebben datgene uit

te zoeken dat ze het liefst zouden vrrillen eten. Zij zijn
verplicht te leven van de weinige voedingsmiddelen
die in hun naaste omgeving beschikbaar zijn. Noch-

tans treffen wtj bij hen geen tekort aan vitaminen of
voedingsstoffen aan.
Laten we kijken naar de levensmiddelen die de die-
ren in de laboratoria van de biologern verorberen. ln
elk van deze levensmiddelen vinden biologen een
reeks bestanddelen in verschillernde kwaliteit en
kwantiteit. Dan vertellen ze ons dat een bepaalde
plant zoveel eiwit , zoveel vet en zoveel van deze of
gene vitamine bevat. Op deze mttnier sommen ze
tien of vijftien bestanddelen, die ze in elke plant ge-

vonden hebben, op, en ze meten z:orgvuldig en 66n
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na 66n leders aandeel. Zelfs in de voedzaamste
vruchten is het aantal bestanddelen, dat men kon
ontdekkern, beperkt.
ilit betekent niet dat deze levensmiddelen slechts uit
clat dozijn bestanddelen zijn samengesteld, dat de
briologen hebben gevonden. lntegendeel, het is een
tr;ken dat hun technisch kunnen orrtoereikend is om
arlle bestanddelen, die in het laboratorium van de na-
tuur werclen samengebracht om de betreffende plant
tu. scheppen, volledig te analyseren, en kwalitatief
ern kwanl.itatief te bepalen. Verder betekent het dat
Cie wetenschappers in de betreffende planten
slechts deze weinige bestanddelen hebben kunnen
crntdekken, terwijl alle andere voor hen verborgen
g;ebleven zijn.
De hoofclreden daarvoor iis het feit, dat de door de
briologen ontdekte substanties niet alleen bestand-
dlelen zijn van de onderrzochte planten, maar dat
ze, onder andere vormen, bestanddelen van andere
soorten planten zijn" Wanrreer deze stoffen in het li-
c,haam van een dier terer;htkomen worden ze ont-
bronden en opnieuw samengesteld, en in de loop
van dit proces worden nieuwe substanties gevormd
arl naargellang de behoeftern van het organisme.
Alle door dieren verorberde planten hebben dezelf-
Cle basisbestanddelen.
Eiigenlijk bestaan alle planten hoofdzakelijk uit drie
soorten substanties. E6n daaryan is water, waar-
nnee we allemaal vertrouurd zijn.
VVij wetelt dat we zonder water niet kunnen leven, en
vre zoud,en er moeten aarn denken dat planten de
bretrouwbraarste bron van zuiver water zijn, die we
kennen.
\fezelstoffen zijn een volgende basisbouwsteen. Zij
\rormen lnet raamwerk van de plantenlichamen en
gteven ze vorm en stevigheid. Vezelstoffen worden in
lret dierlijk organisme niet ontbonden en te nutte ge-
rnaakt, nraar worden door het lichaam met de uit-
vuerpselen uitgescheiden. Niettemin maken zij een
vuezelijk bestanddeel uit van de voeding. Als er geen
vezelstoffen zouden zijn, en als het door de dieren
v'erorbenle voedsel volledig afgebroken en geassi-
rnileerd z:ou worden, zou de darm niets hebben om
uit te scl"reiden en zou hij mettertijd verschrompelen
ern uitdrogen, Niettemin :zijn sommige mensen zo
kortzichtig om vgze!$g@!, omdat deze "onverteer-
traar" zijn, bewust van hun spijskaart te schrappen.
1'engevolge daarvan lijdt nagenoeg de hele wereld
aan verstopping. M.a.w.: de hoofdoorzaak van ver-
srtopping is het ontbreken'ran vezelstoffen in de voe-
cling. Maar om op ons thema terug te komen : de
clerde groep substanties die in planten voorkomen
z:ijn de voedingsstoffen, die het organisme volledig
l'erteert en te nutte maakt.
De esserntidle verschillen tussen planten komen
l'oort uit de specifieke verhouding tussen deze drie
sioorten substanties. Het belangrijkste verschil tus-

sen simpel gras en vruchten bestaert er dus in, dat in
gras de vezelstoffen overheersen, terwijl vruchten
slechts een geringe hoeveelheid verzelstoffen bevat
ten, maar wel rijkelijk geconcentreerde voedings-
stoffen en een hoog aandeel water. Wegens de bij-
zondere structuur van hun verteringsorganen en hun
geschiktheid om te herkauwen, zijrr vele viervoeters
in staat gras fijn te malen, de daarirr schaars voorko-
mende voedingsstoffen te nutte te maken en de res-
ten uit te scheiden. Op die manier slagen bepaalde
dieren erin zich met droog hooi of srlro te voeden. De
kameel kan in leven blijven met wcrestijndistels. De
ezel kan hetzelfde met de taaiste grassen.
Daaruit kunnen wij de gevolgtrekking maken dat al-
le planten de voedingsstoffen bevatten die voor de
instandhouding van dierlijk leven vereist zijn. De
substanties zijn in sommige plantenrslechts schaars,
in andere rijkelijk aanwezig. De v'oedzaamste na-
tuurlijke levensmiddelen zijn walnoten, amandelen,
graanr peulvruchten, aardappelen, wortelen, bana*
nen, wijndruiven en alle andere vruchten; daarna ko-
rnen: wortels, kruiden, salades en groene groenten -
juist di6 levensmiddelen die de mens van de dieren
"wegpakt" en zichzelf toedigent. tin toch - telkens
wanneer er over rauwkost wordt gediscussieerd,
klinkt de tegenwerping: "Hoe kan ik mij zonder ge-
kookte spijzen voeden?" Een meer erbarmelijke uit-
spraak is nauwelijks denkbaar. ,Jammer genoeg
heeft de eetzucht de mensheid zo blind gemaakt,
dat dit inderdaad de gebruikelijker reactie van de
meeste mensen is. Wie niet over de nodige erva*
ring beschikt, is niet in staat in te zien hoe voed-
zaam planten zijn en hoe weinig we eryan nodig
hebben om onze dageliikse behrcefte te dekken"
Het heeft mij zelf jaren gekost om de waarheid te
vinden. Maar daarover later meer.
Di6 voedingsstoffen, die wij in geconcentreerde
vorm in de vrucht van een boom vinden, komen - zij
het schaarser - eveneens in zijn blerderen, schors en
takken voor. Een groot dier zoals de giraf voedt zich
met het loof van de bomen, Wanneer men een klei-
ne boomloot op een andere boom ernt, brengt hijtak-
ken en tenslotte ook vruchten voott. Dit is een dui-
delijk bewijs dat een loot alle basisbestanddelen be-
vat die voor de vorming van een bepaalde vruclr!
vereist zijn.
Welke zijn die basisbestanddeleni' Het zijn de atc-
rnen, die men als de kleinste, chernisch ondeelbare
bouwstenen van een substantie k:an beschouwen,
en de moleculen, de kleinste deeltjes van een ele-
ment of verbinding, die zelfstarrdig kunnen be-
staan. Alle eetbare planten besteran uit nagenoeg
dezelfde elementen. Al naargelanq hun onderlinge
verhoudingen en groeperingen u'orden hieruit ta;

van substanties gevormd, die in vorm, smaak en
kleur van elkaar verschillen. Uiterindelijk zijn zelfs
klaver en schaap hetzelfde: wanneer de klaver in de
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$chapemaag terechtkomt, verandeft haar moleculai-
rra structr.irur en wordt ze ziilf schaap. Een gelijksoor-
tig verband bestaat er tussen vruchten en mensen.
Itl het plantaardige en dierlijke leven is niets
nn66r dan een voortdurend uitwisselen en circu-
leren van atomen. Hierin wordt duidelilk hoe won-
derbaar <le natuur is. Wij \ilerpen een zaadkorrel op
dle grond, niet groter dan een speldekop. Kort daar-
nra begint hij te kiemen. \/eruolgens brengt hU twij-
gen, en nra enige tijd vruchten voort. Later verandert
hij in een koe, een paard of een mens, die een wijle
cp deze wereld rondlopen en dan hun atomen aan
de aarde teruggeven. Daerr wordt, door de leven ge-
vende invloed van het zonlicht, de atomen nieuw le-
ven ingeblazen, en opnieuw worden ze in planten en
dieren herschapen, om weer aan de eeuwige kring-
loop van de schepping deel te nemen.
Om leven voort te brengen moet het plantelichaam
echter volledig en LEVEI{D zijn. Sterker nog: het
volstaat geenzins dat het levensmiddel alleen maar
levend isi - in de volledige, plantaardige voeding
ntoet het leven ACTIEF en niet inactief zijn.
Llit lange ervaring weten vdj dat kooivogels met dro-
ge zaadkorrels alleen niet tevreden zijn. Behalve de
droge konrels verlangen zij ook naar vers voedsel.
tle soort zaadkorrels of v,ers voedsel is niet zo be-
langrijk. lVlen kan het dier volwaardig voeden door
een beparalde zaadsoort uiit te kiezen, en ze met een
verse vrucht of groente aarn te vullen.
ilit teidt tot de belangrijke gevolgtrekking dat het
beste levensmiddel ophoudt volwaardig te zijn, wan-
neer het uitdroogt. Hoe kurnnen we dan di6 substan-
ties als v'oeding beschourven, die uit de ovens, de
keukens en de machines lromen ?
Tbch lijdt het dierlijk organrisme geen ernstige scha-
de wanneer het gedurende de wintermaanden vers
voedsel moet ontberen. Flet compenseert dit tekort
immers gedurende de lente en de zomer, wanneer
de natuur tot leven komt. De natuur heeft de dieren
aran deze levenswijze aarngepast. Gedroogde za-
den, graern en peulvruchten zijn volstrekt levende le-
vensmiddelen: ze bevinden zich in een toestand van
nJst, van inactiviteit. Gelukrkig kunneir we ze makke-
liik "wekken", activeren en in volwaardige levensmid-
delen vercnderen door ze in water te weken en ze te
laten ontkiemen. Daarom kan de mens zich in elk
.laargetijde en overal op aarde met gekiemde (geac-
tiveerde) graankorrels volwaardig voeden. Boven-
dien kan hij de overige dulizenden verse en smake-
liike levensmiddelen gebruiken om afwisseling in zijn
nraal te brengen en zijn leven aangenamer te ma-
ken.
Leven is georganiseerde materie. Datgene, dat de
'nens-machine" in beweging zet, noemen eenvou-
:,ge lieden'ziel". De ziel is het laatste deel dat bij al-
tr: arldere deien b'ij ko,rnt" de structuur van het orga-
" S,re *nrJhgc er .€t n g,anE Zet_

Als we vertrouwd zouden zijn met arlle bestanddelen
vaR een graankorrel, en als we alles zouden weten
over zijn samenstelling en zijn opbouw, dan zouden
we deze delen kunstmatig in elkaar kunnen zetten
en een levende graankorrel scheppen. Die zou kie-
men, wanneer we ze in de grond zrtuden planten.
Evenzo zouden wij in staat moeten zijn een mens te
scheppen, indien we alle bijzonderheden over de
menselijke fabriek zouden kennen. Er is echter een
Opperingenieur die deze verbazingwekkende pres-
tatie voortdurend voor onze ogen volbrengt. Wij
hebben het recht niet, aan deze eeuwige waarheid
te twijfelen. Voor alles mag de mens zijn eigen tech-
nische venruorvenheden niet oversc;hatten.

De eigenschappen van
afzonderl ij ke eiwitten,
vitaminen, mineralen
e.a. voedingsbestanddelern.

ln het vorige hoofdstuk hebben we gezien dat alle
eetbare planten uit dezelfde elementen bestaan, en
dat verschillen in hun chemische en fysische eigen-
schappen op een verschillende s;amenstelling en
moleculaire structuur berusten. Jannmer genoeg ne-
geren de biologen dit feit en grondeln ze hun weten-
schap op de verschillende bestandclelen die ze in le-
vensmiddelen hebben gevonden. Misleid door de
ontdekkingen in hun laboratoria sluiten ze de ogen
voor het wonderbare laboratorium van de natuur,
waaraan wij een zaadkorrel toevertrouwen - zo
klein, dat hij met het blote oog nauwelijks waar te ne-
men is - en die ons als tegenprestartie in enkele we-
ken een volledig levensmiddelschenkt, waarmee wij
alle behoeften van ons organisme in elk opzicht kun-
nen bevredigen.
Maar de wetenschappers werpen deze royale gave
weg, of ze verbranden en vernietigern ze - en daarop
fabriceren ze in hun laboratoria dode substanties,
die maar in de verte op het geschenk van de natuur
lijken. Dan plakken ze op deze brouwsels namen en
nummers en gebruiken ze om hun eigen organen en
die van hun onschuldige kinderen te beschadigen.
Met de onvolmaakte middelen waarcver ze beschik-
ken, ondezoeken de vorsers organen van dieren en
ontdekken een serie bestanddelen zoals eiwit, vet
en vitamines. Dan zoeken ze in 'verscheidene le-
vensmiddelen naar deze stoffen en telkens wanneer
ze iets vinden, dat op hun ontdelKkingen lijkt, be-
schouwen ze het als waardevolle voedingsstof en
bevelen het gebruik ervan aan, zonder rekening te
houden met haar kwalitatieve en kwantitatieve bij-
zonderheden. Nadat ze zo meerderre substanties iri
bv. druiven hebben ontdekt, verklaren ze dat druiven
die en die bestanddelen bevatten, alsof ze verder
niets zouden bevatten. Hetzelfde doen ze met alle
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natuurlijke en onnatuurl'rjke voedingsmiddelen, en
het voedingsmiddel waarin ze 66n of ander "waarde-
vol bestanddeel' vinden, bevelen ze aan als "bron"
voor deze voedingsstof. Tbngevolge van deze kort-
zichtigheld worden de schiadelijkste voedingsmidde-
leln als "evenwichtig" bestelmpeld.
Nleem eens een potlood, en stel een lijst op van de
substanties die biologen hebben ontdekt in voe-
dingsmiddelen die een kore ons levert: rundsvlees,
lelver, hersenen, hart, melk,, boter en kaas. Nu willen
we zien cf ze al deze stoft'en in klaver, stro of in ge-
\ fone berykruiden onder dezelfde vorm kunnen vin-
den. Natuurlijk niet. Nochtans kan niemand looche-
nen dat juist deze planten het lichaam van de koe
opbouwen, d.wz., de koe ontstaat uit deze planten.
V/anneer dierlijke voeding voor vleesetende dieren
voluraardflg is, dan is het omdat het ganse kadaver
van een buitgemaakt dier met zijn huid, beenderen,
bloed en vlees, en - belangrijker nog - met alzijn nog
rntacte en levende cellen een voed!ngswaarde heeft,
die deze van het gras evenaart. Doch welke waarde
hebben melk, boter en vlees op zichzelf? Ze hebben
tellkens slechts een oneinrdig kleine fractie van de
vraarde clie gewoon gras heeft - en dat dan nog
nraar indien ze rauw zijn. Wat van de voedingsstof-
feln van dleze voedingsmicldelen na het koken over-
blijft, behroeft geen toelichting. We kunnen ons voor-
stellen w;lke voedingswaerrde melk en vlees - beide
ssdert eeuwen verheerlijkt - in werkelijkheid hebben.
Fn nu kunnen we de echte waarde beoordelen van
de reclanre-opschriften, die ontelbare dozen vol ge-
droogde ren gedenatureercle melk sieren.
lk geef toe, dat de mens steeds ijverig is om nieuwe
dingen ter leren, om in de geheimen van de natuur
binnen ter dringen en om zijn geestelijke horizon te
verruimen. Het is van belang dat elke fabrikant zich
vertrouwd maakt met de geheimen van de grond-
stoffen die hij in zijn fabriek nodig heeft.
Laten we de wetenschappers tussen de vier muren
van hun laboratorium verder zoeken, tot de dag
li['aarop ze met succes een plant uit een zaadkorrel
ierten groeien, die ze zell helemaal synthetiseh heb-
ben samengesteld. Dan zal hun wijsheid die van de
Scheppen evenaren. Onze wereld is nu al vol zaad-
korrels, die ons voeding verschaffen die heilzaam
voor ons is en alle fundarnentele behoeften van ons
organisme bevredigt. Deze voeding heeft niet het
irleinste froutje. Er ontbreekt geen enkele wed<zame
stof. Geen enkele werkzame stof is overbodig. Ieder
bestanddeel stemt, wat zijn eigenschappen, hoe-
veelheid en functie betre{t, overeen met de meest
uitgekiende berekeningen, Wie daaraan fwijfelt, twij-
felt aan cle wijsheid van de natuur. Hij stelt de wijze
voorzienigheid van zijn Schepper in vraag en zon-
digt tegenover God.
Eir wordt ons gezegd dat lve eiwit moeten eten, om-
dat eiwit gezond is. Maar hoeveel rnoeten we daar-

van in nemen? Bestaat er een erkende richtlijn voor
onze dagelijks behoefte?
Laten we ons het volgende voorstellen: nieuwe tech-
niekers hebben in tal van grote fabrieken de meest
ervaren ingenieurs vervangen en willen deze fabrie-
ken thans zelf leiden en in stand houden. De grond-
stoffen liggen in 't wilde weg verspreid. ledere tech-
nieker neernt datgene ter hand, dat in zijn bereik ligt,
en brengt het naar de fabriek. E€n brengt stenen
aan, een ander ijzer, een derde draagt leem aan,
een vierde water. Dat alles werpelr ze zonder plan
op een hoop; dan gaan ze nog meer halen. Talloze
organische en anorganische stoffen worden onop-
houdelijk aangesleept. De ene "vorlrt" de machines
met een bepaalde substantie en be'weert dat ze nut-
tig is. Een andere vult de machines met een tweede
substantie en vezekert dat deze nog nuttiger is. Op
deze wijze stopt eenieder de fabriek vol met alles,
wat naar zijn mening als grondstof geschikt is. Ein-
deloze experirnenten worden uitgevoerd. Enerzijds
hebben enige dwaze lieden deze grondstoffen in het
vuur geworpen, andezijds haasten ze zich allemaal
om de overgebleven resten uit de smeulende as te
halen en ze in de straalprjpen van de fabriek te stop-
pen.
Geen wonder dat de fabriek vierkant begint te lopen.
Hoe gebrekkiger ze werkt, des te nreer deze speci-
alisten in spe zich ermee bemoeierr. Ze rennen van
hier naar daar om nieuw gereed- sichap en nieuwe
materialen te zoeken. ln dit gewoel vertrappelen,
vernietigen of verbranden ze de belangrijkste chemi-
sche bestanddelen van de grondstoffen, die soms te
klein zijn om waar te nemen. Als ze merken dat hun
inspanningen geeR sucees opleveren en dat de toe-
stand van de fabriek versleehtert, begeven ze zieh
diep in de wildernis en vinden volledig nieuwe stof-
fen, die niets te maken hebben met de grondstoffen
van de fabriek. Daarmee proberen;ze de moeilijkhe-
den te verhelpen. Voor een poosje brengt 66n van
deze substanties het krijsen in de fabriek tot zwijgen,
een ander smoort het doordringende fluiten; een
derde vertraagt de werksnelheid van bepaalde me-
chanismen terwijl een vierde ze versnelt. Deze ver-
anderingen komen de techniekers voor als een goed
teken. Ze huppelen van vreugde en klappen gelijk
kleine kinderen in hun handen, dan maken ze aan-
stalten om "nog sterkere en werkzamere" substan-
ties te zoeken. Soms houden enkele afdelingen van
de fabriek helemaal op met werken, of ze werken
dermate gebrekkig dat ze de veiligheid van de nabu-
rige afdelingen in gevaar brengen. ln zo'n geval to.
nen deze mannen wat ze in hun mars hebben: be-
hendig vennrijderen ze deze "nutteloze' delen.
Het is geen verrassing dat alle benroeiingen tenslot-
te mislukken en dat alle fabrieken €6n na 66n voor-
tijdig moeten sluiten. De klungelige techniekers ge-
ven echter de hoop niet op. Ze blijven bij hun vertwij-
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felde experimenten en werigeren de ware lngenieur
van deze fabrieken, hun God, die ze loochenen, te-
rug te rclepen. Wanneer ik het menselijk lichaam
steeds weer met een fabriek vergelijk, is dat niet in
overdrachtelijke zin bedoeld. Het lichaam van de
nlens is immers inderdaad een fabriek zoals alle an-
dere fabrieken - met dit onderscheid, dat het veel in-
gewikkelder is dan een gewone fabriek en dat zijn
bestanddelen zo klein zijnr dat wij de meeste ervan
niet kunnen zien noch venstaan.

lZ:oals de zojuist beschreven techniekers voeren ook
onze artsien en biologen experimenten uit met men-
sen - met verschrikkelijke instrumenten, met minder-
uraardige voedingsmiddelen, met allerlei syntheti-
sche preparaten en met dodelijke giffel Ze pubtice-
ren einderloze tabellen met vakjargon e-fr brengen de
nrcnsen met hun aanbeveilingen op een dwaalspoor.
leder van hen beveelt aan wat hij voor juist houdt, ie-
der zegt rrat hem te binnen schiet. Ofuel regeert het
toevalsprincipe, ofinrel is het "natte-vingetwerk". Ze
schrijven duizenden boeken en overstelpen er de
wereld mee; ze dreunen vanuit de radio; ze drukken
aankondigingen in de tijds,chriften. Maar alles wat ze
doen is verkeerd, en alles wat ze zeggen is tegen-
sprekelijk. De schadelijker substanties noemen ze
nuttig, milar wat van levensbelang is, verbieden ze.
ln deze rnengeling van keibaal en verwarring lopen
de auteurs zelf op de tast rond in een doolhof van
httijfels en onbeslistheid, terwijl hun publiek hen ver-
ward gadeslaat. lntussen verlaten, jammer genoeg,
de mensen die ons dierbaar zijn, en miljoenen ande-
rrln, onncldig en te vroeg deze wereld.
lk doe een beroep op alle welmenende mensen in
de hele ruereld om uit hun onverschilligheid te ont-
iruaken - al zij het maar omwille van hun eigen ge-
zondheid en die van hun kinderen en kindskinderen.
l-aten wij elkaar de hand reiken en met verenigde
krachten proberen de mensheid de ogen te openen,
de heersrende verkeerde voedingsgewoonten te ver-
beteren ern dit verschrikkelijke bloedbad tot een ein-
de te brengen. Laten we onze ogen openen en de
schandalen bekijken, die schande brengen over de
nroderne beschaving. De valse leerstellingen van
o,nze wellenschappers hebben profiteurs en specu-
lanten te voorschijn geroepen. De schadelijkste en
gedenatureerde voedingsmiddelen mogen als "vita-
nrinerijk" aangeprezen ern vrij verkocht worden.
Daartoe behoren koekjes, zoetigheden, limonades
zoals cola, bedorven vlees, poedermelk en duizen-
dlen andere "levensmiddelen", die volledig van hun
b,elangrijke voedingsstoffen werden beroofd, en
ziekten l'erwekken en mensen doden. De zonder-
iingste substanties worden bijeengezocht, ver-
nnengd, in dozen en kartc,ns gevuld, van een lange
rirj aardige, schijnbaar vretenschappelijke namen
vooftien, en aan het lichtgelovige publiek als "di6ti-
s,che" prreparaten aan sclrrikwekkende prijzen ver-

kocht. De moderne geneeskunde is al in zo'n grote
mate een bedrijf geworden, dat private laboratoria in
de V.S. aan artsen een honorarium betalen, wan-
neer deze patiEnten naar hen sturrrn; het bedraagt
sCI'% van het bedrag dat aan de patidnten wordt
aangerekend. Men zou honderdenr boeken kunnen
vullen, als men een gedetailleerd beeld van de cor-
ruptie in de wereld zou willen schertsen. Tot dusver
heb ik er niet de tijd voor gevonden.
Ondertussen vinden biologen in de loop van hun on-
dezoek een bepaalde vitamine. Vilat later ontdek-
ken ze dat deze geen eenvoudigre verbinding is,
maar een complex uit een dozijn substanties, waar-
voor ze telkens een naam zoeken. l(eer op keer stel-
len ze vast dat een afzonderlijke vitzrmine in afwezig-
heid van de andere onwerkzaam is, of dat een sub-
stantie, wanneer ze in het organisnre wordt ingego-
ten, in een andere verandert - enz.
De werkingen van kunstmatige vitamines op het
menselijke organisme kunnen tegengesproken wor-
den. Veronderstel dat mensen de bakstenen voor
een huis rij per rij zonder mortel op elkaar leggen.
Om de fout weer goed te maken, mengen ze dan
een enorme laag minderwaardige mortel en stoden
alles ineens op het bouwwerk. Aang;ezien deze mor-
tel aan de buitenkant aan de bakstenen kleeft, be-
schut hij het gebouw een tijdje tegern regen en wind
- hij dringt echter niet in de voegen tussen de ste-
nen, en bereikt natuurlijk nooit de binnenwanden
van het bouwwerk. Soms wordt deze valse mortel
overmatig gebruikt; dan stort iedere bouw met fun-
damenten die een beetje wankel zijn, eenvoudigweg
in elkaar. Dirt geschiedt af en toe tijdens een vitami-
ne-injectie, en de pati6nt sterft na cle toediening.
Hoe kan men een substantie, die al in de kleinste
dosis een mens binnen de vijf minuften ombrengt, in
ernst een werkzame stof noemen? Wanneer zullen
de mensen tot rede komen en zulke dwaasheden
opgeven? Ondanks ontelbare mislukkingen, ontgoo-
chelingen en tegenspoed houden de mensen vast
aan hun noodlottige dwalingen en weigeren ze 66n
enkele stap terug te zetten.
Voortdurend worden nieuwe boeken uitgegeven.
Nieuwe tabellen en aanbevelingen worden voortdu-
rend aan de oude toegevoegd, en een eindeloze
vloed van vergiften stroomt onophoudelijk vanuit de
fabrieken in de organen van de ntensen. Duizenden
boeken over voeding en aanverwanrte gebieden wer-
den tot hiertoe geschreven, alle nret verschillende
meningen en standpunten, verschillende details en
bijzonderheden, verschitlende lijsten en tabellen.
Laten we een ogenblik aannemen dat de boeken
over vitaminen en andere werkzamrl stoffen, de aan-
bevelingen en de speciale dieetvoorschriften, waar
zijn. Dan moeten w'rj ons afuragerr of dit inderdaad
een uitvoerbaar voedingssysteem its, en of degenen,
die graag in deze wereld zouden lov€rl, de treurige
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plicht hetfen, al deze boeken van buiten te leren.
ilt'at geberurt en dan met dre miljoenen die op bergen
en in dalen, in afgelegen dorpen en gehuchten le-
ven, en geen mogelijkheid hebben om zich met de
tabellen en lijsten vertrouvrd te maken ? Moeten zij
verhongeren?
Nleen, beste vrienden - word wakker uit de lome on-
verschilligheid. Want dit is niet de weg die voor de
i"nens bestemd is. Zo'n leven is helemaal geen le-
ven, het is een nachtmerrie. Wij moeten onze instel-
iing betrerffende voedingsvraagstukken meteen vol-
lerdig henrien. Publikaties over afzonderlijke werkza-
,le stoffe,n en over didten zouden moeten geweerd
lrorden, en aan het voorsichrijven van kunstmatige
vitamines en giftige medicrijnen zou onmiddellijk een
eind moerten worden gemaakt. Er is maar 66n weg
om de mensheid van deze nachtrnerrie te verlossen,
en dat is een radicale verandering in onze leefwijze
en in onze voedingsgeworonten. Deze gewoonten
ntoeten zo veranderd worclen, dat de juiste leefirijze
een vast onderdeel van ons doen en denken wordt.
ilran zal cle keuze tussen afzonderlijke voedings- en
urerkzame stoffen geen redelijk doel meer dienen,
en de men$en zullen geen gedachten meer verspil-
leln aan sipeciale di6ten. Thuis zou men nog slechts
die volwilardige levensmiddelen moeten bewaren,
die gelijlre voedingswaarde hebben. Met andere
ratoorden: alles wat de mens verorbert, zou een vol-
iedig en volkomen levensrniddel moeten zijn.
[tat de lezer niet gelove, dat het heel moeilijk is om
de hele rnensheid op de jr.riste weg te brengen. Het
li,ikt maar zo. Aangezien ik z6lt deze weg ben ge-
gaan, weet ik, dat deze opgave zeer makkelijk is, en
al het andere rnoeilijk, en ik ben bereid al mijn tijd en
energie aan haar te wijden. We moeten omstandig-
heden scheppen, die het rijken en armen, groten en
kleinen, ontwikkelden en onontwikkelden in dezelfde
nrate mogelijk maakt, een gezond leven te leiden,
rsnder diet men gedwongen is voortdurend een keu-
ze te maken. Dan zal snze smaakzin bepalen wat
"'ndj eten, en zijn eisen en wensen zullen onze onfeil-
hare gidsrzijn bij de keuze van natuurlijke voeding.
VVellicht vraagt u zich nu af waar de biologen eigen-
lijk naar zoeken, en wat hun einddoel is. Mogelijker-
arijze helrben zi1 daar zelf geen klare voorstelling
van, maar ik zal u helpen. Zij proberen erachter te
t(omen vlrelke substanties ons lichaam nodig heeft
om gezond te leven. Zij willen de juiste werking van
alle vitaminen en mineralern in ons organisme bepa-
ien. Zij stellen vast dat een bepaalde vitamine onze
groei bevordert, dat een iander ons tegen infecties
beschernnt, dat een derde de tanden sterker maakt,
€rnZ... Werarom doen ze al die moeite? Zou het niet
beter zijn tenminste 66n keer de Afrikaanse jungle in
te trekken, en de olifantern te vragen welke calcium-
tabletten ze hebben ingenomen om het beste ivoor
hrr wereld te produceren, of welk soort eiwit ze ge-

bruikt hebben om hun geweldige vleesmassa's op
te stapelen ?
Laten we aannemen dat de wetenschappers hun
nagestreefde doel na duizenden janen van onverdro-
ten arbeid bereiken. Z$zullen dan arlle bestanddelen
van een tanrvekorrel of van een andere plant ken-
nen, en hun specifleke taken in ons organisme in al=

le bijzonderheden verstaan. Maar wat ze zoeken,
staat ons al overvloedig ter beschikking. Zij hebben
dus hun hoogste doel bereikt, het doel dat ze nau-
welijks mochten verhopen te bereiken. Waamaar
zullen ze ddn nog zoeken ?
Dat de lezer niet gelove dat biologen onverstandige
mensen zijn. Zij hebben redenen om te doen wat ze
doen, en van hun standpunt uit gaal: het om absoluut
belangrijke en overtuigende redenen. Wetenschap-
pers zijn beschaafde mensen. Zij zl$n noeh oermen-
sen die in het donkere woud rondtrekken, noch die-
ren die in stallen leven. Hoe zouden ze kunnen af-
zien van wit brood, van hun lekker gebak en smake-
lijke koekjes, en als primitieve wilden rauwe tarwe in
hun mond stoppen? Het klopt wel dat tienduizenden
werkzame stoffen - met uitzondering van dood zet-
meel en dode suiker - vernietigd worden, wanneer
men uit volle tarwekorrels wit birood of koekjes
maakt; doch dat schijnt ze niet te st'cren. Zij herinne-
ren er ons onvermoeibaar aan dirt ook levenloos
zetmeel en levenloze suiker hun "'/oedingswaarde"
hebben - zij leveren ons de nodige r:alorie6n om ons
lichaam te verwarmen, terwijl de br:hoeften van on-
ze organen, klieren en zenuwen uit heerlijke, weten-
schappelijk beproefde bronnen als lkunstmatige vita-
mine- en mineraal-preparaten, valse hormonen, en
vooral een massa vergiften, die mekaar in kracht en
werking overtreffen, bevredigd wonlen.
Wat rnoet er bovendien met onze firbrieken, zieken-
huizen, dokters, verplegers, apothekers, de ehirurgi-
sche instrumenten en de vele apparraten gebeuren?
Hoeveel moeite heeft het niet gektrst om daar alle-
maal voor te zorgen; hoeveel werk werd er niet ge-
presteerd om die toestellen te bouwen! Hoe zou
men al deze verworvenheden ter vtille van de dom-
me tarwe kunnen opgeven? Aan zo'n stap mag men
niet eens denken! Het komt er niet op aan dat dui-
zenden, miljoenen mensen sterverr aan hartaanval-
len, kanker en andere ziekten. Vror:g of laat moeten
ze hoedanook sterven - is het dan niet beter dat ze
wat vroeger sterven en zich bevrijdr:n van de kwalen
en het lijden van deze wereld? Wat voor nut heeft
het om tweehonderd jaar lang in een overbevolkte
wereld te leven? Wees niet verbaasd te horen dat er
mensen zijn die deze opvatting verdedigen. Men
kan beslist beweren dat de meeste mensen, door
hun eetzucht verblind, vandaag deze instelling heb-
ben. Nietternin verklaar ik plechtig voor de hele we-
reld dat alle menselijke wezens lervensmiddelen in
rauwe toestand moeten eten. Dat is de wet van de
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natuur. Ondanks alles ontken ik niet dat het steeds
het hoofdmotief van de biologen was, ' de mensheid
tel dienenr'. Wanneer ze echler zien hoe hun pogin-
gen mislurkken, zouden ze hun vermetelheid moeten
opgeven en ermee moeten ophouden boeken over
deze thenna's te publicereln. Zoniet hebben ze het
zeker en vast verdiend dat toekornstige generaties
hen vervloeken.
C)rndat de tot hiertoe uitgegeven boeken over afzon-
derlijke vrcedingsstoffen en verschillende di6ten hun
doel hebben voorbijgeschoten, zouden ze uit de
omloop nroeten genomen worden, opdat hun onge-
z,onde en tegensprekelijkr: theorie6n het verstand
van de mensen niet meer in verwarring zouden
brengen. Met andere woo'rden, alle boeken die met
de werking en het "nuf'van eiwit, koolhydraten, vet,
vitaminen en mineralen v'andoen hebben, zouden
ntoeten verdwijnen. Hetzellfde geldt voor de publika-
ties waarin gepoogd wordt te bewijzen dat de waar-
de van bepaalde voedingsmiddelen ligt in 66n be-
paalde voedingsstof die ze bevatten. Zelfs boeken
llraarin de auteurs beweren dat bepaalde vruchten
superieur zijn t.o.v. andere, moeten als overbodig
beschouwd worden. Toekomstige ondezoeken zou-
den zich iln de eerste plaats moeten beperken tot al-
gemene <lnderzoeken, die de nodige gegevens leve-
ren om de waarde en de voordelen van bepaalde
soorten levensmiddelen in vergelijking met andere
te beoordelen. Men zou cle wezenlijke verschillen -
zo die er zijn - tussen vruchten, granen, peulvruch-
t$n, noten, groene groenten en wortels kunnen on-
dezoeken.
Vbortaan zouden alle vooruitstrevende auteurs, we-
klnschappers, artsen, jounalisten en humanisten er
hun hoofdtaak moeten in z:ien om de publieke opinie
in alle bijzonderheden duidelijk te maken welke
enorme sichade de vernieliiging van natuurlijke voe-
dings- en werkzame stoffen met zich meebrengt, en
ze zoude,n de mensen moeten aanmanen zich on-
voorwaardelijk aan de wetten der natuur te houden.

De echte
en de valse m€lns

$e gewoonteconsument van gekookte spijzen (=
rrtde uit gewoonte gekookte spijzen consumeert) be-
staat daadwerkelijk uit twee personen; hij heeft twee
lichamen. Het eerste lichaam, het echte, dankt zijn
bestaan aan natuurlijke voeding en wordt door na-
tuurlijke voeding in stand gehouden. Het tweede li-
chaam, het valse, dankt zijn bestaan aan onnatuur-
liike, gekookte- en kunstmatige voedingsmiddelen
en leeft verder uitsluitend ,yan onnatuurlijke voeding.
/Jle cellen in het mensel'rjk lichaam, die gezond, ge-
specialisr:erd en actief zijn, die het leven in stand
houden Gln ervoor zorgen dat de mens op zijn voe-

ten staat, kunnen slechts dan opgerbouwd, gevoed,
op gang gehouden en vervangen vrorden, wanneer
wij natuurlijke levensmiddelen eten. Deze cellen ge-
ven de spieren kracht, regelen der hartwerkzaam-
heid, leiden de signalen uit de hersenen naar het li-
chaam en produceren afscheidingen. Naast deze
hoogontwikkelde cellen zijn er nog andere cellen die
een bepaalde gelijkenis hebben met normale cellen,
maar die in werkelijkheid slechts een heel eenvoudi-
ge structuur bezitten, cellen waarbiij de nodige me-
chanisrnen voor gespecialiseerde werkzaamheden
ontbreken en die gedegenereerd en ziek zijn. Deze
cellen zijn op onnatuurlijke, minderutaardige voeding
aangewezen.
ln het organisme van de eeEuchtigre neemt de ech-
te mens maar weinig ruimte in. Ook wanneer de
eetzuchtige nog zo mager is, besta'at een belangrijk
deelvan zijn lichaam uit inactieve cellen.
Elke klier en elk orgaan heeft een belpaald aantal ac-
tieve en gespecialiseerde cellen nodig; doch zodra
de benodigde hoeveelheid bereikt is, houdt de cel-
opbouw in het orgaan op - anders zou het oneven-
redig groot worden. Aangezien nu actieve cellen
slechts door natuurlijke voeding in het leven worden
geroepen, en de eetzuchtige zijn lichaam niet vol-
doende ervan voorziet, is het orgaan gedwongen
het tekort te compenseren en een brehoorlijke groot-
te te bereiken door het produceren van een bepaal-
de hoeveelheid inactieve cellen uit gekookt eten.
Zulke nutteloze en parasitaire cellerrzijn er in alle or-
ganen van de eetzuchtige in overvloed; beenderen,
nagels en haren zijn geen uitzonderingen.
Niettemin is het organisme van sommige mensen in

staat om gedurende een zekere tijcl tegen de onna-
tuurlijke voeding te strijden. Het doed zijn best om de
vorming van de valse mens te verhinderen - door
verminderde eetlust, maagstoornissen, onpasselijk-
heid, braken, slapeloosheid, hoofdpijn en andere ge-
lijkaardige methoden. Kortzichtige mensen be-
schouwen deze symptomen als ztatakte van het or-
ganisme, en in plaats van op te houden met het ver-
bruik van onnatuurlijke voeding, drijven ze dit nog

op, om zich te "versterken". Wanneer dan, onder
de vaortdurende aanvallen van de 'nvoedzame"
spijzen, de lange strijd een tragis;ch einde neemt
en eindigt met de nederlaag van de echte me;ts,
is het organisme gedwongen ziin hardnekklg ge-
vecht op fe geven en zich aan cle onnatuurliike
voeding "aan te passen". Dit is l\et signaal voor
de geboorte van de valse tttens, die weldra begint
te schrokken als een wolf, en onophoudelijk begint
te groeien. Maar voor kortzichtige lieden is dat een
teken van "genezing".
Mettertijd verzwakt de weerstand, t)n heden zijn we
zover dat alveel kinderen met "twe'e lichamen" wor-
den geboren. Btj deze kinderen begint de valse
mens zich al te ontwikkelen voor ze ter wereld ko-
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rnen. U kunt de valse mens zien, bij elke stap, aan
het zitvlak en aan de benen van de vrouwen; aan de
dikke kaken van de kinderren, aan de vooruitwelven-
de buiken en dikke nekken van de mannen, en op
andere plaatsen. De valse mens misvormt het knap-
pe figuur van jonge meisjes in de bloei van hun ja-
ren, en llerooft volwassenen van hun arbeidsge-
srohiktheicl. Hij dringt in het hart, de nieren, de bloed-
viaten, de klieren en de weefsels van menselijke we-
Zrens, Bn verlamt hun activiteit. Eenvoudig uitgedrukt
- hij omklemt de echte mens en wurgt hem langzaa-
iltaan.
ttr/anneer een eetzuchtige zijn honger stilt met het
aten van vruchten, heeft dat als gevolg dat de echte
firens op dit ogenblik volledig voldaan is en geen
lr'ens naar m66r voeding heeft. De valse mens heeft
echter helemaal niets gekregen van de natuurlijke
vrceding en verlangt nu naar zijn eigen, speciale
krcst. Wat de aangelegenheid bijzonder onaange-
naam maakt is het feit dat de valse mens zijn primi-
ti,ev* nu'-''nheid door de rnond van de echte mens
uitdrukt. lle zucht naar gerkookte spijzen is een ui-
ting van dit monster (= de valse mens) en heeft met
de behoeften van de echter mens niet het minste uit-
staans. \tan zodra er verslaving aan te pas komt,
'vt'ordt de::e gulzigheid "gebras".
Juist op dit punt reageert dle echte mens op bescha-
nrende wijze, zonder nadenken en overleg. Dag na
dag slooft hii zich uit, onder grote pijnen verdient hij
zijn geld, en dan verandert hij - onder nog grotere
pijnen en klachten - zijn natuurlijke levensmiddelen,
die hij melt zijn zuurverdiende geld heeft gekocht, in
schadel'rjke substanties, di,ent ze door zijn mond aan
zijn liehaam toe, vedeert ze in zijn verteringskanaal,
neemt ze in zijn bloed op en geeft ze over aan het
snonster, zijn ergste vijancl, die hij aan zijn boezem
voedt en wiens afschuweliik liehaam hij voortdurend
nret zwaklke spieren overal met zich meedraagt.
Op deze plaats moet ik de biologen, die proteihen
prijzen en valse hoop weklken t.a.v. de werklng van
kunstmatige vitaminen, vragen, of ze geen medelij-
dcn hebben met de mannen en vrouwen die schom-
ryrelend en waggelend langs de straten draven, en
die nauwelijks in staat zijn het enorme gewicht van
de valse mens op hun zwakke benen te dragen?
,ldaar blijft het geweten, dra rede van deze vorsers?
'Eieven deze nutteloze vlees- en vetmassa's hen
geen reden tot nadenken'? Tenslotte is het overge-
vrticht het gevolg van hun "evenwichtige' dierl'rjke
protelnen en hun "lichfuerteerbaaf wit brood. Pro-
beert u eens deze dikke mensen hun brood en hun
rrlees te ontnemen, en geeft u hen een tijdlang voe-
ding die voldoet aan de wetten van de natuur - en let
u er dan op hoe deze vleesbergen binnen enkele
ntaanden wegsmelten en verdwijnen.
Wanneer we bedenken hoe gemakkelijk we deze
.rvertollige kilo's kwijtraken en op eenvoudige, na-

tuurlijke wijze de volle gezondheid tr;rug kunnen ver-
werven, moeten we ons afvragen 

',vaarom 
mensen

van hoge academische rang terugllrijpen naar een
hutsepot van gevaarlijke en nutteloze methoden
zonder enig uitzicht op succes.

Wie de natuurwetten
overtreedt, wordt ziek
De valse mens bestaat niet alleen uit gedegenereer-
de cellen, maar ook uit ovedollig wiater, vet, bezink-
sels, zouten, vergiften en andere schadelijke sub-
stanties, die in alle lichaamsholten van de echte
mens zijn binnengedrongen en zich daar in het
weefsel verspreid hebben. ledere ziekte ontstaat,
zonder uitzondering, in de cellen van de valse mens.
Ook kanker heeft daar zijn oorsprong.
Er kunnen maar h,vee ooaaken bestaan voor de in-
eenstorting van een fabriek: een ontoereikende
vooziening van grondstoffen, of toevallige, van bui-
tenaf toegebrachte schade. Letsels van het mense-
lijke organisme door toevallig optrerdende uitwendi-
ge invloeden (verbrandingen, kwets;uren, vergiftigin-
gen enz...) zijn gemakkelijk te ver:itaan, en er be-
staan geen meningsverschillen over hoe deze te be-
handelen. Tot deze van buitenaf toegebrachte let-
sels, zou men ook de schade kunnen rekenen die
door bepaalde substanties wordt aangericht: alle
voorgeschreven medicatie, kunstmatige vitaminen
en mineralen, alcohol, nicotine, thee, koffie evenals
de talrijke vergiften die samen met gekookte spijzen
in het lichaam terechtkomen en in elk orgaan opge=
slagen worden.
De evenwichtigste en perfectste grondstoffen voor
het menselijk organisme zijn de plarnten, die zijn ln-
genieur, zijn Schepper, zijn God, vo'or hem bestemd
heeft. De geringste verandering in rJeze planten be-
tekent dat men de harmonie van de vosr de fabriek
bestemde grondstoffen vemietigt - im.a.w., het bete-
kent ziekte. De grondstoffen van de mens - fabriek
"noemt men voeding'.
Onze Schepper heeft de grondstofien voor de men-
selijke fabriek op zo'n uitgekiende lvijze geschapen,
dat de bes van een wijndruif, wanneer we ze in de
mond nemcR, afgebroken en in het ganse oqganis-
me verdeeld wordt, om al zijn behceften zonder uit-
zondering te bevredigen. Vervolgens bouwt deze
bes de grondstructuur van de eenvrrudige cellen op,
dan vormt ze alle mechanismen van de gespeciali-
seerde cellen, levert de grondstoffen voor de celac-
tiviteit, reinigt en 'oliet" alle elbestanddelen en ver-
nieuwt de cellen die beschadigd zijn, vervangt de
oude en uitgeputte cellen door jonge, vooziet de
"celmotor" van brandstof en zet hem in gang, geeft
het lichaam de benodigde warmtel en cnergie- en
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vervult iedere andere taak wanneer dat nodig is.
De lezer f<an zich afuragen waarom er mensen zijn,
qJiie soms weken- of maandenlang geen enkele
vrucht eten en niettemin [n leven blijven. Het ant-
woord luidt, dat zelfs de overtuigendste kookkosflief-
hrebber al'en toe iets rauws nuttigt. Soms hongeren
Crg normerle cellen daadw,erkelijk weken- of maan-
dr3nlang. Aangezien vruchten echter uiterst voed-
zaam zijn, houdt een kleinra hoeveelheid al de mens
op de een of andere manier op de been.
V1/ordt deze hongertoestand nochtans overmatig
iang in stand gehouden (omdat de mens zelf geen
ironger bespeurt), dan treclen in het organisme ver-
scheidene storingen en prafftelegische veranderin-
Er3n op, waaronder scheurbuik het gevaarlijkst is.
Scheurbuik leidt tot een cellenverschrompeling, om-
diat de voeding te weinig hoogwaardige werkzame
sloffen bevat. Later beginnen de wanden van de
hiaarvaatjes te springen, en er treden bloedingen op.
r{et tandlrlees wordt sponzig, de tanden vallen uit,
en het ganse lichaam is rnet zweren bedekt. Kort-
zichtige lieden geloven dalldeze ziekte alleen wordt
vr:roorzaakt door een gebrek aan vitamine C. Alle
grekookte spijzen, medicanrenten en kunstmatige vi-
termines van de wereld hebben niet de macht het le-
ven van eren scheurbuiklijdler te redden.
3e natuun is zeer geduldig t.o.v. de mens; de mens
misbruikt echter dit geduld. De Amerikaanse celon-
drerzoeker E.V. Cowdry schrijft in zijn boek "Cancer
Oells" (Kernkercellen; Philadelphia en Londen, '1955,

bl;,2. 111: "Het lichamelijke t'unctieverlies door ontaar-
de cellen is niet bedenkeliik; want voor alle soorten
gespecia,i'seerde cellen sfiaan reseryes ter beschik-
klng, waevop het lichaam bij gebrek kan teruggrij-
g'en, ffian noemt ze fysiatogische reseryes. Negen
iienden van de bijnierscttors, de helft van de longen,
C,rie vierden van de lever, vier vijfden van de schild-
ktlier en v,an de alvleesklier, evenals de ganse milt
kunnen zcnder gevaar wotden verwijderd."
Zelfs de trcroemdste cytoloog ter wereld is zo kort-
zichtig dat hij het verlies van negen tienden van een
klier als ongevaarlijk voor het lichaam beschouwt.
Nadelig isihet in zijn ogen pas, wanneer het organis-
rre zijn functie volledig staakt. Cowdry's studies be-
vr-'stigen hoe dan ook de opvatting van de rauwkost-
'eters, dat elke inkrimping van de toevoer van rauwe
voeding een overeenkomstige daling van het aantal
actieve cellen, en bijgevolg van de functie van een
$<lier of een orgaan tot gevolg heeft. Zeer vaak wer-
kren de organen van een eetzuchtige nog slechts
rnet een tiende of een vijlde van hun normale cel-
voorraad.
Vilanneer men rekening houdt met de wetten der na-
tuur blijft rgeen ziekte-oorzerak verborgen; alles wordt
zrrnneklaiar. Zodra het aanllal normale, actieve cellen
afneemt, omdat de hoevee,lheid gebruikte natuurlijke
'.rrreding is afgenomen, w3rken klieren en organen

gebrekkig en hun prestatie wordt, in overeenstem-
ming met de minderwaardigheid van de grondstof-
fen, ontoereikend, en ten gevolge daaruan worden
de klieren en organen ziek. Aangezien verhoudings-
gewijs weinig actieve cellen overhlijven, en deze
weinigen uitgehongerd en uitgeput zijn, zetten de
hartwanden zich uit en lijden de hartkleppen schade;
de gevoelige delen van de huid, de darm, de maag
en andere organen, die aan €€fl VOrortdurende druk
zijn blootgesteld, worden eveneens beschadigd; de
haarvaten verwijden en springen, \a/at tot maag- en
darmbloedingen, pathologische uitscheidingen van
de slijmhuid, etterige afscheiding, aambeien, ecze-
ma en andere kwalen leidt. De tanden worden
slecht, aangezien ze niet juist gevoed worden. Het
haar wordt grijs en valt uit. Tegelijkertijd worden de
gewrichten stijf, omdat giftige subrstanties uit ge-
kookte spijzen zich daar verzamelen; de wanden
van de bloedvaten worden met afzettingen bedekt;
stenen of gruis vormen zich in lever en blaas; scle'
rose, hoge bloeddruk, ischias, reuma, jicht en een
massa ziekten treden op. En nu valt het ook gemak-
kelijk om de oozaken van beroerten en kanker te
begrijpen.
Ge6n eetzuchtige zou zich als gez:ond mogen be-
schouwen. De grondslag voor zijn slechte gezond-
heidstoestand heeft zijn eetzuchtiger moeder al v66r
zijn geboorte gelegd. Zijn organen zijn gedegene-
reerd, en elk ogenblik bestaat het gevaar dat hun
laatste energiereserves opgebruikt raken. Na lektuur
van deze regels zou eenieder, die zijn gezondheid
waardeert en om zijn leven bezorgdl is, een vast be-
sluit moeten nemen, nl. deze gevaren af te wenden
en de schade, die zijn organisme al heeft opgelo-
pen, grondig te herstellen. Vooral ,di6 mensen, die
aan overgewicht en hoge bloeddruk lijden, mogen
geen moment aarzelen; want hun leven hangt aan
een zijden draad. Zij zouden niet mcrgen toelaten dat
het geheimzinnige woordje "onvennracht" morgen in
hun doodsbericht opduikt.
De baby zou nooit mogen huilen van de p'rjn, en
nooit een rusteloze nacht mogen rJoorbrengen; hij
zou nooit last mogen hebben van maagklachten, en
zeker niet van koorts. Hij zou ook nooit aan een te-
kort aan vitamines of calcium mog€ln lijden. Al deze
stoornissen zijn terug te voeren tot Stekookte spijzen,
poedermelk, en de minderuaardige melk van een
kookkost etende moeder. lk verklerar telkens weer
dat het gruwelijk is een pasgeborrrn kind aan ge-
kookt eten gewend te maken. Tot nu toe begingen
de ouders deze zonde zonder opzert. Van nu af aan
zal zij als een opzettelijk vergrijp worden be-
schouwd. Morgen zullen de ouders niet meer in
staat zijn hun schuld goed te praten.
Vooraleer een zieke tot een operatie besluit, zou hij
zijn geluk met 100 % - rauwkost moeten proberen.
Wanneer het beschadigde orgaan:zijn voonaad ac-
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,:ve cellen niet volledig verloren heeft, kan het zijn
i'rlle arbeidsgeschiktheid terugwinnen, door gezon-
le cellen op te bouwen en de zieke op te ruimen.
Zolang er in het organismerzieke cellen zijn, bestaat
3r een sterk verlangen naar gekookt eten. Doch zo-
J'a het lichaam van zijn zieke cellen bevrijd is, ver-
i;lt de aernblik van gekookte spijzen de echte mens
-rret afsclruw in plaats van eetlust. Hoe sterker het
'hongergevoel' is, des te clieper zit de ziekte en des
:e emstigrer is ze. Kortom, het verlangen om gekook-
.e kost te eten is een verlerngen om ziek te worden,
:r het vorcrtduren van dit verlangen betekent, dat de
: ekte vorrrtduurt. Om zieliten te ovennrinnen en uit
1e weg te ruimen, moet men de valse mens uithon-
Jeren. Kankerpatienten zou men meteen op een ui-
:erst karig rauwkostdieet rnoeten zetten, een halve
< lo appelen of druiven per dag. Deze hoeveelheid
,'olstaat om de echte mens in leven te houden, ter-
*ijl de kankercellen - die niet in staat zijn zich daar-
ree te voeden - langzaamaan afsterven. Een mens,
j e ten dode is opgeschreven, heeft het recht niet
neer, zijnr gehemelte te verwennen en daardoor zijn
: nde te bespoedigen.
,A/ij willen ondezoeken, welke diensten de 350.000
,,ergiften rCie men medicamrenten noemt, ons kunnen
lewijzen. Kunnen ze misschien het aantal gespeci-
a iseerde cellen verhogen, de zwakke cellen sterker
naken, of de inactieve rareer arbeidsgeschikt ma-
r;3n? Kunnen zij de hongerende klieren van grond-
s:offen voozien, of door het vuur vernietigde voe-
J ngsstoff'en vervangen? Kunnen ze de hartspier
, ersterken of de bloedvatren van slakken reinigen?
(unnen z:e de gestadige stroom afual en vergiften,
i e onder de vorm van gekookte spijzen in ons li-
:"'raam stroomt, tegenhouden? En kunnen ze ten-
s otte de kankercellen, 66n voor 66n afzonderen en
,'emietigen, of ze bij de gemeenschap terugbren-

;en? Misschien zijn deze'rergiften werkelijk een es-
sentieel bestanddeel van onze voeding, en heeft de
-atuur enkel vergeten, er de natuurlijke levensmid-
lelen aan toe te voegen?il? Feit is, dat de werking
.,an deze substanties bedrieglijk, tegensprekelijk en
acsoluut schadelijk is. Der omvangrijke literatuur
cver de nuttige eigenschappen van de medicij-
nen is del mythe van onze eeuw. Een monsterach-
::g bijgeloof heeft alle volkeren van deze aarde in
; jn macht gebracht, en medicijnen hebben de rol
.an talisnran overgenomen. Wij moeten uit de hoog-
:en van de fantasie neerdalen, en tegenover deze
nroblemern een realistische houding aannemen.
felfs een nietig kleine cel heeft een complexere
strnctuur dan alle door mensen gebouwde fabrieken
:er werelrC samen. Een bewijs daarvan is het een-
, rudige t'eit dat de experten, ondanks al hun vere-
'igde bemoeiingen, nooit in staat geweest zijn 66n
:nkele levende cel te prodluceren. En nietternin be-
;cfpuwt iedere arts zichzelf als een specialist, als

het om deze werelden in het klein gerat. Wanneer de-
ze arts de naam van een giftig "gerneesmiddel" op
een stuk papier krabbelt, neemt hii in aijn naiviteit
aan, dat hij de gestoorde functies l'an miljarden fa-
brieken door het voorschr'rjven van 66n enkel gif kan
herstellen. Met mijn kinderen aan de hand ben ik ja-
renlang ononderbroken van het ene land naar het
andere gereisd, in de hoop dit fabelachtige leven-
schenkende elixir te vinden. ln dezelfde fantastische
hoop klopt elke pati€nt, om het erren waaraan hij
lijdt, vandaag aan bij zijn arts, of ::et zich in de rij
voor de ziekenhuizen.
De volledige genezing van elke ziel<te ligt nochtans
helemaal in de handen van de zieke zelf. De oor-
zaak van alle ziekten ligt bij het keullenvuur. Met het
verdwijnen van alle vuren zullen ook alle ziekten
verdwijnen. 100 % rauwkost dient niet alleen ter
voorkoming van ziekten, maar ze geneest ook be-
staande ziekten - van de mildste tot de ergste en ge-
compliceerdste, op voonruaarde, dall het betrefiende
orgaan nog een spoor van leven bevat.
ln dit boek kan ik dit therna niet uitvoerig behande-
len. lk zal met 66n voorbeeld volstaan. Hart- en
vaatziekten zijn de vloek van de huidige mensheid.
ln vele landen is de sterfte bij de verschillende hart-
ziekten meer dan half zo hoog als lret totale sterfte-
cfifer, en hun aandeel stijgt. Alle voorhanden zijnde
medicijnen tegen deze ziekten zijn niets m66r dan
"toverdranken". Ze beroven het organisme van zijn
laatste krachten, door het lichaanr te vergiftigen,
door de zenuwen te prikkelen of afte stompen, en

door de hartslag te versnellen. Merk op dat artsen
bijzonder vaak het slachtoffer worden van hartaan-
vallen. Nochtans laten, van alle z:iekten, hart- en
vaatziekten zich het beste behandelen. Rauwkost-
voeding maakt aan al deze zinloze massamoorden
een einde.
Wanneer een pati6nt, die veroordeeld is om over en-
kele weken of maanden aan een beroerte te ster-
ven, zijn toevlucht zoekt bijde natuurwetten, en van-
daag nog overschakelt naar rauwkostvoeding, be-

speurt hij bijna zo een verbetering van z'tjn toestand.
Vanaf de eerste dag beginnen zijn bloedvaten hun

slakken te verliezen, en de wanden van zijn vaten,
hart en hartkleppen bekomen nieun'e, actieve cellen
en daarmee nieuw leven, zodat ze geleidelijk hun
normale elasticiteit en stevigheic herwinnen. ln
plaats van binnen een paar weker te sterven, kan

de nieuwe rauwkostaanhanger vertrouwensvol de
toekomst tegemoetzien - nog eens veertig of vijftig
gezonde levensjaren. Wanneer het erom gaat, ziek
te blijven en nog slechts weken te 'even; of gezond
te worden, en nog een halve eeu\A/ te leven, zou
men niet mogen aarzelen. Het is kinderachtig om
m66r dan de helft van alle sterfgeverllen als 'plots en
onverwacht" te bestempelen. Wartneer ik zie hoe

een argeloos slachtoffer vlees en wit brood eet, ont-
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staat voor mijn geestesoog het beeld van gedegene-
reerde hart- en vaatwandlen, en elk ogenblik ver-
vr,'acht ik een beroerte.

trn essentlie zijn er vier zirekte-oorzaken :

1. een tekort aan gespecierliseerde cellen;
2. onvoldoende voorziening van de klieren met

grondsitoffen;
3. de aaniwezigheid van vreemde lichamen en

parasitaire cellen in het organisine;
4. verminderde weerstandskracht van de cellen

t.o.v. bacteriEle infecties.

Dre rauwkostvoeding maakt grondig komaf met deze
vier oorzaken en betekerrt een radicale oplossing
vioor het :ziekteprobleem. Weliswaar bespeuren eet-
zuchtigen bij het begin vaR een rauwkostuoeding
soms een onbehaaglijk gevoel, wat bij onnadenken-
de mensen de verkeerde indruk kan wekken, dat na-
tuurlijke levensmiddelen hret lichaam uitputten en de
gezondheid schaden. Dit onjuiste oordeel is het tref-
{erndste bewijs voor de korfzichtigheid van de heden-
daagse nnens. De voorsterlling, dat natuurlijke voe-
ding onnatuurlijke en schadelijke gevolgen kan heb-
ben, is eenvoudig onjuist.
V/ij moeten duidelijk inzien, dat bij een mens die
honderd kilogram weegt, veertig tot vijftig kilo aan de
valse meins zijn toe te schrijven. Deze laatste begint
onverwijld weg te smelten, en zijn zieke cellen, vet-
lergen afzettingen en vergiften geraken in het bloed
en verlaten dan het lichaam via de verschillende uit-
scheidingen - in de stoelgang, de urine en het zweet.
V/anneer de kortzichtige mens vreemde substanties
rraststelt in het bloed en in de urine, gelooft hij dat ze
door de natuurlijke voeding gevormd zijn, tenruijl ze
in werkelijkheid een deel waren van het "valse li-
chaam", rlat zich langzaamaan oplost, om het orga-

liCiedurenrle deze wachttijd kan het beslist tot symp-

f 
jtomen kclmen zoals darnlgassen, verteringsklach-

ll teln, hoofdpijnen, gevoelvan duizeligheid, algemene
zwakte en andere. Soms is de urine troebel, de voe-
ten zwellen op, er treedt huiduitslag op, of bepaalde
delen van de huid worden droog en jeuken. Dit alles
eijn reinigings- en genezingsprocessen, en daar-
om mag men in geen geval toegeven aan "honger-
gevoelens", en vol twijfel aan de wijsheid van de
$cheppen, hulp zoeken bij "voedzaam eten", "vol-
waardig eiwif' en "essentitlle aminozuren". Wanneer
nren zo dwaas is dit te doen, verdw'rjnen de sympto-
nren meteen - op kosten erchter van de gezondheid.
[lan zucht de valse mens van opluchting, lacht met
de domh,eid van de echte mens en begint zich weer
te herstellen en te groeien. Bij iedere mens zijn de
symptomen anders en verschillend in sterkte; in

sommige gevallen blijven ze zelfs helemaal weg. ln
de regel zijn ze bij oudere mensen en mensen met
overgewicht ernstig, en bij jonge mensen mild; bij
pasgeborenen treden ze helemaal niet op, en de
kinderen kunnen van nu af opgroeiran. Bij overmatig
dikke mensen heeft de valse mensi de echte mens
meestal dermate met zijn gewicht snderdrukt en uit,
geteerd, dat deze laatste nog sler:hts uit "huid en
knoken" bestaat. Bij het begin van de rauwkostvoe-
ding verliest zulk een rnens derrnilte aan gewicht,
dat diegenen, die niets van de ware natuur van de
omschakeling verstaan, medelijderr met hem heb-
ben. Zij vormen zich een verkeerd beeld van wat er
gebeurt. ln het lichaam van de rauwkosteter is de
echte mens in werkelijkheid van de eerste dag af be-
ginnen toenemen in gewicht, en nadat hij de valse
mens heeft kwijtgespeeld, komt hij verder aan, tot hij
zijn normale gewicht heeft bereikt. Bij zeer magere
mensen overtreft de gewichtstoename van de echte
mens het gewichtsverlies van de valse mens, zodat
er van in het begin een nettotoenarne plaatsvindt.
Deze groei van de echte mens verloopt snel bij ma-
gere, bleke en zwakke kinderen. Wij mogen niet ver-
wachten dat rauwkostkinderen zo brolwangig en dik-
benig zullen zijn als hun kookkostetende speelgeno-
ten; want molligheid is een kenmerrk van de valse
mens. Kinderen, die rauwkost eten, zijn slank, pezig
en krachtig. Slechts uit pure onwetendheid zijn sim-
pele ouders verrukt over hun "welgevulde" kinderen.
Toen ik naar rauwkost overschakelde, begon er een
uitgebreid schoonmaakproces in mijn lichaam"
Zwakte bespeurde ik niet, maar il< had pijn in de
darm, de huid tussen vingers en tenen droogde uit,
pelde af en jeukte. lk kreeg uitslag. En aan mijn voe-
ten werd de huid droog en bladerderaf. Mijn voeten,
die tot dan toe vaak een beetje dil< waren, zwollen
plots geweldig op, en deze opzwelling duurde maan-
denlang. Na een t'rjdje werd mijn urine troebel. Ge-
durende deze ganse tijd maakte ik rnijn lichaam ster*
ker, door langere wandelingen te ondememen dan
ik ooit tevoren in mijn leven had gedaan. Voor mij
was het zo klaar als een klontje dert de afuettingen,
die zich na vijftig jaar kookkost in mijn bloedvaten
opgehoopt hadden, onder de voortclurende druk van
de natuurlijke voeding en van de lichaamsbeweging
zouden wegsmelten en verzwinden'. Om mezelf nog
meer in mijn overtuiging te sterken, hield ik plots op
met rauwkost eten, en at drie dergen lang alleen
vleesgerechten. De eerste dag al werd mijn urine
helderder; op de tweede waren nog slechts sporen
van vertroebeling te zien, en op dra derde dag ver-
dwenen deze sporen helemaal. Trren ik met rauw-
kost herbegon, werd mijn urine weer troebel - maar
niet meer zo erg als vroeger en binnen enkele we-
ken werd ze langzamerhand helderr. De drie dagen
kookkost hadden de reiniging van rnijn lichaam blijk-
baar vertraagd. Toevallig maakte ik op hetzelfde tijd-
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i:ip nog een andere ontdrekking. Het tesamen met
,:'rute spiizen opgenomen water verhoogde mijn li-
31ddfl1sg€wicht in drie dagen met drie kilo. Geluk-
r g had ik vier dagen na rnijn terugkeer naa!' rauw-
<rst mijn vroegere gewichttterug.
-et is wellicht heel goed voor de rauwkost-beginne-
ng om na enkele maanrlen van onthouding een
hartige maaltijd" van gekookte spijzen te eten. De
-:rgelijking van beide voerdingswijzen zal hem des
.* meer o'vertuigen dat de weg, die hij heeft ingesla-
1en, daadwerkelijk de juiste is, en van dan af zal hij
:'zelfs in zijn droom niet meer aan denken het ex-
'eriment te herhalen.
\a enkeks maanden verminderde de sterke opzwel-
"rg van nnijn voeten geleidelijk. lk leed ook nog aan
angdurige minder sterke :zwellingen, die eveneens

3edurende de volgende paar jaar optraden en ten-
l otte helemaal verdwen€ln. Dezelfde symptomen
.rden we meer of mindler uitgesproken bij vele
'auwkostr:ters.

I pmerkelijker was het verdwljnen van mijn aambei-
:'r, die mij vijftien tot twinllig jaar lang niet met rust
-adden gelaten. Elke dag, soms twee maal daags,
ras ik velrplicht van ondergoed te verwisselen. De
:rtstekinl3 ging nooit weg, en bestendig scheidde ik
:tter, slijnn en bloed uit. Zelfs na mijn omschakeling
- aar raulvkost bleef deze toestand eerst nagenoeg
. i veranderd, hoewel mijn verteringsorganen intus-
'*nr regelmatig werkten. Nil elke lichamelijke inspan-
- ng, zelfs al na een kleine wandeling, werd het on-
:ennak zo erg, dat ik soms geloofde dat de aambei-
:r wegens reeds ingetreden weefselveranderingen
'er meer op rauwkost reageerden, en dat ik tenslot
* niet om een operatie heen zou kunnen. Tegelijk
Coor ik nochtans nooit dr: hoop in de kracht van de

-,af,rur. Enkele maanden later begon inderdaad een
rudelijke verbetering in te treden. De eens dagelijk-
i: cngemakken meldden zich nog slechts tweemaal
:,er week, dan 66nmaal per week, 66nmaa! per
*6and, later om de twee klt drie maanden. Vandaag
-€,,r1( ik er helemaal niets meer van, dat ik ooit aan
;arnbeien heb geleden. De genezing versnelde zich
rzDnder duidelijk toen ik ermee begon iedere dag
:aades van tarwekiemen le eten. Dit verhaal levert
:rs e€n buitengewoon beliangrijk inzicht.
-wt e bekend dat aambeien toe te schrijven zijn aan
ler verminderde elasticitelit van de wanden van de
'#rde,ldarm, en aan vaatverwijding in de dikke darm.
i,''l u€r!|€vorderde gevallen wordt een operatie als
re enrrye genezingsmogeliikheid beschouwd. De ge-
-'ef,:il"lS van aambeien door rauwkostvoeding bewijst
*sri,.Fr dat de gedegenerererde cellen in het organis-
.le (unnen worden vervangen door actieve cellen,
*n: iat in de loop der tijd de darmwand en bloedva-
tnn klrtnnen vemieuwd worden, zodat ze weer stevig
w *astisch worden. En wat nog belangrijker is: dit
lrnces speelt zich gelijktijdig af in de darm, de

maag, de aders, de haarvaten, de zenuwen en in ie-

der orgaan en iedere klier zonder uitzondering.
M.a.w., het zieke en vermoeide onJanisme van de
beginnende rauwkosteter wordt volledig heropge-
irouwd met jonge, gespecialiseerde en gezonde cel-
len. De verhoging van de potentie komt er als ver-
rassing bovenop.
ln de sport verwezelijken rauwkosteters nieuwe en
nooit gezien records. Hier vinden ze dus het'levens-
elixir", de eeuwenoude droom van de alchimisten.
Het gaat niet om bedrieglijke werkingen, zoals men

ze binnen enkele uren met medicijnen verkrijgt,
rnaar om fundamentele processen, om de genezing
van ziekten door de opbouw van hert organisme.
Op voorwaarde dat de cellen van een orgaan of van

een klier niet helemaal verbruikt zijtt, brengt natuur-
lijke voeding het lichaam in de mogelijkheid zijn vita-
le celvoorraad te herstellen, door nieuwe cellen te
produceren en gelijktijdig zieke en waardeloze cel-
len te venvijderen. Er bestaat echterr geen mogelijk-
heid om een vernietigd orgaan - bv. een door carids
aangetaste tand - terug in zijn vroegere toestand te
brengen. Daarom is treuzelen in glezondheidsaan-
gelegenheden zo gevaarlijk.
Wie gekookte spijzen verbruikt, leeft van de werk-
zaamheid van een vijfde of een tiende van zijn orga-
nen en klieren, en beschouM zichzelf als gezond,

zolang hij nog op zijn voeten kan staan. Erger nog -

het gevaar, ook nog dit ene vijfde o1'tiende te verlie-
zen, hangt bestendig als een zwaard van Damocles
over hem, vooral wanneer hij enkele "rijke" maaltij-
den heeft ingenomen.
De ondezoeken van de celdeskundigen tonen aan

dat er in het lichaam niet alleen trage cellen zijn,
maar ook verscheidene reuzencellern met meerdere
kernen (polycaryocyten), enorme cellen met een
kern (megacaryocyten) en andere soorten gedege-

nereerde cellen. Zulke cellen zijn "normalerwijze" in

alle organen en klieren en zelfs in het bloed van de

kookkosteter voorhanden. De vorsers, die zulke en

andere ontaardingen in de organen van alle eet
zuchtigen waarnemen, zijn genoopt ze als "normaal"

of als "natuurlijK te beschouwen.
Natuurlijke levensmiddelen blijven niet langer dan

een paar uur in de verteringsorganen en verlaten
dan het lichaarn langs normale weg;, verteerd of on-
vedeerd. Gekookte spijzen, vooral van dierlijke her-

komst, blijven daarentegen drie of vier dagen, soms
zelfs wekenlang, in het verteringsk,anaal. Nu is het
een welbekend feit dat dierlijke cerllen onmiddellijk
na de dood beginnen te ontbinden, waarbij ze een

veelvoud van vergiften vrijmaken. Daarom zijn alle
voedingsmiddelen op het bord van de kookkostlief-
hebber giftig. Geen wonder dus dat dierlijke voe-
dingsmiddelen, na een oponthoud van drie of vier
dagen bij een temperatuur van 38'C. in de mense-
lijke buik, volledig in gif veranderen.
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[]it verloclp neemt soms zo'n afmetlngen aan dat de
nrttende voeding het orgatnisme pas verlaat, nadat
ze de darmwand heeft besichadigd en zich met aan-
zienlijke hoeveelheden etter, slijm en bloed heeft
venijkt. De tweede dag heeft de patiEnt lichte maag-
l<lachten. Om deze staat van ontbinding te verhin-
deren bevelen de artsen aan tafelzout in te nemen,
alsof ze van het onderlijf een vat pekelvlees willen
nraken. \/eel mensen zijn zo nai'ef te geloven dat,
wat de rnaag bereidwillig opneemt, niet schadelijk
kan zijn. Nochtans brengen gepelde rijst, wit brood
en suiker - de schadelijkste van alle voedingsmidde-
len - geen onmiddellijke reactie in de maag teweeg.
Siommigel mensen vragen zich zelfs af welk verband
er kan bestaan tussen de voeding enerzijds, en de
ogen, de huid of de zenuwen anderzijds, alsof welk
iichaamsdeel dan ook in staat is zijn werking zonder
grondstoffen voort te zetten. Maar welke substantie
kan men wel in wit brood, suiker of boter vinden, die
de ogen gezichtskracht kan geven of die het won-
derbaarlijike werk van de nieren aan de gang kan
houden? De mensen maken alle mogelijke gissin-
gen om zenuwziekten te verklaren; maat ze schen-
ken niet de minste aandacht aan de hoofdoorzaak :

de eigenschappen van de grondstoffen die de zenu-
wen toegediend krijgen"

F{et weerstandsvermogen van de
rnens tegen infectires neemt met
sllke generatie af.

ile bewering, dat het geviaar van infectieziekten te-
rl.rgloopt, is onjuist. Het gebruik van gekookte voe-
ding heeft ertoe geleid dat de cellen geleidelijk hun
ureerstandsvermogen tegran microben verliezen en
dat dit proces bij elke generatie versneld wordt.
Irr dit verhand zou ik graag enkele passages citeren
uit het in 1956 uitgegeven boek "PathologicalAnat-
o,rny and the Pathogenesis of Human Diseases",

{lPathologische anatomie en het ontstaan van de
ziekten van de mens) van l.V. Davidovsky, de ge-
zaghebbende wetenschapper uit de Sovjetunie : "Er
zijn tal van ziekten die eigen zijn aan de Homa Sa-
F'iens, maar die niet bij dieren voorkomen, oak niet
f:ttj de meesf ontwikkelde apen. Ofwel lukt het de we-
fu?nschap niet deze infecties in dierproeven te ver-
rtlekken, ofwel verkrijgen ze ziektebeelden, die met
slechfs enkele van deze infecties een zeer veffe ge-
tiijkenis hebben ($fus, cholera, malaria, meningo-
kokken - meningitis, griep, mazelen, geelzucht, difte-
r,ie, roodvonk, Iongontsteking, reurna, bloedvergifti-
ging, gononoe fu ru nculose, appendicitis, enz...)
De dier- en vogelziekten die bij de rnens voarkomen
- bv. hondsdolheid, encephalitis, brucellose, pape-
gaaiezielWe, pokken, pesl tularemie, (hazepest)

miltvuun trichinose en andere - , hebben in de regel
hun speciale, tot de mensen bepe,rKe symptomen,
terwijl ze bij dieren vaak maar een zeer verre gelij-
kenis hebben met deze symptomen"
Niet alleen schijnen alle dieren - met inbegrip van de
verwanten van de mens, de apen - immuun te zijn
tegen de specifieke ziekten van de mens; ze schij-
nen zelfs niet eens te reageren op de vertwijfelde
pogingen van de wetenschappers om ze, als proef,
met deze ziekten te besmetten. ln tegenstelling
daarmee zijn er bacteriEn, die bij dieren en vogels
voorkomen, maar deze normalerwijze niet storen,
hoewel ze voortdurend in hun orl3anen aanwezig
zijn. Brengt men dezelfde bacteriEn op de mens
over, dan maken ze hem op een v<lrschrikkelijke en
venroestende manier ziek. We moeten er aan toe-
voegen dat dieren imrnuun zijn tegen chronische
ziekten.
Welke redenen zijn er vosr deze venbluffende tegen-
stelling?
Waarin onderscheidt de mens zich van het dier, ten-
zij in zijn gewoonte om zich volgens de regels der
"beschaving" te voeden en zich dan met gekruiste
benen aan zijn bureau te zetten ?
Stelt u zich eens voor wat er zou gebeuren, wanneer
op een mooie dag de koe op het ide,e zou komen om
"beschaafd" te worden zoals de mens, haar voeder
in een ketel te koken en, nadat ze z:iek. geworden is,

te beweren dat de oorzaak onbelqend is. Wellicht
zou iemand haar aanraden om rauvv gra$ te eten, en
zij zou de vrees uiten dat haar lichaam aan gekookt
gras gewend is, en dat rauw gras schadelijk zou
kunnen zijn voor haar. Stelt u zich voor hoe de koe
er vandaag zou uitzien, als zij duiz,enden jaren lang
gekookt gras zou verorberd hebben, zonder er 66n
ogenblik aan te denken dat haar gedrag onnatuurlijk
is. Ddt is de situatie waarin onze huidige vleeseters
zichzell he bben geb racht.
De strijd tegen infectieziekten worclt gevoerd vanuit
een volkomen verkeerd standpunt. Het aantal sterf-
gevallen, dat op infecties teruggaat, is niet gedaald
'omdat de weerstand van het lichatrm verhoogd zou
zijn, maar omdat de uitwendige omstandigheden,
die bijdroegen tot de uitbreiding van infecties, verbe-
terd zijn. ln de loop der t'tjd is het weerstandsvermo-
gen van de mens zo zuak gewordren, dat de mens-
heid binnen enkele jaren door venschillende epide-
mie6n van de aardbol zou worden geveegd, indien
wij comfort zoals moderne woningten, centrale wa-
tervoorziening, stedelijke afualophaling, isolering
van zieken e.a. opgeven, en zouden terugkeren
naar toestanden van 200 jaar geleden.
Ondanks alles breiden auto-immuun-ziekten en ver-
koudheden zich heden snel uit, en:tijn ze een onver-
mijdelijke plaag geworden voor alle kookkosteters.
Onschuldige micro-organismen worden tamelijk ge-
vaarlijk wanneer zij de zwakte van de cellen van de
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valse mens kunnen uitbuiten. Davidovsky schrijft :

"[n het lic:ht van nieuwe inzichten aver de verander-
li.ikheid van bacterihn moeten wij toegeven dat de
v'eronderstelling, dat zogenaamde niet-pathogene
h'acteri6n zich tot pathogene kunnen ontwi4kelen,
e'cht dicht bij de realiteit komt. De tyfus-, paratyfus-
e n d i se nlle ri e b a ci I I e n o ntw,i kke I e n zi ch m o g e t ij ke rw ij -
ze uit de darmbacillen. De echte difteriebacilten
stammen wellichtvan \al$e" at. B'tjalle soorten kok-
ken, b$ anahrobe 66ncellig7en, bij pest- en tuberculo-
sebacillen en bij andere micro-arganismen zouden
zulke metamoffosen zich kunnen voordoen. Zetfbe-
smettingen (auto-infecties,l ten kosfe van de norma-
le bacterihnflora van het nnenselijk lichaam, de huid
en de slijtmhuiden zijn een realiteit".
8lij een reeks infectieziekten is er geen infectiebron
duidelijk. Eenvoudig uitgedrukt: iedere infectie treedt
aanvankelijk op in het gevoelige organisme van een
zwakke mens, en wordt dlan op andere overgedra-
gen. ln werkelijkheid is ieder ziek organisme een ge-
vaarlijke fabriek voor de vermenigvuldiging en de
verbreiding van ziektevenrvekke nde bacteridn. Zul ke
filbrieken treft men bij raurukosteters niet aan. Daar-
om zal dre wereld van de rauwkosteters vrij zijn van
infectieziekten.
[)avidovsrky's mening over auto-infectie kan men als
volgt samenvatten : "De lichaamsdelen, waarin zich
h,et vaakst auto-infecties voardaen zijn: de keelholte,
ate amandelen, de appendix, de dikke darm, het
a,ogbindvlies, de luchtpijptakken en de urinewegen.
lluts - i nfe cti e -zi e kte n z ij n : n e u sv e rko u d h e i d, onfsfe-
king van de keelholte, nierontsteking, nierbekken-
a,ntsteki ng, oogvl ie sontste ki ng, h ui dontste ki ngen,
furunkels:, karbonkels, osrsntsteking, galblaasont-
steking, beenmergontsteking, ontsteking van het
b'aarmoederslijmvlies fid de geboorte, en andere."
\blgens de bevindingen van F.G. Barinski (1949)
kan rnen slechts in 50 % van alle gevallen van rood-
vonk, en in 15 o/o van alle gevallen van difterie direc-
te contacrten aantonen. M.a.w., in de allermeeste dif-
teriegevarllen zijn er geen aanwijzingen voor een in-
frrctie van buitenaf. Bevindlingen van T.E. Boldiew la-
ten ertoe besluiten dat in 53 % van alle tyfusgeval-
len de oozaak onbekend is. Het aantal exogene in,
frrcties neemt langzamerhiand af, het aantal endoge-
nre stijgt. Ongetwijfeld zal men in de toekomst inzien
dlat auto-infecties daadwerkelijk de hoofdrol spelen.
\tandaag weten we niet voldoende om te kunnen
verklaren op grond van welke fysiologische mecha-
rrismen er uit de natuurlijke symbiose tussen cellen
ern bacteridn een infectie ontstaat.
lVat het ontstaan van infectieziekten betreft, rnoeten
vrij de opvattingen over de "pathogene' nabJur van
cle binnen en buiten het lichaarn leverde rnicro-ol.-
ganismen - theorie€n die ten tijde van Koch, Ehrlich
ern Pasteur het daglicht zagen - opgeven. ln de
vuaarste :zin van het woord zijn het niet de bacteri€n

zelt die ziekten venrvekken, maar di6 fusiologische
omstandigheden, die op een bepaald tijdstip in een
bepaald organisme heersen, en die in een organi-
sche relatie staan tot de stoornisserr in zijn regulatie-
ve systemen en zenuwmechanisnren. Er bestaan
geen speciale "pathogene" rnicroben in de natuur;er
bestaan echter talloze factoren die een mens, die
normalerwijze over een weerstanrlsvermogen be-
schikt, vatbaar maken en omgekeerd'.
Uit dit alles kunnen wij maar 66n besluit trekken :

De ware oorzaak van de infectie is niet de microbe,
rnaar de slechte toestand van de normale biologi-
sche processen van het organisme. Microben heb-
ben altijd bestaan, ze bestaan nog, en ze zullen al-
tijd bestaan. Ze proberen uit te roeien is je reinste
dwaasheid. Als gevolg van zijn blindheid t.o.v. de
werkelijke oozaken van de ziektern is het organi-
sche weerstandsvermogeR vaR de mens geleidelijk
aan verminderd, en wel in die mate, dat mensen niet
meer van buitenaf besmet worden, maar dat ze het
slachtoffer worden van de bacteriEn, die in hun eigen
lichaam leven. Want in het menselijke organisme
staan bacteridn, die het kleinste diertje nog niet kun-
nen schaden, plotseling tegenover zwakke, inactie-
ve cellen die zich uit vlees, brood, boter en suiker
hebben ontwikkeld.
Geen wonder dat ze zich op deze cellen storten en
ze gretig opvreten. Een verstandig mens zou zijn li-
chaam van deze nutteloze cellen rnoeten ontdoen.
Daarna zal geen microbe het nog aandurven de jon-
ge, robuuste en sterke cellen te benaderen, die uit
vruchten, noten en graan werden opgebouwd. Dit is
de verklaring van het probleem, op grond van welke
"fysiologisehe smstandigheden een infeetie ontstaat
uit de natuurlijke symbiose tussen cellen en bacteri-
6n" - de verklaring die Davidovsky rschuldig blijft.
De werking van een therapie met antibiotica is
slechts voorbijgaand en bedriegkjk. De mensen heb-
ben er stilaan genoeg vanl-De antibiotica stoppen de
bacteriEle activiteit wel voor een tijrlje, maar ze ver-
zwakken tevens de cellen en bereiCen de weg voor
zwaardere infecties in de toekomgll
lk heb omvangrijke ervaringen met anttbiotica. Aan-
gezien mijn kinderen te weinig natuurlijke voeciing
kregen, leden zij altijd aan een onregelmalge, hard-
nekkige koorts, die werd veroozaakt docr auto-n-
fectie en zelfuergiftrging. Hun tennperatuur s,cfo,'n-
melde gewoonti.jk tussen 37 5 en 38' C k braal
mijn zoon naai Farrls en !'erf.lor-r\Mie h,e,n daar iae
aan de beste .soeoa rster', Jamn-'er Se'noeg dre*er
zr1, door onhar*oi,g heen- en w€er Eie.exte T'r€'n'ttser

met antihrobca a1n ten pemt-ltrr op mt 4,t d 4,1'

C. Uiterndefulk vemuo*tten ze zln imrt en nd,eren er
doodden hem zon'der dat ze ee.n degnose had"deq
kunnen stel{en vian ajn zekte.
Juist heEelfde gebeurde twee jaar later met mijn
dochter, ma€lr op nog drastischer wijze. lk bracht ze
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naar het kindeziekenhuis "Anscharhohe" bij Ham-
krurg, waar Dr" Wolfgang Tiling de onmenselijke
t)roeven met mijn arm kincl uitvoerde. Elke dag nam
trij bij haar een enorme hoeveelheid bloed af, dat hij
eran talrijlke laboratoriumte,sten onderwierp of bij do-
z:ijnen ratlen en konijnen injecteerde. Zijn voonarend-
sel luiddrs dat hij de bacteridn wilde vermenigvuldi-
lten om de microbe te ontdekken die voor de ziekte
v'erantworordel ijk was. Met zij n gebru ikel ij ke kl i nische
onderzoeken kon hij dat niet vaststellen. Hoe hoger
cle temperatuur van mijn kind steeg, des te groter
vrerden cle toegediende dosissen antibiotica en des
tra vaker werd er van gen€lesmiddel verwisseld.
De hogere dosissen drerren de temperatuur altijd
v'erder in de hoogte, tot zc bestendig tusscn 39 en
4'1' C. schommelde en er duidelijke aanwijzingen
v'oor een nierontsteking nerar voor kwamen. Met zijn
vretenschappelijke" methoden versnelde de arts het
verloop rran de ziekte, zodat haar "normale" duur
v'an vier jaar slonk tot 66n maand. Hij beschouwde
lret kind ials een proefkonijin, boezemde ons angst in
ern liet ons geloven dat onze dochter nog maar 66n
vveek te leven had indien z:ijgeen cortisone kreeg en
€lr geen inteme biopsie werrd uitgevoerd. Juist op dat
cgenblik kreeg ik Bircher-Benners verhandeling
"Voedingsziekten" (eerste deel, 1933) in handen.
l\ileteen nam ik mijn dochter weg uit deze kliniek en
glat ze nartuurlijke voeding te eten. Alsof iemand met
een tovenstaf had gezwaaid, viel de temperaluur van
rnijn kindl op 37 - 37,5" C. en de hoeveelheid urine
siteeg van 200 milliliter naar twee liter per dag. Bin-
nen een week stond ze op en liep ze door de kamer
om de derur open te doen voor de harteloze arts. Die
vvas stonrverbijsterd en zcl bang om zijn reputatie te
l'erliezen dat hij onder een voorwendsel weigerde
om mij afschriften van de ziektepapieren en de on-
clezoeksiresultaten te geven.
l"tad ik mijn kind verder nret rauwkost gevoed, dan
zou het vandaag zeker nog in leven zijn. Toen ech-
ter beschouwde ik rauw voedsel als een therapie en
gploofde ik nog in kunstmatige vitamines. Om mij
rnet Dr. Bircher-Benners voedingsleer vertrouwd te
rnaken bracht ik het kind van Hamburg naar Ztirich
€rn naar de Bircher-Bennerkliniek. lk moet er aan
tcevoegetn dat Dr. Bircher - Benners voedingsleer na
z:ijn doorl jammer genoeg sterk werd veranderd -
rnen voe,gde er gekookte voedingsmiddelen, melk-

;rroducten, vitaminen en medicijnen aan toe. ln ieder
geval was ik aangemoedigd door cie snelle verbete-
ring van hccr toestand, en dacht ik dat het mogelijk
lvas om lftaar gezondheid deels met rauwhost, deels
rnet gekrmkte spijzen en kunstmatige vitaminen te
herstellen. Wij konden harar leven echter maar met
rrier jaar verlengen.
lk ben zelf een voorbeeldi van het feit dat de mens
de auto-infectie kan overwinnen" Meer dan twintig
jaar leed ik zozeer aan chronische bronchitis dat ik

meerdere keren per jaar met een zvlare verkoudheid
in bed moest. De rauwkostvoeding; heeft daar een
eind aan gernaakt, en hoewel ik sinds tien jaar het
hele jaar door onder de blote hemel slaap - in de
winter soms bij vorsftemperaturen van - 15o C., heb
ik ondanks de nog steeds aanwezige microben geen
enkele keer gehoest of het geringste voorteken van
een verkoudheid bespeurd. lk wil ctr graag aan toe-
voegen dat er geen bijzondere heldenmoed voor no-
dig is om in de winter in open luchlite slapen. Men
hoeft het lichaam slechts goed in le pakken en het
gezicht aan de frisse lucht bloot te stellen. Daaren-
boven is het belangrijk gekookte voeding te laten
staan, teneinde de oorzaken van rJe slapeloosheid
uit de weg te ruimen en zieh niet rneer rusteloos in
bed rond te wentelen.

Ka-ker is het gevolg van
extreme celdegenemtie
De oozaken van kanker zijn, zoals van alle ziekten,
makkelijk in het licht van de natuurliike wetten te ver-
klaren.
Celvorsers hebben een geweldig urerk geleverd om
verschillen tussen de structuur van normale cellen,
en die van cellen die lijden aan kanl<er te ontdekken.
Eenvoudig gezegd hebben ze vasllgesteld dat kan-
kercellen tamelijk gewone cellen zijn, die de struc-
tuur en de bekwaamheid missen om een of andere
nuttige functie te vervullen. Hun enige doel bestaat
erin eiwit te verslinden en zich te vrsrmenigvuldigen
Zoals wijweten hebben de cellen van de valse mens
dezelfde eigenschappen. Er bestaatt maar een klein
verschiltussen de degeneratie van de eellen van de
valse mens en deze van de kankercellen. De echte
mens is onder bepaalde omstandigheden in de rno-
gelijkheid om de cellen van de valse mens te contro-
leren. Hij verdeelt ze over zijn orgernisme, vult er le-
ge ruimten rnee op, deponeert ze ottder de huid, ver-
mengt ze met normale cellen en behoedt zijn gevoe-
lige organen daardoor tenminste tijdelijk voor hun

druk en de gevaren van deze druk. ledereen kan

met het blote oog de geweldige massa van de valse
mens zien, die soms een gewicht van zestig tot ze-
ventig kilogram bereikt.
Als enkele kilo's van deze massa itt een klier of een

orgaan zouden worden afgeladen, dan zou de daar-
bij optredende druk dat orgaan of die klier lamleg-
gen. Precies op dezelfde wijze maakt kanker een
einde aan het leven van de mens.
De cellen van de valse mens danlten hun bestaan,
zoals de kankercellen, aan de in dr: keuken bereide
spijzen, en hun hoofddoel is, deze'roeding gulzig op
te schrokken. lngevolge de verdedigingsbemoeiin-
gen van de echte mens lukt het de cellen van de val-
se mens niet, de geweldige hoeveelheden onnatuur-
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lijke substanties, die de eetzucht in het lichaam bin-
rrenbrengt, volledig te benutten, en daarom gaat een
groot deel van deze substanties door verbranding
ern omzetting in onnodige warmte verloren. Om de-
z:e overmatige voedingshrceveelheden ongehinderd
t,e kunnen verorberen, vechten de cellen van de val-
sie mens om onafhankelijkheid, om de vrijheid zich
overal neer te zetten wailr het hen bevalt, en hun
gulzigheid geheel te bevredigen. Wanneer enkele
lan hen daarbij succesvol zijn, beginnen ze de voe-
clingsmiddelen, die hun eetzuchtige meester hen
aanbiedt, met ongelofelijke snelheid naar binnen te
vverken. Uit een paar onbieduidende cellen ontstaat
erldus het monster dat de ganse mensheid met ont-
z:etting vervult. Bij geen enkel ander ziekteproces
k:omt het voor dat er slecl.rts een paar van de miljar-
den allen ziek worden.
[ien ruirndenkend mens, die zich met fundamentele
!'ragen bezighoudt, kan er zich over verwonderen
eran welke problemen wetenschappers hun tijd, geld
ern energie verspillen. Orn de oozaak van kanker te
ltrunnen verklaren hebben ze lijsten met honderden
cancinogene stoffen opgesteld, die, met uitzonde-
ring van de substanties in de voeding, niet het min-
site te rnaken hebben met de eigenlijke oozaken
l'an kanker. leder van ons moet zich de volgende
lraag stellen : 'Aangenomen dat giften, stralen,
c;hronische prikkeltoestanden, verwondingen, ver-
brandingen, virusscn, nicotine, teer en vele andere
invlseden, als schadelijke factoren in staat zouden
z:ijn om de cellen van hun complexe structuur en
functiebekwaamheid te beroven of ze te beschadi-
gen, uit te teren en te do,den - op welke denkbare
vvijze zouden zij een of twee cellen tot zo'n geweldi-
ge vermenigvuldiging kunnen aansporen dat deze
op zeer korte tijd het wonderbare menselijk lichaam
volledlg kunnen vernielen'?'.
tlet is der eigenaar van het organisme die deze ver-
s;chrikkelijke macht kookt en bakt en zelf aan het
rnonster geefi, dat hem vernietigt ! Kanker is het le.
vende bewifs van een e:xtreme celontaarding en
het onvelrmijdelijke gevolg van een onnatuurlijke
rtoeding.
Gedurenrde hun onderzoekingen stoten weten-
r;chappens altijd op de ware oozaken van kanker.
lle houden onweerlegbare bewijzen in hun handen,
z:e bekijken ze even en bevestigen ze zelfs - maar
altijd wanneer het probleem van een omschakeling
van de gebruikelijke voeding ter sprake komt, sluiten
ze hun ogen, als door de bliksem getroffen, en zon-
der aarzelen slaan ze op rCe vlucht, omdat ze in hun
voedingsgewoonten niets onnatuurlijks WILLEN
zien, Ze WlttEN niet het brosd bekritiseren, dat ze
eten en dat ze sedert eeuwen als heilig beschou-
lven, zonder er ook maar een ogenblik aan te den-
ken dat het, voor het op tafel komt, altijd maar weer
door malen, zeven, kneden en bakken werd ontwijd.

Voor de celonderzoekers is het dulidelijk dat kanker'
venryekt wordt door cellen die geen hoogontwikkelde
structuur en geen arbeidsvennogen hebben.
Maar in hun opvatting zijn alle cellen van de zoge-
naarnde gezonde mens (hoewel zer het product zijn
van een onnatuurlijke voeding) in de eerste plaats
volledig ontwikkelde en volmaakte cellen, die later
onder invloed van bepaalde carcinogenen hun nsr-
male eigenschappen verliezen. M.a.w., wanneer de
fabriek geen bruikbare uitrusting heeft of wanneer
haar productie stokt, is dit te wijten aan allerlei toe-
vallige omstandigheden, maar hreeft het hoege-
naamd niets te maken rnet het materiaal dat aan de
fabriek wordt geleverd of met aard en kwaliteit van
de grondstoffen die voor de productie nodig zijn !

Zij willen niet inzien dat de organ€|n van alle kook-
kosteters voortdurend worden overspoeld met mil-
jarden cellen die hun normale stttctuur en functie
hebben verloren. lk wil hierbij graag enkele regels ci-
teren uit Cowdry's "Cancer Cells", die de lezer dui-
delijk doen inzien hoe eenvoudig rrn voor de hand
liggend de echte oozaken van kanker z'rjn.

Cowdry schrijft (blz 11) : "Met het gedeeltelijke of
volledige verlies van de gespecielrseerde functies
van hun voorlopers gaat in dezeffde mate het verlies
gepaard van structurele kenmerken die deze func-
ties mogelijk ftlaken. Een structuur kan niet zonder
functie staande warden gehouden, en evenmin kan
er een funetie zijn zander de daarb$harende strue-
t.Jur". Cowdry vergeet er de algemeen bckende
waarheid aan toe te voegen die het geheim van het
ontstaan van kanker kan oplossen. Om namelijk een
structuur en een functie in stand ter houden zijn na-
tuurlijke grondstoffen een absolute voorwaarde, en
wanneer deze GRONDSTOFFEN worden omgezet
in GEKOOKTE STOFFEN, is er noch een structuur
noeh een functie mogelijk- Betreff*$de ds nermale
celgroei citeert Cowdry zijn collega Rusch als volgt:
"Normale primordiale cellen bevatten vele potentidle
mechanismen die uiteindelijk over de differenti2ing
bes/issen. Deze mechanismen wc,rden actief wan-
neer hun bestanddelen een zeker'a groofte hebben
bereikt" (blz 15). Gedurende de omzetting in kan-
kercellen "bewerken carcinogenen een vera nd e ri ng
van een of meerdere speciale celfuncties. Deze ver-
andering is erfelijk" Maar "bij cellen die een derge-
lijke erfelijke verandering hebben ondergaan, is mo-
gelijkerwijze het vedies van verdere kenmerken ver-
eist vooraleer ze volledig zefhtandige nieuwvormin-
gen (= gezwellen) worden'(blz 17',.

Uit volledig ontwikkelde en gespecial'rseerde cellen
ontstaat geen kanker : 'De eicellen en de zaadcel-
len zijn hooggedifferentieerde ellen; ze worden niet
kwaadaardig en ontwikkelen zich niet tot kankercel-
len, die zich onbelemmerd vermenigvuldigen en in
het gebied van normale, goedaardttge cellen binnen-
dringen" (blz. 333).
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"l)e hoofdwerkzaamheid van de kankercellen be-
staat ein, op sfrksfoffroude>nde subsfanfies te jagen,
dlierlijk eiwit en aminozuren te verorberen, abnor-
maal eiwit te produceren en op verschillende ande-
re wijzen te parasiteren. l<ianker is "een"sfikstofual",
diie aan de vaarraden van het lichaam aminozuren
onftrekt zonder het een gepasf veruangingsmiddel
eruoor te geven... De sfilrsfoftvr'sseling van furraad-
aardige cellen schijnt zich len fiosfe van de goedaar-
dige, nuttige cellen af te spelen. Bij deze taatste
gaan daarbij substanties verloren die ze dringend
nodig helJben". (blz. 39).
hlet raadselzou makkelijk op te lossen zijn indien de
'woorden "dringend nodig'" vervangen vrerden door
"uiterst waardeloos". Chnistensen en Henderson
(1952) berschouwden de verhoogde accumulatie van
aminozuren door kankerc,ellen als een "belangrijke
factor bij de vorming en vermenigvuldiging van ge-
zwelcellen in een door kanker uitgeteerd dier" Cow-
dry plz. 39). Naar hun mening is het dier niet uitge-
klerd wegens het ontbrekein van natuurlijke voeding
maar wegens een gebrek aan aminozuren. Kanker-
cellen synthetizeren voortdurend eiwit. Cowdry
schrijft deraromtrent (blz. 1li2) : "De ontwikkeling van
kwaadaardige cellen wordt vaak in verband ge-
bracht met een abnormale eiwitsynthese en de vor-
nting van abnormale eiwitsoorten. Er wordt be-
stendig meer eiwit en c:elkerneiwit gevormd om
groeiende tumoren van nieuwe celsubstantie te
voonien. ln normale, niet woekerende ureefse/s
diaarentegen wordt de synthese van dit materiaal
dloor een gelijk grote afbraak gecompenseerd". El-
ders citeelrt Cowdry Casperrsson (19S0) : "Iussen de
kwaadaardige tumorcel en de normaal groeiende cel
schijnt een fundamenteel onderscheid te bestaan
wat de ontwikkeling van firef sysfeem vaor de eiwit-
synthese betreft. ln de tumorcel die we tot nu toe
hebben bestudeerd, heeft het intracellulaire inhibito-
nsche mechanisme, dat normalerwijze de activiteit
van het <>iwitvormende sysfeem beperkt, zijn werk-
zaamhei<l min of meer gestaakt, wat tot bepaatde
veranderingen in de chemie van de eel leidt ". {blz.
101 0.
Ntloet ik erop wijzen dat het eiwit, waar het hier om
gaat, niet het eiwit van druiven of appels is, maar
gekookt of gebakken eiwit, dat normale cellen afwtj-
zen? Verdere wetenschappelijke ondezoekingen
hebben aangetoond dat het vetgehalte van kanker-
cellen boven de norm, hunrgehalte aan vitaminen en
nrinerale zouten daarentegen onder de norm ligt.
Cowdry geeft toe dat "cellen, kwaadaardige en an-
dere, bijna onvoorstelbaar complexe kleine individu-
en zijn. ledere cel heeft rmisschien tot 10.000 ver-
schillende biochemische bestanddelen, van het
arnorganirsche ijzer tot de rneest complexe proteinen
€,n nucler)protelnen, die diirect of indirect in een we-
dlezijdse betrekking staan... Het evenwicht van de

processen in een levende cel - d.w.z. alle levensui-
tingen van de cel- moet altijd een functie zijn van de
complexe kinetische wisselwerkingen tussen de de-
len. Om de toestand van een cel volledig te kunnen
beschrijven zou men de talrijke daarbij betrokken re-
laties en bewegingsprocessen moerten beschrijven.
Daar het niet mogelijk is om meer dan een paar va-
riabelen gelijktijdig te beschrijven karn men van deze
complexe situatie slechts een bep,erkte indruk krij-
gen. De mathematische beschrijving van vier of vijf
afzonderlijke systemen veroorzaakt geweldige
rnoeilijkheden. Dat geldt pas echt wanneer men met
duizenden variabelen te nraken heeft." (blz. 151 f).
Onze wetenschappers, in wiens handen het lot van
de mensheid ligt, weten oneindig weinig over de cel-
structuur. Maar ondanks hun gebrekkige kennis min-
achten ze de berekeningen van de lngenieur, die de
complexe cellen heeft geschapen, en ze verleiden
de mensen ertoe te geloven dat ze met behulp van
hun eigen ondezoeken exact de kwalitatieve en
kwantitatieve behoeften van deze c,allen m.b.t. eiwit,
vet, koolhydraten, vitaminen, mineralen enz... kun-
nen bepalen. Zij gaan zo ver de w'rjsheid van de
Chefingenieur te loochenen, door te versmaden wat
Hij heeft gewild, en vervolgens in hun fabrieken tal
van substanties door elkaar te mengen en ze ons
aan te bieden. Vorsers hebben tall'an bewijzen vei-
zameld voor het feit dat eenvoudigle voeding of de
beperking van de voedselopname het ontstaan of de
groei van kankercellen verhinderen of minstens be-
lemmeren. Gedurende de eerste tlfereldoorlog en
onder de strenge voedselrantsoenering die destijds
in Denemarken, Rusland, Duitsland en Oostenrijk
van kracht was, lag het aantal sterfgevallen door
kanker lager dan na de opheffing viln de rantsoene-
ring na het einde van de oorlog. Vrrlgens Hindhede
(1925) droeg overvoeding bij tot de daaropvolgende
stijging van het sterftecijfer.
Cowdry bericht als volgt over enkele dierproeven :

"Volgens Mc Cay (1947) komt Mo,reschi fi9A$ de
verdienste toe het werk van vroege're Britse yorsers

te hebben vooftgezet. Deze ouderet bevindingen ka-
deren in de denkrichting, dat de beperking van de
voedselopname de groeivan tumoren bijdieren ver-
hindeft of belemmert. Sarcomen, die Moreschi bij
muizen inplantte, bereikten een grootte die overeen-
l<wam met de hoeveelheid voeder. Muizen die wei-
nig voeder kregen leefden langer, en de inplanting
van tumoren was b$ hen minder s;uccesyol dan bij
goed gevoerde muizen."
Mc. Cay en zijn medewerkers onderrnamen echt be-
langwekkende studies rnet ratten, rryier ontwikkeling
zij vertraagden door hun caloriednopname zo te be-
perken, dat deze wel voldoende was om ze in leven
te houden, rnaar niet om ze te laten groeien. Een
groep werd op die manier 700 dagen lang jong ge-
houden, en een andere meer dan 900 dagen, zon-
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der dat ze de r'rjpheid bereikten - ondanks het feit dat
de gemicldelde levensduur bij deze rattensoort on-
drer normrale omstandigheden ongeveer 600 dagen
bedraagt. J'icen de in hun ontwikkeling belemmerde
riatten votdoende caloriedn kregen, rijpten ze en be-
neikten een levensduur van in totaal 1.400 of meer
diagen, meer dan het dubbele van hun normale le-
vensverwachting" (blz. 3194 f). Volgens Mc. Cay,
Siperling en Barnes {1943) "was de tumorenontwik-
keling bij de ratten wier grcei vertraagd was gewor-
den, verwaarloosbaar gering, en wel tot het ogenblik
dat men ze toeliet de rijpl"reidstoestand te bereiken"
{{3owdry, blz. 396). Welke wonderbaarlijke resulta-
ten zou men kunnen benliken als deze ratten een
geringe hoeveelheid voeder zouden krijgen, dat uit-
sluitend uit rauwe levensmiddelen bestaat !

\rerdere proeven toonden, dat zich bij 150 op 198
niatten, die met "normaal" voedselwaren gevoerd, tu-
nleren ontwikkelden, tegenover slechts bij 38 op 200
ln hun ontwikkeling gehinderde dieren, aan wie de
zogenaamde normale voeding ten dele werd ont-
houden. Hoe lang nog zal de mens een voeding, die
de dood zo onbarmhartig verspreidt en de levens-
verwachting verkort, als normaal aanzien?
hlen heeft al vaak geprobeerd de relatie tussen li-
chaamsgewicht en kankersterfte met behulp van le-
vensvezekeringsstatistiek;en te verklaren. ln het
jaar 1913i onderzocht een gemeenschappelijke com-
nrissie van de "Vereniging van geneeskundige lei-
ders vanr de levensverzekeringenn en de 'Ameri-
kaanse l\4aatschappij voor verzekeri n gsstatistieken"
774.672 polissen die door mannen tussen 20 en 62

iaar warern afgesloten. Men stelde vast dat het aan-
tal kankersterfgevallen bij rnannen, die zich op de
Ieeftijd van 30 tot 44 jaar lieten verzekeren, bij die-
g,enen met overgewicht 37, bij diegenen met een
florffiool gewicht 32 en bij diegenen met onderge-
vrichl24 per 100.000 personen bedroeg. Voor de
giroep van de ouderen (45 jaar en meer) luidden de
clvereenkomstige getallen 156, 144 en 120.
\rolgens de gegevens van de Union Central Life ln-
surance eompany bedroeg de kankersterfte, vol-
grens benakeningen uit het jaar 1932: 143, 138, 121,
711, 114,95, waarbij de getallen betrekking hebben
€,p verzel(erden met 25 % overgewicht of meer (eer-
ste getal') tst 50 % ondergewicht (laatste getal), en
het getal 111 voor het "normale gewicht'istaat.
\tolgens statistieken van de Metropolitan Life lnsu-
rance Company (1951) ligt het sterftecijfer van man-
nren met overgewicht, wat hart-, vaat- en nierziekten
bretreft, ongeveer anderhalfkeer, en diabetes betreft,
c,ngeveer vier keer boven het gemiddelde. Dat zijn
cle lasten die de valse mens ons oplegt.
IUssen 1900 en 1950 ontwikkelde het sterftecijfer bij
l.rart- en rraaEiekten en kanker in de Verenigde Sta-
tr:n zich als volgt : in 50 jaar steeg het aantal sterf-
gevallen bij kanker van 64 tot 139,6 per 100.000 per-

sonen, terwijl 244 resp.478,1 mensen stieruen aan
hart- en vaatziekten. Van in totaal 803,9 sterfgeval-
len bij 100.000 mensen in 1950 - ze betreffen de tien
belangrijkste doodsoorzaken - waren er alleen al
617,7 op hart- en vaaEiekten en kanker terug te
voeren. De cijfers van 1964 zijn nog belangwekken-
der. Het aantal kankersterfgevallen was thans geste-
gen tot 151,3, het aantal sterfgeviallen bij hart- en
vaatziekten tot 508,6, wat tesamen 659,9 op in to-
taal 939,7 sterfgevallen zijn. Dat zijn de verbazende
resultaten van de medische "vooruilgang", de schrik-
wekkende gevolgen van het enorme aanbod aan
artsen, klinieken en medicijnen, dr] onvermijdelijke
uitwerkingen van de "verfijning" van onze levensmid-
delen. Men kan zich levendig voorstellen wat er gaat
gebeu ren wan neer de tegenwoord ilge "vooruitgang"
verder aanhoudt. Volgens de officiEle statistiek van
de VS waren in 1964 slechts 1,4 o/o van alle sterfge-
vallen terug te veeren op "ouderdomszwakten, n?-
tuurlijk maar ccn vermoeden, wlrnt geen enkele
kookkosteter bereikt een hoge leefi:ijd.
ln werkelijk "beschaafde" omstandigheden daaren-
tegen zou iedereen pas op gcvorderde leeftijd stee
ven, tenzij hij het slachtoffer werd !'an een ongeval.
Wilde dieren in hun natuurlijke omgeving kennen
geen kanker. Wel kon men bij gevangen apen, na-
dat men ze gedurende een langerer periode met ge-
denatureerd voedsel had gevoerd, eeR of twee op
kanker lijkende tumoren waamemen. "De enige gro-
te groep organismen bij wie er helemaal geen aan-
wijzingen voor kankeniekten bestaan, leeft in de
diepte van de oceaan", verklaart Cowdry (blz. 196).
Dat ligt aan het feit dat de verwoestrtnde handen van
de mens ze niet bereiken. Hun imrnuniteit is des te
meer opmerkenswaardig, omdat ihun wereld veel
groter is dan de onze, zowelqua oppervlakte als qua
bevolkingsaantal.
Zoals reeds gezegd, stoten wetenrschappers in de
loop van hun onderzoekingen steeds weer op de ei-
genlijke oorzaken van kanker. Ze observeren en be-
vestigen ze, en toch gaan ze er onverschillig aan
voorbij, alsof ze naar iets anders op zoek waren.
"De gedachte dat enkele in overmatige haeveelhe-
den gebruil<te vaedingsbestanddelen of de afuiezig-
heid ervan b$ de mens kanker zou kunnen veroorza-
ken, wint veld. Veranderingen in de voeding van
proefdieren bes/rssen misschien izlleen of het tot
kankerziekten komt of niet" Cowd4,, (blz.220).
De vorsers zien de werkingen vatn natuurlijke le-
vensmiddelen in. Cowdry wordt op dit punt zeer dui-
delrlk : "Langzamerhand blijK dat z,ch bij enkele die-
ren zeldzamer tumoren ontwikkelen wanneer men
ze met natuurlijk voedsel voedeft dan wanneer ze
ste rk bewerkte voed i ng smid d elen'\djgen. Silversfo-
ne, Solomon en Tannenbaum (1952) namen waar
dat bij mannelijke DBA-muizen, die hoofdzakelijk na-
tuurlijk voeder kregen, minder l<wendaardige lever-
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tumoren optraden dan bij andere, die met een voor
die helft bewerkt voeder werden gevoed, oven /e-
gend bestaande uit caseihe, maiszetmeel, gedeelte-
lijk geharde katoenzaadoliie, synthetische vitaminen
en een zoutmengsel. Bij C3H-muizen bevorderde
half bewerkt voer de vorrning van hwaadaardige Ie-
veftumoren. De verschillen in het optreden van tu-
nrcren ccsrreleren met duidelijk herkenbare verschif-
len in de calariehntoevoer, het lichaamsgewicttt of
het eiwit-, vet-, vitamine- en minerale-zoutenaandeel
in de voe'ding. Uit voorzorg w$zen de auteurs erop
dat men niet moet verwachten dat andere tumors-
oorten anders reageren". (blz. 403 f)
"llngel en Copeland (1952) stelden vast dat zich bij
/ES- en Sprague - Dawley - Ratten, die met natuur-
lijke voeding (veevoeder) werden gevoerd, op het
einde van de zoogperiode minder borstkliertumoren
ontwikkelden, die doar het carcinogeen 2-Acetylamb
nofluoride werden verwekt, dan bij ratten aan wie
men een voor de helft bewerkte voeding gaf. Het
verscltil was aanzienlij k". (blz" 4A4)
Chgetwijl'eld heeft de lezer opgemerkt wat voor voe-
der men aan proefmuizen rgeeft: sterk bewerkte sub-
stanties zoals caseine, :zetmeel, katoenzaadolie,
kunstmatige vitaminen en zout. Het mengsel uit de-
z,e substanties wordt door vorsers verkeerdelijk als
"normale voeding" bestempeld. Ze halen muizen
v;an het veld die voor 100 016 kankenrrij zijn, sluiten ze
op in koo,ien, behandelen de arme schepseltjes als
"gevoelig,e" kinderen, kruis;en ze Onder elkaar, voe-
deren ze met het "normale voedsel" en veranderen
z,e in de loop van enkele rnuizengeneraties in wat zij
als "zuivere inteeltrassen" lbestempelen. Volgens de
lvetenschappers bevinden deze inteelt - muizenras-
sren zich in een bijzonder<l pathologische toestand.
Tot 80 % van alle dieren vran enkele rassen zijn vat-
baar voor "spontane" tumclren van "onbekende oor-
ziaak". Aille eetzuchtige rnensen bevinden zich in
een gans gelijkaardige pathologische toestand.
Zijn de w:tenschappers nr.r in staat om uit de hierbo-
ven aangehaalde ondubbelzinnige bewijzen bruik-
bare gevolgtrekkingen te maken? Het antwoord is
spijtig genoeg negatief.
Oowdry geeft zich moeite om de ondubbelzinnige
bevindingen af te w'rjzen, uit vrees dat een van zijn
[erzers zo dwaas zou kunnen zijn af te zien van een
of ander van de talloze vo,edingsmiddelen die alge-
ineen als zegen van de beschaving beschouwd wor-
den:'Voorzichtigheid is geboden wanneer men be-
v,indingen over dieren op het ontstaan van kanker bij
de mens wil foepassen, voaral wat de invloed van de
v'oeding lJetreft. De mensi rs, tenzij hij de honger-
dood nabij lg een omnivo'or, die gewend is aan het
verbruik van een grote verscheidenheid aan voe-
dingsmiddelen, die uitvele streken van de wereld af-
komstig zijn. Dieren daarentegen zijn aan tamelijk
uniforme en eenvoudige noedingsmiddelen uit hun

onmiddellijke omgeving aangepast" (blz. 220). De
lezer moge er zelf over oordelen aan welke geweldi-
ge dwaling deze vorser ten prooi gevallen is.
"Wanneer wij veronderstellen dat dieze afgezonder-
de, vetwende en beschutte raszuiv<tre inteeltmuizen
over een kunstmatig versterkte, erfeiijke vatbaarheid
voor kanker beschikken - hoe ontgtaat kanker dan
daadwerhelijk bij hen?'vraagt Cowdry zich af (blz.
350), zonder een antwoord te vindern op zijn vraag.
"Het feit dat er bij bepaalde muizenrassen een
sfreng orgaanspecifieke, ertefijke vatbaarheid is,
werpt het volle licht op onze onwetendheid in ver-
band met de aard van de carcinoge,nen waarvoor de
cellen vatbaar zijn. Deze muizen leiden een zeer be-
schermd leven in kooien. Zij warden gewoonliik in
geacclimatiseerde ruimten gehouden en hun voe-
ding is vrij uniform. Z'tj zijn aan geen bekend fysisch,
chemische of biologische carcinogeen blootge-
sfeld".(blz. 349). Cowdry sluit bewust de ogen voor
het feit dat de ware fosische, chemische en biologi-
sche carcinogenen juist die voorwaarden zijn die hij
zelf voor de arme muizen geschap'sn heeft. Onder
andere wordt hen hun natuurlijke omgeving en hun
natuurlijke voeding onthouden. Zer worden gei'so-

leerd en in ingedeelde kooien opgesloten.
Elders brengt Cowdry twee tabellen met experimen-
tele gegevens die moeten bewijzen welke invloed a)
het gehalte aan eiwit en essentiBler arninozuren en
b) het gehalte aan B-vitaminen in dr3 voeding op het
ontstaan van kanker hebben.
Daarbij maakt hij volgende oprnerkingen :

'Yitaminen en essenfidle aminozutren kunnen het
ontstaan van kanker beinvlaeden... Het is moeiliik
om deze en andere bevindingen te verklaren. Men
moet niet aannemen dat een bepaalde, in de voe-
ding aanwezige substantie, waaraan een tekort of
een overaanbod bestaat, rechtstreeks op het weef'
sel waarin de gezwellen ontstaan, inwerkt" (blz 401).
Daarmee bestrijdt Cowdry ondubbrelzinnige bevin-
dingen. Het komt neer op het feit dat de al dan niet
bevredigende werking van een fabriek niets van-
doen heeft met de kwaliteit van de geleverde grond-
stoffen.
Het zou helemaal voorbarig zijn om op grond van
deze bevindingen een kanker-voorkomende voe-
ding samen te stellen. Greenstein (X947) heeft daar-
voor terecht gewaarschuwd", schrijft Cowdry en
gaat verder: 'Vaoreerst overtreft det levensduur vatl
de mens de levensduur van dezet proefdieren zo
aanzienlijk, dat het vasthouden aan zulk een hypo^
thetische voedingswijze gedurende zovele iaren - in
sommige gevallen kan de periode van een latente
kankerbedreiging b$na een kwafte'euw bedragen -
onrealistisch schijnt" (blz 401)- Want "reduceert een
langdurige onvoldoende voedselvooniening bii die'
ren ondubbelzinnig de frequentiet van meerdere
soorfen spontane tltmoren" (blz. a29).
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"l)e beschikbare geg€v€f?s hebben hoofdzakelijk
betrekking op de frequentie van tumaren, niet ap de
groeisnelheid eruan. De w,einige gevallen waarin de
groei door voedingsfactorcn wordt beinvloed, zijn
niet bewi.iskrachtig genoeg om bij de huidige stand
\/an ons weten therapeutische maatregelen daarop
te> steunen." (blz402). Corrdry schijnt er niet aan ge-
legen te zijn de frequentiet van tumoren te reduce-
ren; het irs er hem blijkbaar alleen aan gelegen the-
rapiedn te vinden ter genezing van kankcr, juister
gezegd, niet door omschal<eling van onze voedings-
gewoonteln, maar met behulp van een wonderpil.
llen mag benieuwd zijn uranneer de wetenschap-
g:ers eindelijk de ware oorzaken van kanker zullen
erkennen. Tot heden hebben ze honderden "carci-
nogenerf'ontdekt, waarover Cowdry schriift: ,,ln 

nog
ninder dan 1 Yo van alle kankergevallen *a"rmee
artsen te maken hebben, kan men de schutdige car_
c,i nogene,n of ca rci nogee n combi n aties vaststel le n"
lblz 390). Anderzijds hebben we gezien dat een
'normale" (dus onnatuurhjke) voeding bij kankervrije
,nuizen 66n keer in B0 op ,100 gevallen, en 66n kelr
in 150 opr 198 gevallen tumoren veroozaakte. De
gedeeltelijke beperking van deze voeding drong het
aantal turnoren terug van 1S0 naar 3g; zij zou dus de
kiankerfrequentie in de hele wereld aanlienlijk kun_
nen verminderen, en een omschakeling naar natuur_
lijke voeding zou de vorming van kankercellen mis-
schien helemaal verhinderen. Men verwacht wellicht
dat Cowdlry de natuurlijke voeding als het antwoord
op het probleem van de kankerbestrijding be_
schouwt, en dat hij zijn tijd niet meer verspiit met nut-
teloze onderzoeken van alle andere carcinogenen.
ln plaats daarvan is hij niet eens bereid de enige
oozaak van kanker, nl. de foutieve voeding, onder
de kankerverwekkende farctoren op te nemen. Hij
lreeft het er slechts over dat ze een "belnvloedende
factor" is, en doet haar betekenis met onhoudbare
argumenten als onbeduidend af. Verwonderd over
rret gedrag van i<waadaardige cellen schrijft ht1 : "Er
bestaat nauwe[ijks twijtel over dat een Aristoteles of
een Dawin, als die vandaitg onder ons zou leven, in
s,faat zau, zijn alle feiten, die w| over kankercellen
keflfiefi, samen te voegent en een verklaring te ge_
v'eD voor de ontaarding. Misschien zaldit op een dag
nrogelijk;tijn, en zullen wijons verwonderd afurageh
n'aarom w$ zolang blind waren /nfussen maken w[
aarzelende vorderingen dc>or hier en daar een beet-
iet bij te leren". lk hecht waarde aan de vaststelling
dat wij daarvoor noch een Aristoteles noch een Dar_
lvin nodig hebben. Het zou volstaan wanneer Cow_
dry uit de, bekrompenheid van zijn laboratorium zou
Komen, het bestaan eryan een wijle zou vergeten en
zijn ogerr zou richten op de stenen, de zon, de
llaan, de bomen en de bloemen, om zijn ziel in hun
nysterie te baden en de precisie te begrijpen waar-
ree de wereld draait. Kan een wetenschapper de-

ze wereld vernietigen en in de plaats daarvan zijn ei-
gen wereld seheBBen? De kleine zaadkorreldie voor
onze ogen ontspruit, is een wonderrg wereld, die de-
zelfde Schepper, de almachtige God heeft gescha-
pen. De wetenschappers vernielen de levende, be-
wegende wereld en geven de mens;heid hun wereld
- wit brood, aminozuren, kunstmatige vitaminen en
mineralen. lk vraag me af of de weitenschappers na
lectuur van deze regels hun wijsherid nog altijd bo-
ven dc wUsheid van hun God stellen,
Cowdry somt een reeks gevallen op waarin kwaad-
aardige tumoren spontaan verdwenen, en trekt vol-
gende conclusies (blz 545) : "7. Srlms ontwikkelen
zich zeer kleine primaire tumoren in' groten getale in
de borsten, de prostaat en de baarmoeder. Vele er-
van groeien niet, blijven jarenlang !'erborgen of ont-
wikkelen zich volledig terug (= regn;ssreJ.
2.G rootteveranderingen, meestal ven voorbijgaande
aard, zijn bij goed ontwikkelde kankertumoren niet
zeldzaam. Zij kunnen veroorzaakt worden door veel
factaren die de grootte van de kwa,adaardige cellen
en van het grondweefsel belnvlo€den.
3. Bij gelegenheid doen zich onver,klaarbare veran-
deingen voor in het type van de kwaadaardige tu-
moren.4. Er zijn bewijzen voor hell verdwijnen van
neuroblastomen bij kinderen in meerdere gevallen.
ln enige van deze gevallen l<wam het om onbeken-
de redenen tot een voortschrijdentle differenti$ring
van de l<waadaardige cellen.
5. Er werden een paar geverifieerde gevallen be-
schreven van volledige kankerterug;gang, die niet op
de behandeling kan worden teruggevoerd. Blijkbaar
worden enkele soorfen f<waadaardige ceiien in ex-
tree m zeldzame geval le n door fysiologische mech a-
nismen onder controle gebracht." Wat anders zou
de oozaak van de spontane teruggiang van tumoren
kunnen zijn, tenzij een toevallige en onopgemerkte
verandering van de voedingsgewoonten van de pa-
ti6nt? Er kan nraar 66n succesrijke kankerbehande-
ling zijn: de tumor moet eerst van zijn gedegenereer-
de voeding worden afgesneden, en dan letterlijk
worden uitgehongerd en gedood, door de toevoer
van natuurlijke voeding tot een minimum te beper-
ken. lndien nodig moeten ook nornrale cellen gedu-
rende een bepaalde tijd aan een bifna - hongertoe-
stand blootgesteld worden. Na de verdwijning van
de tumor winnen ze snel hun vroegere kracht terug.

Arbeld en geld voor de
bereiding van gekookte spij-
zen ztjn pure verspillinq.
Zoals we al gezien hebben leeft de echte mens van
rauwe voeding alleen. Alle gekcokte spijzen en
dranken die op de wereld worden verbruikt, zijn
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dwaze verspilling. Dit kan op het eerste zicht onge-
lcoflijk lijken. Maar het is de simpele waarheid, en ik
heb het bewijs eryan aan den lijve ondervonden.
in het begin dachten we dat we de toevoer van rau-
vl'e voeding in dezelfde mate moesten verhogen als
w'e het verbruik van gekookte spijzen verminderden.
V/e merkten echter spoeclig dat we ons vergisten.
Flioewelwe in het begin een sterk verlangen naar na-
tuurlijke levensmiddelen gewaar werden - zij verhiel-
pen aan de staat van gebrek waaraan ons lichaam
lernge tijd geleden had, en bouwden de organen
w'eer op door ze van verse, actieve cellen te voor-
eien -, nam dat verlangen later meer en meer af,
U/ij stonden er ook van verrast hoe weinig voedsel
onze dochter Anahit gebruikte- ln haar op vooroor-
delen benustende angst voor ondervoeding spoorde
haar moeder haar gewoonlijk aan om meer te eten.
,let kind weigerde echten standvastig. Geleidelijk
w'erd het mij duidelijk dat vruchten en granen in rau-
rve toesternd uiterst voedzame levensmiddelen van
de hoogste kwaliteit zijn, en dat daarom een geringe
hoeveelhreid de behoeftenr van ons organisme be-

'rredigt. Daarom mag men een rauwkostkind nooit
dwingen meer te eten dan het zelf wil. Het is geen
sprookje wanneer we hclren van een mens die
;vtaandenlang zonder onderbreking van 66n dadel of
:i6n walnrcot per dag leefde. Kookkosteters kunnen
gekookte sp'rjzen met borden tegelijk naar binnen
spelen orndat deze geen voedingsstoffen in de ware
zin van het woord bevatten. Herbivoren (graseters)
eten geweldige hoeveelherlen gras omdat dit in aan-
zienlijke rnate uit vezelstoffen bestaat. De eigenlijke
vrcedingsstoffen komen er sterk verspreid en in klei-
ne hoeveelheden in voor.
€iraseters scheiden de vezelstofmassa's meermaals
per dag uit, terwijl de nonnale rauwkosteter slechts
66nmaal per dag stoelgang maakt. Overmatige gas-
vicrming, onverteerde vruchtenresten in de stoel-
gang en de behoefte om de darm vaker dan 66n-
rnaal per dag te ledigen, zijn aanwijzingen voor een
overvoeding die de matige rauwkosteter vanzelf-
siprekend moet vermijden. lk eet normalerwijze niet
t'Tl€er vrurchten dan een kookkostliefhebber die ook
graag vruchten eet. Verder eet ik elke dag een bord
granensalade om de leemte aan voedingsstoffen te
vullen, die bij alle kookko:iteters bestaat, omdat ze
onvoldoende natuurlijke levensmiddelen nuttigen. ln
dit eenvoudige menu is er geen plaats voor het ge-
degenerererde voedsel dat ik vroeger heb gegeten.
hlcle zou de wereld er wel uitzien als iedereen plots
naar rede zou luisteren en de natuurlijke wetten van
de voeding zou respectenln? Zelfs als de fruitoogst
op haar huidige niveau zoru blijven en als men iede-
;'e mens elke dag een bord vol groente- of granen-
salade zc,u geven - daarmee zou men de voedings-
behoefte van de hele wereld kunnen dekken -, zou-
den er nog veel ongewenste zaken overblijven: alle

dierlijke voedingsmiddelen, suiker, koffie, thee, ca-
cao, alcoholische dranken en limonades, rnargarine,
tabak evenals de meeste vandaag verbruikte peul-
vruchtgerechten en graanproductenr.

Laten we eens kijken wat er met ial de gedenatu.
reerde voeding, die op de wereld verorberd
wordt, tenslotte gebeurt.

1. Aangezien de echte mens een tekort heeft aan
gespecialiseerde cellen, is hijgedwc)ngen zich te be-
roepen op enkele parasitaire, uit grakookte voeding
gevormde cellen om de mimimumgrootte van zijn or-
ganen in stand te houden.
2. De valse mens schrokt een enorme hoeveelheid
gedenatureerde voeding op.
3. Onafgezien van het feit of een mens slechts een
lichaam heeft, dan wel uit twee lichamen bestaat (of
hij dus tarnelijk slank is dan wel dik), wordt het over-
bodige voedsel, dat de eetzuchtige verbruikt en dat
de cellen niet te nutte kunnen maken, heel eenvou-
dig verbrand, en het verlaat het liclnaam langs ver-
scheidene wegen. Het aldus verspilde voedsel
maakt een heel groot deel uit van dr: totale hoeveel-
heid gebruikt voedsel.

Het meest betreurenswaardige hieraan is het feit dat
de gespecialiseerde cellen een groot deel van de
energie die ze uit natuurlijke levensmiddelen betrek-
ken, aanwenden om het voedsel van de valse mens
te verteren en aan het bloed af te geven, voor een
vlotte werking van de uitscheiding$organen te zor-
gen en de schadelijke afualstoffen uit gekookte voe-
dingsmiddelen te verwijderen. Wanneer de actieve
cellen de hele dag ononderbroken hebben gewerkt,
zouden ze recht hebben op een beetje rust. ln plaats
daarvan zienze zich genoopt het liclhaam tot de och-
tend in bed om en om te werpen, om de overbodige
caloriedn, die de valse mens in het organisme heeft
binnengebracht, kwijt te raken.
ln het verleden was ik in ongewone mate aan gebras
en eetzucht overgeleverd. Het gevolg daarvan was
dat ik mijn leven lang aan slapelooslreid leed. lk kan
me niet herinneren dat ik ooit vddr nriddernacht naar
bed gegaan was, of zelfs maar 66n keer op tijd wak-
ker geworden was om de zonsopgang te zien. Ge-
woonlijk bleef ik wakker tot drie of vier uur 's mor-
gens, om dan om acht of negen uur met een zwaar
hoofd op te staan. Gelukkig verdween mijn slape-
loosheid helemaal nadat ik rauwkosteter was gewor-
den. Wanneer ik echter eens probeer een grote
avondmaaltijd te gebruiken, ben ik genoodzaakt tot
's morgens wakker te blijven. Anahit is sinds haar
twee jaar's nachts nooit wakker geworden.
De vitamines en zouten in gekookte spijzen zijn vals,
dood, onevenwichtig en schadelijk. Gekookte voe-
dingsmiddelen zijn niets meerdan gewoon bouwma-
teriaal en eenvoudige brandstof.
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folet andere woorden, het:zijn stenen, bakstenen en
benzine. De waardeloze cellen, die uit zulke bouw-
stoffen worden gebouwd, betekenen voor de norma-
lel cellen een ongewenste belasting. De warmte die
deze brandstof levert, is buitensporig intensief en
schadelijfl<; de bewegingsenergie, die ze voort-
brengt, is onnodig en nuttraloos. Deze energie drijft
de motoren van de fabriek zinloos buiten de werku-
ren aan; ze dwingt het hart dubbel zo snel te slaan
als normaal; ze verstoort de rust die de levensbe-
langrijke mechanismen van de ganse fabriek drin-
gend nodig hebben, ze ffi?iskt de rnachinees moe en
verslijt ze zonder redelijk doel. Slapeloosheid is 66n
van haar schadelijke gevolgen.
Wat gebeurt er wanneer verkeerd ingelichte artsen
ntethoden voor gewichtsafname ontwikkelen? Zij
verlangen een aaneienlijkr= beperking van de dage-
li.jkse voerdselopname, en bijgevolg omvat hun ver-
bodslijst ook belangrijke levensmiddelen zoals wal-
noten, amandelen, rozijnen, dadels, vijgen, bananen
en honing, Met andere woorden, ze doen het li-
chaamsgewicht wel dalen, maar ze maken de pati-
dnt nog uitgeputter en arakker, en brengen zijn ge-
zondheid bijgevolg emstige schade toe. Wanneer in
zulke ge'rallen de gedenertureerde voedingsmidde-
len beperkt worden, verlierst de valse mens slechts
een deelvan zijn overtollige brandstof, terwijl de nor-
nrale celflen door de beperking van de natuurlijke
voeding van enkele uiterst belangr'rjke voedingsstof-
fen wordlen beroofd. Daaruit volgt dat de valse
nlens bij kraehten blijft, terwijl de echte mens als-
nraar zwakker wordt.
ln de literatuur over het ontstaan van kanker vinden
v/e een amusant voorbeeld van de gevolgen van
een beperkte voedingsopname. Bij de bespreking
van deze kwestie stelt Cowdry vast: "Het is duidehjk
dlat de t,eruggang van de borstkankerziekten, die
voortvloeit uit een beperking van de voeding, in ver-
brand staat met een afnanre van de werking van de
erierstokken bij muizen". llVat willen we nog meer ?
Daarmeer hebben we de oorzaak van borstkanker

E;evonden! Alwat artsen nog te doen blrjft om wou-
vren te vrijwaren van borstklierkanker, is de werking
v'an de eierstokken helemaal belemmeren.
E:r bestaiat natuurlijk ook een eenvoudige verklaring
v'oor wat er werkelijk gebeurt. De ondoordachte be-
prerking van de calorie€nloevoer heeft twee tegen-

Elestelde uitwerkingen: enezijds belemmert het ge-
reduceerde verbruik van lgedenatureerde voed ings-
rniddelen de vorming van tumoren; anderzijds ver-
s;toort de verminderde toevoer van natuurlijke voe-
cling de normale werking van de eierstokken.
De Univelrsiteitsgeneeskunde staat bolvan zulke be-
treurenswaardige tegenstrijdigheden. Wanneer een
hepaalde ziekte de schadelijke effecten van onna-
tuurlijke voedingsmiddelen naar zich toe trekt, wordt
het organisme van de zieke gedeeltelijk immuun te-

gen sommige andere ziekten. Mensen die lijden aan
diabetes, arteriosclerose en bepaalde infectieziek-
ten zijn bijvoorbeeld minder vatberar voor kanker.
Men heeft zelfs gevaarlijke experrimenten uitge-
voerd, waarbij men mensen met verrschillende bac-
teridn besmette om te voorkomen dat ze kanker kre-
gen. Hetzelfde speelt zich in zeker,e mate af bij het
inenten, waarbij men bij kinderen een mildere vorm
van een bepaalde ziekte verwekt lieneinde hen te-
gen ernstiger ziekten te beschermen. Zodra de
mensen het besluit nemen om de gezondheid van
hun kinderen te beschermen door de inachtneming
van de natuurlijke wetten, worden dergelijke onna-
tuurlijke maatregelen overbodig; onschuldige kinde-
ren moeten zich niet meer onnodig laten verminken,
en het inentingsprobleem zal tot de geschiedenis
behoren. Experimenten tanen aan dat een ge-
deeltelijke beperking van de voedsellopname de val-
se mens, wanneer deze eenmaal ontstaan is, niet
meer in zijn ontwikkeling kan tegernhouden. Zelfs
een aandeel van 10 tot 15% gedernatureerde voe-
ding volstaat om hem in leven te houden. Een ver-
standig mens zou er zich voor moeten hoeden dit
monster ook maar 66n enkele ha;r voedsel toe te
dienen. lk heb mijn beengewrichtetr volledig bevrijd
van jichtafzettingen; maar wanneer ik toevallig eens
vlees eet, laten sterke pijnen mij er:n paar uur later
weten dat urinezuur in de gewrichten van mijn grote
tenen is binnengedrongen. ln de eerste jaren van
mijn studies over rauwkost heb ik viaak zulke experi-
menten uitgevoerd. Blijkbaar zijn cle van urinezuur
bevr'ljde plaatsen nog altijd leeg, en de openingen,
die er naartoe voeren, zijn breed. ty'an zodra ik een
hap vlees eet, produceert hij urinez,uur, dat zich dan
haast om zijn sinds lang verworven plaats weer in te
nemen.
Ook de cellen van de valse mens trekken zich niet
zo makkelijk terug. Halfdood, maar vol verwachting,
liggen ze ap de loer. Nauwelijks krijgen ze een stuk
gedenatureerde voeding, of ze leven weer op en
vernenigvuldigen zich. Het regelen van het li-

chaamsgewicht zou men helemaal aan de natuur-
lijke levensmiddelen moeten overlaten. Wie u zegi
dat een te groot gewichtsverlies niet goed is voor uw
gezondheid, beveelt u in werkelijkheid aan om tien-
tallen kilo's zieke en parasiterende cellen met liefde
en zorg te omringen, om de ronde vormen van uw li-
chaam te bewaren. Tenvijlde nafuurlijke voeding de
valse mens doodt, doet ze langzaam, maar zeker,
het gewicht van de echte mens toenemen tot op een
door de natuur vastgelegd niveau
Wanneer een mens, die zijn lichaam voorheen mei
veertig tot vijftig kilogram zieke cellen heeft belast en
niet in staat was om zonder hulpmiddel een trap op
te gaan, deze nutteloze vleesmassa's kwijtgeraakt
is, kan hij zonder spiervertrekken een berg opren-
nen. Zo'n mens zou zich nooit zorgen moeten ma-
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lien om zijn gewichtsverlies. lntegendeel, hij zou er
blij om nnoeten zijn. Een verstandig mens zou aan
zijn lichaam geen gram o'rerbodig vlees mogen dul-
den. Kortom, iedereen :zou moeten inzien dat hij
rnet elke hap gekookte vo'eding de valse mens, zijn
onverbiddelijke vijand, zijn harteloze moordenaar,
voedt; d,at hij alle bekende en onbekende ziekten
bevordert en dat hij er de weg naar zijn dood mee
plaveit.

De kookkosteter gelooft dat men "goed moet eten"
om een goede gezondhrtid te bewaren. Volgens
hem kan men een lege nnaag gelijkstellen met een
hongerig lichaam. Hij weret niet dat een mens met
een volle maag een zieke, mens is. Zijn maag heeft
er problermen mee om de onnatuurlijke voeding bin-
nen de gepaste tijd aan de darm af te geven. Ander-
;rijds is de maag van de rcuwkosteter df leeg, df zo
licht dat hij niet wordt waargenomen.
De rauwkosteter wordt het voedsel gewaar in de
darm, waar het al vlug na het eten terechtkomt.
.lelfs een teveel aan voeding blijft niet lang in de
rnaag, rnaar het overschot wordt naar de darm door-
gesluisd en verlaat het lirchaam, verteerd of onver-
teerd, zornder de minste schade aan te richten.
Daarom wordt er in de maag van een rauwkosteter
nooit gas geproduceerd. Wanneer hij teveel eet kan
er in de darm gasvorming optreden, maar het gas is
ertoe geneigd het lichaarn langs natuurlijke weg te
verlaten. De rauwkostetrer ziet het verschil tussen
de beide voedingswijzen nog duidelijker, wanneer hij
een paar maanden na de voedingsomschakeling
een "rijkra maaltijd'tot zicrh neemt. Dan zal hij zich
afuragenrwaarom hij ooit zo'n miserabel leven heeft
geleid en de levenswijze, die hij tot dan gevoerd
Itad, normaal heeft gevonden.

lDe-[e-neesmnffi
lieters is een dwaalleer.

iZoals we hebben gezien, komt het tot ziekten wan-
neer belangrijke grondstoffen van de menselijke fa-
llriek worden verkwist. Daarom kan men zijn ge-
:rondheid maar henryinnen wanneer men ophoudt
met dezra verspilling. Wat is nu echter de grondslag
rran de huidige geneesk,undige wetenschap? Wat
sloen de artsen nu juist? Zij ondernemen vruchtelo-
:re pogingen om ons te voorzien van grondstoffen in
de vorm van gedenatuneerde voedingsmiddelen,
Icunstmatige vitaminen en mineralen, hormonen en
l:al van giftige medicijnen, en tegelijkertijd verwijde-
ren ze hele klieren en organen, die onherstelbaar
geschonden zijn omdat ze niet voldoende natuurlijke
grondstoffen hebben geknegen.
lfe hele mensheid leefi in een verschrikkelijke toe-

gtand van onwetendheid. Voor eertzuchtigen is het
eten van gekookte spijzen iets voll<omen normaals,
terwijl een voeding volgens de natuunruetten voor
hem een experiment is, en nog rai'el een gevaarlijk
ook. ln werkelijkheid heeft de mens zonder het te
weten het VOLMAAKTE EVENWICHT van de na-
tuur verstoord, en sedert duizenden jaren ZINLOZE
EXPERIMENTEN met gekookte voeding, kunstmati-
ge preparaten en giftige substanties ondernomen,
om een nieuw evenwicht, zijn evenwicht, te vinden.
Onmiddellijk gevolg van deze exprtrimenten zijn de
vele ziekten die er vandaag op de wereld bestaan.
Wanneer ik de mensen uitnodig om op rauwkostvoe-
ding over te schakelen, stel ik geen nieuw experi-
ment voor. lk dring er integendeel bij hen op aan om
op te houden met de absurde elxperimenten die
voortdurend op touw gezet worden, en terug te ke-
ren naar een natuurlijke levenswijzt>. Daarom zou de
lezer - aangenomen dat hij over €)en gezond men-
senverstand beschikt - niet mogen wachten tot an-
deren dit "nieuwe experiment" uitvoeren en hem
over de resultaten informeren. Hij zou zijn gevaar-
lijke experimenten zonder dralen moeten opgeven
en een normaal leven leiden.
De eindproducten van al deze erxperimenten, de
meesterwerken uit de onderzoekshrboratoria van de
mens, zijn de tabletten en poeders waarmee de we-
tenschap de mensheid wil voeden, De meesterwer-
ken van de natuur zijn daarentegr;n granen, noten
en appelen. Tussen deze moeten we kiezen. Alle
gekookte spijzen zijn kunstmatige substanties die
van hun natuurlijke eigenschappenr werden beroofd"
Zij hebben evenveelvoedingswaar,de als de vitamin-
epillen en extracten waarvoor zo ijverig reclame
wordt gemaakt. ln het grote dierenrijk bestaan
er veel soorten levende wezens. ,Zij hebben artsen
noch ziekenhuizen, noch apotheken, en toch lijden
zij - in zoverre ze niet onder de hoede van de mens
staan - niet aan ziekten. Zij rnakeri hun levensspan-
ne helemaal rond; deze kan, al naargelang hun li-
chamelijke voorbestemdheid, enke,le dagen tot hon-
derden jaren bedragen.
Het menselijk wezen met zijn volmraakt lichaam zou
zich in een langer en gezonder leven moeten yey-

heugen dan ieder ander schepsel hier op aarde.lEn
bestaan voorbeelden van mensenr die, zelfs als ze
zich niet uitsluitend met rauwkost voeden, in staat
ziin een leeftiid van 150 tot 180 iaar te bereiken, als
ze maar in omstandigheden leven waarin een extre-
me denaturering van hun levensmiddelen wordt ver-
medeglAlleen al het feit dat de mereste mensen niet
zo lang leven, is een duidelijk bew'ijs dat er iets niet
klopt met hun levenswijze.
Dieren leven meestal van de groene bladeren en
stengels van de planten. De menslreid beschikt over
gezonde en geconcentreerde voedingsstoffen van
de hoogste kwaliteit, die doorheen bladeren en sten-
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gels, starnmen en takken van deze planten gereisd
ziijn, en zich in hun zaden en vruchten hebben opge-
stapeld. Deze voedingssltoffen werden geschapen
voor de voeding van het menselijk organisme.
Vbor de triologen wordt het tijd om toe te geven dat
zijvan der rechte weg zijn afgeweken, en dat ze met
hun ondezoeken op het verkeerde spoor zitten.
D,aarenboven moeten ze trcegeven dat het onmoge-
Irjk is om vernietigde natuurlijke werkstoffen te ver-
viangen dloor kunstmatige preparaten; dat vergiften
niet in staat zijn om gedegcncrecrde organen gc-
zond te rnaken; dat onze organen en klieren vitale
delen van ons lichaam z'rjn en daarom niet mogen
n'orden verminkt of weggenomen. lk toon u vandaag
een eenvoudige methode om het mensel'rjk lichaam
ntet succes, en definitief, van alle ziekten te bevrij-
den: de vernietiging van der zieke en waardeloze cel-
leln door het afzien van onnatuurlijke voeding, en het
scheppen van gezonde en gespecialiseerde cellen
uit natuurlijke voeding. Ont zich van de juistheid van
mijn argumenten te overtuigen, zouden de biologen
nlaar eert paar maanden rnoeten werken.

Vdelk doel moeten artsen en biologen nastreven,
bnzij de mensheid te verlossen van ziekten ?

Fi.auwkostvoeding is de weg om dit doel te bereiken.
Zij moetern meteen zeggen of ze werketijk streven
naar een wereld zonder ziekten. Wanneer zij kun-
nen bewijzen dat hun eigen berekeningen beter zijn
dan die van de natuur, en dat rauwkosteters over de
hele wenlld aan ziekten lijden in plaats van gezond
te worden, zal ik mijdadeliijk met mijn boeken terug-
trekken en voortaan in vrede leven. ln het andere
geval moEen zij de mensheid niet dwingen om te be-
rusten in ziekten, alleen maar om de deuren van de
ziekenhuizen en de apotheken open te houden.
f,le wetenschapslui moetern vertrouwd worden met
de gedachte dat de bereiding van gekookte spijzen,
en de aanprijzing ervan, in het vervolg als een ver-
grijp tegen de mensheid zalworden beschouwd - en
"behandelingen" met vergiften als hekserij van het
K.ookkosttijdperk. Verstandige en mensel'rjke artsen
zouden onmiddellijk moeten ophouden rnet het aan-
bevelen van kookkost, en zouden de mensen edoe
ntoeten eranzetten om de natuurwetten te respecte-
ren. De handen van een arts, die nog een greintje
verantwoordelijkheidsgevoel bezit, zouden moeten
beven w;rnneer ze de namen van giftige substanties
en kunstmatige vitamines neerpennen, en zijn lippen
zouden moeten trillen wanneer ze de namen van ge-
kookte voedingsmiddelen uitspreken; zoniet spre-
ken zij het doodsoordeel uit over onschuldige men-
sen.
htlisschienr bevalt mijn manier van schrijven sommi-
gen van mijn lezers niet. Volgens hen zou ik mij mis-
schien wetenschappelijker moeten uitdrukken (in
L.atijns vakjargon dat bijna geen mens verstaat), ver-

zoenender (vriendelijker), emstiger (huichelachtig),
meer tot compromissen bereid (geuretenloos), hoffe-
tijker (onoprecht) en tactvoller (laf). Maar ik wil liever
duidelijk en recht voor m'n raap zijn. En dat zal ik
bliiven, zelfs al zou ik de hele wererld tegen mij krij-
gen. lk reken er echter op dat alle I'erstandige men-
sen mij zullen steunen, en dat toekomstige genera-
ties mij zullen rechtvaardigen.
Wanneer ik het misdadig noem om aan zieke en
kleine kinderen kippesoep, eigeel, glebraden lever of
gestoofde vruehten aan te bevelen, dan is dat geetr

kwaadsprekerij. lk verkracht de waarheid niet wan-
neer ik medische behandelingen als een werk des
duivels beschouw Want bij dezer behandelingen
worden de bloedvaten door giftige, opwekkende
stoffen verwijd ; de hartactiviteit wordt gewelddadig
geprikkeld; het bloedvolume wordt door bloedafna-
mes verminderd, of het bloed wordlt met kunstmati-
ge stoffen beschadigd en verduncl - in plaats dat
men de bloedvaten van de pati6nt, die op de drem-
pel van de dood staat, door natuurlijke voeding rei-
nigt, zijn hartspieren versterkt, en veertig tot vijftig
nieuwe jaren aan zljn leven toevoegt. Ook Bircher-
Benner en een hele rij gewetensvolle wetenschap-
pers hebben de gebruikelijke meclische methodes
als duivels, bedrieglijk en onbetamelijk beschouwd.
lk maak mij niet schuldig aan onbescheidenheid
wanneer ik, vertrouwend op mijn eigen, uiterst be-
perkte mogelijkheden, zorgvuldige onderzoekingen
verricht, en dan op grond van mijn ontdekkingen ver-
klaar dat de cytologen zich kinderachtig gedragen,
wanneer ze eerst duizenden voedings- en werkstof-
fen in natuurlijke voeding verbranrlen en daarmee
menselijke cellen beschadigen, en daarna miljoenen
aan overheidsgeld verl<wisten bij hun vergeefse po-

gingen, om aan deze cellen hun verloren mechanis-
men en functies terug te geven en daarbij 66n enke-
le kunstmatige stof ontdekken.
Latcn we als voorbeeld de dskter riemen aan wie ik
mijn kinderen toevertrouwde. Onder het voonvend-
sel dat hun vertering ondersteund rnoest worden en

hun kracht bewaard moest blijven, verbood hij bij het
begin van de behandeling rauwe vruchten, en beva'
in de plaats daarvan compotes en "voedzame maal-
tijden" aan. De zelfuergiftiging en zelfinfectie - gevol-
gen van zijn raad - hield hij dan voor malaria, en h
schreef schrikwekkend hoge dosissen kinine voot
Na tal van onderzoeken en experimenten stetrde li:i"

een streng "dieet" op, en gaf geweldige hoevee he-
den medicijnen en antibiotica. Op die wipe beroof-
de hij de kinderen van hun laatste energieresenes
Deze arts maakte zich zeker schulcig, hoewd lt'ri1 he:

onopzettelijk deed. Opdat hij nu andere ktrNderer

niet hetzelfde zou aandoen, moeten v*i hem oP zlr'
schuld wijzen en hem laten inzien dat hij verkeerc
gehandeld heefi. Als men de medicamenten, die
mijn kinderen veertien jaar lang hebben ingenomen.
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in 66n keler zou toedienen, zou men daarmee een
heel leger kunnen uitroeien.
!'andaag is de situatie min of meer dezelfde. ln dit
tijdperk van wetenschappelijke vooruitgang zie ik
nog altijd bleke en zwakke kinderen, van wie de
nroeders ze met allerleivermaningen en dreigemen-
ten dwingen om rijst, vlees, eieren, wit brood, boter
en gebak te eten, terwijl ze hun tegelijkertijd kom-
kommers en bananen verbieden als "moeilijk ver-
teerbaaf, kersen en druiiven als "diarree verwek-
kend", en moerbeien en meloenen als "koortsop-
wekkend". Hou zou ik tegenover deze beklagens-
'uraardige situatie onverschillig kunnen blijven ?
ledereen weet hoe comprlex de structuur van het
nrensel'rjlrl organisme is. lien graankorrel heeft ook
een complexe structuur. Wanneer wij het tot kiemen
brengen, ontstaat er een actief en groeiend wezen
uit, dat le,eft en ademt. De duizenden stoffen die al-
le grote ren kleine delen r/an ons lichaam volstrekt
nrodig helbben, zijn in dezel plant in de gepaste hoe-
veelheid en in een evenwichtige verhouding gecon-
centreercl. Wanneer wij van levende tanrve brood
n'laken, vernietigen wij aller werkstoffen die ze bevat,
behalve haar "aso, het dode zetmeel en de dode sui-
ker. ln dr: veronderstelling dat deze as de eigenlijke
voeding is, geeft de goerdbedoelende moeder ze
aran haar kind, maar ze is bang om het levende tar-
vle te ger/en.

I Op dezelfde manier zijn rrok alle andere gekookte
spijzen ter wereld, die kortzichtige mensen voor
goede voeding houden, nfrets meer dan hopen geu-
rige en sterk gekruide as. De vitamines en minera-
len die biiologen erin hebb,en ontdekt, zijn onnatuur-
lijke, levenloze stoffen. Viln zodra men de levende
p,lantencel kookt, houdt ze op voeding te zijn; ze ver-
liest haar natuurl'rjke toestand en verandert in iets
kunstmatiggf Wanneer een moeder haar kindje voor
dle eerste maal brood, melkpoeder of andere verhit-
te voeding geeft, begint z'rj met deze kunstmatige
stoffen een onbarmhartig en onmenselijk experi-
nnent met haar kind.
De voorndamste fout van de schoolgeneeskunde is
haar kortzichtigheid. Zelfsi een zo belangrijk celvor-
ser als C;owdry beschouwt levende en volledige le-
vensmiddelen als tarwe, z:aden en vruchten als "ta-
nnelijk uniforme en eenvoudige voedingsmiddelen".
[)aarentegen beschouwt hij de bonte ashopen, die
dloor mensen worden ge5;eten, als "een grote ver-
s'cheidenheid van voedinglsmiddelen die uit vele ge-
trieden van de wereld stammen" en hoopt op een
",Aristoteles" die hem het eligenlijke onderscheid tus-
sien beide toont.
llk geef z.uare kritiek op der huidige medische behan-
clelingsmrethoden, maar ik haat niemand. lk voel al-
hren maardiep medelijden met alle mannen en vrou-
vuen, omrCat ze ongeweten en ondoordacht een mis-
claad be1;aan tegenover z:ichzelf, tegenover hun fa-

milieleden en tegenover de mensheid. Diegenen
echter die, na lektuur van deze regels, in hun vergis-
singen volharden, zullen door ieder intelligent men-
selijk wezen worden vervloekt.
De t'rjd is gekomen waarop de biologen moeten kie-
zen voor een van de twee wegen die voor hen lig-
gen. Ofirvel moeten ze de onfeilbaarheid van de na-
tuur erkennen, zich buigen voor haar wijsheid en de
mensheid onmiddellijk uit al haar lijden verlossen -
ofwel moeten ze de natuurwetten minachten en al-
leen maar op hun eigen oordeel vertrouwen
Het kunstmatige verkiezen boven het natuurlijke, en
de gevaarlijke experimenten verderr zetten... welke
gevolgen zal dat hebben? Laten wl veronderstellen
dat de tegenwoordige situatie nog ernkele generaties
blijft duren, dat de hoeveelheid verrstrekte medica-
menten verdubbeld wordt, dat de hoeveelheid ge-
slikte kunstmatige vitamines vervirervoudigd wordt,
dat ieder huis in een ziekenhuis verandert, en ieder
mens dokter wordt. Wat zou er daarmee gewonnen
zijn, aangezien artsen vaker ziekzi,in dan iedere an-
dere bevolkingsgroep en over't algemeen ook vroe-
ger sterven?
De hele verantwoordelijkheid voor de misleiding van
de wereld ligt bij de specialisten: de biologen en de
professoren geneeskunde. Gewone artsen kan men

niet beschuldigen, want ze zetten maar in de daad
om wat hun leraren hun hebben bijgebracht.
Laten we een ogenblik aannemen dat alle medische
boeken en encyclopediedn ter wereld juist zijn. ln
dat geval zou een arts tien levens moeten hebben
om zich hun inhoud in te prenten, en zelfs dan zou
hij nog niet eens het duizendste deel verstaan van
de talloze processen in het menselijk organisme.
Als een chronisch zieke honderd Clokters zou raad-
plegen, zou hij honderd verschillende recepten en
aanbevelingen krijgen. Want dokters experimente-
ren alleen maar, en hun experimenten zijn gevaar-
lijk. Het is zoals Bircher-Benner heeft gezegd : "Pa-

tidnten met chronische ziekten latern we gaan in een
slechtere toestand, en diegenen ntet acute ziekten
worden zonder ons toedoen gezond". Met andere
woorden, de natuurkrachten helen ondanks de ge-

vaarlijke medische behandeling.
Een arts die zelf rauwkosteter is, ,zal het probleern
gans anders aanpakken. H'tj zal de patidnt vragen
naar zijn levenswijze en naar inbreuken tegen de
natuurwetten. Wanneer er inderdaad zo'n inbreuken
zijn, is het verloop van de behancleling eenvoudig.
ln het andere geval zal de arts vlul; vaststellen wel-
ke schade er, misschien toevallig, van buitenaf werd
berokkend, en hijzal passende maiatregelen nemen.
Danzal de geneeskunde een eenvoudige en eerlijke
aangelegenheid zijn. Er zullen geen ziekten met on-
bekende oozaak meer bestaan. Vervaardiging en
gebruik van medicamenten zullen ,onder streng toe-
zicht staan, en het in priv€ speculerren zal verboden
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rijn. De geneeskunde zal een staatsaangelegenheid
eijn, en de artsen zullen genieten van een comforta-
b.el leven zonder veel werk. Dan zal men de ont-
vl{kkeling van een land niet meer meten aan de
snelheid waarmee het aantal ziekenhuizen er
foeneemt, maar aan de snelheid waarmee dit
aantal afneemt.
Vl/ie geen oren heeft naar deze duidelijke waarhe-
den zal morgen zijn verantwoordelijkheid niet van
zich af kunnen schudden. 'Wanneer de kinderen van
v;andaag opgroeien en vasitstellen dat ze een slech-
ter gezondheid hebben, zullen ze alle biologen, de
'*'ereldleiders en hun eigerr ouders daar veranhnroor-
del'tjk voor stellen, en ze zullen willen weten welke
stappen de volwassenen, die bekend waren met de
hier uitgersproken waarschuwingen, hebben onder-
nomen. Waren ze van merning dat ze w'rjzer waren
dan de natuur ?
'V/ie niet rran deze mening is, moet onmiddellijk een
einde maken aan de vernietiging van natuurlijke le-
vensmiddelen. Dat is het strenge natuurgebod, het
gebod van onze God, dat geen compromissen toe-
ieet. Het is het gebod van di6 Natuur, die met be-
hulp van volmaakte wetten het hele universum re-
geert; Wierwijsheid de mens sedert duizenden jaren
verbaast.
lVlaar vanrdaag wordt de mensheid door duivels be-
heerst, die de aarde in een hel hebben veranderd.
Dteze duivels hebben mooie maskers opgezet en
zich op de eettafels en in de borden van de mens
neergelaten. Ze loeren op zijn gezicht en bij zijn kin,
op z'ljn armen en op z'ljn benen, bij zijn hals en op
zijn schouders; en vanop deze gunstige plekken ma-
ken ze zich onbeschaamd vrolijk over het menselijk
verstand. Tezijn in het lichaam van de mens binnen-
gedronge,n, en zijn zelfs zijn hart en in zijn ziel bin-
nengeslopen. De hedendaagse "beschaafde" mens
spot met de domheid van voorbije t'rjdperken. Maar
hij ziet niet in dat hij veeldommer is dan de domkop-
pen van lnet verleden. ln l'roegere tijden richtten de
nrensen beelden op van dieren, en aanbaden ze.
Vbndaag slachten ze die dieren en vereren hun ver-
rotte kadavers.
Dte hedendaagse "beschaiafde" mens kan zich geen
voorstelling maken van de wreedheden in de tegen-
uroordige wereld. De "fijnrgevoelige en teerhartige"
dame die bij het zicht van een paar bloeddruppels in
het gezicht van een kind in zwijm valt, zet zonder
verpinken het bloedige hart, de bloedige lever of de
bloedige borst van een lam op tafel en snijdt ze in
stukken, zonder er een moment aan te denken dat
het arme schepsel een uur tevoren nog vol leven en
ievenslust zat.

De huidige mensheid is verre
van beschaafd.

Zolang menselijke wezens ermee voortgaan, ge-
kookte voeding te eten, kan er op aarde noch een
ware beschaving noch een duuzame vrede zijn.
Het is de eetzucht die alle oorlogen en slachtpartijen
in de wereld doet ontstaan. Het is de eetzucht die
monsters als Hitler heeft voortgebracht, die vol be-
gerigheid en eerzucht hele naties vernietigden.
Het is de eetzucht waaraan brutale misdadigers hun
bestaan te danken hebben" Zij slacl'*ten de ene helft
van het vreedzame Armeense vollr af, en verjaag-
den de andere helft uit hun oude heimat, waar deAr-
menitirs sedert duizenden jaren ge|eefd hadden. Zij
roofden en plunderden de ploegen en spaden van
de Armeni6rs, hun koeien en schapen, hun huizen
en boerderijen, hun bergen en dalen, en dan hielden
ze voor de ogen van de hele "beschaafde' wereld
een schaamteloze parade.
Hoewelde graanproductie bestendig toeneemt, is er
overal in de wereld een tekort aan graan. Er zijn drie
redenen voor deze tegenstrijdigheid. Vooreerst be-
roven wij het graan van zijn voedirrgswaarde wan-
neer we er wit brood van maken. Tern tweede verho-
gen wij met kunstmatige meststofl'en de kwantiteit
van onze oogsten ten koste van de l<waliteit. En ten-
slotte is de valse mens zo sterk geworden dat de
voedselproductie geen gelijke tred kan houden met
de vraag.
ln het begin kan het voor de mensetl moeilijk zijn om
zich het enorme nut voor te stellen, dat de mensheid
uit de rauwkostvoeding zal halen. Bijna terstond zul-
len de meeste ziekten uitgeroeid :rijn, misdaad en
verslaving zullen van het aangezicht van de aarde
verdw'rjnen. Tergelijkertijd zal de le'vensvenrachting
verdubbelen of verdrievoudigen, en het zal tot een
enorme economische bloei komen. Deze bewerin-
gen zijn geen fictie, maar op feiten llebaseerd, en wij

kunnen ze op eenvoudige wfize biewaarheid laten
worden. Wij hoeven alleen maar rle fundamentele
natuurwetten te volgen en de vernietiging van de le-
vende enkele levensmiddelen te verhinderen. ln-
dien wij de scherpe blik zouden hebben om het on-

derscheid te zien tussen de levende:, actieve levens-
middelen en bv. wit brood, dan :uouden wij daar
gemakkelijk kunnen uit opmaken waarin het organis'
me van een rauwkosteter zich onderscheidt van dat
van een kookkosteter.
Laten we eens bekijken welke instelling de tegen-
woordige wereldheerserc en andere autoriteiten
t.o.v. deze levensbelangnjke problernen hebben.
De brieven die ik van hen gekregen heb, tonen dat
ze mijn eerste boek aandachtig gelezen hebben en

dat zij met mijn meningen instemmen. lk heb geen

enkele afrrijkende mening gehoord.
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ilat is eclhter niet genoeg. Mrin boek is geen span-
nrende roman die men lleest en daarna terzijde
lregt. Het is een werk waarin de belangriikste en
clringendste problemen van onze eeuw worden
hesproken. Het zou steeds opnieuw moeten ge-
lezen worden, en men zou iedere zin zorgvuldig
rnoeten ovenyegen en ernkele uren erover moe-
ten nadenken.
l{et zou fout zijn wanneer de wereldregeringen het
v'raagstul< van de rauwkostvoeding slechts als 66n
van vele routineproblemen zouden aanzien, en het
zoals al hun andere politieke en economische pro-
blemen aan "experten" zouden toevertrouwen voor
v'erder ondezoek en behandeling.
fiinds duizenden jaren zijnr er tal van experimenten
ern studiels geweest, en ze zijn alle jammerlijk mis-
Irrkt. Vandaag hebben cle verantwoordelijken de
prlicht orn de mensen te tonen hoe ze aan deze ver-
rrietigendle experimenten een einde kunnen maken
€|n een natuurlijk leven kunnen leiden.
l'{edentendage is ieder verstandig mens een expert
clie het onderscheid tussen het natuurlijke en het on-
rratuurlijk,e, tussen levende voeding en levenloze
rnaaltijden van kunstrnatige, gedenatureerde
prroducten kan zien. En de wereldheersers zijn toch
cle verstandigste mensen van onze tijd.
lVanneer onze monarchein, presidenten, eerste mi-
nisters en kabinetsministers in deze aangelegenheid
talmen, berokkenen ze zichzelt de meeste schade.
1'erwijl de zogenaamde vaklui bezig zijn met het on-
clezoeken van het probleem, glipt de politici hun ei-
glen kosthaar leven door de vingers. Gezien hun ge-
v'orderde leeftijd staan de meesten van hen aan de
rand van het graf. Wanneer z1zich door een krach-
tig besluilt in veiligheid brengen, winnen zij er onge-
twijfeld vijftig of zestig gezonde en gelukkige levens-
jaren bij.
De verkozen leiders der naties hebben hun eminen-
t,e positie bereikt dankzij hun verstand, hun talenten
ern hun volharding. Met deze eigenschappen toege-
rust kunnen zij beter dan alle andere mensen de
plrincipes van de rauwkorstvoeding verstaan en ze
probleemloos in daden omzetten. Een mens die in
s;taat is miljoenen anderer mensen te regeren, kan
gemakkeilijk over 66n enkele mens heersen, name-
lirjk over zichzelf. Welke $uccessen zou hij kunnen
vieren, u/anneer hij in staat ware de mensheid een
bijkomenrde veertig tot vijrftig jaren in volle lichame-
liijke en geestelijke gezonrJheid te dienen! Zoals het
err nu uit ziet, hebben de politici nog maar nauwelijks
ervaring opgedaan op de weg naar het nagestreef-
cle doel, of ze moeten de;ae wereld al, op het hoog-
tepunt van hun carridre, verlaten. Het leven van de-
u:e leiderc behoort ook hun volkeren toe. Daarom
hebben :ze het recht niet hun kostbare leven zoals
gewone mensen te vergooien en het onnadenkend
op te offreren voor een bord vol onnatuurlijke en ge-

degenereerde spijzen.
Er kunnen maar twee redenen bestaan orn de prin-
cipes van de rauwkostvoeding af le wijzen: gebrek
aan gezond verstand en gebrek aan wilskracht. Een
derde reden is er niet. Alle andene "redenen" zijn
voonrendsels die deze beide gebreken verdoeze-
Ien. Mensen met zelfrespect en e€rn verantwoorde-
lijke positie zouden niet de indruk rnogen geven dat
ze tekortschieten in moed en morele rechtschapen-
heid.
We twee of drie maanden lang alleen maar van
rauwkost heeft geleefd, zou er nooit toe bereid zijn
naar een abnormale levenswijze terug te keren,
zelfs niet als men hem met de dood zou bedreigen.
Wie belang stelt in zijn eigen gezondheid en waarde
hecht aan het welzijn van zijn kinderen, zal dit twee
of drie maanden durende experimernt zonder aarze-
len uituoeren. De politici, wie het geluk en de ge-
zondheid van hun volkeren na aan het haft ligt, moe-
ten door hun eigen voorbeeld wegbereiders zijn voor
het welzijn van de mensheid. Daerrnee kunnen zij
de gemeenschap hun grootste dienst bewijzen.
De toverstaf die we uit het sprookje kennen, ligt in de
handen van onze leiders. Met een kleine zwaai van
deze toverstaf kunnen zij de hele lvereld in een pa-
radijs omtoveren. Daartoe is geen grote arbeid no-
dig. Het volstaat dat elke regering een commissie
benoemt die ermee belast wordt, de publieke opinie
vertrouwd te maken met de onweerlegbare natuur-
wetten, en ze in te lichten over het feit dat koken en
bakken onnatuurlijk z'rjn, en gevaarlijke gevolgen
hebben. Dat valt best te bereiken met officiEle be-
kendmakingen, brochures en aanplakbiljetten. Daar-
na zal het verdere verloop der dingen de best te vol-
gen weg voor verdere actie aanwijzen. Ook de VN-
Gezondheidsorganisatie kan in dit verband goede
diensten bewijzen.
Het is niet overdreven te zeggen dat gekookte voe-
dingsmiddelen als onnatuurlijke en kunstmatige sub-
stanties geen enkele voedingswaarrde hebben voor
onze gespecialiseerde cellen. Meeir nog - het getd

dat ze ons kosten, en het werk drat ze ons geven,
zijn zinloos verspild. Ze vernietigen de organen van
de mens, ja de mens zelf. Twee matanden rauwkost-
voeding maken 66nieder de waarhieid van deze uit-
eenzetting duidelijk. Het loont de moeite om hierover
na te denken.
ln de voorbije jaren werd over de hele wereld een
massa informatie bijeengebracht over de positieve
effecten van rauwkost. Zij bewijst dlat er in de wereld
duizenden overtuigde rauwkostetens zijn, en dat ve-
len onder hen van z$tare ziekten werden genezen
en thans een gelukkig leven leide,n. Deze mensen
zijn experten noch wetenschapp€)rs; zij zijn enkel
gevormde en gecultiveerde mensen, die in staat zijn
door eigen inzicht en eigen oordeel de grondbegin-
selen van de rauwkostvoeding te begrijpen, en die
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:e moed hebben de vereis;te beslissingen te nemen.
-rsrTlrTler genoeg is de verspreiding van mijn boeken
:p heel wat moeilijkheden gestoten. Het gaat na-
::urlijk de mogelijkheden van 66n i-nan te boven om
riljoenen boeken gratis irr de hele wereld uit te de-
en. lk heb mijn eerste boelk aan meerdere uitgevers
r Engeland en Amerika ter publikatie aangeboden.
Zlj gaven allen toe dat het zowel een interessant als
-uttig boek was - maar ze betreurden dat het niet in
.et programma van hun uitgeverij paste. Dat was
,olkomen begrijpelijk, want de uitgave van het boek
:ou het einde van al hun andere "dieetboeken" bete-
<end heb,ben. Niemand die vertrouwd is met de prin-
:ipes van rauwkostvoeding zou dieetboeken nog
*en blik waardig keuren. De mens van vandaag kan
- iet verder zien dan zijn erbarmelijke winstbelangen.

< doe hiermee een bero,ep op alle religieuze ge-
:reenschappen, mensvriendelijke organisaties, be-
ninnelijke weldoeners en humanisten met gemeen-
sc"hapszin van de hele wereld, en vezoek ze om
run vriendelijke ondersteuning. Geef mij alle hulp
:ie u geven kan om mijn publikaties te verspreiden.
3estel 20, 50 of 100 exernplaren van mijn boek en
, erdeel ze naar uw eigen inzicht, door ze te verko-
:en of w;g te schenken. Eilk boek kan het leven van
*en menrs redden, een m€rns genezen van een zwa-
'e ziekte, of een klein kind een gelukkige toekomst
schenken. ln de huidige tild kan men niets menselij-
i ers doen dan ddt.Had ik vdor vijftien jaar het geluk
;ehad zcl'n boek te bezitten, dan zouden mijn beide
.inderen nog in leven zijn. En zelf zou ik vandaag
- iet meer leven, als mijn greest vodr tien jaar niet ver-
lidrt was geworden. Alle mensen van de wereld be-
,inden zich op dit ogenblik in dezelfde situatie en
lebben clringend onze hulp nodig. Wij moeten ze zo
,lug moglelijk vertrouwd maken met de grondbegin-
s.elen van de juiste voedinrg.
\/andaag zie ik met eigen ogen hoe enkele religieu-
z:e organrisaties enorme tredragen uitgeven om wit
rneel, suiker, melkpoeder,en vleesconserven aan de
srrmen uit te delen. Wanneer zr1 de mensen zodanig
onnatuurlijke en extreem gedegenereerde voedings-
rniddelen geven, begaan zij, zonder het te weten,
+eR erge| zsnde en zondigen zij tegen de geboden
',,'an hun ,God. ZU zouden een vroom werk doen wan-
neer zij deze ongelukkige mensen de ogen zouden
clpenen en hen zouden bifbrengen hoe men levend
kroren eet.
l\lle godsdiensten strijden op de ene of andere ma-
nier tegen de brasserijen van de mens, en zij probe-
ren met verschillende geboden en voorschriften de
rnensheid aan te zetten tot matiging. Maar heden-
tendage heeft de onmatigheid een zodanige afme-
ting bererikt dat gedeeltelijke beperkingen geen nut
rneer helcben. Het wordt tijd dat de vertegenwoordi-
gers van alle godsdienstern vastbesloten en 66npa-

rig het barbaarse gebruik om natuurlijke levensmid-
delen te vernietigen, veroordelen. Wanneer zij dat
doen, bewijzen zq zowel God als de mensheid de
grootste dienst.
Er was. een tijd waarin men pleegde te leren dat de
aarde stil stond, terwijlde zon en dersterren om haar
heen draaiden. Wanneer iemand eren tegenoverge-
stelde mening verkondigde, hielden dwaze mensen
hem voor een zondaar. Want in hun ogen stond de
aarde vast op haar plaats, en bew'oog de zon zich
aan de hemel.
Hedentendage overheerst dezelfdel mentaliteit. De
mens wordt in zijn eigen lichaam gewaar dat de
kornkommer "schadelijk" voor hem is, terwijl twee-
rnaal verhit brood en gepelde rijst licht verteerbaar
zijn en de maagwerking "regelen". De mens ziet niet
dat in het brood en de rijst de eigenlijke oorzaken
zijn van zijn maagzwakte en datjuist de komkommer
hem, op lange termijn gezien, zou l3enezen.
Hedentendage is de hele wereld en/an overtuigd dat
nncn, wanneer mcn honger heefi, maar een paa!"

borden "voedzame" spijzen tot zich moet nemen om
de behoeften van het organisme te bevredigen. De
mensen zien niet in dat de normale lichaamscellen
niet het minste nut halen uit dode, en kunstmatige
substanties, en ondanks een voller maag hongerig
blijven.
Hedentendage is de hele wereld enran overtuigd dat
men maar gezond kan leven, wanneer men voort-
gaat op de wetenschappelijke benlkeningen uit het
onderzoekslaboratorium, betreffende eiwit, vitami-
nen en mineralen. De mensen zijn er zich niet van
bewust dat deze berekening€n €eh volkomen ver-
keerd beeld geven van de werkelijliheid.
Wie ziek wordt, is ervan overtuigd dat hij maar 66n
ding moet doen om zichzelf te grenezen: een be-
paald medicament, vergif genaamd, vinden. Daarom
gaat hij meteen op zoek naar dit tovermiddel. Hij
weet niet dat de therapie op basis van medicamen-
ten het heksenwerk is van het kookkosttijdperk, en
dat g66n vergif ooit iets nuttigs ktn bewerken. De
mens van vandaag weet niet dat erlle gezondheids-
problemen maartwee oorzaken hebben: het besten-
dig uithongeren van de normale ce,llen, en de scha-
delrjke uitwerkingen van de onnatuurlijke, gekookte
voedingsmiddelen en andere giftige substanties.
Een derde oorzaak bestaat er nie,t. Daarom is er
maar 66n verstandige weg om onrs 66ns voor al te
bevrijden van alle ziekten : Wij mor:ten helemaal af-
zien van onnatuurlijke voedingsmiddelen en medica-
menten, en de behoeften van onze cellen uitsluitene
bevredigen met natuurlijke levensnriddelen.
Medicamenten, die men gewoonlijk voor "ge-
nees"middelen houdt, zijn in werkerlijkheid zelf ziek-
teveroozakers. Het is een verschrikkel'tjke en tragi-
sche fout, in een synthetische substantie of in een
afzonderlij ke werkstof naa r "genezende eigenschap-
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nochtans sedert eeuwen. Er betaan geen rnedicij-
nen op deze wereld. Er zijn alleen zeer bepaalde
ziekteoorzaken, die men uit de weg moet ruimen,
om ziekten uit te roeien. De oozaken zijn gekookte
voeding en de verkeerdelijk als medicijn aangeduide
vergiften. De mens van vandaag is fier op zijn be-
sichaving, maar in werkelijkheid is hij verre van
lleschaerfd. Ware beschaving zou niet alleen aan
de technische vooruitgang moeten worden ge-
meten, maar ook aan de geestelijke en psychi-
*iche groei van het indiv'idu, aan de overwinning
op lasten en verslaving,gn, en aan de bevrijding
van het menselijke intellekt van bijgeloof. Om zijn
abnormale begerigheid naar eten te bevredigen,
trerhit de moderne mens tachtig procent van zijn zui-
rrere, natuurlijke levensmiddelen op het vuur, en ver-
nietigt zichzelt door kunstmatig ziekten voort te
brengen. Om hun zelfzuc;ht en hun trots te bevredi-
6;en, zaaien de leiders van de naties het zaad van de
haat en rJe vijandschap onder de wereldvolkeren en
slachten zij elkaar af. Zelfs de vertegenwoordigers
van de wetenschap, die alle gevoelens van erbar-
rnen en menselijkheid nnissen, schenden zonder
scrupules de heilige naarn van de wetenschap, om
hun eigern armzalige belangen te bevorderen, en
daarbij plunderen zij de mensen meedogeloos uit.
Il6n van de treffendste belwijzen voor de onwetend-
heid en achterlijkheid varn de "beschaafde" mens
van vanclaag is de manier en de wijze waarop hij het
probleenr van kanker aanpakt. Sedert decennia
;:oekt hij naar de oozake)n van deze plaag en pro-
treert ze met chemicali€n te genezen. Deze zinloze
pogingen duren voort.
ln dit verband legde ik reeids jaren geleden mijn on-
lveerlegbare bewijzen voor aan wereldleiders. Van-
daag leg ik deze bewijzen opnieuw voor in uitvoeri-
ger vornn, verrijkt met vele voorbeelden. Waarom
blijven de Ministeries voor Gezondheid en andere
tuera ntwoordel ijke i nstanti es zo onverschill i g ? Waar-
om gaan de mensen doicr met de verschrikkelijke
vernietiging van levensmiddelen? Waarom houden
ze er niet mee op, hun boeken, kranten en tijdschrif-
ten te vullen met tegensprekelijke en gevaarlijke
aanprijzingen van verkeerde vitamines en di6ten?
\Naar zijin het geweten en de goedheid van de
lvlens? Waar is de zogeniaamde beschaving ?
llllogen diegenen die het voortdurend over be-
schaving hebben, bewijzen dat zij zelf beschaafd
llenoeg z'rfn om de fundamentele natuunsetten te
begrijpern, en te verstaan wat het betekent de
tnensheid te bevrijden van ziekten, de levensver-
wachting te verdubbelen en de levensstandaard
l:e verdrievoudigen.
\/eel zielcen in de hele welreld werden, na het lezen
van mijn boek, rauwkosteters, met het gevolg datzry
\/an een groot aantal zware ziekten - van hoofdpij-

kanker - werden genezen. Zieken die jarenlang te-
vergeefs hulp hadden gezocfrt b{j hooggekwalifi-
ceerde "specialisten" - velen van hen waren als ho-
peloze gevallen uit ziekenhuizen ontslagen gewor-
den - herwonnen hun gezondheid binnen enkele
maanden, en kunnen zich thans in een actief leven
verheugen. Wie afstand doet van gekookte spijzen
en andere giftige stoffen, is immuun tegen ziekten
en kan volvertrouwen uitzien naar een oude dag in
gezondheid en vitaliteit, zonder voclrtdurend aan 66n
of andere ziekte te zijn blootgestell.
lk heb nu al meer dan tien jaar afstand gedaan van
een gezellig sociaal leven, en mijz:elf elk genoegen
ontzegd. lk was uiterst bescheidentwaar het mijn ei-
gen behoeften en die van mijn geziin betrof. Maar ik
heb geen ogenblik geaazeld om mijn spaargeld te
besteden aan ondezoek en aan rle publikatie van
mijn boeken. Tienduizend exemplaren van mijn boe-
ken heb ik gratis uitgedeeld aan wetenschappelijke
organisaties enindividuen over de hele wereld. lk
heb dit offer gebracht om de hele'wereld de weg te
tonen naar een gelukkig en natuurlijk leven, en ik
heb er mij altiid met hart en ziel tegen verzet, mijn
raad voor geld te verkopen.

Succes van
de rauwkostidee
Veel lezers die mij schrijven, vragein naar het succes
dat de rauwkostidee tot hiertoe he'eft behaald. Orn
hun nieuwsgierigheid te bevredigen, geef ik graag
wat informatie daaromtrent.
E6n jaar na de publikatie van heii eerste deel van
mijn Armeens werk gaf ik een kleiner boek uit in het
Perzisch, en deelde gratis vierdui,zend exemplaren
ervan uit aan verscheidene instellingen en instan-
ties, alsook aan de pers. Kranten en tijdschriften in
Teheran onthaalden het boek gunstig, en velen wijd-
den er uitvoerige besprekingen aan.
Het boek vond grote aandacht bij het hof. De echt
genoot van hare Hoogheid Prinses Shams Pahlevi,
de heer Hehrdad Pahlbod, de latere Minister voor de
Eredienst, nodigde mij uit in zijn residentie en deel-
de mij mee dat mijn boek de eer te beurt gevallert
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$ras, de iaandacht van zune keizerlijke Majesteit de
Sihahinslilh te hebben geurekt. Deze had hem opge-
dragen vrardere inlichtingenr in te winnen betreffende
deze zaak.lk ben blij te kunnen berichten dat ik de
heer Pahlbod nog zes- of zevenrraal heb ontmoet.
[le algemene Secretaris van de "Red Lion and Sun
Siociety', Dr. Abas Naficy, en de Directeur van de
Xladschenuri-Kraamkliniek, Dr. Abul Ghasem, en
nteerdere andere leidender specialisten loofden mijn
inzichten en beloofden met mij samen te werken.
Eir werd opdracht gegeven, enkele kinderen in een
weeshuisi met rauwkost ter voeden. Bovendien wer-
den de grondbeginselen vian de rauwkostvoeding bij
de behandeling van patienten van een kindezieken-
huis en tr'tj de omschakeling van de voeding in een
kinderkribbe aangewend. Jammergenoeg stootte ik
bij de prerktische omzetting op talrijke hindernissen.
/il snel b@vond ik mij tegenover een schare bevoor-
oordeeldre artsen en amlbtenaren, aan wie ik de
nieuwe methoden moest brijbrengen" Dat was abso-
luut geen gemakkelijke opgave. De hele aangele-
genheid liep zo'n vertraging op dat ik er genoeg van
kreeg en de poging met veel leedwezen opgaf.
Deze mislukking was des te rneer betreurenswaar-
dig, omdat ik van dichtbij had gezien hoe zwak en
ziekelijk de kinderen in de kindertehuizen waren ten-
gevolgevan onnatuurlijke voeding, terwijl de klinie-
ken zich op kunstmatige vitaminen, giftige medica-
nrenten en dierlijk eiwit vedieten om deze tere, ma-
gere kindleren uit de klauwen van de dood te redden
- kinderen, die bij gebrek aan moedermelk en na-
tr.rurlijke voedingsstoffen hoofdzakelijk poedermelk
ern wit brood te eten kregen. lk hoef er wel niet aan
toe te voegen dat de natuurlijke voeding geen aan-
dlacht krereg.
Deze contacten en mijn dleelname aan verscheide-
rie medische conferenties waren voor mij echter een
belangrijl<e les. Bovenal :rag ik in dat de denkrich-
ting, die ik vertegenwoordig - hoewel ze steunt op
fundamentele en eenvouclige wetten - maar aange-
nomen en "verteerd" wordt door mensen, die niet al-
leen hooggeschoold zijn, maar ook vrij van vooroor-
clelen en onafl^rankelijk in hun denken. Een middel-
rnatig verstand kan zich niet voorstellen dat een leek
in staat l<an zijn, een om\l/enteling teweeg te bren-

61en in de gehele geneesk;unde van vandaag, en de
l,oorstellingen van de moderne wetenschap over
v'oeding lte weerleggen.
Daarom besloot ik een uitvoerige Engelstalige editie
uit te gev'en en aan de aandacht van de hoogste we-
t'enschappelijke en politieke kringen aan te bevelen.
il,la het overwinnen van grote mr:eilijkheden schreef
ilk dagelijks zestien uur a€ln tlit boek. Daarna liet ik
kret in het Engels vertalen, en in 1963 publiceren.
\/ervolgens zocht ik in verscheidene naslagwerken
rlrieduizelnd adressen uit en zond zo'n vierduizend
gratis exemplaren van mijn boek aan alle regerings-

leiders van de wereld en aan univelrsiteiten, weten-
schappelijke instellingen, internatiorrale organisaties
en leidende kranten en tijdschriften. lk handtekende
zelfs de meeste boeken en stak er telkens een be-
geleidende brief bij. Dit scheen rnij de snelste en

meest geschikte methode om mijnr ideedn over de

hele wereld te verspreiden.
Het resultaat overtrof mijn stoutmoedigste verwach-
tingen. Duizenden brieven en kranten, die ik de
daaropvolgende maanden kreeg, overtuigden mij er-

van dat alle belangrijke personen van de wereld mijn

boek met interesse lazen - en velen van hen beves-
tigden zonder aarzelen de juistheid van mijn ideeEn.

Sinds enkele jaren heb ik niet alleen mijn sociale ac-

tiviteiten, maar ook mijn eigen zaali helemaal opge-
geven, om mij dag en nacht aan mijn boeken te w'tj-

den. Toch zijn er vreemd genoeg mensen die van

mening zijn dat ik mijn verstand verloren heb' alleen

maar omdat ik, in plaats van rijkdontmen te vergaren

en rnijn tijd te verspillen met eten, 'Crinken 
en feest-

vieren, al mijn spaargeld uitgeef aan de publikatie

van boeken, die ik aan iedereen grratis uitdeel.
Maar volgens mij bestaat er geen grotere vreugde in
het leven dan de onbaatzuchtiger dienst aan de

naaste. De mensen richten prachrlige bouwwerken

op, en verheugen zich in de aanblrik ervan' Welnu,

elke afzonderlijke gelukwens- of bedankingsbrief
van de vele die ik elke dag uit alle hoeken van de

wereld krijg, is voor mij zoveel wddrd als een praal-

gebouw. En wanneer de brief konrt van een mens

die door m'rj van een zware ziekte tverd genezen en

mij als zijn redder aanziet, kent mifn vreugde geen

grenzen, en ze wordt nog versterkt door het goede

gevoel dat ik dit allernaal heb bereilrt zonder winst te

maken.
Dag en nacht ondervind ik zielepijn wanneer ik over-

almensen een zogenoemde "onverwachte dood" zie

sterven. Het is m'rj duidelijk dat deze mensen NIET

STERVEN, maar dwaas genoeg ziin om ZICHZELF

OM TE BRENGEN - voor een bord vol onnatuurlijke

en kunstmatige sp'rjzen. Mijn hart bloedt, wanneer ik

zie hoe een bange moeder haar onschuldig kind de

edelste vruchten ontneemt en het in de plaats daar-

van wit brood, poedermelk en gekcrokt vlees - dode-

lijke substanties - opdringt.
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gezondheidsopvoeding in Vlaanderen - levend voedsel - rauwkost - evenwicht - vittlliteit - groene

iioeding-natuurlijkgenezen-zelfhulp-gezondheidsalternatieven-kruiden-water-klei-massage
reflexologie - drukpuntern - etherische otie - Bachbloemen - beweging - lichaamswerrk - wandelen -

positiefdlnken-optimisme-ontspanning-basisvertrouwen-natuurbeleving-herbronning'..

Rauu/'P+tn
Bijkomende Nederlandstalige kopijen kunnen
bekomen worden bij :

vzw Groene Dag
\/ereniging voor Natuurlijke Gezondheid

l-eopoldlaan 119
$400 Nirrove (Belgie)
054/33.20.46

lUij hopen door deze uitgave, in het voetspoor van
llovanne>ssian, een biidrage geleverd te hebben,
ttoor het verspreiden van dit gedachtengoed : de
onverualste natuurliike voeding a/s bron van

lTezondheid, kracht en vitielitoit.
l-aat ons; uw eruartngen met rauwkost weten, nadat
tt dit boek gelezen, herle>zen en volledig begrepen
hebt.

l.la?uurl'rjke Hygiiine z de wel:,eneaha7 van het leven,

enn aom?leel en effeal,let 1ezondheidaayaleem,
\4taal, ge'lukkig, zlel<t'evriJ leven en welziln

zlJn de nc,rmale aondllle voor meno en dier,

Z)e krachl;,en van de natuur Koeten niet' telkena opnieuw

ttntdel<t ol bewezen worden,

De Natuurr heeft de lulate lnstrumenten
(rm ona b,eter te maken en om ono leven

fi'e onderhouden,
Allee wal, Je moab doen ie ale oonaken van ziel<le otop'
zzei;ten en Oewooni"en die lelden t'oi qoede 1ezondheid in

praktljk brengen.
DAtllo da ware doorbmak)n gezondheidezorq,

<? ezondheid is een doe'het-zelt'zaak.
Dal la het, Oroene Dag ProJ'e&.
llet le een kweeiule van varanbwoordeliJkheid'

t.org voar zlohzelf, 2or0 voot' anderen, zorg voor leven'

NatuurSwmmingen bren6t le een lnoplrerende en moll'
verende brlef.Kom in bewegln7. Aanvaard qezond leven

zonder omwegen,zonder zoeken naar remedlea en ande-

re uilvluahten.Laat Je door de nat'uur lneplreren.Denk

na over de natuun over leven, ovet wonderen, over

1ezondheid, over oorzaak en gevol6, c>ver rloiao'e vermiJ-

den en qezondheida?unten winnen..,

Oenk na, doe Je ogen o?en, vergelllk, ctnderoaheld 6ym?'

toombeahriJdlng en ware genezing' 0a op zoek naar de

waarheld ln de hele natuun- en ale'Je let'e gevonden

he}/", deel het dan mel vrienden,lezers en geinteree'

eeerden. Dan wordt Natuurg?em mlngen een boelende

uitwioeeling tuoaen menoen meb vn gen, ant'woorden,

en lipe.

GKSENP DA6
* Organiseert activiteiten :

voordrachten & cursussen over :

* Gezonde Voeding - leven'd voedsel
* De geneeskracht van voeding
* Fruit I Groenten - je waarachtige voeding
* Levensstijl - adem, beweelg...
* Kruiden, wilde groenten
* Relatie ziekte - gezondheid
* Groene Apotheek, natuurlijke zelfhulp

" Positief Denken' geestelijlke vitamines'
bemoedigingsgedachten ll krachten

* Stressbeheersing
n Bachbloesems, emotione'el evenwicht
* Anders Genezen
* Massagetechnieken
* Lichaamswerk
* Voet- en lichaamsreflexolrcgie

Daarnaast is er de schriftelijke cunsus

GezondheidsOpvoeding met Vormingsdagen
over de relatie Voeding & Gezondheid

Geen tijd om er bij te zijn ?
Bestudeer het dan thuis in de schriftelijke cursus-

sen (brochures) die we ter beschil';king stellen van

het publiek.Zeker weten dat u ze allemaal zou wil-

len lezen ! Een schitterende collectie van b'tjna 100

titels over gezondheid & levensstijl !

Zie de folder educatieve uitgaven / brrchures.
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