BachBloesem

Suzan (33 jaar)
Ons dochtertje van 2 jaar kan soms ontzettend jaloers en kattig reageren op haar
zusje van 4 jaar. Ze heeft ook de neiging
om de hele dag aan mij te hangen en te
jengelen om mijn aandacht. Dat leidt vaak
tot een woede-uitbarsting van mijn kant,
waarna ik met een ontzettend schuldgevoel zit…Toevallig las ik op internet iets
over Bachbloesems en kwam ik in contact
met Karen. Ze raadde zowel voor mij als
voor mijn twee dochtertjes Bachbloesems
aan. Met resultaat! De spanning tussen
de zusjes werd minder waardoor het er
opnieuw gemoedelijk aan toe gaat bij ons
thuis.

WAAROM BACHBLOESEMS?
WAT ZIJN BACHBLOESEMS?
Bachbloesems zijn helende extracten
van wilde bloemen die in de jaren ’30 van
de vorige eeuw ontdekt werden door de
Engelse arts Dr. Edward Bach. Hij achterhaalde dat deze bloesems geneeskrachtige eigenschappen bevatten die een
positieve werking hebben op het gemoed.
De werking ervan wordt ook onderschreven
door meer en meer artsen, apothekers, psychologen, osteopaten en vroedvrouwen.

100% natuurlijk product
Ondersteuning bij slapeloosheid,
angst, zwaarmoedigheid, PMS,
stress, piekeren, concentratieverlies, zenuwachtigheid, woede,
lusteloosheid…
Geen bijwerkingen.
Geen risico’s op verslaving.
Perfect te combineren met
klassieke geneesmiddelen of
(psycho)therapie.
Veilig in gebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding.

ADVIES OP MAAT
Als je wil genieten van de heilzame werking
van de in totaal 38 Bachbloesems, dan maak je
best de juiste combinaties en keuzes. Dit vergt
natuurlijk enige kennis.
Als consulent beschikt Karen Desmet over uitgebreide kennis van en ervaring met de Bachbloesemtherapie. Op basis van een grondig
gesprek stelt Karen de gepaste bloesemsamenstelling vast om je daarna verder te begeleiden.

m THERAPIE m

Neem vrijblijvend contact op voor een afspraak
of meer informatie:
Karen.desmet@hotmail.com of 0468/17.78.20

ONTDEK DE HELENDE WERKING VAN BACHBLOESEMS
KAREN HELPT JE OP WEG

Ann (43 jaar) en dochter Nell

ZIJ ONDERVONDEN HET BACHBLOESEMEFFECT
Bram (26 jaar)
PROFITEER VAN DE HEILZAME WERKING
UIT DE NATUUR
Stress en negatieve (angst)emoties zijn
niet meer weg te denken uit het maatschappelijk debat. De Westerse mens
loopt tegen de grenzen van zijn fysieke en
mentale weerstand aan.
Het hoeft niet te verwonderen dat meer
en meer mensen een antwoord vinden bij
Bachbloesems, een natuurlijke, zachte én
efficiënte manier om storende emoties te
lijf te gaan.

Irene en zoontje (7 jaar)
Mijn zoontje had een tijdje terug last van
tics. Hij voelde zich bovendien angstig en
onzeker waardoor hij op den duur steeds
moeilijker de slaap kon vatten. Via kennissen hoorden we dat Bachbloesems
mogelijk een oplossing konden bieden.
En inderdaad, een aantal weken na het
eerste consult bij Karen, voelde mijn zoon
zich meer zelfzeker en minder bang. Ook
de tics verminderden tot ze samen met de
slapeloosheid volledig uitbleven.

Toen mijn relatie op de klippen liep
ervaarde ik een enorm verdriet. Ik betrapte
mezelf er op dat ik vaak in gedachten verzonken was. Ik piekerde onophoudelijk en
sommige discussies bleven maar door mijn
hoofd spoken. Die constante gedachtenstroom maakte me doodmoe en ongelukkig.
Toevallig zag ik in de apotheek het foldertje
van Karen over Bachbloesems en ik besloot
haar te raadplegen. Wat een bevrijding toen
ik na een paar weken merkte dat ik de hele
dag niet had gepiekerd. Ik voel me ook veel
positiever en heb terug zin in het leven.

Mijn dochter van 14 is vaak ontzettend
verlegen. Wanneer ze op school wordt
aangesproken begint ze hard te blozen
en geraakt maar moeilijk uit haar woorden.
Het belemmert haar in contact leggen met
leeftijdsgenoten en daar lijdt ze onder. Dat
was best confronterend, ik voel me immers
zelf ook regelmatig zenuwachtig en verlegen als ik onder mensen ben. Een familielid raadde ons Bachbloesemconsulente
Karen aan. In eerste instantie deden we
beroep op haar voor mijn dochter, maar ik
ben maar wat blij dat ik ook zelf besloot de
Bachbloesems te proberen. Vanaf nu voelen we ons veel comfortabeler en kunnen
we ontspannen genieten van gezelschap.

Johan (51 jaar)
Als zaakvoerder krijg ik bijna dagelijks te
maken met stresserende situaties. Over het
algemeen kan ik hier goed mee om, maar na
een heel intensieve en stresserende periode voelde ik me plots volledig op. Ik was
futloos en allerlei doemscenario’s speelden door mijn hoofd. Via kennissen kwam
ik in contact met de Bachbloesemtherapie.
Naast het advies van Bachbloesemconsulte
Karen liet ik me ook opvolgen door mijn arts,
die evenzeer achter het gebruik van Bachbloesems staat. Stap voor stap merkte ik
dat ik uit mijn mentale dip geraakte. Vandaag voel ik me weer een pak fitter, krachtiger en positiever.

