Bachbloesemtherapie

ELP (Veldiep)

Helpt je verantwoordelijkheden
weer aankunnen

Zowel mensen met sleutelposities in de maatschappij als
geëngageerde werknemers of bekwame ouders nemen
soms hun taken zodanig ter harte en leggen daarbij de lat
steeds hoger, dat ze op een bepaald moment het gevoel
krijgen dat ze hun verantwoordelijkheid niet meer aankunnen. Het lijkt alsof ze plots tekort schieten en worden
overspoeld door een gevoel van onmacht. Om weer het
nodige zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen op te
doen, raadde Dr Bach de bloesem van Elm aan.

Zich hoge eisen opleggen
Elm is vooral aangewezen voor mensen met bijzondere verantwoordelijkheden in de maatschappij, voor mensen met meer dan middelmatige

kwaliteiten of voor personen die in alles wat ze doen de perfectie nastreven. Ze voeren hun werk of opdracht niet alleen naar behoren uit,
ze streven eigenlijk altijd naar het beste resultaat en proberen steevast
vooruitgang te boeken in alles wat ze ondernemen. Zoiets brengt uiteraard heel wat druk met zich mee, maar zolang alles vlot verloopt is er
geen vuiltje aan de lucht.

Niet meer opgewassen tegen taak
Als zich op een bepaald moment teveel taken aandienen en er uitputting
dreigt, als er ondanks de drang naar perfectie toch iets mislukt of als het
gewoon even minder gaat met de gezondheid, dan kan het bij een dergelijke personen tot een kortsluiting komen. Waar ze normaal gezien een
sterk karakter hebben en competent zijn in alles wat ze doen, krijgen ze
plotseling het gevoel dat de taken hen boven het hoofd zijn gegroeid. Er
is een tijdelijk gevoel van zwakte en ontoereikendheid, waarbij zij niet
langer meer in staat zijn hun eigen taken en verantwoordelijkheden te
volbrengen.

Verantwoordelijkheid weer aankunnen
De bloesemremedie van veldiep kan in deze omstandigheden een
ﬂinke ondersteuning betekenen. Elm geeft namelijk de sterke persoon in momenten van zwakte de nodige kracht. Ze kan die energiestoot geven die nodig is om het zelfvertrouwen te herstellen en
weer met de bekwaamheid en het talent als tevoren de opdrachten
te vervullen. Men ziet weer zijn taken in de juiste proporties en zet
zich vaak nog meer dan voorheen op een altruïstische manier in
voor de goede zaak.

Wanneer kan men aan elm denken?
UÊ bij mensen die sleutelposities bekleden en bijzondere verantwoordelijkheden hebben, die beslissingen moeten nemen waarvan anderen
afhankelijk zijn, en die tijdelijk hun verantwoordelijkheid niet meer
aankunnen:
- de chirurg die plots twijfelt aan zijn vaardigheid om bepaalde
ingrepen uit te voeren
- de bedrijfsleider met veel personeel die twijfelt bij het nemen van
een eenvoudige zakelijke beslissing
- de politieke functionaris die zich niet in staat acht een bepaald
conﬂict op te lossen en overweegt om ontslag te nemen
- industriëlen, leraars, staatsdienaren...
UÊ als mensen met een sterk zelfvertrouwen door uitputting tijdelijk
toch aan hun capaciteiten gaan twijfelen
UÊ als mensen met de nodige leiderscapaciteiten, bekwaamheden en
talenten zich beginnen af te vragen of ze wel geschikt zijn voor hun
taken
UÊ als ouders het gevoel hebben hun verantwoordelijkheid over het
gezin niet aan te kunnen
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