Gemmotherapie
Verstopte neus ?
Een verstopte neus kan meerdere oorzaken
hebben: allergie? verkoudheid?, infectie? , …
Drie knoppen om bij de hand te hebben in dit geval:
1. Carpinus betulus L., Haagbeuk behoort tot de familie van de
Betulaceae zoals Hazelaar, Berk en Els. Een grote vitaliteit is kenmerkend voor de Haagbeuk die in staat is om terug te groeien na
snoei en bestand is tegen alle situaties. Haagbeuk staat symbool voor
kracht en jeugdigheid. Volgens Dr. Max Tétau is Haagbeuk geschikt
voor soepele, intelligente en robuuste karakters. Laten we de vergelijking maken met de beschermende hagen waar de Haagbeuk deel
van uit maakt en haar nut bij bepaalde winterse infecties. Het is een
grote remedie voor NKO-sfeer met een bijzonder tropisme voor
het sinusale slijmvlies en ze is aangewezen voor de behandeling van
rhinitis, sinusitis, enz. Volgens Ph. Andrianne heeft de Haagbeuk
ook een krampstillende werking op de ademhalingswegen die nuttig is bij bronchitis en spasmodische rhinitis. Maar Max Tétau heeft
nog een eigenschap toegevoegd namelijk een stimulerende werking
op de bijnieren. Vandaar is Haagbeuk ook aangewezen bij allergische rhinitis. In dit geval wordt Haagbeuk bij voorkeur geassocieerd
aan Zwarte bes die omwille van haar cortison-like effect een bijzondere remedie vormt voor elke vorm van allergie.
2. Onder de planten die behoren tot de struiklaag en die complementair zijn aan Haagbeuk vermelden we Rosa canina L.,
Hondsroos behorend tot de familie van de Rosaceae. Hondsroos
is eveneens een remedie voor de NKO-sfeer met vooral een ontstekingsremmende werking. Ze wordt net zoals Haagbeuk aanbevolen
voor de behandeling van rhinitis, tracheo-bronchitis, enz. Dr Max
Tétau stelt de Hondsroos voor als weerstand stimulerend middel,
zowel nuttig bij acute virale infecties als bij recidiverende infecties. Hondsroos is in de eerste plaats een middel voor kinderen en
vooral, zoals Ph. Andrianne zegt: ‘voor kinderen die altijd ziek zijn’.
In de literatuur wordt aldus haar preventieve werking beschreven
tegen zowel verkoudheden als griep en dat in combinatie met Els.
3. Alnus glutinosa L. Gaertn., Els wordt beschouwd als eersterangs anti-infectieus middel en een echte draineur die in staat is
om het evenwicht van het hele afweersysteem te herstellen. Het
is eveneens een middel voor de NKO-sfeer die vooral zal werken
op de suppuratieve component (exsudatie, kenmerkend voor elke
infectie in het beginstadium) van aandoeningen zoals rhinitis en
sinusitis. De Els is een plant die houdt van vochtige grond en is
volgens Dr Max Tétau aangewezen bij aandoeningen die verergeren door vochtige omstandigheden. Dr F. Ledoux preciseert dat de
Els, meer dan alle andere bomen, niet kan overleven zonder water.
Water is de belangrijkste vloeistof en zal elke uitwisseling in het
lichaam verzekeren. Op die manier kunnen we begrijpen dat Dr F.
Ledoux de Els aanbeveelt op spiritueel niveau om de communicatie
en uitwisseling met zichzelf te bevorderen! Zoals Hondsroos zal
Els werken op virale infecties en zoals Haagbeuk zal ze ook werken op de slijmvliezen van de NKO sfeer en vooral bij ongemakken
met een allergische component. Daardoor stelt Ph Andrianne Els
knoppen voor bij allergische aandoeningen die gepaard gaan met
infectie. De combinatie Els, Hondsroos en Haagbeuk is een mooie
synergie voor de NKO-sfeer voor diverse aandoeningen ongeacht
de oorzaak.

Verstopte neus? Met dit trio: nooit meer!
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