Emotionele ondersteuning bij kanker …
Bach Bloesems maken uw leed draaglijker!
De 38 originele remedies (niet enkel de Rescue!) van Dr. Bach helpen bij:
-verdriet - verwerking van de shock - wanhoop - depressiviteit - zelfmoordgedachten
-angst dat de ziekte erger zal worden of zal herbeginnen - angst om te sterven
-paniek (soms gepaard gaande met hyperventilatie) of controleverlies (gevoel gek te worden)
-prikkelbaarheid en ongeduld - boosheid op iedereen, verbittering
-de hoop op genezing opgeven - geen vertrouwen meer hebben in de behandeling van de ziekte
-ernstige vermoeidheid, je hebt geen energie meer
-slechte nachtrust door piekeren en malende gedachten
-stemmingswisselingen
-niet meer van uw lichaam houden of zich schamen - niet meer onder de mensen durven komen
-de veranderende situatie van het ‘ziek zijn’
-schuldgevoelens tgo. de andere gezinsleden - je wilt hen niet tot last zijn
-gesloten karakter en je draagt je leed helemaal alleen. (je zorgen minimaliseren of je bent te trots)
-je stopt je geestelijke pijn weg, deksel op het potje, en je begint aan een overlevingsstrategie zo raak je jezelf kwijt - je raakt meer en meer uit balans.
-uw kind, uw geliefde, uw ma/pa, een vriend of een familielid heeft kanker. Je voelt je machteloos.
-Bach Bloesems bij een psychische achtergrond als mogelijke oorzaak van kanker:
Negatieve situaties in het leven, die een diepe indruk op de mens hebben gemaakt, zoals:
incest, emotionele verwaarlozing, geestelijke en lichamelijke mishandeling, verkrachting, het niet
verwerkt hebben van het overlijden van geliefden, het verlies van een kind, geestelijke intimidatie,
scheiding van ouders, een stukgelopen huwelijk, door een ouder (ouders) verlaten zijn, een abortus,
miskraam, een (auto)ongeluk, een groot geheim met zich meedragen….
Bach Bloesems zijn 100% natuurlijk, veilig en risicoloos.
Zijn niet ter vervanging van de klassieke medicatie, maar wel aanvullend.
Uitsluitend ter ondersteuning van het emotionele aspect.
Let wel: Met Bach Bloesems kan men de ziekte zelf, niet genezen!
Volg steeds de raad op van uw arts.
Bach Bloesems worden ingenomen in de vorm van druppeltjes. Ook voor kinderen.

