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Het nieuwe jaar/tijdperk is aangebroken en we zijn volop in de verandering !!! We mogen weer meer vertrouwen 

op de natuur en herontdekken dat de natuur alles te bieden heeft wat we nodig hebben       
 

We delen graag een stuk van Maria Treben uit een van haar boeken (mei 1986) omdat deze nog zeer van 
toepassing is in de huidige tijd:  
“Onze geneeskruiden groeien sinds mensenheugenis in Gods tuin. In de loop van de tijd zijn zij helaas in een 
vergeethoek geraakt. Schuld aan deze ontwikkeling hebben de mensen zelf. Zij werden rusteloos, ongeduldig, 
overmoedig door de successen van onderzoek en wetenschap, steeds sterker van de natuur gescheiden door de 
technische ontwikkeling en verschrikkelijk gemakzuchtig. De vooruitgang heeft ons en onze wereld veranderd en deze 
ontwikkeling was niet alleen positief. 
Stress, overvloed en onmatigheid werden de aanstichters van nieuwe ziekten. Ziek zijn werd voor veel mensen een 
allesbeheersende levensvervulling, omdat ziekten zorg, medeleven, liefde en genegenheid opwekken, ervaringen, waarop 
een gezonde, vooral in de anonieme grote steden, vergeefs wachten moet. Wachtkamers van artsen hebben voor een 
deel de functie van sociale ontmoetingen overgenomen, die vroeger vanzelfsprekend tot het dagelijkse leven behoorden. 
En bij al deze veranderingen voltrok zich ook een verandering in de omgang met de eigen gezondheid. Velen hebben elke 
maat, ook bij het innemen van medicijnen, verloren. Zelfs de kleinste klachten worden met krachtige medicijnen 
behandeld. Voor nadenken heeft nauwelijks iemand tijd. Belangrijk is alleen het snelle resultaat. Niet voor niets 
waarschuwen de artsen voor de gevolgen van de steeds sterker om zich heen grijpende pillenzucht. Wanneer de mensen 
vaker naar de geneeskruiden zouden grijpen, in plaats van meteen naar de apotheek te lopen en de ‘gemakkelijke’ pillen 
te kopen, zou een van mijn vurigste wensen vervuld zijn.” 
Haar persoonlijke wens was om al haar kennis van de geneeskruiden  
voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk te maken. Wij als distributeur  
voor Nederland en België van de producten “Original nach Maria Treben”  
mogen hier een bijdrage leveren. In de huidige tijd vinden steeds meer  
mensen de weg terug naar de kruiden en hun positieve werking op de  
eigen gezondheid. Ervaringen worden weer steeds meer met elkaar  
gedeeld. Op deze manier wordt onze spreuk op de tassen  
“terug naar de Natuur” met recht eer aangedaan en daar zijn we bijzonder trots op.  
Zelf ervaren we veel voordelen van ons hoofdproduct, de Zweedse kruidenbitter. Dat neemt  
echter niet weg dat overleg met uw behandelend arts altijd nog belangrijk is en blijft.  
Neem weer de verantwoording voor uw eigen gezondheid, volg uw gevoel, heb uzelf lief en vertrouw weer uw 
zelfhelend vermogen, waarbij de Zweedse kruidenbitters een goede ondersteuning kunnen zijn !!!  
 

Meer informatie vindt u in het boek van Maria Treben "Gezondheid uit de apotheek van God" dat ook bij ons te koop is. 
 

Voor meer informatie kijk op www.mariatreben.nl of www.mariatreben.be. Heeft u vragen neem gerust contact met ons 

op via info@mariatreben.nl of info@mariatreben.be of bel met nummer 06-44976148 of +31 6 44976148 (België)  

 

 

 

WINKEL: Rinkenslaan 62-A, 6373 CV Landgraaf 
OPEN ma t/m vrij 10-16 uur 

 

13 t/m 16 februari 2020  
CARNAVAL GESLOTEN  

 

We staan vanaf 17 februari 2020 weer graag voor u klaar 
 

 

Wij wensen u rijkdom, tevredenheid en Goede Gezondheid 

Anja en Fred Krakowczyk 

 

Geef een review over onze service en producten op onze website 
https://mariatreben.nl/   onder kopje ERVARINGEN    

of kopieer de directe link: https://mariatreben.nl/ervaringen/   
of op facebook: https://www.facebook.com/mariatreben.nl 
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