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Panični napadi
Verjetno nobenega ne preseneti informacija, da so
se težave z anksioznostjo, depresijo in paničnimi
napadi v zadnjem letu dni precej povečale.
Če se tudi ti srečuješ s tovrstnimi težavami beri dalje
in spoznaj izdelke.
Sindromi panike so vedno povezani z »našimi
koreninami«, z našim nagonom za preživetje. Z
načinom
interakcije z okoljem in načinom povezave z
zunanjim svetom. Prav tako pa pogosto izvirajo od
naših
prednikov (ki genetsko predstavljajo naše korenine)
ter v dejanjih, izkušnjah in travmatičnih dogodkih, ki
so jih doživeli naši predniki ter neizogibno odmevajo
v kasnejših generacijah.
Prizadeti živčni sistem je avtonomni, ki ga upravlja
»najstarejši« del naših možganov: tako imenovani
plazilski možgani.
SPOKOJNOST je cvetna kompozicija, ki deluje
neposredno na živčni sistem, ga uravnoveša,
pomirja in
sprošča.
Fizične strukture, kot so kri (sorodnost), geni, DNK in celični spomini, skupaj z elektromagnetnimi
informacijami, odtisnjenimi in prisotnimi v naši avri lahko zabeležijo in prenesejo doživete informacije in
spomine, neposredno povezane z našo preteklostjo in predniki – preko krvne linije.
Vzroki za panične napade ležijo torej v naših preteklih travmatičnih spominih, kot tudi tistih, ki jih je
doživela naša družina in naši predniki. Različne šamanske tradicije po svetu, skladne s tradicijo alkimije,
potrjujejo, da preteklost in izkušnje 7 generacij pred nami, neposredno dosežejo in vplivajo na življenje
posameznika. Večinoma se to znotraj nas odvija v najgloblji nezavesti in nezavednosti.
Iz duhovnega stališča bodo z elektromagnetne strani najbolj vpleteni spodnji deli telesa, ki ustrezajo
»prvi avrični plasti«, bazni čakri (imenovani tudi korenska ali prva čakra), torej bolj fizični del, ki vključuje
noge, genitalije, prebavila, črevesje in sečni mehur.
Ni naključje, da lahko simptomi in fizične manifestacije, povezane s paničnimi napadi in spremenjenimi
psihičnimi stanji, ki izhajajo iz psihoz, fobij in strahov, prizadenejo tudi naše črevesje in izvirajo iz nečesa
visceralnega, globokega.
Cvetna kompozicija FIZIČNI DETOKS je pravi pripomoček za uravnavanje in podporo našim koreninam
ter visceralnemu, instinktivnemu delu.
Signal nevarnosti, ki ga prejme telo, bo vodilo do adrenalinskega odziva, ki ga bo srce, center našega
sistema, zlahka prepoznalo, s posledično hiperaktivacijo simpatičnega živčnega sistema (SŽS).
Tahikardija, palpitacije, tesnoba, zasoplost, tresenje, strah, znojenje in občutek zadušitve so torej
simptomi, ki izhajajo iz signala nevarnosti in se odrazijo na ravni srca in pljuč.
Cvetni kompoziciji DETOKS OBČUTKOV in DIH delujeta neposredno na ta predel, na prsni koš in
uravnavata naše sentimentalno območje in srce ter pljuča in dihala.
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Panični napadi običajno sprožijo krčenje mišic, trebušne napetosti, bolečine v nogah ter nenadno izgubo
energije in vitalnosti. Temu sledijo šibkost in tresenje (zlasti v nogah), nenadna inkontinenca (uhajanje
urina), močni črevesni izlivi ali napadi driske.
Cvetna kompozicija OLAJŠANJE bo kot splošni reševalni pripravek v vseh travmatičnih stanjih, olajšala
vse fizične, zunanje in notranje napetosti.
V energetskem smislu se v času paničnega napada znajdemo v stanju »VAKUUMA« v spodnjem delu
telesa, torej v naših koreninah, v našem odnosu do fizičnosti, za katerega je značilna posledična izguba
energije na tem področju. To se istočasno odraža v stanju »POLNOSTI« nasprotnega dela telesa, torej
zgornjega dela, krone – uma in možganov – prizadetih in preobremenjenih s pretiranimi skrbmi,
manijami, obsedenostjo in neustavljivimi mislimi, ki porušijo ravnotežje osebe.
Prvi pristop k reševanju napada je skladno, počasno in globo DIHANJE, ki prihaja iz spodnjega dela
trebuha (napihnemo trebuh). Ključnega pomena je, da ponovno vzpostavimo stik z realnostjo, s pristnimi
primarnimi energijami, ki se sintetizirajo skozi zavestno dihanje. Naše Bitje se namreč v trenutku napada
znajde »ujeto v dejanje«, ko se izgubi v prostoru in času, ki absolutno ne ustreza resničnosti in
SEDANJEMU TRENUTKU. Izpraznite um!
Ravno zato je cvetna kompozicija DETOKS MISLI v veliko pomoč, saj čisti um obsesivnih in odvečnih
misli ter razjasni naše miselno obzorje. Po drugi strani pa nam bo cvetna kompozicija SAMOZAVEST
pomagala najti potrebno moč za nadaljevanje naših obveznosti ter dala pogum in samozavest za
okrevanje in nadaljevanje življenja.
V veliko pomoč nam je, če spijemo velik kozarec vode, ki bo izprala spremenjeno energijsko stanje,
prisotno med kriznim stanjem.
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Izdelek meseca

Bio sok mlade pire se pridobiva iz mlade pirine trave (triticum spelta). Terapevtsko se uporablja po vsem
svetu, ravno zaradi svojih zdravilnih lastnosti. Vsebuje naravne vitamine, aktivne encime, veliko klorofila
in pa pomembnih mineralov. Tudi pH pirinega soka je 7,4, kar je enako kot kri – zaradi tega se hitro
absorbira v krvi, zato se pogosto imenuje zelena kri.
Pira je prastara zvrst pšenice, ki so jo poznali že stari egipčani. Je zelo skromna rastlina, prilagojena
težjim pogojem in izjemno odporna na nižje temperature, zato jo lahko sejemo tudi decembra. Odporna
je na številne bolezni, saj poleg močne starodavne genske zasnove zrno ščiti tudi posebna zelo debela
pleva-ovoj! Ker pa ni tako donosna s pridelkom kot ostale vrste žit so domači kmetje v prejšnjih stoletjih
skoraj popolnoma opustili njeno pridelavo. Danes pa se ponovno vrača na naše njive, saj se ljudje
čedalje bolj zavedamo, kako zelo je pira zdrava in odlična žitarica.
Bio sok mlade pire vsebuje veliko klorofila, aminokisline, vitamine in aktivne encime, kot so proteaza,
amilaza, lipaza, citokrom oksidaza, transhidrogenaza,... Te so v pomoč za prebavo, izgradnjo zdravega
telesa in preprečevanje prezgodnjega staranja.
Vsebuje veliko mineralov, kot so železo, kalcij, fosfor, magnezij, mangan, žveplo, kalij, cink, natrij. Je
ogromen vir klorofila zato jo imenujejo tudi “zelena kri”. Pirin sok pripomore k izboljšanju pretoka krvi,
pomoč pri prebavi in na splošno razstrupljanju telesa.

BIO SOK MLADE PIRE- Zakaj ga priporočam?
Izčrpni podatki iz številnih raziskav so razkrili pozitivne učinke pirinega soka pri pacientih s talesemijo,
hemolitično anemijo, rakom, astmo, alergijami, vnetno črevesnimi boleznimi in razstrupljanju. Strukturna
homologija klorofila s hemoglobinom kaže na vlogo klorofila kot graditelja krvi v različnih kliničnih stanjih,
ki vključujejo pomanjkanje hemoglobina. Zdi se, da je pirina trava zelo obetavno zeliščno zdravilo in
potrebno je veliko raziskovalnega dela, da bi raziskali njeno terapevtsko uporabo pri različnih boleznih.
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Pozitivne lastnosti uživanja BIO SOKA MLADE PIRE?
pospešuje proizvajanje hemoglobina,
čisti kri,
razstruplja jetra,
čisti debelo črevo,
deluje protibakterijsko,
alkalizira kri,
nevtralizira strupe,
pospešuje delovanje encimov,
iz telesa odstranjuje težke kovine,
krepi imunski sistem,
pomaga pri kožnih bolezni,
znižuje raven holesterola,
spodbuja pomlajevanje celic,
povečuje odpornost in vzdržljivost...

Torej je to idealna hrana za vsakogar, ki se želi izogniti bolezni in izboljšati svoje zdravje!
(Ann Wigmore, pionirka v uživanju soka).

Zakaj sem sama tako navdušena nad BIO SOKOM MLADE PIRE?
Bio sok mlade pire uživam dvakrat v letu po tri mesece, že tretje leto zapored.

Prva dva dni pitja mi je bilo ob zaužitju običajno slabo. Slabost naj bi bila prisotna zato, ker se je moje
telo čistilo. Po dveh dneh mi ni bil več problem. Sedaj jo redno pijem, vsako jutro na tešče, po zaužitju še
vsaj uro ne smem jesti in piti, da se lahko sok v celoti absorbira v organizem in v krvni obtok.
Prednosti: Po soku se odlično počutim, v obdobju ko ga pijem nisem bila nič bolna, niti prehlajena, sem
polna energije, prehranjujem se bolj zdravo, spijem več vode (že zaradi tega občutka, ker sem zjutraj
zdravo začela dan), imam urejeno prebavo, zaenkrat sem res dobro. Kar pa mi je najbolj pomembno, da
povem, že dve leti ne vem več kaj je to alergija na cvetni prah in ob predpostavki, da se spopadam s
ulceroznim kolitisom, sem prepričana, da mi ravno bio sok mlade pira pomaga, da ga tako uspešno
premagujem brez vseh ostalih zdravil.
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Akcijski izdelki
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