
ONTGIFTEN



 

Wat is ontgiften?
Onze leefwereld zit tegenwoordig vol met kwik, cadmium, lood,
arseen en andere zware metalen. Gangbare bronnen zijn
kraanwater, vervuilde lucht, vis, voorbewerkt voedsel,
tandvullingen, oude verf, tabaksrook, medicijnen, pesticiden,
cosmetica en toiletartikelen. Op de korte termijn kan dit leiden tot
geestelijke achteruitgang, afgenomen energie en verminderd
functioneren van het centraal zenuwstelsel en tot schade aan
hersenen, bloed, longen, nieren, lever en andere organen. De
uitscheidingsorganen zijn op een bepaald moment niet meer in
staat om al deze stoffen onschadelijk te maken en uit te scheiden.
Er zit dan niets anders op dan ze op te slaan; dit gebeurt vooral in
het bindweefsel en het vetweefsel. De uitwisseling van zuurstof en
voedingsstoffen wordt hierdoor bemoeilijkt waardoor chronische
aandoeningen ontstaan. Men kan het lichaam ontgiften door
schadelijke stoffen te binden en af te voeren via huid, nieren,
darmen en/of lever.



De lever: Vrijwel alle schadelijke stoffen passeren de lever via
de bloedbaan. De lever is het grootste ontgiftings- en
stofwisselingsorgaan en moet zodoende in een goede conditie
zijn.
De nieren: Deze organen regelen de water- en zouthuishouding
en zorgen zodoende ook voor het bindweefsel tussen de cellen.
De nieren spelen ook een heel belangrijke rol bij het evenwicht
‘zuren en basen’ en zorgen voor de uitscheiding van
urinezuren.
De darmen: Deze scheiden onder meer onverteerde
voedselresten uit. Wanneer geen dagelijkse ontlasting
plaatsvindt kan er op den duur obstipatie ontstaan.
De lymfebanen: Het gaat hier om een drainagesysteem dat
ongewenste stoffen kan afvoeren. Daarvoor is een intact en
goed stromend systeem noodzakelijk.
De longen: Behalve de opname van zuurstof, verzorgen de
longen de uitscheiding van gasvormige stoffen. De
belangrijkste zijn koolstofdioxide, het koolzuurgas, ammoniak
en alcohol.
De slijmvliezen: Deze bekleden de organen van binnen,
scheiden vloeibare en meer of minder vaste stoffen uit.
De huid: Naast de slijmvliezen ondersteunt de huid eveneens
de uitscheiding door middel van verdamping, transpiratie en
soms door huiduitslag.

 
Om gifstoffen uit het lichaam te scheiden wordt er gebruik
gemaakt van de volgende uitscheidingsorganen:



Zorg voor een goede spijsvertering en stoelgang
Ontdoen van giftige stoffen en zware metalen (probeer te
beperken waar kan) 
Kies voor natuurlijke verzorgingsproducten 
Zorg voor voldoende omega- 3 vetten
Neem voldoende anti-oxidanten
Neem voldoende enzymen
Stimuleer de nieren
Beperk de hoeveelheid alcohol 
Doe de ochtend aan oil pulling 
Vermijd flessen water
Verlaag de inname van geraffineerde suikers
Eet voldoende eiwitten, deze ondersteunen de lever bij de
ontgifting 
Zorg dat je voldoende zweet. Dit kan je doen door flink te
sporten of lekker naar de sauna te gaan 
Verlaag je stressniveau en zorg voor voldoende ontspanning 
Gebruik kruiden zoals kurkuma en mariadistel, deze
ondersteunen de lever 
Zorg voor een supplement met B vitamine, vitamine A, D, C en
E 
Drink elke dag voldoende water (2 liter) 
Droogborstelen, hiermee helpt je jouw lymfestysteem om
giftige afvalstoffen te verwijderen. 

 
Wat kan je zelf doen ter bevordering van de ontgifting?
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