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Levend Water

Viktor Schauberger en het
geheim van natuurlijke energie
263 pagina’s
Euro 19,90
Paperback, formaat: 16,5 x 24 cm
ISBN 978-3-85068-682-2

De Opper-Oostenrijkse boswachter, waterbouwer en natuuron-derzoeker, verblufte alle deskundigen van zijn tijd met
zijn houttransportinstallaties, zijn talrijke uitvindingen en
vooral met zijn inzichten met betrekking tot de energie van
water.
Door zijn waarnemingen van natuurlijke processen ontdekte Viktor Schauberger dat de natuur met krachten werkt, die
tot nu toe onbekend waren. Getrouw aan zijn devies: »de
natuur begrijpen en nadoen« ontwikkelde hij daaruit zijn
revolutionaire technieken, die in harmonie met de natu¬ur
zijn, in plaats van deze aan te tasten. Zijn leven lang heeft
hij zich met grote vastberadenheid ingezet voor een beter,
diepgaander begrip van de samenhangen in de natuur en
voor de bescherming van ons milieu. Zijn waarschuwingen,

wat de consequenties van natuurvernietiging betreft, zijn actueler dan ooit!
Olof Alexandersson geeft in dit standaardwerk een duidelijk
beeld van Schauberger’s baanbrekende inzichten, beschrijft
uitvoerig hoe diens uitvindingen functioneren en geeft een
overzicht van de belangrijkste episodes in het leven van deze
fascinerende voordenker.
De Zweedse auteur Olof Alexandersson was sinds de jaren
vijftig van de vorige eeuw actief in de natuurbeschermingsbeweging; hij was oprichter van de eerste Zweedse onderzoeksgroep voor biologische techniek en leidde implosietechnische projecten in Zweden.
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Raadgevingen en ervaringen
met geneeskruiden
208 pagina’s, met 8 pagina’s in kleur
Euro 14,90
Paperback, formaat: 16,5 x 23,5 cm
ISBN 978-3-85068-121-6

»In een tijd, waarin een groot deel van de mensheid zich
steeds meer van een natuurlijke levenswijze verwijdert en
door zijn verkeerde levensinstelling gevaarlijke ziektes op
zich ziet toe-komen, moeten we weer terug naar onze geneeskruiden, die Onze-Lieve-Heer ons in zijn welwillendheid sinds onheuglijke tijden schenkt.«
Maria Treben heeft zich als één van de belangrijkste pioniers
van de kruidengeneeskunde een plaats in de geschiedenis
veroverd. Velen vereerden haar als een heilige. Zij hield zich
haar leven lang met geneeskruiden bezig en probeerde haar
ervaringen met zoveel mogelijk mensen te delen.

Na al de jaren is de populariteit van Maria Treben en haar
werk niet gedaald. Haar boeken zijn door de gegroeide belangstelling voor alternatieve geneeskunde nog steeds actueel.
In haar belangrijkste werk »Gezondheid uit de apotheek van
God« worden 31 kruiden, hun genezende krachten, en hun
mogelijke toepassingen in de vorm van thee, tinctuur, pap,
bad of sap, beschreven.
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Getuigenissen van
Genezingen door de
raadgevingen van Maria
Treben in haar boek
»Gezondheid uit de
Apotheek van God«
96 pagina’s, met 4 pagina’s in kleur
Euro 14,90
Paperback, formaat: 20,8 x 29,2 cm
ISBN 978-3-85068-225-1

Maria Treben
Dit boek is een verzameling van honderden getuigenissen van mensen, die daadwerkelijk geholpen werden door zorgvuldig de adviezen op te volgen uit de geneeskruidenbestseller »Gezondheid uit de apotheek van God«. De uitgave van dit
boek, dat beide delen van het Duitse boek »Heilerfolge« omvat, is bedoeld als een
stimulatie voor iedereen, die via de weg van geneeskrachtige kruiden naar een
gezonder leven streeft. In vele brieven worden opvallende genezingen door geneeskrachtige kruiden vermeld van mensen, die soms alle hoop hadden opgegeven.
Aan het einde van het boek staat een trefwoordenregister van alle mogelijke kwalen
en ziektes, waarin de gebruiker aan de hand van een woord direct naar een bepaalde pagina in het boek verwezen wordt, waar deze kwaal of ziekte behandeld wordt.
Daardoor is dit boek ook een praktische handleiding en een ideale aanvulling op
het eerder verschenen »GEZONDHEID UIT DE APOTHEEK VAN GOD«

www.ennsthaler.at

Wolfgang Wirth

Ana Maria Lajusticia Bergasa

Ana Maria Lajusticia Bergasa

Weefseltherapie – Aloëtherapie –
Therapie met agaven. Het keerpunt in
de geschiedenis van talrijke ziekten

Er bestaat een direct verband
tussen gebrek aan magnesium,
toename van artrose, hartinfarcten,
kanker en vele andere moderne
gezondheidsproblemen!

Een succesvolle behandeling
volgens de nieuwste inzichten
van de biochemie

Genezen met Aloë

88 pagina’s, met 6 pagina’s in kleur
Euro 14,90
Paperback, formaat: 20,5 x 29,5 cm
ISBN 978-3-85068-274-9

Met dit boek worden nieuwe geneesmethodes resp. therapieën voorgesteld, die in
westelijke industriestaten onbekend zijn,
maar die in andere landen reeds hun waarde
bewezen hebben en daar ook in de academische geneeskunde geïntegreerd werden.
Het betreft de weefseltherapie en de aloë-geneesmethode. Veel patiënten, die geen hulp
geboden kon worden, kunnen nu opnieuw
hopen, en terecht. Wanneer men bedenkt
dat bv. de aloë-therapie het gezichtsvermogen verhoogd, en alle ziektes, die met defecten van het immuunsysteem in verband
staan, beïnvloedt, dan is het zeker niet gewaagd te beweren, dat van een keerpunt in
de biologische geneeskunde gesproken kan
worden.

Magnesium en Gezondheid

102 pagina’s
Euro 13,90
Paperback, formaat: 16,5 x 24 cm
ISBN 978-3-85068-387-6

Welke rol speelt dit element in de stofwisseling van levende wezens?
Er bestaat een direct verband tussen gebrek
aan magnesium, toename van artrose, hartinfarct, kanker en vele andere moderne gezondheidsproblemen. Het speelt een rol bij
alle biologische syntheses, omdat het samen
met de zogenaamde energierijke fosfaatmoleculen complexen vormt. Bovendien heeft
het een functie bij het zogenaamde actieve
transport door celmembranen en daarmee
bij de overdracht van zenuwprikkels, bij de
contractie van de spieren en bij de opname
van bepaalde stoffen in de celkern. Deze
korte opsomming laat al zien, hoe belangrijk magnesium voor het hele organisme is.

Strijd tegen de Artrose

72 pagina’s
Euro 12,90
Paperback, formaat: 16,5 x 24 cm
ISBN 978-3-85068-357-9

Artrose is een slijtage van het kraakbeen,
waardoor gewrichtspijn, ischias, spit en rugpijn ontstaan.
Meestal gaat het om een algemene ontkalking van het skelet, maar het is een secundair gevolg en ontstaat niet door calciumtekort.
Volgens de huidige opvattingen, is artrose
is progressieve en onomkeerbare verslechtering van het skelet. Dat klopt niet helemaal.
Dit negatieve fenomeen kan bestreden worden en achteruitgaan.
Ana Maria Lajusticia Bergasa, in Spanje bekend door haar boeken over dieet en voeding, legt op een wetenschappelijke manier,
maar begrijpelijk voor iedereen, de oorzaken
voor deze aandoening uit.
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Rosina Fasching

Günther W. Frank

Robert Schindele

Het natuurlijke geneesmiddel en
zijn betekenis bij kanker en andere
stofwisselingsziekten

De theezwamdrank. Praktische
handleiding voor toebereiding en
gebruik

Het Superbiomin met de
26 mineralen voor mens,
dier en natuurr

Theezwam Komboecha

Komboecha

36 pagina’s, met 8 pagina’s in kleur
Euro 11,90
Paperback, formaat: 16,5 x 24 cm
ISBN 978-3-85068-233-6

152 pagina’s
Euro 13,90
Paperback, formaat: 16,5 x 24 cm
ISBN 978-3-85068-334-0

Komboecha is al eeuwen een populair volksen huismiddel in Oost-Azië, dat vanwege
van zijn weldoende werking bij stofwisselingsziektes nu ook bij ons bekend geworden
is. Komboecha is, net zoals kefir, een zwam,
die zich ondergronds voortplant en die antibiotische eigenschappen heeft. De medicus
Rudolf Sklenar heeft gedurende meer dan
dertig jaar praktijk de Komboecha met succes gebruikt bij de behandeling van stofwisselingsziektes en andere chronische pijnen,
zelfs bij kanker.

De auteur, Günther W. Frank, 1939 geboren in Eger in het Sudetenland, heeft dit
boek geschreven, nadat hij zich intensief
had beziggehouden met de komboechatheezwam. Zijn adviezen baseren op eigen
ervaringen en onderzoekingen en op die
van derden en op het bestuderen van artikelen uit Duitsland en andere landen, sinds
het begin van deze eeuw. Hierbij gaat hij
vooral uit van actuele, nauwelijks bekende,
wetenschappelijk onderbouwde bronnen
uit het buitenland, waar men de theezwam
grondig onderzocht heeft.

Dit boek beschrijft deze zwam, zijn geschiedenis en zijn verspreiding, zijn werking en
zijn componenten. In het tweede deel toon
ik aan, waarom speciaal in de kankertherapie een antibiotisch middel moet worden
ingezet.

In dit boek staat, wat iedere komboechaliefhebber interesseert: de praktijk. Het is een
must voor iedereen, die komboecha zelf op
de juiste manier wil toebereiden.

Superbiomin

88 pagina’s
Euro 12,90
Paperback, formaat: 16,5 x 24 cm
ISBN 978-3-85068-287-9

Het toverwoord heer Superbiomin. Van dit
wondermiddel neemt Robert Schindele elke
dag een lepel in. Het middel wordt in een
steengroeve afgegraven. Superbiomin is gewoon tot poeder vermalen gesteente! Echter
niet zomaar een gesteente, maar een soort
oergesteente, dat op lava lijkt.
Met het steenmeel Superbiomin van Robert
Schindele uit Neder-Oostenrijk kan men
er zeker van zijn dat men alle mineralen
binnenkrijgt. Want het gesteente, dat in de
steengroeve van Schindele afgegraven en tot
poeder gemaakt wordt, bevat talloze mineralen en spoorelementen. Bovendien moet
erop gewezen worden dat het steenmeel van
Schindele een »zuiver biologisch product«
is.

Franse uitgaven

Maria Treben

La Santé à la Pharmacie
du Bon Dieu

224 pagina’s, met 8 pagina’s in kleur!
Euro 14,90
Paperback, formaat: 16,5 x 24 cm
ISBN 978-3-85068-795-9

Olof Alexandersson

Eau vive

256 pagina’s
Euro 19,90
Paperback, formaat: 16,5 x 24 cm
ISBN 978-3-85068-680-8

Olof Alexandersson

L‘arthrose et
sa solution!

88 pagina’s
Euro 11,90
Paperback,
formaat: 16,5 x 24 cm
ISBN 978-3-85068-358-6

Rosina Fasching

Günther W. Frank

Ana Maria Lajusticia Bergasa

72 pagina’s
Euro 11,90
Paperback, formaat: 16,5 x 24 cm
ISBN 978-3-85068-232-9

248 pagina’s
Euro 14,90
Paperback, formaat: 14,8 x 21 cm
ISBN 978-3-85068-329-6

104 pagina’s
Euro 13,90
Paperback, formaat: 14,8 x 21 cm
ISBN 978-3-85068-390-6

Combucha

Comboucha

Magnésium
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