Bachbloesemtherapie

$&3"50(Loodkruid)
Sterkt het vertrouwen
in eigen intuïtie

In deze moderne tijden, waarin we via het onderwijs aan een zwaar leerprogramma worden onderworpen en we
door de verschillende media met een overvloed van informatie worden overstelpt, is de mens veel minder dan vroeger geneigd om voort te gaan op zijn inwendige stem of buikgevoel. Sommige mensen hebben zelfs totaal geen
vertrouwen in eigen intuïtie en zijn zo onzeker in hun besluitvorming, dat ze voortdurend de raad van anderen nodig
hebben. Voor meer innerlijke zekerheid en een degelijk oordeelsvermogen, ontwikkelde Dr Bach de bloesem van
Cerato (Loodkruid).

Eigen intuïtie wantrouwen
Cerato is inderdaad de aangewezen bloesemremedie voor twijfelende
personen die hun eigen intuïtie wantrouwen en daardoor onzeker zijn
in hun besluitvorming. Vaak gaat het om mensen die wel veel informatie
verzamelen maar er in de praktijk niet veel mee aanvangen. Ze beseffen eigenlijk niet dat ze zelf voldoende kennis in huis hebben om een
gefundeerde beslissing te nemen en negeren dus hun inwendige stem
volledig. Bovendien betwijfelen ze een pasgenomen beslissing vaak al
het volgende moment.

-

-

-

bij mensen die kennis en informatie verzamelen zonder ze in praktijk om te zetten
als men teveel de neiging heeft om de gedragingen en het voorkomen
van andere personen te imiteren
bij kinderen die op examens goede antwoorden weer doorhalen
bij schoolgaande jeugd van wie de intuïtie wordt onderdrukt door de
hoge eisen van het leerprogramma aan het verstand

Steeds raad vragen aan anderen
Omdat iemand die Cerato nodig heeft, niet in staat is een eigen oordeel
te vormen, zal hij voortdurend raad vragen aan anderen of de algemeen
geldende conventies omtrent een bepaalde zaak zoveel mogelijk proberen te volgen. Soms hecht hij zoveel waarde aan andermans mening,
dat hij een lichtgelovige, onzekere en zelfs domme indruk kan maken.
En typische uiting van het gebrek aan een eigen mening is het nauwgezet volgen van de laatste mode of het aldoor inpikken op de nieuwste
trends. Soms kan het zover gaan dat men andere personen, die men
bewondert, gaat imiteren.

Innerlijke zekerheid
Met de bloesem van loodkruid kan men weer vertrouwen op zijn eigen
oordeel. Men krijgt de rustige zekerheid dat de eigen beslissingen de
goede zijn, zonder zich teveel op de mening van anderen te verlaten.
Men kan weer intuïtief beslissingen nemen en wegen inslaan, die naderhand de juiste blijken te zijn. Ook kan men veel beter informatie verzamelen en verwerken om de essentie ervan in de praktijk om te zetten.

Wanneer kan men aan Cerato denken?
-

-
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als men aan een andere vraagt ‘wat zou jij doen in mijn plaats?’,
terwijl men nochtans zelf een goed gefundeerde eigen mening heeft
als men teveel belang hecht aan de heersende mode of trend, aan wat
‘in’ is
als men al te sterk is gesteld op algemeen geldende conventies
bij mensen die steeds de laatst gehoorde aanbeveling volgen bijv.
voor het behandelen van een ziekte
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