FES Quintessentials
Californische bloesemremedies

Iris douglasiana

Een brug tussen lichaam en ziel

Wat zijn bloesemremedies?
Bloesemremedies zijn vloeibare, gepotentieerde preparaten van planten, die een duidelijke imprint, of
etherisch patroon, bevatten van een specifieke bloem. Ze zijn oorspronkelijk ontwikkeld in de jaren
dertig van de vorige eeuw door de Engelse arts Dr. Edward Bach en staan bekend om hun heilzame
werking en veiligheid in het gebruik. Omdat zij slechts minieme sporen bevatten van fysieke substanties
worden bloesemremedies niet geclassificeerd als biochemische medicijnen. Zij behoren tot een nieuwe
vorm van gepotentieerde remedies die hun actieve werking ontlenen aan de levenskrachten in de
substanties zelf. Bloesemremedies verbreden ons begrip over wat gezondheidszorg is, omdat we de
relatie tussen lichaam en ziel erkennen en de wisselwerking tussen de spirituele, mentale,
emotionele en fysieke aspecten van gezondheid. Ze werken op het subtiele, maar uiterst belangrijke
gebied van de menselijke psyche, waar gedachten en gevoelens ontstaan. Net zoals voedsel het
menselijke lichaam onderhoudt, voeden bloesems de menselijke ziel en versterken het emotioneel en
geestelijk welzijn.

De Pink Monkeyflower bloesemremedie
bij een bergstroom tijdens het maakproces.

Hoe worden de FES bloesemremedies gemaakt?
De FES bloesemremedies worden gemaakt door het zorgvuldig arrangeren van de vier elementen
aarde, water, lucht en vuur en ook de omgevings- en astronomische aanwijzingen. De bloemen worden
met de hand geplukt op de top van hun bloei op zorgvuldig geselecteerde wilde groeiplaatsen of in
onze biologisch dynamische tuinen. Ze worden gemaakt met zuiver water dat van dezelfde plaats als de
bloem komt en gemaakt in open, niet verontreinigde lucht met het zachte licht van de morgenzon. Het
vijfde quintessential element vereist de afstemming en de gevoeligheid van de maker naar de plant,
de omgeving en de kosmische krachten. Nadat het archetypische, energetische patroon van de plant is
overgebracht in het water, wordt de vloeistof handmatig gepotentieerd en wordt de moeder remedie
gemaakt, die dan verdund wordt tot de stock, met biologisch dynamische brandy toegevoegd als
natuurlijk conserveermiddel. De FES remedies worden als stock verkocht. Ze worden gemaakt met
biologische of verantwoord geoogste wilde bloemen, in een basis van biologische en biologisch
dynamische alcohol (cognac). De Demeter Association geeft onze bloesemremedies een biologisch
dynamisch certificaat, de internationaal hoogste standaard voor ecologische landbouw en natuurlijke
producten, die veel verder gaat dan de vereisten voor een biologisch certificaat.

Het gebruik van de bloesemremedies.
Er zijn verschillende werkzame manieren om bloesemremedies in te nemen. Ze kunnen direct uit het
stockflesje genomen worden, een paar druppels per keer; of drie of vier druppels van de stock kunnen in
een kleine hoeveelheid water gedaan worden, waarvan over de dag af en toe een slokje genomen
wordt. Ook kan een 30 ml doseerflesje gevuld worden met ongeveer een kwart brandy, drie kwart
bronwater en twee tot vier druppels van de bloesem remedies die geselecteerd zijn. Appelazijn of
plantaardige glycerine kunnen gebruikt worden als alternatief conserveermiddel, ongeveer een derde
tot de helft van het flesje.
De standaard dosis voor bloesemremedies is vier keer per dag vier druppels onder de tong. De
werking wordt niet versterkt door in een keer meer druppels te nemen, maar door de frequentie te
verhogen in noodsituaties en acute situaties. Het kan zijn dat kinderen of hoog gevoelige personen de
frequentie moeten verlagen naar een of twee keer per dag.
Bloesemremedies kunnen ook gebruikt worden in een sprayflesje, direct in de mond gesprayd worden
of in de omgeving.
FES remedies zijn los verkrijgbaar of in een practitioner set.

De complete set van 100 remedies in 7,5 ml.
Bovenstaande set is er ook in 30 ml.

Stock flesjes in7,5 en 30ml grootte.
De Yarrow Environmental Solution is
ook verkrijgbaar in handig sprayflesje.

Affirmeer een bloem, foto's met affirmaties van de 103 FES remedies.

Hoe kun je de juiste bloesemremedies uitzoeken?
Door middel van zelfonderzoek, meditatie, zelfobservatie en de raad van anderen is het mogelijk om
bewust te worden van de belangrijkste problemen en uitdagingen in verband met je werk, relaties of
zelfbeeld. Raadpleeg de lijst met positieve kwaliteiten en onevenwichtigheden in deze brochure of
raadpleeg andere bloesemremedie literatuur zoals ons repertorium om de bloesemremedies te kiezen
die het beste passen bij je belangrijkste problemen. Het is belangrijk om bij het kiezen net zo bewust te
zijn van positieve transformerende doelstellingen als van de pijn en stress. In het algemeen is het 't
beste om ongeveer drie tot zes remedies per keer te kiezen of zelfs maar een of twee remedies om je
duidelijk te richten op de belangrijkste zaken. Opmerking: mensen met ernstige emotionele problemen
kunnen beter een professional raadplegen die ervaren is als bloesemremedie therapeut.

Wat kun je verwachten van bloesemremedies?
Sommige gebruikers rapporteren onmiddellijke of dramatische veranderingen wanneer ze bloesem
remedies gaan nemen. Voor anderen kan het moeilijk zijn om de veranderingen op te merken. Het
meest gangbare patroon is dat je over een bepaalde tijd de geleidelijke effecten van de remedies
opmerkt. Deze veranderingen kunnen plaatsvinden in relaties, levensstijl, zelfbeeld, stressniveau,
houding naar je werk, versterkte droomactiviteit. Het geeft een inzicht in je innerlijk en je emoties.
Bloesemremedies zijn geen panacee, maar het zijn katalysators die je het vermogen geven
om met zaken om te gaan of om de verantwoordelijkheid voor de veranderingen in je
leven te nemen, stimuleren. Ze versterken en ondersteunen meditatie en gebed, morele
ontwikkeling, sociale verantwoordelijkheid, lichaamsoefeningen, goede voeding en hygiëne; maar ze
vervangen deze therapieën, die misschien medisch voorgeschreven zijn, niet. De bloesemremedies zijn
bedoeld om een groter bewustzijn te stimuleren van gedachten en gevoelens, die bijdragen aan je
gezondheid en je welzijn en op die manier een brug bouwen tussen het bewustzijn van het lichaam en
de ziel.

De Terra Flora
biologisch dynamische
tuinen

Langer dan een kwart eeuw professionele kwaliteit.
De FES remedies worden geproduceerd door de Flower Essence Services (FES) onder leiding van
Richard Katz en Patricia Kaminski, die zowel in het huwelijk als professioneel partners zijn. FES werd
meer dan een kwart eeuw geleden opgericht in de heuvels aan de voet van het Californische Siërra
Nevada gebergte, een met bomen bezaaid land met pieken van graniet, sprankelende rivieren en met
goud omsloten kwarts. Onze privé woonplaats en werkplek, Terra Flora, bestaat uit 7 ha biologisch
dynamische tuinen, vijvers en natuurlijk terrein. Deze omgeving is ideaal gelegen om de pure en
krachtige plantaardige producten te maken die we naar klanten over de hele wereld sturen.
FES wordt gerespecteerd als een leidend bedrijf op het gebied van etherische planten remedies, met een
internationale reputatie op het gebied van kwaliteit en werkzaamheid. De FES remedies zijn zorgvuldig
ontwikkeld door middel van research en praktijkverslagen door gekwalificeerde therapeuten over de
hele wereld. Tegenwoordig worden FES producten in meer dan 50 landen gebruikt door
honderdduizenden professionele gezondheidswerkers en huishoudens.

Gemaakt van levendige plantenpopulaties in
unieke en ongerepte omgevingen.
Elke bloesemremedie is een zeer specifieke uitdrukking van zijn unieke omgeving. FES maakt zijn
middelen met grote zorg uit de meest levendige plantenpopulaties, waardoor de sterkste archetypische
signatuur van elke plant zichtbaar wordt. Er is een enorme variëteit in de groeiplaatsen van planten sommige van de belangrijkste gebieden zijn: kustgebieden, tropische gebieden, hooggebergte, open
weiden en dichte bossen, waterstromen en droge gebieden. Andere planten worden zorgvuldig
aangeplant in onze ongerepte biologisch dynamische/biologische tuinen.
Kustgebieden en tropische gebieden.

De gevoelige Star Tulip (ook bekend als "Cat’s Ears”)
wordt gemaakt langs de steile oevers die baden in de
mist en nevel van de oceaan.

De elegante en vorstelijke Douglas Iris
bloeit in vochtige laaglanden langs de
kust van de Pacific oceaan.

FES Quintessentials
Overzicht van de positieve (pos) kwaliteiten en onevenwichtigheden (neg.) De volgende 100
remedies zijn onze bekendste, ze worden al vele jaren gebruikt door therapeuten over de hele
wereld. Meer gedetailleerde beschrijvingen kun je in het Flower Essence Repertory
vinden.
Aloe Vera - Aloe vera - aloe vera
Positieve kwaliteiten: creatieve activiteit die samen gaat met vitale levensenergie, actieve
expressie van het vuur van de ziel.
Onevenwichtigheid: te veel nadruk op de wilskracht of creatieve hartstocht; burn-out of
workaholic syndroom.
Alpine Lily - Lilium parvum - sierra tijgerlelie
Pos: een stralende en zelfverzekerde vrouwelijke identiteit, fysieke aanwezigheid, gegrond
in het vrouwelijke lichaam.
Neg: een kunstmatig of niet aanwezig vrouwelijk zelfbeeld, een gebrek aan verbinding
met en bewustzijn van het vrouwelijk lichaam, afwijzing van de vrouwelijke organen, deze
zien als minder waardig.
Angel's Trumpet - Brugmansia candida - engelentrompet
Pos: spirituele overgave aan de dood of in tijden van diepe transformatie; de ziel openen
voor de spirituele wereld.
Neg: angst voor de dood, weerstand om het materiële bestaan los te laten en de spirituele
drempel te overschrijden; het bestaan van de spirituele wereld of de behoefte van de
ziel aan verandering ontkennen.
Angelica - Angelica archangelica - engelwortel
Pos: de bescherming en begeleiding van spirituele wezens voelen, vooral bij
overgangservaringen, zoals geboorte, dood en andere overgangen in het leven.
Neg: je afgesneden voelen, verstoken van spirituele leiding en bescherming; spiritueel weeskind.
Arnica - Arnica mollis - valkruid
Pos: bewuste aanwezigheid in het lichaam, ondanks nood of stress; herstel van diepzittende
spanning, posttraumatisch stresssyndroom, herstel van littekens.
Neg: verbroken verbinding tussen het hoger zelf en het lichaam tijdens shock of
trauma; afgescheiden zijn, bewusteloosheid, stoornis of latente ziekte ontstaan uit trauma
in het verleden.

Baby Blue Eyes - Nemophila menziesii - bosliefje
Pos: kinderlijke onschuld en vertrouwen; je ondersteund en geliefd voelen, vooral bij
mannen; vertrouwen in de voorzienigheid van spirituele wezens.
Neg: verdedigend, onzeker, wantrouwend; vervreemding van hogere spirituele autoriteit;
gebrek aan ondersteuning van de vader of andere mannelijke invloeden in de kindertijd.
Basil - Ocimum basilicum - basilicum
Pos: integratie van seksualiteit en spiritualiteit tot een heilige eenheid.
Neg: polarisatie van seksualiteit en spiritualiteit, wat vaak leidt tot stiekem gedrag,
relaties met meerdere personen of verslaving aan seks.
Black Cohosh - Cimicifuga racemosa - zilverkaars
Pos: moed om de confrontatie aan te gaan in plaats van je terug te trekken uit
verkeerde of bedreigende relaties of situaties; heldere en beheerste psychische krachten.
Neg: verstrikt in een relatie of levensstijl die verkeerd, verslavend of gewelddadig is; donkere,
tobberige emoties, verstopte of vergiftigde psychische krachten.
Black-Eyed Susan - Rudbeckia hirta - ruige rudbeckia
Pos: ontwaakt bewustzijn dat in staat is om alle aspecten van het Zelf te kennen;
doordringend inzicht en zelfbewust gedrag.
Neg: vermijden of onderdrukken van de traumatische of schaduw aspecten van de
persoonlijkheid, verslavend of hypnotisch gedrag als gevolg van verlies van bewustzijn.
Blackberry - Rubus ursinus - braam
Pos: goede manifestatie in de wereld; duidelijke, gerichte wilskracht, bewust en
besluitvaardig handelen.
Neg: doelen en idealen niet in concrete actie of uitvoerbare handelingen kunnen vertalen;
uitstellen.
Bleeding Heart - Dicentra formosa - gebroken hartjes
Pos: onvoorwaardelijk van anderen kunnen houden, met een open hart; emotionele
vrijheid.
Neg: verstrikt zitten in relaties die gebaseerd zijn op angst, bezitterigheid of behoeftigheid;
emotionele afhankelijkheid. Voor verdriet bij overlijden en scheiding.
Borage - Borago officinalis - komkommerkruid
Pos: een uitbundig hart, opgewekte moed en optimisme.
Neg: een zwaar hart of verdriet, gebrek aan vertrouwen in moeilijke omstandigheden;
depressief gedrag.

Buttercup - Ranunculus occidentalis - boterbloem
Pos: een stralend innerlijk licht, niet gehecht zijn aan uiterlijke erkenning of roem;
zelfverzekerd zijn
Neg: lage gevoelens van eigenwaarde, je innerlijk licht en uniek zijn niet kunnen erkennen of
ervaren; jezelf afkeuren.
Calendula - Calendula officinalis - goudsbloem
Pos: genezende warmte en openheid, vooral bij het spreken en in de dialoog met anderen.
Neg: twistziek, gebrek aan openheid in communicatie met anderen; schelden.
California Poppy - Eschscholzia californica - slaapmutsje
Pos: een stralende spiritualiteit die in het hart zetelt; een sterke innerlijke afstemming op
waarden en keuzes.
Neg: gehecht zijn aan illusie en grandeur, oppervlakkige spiritualiteit of fantasie, uiterlijke
glamour of escapisme door psychedelische drugs of andere buitenlichamelijke activiteiten.
California Wild Rose - Rosa californica - Californische wilde roos
Pos: liefde voor de aarde en voor het menselijk leven, enthousiasme om te handelen en
dienstbaar te zijn.
Neg: apathie, terugtrekken, uitgesproken passiviteit; je wilskracht niet met gevoel in
kunnen zetten.
Calla Lily - Zantedeschia aethiopica - aronskelk
Pos: duidelijkheid over je seksuele identiteit, je eigen seksualiteit accepteren; afzonderlijke
integratie van mannelijke en vrouwelijke kwaliteiten.
Neg: verwarring of ambivalentie over je seksuele identiteit of geslacht; gekwetst zijn als
gevolg van cultureel afwijkende ideeën over de geslachten.
Canyon Dudleya - Dudleya cymosa - dudleya
Pos: evenwichtige psychische en fysieke energie; een gegronde aanwezigheid in het
alledaagse leven; positief charisma.
Neg: vervormde psychische ervaringen; overdreven nadruk op psychische of charismatische
ervaringen; verslaafd zijn aan de “trauma-drama" levensstijl.
Cayenne - Capsicum annuum - Spaanse peper
Pos: vurig en energiek, innerlijk in beweging, om kunnen gaan met verandering en
transformatie.
Neg: stagnatie, niet vooruitkomen of kunnen veranderen.
Chamomile - Matricaria recutita - echte kamille
Pos: een sereen en zonnig karakter, emotioneel evenwicht.
Neg: gemakkelijk van streek, humeurig en geïrriteerd, emotionele spanning niet los
kunnen laten, vooral in de maag of zonnevlecht.

Chaparral - Larrea tridentata - creosoot heester
Pos: evenwichtig bewustzijn, diep inzicht en begrip in de transpersoonlijke aspecten van
jezelf.
Neg: psychische en fysieke vergiftiging, verstoorde dromen en een chaotisch
innerlijk leven, vergiftiging als gevolg van drugs, geweld of posttraumatische stress.
Chrysanthemum - Chrysanthemum morifolium - chrysant
Pos: je hogere spirituele identiteit kunnen onderscheiden van je tijdelijke persoonlijkheid;
uitdrukking van de transpersoonlijke en transcendente aspecten van de ziel.
Neg: angst voor het ouder worden en de sterfelijkheid, te gehecht zijn aan de tijdelijke
persoonlijkheid; een genezingscrisis als gevolg van de materialistische houding van de ziel.
Corn - Zea mays - mais
Pos: verbinding met de aarde, vooral door het lichaam en de voeten; een gegronde
aanwezigheid.
Neg: niet gecentreerd in je lichaam kunnen blijven, desoriëntatie en stress, vooral in
stedelijke of drukke omgevingen.
Cosmos - Cosmos bipinnatus - cosmea
Pos: integratie van ideeën en spraak; samenhangend denken; levendige uitdrukking.
Neg: niet gericht, ongeorganiseerde communicatie; te druk met spreken, overweldigd
door te veel ideeën.
Dandelion - Taraxacum officinale - paardenbloem
Pos: dynamische fysieke energie en expressieve levenskracht; innerlijke rust in werk en spel.
Neg: gespannen, onbuigzaam of stijf, vooral in de spieren van het lichaam; te hard
inspannen en voortjagen.
Deerbrush - Ceanothus integerrimus - Amerikaanse sering
Pos: een zachte zuiverheid en heldere bedoelingen, motieven en daden die verbonden zijn
met je ware gevoelens.
Neg: gemengde of tegenstrijdige motieven; oneerlijke of beleefde reacties die niet gebaseerd
zijn op je ware gevoelens.
Dill - Anethum graveolens - dille
Pos: een brede variëteit van zintuiglijke ervaringen kunnen ervaren en opnemen; verhoogd
bewustzijn van tast, aanraking, horen, zien, ruiken, enz.
Neg: overweldigd als gevolg van te veel stimulering; overgevoelig zijn voor de
omgeving of voor uiterlijke activiteit, verstopte zintuigen.

Dogwood - Cornus nuttallii - kornoelje
Pos: gracieus bewegen, de fysieke en etherische energie in harmonie in het lichaam.
Neg: gênant en pijnlijk bewustzijn van het lichaam; latente beïnvloeding van het
lichaam door emotioneel trauma of misbruik, gevoelig voor ongelukken.
Easter Lily (White Trumpet Lily) - Lilium longiflorum - trompet lelie
Pos: een pure ziel die alle aspecten van het leven en het lichaam omarmt, vooral de seksuele
identiteit.
Neg: spanning in de seksuele identiteit; tegenstrijdige seksuele waarden en ervaringen;
maagd/hoer splitsing in de geest.
Echinacea - Echinacea purpurea - zonnehoed
Pos: integriteit en immuniteit tot in de kern, een sterk zelfgevoel handhaven, vooral wanneer
je onder druk staat door stress of ziekte.
Neg: geschokt door ernstig trauma of misbruik; fysieke of emotionele desintegratie van
de eigen identiteit; slecht functionerend immuunsysteem, afwezig zijn.
Evening Primrose - Oenothera hookeri - teunisbloem
Pos: bewustzijn en genezing van pijnlijke oude emoties die overgenomen zijn van
de ouders; emotioneel open kunnen zijn en diepe, betrokken relaties kunnen aangaan.
Neg: een diep gevoel van afwijzing dat al ontstaan kan zijn in de baarmoeder of uit
ervaringen in de vroege kindertijd; het vermijden van betrokkenheid in relaties, angst voor
ouderschap; seksuele en emotionele koelte of onderdrukking.
Fairy Lantern - Calochortus albus - mormonentulp
Pos: op een gezonde manier volwassen worden; accepteren van de volwassen
verantwoordelijkheden, positieve integratie van de "kind" identiteit.
Neg: onvolwassenheid, hulpeloosheid, behoeftigheid, kinderlijke afhankelijkheid, geen
verantwoordelijkheid kunnen nemen.
Fawn Lily - Erythronium purpurascens - handstand
Pos: betrokkenheid bij het sociale stelsel van de wereld; het vermogen je spirituele gaven met
anderen te delen.
Neg: je terugtrekken, isoleren, zelfbescherming; te fijngevoelig of occult zijn, niet de
innerlijke kracht hebben om mee te doen in de gemeenschap of de familie.
Filaree - Erodium cicutarium - reigersbek
Pos: een hogere visie, een kosmisch overzicht waardoor de gebeurtenissen in het
gewone leven perspectief krijgen.
Neg: overmatige zorgen en dwanggedachten over onbelangrijke gebeurtenissen; niet in
staat zijn een breder perspectief te verkrijgen in het dagelijkse leven; teveel gefixeerd zijn op
kleine details.

Forget-Me-Not - Myosotis sylvatica - vergeet-mij-niet
Pos: bewust zijn van de karmische verbindingen in je persoonlijke relaties; een open
houding hebben voor de subtielere gebieden en transpersoonlijke relaties.
Neg: geen verbinding hebben met de zielen in de spirituele wereld; eenzaamheid en isolatie
als gevolg van de dood van een geliefde; kortzichtigheid van de ziel.
Fuchsia - Fuchsia hybrida - fuchsia
Pos: algemene emotionele vitaliteit, intense gevoelens uit kunnen drukken.
Neg: hyper emotionaliteit of hysterie die diep zittende pijn en trauma maskeert;
verkeerd geleide psychosomatische reacties op pijn en stress.
Garlic - Allium sativum - knoflook
Pos: veerkrachtig en vitaal in het leven staan, actieve weerstand tegen ongewenste
invloeden.
Neg: angstig of zwak als gevolg van de invloed van parasieten, vaak een lage vitaliteit,
mediamiek.
Golden Ear Drops - Dicentra chrysantha - fam. van gebroken hartjes
Pos: kernervaringen kunnen herinneren en begrijpen die je emotionele geschiedenis vormen;
voeding en inzicht krijgen uit opgedane ervaringen.
Neg: onderdrukte vergiftigde herinneringen van je jeugd; gevoelens van pijn en
trauma over ervaringen in het verleden, die je huidige emotionele identiteit beïnvloeden.
Golden Yarrow - Achillea filipendulina - geel duizendblad
Pos: open naar anderen blijven terwijl je toch onafhankelijk blijft; actieve sociale
betrokkenheid die je innerlijk evenwicht in stand houdt.
Neg: overgevoelig voor je sociale omgeving, met als gevolg sociaal isolement, of een
onechte sociale persoonlijkheid; afhankelijk zijn van drugs voor bescherming of sociale
maskering.
Goldenrod - Solidago californica - guldenroede
Pos: een sterk en zeker gevoel van individualiteit, wat in evenwicht is met het groeps- of
sociale bewustzijn.
Neg: te veel beïnvloed zijn door de groep of de culturele omgeving; niet eerlijk naar jezelf
kunnen zijn, gemakkelijk te beïnvloeden door druk van de groep of door sociale vorderingen
van buitenaf.
Hibiscus - Hibiscus rosa-sinensis - hibiscus
Pos: warmte en gevoeligheid in seksualiteit; integratie van de warmte van de ziel en de passie
van het lichaam.
Neg: niet kunnen genieten van seksuele ervaringen; tekort aan warmte en vitaliteit, vaak
als gevolg van vroegere uitbuiting, valse culturele verwachtingen of misbruik.

Hound's Tongue - Cynoglossum grande - hondstong
Pos: holistische manier van denken; waarneming van de fysieke realiteit samen met
levendige gedachten, integratie van verbeelding en intellect.
Neg: materialistische kijk op de wereld, bedrukt of afgestompt als gevolg van een
werelds of te analytisch gezichtspunt; kan vergezeld gaan van zwaarte of gevoelloosheid in het
lichaam.
Indian Paintbrush - Castillea miniata - bremraap
Pos: levendige, energieke creativiteit, uitbundige artistieke activiteit.
Neg: niet vitaal en uitgeput zijn, de fysieke kracht moeilijk op kunnen roepen om de
intensiteit van creatief werk te handhaven, om creatieve krachten in de fysieke uitdrukking te
brengen.
Indian Pink - Silene californica - lijmkruid
Pos: in je centrum en geconcentreerd blijven, zelfs onder stress of hoge niveaus van
activiteit, verschillende taken beheersen en coördineren.
Neg: psychische krachten die gemakkelijk verbrokkelen omdat er teveel gebeurt;
verzwakt en overweldigd bij veel verschillende activiteiten tegelijk.
Iris - Iris douglasiana - iris
Pos: geïnspireerde kunstzinnigheid, bezielde creativiteit in verbinding met hogere
gebieden; een stralende, schitterende visie in alle gebieden van het leven.
Neg: gebrek aan inspiratie of creativiteit; je bedrukt voelen door de alledaagsheid van de
wereld; verveling of toeschouwer bewustzijn.
Larkspur - Delphinium nuttallianum - ridderspoor
Pos: charismatisch leiderschap, aanstekelijk enthousiasme, met plezier dienstbaar zijn.
Neg: leiderschap verstoord omdat je jezelf te belangrijk vindt of door moeizame
plichtsgetrouwheid; anderen niet kunnen motiveren of inspireren.
Lavender - Lavandula officinalis - lavendel
Pos: spirituele gevoeligheid, een hoog verfijnd bewustzijn wat samengaat met een stabiele
lichamelijke gezondheid.
Neg: nerveuze of gespannen energie, te sterke stimulatie van de mentale of spirituele
krachten, uitputting van de fysieke kracht, slapeloosheid.
Lotus - Nelumbo nucifera - Indische lotus
Pos: uitgebreide en veelomvattende spiritualiteit, het vermogen de verschillende
ervaringen in het leven samen te brengen in dienstbaarheid aan de spirituele wereld.
Neg: spirituele trots, opgeblazen zelfgevoel, de verbinding kwijt zijn met je gewone
persoonlijkheid en met nederige taken.

Love-Lies-Bleeding - Amaranthus caudatus - kattenstaartamarant
Pos: transcendent bewustzijn, voorbij persoonlijke pijn, lijden en mentale onrust
kunnen gaan; transpersoonlijke visie; het levenskarma met mededogen aanvaarden.
Neg: versterking van pijn en lijden als gevolg van isolatie; diepe melancholie of wanhoop
omdat je de pijn te persoonlijk neemt.
Madia - Madia elegans - madia
Pos: precies denken, gedisciplineerde aandacht en concentratie.
Neg: gemakkelijk afgeleid, je niet kunnen concentreren, versplinterde activiteit die
onproductief is.
Mallow - Sidalcea glauscens - kaasjeskruid
Pos: warm en hartelijk, delen met een open hart, vertrouwen in het sociale proces.
Neg: onzeker in relaties, verlamming bij het contact maken met anderen, met als
gevolg sociale barrières.
Manzanita - Arctostaphylos viscida - beredruif
Pos: vreugdevolle incarnatie, spirituele identiteit die geïntegreerd is met het fysieke
lichaam, geeft een stabiele verbinding tussen aarde en geest.
Neg: vervreemd van de aardse wereld; een afkeer of afschuw van het lichaam en de fysieke
wereld; eet en slaap stoornissen, goed te gebruiken voor en na een narcose.
Mariposa Lily - Calochortus leichtlinii - vlinderlelie
Pos: moederlijk bewustzijn, warm, vrouwelijk en koesterend; moeder - kind binding,
positieve verbinding met de moeder en soortgelijke vrouwelijke figuren.
Neg: vervreemd van de moeder of van de moederlijke rol, gevoelens van verlating of
misbruik in de kindertijd, een verweesd bewustzijn.
Milkweed - Asclepias cordifolia - zijdeplant
Pos: een gezond sterk ego, zelfstandigheid en onafhankelijkheid.
Neg: behoeftigheid en emotionele terugval, het bewustzijn afstompen door middel van drugs,
alcohol, teveel eten; afhankelijkheid of ziekte creëren om aandacht te krijgen.
Morning Glory - lpomoea purpurea - klimmende winde
Pos: sprankelende, vitale kracht; wakker en fris zijn; in verbinding staan met de
natuurlijke levensritmes.
Neg: vervelend, vergiftigd, of "kater" gevoel onvermogen om volledig in het lichaam
aanwezig te zijn, vooral in de morgen; verslavende of onregelmatige gewoontes die de
levenskracht uitputten.

Mountain Pennyroyal - Monardella odoratissima - coyotemunt
Pos: kracht en helderheid in het denken, mentale integriteit en positiviteit.
Neg: onbewust opnemen van negatieve programmering, psychische vervuiling of bezetenheid.
Mountain Pride - Penstemon newberryi - rode penstemon
Pos: vastbesloten mannelijke energie; krijgerachtige spiritualiteit die confronteert en
transformeert.
Neg: aarzelen en terugtrekken bij uitdagingen, niet assertief genoeg, niet op kunnen
komen voor je eigen overtuigingen.
Mugwort - Artemisia douglasiana - alsem
Pos: de integratie van psychische of droomervaringen in het dagelijks leven; flexibel,
multi dimensioneel bewustzijn, warme en openhartige kwaliteiten van de ziel.
Neg: de neiging tot hysterie, fantasie of projectie, een overactief psychisch leven
waardoor je bovennatuurlijke ervaringen niet kunt onderscheiden of integreren.
Mullein - Verbascum thapsus - koningskaars
Pos: een sterk innerlijk geweten, eerlijkheid, oprechtheid.
Neg: je innerlijke stem niet kunnen horen; morele zwakte en verwarring,
besluiteloosheid; leugen of bedrog naar jezelf en anderen.
Nasturtium - Tropaeolum majus - oostindische kers
Pos: aardse vitaliteit, stralende warmte; levendige gedachtes.
Neg: te “droog" of intellectueel bewustzijn; uitputting van de levenskracht en van emotionele
bezieling door te veel studeren.
Nicotiana - Nicotiana alata - bloeiende tabak
Pos: innerlijke vrede gecentreerd in hart en adem; fysiek en emotioneel gezond door de
harmonieuze verbinding met de ritmische trillingen in de aarde.
Neg: rigide of mechanische eigenschappen in het lichaam; afgestompte gevoelens,
oppervlakkige ademhaling; teveel gebruik van uitgesproken mannelijke krachten;
tabakverslaving.
Oregon Grape - Berberis aquifolium - zuurbes
Pos: anderen liefdevol betrekken in je wereld, positieve verwachting van de goede wil van
anderen, kunnen vertrouwen.
Neg: paranoïde of defensief gedrag, verwachten dat anderen vijandig zullen zijn, vijandige
projectie.

Penstemon - Penstemon davidsonii - penstemon
Pos: innerlijke kracht ondanks uiterlijke moeilijkheden; doorzettingsvermogen; tegenslag
kunnen volhouden en verdragen.
Neg: je lastiggevallen voelen of medelijden met jezelf hebben; de moeilijke
omstandigheden in het leven niet aan kunnen.
Peppermint - Mentha piperita - pepermunt
Pos: aandachtige en wakkere helderheid, warm metabolisme in evenwicht met een koel
hoofd.
Neg: duf of traag, vooral mentale lethargie; te traag metabolisme dat de mentale krachten
uitput.
Pink Monkeyflower - Mimulus lewisii - roze maskerbloem
Pos: emotionele duidelijkheid; de moed om emotioneel risico's met anderen te nemen.
Neg: gevoelens van schaamte, schuld of onwaardigheid ; angst voor ontmaskering en
afwijzing als gevolg van vroeger misbruik of trauma.
Pink Yarrow - Achillea millefolium var. rubra - roze duizendblad
Pos: je liefdevol bewust zijn van anderen binnen een onafhankelijk bewustzijn; goede
emotionele grenzen, emotionele kracht en bescherming.
Neg: niet op de juiste manier meevoelen met anderen, een aura wat teveel overneemt,
gebrek aan emotionele duidelijkheid, niet goed functionerende omgang met anderen.
Poison Oak - Toxicodendron diversiloba - fluweelhoorn
Pos: positieve kwetsbaarheid, contact kunnen maken door middel van aanraking.
Neg: angst voor intiem contact, je persoonlijke grenzen teveel beschermen, lichtgeraakt of
afwijzend zijn in relaties.
Pomegranate - Punica granatum - granaatappel
Pos: een blije uitdrukking van vrouwelijke creativiteit, actief vruchtbaar en koesterend zijn,
thuis en in de wereld.
Neg: ambivalent of verward over de focus van je creativiteit, vooral tussen waarden als
carrière of thuis, creativiteit en voortplanting, persoonlijk en algemeen.
Pretty Face - Triteleia ixioides - triteleia
Pos: stralende innerlijke schoonheid; jezelf accepteren wat betreft je uiterlijk, ondanks
handicaps of onvolkomenheden.
Neg: je lelijk of afgewezen voelen vanwege je uiterlijk; je te veel identificeren met je fysieke
uiterlijk.

Purple Monkeyflower - Mimulus kelloggii - donkerrode maskerbloem
Pos: een spiritualiteit die gebaseerd is op liefde in plaats van op angst, kalm en helder
wanneer je spirituele verschijnselen ervaart; de moed om te vertrouwen op je eigen
spirituele ervaring of begeleiding.
Neg: angst voor vergelding of afkeuring wanneer je afstand neemt van de religieuze
gebruiken van familie of gemeenschap; zorgen maken over of vermijden van drempel
ervaringen als gevolg van op angst gebaseerde overtuigingen of ritueel misbruik.
Quaking Grass - Briza maxima - groot trilgras
Pos: een harmonieus groepsbewustzijn, flexibel en open in groepswerk.
Neg: niet kunnen functioneren in groepen, geen compromissen kunnen sluiten, te gehecht
zijn aan de persoonlijke wil en de eigen wensen in sociale situaties.
Queen Anne's Lace - Daucus carota - wilde peen
Pos: spiritueel inzicht en visie; integratie van psychische eigenschappen met seksuele en
emotionele aspecten van jezelf.
Neg: projectie of een gebrek aan objectiviteit in psychisch bewustzijn; verstoring van de
psychische waarneming of het fysieke gezichtsvermogen als gevolg van seksuele of
emotionele onevenwichtigheid.
Quince - Chaenomeles speciosa - dwergkwee
Pos: liefdevolle kracht en krachtig liefhebben; integratie van mannelijke ondernemende
kracht en vrouwelijke koesterende kwaliteiten.
Neg: kracht en sterkte niet in overeenstemming kunnen brengen of verzoenen met
affectie en tederheid; slecht functionerend of niet consequent gedrag als ouder of in een
leidende functie.
Rabbitbrush - Chrysothamnus nauseosus - konijnenstruik
Pos: levendige en alerte mentale activiteit; scherpe zintuiglijke waarneming en een
alerte geestestoestand.
Neg: snel overweldigd worden door details; niet om kunnen gaan met gebeurtenissen die
gelijktijdig plaatsvinden, verward bewustzijn dat niet in staat is om details te registreren.
Red Clover - Trifolium pratense - rode klaver
Pos: kalme en standvastige aanwezigheid, vooral in noodsituaties, gedrag wat van binnenuit
ontstaat.
Neg: gevoelig voor massahysterie en onrust, gemakkelijk te beïnvloeden door paniek en
andere vormen van groepsdenken.

Rosemary - Rosmarinus officinalis - rozemarijn
Pos: warme fysieke aanwezigheid en mentale vitaliteit; gezonde persoonlijkheid.
Neg: vergeetachtig of slecht kunnen leren, zwak geïncarneerd in het lichaam,
gebrek aan fysieke/etherische warmte, vooral in de uiterste ledematen van het
lichaam; traumatische buitenlichamelijke spirituele ervaringen.
Sage - Salvia officinalis - salie
Pos: wijsheid verkregen uit levenservaring; toegang verkrijgen en begrijpen van de
gebeurtenissen in het leven vanuit een hoger perspectief.
Neg: het leven zien als noodlottig of niet verdiend; het hogere doel en de betekenis
van de gebeurtenissen in het leven niet zien.
Sagebrush - Artemisia tridentata - artemisia
Pos: essentieel bewustzijn dat wat niet ter zake doet loslaat, een open " leeg zijn", in
staat tot transformatie en verandering.
Neg: je te veel identificeren met denkbeeldige delen van jezelf; rommelige en chaotische
interesses; de noodzaak om afstand te nemen van verstorende en verstikkende aspecten
binnen de persoonlijkheid of in de omgeving.
Saint John's Wort - Hypericum perforatum - sint-janskruid
Pos: helder bewustzijn, een met licht gevulde geest, zonnekracht.
Neg: psychische en fysieke kwetsbaarheid; angstige of verstoorde dromen; depressie als
gevolg van gebrek aan contact met de spirituele wereld.
Scarlet Monkeyflower - Mimulus cardinalis - rode maskerbloem
Pos: directe en duidelijke communicatie van diepe gevoelens, vooral kwaadheid of
teleurstelling, integratie van de emotionele "schaduw".
Neg: angst of onderdrukking van intense gevoelens; niet kunnen omgaan met
angst en krachteloosheid; eerder willen overkomen als "aardig" dan als "echt".
Scotch Broom - Cytisus scoparius - brem
Pos: positieve en optimistische gevoelens over de toekomst; zonachtige kracht in je
handelen en in je verbinding met de wereld.
Neg: ontmoedigd en terneergeslagen; overmand door pessimisme en wanhoop,
vooral over je persoonlijke gevoelens over de gebeurtenissen in de wereld.
Self-Heal - Prunella vulgaris - brunel
Pos: verbinding maken met krachten die gezondheid schenken aan je lichaam en je ziel;
kiezen voor een levensstijl die leidt tot welzijn en heelheid.
Neg: geen eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen voor je gezondheid, het ontbreken van
spirituele motivatie om je goed te voelen, te sterk afhankelijk zijn van advies van anderen
bij keuzes voor je gezondheid.

Shasta Daisy - Chrysanthemum maximum - grootbloemige margriet
Pos: mandala-achtig of holistisch bewustzijn, ongelijksoortige ideeën samenbrengen tot
een levend geheel.
Neg: te intellectualistische benadering van de werkelijkheid, informatie vooral zien als
stukken en brokken in plaats van als delen van een geheel; gekunstelde of routineuze
intelligentie.
Shooting Star - Dodecatheon hendersonii - twaalfgoden kruid
Pos: menselijke spiritualiteit, kosmisch bewustzijn verwarmd door de zorg voor alles wat
menselijk en aards is.
Neg: een diep gevoel van vervreemding, vooral je niet thuis voelen op aarde, je geen
onderdeel van de menselijke familie voelen; verstoring door geboortetrauma.
Snapdragon - Antirrhinum majus - leeuwebek
Pos: levendige, dynamische energie; een gezond libido; verbale communicatie die
emotioneel in evenwicht is.
Neg: verbale agressie en vijandigheid; onderdrukt en misleid libido; spanningen in de
mond en de kaken, verkeerde bijt of eet gewoontes.
Star Thistle - Centaurea solstitialis - zomer centaurea
Pos: edelmoedig en meelevend; kunnen delen met anderen vanuit een innerlijk gevoel van
overvloed.
Neg: angst voor tekort, onvermogen om vrij en spontaan te geven, de neiging tot vrekkig
gedrag en hamsteren.
Star Tulip - Calochortus tolmiei - katteoortje
Pos: gevoelige en ontvankelijke afstemming; een serene houding van de ziel, innerlijk
luisteren naar anderen en naar hogere werelden, vooral in dromen en tijdens meditatie.
Neg: geen rustige, innerlijke aanwezigheid kunnen ontwikkelen, je niet af kunnen stemmen
of inzicht krijgen, niet kunnen mediteren of bidden.
Sticky Monkeyflower - Mimulus aurantiacus - kleverige maskerbloem
Pos: een evenwichtige integratie van menselijke warmte met seksuele intimiteit; in staat zijn
om diepe gevoelens van liefde en verbinding uit te drukken in seksuele relaties.
Neg: onderdrukte seksuele gevoelens, onjuist seksueel gedrag los van menselijke liefde; niet
in staat om menselijke warmte te ervaren in seksuele ervaringen; een diepe angst voor
seksualiteit en intimiteit.

Sunflower - Helianthus annuus - zonnebloem
Pos: unieke individualiteit; een stralende zonnige
persoonlijkheid doordrongen van spirituele ego-krachten.
Neg: een verstoord of onzeker gevoel over jezelf;
opgeblazenheid of bescheidenheid, weinig zelfvertrouwen of
arrogantie; een slechte relatie met de vader of met de zonneaspecten
van jezelf.
Sweet Pea - Lathyrus latifolius - pronkerwt
Pos: je verbonden voelen met een gemeenschap, je thuis voelen op aarde, sociale contacten
kunnen vormen.
Neg: niet in staat zijn om een band te vormen met je sociale omgeving of om je plaats op
aarde te vinden; ontheemd, ontwricht of voortdurend reizen en verhuizen.
Tansy - Tanacetum vulgare - boerenwormkruid
Pos: besluitvaardig en doelgericht, doelbewust in je handelen, zelf verkregen meesterschap en
succes.
Neg: lethargie, uitstel, niet in staat om doelgerichte actie te ondernemen; gewoontes die
je echte vermogens en talenten ondermijnen of ontwrichten.
Tiger Lily - Lilium humboldtii - tijgerlelie
Pos: positieve sociale interactie, samenwerking ontstaan uit het
dynamische evenwicht van vrouwelijke en mannelijke krachten.
Neg: te sterke agressieve "yang" krachten, buitensporige competitie in
plaats van samenwerking.
Trillium - Trillium chloropetalum - trillium
Pos: je zeker voelen over je persoonlijk welzijn en je financiële zekerheid; in staat zijn om
dienstbaar te zijn en te geven aan anderen.
Neg: verstoringen in het overlevingschakra, angst ontstaan door teveel nadruk op het
materialistische, hebzucht naar bezittingen en macht, armoede bewustzijn dat leidt tot teveel
nadruk op het materiële.
Trumpet Vine - Campsis tagliabuana - trompetklimmer
Pos: duidelijk en levendig in de verbale uitdrukking; actieve, dynamische projectie van jezelf in
sociale situaties.
Neg: tekort aan vitaliteit of zielskracht in je uitdrukking; niet assertief zijn of duidelijk
spreken, bij diverse soorten spraakgebrek.

Violet - Viola odorata - viooltje
Pos: subtiel, sterk ontvankelijke gevoeligheid, een verheven spiritueel perspectief;
sociaal ontvankelijk maar onafhankelijk.
Neg: heel erg schuchter zijn, koel en afstandelijk, angst om onder te gaan in de groep.
Yarrow - Achillea millefolium - duizendblad
Pos: lichtgevende en sterke aura; meedogende en meelevende gevoeligheid, verfijnde
en flexibele psychische krachten.
Neg: extreme kwetsbaarheid voor anderen en voor de omgeving; snel uitgeput, te
veel in beslag genomen worden door negatieve invloeden, psychische vergiftiging.
Yarrow Environmental Solution
Bloesemremedies van yarrow, pink yarrow, golden yarrow, arnica
en echinacea; met yarrow en echinacea tinctuur, op basis van
zeezout en water.
Pos: fysieke en etherische vitaliteit, zichzelf regelende en
zich aanpassende reacties van het immuunsysteem op stress
in de omgeving.
Neg: verstoring van de levenskracht en vitaliteit door giftige
straling, vervuiling en andere geopathische stress;
overgebleven effecten van blootstelling in het verleden; slecht
functionerend immuunsysteem; allergische overgevoeligheid.
Yellow Star Tulip - Calochortus monophyllus - gele mormonentulp
Pos: mee kunnen leven met de gevoelens en ervaringen van anderen; meedogend gedrag
gebaseerd op sociaal bewustzijn.
Neg: ongevoelig zijn voor het lijden van anderen; geen zicht hebben op de gevolgen van je
daden voor anderen.
Yerba Santa - Eriodictyon californicum - kruiskruid
Pos: vrij stromende emoties, je adem af kunnen stemmen op je
gevoel; het vermogen om alle menselijke emoties uit te drukken,
vooral pijn en verdriet; positieve melancholie en diepte in het gevoel.
Neg: beklemde gevoelens, vooral in het hart en de longen; verinnerlijkt
verdriet en melancholie, sterk onderdrukte emoties.
Zinnia - Zinnia elegans - zinnia
Pos: kinderlijke speelsheid en nieuwsgierigheid, afstand kunnen nemen van jezelf, gevoel
voor humor.
Neg: te serieus en saai, geen spontaniteit of humor; te somber beeld van jezelf; workaholic.

DE SELF-HEAL HUIDCRÈME
Deze vocht inbrengende en verzachtende huidcrème is voor veel
doeleinden te gebruiken. De crème is een goede basis om een mengsel
in te doen van bloesemremedies en aromatherapie, maar kan ook
direct uit de pot/tube worden gebruikt. Een belangrijk bestanddeel van de
crème is de Prunella vulgaris (Brunel of Self Heal), een bijzonder kruid,
welke traditioneel bekend staat vanwege de vele gezondheid bevorderende
eigenschappen. Ze bestaat uit een natuurlijke hypoallergene basis en is
speciaal gepotentieërd met Self-Heal bloesemremedie.
Deze crème kan op vele manieren worden gebruikt: als gezichtscrème, bij verwondingen, sneden,
huiduitslag, verstuikingen en ander letsel. De bloesemremedie van de Self-Heal stuurt een speciale
boodschap naar het innerlijk zelf, dat de benodigde krachten voor herstel opwekt. De Self-Heal
bloesemremedie wordt vooral inwendig gebruikt, de crème stimuleert deze genezende kwaliteiten op de
huid.
HET MENGEN VAN REMEDIES IN DE CRÈME.
De Self-Heal bloesemremedie heeft een universele kwaliteit, die haar geschikt maakt als een uitstekende
basis voor veel verschillende bloesemremedie combinaties en ook de crème kan gebruikt worden als een
basis-product. De Self-Heal crème maakt het makkelijk om aangepaste mengsels te maken, die
speciaal voldoen aan je eigen behoeften.
Het beste is om niet meer dan drie of vier remedies in een individuele combinatie te gebruiken en 24 tot
48 druppels bloesemremedie (stock) per potje van 120 gram. Het is het beste om het mengsel met een
houten stok om te roeren, voor tenminste drie minuten, afwisselend met de klok mee en tegen de klok in
en eindigend met een beweging met de klok mee.
ALGEMENE VERZORGING: heerlijk om te gebruiken als dagcrème, geeft een goede doorstroming, zuivering
en regeneratie van de huid. Bij een te droge huid te gebruiken met de Calendula massage olie of 's
avonds de Assistance crème (Deva) als nachtcrème. Zie tevens de informatie over onze etherische oliën.
N.B.: geen van de hierboven gesuggereerde combinaties is bedoeld om medische behandeling van
bekende ziekten te vervangen. De bloesemremedies werken op een subtieler niveau, ze helpen problemen
op te lossen in het mentaal-emotioneel bereik, die het lichaam kunnen beïnvloeden. Ofschoon de
bloesemremedies gewoonlijk ingenomen kunnen worden, kunnen ze ook uitwendig toegepast worden en
geabsorbeerd worden door de huid. Uitwendige toepassing blijkt het meeste resultaat te geven in die
gevallen waarbij er een duidelijke overeenkomst is tussen geest en lichaam.

BLOEMEN MASSAGE OLIËN.

De massage oliën worden, in kleine hoeveelheden met de hand gemaakt, van bloemen die afkomstig zijn
uit nog wilde gebieden of afkomstig zijn uit biodynamische tuinen in Californië. Hierbij wordt gebruik
gemaakt van biologische olijfolie en de bijbehorende remedie samen met Terra Flora etherische oliën.
ARNICA Allay - ARNICA (Arnica mollis) - Arnica (valkruid) is vanouds bekend vanwege zijn
ontstekingsremmende en pijnstillende kwaliteiten en ook vanwege het feit dat het weefselherstel
bevordert. Het wordt in de kruidengeneeskunde gebruikt voor vele soorten lichamelijk trauma, zoals
kneuzingen, verstuikingen, blauwe plekken, verschillende vormen van spierpijn, sportletsel en herstel na
een operatie. Niet in open sneden en wonden gebruiken of bij sterke overgevoeligheid van de huid.
Ingrediënten: olijfolie*, arnica extract**, tocopherol, essentiële oliën: sandelhout(w), ceder*, vetiver*, palmarosa*,
roos*, cisteroos*, helicryse*. Bloesemremedies: alpine aster(w)**, arnica(w)**, chrysanthemum**, impatiens**,
indian pink(w)**, star of Bethlehem**. *=biologisch / (w)=wildpluk / **=demeter.
CALENDULA Caress - GOUDSBLOEM (Calendula officinalis) - De olie wordt zeer veel uitwendig gebruikt
en speciaal wanneer er een ontsteking van de huid is, als gevolg van een infectie of ander fysiek letsel. Ze is
zeer weldoend bij langzaam genezende wonden, huidzweren, littekens en bij kleinere verbrandingen.
In het algemeen is de Calendula olie een uitstekende eerste hulp olie. Ook heerlijk in bad.
Ingrediënten: amandelolie*, olijfolie*, calendula extract**, tocopherol, essentiële oliën: lavendel**,
sandelhout(w), marjolein**, kamille*. Vanille extract*, calendula extract**. Bloesemremedies: calendula**,
mariposa lily(w)**, star tulip(w)**. *=biologisch / (w)=wildpluk / **=demeter.
CHAMO-MILD Calm – ECHTE KAMILLE (Matricaria recutita) – Een vloeibaar slaapliedje voor rust en
kalmte. Vermindert stress en geeft emotionele ontspanning. Ook heerlijk in bad.
Ingrediënten: olijfolie*, kamille extract**, tocopherol, essentiële oliën: lavendel*, wierook*, ceder*, sitka
spruce (spar), sandelhout(w), kamille*, cisteroos*, ylang ylang*, vanille extract*. Bloesemremedies:
chamomile**, angel’s trumpet**, mariposa lily(w), star of bethlehem**, valerian**, lavender**, primrose**,
tulip**, alyssum**. *=biologisch / (w)=wildpluk / **=demeter.
DANDELION Dynamo - PAARDENBLOEM (Taraxacum officinale) - Praktijk-verslagen over het
gebruik van de olie zijn al erg bemoedigend geweest en laten zien, dat de Dandelion olie erg nuttig is
bij o.a.: een stijve nek, rugpijnen, knieën met jicht, bij alle spieren die stijf, gespannen en/of verhard zijn,
pijnlijke menstruatie enz. Met deze olie kan men dieper en effectiever in de "gepantserde" gebieden van
het lichaam doordringen. Ze is speciaal geschikt voor het ontspannen, speciaal na drukke werkschema's.
U kunt het ook als badolie gebruiken.
Ingrediënten: olijfolie*, tocopherol, dandelion extract**, essentiële oliën: rozemarijn**, castorolie,
jeneverbes*. Bloesemremedies: dandelion**, tansy**, zinnia**. *=biologisch / **=demeter.

ST.JOHN’S Shield - SINT JANSKRUID (Hypericum perforatum) - De Saint John's Wort olie kan verdund
worden om er een massageolie van te maken, die gebruikt kan worden in tijden van spanning of zenuwletsel.
Men kan de olie ook direct uit de fles gebruiken en op speciale plaatsen van het lichaam wrijven, vooral
bij nier- en blaaskwalen is de binnenkant van de dijen en het onderste gedeelte van de rug bij de
nieren belangrijk. Beschermend wanneer men tijdens het dromen te ver van zichzelf weg raakt.
Ingrediënten: olijfolie*, st. janskruid extract*, tocopherol, essentiële oliën: geranium*, engelwortel*, st.
janskruid*. Bloesemremedies: st. john’s wort**, love-lies-bleeding**, borage**. *=biologisch / **=demeter.
MUGWORT Moon Magic - BIJVOET (Artemisia douglasiana) - De Mugwort is speciaal weldoend voor
het baarmoedergebied en kan zowel direct als verdund gebruikt worden. Bij moeilijk vloeiende- of
uitgestelde menstruatie kan deze olie zeer aangenaam zijn. De olie van de Mugwort is over het algemeen
goed om toe te passen bij kneuzingen, stolsels of aderen met een blauwe kleur.
Ingrediënten: amandelolie*, olijfolie*, mugwort extract**, tocopherol, essentiële oliën: lavendel**,
mandarijn*, mugwort* (bijvoet), neroli*, ylang ylang*. Bloesemremedies: mugwort**, hibiscus**.
*=biologisch / **=demeter.
BENEDICTION OLIE - Een heilige zalvende olie om te zegenen en de aura te beschermen. Een olie die goed
is te gebruiken tijdens bijzondere dagen, zoals geboorte, sterven, trouwen, diepgaande perioden van
herstel of het bevestigen van je levensdoel en bij spirituele groei. Binnen alle culturen worden deze
gebeurtenissen gevierd op een speciale manier, hierbij is het vaak gebruikelijk om heilige, zegenende oliën
of zalven aan te brengen op het lichaam, om de aura van de personen die zich in dit proces bevinden
te beschermen.
Ingrediënten: olijfolie*, st. john’s wort extract*, tocopherol, jasmijn extract*, essentiële oliën: roos*,
engelwortel*. Bloesemremedies: holly**, self-heal**, motherwort**, hawthorn**, angel’s trumpet*.
*=biologisch / **=demeter.
BENEDICTION FORTE ROLL-ON – Een

heilig zalvende olie in een roll-on om te zegenen en de
aura te beschermen. Aanbrengen rondom het hart en overige energetische plekken
op het lichaam. Opent het hart en verlicht de emotionele pijn. Alleen voor uitwendig
gebruik.

Benediction Forte
Roll-on 30 ml.

Benediction massage olie
60 en 120 ml

I cannot speak highly enough of the FES flower essences....They gently unlock
deeply ingrained patterns in the psyche, which even counseling, affirmations and
positive thinking sometimes are unable to shift...so we can assist the patient to
move on. You are bringing great blessings to many people.
Dr. Sally Dawson, New Zealand

Shooting Star

FES QuintessentialsTM
Bestellingen en informatie:

Demeter-certified
Biodynamic® and Organic

Bloesem Remedies Nederland
Postbus 6139, 5960 AC Horst, NL
Tel. 077-2300011 (ma t/m vrij 09.00-17.00 uur)
info@bloesemremedies.com
Informatie en webwinkel:
www.bloesemremedies.com
www.farfalla.nl
www.bach-bloesems.nl
bloesemremedies
Farfalla.nl
Bezoekadres:
Winkel De 3Vrouwen
St. Jansstraat 5, 5964 AA Horst-Meterik
Tel. 077-2300015
www.de3vrouwen.nl
Open: di t/m vrij 10.00-17.00 uur, za 10.00-16.00 uur

