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•	 het	Nederlandstalige	standaardwerk	voor	de	Bachbloesemtherapie
•	 met	uitgebreide	beschrijvingen	en	toepassingen	van	de	38	

bloesemremedies	en	de	eerstehulpremedie
•	 met	de	signatuurleer	van	de	Bachbloesems,	die	het	verband	legt	tussen	

de	groei	en	het	gedag	van	de	bloesems	en	hun	werkzaamheid
•	 met	voor	een	selectie	van	de	correcte	bloesems	een	uitgebreid	

repertorium, vertrekkende van de specifieke klacht én een repertorium 
op	basis	van	trefwoorden

•	 met	bijzondere	aandacht	voor	de	kwaliteitseisen,	correcte	aanmaak	en	
toediening	van	Bachbloesems

• met de filosofie van Dr Bach en een beknopte biografie
•	 geïllustreerd	met	talrijke	kleurenfoto’s
•	 hardcover,	256	pagina’s
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•	bij harde mensen die op een meedogenloze manier en 
zonder medelijden anderen onder de knoet houden

•	bij iedereen die absolute gehoorzaamheid eist, zonder dat 
anderen inspraak krijgen

•	bij mensen die trappen naar hun minderen, maar hun 
meerderen vleien

•	bij de [huis]tiran die regeert met ijzeren vuist
•	bij de ambitieuze zakenman die ‘over lijken gaat’
•	bij de autoritaire chef die beveelt: ‘niet denken, maar doen 

wat ik zeg!’
•	bij de autoritaire vader met ‘ijzeren’ tucht die meent dat hij 

zijn zoon nodig eens moet ‘hard aanpakken’
•	bij mensen die zelf problemen hebben met gehoorzamen en 

bevelen krijgen.
•	bij de zieke die de arts of verpleegkundigen zegt wat ze 

moeten doen
•	bij kinderen die de baas spelen en desnoods hun 

speelkameraadjes aftuigen
•	bij kwalen waarbij een uiterste gespannenheid op de 

voorgrond staat en men wijnstokkenmerken vertoont:
hoge bloeddruk, verharding van de slagaders, stijfheid van 
spieren en gewrichten

•	Vince, de wiskundeprofessor, kreeg het even moeilijk. Eén 
van zijn laatstejaarsstudenten was een natuurtalent. Deze 
student gaf oplossingen voor wiskundige vraagstukken 
waar Vince het zelf moeilijk mee had. Hij vreesde dat hij 
zijn gezag over de klas verloor en demotiveerde de student 
door hem geregeld botweg de klas uit te sturen. Na inname 
van wijnstok besefte Vince dat de mooie ontwikkeling van 
deze student juist de bedoeling is van het onderrichten. Het 
is het grootste succes dat een meester wensen kan! Het is 
een slechte meester die studenten behoudt en die van zodra 
een student dreigt boven hem uit te groeien, deze klein 
houdt uit vrees zijn macht te verliezen.

•	De fotografe Violet kon met een blik van haar ogen aan 
haar klanten laten weten dat de maat vol was. Tijdens 
het bespreken van een reportage verdroeg ze de kritische 
bemerkingen van de klanten niet en maakte hen met weinig 
woorden duidelijk: ‘zo zal het gaan en niet anders!
Te nemen of te laten!’

•	De brandweercommandant, een wijnstoktype in zijn kracht, 
gaf het bevel bij het uitbreken van de brand in de feestzaal:
‘iedereen laat NU alles vallen en gaat naar buiten!’

•	Alle dictators uit de geschiedenis getuigen van gebrek 
aan wijnstokenergie. Tekenend voor het ten koste van 
alles zijn dominantie te doen gelden, was de uitspaak van 
Machiavelli: ‘het doel heiligt de middelen’.
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2e druk, door Ted Gerretzen

	Het Nederlandstalig standaardwerk voor gemmotherapie
	Met een inleiding over wetenschappelijke achtergrond, 
werkingsprincipe en bereidingswijzen
	Bevat 53 monografieën van gemmotherapeutisch 
aangewende knoppen of jonge scheuten
	Met een uitgebreid repertorium
	Geïllustreerd met talrijke kleurenfoto’s
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SUIKER & ZOETSTOFFEN
2e herziene en uitgebreide druk, door Dr. Geert Verhelst

	 Het Nederlandstalig standaardwerk over alle zoete stoffen, 
van natuurlijke suikers tot synthetische zoetmiddelen
	Waarom geraffineerde suikers slecht zijn voor de 
gezondheid en bijdragen tot welvaartsziekten
	Een voorstelling van de natuurlijke, ongeraffineerde 
zoetmiddelen en van het zoete plantje stevia
	Waarom synthetische zoetmiddelen geen ongevaarlijke alternatieven voor suiker zijn
	Verstandig zoeten bij diabetes en overgewicht
	Het belang van de glycemische index [GI] en de glycemische lading [GL] 

ISBN 9789080778405 Uitgever : BVBA Mannavita

GROOT HANDBOEK 
GENEESKRACHTIGE PLANTEN
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	Met een grondige inleiding over inhoudsstoffen, werking en bereidingswijzen 
	Bevat 203 uitgebreide monografieën van geneeskrachtige 
kruiden, gebaseerd op wetenschappelijke literatuur
	Bevat 200 compactere kruidenfiches van minder 
gekende of minder aangewende kruiden
	Met een zeer uitgebreid repertorium
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