unieke feiten

over méér energie
energie rovers
-

-

-

-

-

een toxisch belast lichaam, aangevuld met
toxische gewoonten
het gebruik van belastende dranken, al of niet
gemengd met stimuli
een verminderde ademhaling en bezoedelde
lucht door roken, of andere verontreinigingen
een verzwakte zenuwenergie met een hoge
stressgevoeligheid
gestoorde en weinig verkwikkende slaapperiodes, onvoldoende recuperatietijd
onvoldoende beweging, een zittend leven,
geen energie om in beweging te komen
een variatie van voedingsrisico’s, zoals verkeerde voedselcombinaties, verkeerde voedselkeuze, eten op alle momenten van de dag,
zonder de verteringstijden te volgen, ontbreken van levend voedsel, grote invloed van industrieel bereid voedsel, veel eiwitten en vetten, geconcentreerde voeding met veel verteringsarbeid
een gebrekkige productie van lichaamseigen
enzymen, samen met een voeding die zeer
laag is aan enzymen
te koude of te warme omgevingstemperatuur (verlies van lichaamswarmte)
weinig natuurlijk licht
emotionele spanning, angst, onzekerheid,
mentale druk, vijandigheid, haat
ontbreken van opbouwende intermenselijke
contacten of erger
negatieve gedachten
het laten ophopen van problemen, spanningen, conflicten, tot een bron van ergernis of
frustratie
ontbreken van een doel, een taak die men
zich ter harte kan nemen,
een variatie van fysieke ongemakken, pijn,
ziekte, ontstekingen, al of niet gevoed door
bovenstaande factoren.
natuurlijk ook erfelijke / genetische
factoren : hormonale oriëntatie, verzwakking,
de voorafgaande levensjaren.
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energie verhogers
-

een zuiver lichaam en het scheppen van
mogelijkheden die het lichaam toelaten
om deze zuiverheid te handhaven
- het gebruik van zuiver water
- een goede ademhaling en zuivere lucht
- een gezond zenuwstelsel met een hoge
stressverdraagbaarheid
- ruime en verkwikkende slaapperiodes
- een dagelijks onderhouden bewegingsprogramma
- een correct voedingsschema, wat impliceert : juiste voedselcombinaties, juiste
voedselkeuze, respecteren van verteringstijden, voldoende levend voedsel, afstand doen van industrieel bereid voedsel,
sappen, smoothies, vloeibare voeding,
beperkt gebruik van eiwitten en vetten
- een voeding die de productie van lichaamseigen enzymen versterkt, en bovendien zèlf een rijkdom aan enzymen
binnenbrengt, zoals het is bij rauwkost
- een behaaglijke omgevingstemperatuur /
een gezond lichaam beschikt over een
goede temperatuurregulatie
- regelmatig zonlicht (natuurlijk licht)
- emotionele balans, vriendschap, geluk,
blijdschap
- goede intermenselijke contacten
- positieve gedachten
- het vermogen om te relativeren en los te
laten
- een bron van enthousiasme en zingeving
- vanuit een behoorlijke fysieke conditie,
beschermende maatregelen ontwikkelen
om de fysieke conditie te onderhouden en
te versterken
- beschikken over een meer dan redelijke
gezondheid, door overerving, met een
sterk hormonaal leven, voorafgegaan
door goede levenswijze inde voorafgaande jaren.
Het „herbouwen” van een goede energiespiegel is geen hokus-pokus. Het vraagt een verstandige strategie, discipline, een visie… Veel
mensen zoeken gemakkelijke wegen voor meer
energie, maar stimulatie noch ‚stevige voeding’ noch medicijnen zullen het herstel leiden.
Het lichaam geneest zichzelf.
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