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’T WENT ZO EEN ELEMENT
Marijke en Tessa grijpen in hun
boek voor de onderbouwing van
hun visie terug op de ayurveda en
zetten deze denkbeelden om naar
onze Westerse belevingswereld.
Het opvallende hiervan is dat het
Northridge-effect als denkbeeld dus
eigenlijk al enige eeuwen bestaat.
Marijke en Tessa baseren zich onder
meer op de ayurvedische en Chinese
Vijf Elementenleer. De elementen
worden samengevoegd tot drie constituties, waaruit iemands geestelijke en fysieke gesteldheid is af te
leiden. In de ayurveda heten deze
Vata, Pitta en Kapha. Zij noemen ze
hert, tijger en olifant.
U leest waaraan ze te herkennen
zijn, hun fysieke verschijning en
aan hun psychologische gedragingen. Tot welke constitutie behoort
u zelf? Waaraan herkent u of een
constitutie uit balans is? Wat kunt u
daaraan doen? Wat zijn hun geheimen? Waarin blinken ze uit? Waarin
zijn ze onuitstaanbaar? Welke voeding is goed voor ze? Welke gevaren
lopen ze? En is iedere constitutie
gevoelig voor specifieke klachten of
kwalen?

METHODE DENOLLET
Wederom blijkt dat empirische
kennis steeds meer onderbouwing
krijgt vanuit de reguliere wetenschap. Toen jaren geleden de psycholoog Johan Denollet werkte aan
de universiteit van Antwerpen, viel
het hem op dat patiënten die een
hartaanval hadden gehad en een
goede psychologische “immuniteit”
bezaten, een grotere kans op overleving hadden dan mensen met een
negatieve kijk op hun constitutie.
Zelfs al hadden die laatsten een minder zware aanval gehad.
Hij stelde vast dat er iets fundamenteel verschillend was tussen beide
groepen en wilde dat via metingen
dit in kaart brengen. Denollet is nu
verbonden aan de Universiteit van
Tilburg als professor in de medische psychologie. Hij ontwikkelde
een internationaal geaccepteerde
enquête van 14 vragen, waarmee hij
deze patiënten kan indelen in drie
groepen. Het blijkt dat zijn enquête
een krachtig medisch instrument
geworden is bij het voorspellen van
hart- en vaatziekten.
De methode Denollet is niet de eerste poging om persoonlijkheid en
emoties te verbinden aan ziektebeelden. Begin jaren zeventig is dit
ook al eens gedaan en men kwam
toen ook uit op drie constitutiegroepen.

benaderen. Het boek van Marijke en
Tessa is daarbij een goede leidraad
voor de consument die gezonder wil
leven, en zeker ook voor de therapeut die hem daarin begeleidt.

MBOG-TROFEE 2005
Op
1
oktober
heeft
de
Maatschappij ter Bevordering van
de Orthomoleculaire Geneeskunde
(MBOG) de Trofee 2005 uitgereikt
aan Marijke de Waal Malefijt. De
MBOG heeft deze prijs aan haar
toegekend vanwege haar verdiensten als diëtiste en pionier
op het gebied van de orthomoleculaire gedachte in Nederland.
Bovendien zet Marijke zich enorm
in om krachten op dit gebied te
bundelen en kennis over te dragen.
De prijs wordt sinds
1996 uitgereikt
aan iemand die
een
bijzondere bijdrage
heeft geleverd
aan de orthomoleculaire
geneeskunde.
De trofee is een
bronzen beeldje dat
Linus Pauling voorstelt: de grondlegger
van de orthomoleculaire geneeskunde.
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DRIE CONSTITUTIES
Marijke en Tessa brengen al deze
‘nieuwe’ reguliere ontdekkingen in
een leesbaar boek, voor iedereen
die zichzelf voorneemt bewust een
gezonder leven te leiden. Het is
daarbij van belang dat men inziet
dat een gezond leven zich niet alleen
beperkt tot gezonde voeding en
beweging. Iemand heeft ook inzicht
nodig in zijn constitutie. Ook de
manier waarop wordt gereageerd op
prikkels van buitenaf en hoe iemand
communiceert met zijn omgeving
zijn daarbij belangrijk. Pas als met
al die zaken rekening wordt gehouden zal men echt een gezond leven
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