Bachbloesemtherapie

WALNUT (Walnoot)
Helpt onbevangen een nieuwe start nemen
In elk mensenleven kondigen zich op gezette tijden essentiële veranderingen aan. Zowel op beroepsvlak, op relationeel gebied als
qua leef- en woonomstandigheden moeten we soms een nieuwe
start nemen. Als we hierbij teveel twijfelen en de beslissende stap
niet durven of kunnen zetten door te veel rekening te houden met
de mening van anderen of met ongeschreven wetten, dan kunnen
we geholpen worden door de bloesem van de walnotenboom. Die
gaf Dr. Bach om onbelemmerd een definitieve stap te zetten in het
leven.

Nieuwe levenssituaties
Walnut is de bloesem die in overweging moet genomen worden
als we overmand worden door onzekerheid, telkens er zich
ingrijpende veranderingen aandienen in het leven. Dat kan
zowel op geestelijk als op fysiek gebied zijn. Als een nieuwe
relatie wordt aangeknoopt, veranderd wordt van beroep of stu-

dierichting, men verhuist naar een andere plaats of land of lid
wordt van een andere kerkgenootschap, dan brengt zoiets een
bepaalde emotionele belasting met zich mee. Ook lichamelijke
veranderingen zoals tanden krijgen, de puberteit die zich aandient, zwanger zijn, in de overgang komen of afscheid nemen
van het stoffelijke bestaan, gaan gepaard met drastische innerlijke veranderingen. Als om één of andere reden de nieuwe stap
nog niet kan gezet worden, dan is walnoot aan de orde.

Zich niet kunnen losmaken
Walnut is in het bijzonder aangewezen wanneer door innerlijk
onevenwicht en twijfel het zetten van de laatste stap tot een
nieuw begin te moeilijk is. Dat kan verschillende redenen hebben. Soms heeft men door nostalgische gedachten nog teveel
banden met het verleden of heeft men bepaalde negatieve
zaken uit het verleden nog niet voldoende verwerkt. In andere
gevallen worden we teveel beïnvloed door personen of familieleden die ons om uiteenlopende redenen afraden de stap niet
te zetten. Of soms houden we teveel rekening met ongeschreven wetten, bepaalde conventies, tradities of ouderwetse
beperkingen om een nieuwe start te nemen.

Wanneer kan men aan Walnut denken?
- bij elk nieuw begin, bij situaties waarin zich essentiële veranderingen voordoen: aangaan van een nieuwe relatie, veranderen van studierichting, veranderen van beroep, veranderen van geloofsovertuging, het huis verlaten om alleen te
gaan wonen, verhuizen, emigratie, intrek in een bejaardentehuis, intrede in een klooster….
- bij ingrijpende veranderingen op fysiek vlak met innerlijke
gevolgen: periode van tanden krijgen, de puberteit bereiken,
een zwangerschap meemaken, de menopauze doormaken,
een ingrijpende operatie ondergaan, de terminale fase van
een ziekte
- telkens men een belangrijke beslissing heeft genomen, maar
men nog de definitieve stap niet durft zetten door sentimentele herinnerigen, familietradities, conventies, meningen van
sceptische personen
- bij veranderingen, inherent aan het bereiken van pensioengerechtigde leeftijd: nieuwe hobby’s en bezigheden aanvatten, een eventuele verhuis naar een zonniger land of naar
een bejaardentehuis
- na een ongeval met een handicap voor gevolg, na een
beroerte of een chronische ziekte die een ingrijpende verandering in levenssituatie als gevolg heeft.
- na een verbroken relatie of na een echtscheiding, waarbij
men nog teveel de invloed van de ex- partner ondervindt
- als men zich moeilijk kan onttrekken van de invloed van een
charismatische of fascinerende persoon bij het nemen van
een belangrijke beslissing.
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