PRAKTIJK VOOR GEZONDHEID & GEESTELIJK WELZIJN
Opmerkelijke getallen inzake het lichaam.
WIST U DAT:
• de dunne darm ca. 6,5 meter lang is en de totale lengte van het spijsverteringsstelsel ca. 8
meter,

•
•
•

de totale darmoppervlakte ca. 250 m2 bedraagt,
de huid ca. 2 m 2 bedraagt,
dat stoffen (ook gifstoffen) op de huid aangebracht binnen 3 minuten in je bloed terug te
vinden zijn,

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

We ongeveer 650 spieren en meer dan 200 beenderen hebben,
het hart ca. 104.000 keer slaat per dag,
het hart ca. 7.500 liter (= 7,5 m3) bloed verpompt per dag,
een kunsthart maar 17 maanden meegaat (peildatum 2002),
Het bloedvatenstelsel een lengte heeft van ca. 144.000 km,
de lever als een van de belangrijkste organen kan worden beschouwd,
de lever ca. 600 liter bloed per dag zuivert,
de lever 0,5 tot 1 liter gal per dag produceert,
de longen ca. 43.000 (= 43 m3) liter lucht in- en uitademen per dag,
de nieren ca. 1.700 liter bloed filteren per dag,
de nieren ca. 180 liter voorurine maken per dag waarvan maar ca. 1,5 liter wordt
uitgescheiden,

•

het lichaam meer dan 80.000.000.000.000 (80 biljoen) cellen telt die allemaal gevoed moeten
worden,

•
•
•
•
•
•
•

de hersenen daarvan al 20.000.000.000.000 (20 biljoen) cellen bevatten,
elke minuut in ons lichaam ongeveer 1 miljoen (1.000.000) cellen sterven (wordt opgevuld),
er per dag miljarden bloedcellen worden vervangen,
er een regelcentrum (bewustzijn) moet zijn dat dit allemaal coördineert.
de zogenaamde materie (het lichaam dat we waarnemen) in feite hoofdzakelijk leegte is,
het lichaam uit ongeveer 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000 (1027) atomen bestaat,
1 atoom in doorsnede 0,000.000.000.1 meter bedraagt en de werkelijke kern van het atoom
nog eens 100.000 keer zo klein is,

•
•

dat deze atomaire deeltjes met een snelheid van 64.000 km/sec. wervelen,
dat wanneer we alle mensen op de aarde samen zouden persen (zodat alleen de echte
materie, zonder leegte, dus in feite de celkernen van de atomen) dit een omvang zal hebben
van een grote rijstkorrel! Dus wat stelt één mens voor!

•
•
•

Dat meer dan 75% van de lichamelijke kwalen ontstaat door het eten van vleesproducten,
Nederland helaas de hoogste aantallen kankerpatiënten in Europa heeft,
Dat 30-40% van alle gevallen van kanker voorkomen kan worden door verandering van
voedingspatroon,

•

Dat er een onmiskenbaar verband bestaat tussen de consumptie van vlees en het ontstaan
van darm-, maag- en borstkanker,

•

Dat in Berlijn het Institut für Sozialmedizin und Epidemiologie een vergelijkingsonderzoek
heeft uitgevoerd tussen vegetariërs en vleeseters met opzienbare resultaten ten gunste van
vegetariërs,

•

Dat het Ministerie van Volksgezondheid in Amerika tot een vergelijkbare conclusie kwam,
hetgeen ertoe heeft geleid dat vegetariërs in Amerika bij ziektekostenverzekeraars korting
krijgen,
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•
•

Dat de consumptie van vlees nadelige is voor het verloop van een genezingsproces,
Dat dierlijk voedsel het bewustzijn van kinderen (babies) verlaagt en geweld (agressie) doet
toenemen,

En dit is nog maar een kleine impressie van de schepping.
Kijk ook eens naar de kleine details van ander wezens planten, dieren etc. hoe mooi dit allemaal is
vormgegeven en werkzaam en functioneel is.
En wat dacht u van onze eigen planeet!
De Aarde draait om haar eigen as met een snelheid van ongeveer 40.000 km per dag.
Dat komt neer op 1.666 km per uur, 27,7 km per minuut, 0,46 km per sec.
De Aarde draait om de zon met een snelheid van 2.575.245 km per dag.
Dat komt neer op 107.301 km per uur, 1.788 km per minuut, 29,8 km per sec.
En die planeten draaien in een plat vlak om de zon. Het stelsel is dus een soort schijf.
En dat hele stelsel beweegt zich dan weer door het universum met wie weet wat voor snelheid.
Wie of wat is degene die dit allemaal heeft geschapen en in stand houdt!
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