(uitgave juli 2019)

WINKEL heeft Maandag t/m Vrijdag OPEN van 10:00 – 16:00 uur
ADRES: RINKENSLAAN 62-A LANDGRAAF (NL)

Zomervakantie van 20 juli t/m 11 augustus 2019
In deze periode is onze winkel gesloten
U kunt wel terecht bij 1 van onze verkooppunten, te vinden op de website
We streven ernaar om de bestellingen via onze Webshop binnen 1 week
klaar te maken voor verzending 😉
EEN GREEP UIT EEN VAN DE BOEKEN VAN MARIA TREBEN:
“Ik wil duidelijk zeggen”
“Dat ik niemand zal aanraden zich van de artsen af te keren. Zonder de diagnose van de arts, zonder het gesprek met
de arts, die wij vertrouwen, zonder onderzoek bij een ziekte zouden wij allen onze gezondheid nodeloos in gevaar
brengen. Ik ga zelfs een stap verder. Neem uw arts in vertrouwen, wanneer u een beroep doet op geneeskruiden. Uw
arts moet weten, wat u doet. Pas wanneer uw arts de geneeskruiden in de weg wil staan, wordt de relatie met
hem/haar belemmerd. Want wanneer het al een wanklank tussen arts en patiënt kan geven, dan alleen, doordat veel
universitaire medici strak en stijf weigeren de geneeskracht van kruiden te aanvaarden. Zelfs ondubbelzinnige
successen kunnen hen niet overtuigen, omdat niemand het antwoord kent op de vraag ‘waarom’. Ook ik weet alleen,
dat en hoe geneeskruiden helpen, maar niet waarom! En juist op dit punt ligt er voor de geneeskunde en de
farmaceutische industrie een groot en dankbaar werkterrein. Waarom investeert niemand geld in onderzoek naar de
redenen, waarom de geneeskruiden zo overtuigend en veilig helpen? Waarom vertrouwd men in plaats daarvan op de
chemie en houdt men ons mensen verder gevangen in deze vicieuze cirkel van kunstmest – bestrijding van de
daardoor ontstane ziekten met nieuwe chemie – en het vererven van deze gevolgen aan onze kinderen?”
“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.”
“Onze geneeskruiden groeien sinds mensenheugenis in Gods tuin”
“In de loop van de tijd zijn zij helaas in het vergeetboek 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 onmatigheden 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 de 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!”

