ONDERSTEUNENDE VOEDING/OLIEN/PLANTEN/SPECERIJEN/BACHBLOESEMS VOOR DE 7 HOOFD-CHAKRA'S

1e chakra:
Eiwit-rijk voedsel, geitenkaas, eieren, ongebrande, verse amandelen, granen, haver, bruine rijst, rood fruit, aardbeien, rode bessen, kersen, tomaten.
Lievelingseten uit de kindertijd kan het gevoel oproepen aan een tijd waarin het leven op aarde als veilig en zorgeloos werd ervaren.
Planten: Valeriaan, lindebloesems, vlier.
Specerijen: Gember, kalmoes
Bachbloesems: Clematis, rock rose, sweet chestnut
Aromatische Oliën: Kruidnagel, Rozemarijn, Cipres, Ceder 

Liever niet: (varkens)vlees, rood vlees, koemelk

2e chakra:
Verse fruit- en groentesappen, vis, zeewier, zoet (liefst oranje) fruit: sinaasappels,  citrusvruchten, meloenen, zoete aardappelen, wortelen, pompoenen, koudgeperste lijn- en olijfolie. 
Gerechten die de herinnering aan leuke, plezierige tijden in zich dragen.
Planten: Brandnetel, duizendblad, peterselie
Specerijen: vanille, peper
Bachbloesems: oak, olive, pine
Aromatische Oliën: Sanderhout, mirre, bitter orange, peper, vanille

Liever niet: verhitte dierlijke vetten

3e chakra:
Koolhydraat-rijk voedsel, onbespoten, biologische granen, koudgeslingerde honing.
Voedsel dat goed is tegen leverklachten, zoals groene groenten en eten dat de spijsvertering ondersteunt. Eieren, zonnebloem- en olijfolie, stroop, ananas, citroenen, grapefruit en bruine rijst.
Planten: Venkel, kamille, jeneverbes
Specerijen: kardemom, anijs
Bachbloesems: impatiens, scleranthus, hornbeam
Aromatische Oliën: Lavendel, kamille, citroen, anijs

Liever niet: geraffineerde suikers en geraffineerde granen, zetmeelproducten

4e chakra:
Onbespoten, biologische, zongerijpte groene (blad)groenten, peulvruchten en kiemen.
Kleine hoeveelheden wijn, spruitjes en andere groene groenten, magere geitenkwark.
Planten: Haagdoorn, tijm, melisse
Specerijen: Saffraan
Bachbloesems: Red chestnut, willow, chicory
Aromatische Oliën: Roos, jasmijn, dragon

Liever niet: blikgroenten, bewerkte groenten, gezouten voedsel

5e chakra:
Gemakkelijk doorslikbare voedingsmiddelen. 
Onbespoten, biologisch, zongerijpt fruit. Blauwe bosbessen, bramen, rode kool, druiven en pruimen.
Planten: Pepermunt, salie, klein hoefblad
Specerijen: Steranijs, kruidnagel
Bachbloesems: Mimulus, agrimony, cerato
Aromatische Oliën: Eucalyptus, pepermunt, kamfer

Liever niet: aangezoete vruchtendranken in blik of pak, frisdranken

6e chakra:
Voedsel dat vers en proteïnerijk is en waaraan niets is toegevoegd (zuiver en biologisch).
Kruidenthee, cafeïne-vrije reformkoffie, bronwater
Planten: Sint-Janskruid, spar, ogentroost
Specerijen: Kurkuma, laurier
Bachbloesems: Crab apple, vine, walnut
Aromatische Oliën: Kajapoet, citroengras, viooltje

Liever niet: koffie, chocola, alcohol, tabak, leidingwater

7e chakra:
Vasten is het voedsel voor de geest. Af en toe vasten reinigt het bloed, geeft ons een licht gevoel en maakt dat de geest vrijer kan bewegen.
Reinigingskuur gecombineerd met meditaties en speciale lichaamsoefeningen (onder begeleiding) 
Planten: -
Specerijen: -
Bachbloesems: White rose, white chestnut
Aromatische Oliën: Wierook, rozenhout

Liever niet: ongezond/fanatiek lijnen, niet-eten uit protest (anorexia)



