Bachbloesemtherapie

OLIVE (Olijf)
Herstelt de vitaliteit bij uitputting
We beschikken allemaal over een bepaalde hoeveelheid mentale,
emotionele en fysieke energie. Sommigen kunnen daar heel verstanding mee omspringen en houden rekening met alarmsignalen
als ze hun limieten dreigen te overschrijden. Maar anderen kunnen soms zo lang en overmatig hun energiereserves aanspreken,
dat ze op den duur ten prooi vallen aan een uitgesproken gevoel
van uitputting. Om de vitaliteit te herstellen in dergelijke gevallen,
ontwikkelde Dr Bach het bloesemwater van de olijfboom.

Opgebrand, totaal uitgeput
Het bloesemwater van de olijfboom is de remedie bij uitstek
voor mensen die zich om alle bovengenoemde redenen volledig uitgeput voelen en die zowel lichamelijk als geestelijk ten
einde krachten zijn. Sommigen geven hierbij aan dat ze “aan
het eind van hun Latijn” zijn of totaal “opgebrand” zijn. Elk
beroep dat op een dergelijk iemand wordt gedaan, zelfs al is
het een huishoudelijke kleine taak, vormt dan een onoverkomelijke opgave. Men snakt gewoon naar rust en slaap. Men
heeft nergens zin in, ook niet in de gebruikelijke hobby’s.
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Kracht en herstelde vitaliteit
Olive is een regenererende bloesem die het energiepeil kan
helpen herstellen. Men ondervindt weer frisheid van geest en
ook de fysieke energiereserves worden weer aangevuld. De
remedie helpt ook beter in te schatten waar de grenzen liggen
bij fysieke, emotionele en mentale belasting.

Wanneer kan men aan olijf denken?
- bij vermoeide personen met een drukbezet leven en
weinig tijd tot ontspanning
- als de ‘reserves’ op zijn, als men aan het eind van ‘zijn
Latijn’ is
- bij uitputting na langdurige zelfopoffering met veel
slaapverlies bij de verpleging van een zieke
- na het jarenlang uitoefenen van een nevenberoep
- na een periode van weinig slaap
- na langdurig in een innerlijke tweestrijd verkeerd te hebben
- na langdurige ondervoeding of verkeerde eetgewoonten
- bij slopende fysieke aandoeningen
- bij de behandeling van alcoholisten

