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VINE (Wijnstok)

Begripvol leiden in plaats van autoritair heersen

Dominant tot tiranniek

Er zijn in onze samenleving heel wat capabele men-

Zelfzeker en overtuigd van eigen bekwaamheid, amsen die een sterke persoonlijkheid koppelen aan leibitieus met een sterke wilskracht, snel woorden in
dinggevende kwaliteiten. Als deze eigenschappen
daden kunnen omzetten: het zijn de eigenschappen
waarmee iemand op een verstandige manier leidingevenwel worden misbruikt om overdreven veel macht
schap kan uitoefenen en een gezin of een bedrijf uit
te verwerven of anderen te domineren, dan is dit uieen crisissituatie kan leiden. Maar als iemand zijn
teraard geen harmonische geestesinstelling. Om austerke persoonlijkheid en veelzijdige capaciteiten
toritaire heerszucht om te buigen tot een begripvolle
misbruikt om egoïstische doelstellingen te verwezenlijken, al te bazig uit de hoek te komen of onvoorleiding, ontwikkelde Dr Bach de bloesemremedie van
waardelijke gehoorzaamheid te eisen, dan verkeert hij
wijnstok.
in een negatieve Vinetoestand. “Over lijken gaan” om
zijn doel te bereiken, zijn ijdelheid ten koste van alles
de nood aan de bloesem van vine zijn: zelf problemen hebben met
bevredigen en absurd dictatoriaal gedrag, zijn andere kenmerken,
gehoorzamen of bevelen opvolgen en de neiging vertonen om zijn
die ons moet doen denken aan de nood aan vine.
meerderen te vleien.

Ontplooiing van anderen geremd

Natuurlijk gezag

Door meedogenloos zijn wil op te dringen en totale volgzaamheid
te eisen, wordt er door een wijnstoktype totaal geen rekening gehouden met de medemens. In plaats van door teamwork een doel
te bereiken of anderen te betrekken in besluitvorming, wordt in
de drang naar superioriteit de indivualiteit en de ontplooiing van
de andere onderdrukt. Kleine kantjes die ook kunnen wijzen op

Dankzij de bloesemremedie van wijnstok kan iemand een natuurlijk gezag uitstralen, zonder anderen te domineren of belust te zijn
op macht. Men kan op een begripvolle manier leiding geven en
waar nodig, op een verstandige manier delegeren. In plaats van autoritair te bevelen, wordt een medemens geholpen zijn eigen weg te
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Wanneer kan men
aan Vine denken?
d bij dominante personen met bazige tot tirannieke neigingen,
die anderen van hun superioriteit en bekwaamheid willen
overtuigen
d bij te zelfzekere, ambitieuze personen die al te begerig zijn naar
macht
d bij harde mensen die op een meedogenloze manier en zonder
medelijden anderen onder de knoet houden
d bij iedereen die absolute gehoorzaamheid eist, zonder dat anderen inspraak krijgen
d bij mensen die trappen naar hun minderen, maar hun meerderen vleien
d bij de (huis)tiran die regeert met ijzeren vuist
d bij de ambitieuze zakenman die “over lijken gaat”
d bij de autoritaire chef die beveelt: “niet denken, maar doen wat
ik zeg!”
d bij de autoritaire vader met “ijzeren” tucht die zijn zoon nodig
eens moet “hard aanpakken”
d bij mensen die zelf problemen hebben met gehoorzamen en
bevelen krijgen.
d bij de zieke die de arts of verpleegkundigen zegt wat ze moeten
doen
d bij kinderen die de baas spelen en desnoods hun speelkameraadjes aftuigen
d bij kwalen waarbij een uiterste gespannenheid op de voorgrond staat: hoge bloeddruk, verharding van de slagaders, stijfheid van spieren en gewrichten
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