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Laat je de zaken in
de juiste verhoudingen zien
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We moeten zeker aan de bloesem van de wilde appel denken bij personen met een overdreven drang naar netheid. Hun afschuw voor allerlei
onreinheden en alles wat voor “vuil” doorgaat kan soms ontaarden in een
echte schoonmaakwoede. Het huis moet meer dan nodig is, van boven
naar beneden gepoetst worden, er mag zeker geen vaat op het aanrecht
blijven staan en alles moet onberispelijk proper zijn. Soms is er een huiveringwekkende afkeer voor insecten, bacteriën en virussen. Of is men zo

bang voor een besmetting dat het ondenkbaar is te drinken van het glas
van een ander, iemand een kus te geven of van een openbaar toilet gebruik
te maken. In negatieve crab apple-toestand voelt iemand zich soms snel
uitwendig of innerlijk vies. Dit kan zich uiten in veelvuldig de handen
wassen of meermaals douchen per dag. Een paar onschuldige pukkeltjes
of een huidaandoening kan hen al vervullen met afschuw voor zichzelf.
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Men mag ook denken aan crab apple bij mensen die zoveel aandacht hebben voor bijzaken en kleinigheden dat ze door de bomen het bos niet
meer zien. Door zich obsessief blind te staren op details, is het mogelijk
dat ze volkomen van hun stuk zijn of zelfs de slaap laten om een onbenulligheid op het werk of in huis dat niet in orde is. Anderen kunnen zich
zodanig verliezen in overmatig ordenen en klasseren, dat het geheel uit
het oog wordt verloren.
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Dankzij de remedie op basis van de appelbloesem, laat iemand zich niet
meer door kleinigheden ontmoedigen en ziet hij de zaken in de juiste verhoudingen. In plaats van zich nodeloos te concentreren op details en tijd
te verliezen in mateloos ordenen, krijgt men meer gevoel voor samenhang
van een hogere orde.
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als men op een overdreven manier bang is voor bedorven voedsel, voor
een mogelijke besmetting
bij overdreven afkeer of angst voor insecten, bacteriën, virussen
als men overdreven aandacht heeft voor bijzaken en onbenulligheden
en daarbij de hoofdzaak uit het oog verliest
bij een “muggenzifter”, als men zich teveel bezig houdt met details en
met onnodig ordenen
bij huidaandoeningen als acne, eczema, psoriasis, herpes… als het
geestelijke beeld overeenstemt met dat van crab apple; eventueel nagaan of agrimonie daar ook bij past
ter ondersteuning van een vastenkuur
voor het bestrijden van een kater
voor het bestrijden van neveneffekten van chemotherapie, antibiotica,
vedovende medicijnen
voor het bevorderen van de uitscheiding van gal- en niersteentjes, als
het geestelijke beeld overeenstemt met dat van crab apple

