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Dr Bach (Healing herbs) - Clematis - Powojnik pnący, krople
10ml
 

Cena: 41,99 PLN

Opis słownikowy

Producent

Opis produktu
 

Zastosowanie

Powojnik jest wskazany dla egzystującychy w świecie własnej fantazji i niewykazujących zainteresowania tym, co ich otacza. Trudno im
żyć teraźniejszością. Tęsknią za lepszymi czasami, nie są naprawdę szczęśliwi, nie czynią jednak niczego, by to zmienić. Charakteryzuje
ich słaba pamięć i nie mają głowy do szczegółów. Brak im energii, sprawiają wrażenie roztargnionych. W chwilach, kiedy nie czują się
szczęśliwi, tworzą przyjemne fantazje - stają się znanymi i podziwianymi artystami, biznesmenami, albo marzą o doskonałej miłości.
Rzadko jednak czynią jakiekolwiek kroki w kierunku realizacji tych marzeń. Mogą uskarżać się na problemy z pamięcią i koncentrację.
Czasem zapominają o swoich obowiązkach, terminach i wydają się roztargnieni, słabo zorganizowani. Wycofują się z życia
towarzyskiego, unikając w ten sposób konfrontacji. Mogą również uciekać w sen.

Z uwagi na brak koncentracji są narażeni na różnego rodzaju wypadki. Lubią przebywać w samotności, a przez wycofywanie się unikają
konfrontacji. W przypadku choroby nie podejmują wysiłków, aby się wyleczyć. Bywają wielce romantyczni. Powojnik może być wskazany
dla kogoś, kto stracił ukochaną osobę i pragnie się z nią połączyć.

Dzieci tego typu mają trudności ze skupieniem uwagi - bardziej ze względu na bujanie w obłokach aniżeli brak wrodzonych zdolności.

Działanie

Powojnik pomaga przywrócić do rzeczywistości - odnaleźć zainteresowanie sprawami bieżącymi oraz zapanować nad umysłem,
fantazjami. Daje poczucie lepszego osadzenia w rzeczywistości, pozwala na bardziej realistyczne spojrzenie na sprawy, zachowując
przy tym wrażliwość, optymizm i idealizm. Powojnik zwiększa aktywność i zainteresowanie otaczającym światem oraz cieszenie się
urokami życia. Człowiek staje się świadomym swoich celów realistą, wie, że to teraźniejszojść kształtuje obraz przyszłości. Twardo
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stąpając po ziemi, jest zdolny kontrolować swoje fantazje.

Dawkowanie

1. Rozcieńczyć po dwie krople wyselekcjonowanych ekstraktów filiżanką wody i popijać od czasu do czasu.
2. Alternatywnie: rozprowadzić po dwie krople wytypowanych esencji w 30 ml buteleczce wody mineralnej #℣佐⌡⌀渀椀攀最愀稀漀眀愀渀攀樀⌡⍃倣℣ i

przyjmować 4 razy dziennie po 4 krople takiej mieszanki aż do uzyskania poprawy. Ekstrakty można bezpiecznie zażywać tak
często, jak zajdzie potrzeba. Przed połknięciem można dawkę mieszanki przez chwilę potrzymać w ustach.

3. Ekstrakty można również wkroplić dziecku do soku owocowego lub butelki z piciem.

Uwaga 

Wyciągi mogą być stosowane równolegle z innymi lekami (również homeopatycznymi) bez żadnych interakcji
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