Over kruiden gesproken.
EenvoordrachtdoorEdith Moereels.
Vrijdag 24 juni 1997 werd een heuglijke dag
voor Klorortl. De eerste "echte" voordracht
over kruidenwerd eensucces,zowelwat beftefl
deoplamstals wat de kwaliteit van de geleverde
informatie betreft. Mevrorw Edith Moereels,
biologe en planthndige gaf er op een heel
bijzonderemanierhaar inzichtenweeroverhet
plantenrijk en de mogelijkhedenom ze te
betrekkenby het opbotwen von een nieuwe
harmonieingevalvanziehe en onbehagen.
ï4'egevenhier eenbeperktverslagvan wat we
hebbenmogenbeluisterenen beHjken.
aa

Een plant bestaatuit verschillendedelen. \Me
onderscheidende wortels, de stengelmet de
bladeren en de bloemen. De uiteindelijke
vnrchtenbehorentot eenandergebiedomdatze
gaanontwilftelen dan de
andereeigenschappen
moederplant.
Elk deelheeft eenapaÍtefunctie. Zo dienende
wortels voor de opname van mineralen, de
bladerenom middelshet bladgroensuikersen
zetneelte vormen,dat dient als voedingvoor de
plant.De bloemengaaneenovergangvoÍmenen
nemeneenafinijkendevonn en kleur aanvan de
rest van de plant. ln feite zijn de bloemen
vervormdebladeren.Zij bevattende aanzettot
devnrcht.
De vnrchten"ten slotte, behorentot een ander
gebied en beschikken oveÍ
andere
eigenschappen.
Als mensen zijn we aftankelijk van onze
omgevingom in leven te blijven. We kunnen
geenmineralenomzettenin voedselvooÍ onze
cellen. We etenplanten,vnrchtenen vleesvan
dieren. Deze laatste zijn op hun minst ook
aangewezen
op de plantenom hun weefselsop
te bouwen.
Het verschil bij de plantur tussen kruid en
onkruidligÍ vooral in het gebruikdat we er van
maken.Tochzijn er plantendie veel nuuigerzijn
danandereom onste voedenen hannoniein ons
levente brengen.
Ons lichaamkrijgt een signaalvan het voedsel
en ganeeskraohtige
kruiden zenden een zeer
krachtig signaaluit. Nochtansdient dat signaal
niet noodzakelijk krachtig te zijn. Zo is het

slgaal dat eenhomeopathischmiddel uitzendt
ook effectief al zitten er weinig of geenstoffen
in. Het effect is meer psycisch en datzelfde
pschyohischeeffect komen we ook bij de
kruidentegen.
We hebbendustweefactorenin eenplant:
- de dynamiehdie leidt tot genezingen
- de inhoudvan signaalstoffen.
De dynamiek.
Deze dragerskunnen veschuivenbinnen het
plantenlichaam.
Zo kunnen eigenschappenvan de bloemen
verhuizen naaÍ de bladeren zoals bij de
lipbloemigen bijvoorbeeld zoals thijnr, salie,
rozemarijnen basilicum.
Hetbladheeftde etherischeoliën ontvangenvan
de bloemen.De bladerenbevattenveel water,
zodat de stoffen zich bevindenin een waterig
element.

Bladeren

eigenschappen tussen de
De
verschillende
planundelen zijn uitwisselbaar, verschuiJbaar en
larnnen elkaar overlappen.

Er bestaateen verbandtussende psyche, de
opvoedingdegezondheiden de etherischeolien
in dat waterachtigelement.
Bij de schermbloemigerldie allen met lucht
gevulde holten bevatten, worden de zaden
gebruikt. De elementenvan de bloem zijn hier
verhuisdnaarde vnrchten.Vertegenwoordigers
vandezegoep zijn KaÍ\'ij, Engelenkruid,Dille.
Het elementlucht is hier volop aanwezigzodat
de toepassingzich verwijst naaÍ winderige
ingewanden.
Bij gebruikvan zetueel krijgen we
gisting en gassen.De vertegenwoordigers
van
deze groep worden dan ook gebruikt in
combinatiemet koolhydraten.

vol blad.Staatde plant in de schaduw,danheeft
ze een ingesnedenblad. (Waarschijnlijk
is dit een

Inhoudstoffen.

De Brandnetelschenktons eenprachtigehuid.
Hij is bloedzuiverenden ontzurend.Hij bevat
veel ijzer en is daarom gunstig bij de
bloedvorming.
W a,jnlooistoffenen - caroteenaanwezig.
De zadenhebbeneenverjongendeffect.
- 50 g zadenop 314liter goedewitte wijn 20
dagenlatenfiekken.

Als werkzameinhoudstoffenkunnen we zeer
veel soorten onderscheiden.De voornaamste
groepenzijn:
- bitterstoffen met sanentrelkende werking;
vooral de smaakis hier van belang;de stoffen
moetenin contactkomenmet de smaakpapillen
en worden dus toegediendonder de vonn van
sap,tinctuur,thee;
- Iooistffin;nJ zrin ook samenfekkenden
bewarend"afsluitend;àj njngunstig bij te open
toestandanen schermenaf;
- slijmstofen; zoalsbij Heemsten Lijnzaad;zij
werkenop de ademhalingswegen;
- saponine (zeepstoffen); aanwezig bij
zeepkruid; schuimende inhoudsstoffen die
helpenanderestoffenop te lossen;
- elherischeolien; bv thijm en eucalyptus;zij
werkenantiviraalen zijn daaromaangewezen
bij
verkoudheden
enz,;

lapsus)

Dezeplant kan volledig wordengebruikt.
De bloemblaadjes
bevattenflavonoïden,zij àjn
bruikbaarin de keuken.
De bladerenbevattenbitterstoffenen zijn eetbaar
als sla.
De wortelis aangewezen
voor stimulerenvan de
afscheidingvan gal, speeksel,pancreassappen
enzovoort. De inhoudsstoffen ontzuren en
ontgiften.
Brandnetel.

Kamille.
We komen deze plant tegen op bouwplaatsen
waaÍze probeertde grondte harmoniseren.
Zijbent zeerfijne blaadjeswaaÍtussenhet licht
kan spelen. Het is dan ook een kuid dat
wolijkheid brengtin duistereperiodendoor de
werking op het zenuwstelsel en de de
spijsvertering.Het werkÍ tegen krampachtige
toestanden.
We gebruikenslechtséén aspectvan de plant
namelijkdebloem.Dezeis te onderscheideÍl
van
de Valse Kamille door de holle bloembodem.
De bloembevatetherischeoliën.
Het uitrvendiggebruikkunnen\ile toepassenop
de huid tegenjeulq uitslagen eczeem.
Kamillezafii,

- vitaminen; bevinden zich meestal in de
vnrchten (vit. C); toch vit. A in wortels; vit. B
ondersteunthet zenuwstelsel;
- mineralen;magnesium(Mg) zit in alle planten
alskemvanhetbladgroen;het is detegenhanger
vandei$zefteminonzehemoglobine;mineralen
ontslakkenen ontgiften.

Enkeletypischekruiden.
Paardebloem.
De Paardebloemstaatin het licht en heeft een

- 59 bijerwas;
- 40 ml kamille-olie
- 1/zliter olijfolie
- 60 g bloemetjes
De bloemetjes2 à 3 dagenlaten trekkenin de
olijfolie. Daarna 2 uur laten trekkenau bain
marie enzeven
Aan de nogwaftneolie de 5 gramwas,lamilleolie en I0 ml warmwatertoevoegen.
Tijdens het aftoelen bestendigomroeren met
hloppertot zich eenvastemassavormL
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Eilc

beteresmaak.

Bij de Eik gebruiken we de schors van de
zomereikmet kortgesteeldblad en langgesteelde
vnrohten. Deze schors is enkel bruikbaar in
kleine stukjes gesneden.Zij bevat looistoffen
en.Zii worden
eigenschapp
met samentretÍ<ende
gebruiktbij wondenen inwendigtegendiarree.
Ook bij moeilijt*redenmet retinentie( bed en
broek- plassen),verhardeklieren (omgekeerd
effecF omslaganmaken de klieren zacht)1in
de
enverlogen
reduceren
zij deontste6ng
werlcelijlrheid
en weinig eetlust(inwendig
drukin hettymfevat)
gebruik)brengenzij eenoplossing.
keelen zweetvoetenkunnanook
Eengeihriteerde
behandeldwordendoormiddelvan Eik.
Van de schorsmakenrile eentincturu.

De mogelijkheidbestaatom de harmoniserende
met het gietwatertoe te dienen.
eigenschappen
planten
Daartoebrengenwe van bovenstaande
het dynamischegedeelteoveÍ op het water door
het in eenfles in het licht te zetten:eenblaadje
of bloemetjeof een paar zaadjesin een fles
water. Zodra het plantendeelgaat afsterven
verwijderenwe het.
Naderhandgebruikenwe 1/3behandeldwater*
2/3 regenwaterals gietwater.

Duizendblad.

en goed
De spreekbeurtwas een evem,vichtige
Er
beschotwingover kruiden. waten
ovemvogen
zowel elementen uit de antroposofie, de
signotuurleer, de
de
vrijmetselarij,
andere esoterische
elemeníenleer en
benaderingenin terug te vinden.
De reacties van het publiek waren opvallend
gunstig.Dit stelt diegenenin het ongeliik,die
menendat een "orthodoxe,wetenschappeliike"
benaderingde enig zaligmakendeis. Er ziin
mogelijkhedenom hetpubliek te boeienzonder
daarom onjuistheden te vertellen. De
is tenminsteevenbelangriikals
begrijpbaarheid
de inhoud en van beide kregen we deze
wijdagavondde volle lading. Beslistiets om een
vervolgte geven.
Eric.

Opnieuwtreffenwe de de fijne blaadjesaan.De
bloeiwijze is misleidend. Het is geen
wel eensamengesteldbloemige
schennbloemige,
(compositae). De bloemen bestaan uit
verschillendebloemetjes.
Er bestaan weinig gftige soorten bii de
iets wat we van de
samengesteldbloemigen,
niet kunnenzeggen.
schermbloemigen
Het licht heeft een groot effect bij het
duizendblad.We vinden er etherischeoliën,
bitterstoffenen glycosiden.Hier gebruikenwe
het kruidgedeelte.De bijnaam soldatenlauid
kreeg het omwille van zijn wondhelende
werking. Het heeft eenvernieuwendewerking
vooral op de bloedvaten,door zijn reinigende
werking. Daaromgebruikenwe het samenmet
Brandnetelof Berh die hier dan als afdrijver
firngeren.

Naderhandwerden nog enkelevragen gesteld
door de talrijke aanwezigen.

Valeriaan.
Van de Valeriaangebruikenwe de wortel. We
maken er een tinctuur, thee of capsulevan of
persengewoonhet saperuit,
Dit lauid is zeer ontspannarden we gebruiken
het dusbij onrusten overspanning.

Landbouw.
Biodynamische
Dezeselectievanlauidenwerd speciaalgekozen
eigenschappan.
omwille van de harmoniserende
De kruidenwordendan ook toegevoegdaande
Zij weerspiegelende kringloop
composthopen.
en brengendaardoor
vanhetjaarendeseizoenen
evenwicht. Planten die op deze substaten
wordsn geteeldbewarenlanger en hebbeneen
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