Ï{AET
Wat heeft NAET (Nambudripad's
Allergie E minatie ïechn ek)
met voeding te maken? Alles
en nlets eigen ljk. Alles, omdat

door rnlddelvan deze techniek
allergische reacties op voeding
kunnen worden geèliminêerd en
niets, orndat een NAETtherapeui
ln eerste lnstantie n ets doet
met de voeding als nutriënt. Er
zu en therapeuten zi n die ook
voedingsdeskundige zijn, maar de
meeste NAET-Iherapeuten komen
uit andere disciplines en hebben
een andere achtergrond,
Waarom dan toch NAET in deze
special over voedjng?
De redên deárvóóris dai êr in rle

afgelopen jaren een behoonjjke
groei is in het aantal allergische
mensen en dan met name
kinderen. ln de afgelopen 15
Iaar worden er steeds Íneer

kinderen gediagnosticeerd met
astma, eczeem, autisme en
voedingsallergieèn. Er wordt

veel onder?oek gedaan naar het
waarom achter deze groei: Wat is
er verandêrd in onze omgeving?
Komi hêt dóór de kwálitêii v.n
het voedsel of door chêmische
oorzaken, door de industria isatie
ofdoorde hoge stress?
Er zijn vee oorzaken gevonden,
maarveel van deze oorzaken
bestaan al vele tjentallen jaren,
maar dat verklaart nog steeds niet
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de enormê groeivan allergische
reactjes in de afgelopen jaren, dus
wat is het dan we ?

Waar men op dit momentsteeds
meer ondêrzoek naar doet is
DNAên de invloed van voeding

hierop: nutrigenomics. Men is
er steeds meer van overtuigd en
onderzoek toont dlt ook aan: niet
alle erfe ijke eigenschappen ?itten
verankerd in het DNA. En DNA kên
worden veranderd door leefstijl
en dan met name door voeding.
n Arnerika wordt op dit rnoment
door een NAETlheÍapeut/

microbioloog/immunoloog
onderzoek gedaan naar de invloed
van voeding, stress, erfelijke
factoren en gezondheid van de
moeder op de gezondheid van
het kind. Zij ontdekte dat de
gezondheid van het kind vanêf
de geboorte tot ongeveer de
tienerjaren direct gereiateerd was
aan de leefstijlvan de moeder
gedurende de zwángerschap- Zij
richtir€ zich in haar onderzoek
speciaal op de rêlêtie tussen
stress en voeding en ontdekie dat
wanneer de moeder een min of
Íneer stressvrije zwangerschap
had en voldoende nutriënten
tot zich nêm, de baby gezond
ter wereld kwam, Mocht er een
sterke negatieve invloed van
genen zijn, zal deze minimaal
tot uitdrukking komen, doordat
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de nutriénten meihyldonoren
worden die bepaa de genen
uitzetten. Dit jn tegenste ing
tot een moeder die gestresi
is en te weinig nutriënien
binnenkrijgt, waardoor de genen
de gelegenheid krijgen zich te
n Duke Univelsity werd
onderzoek gedaan op genetisch
identieke muizen met een
lichtgekleurde vacht. Ze kregen
een verschi end dieet en hei
b eek dat de nakomelinsen door
dlt verschil in dieet een andere
kleur vacht hadden. Dit zette zich
nog generatr'es lang voort, echter,
aan de volgorde van de genetische
code was niets veranderd, wel
aan de bouwstenen en dêt werd
veroorzaakt door e€n dieet bij
de ene sroep muizen dat rijkwas
aan vitamlne 812 (cobalamine)
en vitamine
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lfoliumzuur). Dat

betekent dus dai factoren zoals
stress, maar vooral ook voeding,
epigenomen eenereren die de
genen niet veranderen, maar wel
invloed hebben op de expressie
van die genen, ln het onderzoek

dat zij in haar praktr'jk als NAETiherapeut en voedingsdeskundige
deed, ontdektê ze dat - indien
de moeder bijde eerste
zwangerschap dezelfde leefstiil
had als bij de tweede - het tweede
kind een grotere kans had op
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een slechte gezondheid. De
kinderen die zij in haar praktjjk
behandelde, waren meestal
dê ê s tweede geborenen. n

haar studle had dit betrekking
op 64% van de onderzochte
kinderen. Haêr hvpoihese is, dat
de eerstgeborene de complete
vooÍaad aan belêngrijke
nutriènten dle de moeder in dê
jaren daêrvoor heeft opgespêard
meekrijgt ên dat bij het tweede
kind de voorraêdkamer aanzienlijk
leger ls. Gêdurende de tweede
zwangerschap is de moeder druk
Ínet het eerste kind en is ervaak
meer stress en minder tijd en
aandacht voor de juiste voeding
met voldoende nutriènten. 18%
Van de kindêÍen ln haar studie
zijn eerstgeborenen met een
slechte gezondheid, waarvan de
moeders veel stress ondervonden
gedurende de zwangerschap.
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voeding, stress en negatieve
eÍnoties hebben invloed op de

expressie van genen
epigenomen veranderen direct
de expressie van genen, zonder
het genoom te veranderen,
We hêbben geen contro e ovêr
hoê de genen van de ouders
worden verdeeld, maar we
kunnen bij jongvolwassen
vrouwen we aangeven
wêt de noodzaak is van
stressmanagement en een
gebalanceerd voedingspêtroon,
zodat hun toekomstige kinderen
tegen ziektes beschermd zijn, of in
ieder geval ervoor zorgen dat hun
gezondheid minder ernshg wordt
aangetast.
Als NAET{herapeut kunnen wij
hierin êen groie rolvervulen. We
kunnen onze kennis overdragên
aan vrouwen in de vruchtbarê

leeftijd.

Maarvooral kunnen we ervoor
zorgen dat deze vrouwen zelf
niet Íneer allergisch zijn voor
de belangrijke nutÍiênten in
dê voeding, waardoor deze
nutriènten kunnen worden
opeenomen door het lichaam.
Wanneer we iedereen kunnen
overtuigen van het belang van een
gezond ichaam en de groie rol
die nutriênten daarin spelen en
we moeders voor dle beLangrljke
nutrlénten kunnen behande en
voordat 2e zwanger worden,
zullen êr hêeLveel minder
kinderen ter wereld komen met
eczeem, astma/ darmkrampjes

Want wai doet zo'n allergie,
intolerantje of gevoe igheid
mêt die voedingsstof? ln de
theorie van NAET is Een a ergie
een ongunshge reactiê van
een individu,ln lichame ljk,
Íysio ogisch en (of) psychologisch
opzlcht, op de aanwezigheid van
één of meêr stoffen dle allergenen
worden genoemd."
Die allergenen kunnen
omgevingssioffen zijn,
contactsioffen, emoties of
voedlng. ln alle gevallen kan het
lichaam ziek worden. ln het geva
van een voedlngsallergie komt
daa r

nog iets extrat bij:wanneer

het lichaam de voedingsstof als
een allergeen, êen vijand zlet,
zal het deze voêdlngsstof ook
niet opnemên, maar za het zich
daar onmiddellijk van ontdoen
ofzal het de voedingsstof
ergens opslaan waar het niet
behoort te zijn. Uiteinde ijk
7àl hêi i.haam êên tekort aan
be angrijke nutriénten krijgen en
dat kan dus uiteindelijk leiden tot
hovenstáand vÊrhaal-

Maar ooki doordat het
immuunsysteem verzwakt,
kunnen zich steeds meer
allergieên ontwikkelen. Want
als het lichaam reageertop de
melk die je aan het drinkên bent
en jê eet daarnaast ook iêdere
morgen je broodje plndakaas, kan
hei !ichaam in de war raken en
ook dat broodie, de pinda's of de
boier als een êllergeen gêan zien.
Gelukkig kunnen we met NAET
deze vicieu?e cirkel doorbreken
en ieder allergeen e lmineren,
waardoor de belangrijke
voedingsstoffen weer kunnen
worden opgenomen en de
gêzondheid zich kên hêrstell€n.
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