
AARDE	ELEMENT	VAN:	
• 18	januari	t.e.m	4	februari 
• 18	april	t.e.m	3	mei	 
• 20	juli	t.e.m	6	augustus	 
• 21	oktober	t.e.m	7	november 

Het	AARDE	element	is	een	overgangsperiode	waarin	we	ons	voorbereiden	op	het	volgende	seizoen.	De	energie	is	gunstig	voor	een	grote	
schoonmaak	van	huis,	lichaam	en	geest.	Matig	je	voedsel	en	gebruik	producten	die	het	uitscheiden	van	afvalstoffen	bevorderen.	Met	
weinig	moeite	verdwijnt	dan	ook	het	gewicht	wat	je	eventueel	bent	bijgekomen.	
	
AARDE	element	zorgt	voor	vertering	van	voedsel	
Deze	tijd	is	verbonden	met	de	energie	van	de	maag,	milt	en	pancreas.	De	maag	zorgt	voor	vertering	van	voedsel	en	van	alles	wat	je	mee	
maakt.	Sommige	zaken	kunnen	dan	ook	zwaar	op	de	maag	liggen.	De	milt	is	een	onderdeel	van	ons	afweersysteem	en	wordt	belast	als	we	
veel	piekeren.	Dit	kan	concentratie	en	allergieën	veroorzaken.	De	pancreas	zorgt	voor	de	glucosestofwisseling.	
	
AARDE	element	en	voeding	
Het	aarde	element	heeft	behoefte	aan	een	zoete	smaak.	Als		we	ons	niet	lekker	voelen	eten	we	graag	zoetigheid.	Het	weg	eten	van	onze	
emoties	is	belastend	voor	het	aarde	element.	Beter	zou	het	zijn	om	zoete	groenten	als	wortelen,	bietjes,	pompoen,	zoete	aardappel	te	
eten.	Zij	voeden	het	aarde	element.	Koude	salades	zijn	zeker	in	de	winter	af	te	raden.	Warme	groentesoepen		zijn	beter.	Ook	in	de	zomer	
is	de	combinatie	koud	en	warm	uiterst	belangrijk!!	
Bij	iedereen	met	overgewicht	zit	er	een	spanning	in	het	aarde	element.	
	
Hoe	uit	het	AARDE	element	zich	
Het	aarde	element	is	zichtbaar	in	het	gezicht	door	bijv.	rode	wangen,	acne,	toxines	in	de	huid,	vervuild	bindweefsel	waardoor	
ouderdomsvlekken	ontstaan	en	verslapping.	In	het	lichaam:	cellulitis,	vocht	vasthouden,	verzakkingen,	diabetes,	maag-	en	milt/pancreas	
problemen.	
	
Waar	gaat	de	aandacht	naar	toe	in	de	behandelingen.	
In	deze	periode	maakt	ik	gebruik	van	de	AARDEproducten	en	zijn	vooral	de	gezichtsverzorgingen	en	lichaamsbehandelingen	met	
lymfedrainages	om	de	afvalstoffen	af	te	voeren	van	belang,	Er	wordt	extra	gewerkt	op	de	accupunctuurpunten	en	meridianen	van	maag	
en	milt.		
	
Met	het	chromalicht:	
Met	kleur	en	licht		kan	je	het	lichaam	op	een	diepere	energetisch	niveau	helpen	om	de	afvalstoffen	kwijt	te	raken,	en	werkt	dit	op	de	
stofwisseling.	Het	licht	stimuleert	de	organen	om	beter	te	functioneren	waardoor	ze	alles	wat	overbodig	is	goed	op	kunnen	ruimen.		
Ouderdomsvlekken	zijn	een	duidelijk	signaal	dat	er	vervuiling	is.	Er	zijn	verschillende	behandelingen	om	te	ontgiften.	Ik	stem	het	



persoonlijk	op	uw	af.		
Als	we	niet	goed	verteren	hoopt	alles	op	en	vind	er	stagnatie	plaats.	De	essentie	van	een	gezond	lichaam	en	geest	is	energie	die	
blijft	stormen	

. 	
	
Belangrijk om tijdens de Aarde periode een zuivering te doen.	
	
DETOX VOOR EEN COMPLETE INWENDIGE REINIGING 
Nu dus een mooie tijd om plaats te maken. Er zijn vele manieren om dat te doen. Een eenvoudige manier zijn de Phytocure DETOX 
ampullen met kruidenextracten Het verhoogt de drainage, stimuleert het metabolisme, heeft een zuiverende werking op lever, 
blaas, nieren en maag, anti cellulitiswerking, geeft een platte buik en zuivert de huid, terwijl de Flow op de lymfecirculatie inwerkt en 
zuivert. 

Tip:  

	



	

• Belangrijk om 2x per jaar een intensieve reinigingskuur te doen van minstens 40dagen tot 60 dagen, dit geeft te maken om 
de lever voldoende te ontlasten. Volg de energetische kalender en doe telkens tijdens de gele periode nog een extra kuur 
van 20 dagen met Resium of Detox+ Flow. Tijdens de kuur je lichaam ondersteunen met vitaminen en mineralen. 

• Voedingstips volgens het seizoen, ideaal om nu veel witte groenten te eten ( prei, pastinaak, knolselder, aardpeer, ...) 
• Kies er in deze periode voor om voedingsmiddelen als koffie, alcohol, suiker, veel koolhydraten, zuivel te matigen. Of kies er 

1 of 2 uit om die even helemaal niet te gebruiken.  
• Eet voldoende afwisselende soorten groeten (meer dan 200 gr.)  
• Drink bijv. de kruidenthee van en neem geregeld voet- of ligbaden met ALGUESSENCE BAIN Régulatrice/ Normalisante 

of afgewisseld met de SELEXTREME.  
• Neem een VITALITY KUUR samen met FEELGOOD (magnesium, vit.B + Taurine) + VITAMINE D Drink voldoende water 

(niet te koud) en eet na het avondeten niet meer.  
• En misschien voor u schokkend, maar blijf wel vet gebruiken in de vorm van roomboter, olijfolie en sesamolie. Het gebruik 

van goede vetten is essentieel voor onze gezondheid.  
 
Een vastenperiode wordt al van oudsher gedaan en is geen straf. Je kunt voldoende goede producten eten die je juist een 
voldaan geven. 
Het  resultaat is dat je je lekker in je vel en fris in je hoofd voelt.  

Ondersteunende leefstijl 
Het lichaam heeft het meeste baat bij een leefstijl waarbij gifstoffen zoveel mogelijk worden vermeden en de dagelijkse 
ontgiftingsfunctie wordt ondersteund. Zo voorkom je – zoveel mogelijk - dat gifstoffen zich ophopen.  
Een paar algemene tips: 

• Drink voldoende zuiver en levend water 
• Kies voeding van voornamelijk biologische oorsprong 
• Beweeg dagelijks buiten, bij voorkeur in de natuur 
• Zorg voor een goede darmfunctie (darmwand en darmflora) 
• Mijd kant-en-klare voedingsmiddelen die rijk zijn aan additieven 
• Kijk uit met belastende genotsmiddelen als koffie, alcohol en roken 
• Mijd gifstoffen in verzorgingsproducten, cosmetica en schoonmaakmiddelen. 

Ik geef u het nodige advies ivm zuiveringskuren, er worden ook persoonlijke kuren samengesteld volgens de behoefte van 
uw lichaam. Uw lichaam zal u dankbaar zijn. Ook bij gewrichts -en spierpijn, ontstekingen, huidproblemen, allergie, na 
operatie, chemo, vermoeidheid...	

		

	 


