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Sinds een aantal decennia wordt vanuit een 
' 

op zijn zachtst gezegd, bijzonder perspectief 

naar de spirituele kant gekeken. Vroeger was 

dit normaal - men wist het hoofd leeg te 

maken door te aarden, door naar binnen te 

keren, door de kosmos en aarde haar werk te 

laten doen. Tegenwoordig, ongeveer sinds de 

industriële revolutie, is de spirituele kant 

onderbelicht. Gek eigenlijk - zo ontzettend 

veel mensen helen van hun ziekten en nare 

gewoonten met dank aan energetische 

therapie. Maar ja, dat levert de vijf pijlers, 

te weten de wetenschap en haar opleidings

instituten, de voedingsindustrie, de farmacie, 

de gezondheidszorg en de politiek, 

helemaal niets op. 

1 
n de wereld van natuurgeneeskunde wordt al decennia 

lang onderzoek verricht dat zoden aan de dijk zet. Echter, 

zolang de natuurgeneeskunde gedwongen het predicaat 

'alternatief' moet dragen, zal de kennis nooit voor de 

goegemeente beschikbaar komen. In tijden van corona is dit 

wellicht belangrijker dan ooit. Toch is de natuurgeneeskunde 

nog steeds niet voorhanden - het wordt weggezet als 

behorend bij 'complotdenkers' of 'viruswappies'. Er zijn 

inderdaad genoeg mensen die hun doel voorbijschieten, 

of zoals in de maatschappij van tegenwoordig normaal is 

geworden: trappen om het trappen. De natuurgeneeskundigen 

met bruikbare tips en adviezen worden snel in het hoekje 

van de oproerkraaiers geplaatst, omdat dát wat zij 

verkondigen niet door de vijf pijlers wordt geëchood. 

Natuurgeneeskunde 
Volgens de natuurgeneeskunde bevat het leven veel meer 

dan het gedeelte dat door de wetenschap is afgekaderd. Ga 

maar na: voor de gezondheidszorg haar intrede deed, 

werden fysieke en psychische tekortkomingen behandeld 

met kruiden, groenten en zelf gebrouwen drankjes. Dat is bij 

de mensheid uit het oog geraakt door de intrede van de vijf 

pijlers, die op elkaar bouwen om sterk te blijven. Zolang de 

politiek het oogje blijft toeknijpen ten opzichte van de 

farmacie en de voedingsindustrie, krijgt de oude norm ook 

geen mogelijkheid om er überhaupt alleen al naast te mogen 

bestaan. 

Er hangen meer voordelen aan biologisch voedsel dan enkel 

het gezondheidsaspect. Denk aan de grond waarop gewassen 

worden verbouwd - deze wordt niet bespoten met allerlei 

middelen om het gewas sneller te laten groeien. De aarde 

blijft dus rein en ken voor een volgend seizoen wederom 

vertrouwen op haar eigen kracht. Bij het bespuiten met 

chemische en synthetische middelen raakt de grond iedere 

keer vervuilder. Dan is er nog het aspect levenskwaliteit 

- de dieren die bestemd zijn voor biologische voeding 

hebben een vrijer leven dan de arme beesten die met 

honderden tegelijk opgehokt zitten. 

Er hangen meer 
voordelen aan biologisch 
voedsel dan enkel het 
gezondheidsaspect 

Biodiversiteit 
Dat wat het dier eet is bovendien van groot belang voor 

degene die het dier eet. Ga maar na: als het dier allerlei 

bespoten etenswaren tot zich neemt, blijft dit in de lichaams

cellen aanwezig. De mens die het dier vervolgens eet,.krijgt 

deze stoffen op zijn beurt weer binnen. Denk ook aan de 

biodiversiteit - als een stuk land enkel voor één gewas is 

aangewezen, wordt er gebruik gemaakt van specifieke . 

middelen om het gewas te laten groeien. De rotzooi die op 

het land wordt gespoten zorgt ervoor dat de biodiversiteit 

een flinke knauw krijgt. Een grote verscheidenheid aan 

levende wezens krijgt geen kans meer om op dat specifiek 

gebied te leven. Zo helpt de voedingsindustrie mee aan het 

uitroeien van dieren. 

Cellen schonen 
Vanwege het innemen van al die rommel raakt de mens 

van binnen steeds 'vervuilder'. Zoals we weten dankzij de 

wetenschap zijn bepaalde gedragingen en bepaalde fysieke 

kenmerken middels DNA overdraagbaar. Wat de weten

schap ons zelden tot nooit vertelt, is dat ziek~akende 

rommel onze genen negatief beïnvloeden en mutaties 

veroorzaken in ons DNA, wat overdraagbaar is naar 

volgende generaties. Daarom ben ik er, terugkomend 

op Lyme, niet van overtuigd dat iedereen die Lyme heeft 

per definitie door een besmette teek is gestoken. Maar dat 
terzijde: de belangrijkste les die van toepassing is op elke 
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ziekte, dus ook corona, is dat de lichaamscellen moeten 
worden geschoond. De chemie moet eruit, de mens moet 
weer 'natuurlijk' worden. Vandaar dat ik weinig zie in een 
vaccin. Nóg meer chemie in het lijf is alleen maar verkeerd. 

Politieke koers 
In de natuurgeneeskunde is, overigens net als in de 'gewone' 
geneeskunde, meermaals aangetoond dat je alles kunt 
aantreffen in de celkern waarbinnen de mitochondriën 
functioneren als energiefabriekjes - een mitochondrie is een 
celorganel van ongeveer één micrometer groot. Draagstoffen, 
chemie, inentingsstoffen, verkalking, lactose, bacteriën, 
virussen, schimmel, het valt allemaal in de celkern en 
mitochondriën aan te treffen. Tekorten aan bepaalde 
mineralen en vitaminen zijn allemaal op celniveau terug 
te vinden. We hebben de mogelijkheid om deze zaken te 
onderzoeken en te testen, maar de wetenschap wil er niets 
van weten. Waarom niet? Omdat het niet rijmt met de vijf 
pijlers. Zodra deze wetenschap weer de bovenhand gaat 
voeren, zoals het deed voor de industriële revolutie, gaan de 
farmacie en de voedingsindustrie op hun gat. De politiek zal 
finaal een andere koers moeten varen en dus haar geloof
waardigheid op korte termijn compleet verliezen. Alle 
heilige huisjes die in een paar decennia zo zorgvuldig 
zijn opgebouwd en geïmplementeerd, zakken dan door 
hun voegen. 

Verdrijving van de ziel 
Gaan we nog een stukje verder met de spiritualiteit: het 
lichaam is vervuild door alle stoffen die wij binnen krijgen. 
Zolang het lichaam vervuild is, krijgen wij niet de mogelijk
heid om ons spiritueel te ontplooien. De opgelopen trauma's 
van vorige jaren blijven onbewust borrelen en krijgen niet 
de kans om opgelost te worden. Als je handelt naar je ware 
zelf, ontstaat er minder snel stress en spanning tegen de 
mensen die iets van je verwachten - immers, je voldoet aan 
je eigen verwachting en dat is voldoende. 

30 1 Splegelbuld Juni 2 0 2 1 

dl tie worden onderdrukt. Men vindt 
D 1 1 zal door me en 

e z e , zondheid' een vaccin, waardoor ons 
vnnult het oogpunl t ge nogelljke leeftijd (liefst direct na d~ 
Jrganlsme op zo ong I h • 
{ d 'b _ erkt'. zo komt de psyc e met tot geboorte) wor t ew 

1 Il en blijven de vijf pijlers op elkaar bouwen, rnet ontp oo ng 
de farmacie als vaandeldrager. 

t twe" verschillende stromingen: de ene zal er Et' onts nnn ~ 

d ken l'°e er begrippen en ideeën gevormd kunn over nn en en 
d dl de echte werkelijkheid, de werkelijkheid van , wor en e l 1e 

1 1 weerspiegelen. De andere stroming zal een geest en ze , 
. oberen te vinden dat het lichaam 'gezond' rnaakt vaccin pr , 

dat wil zeggen het lichaam zo maakt, dat de toestand 
waarin het verkeerd niet meer spreekt over zotte dingen als 
ziel en geest, maar 'gezonde' praat ophangt over de krachten 
die in machines en scheikundige processen leven en die in 
een planetaire nevel planeten en zonnen voortbrengen. 
Dit zal door lichamelijke ingrepen teweeg worden gebracht. 
Materialistische artsen zullen met de taak worden belast om 
de ziel uit de mensheid te verdrijven. Naast de fysieke 
vervuiling is er dus ook sprake van psychische vervuiling. 
Wie mee wil doen aan het omver schoppen van complot
denkers en viruswappies moet dat zelf weten, maar wij 
kunnen met de wetenschap van de natuur stellen dat deze 
mensen handelen als verlengstuk van de vijf pijlers - omdat 
de implementatie door al die jaren heen volkomen is geslaagd. 

Hoezo democratie? 
Het aloude begrip democratie, eentje waar we tegenwoordig 
haast omver mee worden gegooid - 'dat is democratisch 
besloten!' - staat op losse schroeven met de farmacie aan het 
hoofd van de keten. Hoe ver reikt de democratie tegenwoor
dig nog, als volksvertegenwoordigers aan handen en voeten 
gebonden zijn door deelname aan de vijf pijlers? In hoeverre 
durft de media nog op te staan en in hoeverre wordt zij nu al 
monddood gemaakt? De verborgen dictatuur waarin we nu 
leven heeft niets meer te maken met gezondheid, maar met 
het verdienen van keiharde knaken. De farmacie snapt 
precies hoe het spelletje op dit moment gespeeld moet 
worden en daardoor worden logische denkers weggezet 
als complete randdebielen. 

tekst: Ludzer de Boer 
www.dewenteltrap.nl 

Ludzer de Boer is Holistisch energetisch therapeut en dt · wor , schreef een boek over de ziekte van Lyme. Daarin 
dieper ingegaan op voeding, leefstijl, additieven en 
smaakversterkers - alles wat te maJ<en heeft mat 
immuniteitsproblemen op celniveau. 


