Dosering & Gebruik
Bloesemremedies kun je gebruiken voor:
spirituele ontwikkeling
innerlijke groei en bewustwording
innerlijk evenwicht en rust
het transformeren van problemen
inzicht in en het oplossen van moeilijkheden
fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel inzicht en evenwicht.
Hoe kun je de bloesemremedies gebruiken?
het beste kun je de bloesemremedie-mix 4 keer per dag innemen, met 4
druppels per keer vanuit het doseerflesje; let op dat het pipetje de mond of
tong niet raakt i.v.m. de houdbaarheid.
Iedere keer een klein beetje doet meer als een grote slok in een keer. Wanneer
er een bewustzijnscrisis ontstaan, waarneembaar als verergering van de
emotionele klachten kan men het beste het flesje vasthouden, word je rustiger
neem dan meer in. Je kunt bijvoorbeeld 12 x per dag 4 druppels innemen en zo
nodig om de 10 minuten. Word je onrustiger wanneer je het flesje vasthoudt,
verminder dan de hoeveelheid naar 2 x 2 druppels per dag. Wanneer dit nog
niet het gewenste resultaat geeft, neem dan contact op.
Heb je een stock-flesje Terra (eerste hulp remedie) neem deze dan puur vanuit
het stockflesje minimaal 2 tot 4 keer per dag 2 druppels direct onder de tong.
Of in geval van nood per direct (bijvoorbeeld bij angst).
Bloesemremedies zijn:
veilig: het zijn energetische producten. Dit betekent dat ze geen materiële
bestanddelen van de plant bevatten en daardoor 100% veilig zijn.
katalysators: ze voegen niets toe of vullen niets aan, maar werken als een
katalysator. Ze geven inzicht, doordat je gaat luisteren naar je innerlijke
natuur. Het herhaalde gebruik van een druppeltje is als een melodietje dat je
door de herhaling laat meetrillen als een stemvork met de nieuwe melodie.
Hierbij wordt een verbinding gemaakt met je hogere of universele zelf. Dit
universele zelf is een onuitputtelijke bron, waaruit de oplossingen en
aanvullingen gevonden kunnen worden.
voordelig: een 30 ml doseerflesje kun je gedurende een periode van 4 tot 5
weken gebruiken.
geen vervanging voor reguliere hulp, maar geven emotionele en spirituele
ondersteuning.

