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 7 REDEN OM MEER
LIVING FOODS TE ETEN

W A A R O M  Z O U  J E  E I G E N L I J K  M E E R
L I V I N G  F O O D S  G A A T  E T E N ?  I S  W H O L E

F O O D S  N I E T  V O L D O E N D E ?

Jarenlang was ik van mening dat whole foods  (een puur plantaardig dieet
zonder dierlijke en bewerkte producten) optimaal was. Er zijn ontzettend veel
mensen die hele mooie resultaten bereikt hebben met een whole foods dieet,

ze zijn slank en gezond en worden gezond ouder. 
Ze zijn blij en energiek.

 
Ik heb ook altijd geweten dat ongekookt eten the best of the best was.

Maar ik dacht ook dat het voor mij niet nodig was.
Ik dacht dat second best ook goed genoeg was.

Bovendien heb ik ooit al eens geprobeerd om RAW te gaan eten en toen was
het geen heel groot succes.

Ik maakte er ook een video over genaamd; waarom ik niet helemaal rauw eet,  
 die nog terug te vinden is op mijn youtubekanaal.

Ik raad je niet perse om hem te kijken, de kwaliteit is waarschijnlijk niet zo
best, maar ik was er dus al wel eerder mee bezig.

 
Ik dacht bij rauw eten in ieder geval ook aan; lastig, veel gedoe, duur, ik zou
niet meer kunnen koken (mijn liefde!) en ook buiten de deur zou het maar 

 moeilijk zijn.
Ook dacht is dat het verschil in winst maar minimaal zou zijn.

Ik voelde me tenslotte ook met whole foods 'on top of the world!'. 
 



 WAT ER VERANDERDE
W A A R O M  I K  N U  T O C H  K I E S  V O O R

L I V I N G  F O O D S  

Nadat ik 10 jaar geleden (2011) helemaal plantaardig was gaan eten, van
mijn gezondheidsklachten af kwam en vanzelf op mijn ideale gewicht

belandde dacht ik dat ik voor altijd van mijn struggels met eten af was. 
Ik had de heilige graal gevonden!

 
Maar toen kwam langzaam het bewerkte voedsel meer en meer mijn dieet

in. Ik leerde steeds meer over de verslavende werking van voedsel.
Bewerkt voedsel wordt met opzet zo lekker mogelijk gemaakt.

Wetenschappers zoeken naar die 'sweet spot', de perfecte balans tussen
vet, zout en zoet waardoor je niet van de koekjes, chips of wat voor product

dan ook af kunt blijven.
 

Wij mensen zijn daar in verschillende mate gevoelig voor.
Ik heb gemerkt dat gevoelige mensen hier gevoeliger voor zijn.

Ons brein is zo afgesteld dat we helemaal AAN gaan van bepaalde smaak
sensaties. En voor een deel van ons geld dat dus ook voor gekookt voedsel.

 
Ook al is het een whole food.

Ook een bewerking als koken, of bakken en op smaak brengen met zout en
specerijen kan dit al in de hand werken.

 
Ik merkte dat dit zeker gold voor mij.

 



Ik probeerde een tijdje om alle zout weg te laten want ik wist ook dat er
mensen waren die hier succes mee hadden behaald.

Maar dat was niet haalbaar voor mij. Ik vind bonen of soep zonder zout
gewoon niet lekker. 

Ik probeerde super basic te eten maar dit stilde mijn cravings niet.
 
 
 
 
 
 

Mijn doel was om uiteindelijk weer echt die voedselvrijheid te ervaren
waarin je voedsel geen issue meer is.  

Waarin je gewoon geniet van eten, genoeg eet zonder te kijken naar
hoeveelheden. Los zijn van cravings en negatieve gedachten omtrent eten.

Want langzaam was ik daar toch weer in beland.  
 

Maar de echte wake up call kwam toen ik lichamelijke klachten kreeg die
enorm veel impact hadden op mijn leven en mijn gehele gevoel van

welbevinden.  
 

Na 10 jaar te zijn weggeweest kwam mijn bronchitis terug,  ik kwam kilo's
aan, ik ontwikkelde ontstekingen in mijn gewrichten. Van ellebogen tot

voeten en tenslotte mijn handen waardoor ik de eenvoudigste dingen niet
meer kon doen.

 
Het voelde als een DARK NIGHT OF THE SOUL als ik eerlijk ben. 

 WAT ER VERANDERDE
W A A R O M  I K  N U  T O C H  K I E S  V O O R

L I V I N G  F O O D S  



Ik keek naar deze foto en kon wel huilen.
 
 
 
 
 
 
 

Waar was de blije, slanke, energieke en best fitte vrouw gebleven die
 ik daar was?

 
Ik besloot dat er iets moest gebeuren, en ik wist dat ik bereid was ALLES te doen

om die vrouw weer te worden!
Ik wist ook dat het kon want ik had het vaak genoeg gezien in blogs en video's.

Mensen veranderen hun hele leven dmv puur plantaardige voeding. 
Bovendien had ik het ook als eens zelf meegemaakt!

 
Ik besloot te starten met een juicefast en daarna zoveel mogelijk raw living

foods te eten. 
 

Binnen twee weken kon ik weer de doppen van flessen af draaien en mijn
vingers helemaal strekken. Ook de vochtophoping in mijn rechterhand

verdween als sneeuw voor de zon. 
 

Dat voelde al als een wonder.
Maar er gebeurde nog veel meer. 

 

 WAT ER VERANDERDE
W A A R O M  I K  N U  T O C H  K I E S  V O O R  R A W

L I V I N G  F O O D S  



Binnen die 2 weken werd mijn humeur een stuk beter, en na een week of 3
begon me op te vallen dat ik veel meer energie had. 

Ik kon zelfs af en toe een glimps opvangen van die vrouw op die foto.
Ik kon me weer herinneren hoe het voelde en hoe het is om echt vrij te zijn.

 
De eerste kilo's gingen er af maar dat kon me niet eens veel schelen.

Sure, ik heb liever een slanker en soepel lichaam, maar ik wil me vooral
energiek voelen en in staat mijn mooiste leven te leven.

Ongehinderd door alle kwaaltjes die ik blijkbaar toch had.
 

Zo werd mijn huid weer zachter en verdwenen de pukkeltjes op mijn armen
weer. Mijn ogen werden witter. 

Mijn spijsvertering werd optimaal!
Geen zwaar gevoel, geen buikpijn waarvan ik dacht dat het er een beetje bij

hoorde. Geen opgeblazen gevoel meer. 
 

Geen cravings meer.
Een stabiele bloedsuiker waardoor ik kan voelen; het is tijd om te eten,

 zonder dat ik daar die urgentie bij voel van het moet NU!
Ik kan rustig koekjes en chips afslaan.

Ik HOEF het gewoon niet.
 

Het heeft niks meer te maken met iets wel of niet 'mogen'.
Ik MAG alles.

 
Maar ik ben nu zo goed gevoed dat ik in staat ben andere keuzes te maken. 

  

 WAT ER VERANDERDE
W A A R O M  I K  N U  T O C H  K I E S  V O O R

L I V I N G  F O O D S  



je al een tijdje bezig bent met een Puur Plantaardig dieet maar niet het
resultaat hebt waar je op had gehoopt 
je last hebt van 'vage' gezondheidsklachten waar je maar niet vanaf komt
je last hebt van hele duidelijke gezondheidsklachten!
je last hebt van stemmingswisselingen of ronduit een winter dip
je merkt dat je ondanks je inspanningen toch moet 'opletten' dat je niet
langzaam kilo's aankomt
je last hebt van vermoeidheidsklachten
je meer energie wilt
 je meer in overeenstemming wilt leven met wie je werkelijk bent
je simpelweg meer levensgeluk wilt ervaren
je klaar bent voor een level up in je gezondheid
je begrijpt dat Living Foods de hoogste vibratie in zich dragen

RAW living foods is iets voor jou als:
 

 IS HET OOK IETS VOOR JOU?
W A N N E E R  I S  L I V I N G  F O O D S  E E N  G O E D

I D E E ?  



 WAAROM HET WERKT 
7  R E D E N E N  

Heling &Genezing;  (bijna) alle ziekten en lichamelijk ongemakken
komen voort uit een slechte levensstijl en hebben hun bron in de
darmen. We hebben het dan niet alleen over voeding maar ook over te
weinig slaap, stressvol werk, weinig ontspanning, zorgen en te weinig
bewegen. RAW foods ondersteunt het zelfhelend vermogen van het
lichaam en geeft het lichaam dus de kans zich weer te herstellen. 
Optimale voeding; wanneer we een overvloed aan RAW living foods
eten worden we, misschien wel voor het eerst in ons leven, optimaal
gevoed! Elke cel in ons lichaam krijgt een overdaad aan vitamines,
mineralen en fytonutriënten, waardoor het optimaal kan opruimen,
herstellen, bouwen en ontgiften. Je lichaam kan optimaal zijn werk
doen en dus voel jij je ook OPTIMAAL.
Mindset; de transitie naar RAW living foods is niet voor iedereen, je
moet er klaar voor zijn en een bepaalde mindset hebben. Je moet willen
leren, je moet willen groeien, maar als je dat dan doet groeit je
zelfvertouwen en daarmee je zelfwaardering. Je voelt je beter over
jezelf.
Meer energie; doordat het verwerken van RAW living foods minder
energie kost, terwijl het zo veel oplevert ga je steeds meer energie
ervaren. Hierdoor ga je meer bewegen, meer doen van wat jouw
gelukkig maakt. Je leven komt in een opwaartse spiraal.  
Minder toxiciteit; het verhitten van voedsel zorgt voor toxische
bijproducten, deze krijg jij nu niet meer binnen! Je lichaam heeft
minder op te ruimen.

Laten we het nu eens even hebben over een paar verschillende redenen
waarom RAW living foods zo'n groots effect kunnen hebben op onze

gezondheid.
 

1.

2.

3.

4.

5.
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6. Geen cravings; wanneer je RAW living foods gaat eten ontstaat er een
balans tussen je inname aan energie (kilocalorieën), volume, en
voedingsstoffen. Hierdoor zal je minder cravings hebben want je honger is
letterlijk op alle vlakken verzadigd.
7.  High Vibes; RAW living foods hebben de hoogste frequentie. Je ziet het
met je ogen en voelt het in je lichaam. Je bent een natuurlijk systeem. Door
het eten van fruit en groente stem je meer af of wie jij werkelijk bent. Er gaat
NIKS boven dit gevoel.



Ik geloof dus echt dat RAW living foods het OPTIMALE dieet is voor de mens.
Maar ik snap ook heel goed dat het voor sommige mensen echt een stap te ver

gaat. Dat het ze meer kost dan dat het ze oplevert.
 

Voor deze mensen is een puur plantaardig dieet bestaande uit whole foods de
next best thing. Maar ook deze mensen kunnen veel baat hebben bij het

toevoegen van meer living foods. 
 

Hoor jij bij deze groep dan zou ik zeggen; eet meer fruit!
Fruit is leven!

 
Eet daarnaast elke dag een salade voor je avondmaaltijd. 

Of eet overdag raw living foods en bewaar je gekookte maaltijd voor de avond.
 

Dit zijn ook de beste tips voor als je de transitie naar compleet raw wilt maken.
Daarover meer in de les van morgen! 

 IS HET OOK IETS VOOR JOU?
W A N N E E R  I S  L I V I N G  F O O D S  E E N  G O E D

I D E E ?  



We zijn een 'groepsdier'. 
Het is tijd om te stoppen met alles alleen willen doen.

 
Als je iets wilt bereiken zijn er twee dingen die je daar ontzettend mee kunnen

helpen, of bij afwezigheid ervan, je resultaat kunnen tegenhouden.
 

De eerste is steun van een community.
De meeste van ons zullen niet veel mensen om ons heen hebben die ons zullen

helpen en steunen in de overgang naar deze manier van eten.
Je zal onbegrip tegen komen. 

Dat kan een eenzaam gevoel geven.
 

Het tweede is het hebben van accountability.
We weten allemaal dat sporten vaak beter gaat wanneer we afspreken met

anderen. Wanneer je niemand hebt om je aan te moedigen maar ook niemand
om je bij de les te houden wordt nieuwe gewoonten aanleren heel lastig.

 
Daarom wil ik je graag uitnodigen om je aan te sluiten bij mijn Eet met Liefde

community op Facebook.  
Meld je meteen aan en deel je ervaringen.
We zullen je met open armen ontvangen.

 
 

NOG EVEN DIT!
A L L E S  I S  M A K K E L I J K E R  M E T  S T E U N  V A N
E E N  C O M M U N I T Y  E N  A C C O U N T A B I L I T Y  


