q BachbloesemTherapie

BACHBLOESEMS BIJ PLOTSE
ENERGETISCHE VERSTORING:

De eerste hulp remedie (First Aid Essence)

Een remedie voor acute stresserende situaties en andere
noodgevallen, die we eigenlijk steeds bij de hand zouden
moeten hebben in ons medicijnkastje, eerste hulp-koffer
of handtas, is de Eerste Hulp Remedie of First Aid Essence.
Deze synergie van 5 bloesemremdies werd door Dr. Edward
Bach zelf samengesteld om een plotse energetische verstoring of shock op te vangen, waardoor we sneller ons evenwicht en kalmte terugvinden. Ze kan ons ook helpen bij ongevallen en plotse fysieke ongemakken, voor er bevoegde
medische hulp aanwezig is, om tot rust te komen, zodat de
daaropvolgende behandeling met meer succes kan ingezet
worden en het genezingsproces vlot kan beginnen.

Welke Bachbloesems zitten er in de Eerste
Hulp Remedie ?
- Star of Bethlehem (Vogelmelk): om de geestelijke of lichamelijke schok beter te verwerken
- Rock rose (Zonneroosje): helpt bij eventuele paniek, hysterie
of hevige angst tot bedaren te komen en verschaft zenuwsterkte
- Impatiens (Reuzenbalsemien): gaat de overdreven spanning en
irritatie tegen, die kan gepaard gaan met plotse gebeurtenissen
- Cherry plum (Kerspruim): tegen de angst om zijn zelfbeheersing te verliezen en mogelijk tot uitbarsting te komen of iets gewelddadigs te doen
- Clematis (Bosrank): tegen het gevoel “ver weg zijn” of contact
met de realiteit te verliezen, een gevoel dat dikwijls voorafgaat aan
flauwvallen of bewusteloos raken.

tussenpozen tot de shockverschijnselen minderen. Maakt men gebruik van de handige Eerste Hulp Spray, dan kan men per keer 2
verstuivingen onder de tong doen. Naarmate de persoon rustiger
wordt, om de 15 minuten, en nadien om het half uur een slok laten
nemen of 2 maal sprayen.
Als de Eerste Hulp Remedie in een bepaalde periode vaak dient
gebruikt te worden : 4 maal daags 4 druppels of 2 verstuivingen
Bij uitwendig gebruik : Eerste Hulp Crème uitwendig aanbrengen
of kompressen leggen van een oplossing van 10 druppels Eerste
Hulp Remedie op 1 liter water.

Opgepast!
De toediening van de Eerste Hulp Remedie mag geen routine worden! Ze is net bedoeld voor acute stressmomenten en plotse noodsituaties. Indien iemand aldoor naar deze remedie dient te grijpen, zal
ze op den duur geen resultaat meer opleveren en is het aangewezen
om een andere combinatie van bachbloesems te selecteren, aangepast
aan het individuele geval
Bij ongevallen en kwetsuren vervangt de Eerste Hulp Remedie
geen geneeskundige hulp! Ze brengt de persoon wel in een kalme
en energetisch stabielere toestand, waardoor de daaropvolgende
behandeling meer vruchten kan afwerpen.

In welke situaties kan de Eerste Hulp
Remedie ingezet worden?
•

•

•

•
•

•

als ons een stresserende situatie te wachten staat: voor een
examen, voor een tandartsbezoek, voor een ziekenhuisopname.
als men emotioneel uit zijn evenwicht geraakt is: vb. na
plotseling slecht nieuws, na het lezen van een onaangename
brief, na een hevige ruzie….
als men moet werken onder grote spanning: vb. op de
eindredaktie van een krant, op een veiling, op de spoedopname van een ziekenhuis, op de controletoren van een vliegveld
na elk licht of ernstig ongeval, wat steeds een emotionele
belasting met zich meebrengt.
bij de behandeling van verstuikingen, kneuzingen, brandwonden, sneden of bij een plots opkomende huiduitslag of
ontsteking kan de Eerste Hulp Remedie aangewend worden
onder de vorm van crème, spray, kompressen of wikkels
bij een te sterke reactie op een goed gekozen bloesemremedie.

Toediening en dosering
De dosering van de Eerste Hulp remedie dient steeds aangepast te
worden aan de situatie en de individuele behoefte. In acute situaties
is het best vier druppels van de vloeibare remedie op te lossen in
een glas water en de persoon kleine slokjes laten nemen met korte
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