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Kracht uit de natuurlijke
kringloop

JE BENT WAT JE EET

HUMUS

GEZONDE VOEDINGSBODEM

Kracht

uit de natuurlijke kringloop
✒ Amber A. van Namen en F.S. van Lente

“Je bent wat je eet” is een gezegde dat veel wordt aangehaald
nu goede voeding in de belangstelling staat. Dit suggereert dat
gezonde voeding een gezond lichaam betekent. Dat geldt echter
niet voor iedereen. Als je goede voeding gebruikt moet het ook goed
worden verteerd. Daarna moeten de essentiële voedingsstoffen,
die door de vertering zijn ontstaan, worden opgenomen. Tevens
moeten afvalstoffen die door verbrandingsprocessen in ons lichaam
zijn ontstaan worden verwijderd. Pas als deze processen goed
verlopen kan het gezegde “je bent wat je eet” de betekenis hebben
die er aan wordt toegekend. Een stof die de opnameprocessen van
voedingsstoffen en de afvoerprocessen van afvalstoffen optimaal
bevordert is Fulvine.
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Fulvine is een onbekende maar belangrijke

en dier. Ook de afvalstoffen die hierdoor

rijk bodemleven bestond, die op haar

stof voor onze gezondheid. Het is een

ontstaan zijn voeding voor de bodem en

beurt het gewas voorzag van elementen

natuurlijke organische verbinding die bij

worden omgezet tot humus. De kringloop

zoals bijvoorbeeld silicium en selenium,

mensen, dieren en planten verantwoor-

van de natuur was oorspronkelijk in

is deze biodiversiteit nu verstoord. De

delijk is voor een goede celstofwisseling.

biologisch evenwicht. Biologisch

gevolgen hiervan zijn ingrijpend.

Fulvine is de belangrijkste stof die

dynamische landerijen of boerderijen

Zonder aanwezigheid van organisch

aangetroffen wordt in humusrijke aarde.

werken er aan om dit biologisch evenwicht

minerale complexen in de bodem

De conditie van de bodem is daarom van

te behouden. Zij voeren het Demeter

groeien de gewassen slecht, daarom zijn

groot belang voor de gezondheid van de

keurmerk.

kunstmatige stimulators nodig zoals

mens.

kunstmest. Hierdoor groeit ons voedsel en
Door de “snelle” productiemethoden

onderhoudt het ons, maar levert het niet

Natuurlijke kringloop

in de conventionele landbouw zijn veel

alle mineralen en voedingsstoffen die

Planten onttrekken voeding uit de bodem.

waardevolle stoffen in het groeiproces

aanwezig zouden moeten zijn. Door de

Humusrijke aarde is van essentieel belang

verloren gegaan. Kunstmest en het

ontstane tekorten van deze waardevolle

voor de vorming van gezond gewas.

gebruik van pesticiden, ten onrechte

voedingsstoffen worden we vatbaar voor

Wanneer het gewas afsterft, voedt dit de

gewasbeschermings
gewas
beschermingsmiddelen
middelen genoemd,

degeneratieve ziekten. We zien dit terug

bodem. Uit de verteerde plantenresten

zorgen voor een uitgeputte voedings-

in de procentuele toename van het aantal

ontstaat humus. Het gewas voedt mens

bodem. Waar vroeger van nature een

chronische zieken.
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Milieuverontreiniging

materiaal), de leeftijd van de mijn en de

Door het huidige milieu komen we

zuiverheid van de natuurlijke omstandig-

met allerlei toxinen in aanraking. Er

heden. Voor de kwaliteit geldt in het

zijn genoeg voorbeelden te bedenken;

algemeen; hoe ouder de aardlagen die

uitlaatgassen, de damp die vrijkomt bij

ontstaan zijn door het composterings-

brandstof tanken, chemische stoffen die

proces in de mijn, hoe beter de kwaliteit.

in de lucht van een nieuwe auto hangen

Er zijn meerdere mijnen, over de wereld

en de kunstmatige toevoegingen in

verspreid, in productie.

eten en drinken om de houdbaarheid
te verhogen. Het lichaam absorbeert

Fulvinezuur en fulvaten

deze gifstoffen maar kan het, door het

Natuurlijke fulvine, dat gewonnen wordt

ontstane tekort aan essentiële mineralen

uit humus, bevat fulvinezuur en fulvaten.

en vitaminen, niet meer uitscheiden.

Fulvaten zijn verbindingen van fulvine-

Dit is de basis van het ontstaan van de

zuur aan mineralen. Dit komt van nature

zogenaamde beschavingsziekten zoals

ook voor in planten. Fulvinezuur is de

een verstoorde darmwerking, chronische

vrije ongebonden vorm die zeer reactief

vermoeidheidsklachten, hormonale

is. Natuurlijke fulvine bevat altijd beide,

ontregelingen en ontstekingsreacties.

de vrije en de fulvaat vorm. Producten

Om een machine optimaal te laten

die alleen fulvinezuur bevatten zijn dus

functioneren is een goede verzorging en

niet van natuurlijke oorsprong maar

het geven van goede brandstof nood-

verkregen door productieprocessen.

zakelijk. Nog veel meer geldt dit voor onze

De enige manier om de 100% vrije vorm

gezondheid. Om een goede gezondheid

fulvinezuur te produceren is door middel

te behouden is het nadenken over voeding

van fermentatie. Dit wordt onder andere

van groot belang. Beslist niet minder

uit suiker en schimmels gedaan. Deze

belangrijk is reiniging en stimulatie van

vorm werkt wel ontgiftend/reinigend

herstelprocessen, waardoor regeneratie

maar mist de waardevolle voedende en

kan optreden.

regenererende kracht van het natuurlijke,
volledige biologische, product.

Ontstaan van fulvine
Fulvine is een organische verbinding die

Humus bevat een grote verscheidenheid

ontstaat als gevolg van het composteer-

aan bio-actieve stoffen vanuit een volledig

proces in oude aardlagen, ook wel

natuurlijk regenererend recycle proces,

humificatie genoemd. (Humificatie is

waarvan fulvinezuur de belangrijkste is.

een biologisch afbraakproces van dood

Naast fulvinezuur en fulvaten bevat het

organisch materiaal, zoals wortels, bomen

humuszuur, andere organische zuren,

en bladeren in combinatie met voldoende

mineralen, sporenelementen, vitamines,

zuurstof ). Dit humificatie proces wordt

enzymen en aminozuren.

aangetroffen in aardlagen die door
natuurlijke omstandigheden hiervoor
ideaal zijn. Het is vergelijkbaar met het
ontstaan van kolenmijnen en olievelden.
Er zijn enkele plaatsen op aarde waar
goede fulvine gewonnen wordt. De mijnen
verschillen onderling van kwaliteit.
De kwaliteit wordt bepaald door de
samenstelling van de biomassa
(het gecomposteerde plantaardige
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Toepassing

In de veterinaire wereld is het gebruik

nomen uit de voeding. Deze natuurlijke

Fulvine wordt onder andere in de

van fulvine al langer bekend. Dieren die

combinatie maakt fulvine waardevol

landbouw gebruikt als voeding voor de

het krijgen ontwikkelingen zich sneller,

voor het functioneren van de cel in het

bodem en het bevorderen van de kwaliteit

zijn gezonder en beter bestand tegen

menselijk lichaam. Daarmee ook voor het

van het gewas. Er zijn proeven gedaan op

o.a. infecties.

welbevinden van het totale lichaam. Deze

velden waarbij een gedeelte van het gewas

krachtige voedingsassimilatie is nog in

met fulvine werd behandeld en het andere

Werking

gedeelte niet. Dan is het verschil in

Fulvine heeft de unieke eigenschap om

groeisnelheid en kwaliteit van het gewas

de ontgifting op celniveau te stimuleren.

1

duidelijk te zien. Ernstig verontreinigde

Dit ontstaat door het samenspel van de

nutriënten zijn: vitaminen, mineralen,

bodem kan worden behandeld met

verschillende eigenschappen. Het bevat

essentiële vetzuren en essentiële aminozuren.

fulvine om deze te zuiveren. In Hongarije

mineralen, vitaminen, sporenelementen,

Nutriënten zijn voedingsstoffen die

is er op 4 oktober 2010 een dambreuk

sporenmineralen en aminozuren, in hun

onmisbaar voor gezonde lichaamsfuncties.

geweest bij een slibreservoir van een

volledig natuurlijke vorm. Door haar

Het beste is om nutriënten uit het dieet te

aluminiumfabriek waarbij een vloedgolf

reactieve eigenschap brengt ze deze in

winnen, in plaats van in poeder of pil vorm.

van giftige, rode modder een groot gebied

de kringloop van de natuur te vinden!
De vier categorieën van essentiële

1

de cel, tegelijk met de nutriënten opge-

overstroomde. De rode modder bevatte
onder andere veel zware metalen. Bij
grond die behandeld werd met fulvine,
kwamen na zes weken de eerste
spruiten van het gewas weer boven

De Amerikaanse wetenschapper

de aarde uit en bleek het

Dr. Nuzum beschrijft fulvinezuur

gewas gezond te zijn.

als volgt:

“Fulvinezuur is de UPS (post)man
en de vuilnisman tegelijk.
Het levert zijn pakketjes af en
neemt de vuilnis mee.”
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Het juiste product

en meer calcium en magnesium.

Smaak

De kwaliteit van fulvine hangt af van de

De zuurgraad ligt tussen 10,8-11,3. Dit

Fulvine(zure variant) heeft, opgelost in

mijn of aardlaag waaruit het wordt

product is meer geschikt voor jongeren

chloorvrij water, een lichtbruine kleur en

gewonnen en het proces dat gebruikt is

die het botstelsel op moeten bouwen,

heeft een lichte mineraalsmaak. Fulvine

om er een geschikt gezondheidsproduct

sporters en ouderen die kampen met

(alkaline variant) heeft een minder

van te maken. Er zijn veel soorten fulvine

botontkalking.

uitgesproken smaak.

op de markt. De kwaliteit kan erg
verschillend zijn. Van belang is de zuiverheid van het product en de hoeveelheid

Humus bevat:

fulvinezuur die het bevat. Let op, goede
fulvine is een natuurproduct en bevat

-

Humuszuur

zowel fulvinezuur als fulvaten.

-

Fulvine:

Een goed fulvineproduct (zure variant)

-

Mineralen

bevat minimaal 10 tot 18 % fulvinezuur.

-

Sporenmineralen

De zuurgraad ligt tussen 1,8 en 2,1.

-

Sporenelementen

Omdat het een natuurproduct is

-

Vitamines

kunnen waarden iets variëren.

-

Enzymen

Fulvine bestaat ook in een alkalische

-

Aminozuren

variant. Deze bevat iets minder fulvinezuur

-

Organische zuren

• Fulvinezuur (vrije vorm)
• Fulvaten (gebonden fulvinezuur)
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Fulvine kan gebruikt worden om:
Toepassing
Het was Linaus Pauling, 2 maal Nobelprijs

-

winnaar, die het ontstaan van ziekten

aminozuren, sporenelementen, ijzer (zure variant), calcium en magnesium
(alkaline variant) aan te vullen

verklaarde vanuit het gebrek aan

-

de opname van voedingsstoffen in cellen te bevorderen

mineralen. We krijgen met onze voeding

-

de elektrolytenhuishouding te reguleren (levert meer dan 70 elektrolyten)

wel mineralen binnen maar kunnen er

-

te ontzuren bij sterke lichaamsgeuren, jicht en spierpijn (alkaline variant)

vaak niet over beschikken. Fulvine is

-

te ontgiften

echter in staat om mineralen te binden en

-

wondgenezing te bevorderen

door de celwand heen te transporteren.

-

verouderingsprocessen te remmen

Hoewel Fulvine alle belangrijke vitaminen

-

helderder te worden in het hoofd

en mineralen in goed opneembare vorm

-

spijsverteringsstoornissen te verhelpen

bevat zijn de hoeveelheden te klein om

-

gewicht te reduceren

het middel te gebruiken als voedings-

-

uithoudingsvermogen te verbeteren

supplement. De waarde van Fulvine ligt
in het feit dat het vitaminen en mineralen
uit de voeding kan binden, vervoeren,

Fulvine combineert niet goed met chloor en fluor, bijvoorbeeld met fluorhoudende

af kan geven in de cel en vervolgens

tandpasta. Bij toediening van fulvine moeten deze stoffen worden vermeden.

afvalstoffen en micro-organismen uit

Een hoogwaardig, natuurzuiver fulvineproduct heeft een krachtig regenererende

de cel kan verwijderen. Daardoor heeft

werking. Iedereen kan dit middel gebruiken om zijn gezondheid te ondersteunen.

fulvine een sterk regenererende werking

Heeft u gezondheidsproblemen, dan is het beter dit onder deskundige begeleiding

voor plant, dier en mens.

te doen.

Gefilterd
water
Vat gevuld
met sediment

Vulproduct filter

Productpomp
Geconcentreerde
vloeibare mineralen

Vat met het
eindproduct
1 liter vat

Vuilwatertank
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Dit is de vijftiende uitgave van de nieuwsbrief van de Stichting Voorlichting
voor Natuurgeneeskunde.

De vraag naar goede voorlichting wordt steeds groter. Daarom is in 2005 de
Stichting Voorlichting voor Natuurgeneeskunde, kortweg SVN genoemd,
opgericht door enkele belangstellenden, patiënten en natuurgeneeskundigen.

De SVN organiseert voorlichtingsavonden en seminars zowel voor gebruikers
als behandelaars van natuurgeneeskundige therapieën. De SVN geeft
informatieve folders uit en sinds 2009 ook deze nieuwsbrieven.
De SVN nieuwsbrieven zijn telkens gewijd aan een thema. Deze keer is het
thema: Kracht uit de natuurlijke kringloop.

Colofon

Deze Nieuwsbrief wordt uitgeven
door Stichting Voorlichting
Natuurgeneeskunde.
Zesde jaargang, nummer 15, 2017
Mede mogelijk gemaakt door:
Medica Natura
www.medica-natura.nl
Praktijk voor natuurgeneeskunde
www.praktijkrebel.nl
Stichting Voorlichting
Natuurgeneeskunde
Postbus 368
9200 AJ Drachten
0512 - 54 43 47
KvK nr. 011 139 78
www.stichtingvoorlichting
natuurgeneeskunde.nl
Aan- of afmelding kunt u per e-mail
doorgeven aan: info@stichting
voorlichtingnatuurgeneeskunde.nl.
Disclaimer:
Niets uit deze uitgave mag worden
verveelvoudigd en/of overgenomen
zonder schriftelijke toestemming van
SVN. De uitgever kan niet aansprakelijk
worden gesteld voor de inhoud.
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De SVN nieuwsbrieven worden verspreid door Centrum voor Natuurgeneeskunde, Buitenstvallaat12, 9204 WX Drachten. Deze laatste nieuwsbrief kunt
binnen 3 maanden gratis afhalen op dit adres. Wilt u de, nieuw te verschijnen,
digitale nieuwsbrieven in uitgeprinte vorm thuis ontvangen, neem dan
telefonisch contact op met Stichting Voorlichting Natuurgeneeskunde.
Het telefoonnummer vindt u in de colofon.

