Wat er in je lever gebeurd
De lever is net als onze darmen erg belangrijk voor ons. Wat is de functie van de
lever: Het bloed filteren van afvalstoffen ontdoen. Gal productie om vetten te
kunnen verteren Vervoeren van zouten en afbraakproducten via het bloed naar
de darmen. Opslag van reserves in de vorm van glucose/glycogeen, vitaminen en
mineralen Galopslag in de galblaas Eiwitproductie voor je lichaam (cholesterol,
bloed, stolling, afweerstoffen).
Hoe werkt dit nu allemaal…. Het komt (met steeds grotere regelmaat) voor dat
bekende en onbekende virussen de lever binnen dringen. Deze virussen
veroorzaken een flinke overlast in je lever. De lever kan dan niet zo goed filteren
als hij hoort te doen. Hierdoor kunnen klachten als temperatuur schommelingen,
gewichtstoename, stemmingswisselingen, schildklier klachten ontstaan.
Bij stress b.v. produceren de bijnieren overmatig veel adrenaline (hormoon en
neurotransmitter. Deze regelt de overdracht van zenuwprikkels). Dit is een
overreactie op stress. Door een te snel leven, te weinig rust etc. Je lever is dan
de redder in de nood!! De overmatige adrenaline slurpt hij snel op, om je te
beschermen. In de lever gebruikt hij oude opgeslagen hormonen om de nieuwe
hormonen onschadelijk te maken. Hierdoor ontstaat een soort hormoon kliekje.
Dit papje, kliekje is moeilijk uit te spoelen door de lever. Als het echt niet lukt,
slaat de lever alles op. Dit opslaan doet de lever ook met gifstoffen of een virus.
Als hij het niet door kan spoelen, slaat de lever op. Deze opslag plaats is bedoeld
voor onze reserves. Niet voor het opslaan van niet op te ruimen stoffen als
virussen, hormonen, gifstoffen etc.
De opslag ruimte wordt kleiner….. Bij een te veel aan opslag, ontstaat b.v.
gewicht toename. Het wil dus niet zeggen dat als iemand mager of slank is er niet
een teveel aan gifstoffen in de lever heeft opgeslagen. Naast in gewicht
toenemen kun je ook last hebben van andere klachten. B.V. eczeem,
fybromyalgie of een traag werkende schildklier… etc. etc.
Kortom een teveel aan OPGESLAGEN gif en rest stoffen zorgt voor een
vertraagde werking van de lever. De lever kan dan zijn werk niet optimaal
uitvoeren. De bekende en onbekende virussen voeden zich daar met de
gifstoffen. Hoera zou je denken. Maar helaas ze voeden zich er mee, maar
scheiden daarna ook weer meer en extra gifstoffen uit. De lever raakt nog sneller
vol! (Epstein Barr is een bekend virus wat zich graag in de lever nestelt).
.

Klein en snel uitgelegd: Door verschillende oorzaken, slaat de lever
afvalstoffen en stoffen die hij niet elders kwijt kan op in de lever. Op de
plaats waar eigenlijk een heerlijke mix van reserves zou moeten liggen. De
opslag plaats voor goede stoffen wordt steeds kleiner. Hierdoor vertraagd
de lever. Hij kan niet snel lekker door werken. De werkers van de lever, de
leverlobjes, zijn overwerkt en te moe om alle gifstoffen er uit te halen.
Functie verminderd, minder doorspoelen, waardoor er bv vet aan de
buitenkant zichtbaar wordt. Of waardoor je bv huidklachten of andere
klachten krijgt.
De huid, ons grootste orgaan, is tevens een orgaan wat goed kan opruimen.
Het onderliggende weefsel is vergelijkbar met de lever. En werkt graag
gifstoffen weg. De kleine deeltjes gif worden door de huid opgeruimd. Als
de lever traag werkt, gaat de huid ook proberen grotere gifstoffen op te
ruimen. Dit gebeurd d.m.v. de lymfe. Om grote delen op te kunnen ruimen
maakt de lymfe meer vocht aan. Zodat er meer weg gespoeld kan worden.
(een deel van gewicht toename kan dus heel goed in de vorm van vocht
zijn).
Wat kunnen we doen?? Als we dikker worden gaan we vaak op dieet. Dit
betekend vaak gezond eten en meer bewegen. Natuurlijk reageert de lever
hier positief op. Het krijgt de kans om stukjes opslag weg te werken omdat
je bij een gezond dieet veel minder gifstoffen binnen krijgt. Wil jij je lever
echt flink ondersteunen, dan is er een goede oplossing… hydrateren,
hydrateren, hydrateren… De lever begint in de vroege ochtend met werken.
Vaak is dit rond twee a drie uur in de nacht. Het is dan nog lekker rustig en
dan heeft hij alle tijd rustig zijn werk te doen. Als we opstaan, zouden we de
lever moeten ondersteunen met spoelen. Flink spoelen. Veel mensen
starten de dag met een uitgeperste citroen of limoen met lauw water. Dit is
heel goed voor de ondersteuning van de lever. Je zou minstens een halve
liter moeten drinken. Sap van pure bleekselderij helpt de lever nog sneller
met het opruimen. Vind je dit niet lekker?? Dan kun je het ook met
komkommer sap proberen. Hoe dan ook, je zou minimaal een halve liter
moeten drinken van een van deze sappen. Liever nog wat meer. Je helpt en
ondersteunt de lever dan enorm om alle gifstoffen uit te spoelen en af te
voeren naar de darmen.

Na dit hydrateren zou je minimaal een uur niets moeten eten. Op het
moment van eten gaat de lever zijn gewone werk weer uit voeren. En stopt
de door spoeling…. Koffie stopt dit proces ook. Stel dit dus ook uit. Wil je je
lever echt reinigen, dan is het wijs om de hele ochtend fruitsap en fris vers
fruit tot je te nemen. We hoeven NOOIT bang te zijn dat we een teveel aan
fruitsuikers binnen krijgen. Fruit is gezond! Is het beste wat je je lijf kunt
geven. De “suiker” waar men over spreekt in veel diëten heeft helemaal
niets t maken met geraffineerde suikers. Het fruitsuiker wordt opgeslagen
in je lever, bij je reserves. Het wordt gebruikt voor o.a. je hersenen om ze
optimaal te laten werken. Wees nooit bang om vers fruit te eten, NOOIT!!
Zeer begrijpelijk dus, dat we et onze detox kuren zo veel vooruitgang
boeken. Darmen schoon en fris. De lever een stuk opgeruimd. Je krijgt een
vitamine bom naar binnen en daar wordt je hele lijf en geest zeer gelukkig
van. Door schone darmen worden voedingstoffen weer met gemak
opgenomen via de bloedbaan in je darmwand. De gifstoffen kunnen
gemakkelijk terg. Je lever spoelt door en ruimt je opgeslagen
gifstoffen op.. Het is een werkelijk feest voor jou. Je energie neemt toe. Ook
zeker de weken na een detoxkuur. Blijf je gezond eten en flink hydrateren in
de ochtend? Dan heb je nog weken, maanden lang profijt van vooruitgang
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