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Wat zijn
Bach Bloesem
Remedies?
Bach Bloesem Remedies worden gemaakt uit de energie van
Bloemen en Knoppen. De heilzame kracht van deze energie
werd ontdekt door Dr. Edward Bach (18861936). Hij trok de natuur in en ontdekte dat in
bepaalde bloemen en knoppen een energie zit
die dicht bij de energie ligt van de mens wanneer deze in perfecte balans is. Bloesemremedies voegen niets toe, maar halen iets naar
boven, iets tevoorschijn. Wanneer het lichaam
een verlaagd energie niveau heeft houdt het de
kwaliteiten ook tegen. De Bloesem Remedies
maken contact met deze kwaliteiten die wij allemaal in ons hebben.
Laag voor laag Het is als het ware een “ui” die
je pelt. Door het pellen van de ui komt de ware
persoon naar boven die je in het begin was en
die jou jou maakt met zijn eigenheid en kracht!
38 remedies, een natuurlijke geneeswijze
Bach bloesem remedies veranderen negatieve
gemoedstoestanden in positieve eigenschappen. Het zijn 38 remedies gemaakt van bloemen, planten en knoppen van bomen, welke
allen een geneeskrachtige werking hebben. De
methodiek welke Edward Bach ontdekt heeft is
een natuurlijke geneeswijze en geschikt voor

het hele gezin. Zijn zienswijze was "Behandel
de mens en niet zijn ziekte". Zijn bedoeling is
echt geweest om een eenvoudig “zelfhulpsysteem” te ontdekken welke voor een ieder toegankelijk is.
Veilig, doch geen vervanging voor medische
behandeling Innemen van Bach Bloesem Remedies is veilig en kunnen naast medicijnen
gebruikt worden. Bach bloesem remedies zijn
trillingen. Het is geen plantenextract maar de
trilling verkregen door middel de combinatie
van bronwater en zon. Bach bloesem remedies
dienen niet ter vervanging van medische behandeling en het is altijd noodzakelijk om uw
arts te raadplegen.
Zelfhulpsysteem, makkelijk te leren en te gebruiken Omdat het om een “zelfhulpsysteem”
gaat is het gemakkelijk om het te leren gebruiken. Voor jezelf, je gezin en de mensen om je
heen. Ook in een praktijk kan het net dat steuntje geven dat nodig is voor de cliënt om te kunnen groeien.
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