
10 tips voor een gezonder leven 

1) Zout op je gezondheid! Er is een onderscheid te maken tussen goed zout en slecht zout. 

Slecht zout is al het zout dat geraffineerd is. Het ziet er mooi wit uit maar daar is dan ook wel 

alles mee gezegd. Goed zout bevat naast natrium ook kalium plus een flink aantal 

sporenelementen zoals molybdeen, mangaan en nog vele andere meest onbekende 

sporenelementen. Natrium en Kalium houden elkaar in evenwicht. Natrium houdt het 

lichaam vast, terwijl kalium gemakkelijk het lichaam verlaat. Dat heeft met ons 

oorspronkelijk voedselpatroon te maken. Vroeger aten we meer kalium houdend voedsel en 

tegenwoordig is dat verschoven naar meer natrium houdend voedsel. Nadeel hiervan is dat 

een teveel aan natrium oedeemvorming stimuleert en ervoor zorgt dat mensen aankomen. 

Nog een reden om aandacht te geven aan kalium houdend voedsel en zout. Wilde kruiden en 

planten bevatten meer kalium dan natrium dus eet eens brandnetel, zevenblad en de 

bekende tuinkruiden als peterselie, koriander, thijm en rozemarijn.  Aan te bevelen zout is 

zout dat niet geraffineerd is maar bijvoorbeeld gedroogd in zoutpannen. Het zogenaamde 

fleur de sel Guerande oftewel Keltisch zeezout, het waddenzout met extra kalium en kruiden, 

Epsonzout en het Himalayazout. Alle drie bevat het sporenelementen en niet slechts alleen 

natriumchloride. 

2) Suiker voor meer energie!? Suiker heb je in allerlei soorten en maten en feitelijk gezien is de 

grootste verslaving van tegenwoordig de verslaving aan suiker. Suiker bestaat vak uit 

glucose: DE suiker die je zelf kunt aanmaken en die in veel producten voorkomt. Je hebt ook 

fructose en daar kan het lichaam 

weinig mee het wordt meestal zsm in 

vet omgezet. Suiker doet iets wat wij 

erg prettig vinden namelijk het 

stimuleren van de aanmaak van 

dopamine. Dat is een stofje waardoor 

wij ons letterlijk een beetje “HIGH” van 

gaan voelen. Vandaar dat verslaving 

aan suiker bijna ‘normaal’ te noemen 

is.  

 

Rietsuiker is niet veel beter dan kristalsuiker. Het scheelt maar twee stappen in het raffinage 

proces. Echte natuursuikers bevatten meer dan alleen glucose. Het bevat net als zout 

eveneens extra sporenelementen. Maar helaas ook de pure honing, agave, oersuiker, 

kokossuiker, palmsuiker en ahornsiroop geven bij een teveel aan inname een probleem. De 

lever kan de aanwezige fructose niet goed omzetten en dus wordt het omgezet in vet. Nog 

een reden bovengenoemde suikers te mijden danwel te minderen: ze veroorzaken bij een te 

grote inname insulineresistentie. Iets wat graan overigens ook doet. Insulineresistentie staat 

op haar beurt weer  aan de wieg van hypoglycemie en diabetes.  

 

Is er dan geen enkele suiker veilig? Jawel dat is de groene stevia en de xylitol al is de laatste 

toxisch voor honden….. De eindconclusie: Er zit overal suiker in, probeer daarom het zoveel 

mogelijk te mijden en als je het eet met mate.  



3) De VVV Oké-regel: 

 

“Verzadigde Vetten kun je Verhitten; Onverzadigd vet eet 

je Koud!” 

 

Dus bakken, braden en frituren doe je standaard in kokosvet, 

palmvet, roomboter, ghee of reuzel. Bak nooit in industriële bak- 

en braadproducten waarin al bij voorbaat veel transvetten zitten! 

Frituur dus ook niet in zonnebloemolie, want die is alleen voor 

koude consumptie. Voor dergelijke, niet verzadigde, oliën geldt als standaard dat ze niet mogen 

worden verhit en koud geperst dienen te zijn. Bij verhitting van niet verzadigde oliën of vetten 

ontstaan schadelijke transvetten. 

Let hierop thuis en als je uit eten gaat, want de horeca maakt standaard bij bakken en frituren 

gebruik van de verkeerde producten, voornamelijk uit onwetendheid en deels omdat de verkeerde 

producten heel goedkoop zijn. 

We worden niet ziek van cholesterol, maar van industriële transvetten !!! 

Dit zegt Frits van der Blom op zijn site. Hij geeft lezingen: http://www.lichtvanzelf.nl/agenda  

“De cholesterol leugen” van Walter Hartenbach is een boek dat iedereen in dit kader zou 

moeten lezen.  

Cholesterol is namelijk een transporteiwit en veroorzaakt geen hartfalen. Des te meer je ervan hebt 

des te langer zal je leven. Het zijn recente onderzoeken van de Yale University die dit bewijzen. 

http://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_135902&feature=iv&src_vid=hU0iIC7de

Go&v=B_1nv7F4rs8 

4) Waarom appelazijn in je keukenkast moet staan 

Appelazijn wordt gemaakt van [hoe kan het ook anders] appels. Je kunt het drinken 

maar het kan ook simpel extern worden toegepast op je lijf. Het is een probaat 

huishoud middeltje dat opa en oma veelvuldig gebruikten voor van alles en nog wat. 

Een beetje vergelijkbaar met Baking Soda . 

 

Uitwendig: Je maakt heel simpel een toepassing van appelazijn, door een mix te 

maken van 50/50 appelazijn en water. Dep dit mengsel met een schone katoenen 

doek (bijv. theedoek),  of dompel de doek en wring hem uit of spray met een spuit 

het mengsel van azijn en water in de lucht.  

 

Toepassingen 

· ontspant insectenbeten (50/50 azijn/zuiver water) 

· conditioneert je hoofdhaar (en zorgt voor minder klitten!) 

· perfecte toepassing op voet- en vingernagelschimmels! 

· op de hoofdhuid (bijv. huidplaque) 

· schoonmaken van schimmel-, bacteriële- en virale aandoeningen 

· helpt je van wratten af te komen. (een doordrenkt katoenen lapje 1 week op de 

wrat laten zitten met pleister) 

http://www.lichtvanzelf.nl/agenda
http://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_135902&feature=iv&src_vid=hU0iIC7deGo&v=B_1nv7F4rs8
http://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_135902&feature=iv&src_vid=hU0iIC7deGo&v=B_1nv7F4rs8


· helpt om acne te reduceren en/of te voorkomt, maar niet in je ogen smeren! 

· balanceert de vaginale zuurgraad en helpt tegen gisting (douche met 1 theelepeltje 

azijn en 2 kopjes water) 

 

Er zijn nog veel meer toepassingen voor appelazijn, waaronder die voor huisdieren, 

tuintoepassingen, badkamerreiniging, ramen wassen en als natuurlijke vervanger van 

wasverzachter doe je natuur-of appelazijn in het bakje in de wasmachine 

 

Het geheim van de inname van appelazijn ligt een beetje in de vergelijking met het 

voor de eerste keer drinken van thee of 

bier; je moet even aan de smaak 

wennen……. Maar je zult merken dat je 

het mixje op een gegeven moment lekker 

zult gaan vinden. Een groot voordeel van 

het drinken van appelazijn is dat het vet 

afbreekt en de eetlust verminderd. Het 

appelzuur maakt de galgangen vrij en 

soepeler waardoor nier- lever steentjes 

gemakkelijker kunnen worden afgevoerd 

als het lichaam daartoe wordt aangezet. Verder helpt het nemen van appelazijn bij: 

- het voorkomen van griepverschijnselen en maagaandoeningen; 

– het oplossen van niersteentjes; 

– het reguleren van de zuurbalans in je lichaam; 

– het ontspannen van de keel-, neus- en oor- en luchtwegen; 

– het ontspannen van de maag 

– het ontspannen van astmatische bronchitis; 

– het helpt bij de aanpak van allergieën; 

– het verminderen van gal; 

– het verminderen van ontstekingen 

Om je lichaam te zuiveren, kun je dit 3 tot 4 weken lang elke ochtend en elke avond 1 

tot 3 eetlepels in je shake doen of in wat water om op te drinken. 

5) Roos en berg op de hoofdhuid: Hoe kom je er vanaf? 
De vorming van roos heeft meestal niets te maken met te weinig lichaamshygiëne. 
Producten uit de apotheek of supermarkt zijn vaak wel doeltreffend, maar werken 
niet altijd wanneer de precieze oorzaak onbekend is en ze zijn ook niet goedkoop. 
Voor een probleem dat in de meeste gevallen nooit echt volledig weggaat, is het 
misschien de moeite de volgende vijf tips uit te proberen.  

A) Aspirine 
De bekende pijnstiller is niet alleen effectief tegen hoofdpijn, het kan ook gebruikt 
worden om vervelende schilfertjes aan te pakken. Aspirine bevat immers salicylaten, 
een actief bestanddeel in veel roosshampoos die salicylzuur bevatten. Zo volstaat het 



om twee tabletjes aspirine fijn te stampen en te mengen met de hoeveelheid 
shampoo die je voor een wasbeurt gebruikt. Eens aangebracht, laat je het mengsel 
twee minuutjes inwerken alvorens goed uit te spoelen. Daarna kan je best het haar 
een tweede keer wassen om eventuele restjes poeder te 
verwijderen.  

B) Natuurlijke oliën 
Kokosolie, amandelolie of olijfolie zijn een prima 
oplossing voor een droge hoofdhuid. Warm een beetje 
olie op in een kommetje en breng het daarna aan op de 
hoofdhuid. Zorg ervoor dat het hele hoofd goed is 
ingesmeerd met het masker. Wikkel daarna hoofd en 
haar in een handdoek en laat de olie een nachtje 
intrekken. Goed uitwassen ‘s morgens is wel de 
boodschap. 

C) Azijn 
Na het aanbrengen van de normale shampoo, kan je appelazijn gemengd met water 
gebruiken om de shampoo uit te spoelen. Als alternatief kan je ook witte azijn 
aanbrengen op de hoofdhuid en net zoals met natuurlijke oliën, het een nachtje laten 
inwerken met een handdoek om je hoofd. ‘s Morgens kan je alles uitwassen met 
normale shampoo.  

D) Zuiveringszout 
Zuiveringszout of in het Engels ‘baking soda’ wordt gebruikt om nare geurtjes in 
keukenkasten en vooral de koelkast te neutraliseren. Om schilfertjes te behandelen 
kan je het zuiveringszout gebruiken in plaats van je normale shampoo en dit enkele 
weken volhouden; masseer goed in op de hoofdhuid en spoel daarna grondig uit. 

E) Citroensap 
Een citroensapmassage kan ook een oplossing bieden voor hardnekkige schilfertjes. 
Masseer het sap in op de hoofdhuid en laat 
ongeveer 15 tot 20 minuten inwerken, spoel 
daarna het haar uit in de douche. Herhaal 
elke dag om de resultaten te verbeteren. 

Mocht je last hebben van roos langsheen de 
haarlijn, dan heb je waarschijnlijk een vorm 
van seborroïsch eczeem. Deze vorm kan gemakkelijk behandeld worden met de 
bovengenoemde behandelingen. Probeer het product vooral langs de haarlijn aan te 
brengen en flink te masseren.  

6) Wat je allemaal niet kunt doen met mayonaise 

Mayonaise is lekker om ergens bij te eten maar het heeft nog meer goede toepassingen. 

A. Je kunt er gemakkelijk vettige en kleverige dingen van je handen mee verwijderen. 

B Planten zijn dol op mayo. Veeg met een doekje met mayonaise over de bladeren van een plant 

en ze gaan prachtig glanzen. 

C. Met mayonaise verwijder je gemakkelijk watervlekken van houten oppervlakten zoals tafels, 



stoelen en kasten. 

D. Luizen doden: Je kind zal het fantastisch vinden als je zijn haar vol smeert met mayo. Het helpt 

ook nog want de mayonaise zorgt ervoor dat luizen niet meer op je haren kunnen leven. 

E. Mayonaise is te gebruiken als hairconditioner en het verzacht zonnebrand 

F. Versterk je nagels door ze in te smeren met mayonaise 

G. Mayonaise als algemeen schoonmaak middel voor vettige aanslag op toetsenborden, deuren en 

kozijnen 

7) Baking Soda het bekende Natriumbicarbonaat is een veelzijdig en hulpvaardig 
huismiddeltje dat voor veel zaken in het leven kan worden gebruikt. Het is in elke 
toko te krijgen en als je onderstaande 31 toepassingen leest begrijp je wel waarom. 
31 manieren om “Baking Soda” te gebruiken 
1. Absorbeert Straling 2. Absorbeert zware metalen 3. Brengt de zuurgraad in het 
lichaam op peil 4. Gezicht scrub en lichaam 5. Niet giftige deodorant   6. Verzorgt 

insectenbeten en jeukende huid 7. Maak een 

handreiniger en ontharder/verzachter 8. Reinigt borstels en 

kammen 9. Maakt het badwater zacht 10. Verzorging bij een 

kou of griep 11. Reduceert winderigheid 12. Voor reukloos 

handen 13. Ontsmet de vaatwasmachine 14. Schoonmaken 

en ontgeuren van de koelkast 15. Ontsmet de 

Huisvuilemmer en luier container 16. Verfrist de badkamer  

17. ontgeurt en ontstopt afvoeren   18. ontgeurt vloerkleden   

19. verwijdert vlekken/geur  of transpiratie vlekken/geur  uit 

kleren  20. Laat ijs smelten  21. Verhoogt de werking van uw 

afwasmiddel 22. Verhoogt de werking van uw wasmiddel 23. Reinigt uw wanden   24. Geeft een 

frisse adem 25. Reinigt uw tanden  26. Werkt transpiratie werend 27. Ontgeurt schoenen 28. 

Verzacht uw voeten 29. Verlicht atleten voeten  30. Ontgeurt stinkende kleding 31. Verfrist 

sportkleding 

http://drsircus.com/books/ 

http://www.healingcancernaturally.com/sodium-bicarbonate-treatment.html  

https://www.youtube.com/watch?v=eXa9TBaZDpw 

8) Eet meer eieren per dag. 

Eieren hebben in het verleden ten onrechte een slechte reputatie gekregen en helaas geloven 

vandaag de dag nog veel mensen de verkeerde informatie over het ei. Zijn eieren nu wel of niet 

goed voor je? Veroorzaken ze hartproblemen? Verhogen ze het cholesterol? Moet je ze 

vermijden? 

Het antwoord dat je krijgt op deze vraag hangt af van aan wie je het vraagt. Veel reguliere artsen 

zouden zeggen dat eieren je cholesterol verhogen en dat je ze moet vermijden. Sommigen zeggen 

dat alleen het eiwit gebruikt zou moeten worden vanwege het cholesterol in de eierdooier. Ook zijn 

er nog steeds artikelen te vinden die het idee verspreiden dat eieren schadelijk zijn, en dat men ze 

zou moeten vermijden om gezondheidsproblemen te voorkomen. 

http://drsircus.com/books/
http://www.healingcancernaturally.com/sodium-bicarbonate-treatment.html
https://www.youtube.com/watch?v=eXa9TBaZDpw


 
 

De waarheid is dat eieren goed zijn en dat reguliere artsen het bij het verkeerde eind hebben. 

Eieren zijn eigenlijk een superfood. Ze zitten boordevol voedingsstoffen, vitaminen en 

gezondheidsvoordelen. 

http://www.ahealthylife.nl/eieren-gezond-30-redenen-om-eieren-te-eten/ 

9) Rauwe melk en zuivel 

Tegenwoordig kun je rauwe verse melk en zuivel nauwelijks nog krijgen. De reden is dat er in 

rauwe melk mogelijk teveel bacteriën inzitten die ziekten kunnen veroorzaken. Vandaar dat 

alle melk gepasteuriseerd wordt. Pasteuriseren is verhitten zodat de bacteriën dood gaan. 

Helaas is er een bijeffect waardoor de melk een wit goedje wordt dat niet verteerbaar is voor 

het lichaam. Ter vergelijk: als een baby spuugt nadat hij melk heeft gedronken is het waterig 

met klontjes. Als een volwassene het zelfde doet en melk uitspuugt is er niets veranderd. Een 

andere manier om erachter te komen wat melk met je lichaam doet is het volgende: Let er 

eens op of je een droge mond krijgt na het drinken van melk en of je slijmdraden krijgt die 

hangen aan je tong. Er zijn nog een paar boeren die wel rauwe verse melk verkopen vol met 

enzymen zodat je lichaam melk wel kan verteren. Een andere optie is de melk aanzuren met 

darmbacteriën: Dan krijg je yoghurt, karnemelk en kwark. Dit zijn producten die voor de 

meeste mensen wel te verteren zijn. 

10)  Tandpasta maken 

Zelf tandpasta maken is niet zo moeilijk. Ik geef je drie mogelijkheden. Een goede reden om het 

zelf te maken zijn de vele onnodige en soms ronduit slechte toevoegingen die fabrikanten van 

tandpasta in hun product stoppen. Denk aan zoetstoffen, fluor en andere lichaamsvreemde stoffen. 

A Simpele tandpasta 

1 theelepel baking soda 

1/2 theelepel zeezout fijn gemalen 

1 druppel pepermuntolie, citrus of kruidnagel en een paar druppels water 

Mix het geheel tot een gladde dikke pasta en doop je tandenborstel erin. 

 

B Veganistische tandpasta 

De meeste glycerine die in tandpasta zit is van dierlijke oorsprong. Als je dit niet wilt is er ook een 

plantaardige variant 

2 Theelepels plantaardige glycerine 

4 theelepels baking soda 

http://www.ahealthylife.nl/eieren-gezond-30-redenen-om-eieren-te-eten/


1/2 theelepel guargom 

8 theelepels water liefst zo zuiver mogelijk 

5 druppels pepermunt olie, kruidnagel, melaleuca of citrus 

Doe de ingrediënten behalve de essentiële olie in een potje en kook op langzaam vuurtje met 

tussentijds veel roeren ongeveer 5 minuten lang. Laat de pasta afkoelen totdat deze als een pasta 

aanvoelt, doe dan de essentiële olie erbij en zorg voor een steriele plek om het te bewaren. 

C Kokos tandpasta 

In plaats van glycerine kun je ook kokosvet gebruiken. 

6 theelepels baking soda 

1/4 theelepel waterstof peroxide 

2 theelepels kokos opgewarmde kokosvet zodat 

deze vloeibaar is 

10 druppels pepermunt olie of andere essentiële olie 

die desinfecterend werkt 

Doe de baking soda in een kom, voeg de andere 

ingrediënten erbij en mix deze tot er een gladde 

pasta ontstaat. Bewaar de pasta in een afgesloten 

bak zodat er geen licht bij kan komen vanwege de 

waterstofperoxide. Meer lezen: 

http://www.healthy-holistic-living.com/how-to-heal-cavities-naturally.html  

http://www.amazon.com/Organic-Body-Care-Recipes-Formulas/dp/1580176763  

http://www.mnn.com/health/fitness-well-being/stories/the-surprising-scoop-on-essential-oils 

 

http://www.healthy-holistic-living.com/how-to-heal-cavities-naturally.html
http://www.amazon.com/Organic-Body-Care-Recipes-Formulas/dp/1580176763
http://www.mnn.com/health/fitness-well-being/stories/the-surprising-scoop-on-essential-oils

