
Ondersteuning van kleefkruid 
Kleefkruid - Galium aparine  

Kleefkruid is een prachtig plantje met 
hele fijne haartjes, waardoor het aan 
mensen en andere kruiden vast blijft 
kleven. Dit kruidje ziet er zo luchtig 
uit, door haar open structuur en wijde 
bladeren, ontstaat er veel lucht tussen 
en zal het andere planten niet 
verstikken. Kleefkruid bezit een hoog 
gehalte aan silica of silicium. Een 
mineraal dat in onze lichaam een 
belangrijk functie bekleed bij de 
structuur, steun en stevigheid, zoals 
botten, haar, nagels en bindweefsel. 
Het verhoogd de productie van witte 
bloedlichaampjes en helpt gifstoffen 
via lever en blaas af te voeren. Het 
helpt beschadigd haar te voeden en 
heeft een positieve werking op het 

lymfesysteem, blaas en lever en is bloedzuiverend. Het heeft een reinigende werking en zorgt dat 
afvalstoffen en overtollige vocht uit het lichaam verwijderd wordt. Het werkt als een natuurlijke 
deodorant en helpt bij abcessen en huidaandoeningen. Kleefkruid kan je gewoon eten en doet het goed 
bij salade of bij spinazie.  
Boeren gebruikte kleefkruid om de melk te zeven en insecten bleven achter in het kruid, ook hielp het 
bij een natuurlijk stremsel van de melk en kippen krijgen sterke eierschalen door kleefkruid te eten. 
Ik laat me meevoeren met kleefkruid naar binnen en merk een kurkendraaiend effect dat door mijn 
lichaam heen gaat. Het lijkt daar net zilveren vonkjes af te staan die verder in mijn lichaam dringen en 
een soort van elektrische energie wil verspreiden die naar de lichaamsdelen gaat, maar ook naar de 
zenuwbanen, alsof het daar de elektrische stootjes van de zenuwen activeert. 
Ik word en vrij en open,  het helpt mij om vrolijk en opgewekt te zijn en plezier te maken in mijn leven.  
Het geeft mij ook zekerheid en zorgt dat ik minder kan twijfelen. Dit kruidje werkt op de zonnevlecht en 
zorgt dat je meer zon naar binnen kan halen. Het geeft je een bevestiging dat je op de juiste weg bezig 
bent en helpt je licht en luchtiger naar een probleem te kijken. Je kan makkelijker hoofdzaak van 
bijzaken onderscheiden en krijgt overzicht op het groter geheel. Hierdoor zorgt het dat je veel lichter in 
het leven stapt. Denk niet zwaar, maar creëer licht. Dit kruid vraagt om souplesse, het kan jou die 
soepelheid bieden. Blijf groeien en blijf open, dan geeft het een duwtje in de rug om verder te gaan . Het 
geeft je steun, om de juiste koers te vinden. Oplossingen zijn zo makkelijk als je de weg vind die je moet 
gaan. Ga vooruit en ontvang de ondersteuning, dan zullen problemen opgelost worden en van je 
geholpen worden in je vooruitgang. 
 



 


