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Dr Bach, Pine - Sosna, krople 20 ml
 

Cena: 55,00 PLN

Opis słownikowy

Producent

Opis produktu
 

Zastosowanie

Ekstrakt Sosny stosuje się u ludzi, którym towarzyszy poczucie winy, wyrzuty sumienia i tendencja do ciągłego przepraszania za błędy
swoje i innych. Sosna jest dla ludzi, którzy cierpią z powodu poczucia winy, mogą to być wyrzuty sumienia w związku z jakimiś
wydarzeniem lub zachowaniem lub też bezpodstawne oskarżania siebie, przyjmowanie roli kozła ofiarnego i branie odpowiedzialności za
błędy innych. Odnoszą wrażenie, że są mało wartościowi i nie zasługują na nic. Ich kompleks winy i poczucie wstydu wcale nie muszą
być spowodowane niewłaściwym działaniem, tym niemniej nie pozwalają im radować sie życiem.

Sosny mogą prezentować się jako skromne, pokorne, przepraszające - proszą o wybaczenie za swoją chorobę i miewają poczucie, że
zasłużyły na ból czy cierpienie.

Stan taki może znajdować podłoże racjonalne i irracjonalne #℣佐⌡⌀眀 搀爀甀最椀洀 瀀爀稀礀瀀愀搀欀甀Ⰰ 瀀爀稀礀挀稀礀渀礀 氀攁簁Ԁ 眀 猀昀攀爀稀攀 渀椀攁嬀眀椀愀搀漀洀攀樀⌡⍃倣℣. Rozważ także
jabłoń płonkę. Ludzie ci czują często nadmierną odpowiedzialność za ludzi i sytuacje. Towarzyszy im przekonanie, że nie zasługują na
pewne rzeczy lub są niegodni. Często przepraszają.

Działanie

Pomaga uwolnić się od poczucia winy. Pozwala poczuć się godnym, zasługującym na miłość, uwagę, szacunek innych.

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
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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.

Skład

400 części organicznej brandy na 1 część naparu z kwiatów w wodzie

Uwaga

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

 

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.tcpdf.org

