NATHALIE GRAEF
Ik volgde de opleiding tot Herborist aan de
Europese Academie voor Natuurlijke Gezondheidszorg en raakte steeds meer gefascineerd door de kruiden, de natuur en de
preventieve en helende mogelijkheden ervan. Ik vind het nog steeds bijzonder om de
duizenden jaren oude kennis omtrent de
toepassingsmogelijkheden van kruiden ook
uit te mogen dragen.
Daarnaast werk ik als coach/therapeut en
vind ik het een uitdaging om iemand weer in
zijn of haar kracht te zetten wanneer het
leven even niet vanzelf gaat. Ook in mijn
werk als coach/therapeut laat ik me bij mijn
werk graag inspireren door de wijsheid en
troost die de natuur ons aanreikt.

ALGEMENE INFORMATIE
CONTACTGEGEVENS
info@natuurale.nl
 www.natuurale.nl
 0630019358
 Dorpstraat 26, 6099 BJ, Beegden

KRUIDEN

WEER IN VERBINDING MET JE NATUUR

ONKRUID BESTAAT NIET
Wilde planten of kruiden
De wereld om ons heen staat vol met planten
met een geneeskrachtige werking. Planten die
ons kunnen helpen om ziektes te voorkomen
of die het zelfherstellend vermogen van ons
lichaam tijdens een ziekte bevorderen.
Ik vind het een uitdaging om jou te laten zien
hoe ook jouw omgeving vol staat met deze
kruiden of wilde planten. Ik wil je laten ervaren dat onkruid niet bestaat en ik wil je graag
leren hoe je kruiden of wilde planten kunt bereiden en gebruiken.

DOE MEE EN MELD JE AAN

Kruidenworkshops

LAAT JE INSPIREREN
Kruidenworkshops

Kruidenlezingen

Tijdens de kruidenworkshops leer je welke
kruiden je voor welke kwalen kunt gebruiken en hoe je deze kruiden kunt verwerken
tot een culinair gerecht, een verzorgend of
medicinaal product. De workshops staan
altijd in het teken van het seizoen.

Inspiratiewandelingen

Kruidenwandeling

Kruidenwandelingen

Meer informatie vind je op de website

www.natuurale.nl

Tijdens de kruidenwandeling wordt je uitgenodigd eens een kruid van dichtbij te bekijken en hoor je oude volksverhalen. Natuurlijk leer je ook welke kruiden je
voor welke kwalen kunt gebruiken en welke kruiden eetbaar zijn of juist giftig zodat
je voortaan veilig je eigen salade of medicijn kunt maken.

Wat zie jij in een veld met paardenbloemen? Een veld vol met onkruid...of een veld vol met honderden wensen?

