(uitgave september 2019)

WINKEL IS OPEN van
Maandag t/m Vrijdag 10:00 – 16:00 uur
(op afspraak zijn we ook eerder of langer open)
ADRES:
Rinkenslaan 62-A, 6373 CV Landgraaf
De maanden met de “R” zijn weer volop in gang en dat is ook te merken aan het sterk wisselend weer.
Het is daarom belangrijk om uw weerstand en ook uw immuunsysteem sterk te maken of te houden.
Wij doen dit al 4 jaar met het ZWEEDSE KRUIDENBITTER. Wij gebruiken dit elixer preventief en
dagelijks en sindsdien zijn we nauwelijks grieperig of verkouden. Onze ervaring is ook dat,
als we iets onder de leden hebben, wij veel sneller herstellen. Er is zoveel mogelijk met
Zweedse kruiden dat lezen en uitproberen zeker de moeite waard is. Voel zelf wat het doet.
Veel meer mogelijkheden voor het gebruik van de Zweedse
kruiden en andere kruiden staan uitgebreid beschreven in het
boek van Maria Treben “Gezondheid uit de apotheek van God”.
Maria Treben gebruikte meerdere spreuken en deze werden
omschreven in verschillende boeken die ze gepubliceerd heeft.
Hieronder staat uitleg van een van deze spreuken die nog
steeds toepasbaar is in de huidige tijd.
“Voorkomen is beter dan genezen”
“Dit gevleugelde spreekwoord is ons allen bekend en wordt toch maar door weinigen in acht genomen. Gezondheid
voelen veel mensen niet als een geschenk, als een van de belangrijkste dingen, die de mens bezitten kan, maar als
iets vanzelfsprekends. Beroep, geld en prestige hebben vaak een veel grotere betekenis, schijnen voor velen het
enige begerenswaardige te zijn. Dat voor het bereiken van al deze begrijpelijke ‘uiterlijkheden’ toch ook juist een
gezond lichaam nodig is, wordt de meesten pas duidelijk, wanneer ziekten signaleren, dat er iets niet klopt. Maar
zover zouden wij het helemaal niet moeten laten komen. De geneeskruiden uit Gods tuin zijn een geweldige gave en
genade voor ons mensen. Hun geneeskracht is universeel, uit zich niet alleen in het overwinnen van ziekten, maar
bevordert en versterkt de afweerkrachten van ons lichaam en beschermt zo tegen alle mogelijk ziekten. Wat voor
iedere automobilist allang vanzelfsprekend is, namelijk een regelmatige onderhoudsbeurt, bespaart je veel
‘reparaties’, die meer tijd en geduld vergen dan een tijdige voorzorg. Voor veel lezers, die wat sceptisch en voorzichtig
tegenover geneeskruiden staan, zijn mijn recepten uit de boeken, een ideaal middel om meer vertrouwen in hun
werkzaamheid te krijgen. Wie de bevrijdende, verlichtende werking van een kruiden-ontslakkingskuur in de lente in
zijn eigen lichaam heeft ervaren, zal dankzij zijn eigen ervaring een natuurlijker houding ten aanzien van onze
geneeskruiden ontwikkelen.” (zie ook nieuwsbrief ZOMER 2019)
Voor de FEESTDAGEN hebben we KADO-bonnen voor verschillende bedragen, deze staan ook in onze WEBSHOP!
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)

Maak er een mooi najaar van en hele fijne feestdagen. Volgende nieuwsbrief komt in 2020
Wij wensen u rijkdom, tevredenheid en Goede Gezondheid
Anja en Fred Krakowczyk

Geef een review over onze service en producten op:
https://www.trustpilot.com/review/mariatreben.nl
OF
http://mariatreben.nl/gastenboek.html

