ALICE BLOMSTERTERAPI-DROPPAR
OBS! Alice Blomsterterapidroppar är bara rekommendationer och det finns ingen
garanti att det fungerar, men har hjälpt många. Dem räknas ej som läkemedel
En känd engelsk läkare, som heter Edward Bach, var föregångare för alla blomsterterapidroppar. Han insåg att
många sjukdomar tycktes vara förbundna med psyket och gjorde Bachdroppar. Den traditionella läkekonsten tog
ingen hänsyn till patientens psyke.Bachdroppar säljs på apotek i många länder. Alice blomsterterapidroppar är gjorda enligt
Bachs metoder men har svensk energi i sig. Dem köps i regel färdigblandade. Med högst 8 sorter i 1 flaska. Alice
Blomsterterapidroppar säljs som Lagerflaskor till terapeuter, återförsäljare och kunder. Terapeutsats en är markerad med tjock
stil (22st) Utökad sats med 30 flaskor. Tilläggsblommor markeras med * ,

30ml färdigblandade blomsterterapidroppar 130kr +porto
10ml Lagerflaskor med konc. blomsterterapidroppar135kr +porto
30ml personliga blomsterterapidroppar, som jag pendlar ut.180+porto
(Jag kan pendla på avstånd om jag får namn och adress.)
Betala gm: Bg 489-5702 Företagsswish 123 024 70 15
Behandling: Man tar 5 droppar och håller dem un0der tungan 30 s. Svälj dem sedan. Ta helst på morgonen.
Namn
Andekontakt

Blommor, som ingår
Blåsippa och Vit näckros

Nässla, Prästkrage, Vallört,
Kungsljus, Renfana och
Brunört
Maskros, Ringblomma, Lök,Vit
Candida
näckros Vallört.
Harsyra, Maskros, och
Frekvensdroppar
Vitmossa
Kamomill,Gurkört, Lobelia,
Halschakrat
Gulsporrre Tagetes
Inkakrage, Dunört,
Hormonella besvär
Tagetes,Vintergröna,
Kungsljus, Jättenattljus,
Hudproblem och eksem Jättenattljus, Påsklilja,
Tagetes, Ringblomma, Vallört
Gullviva, Förgätmigej,
Ny 2019
Groblad, Ringblomma
Kvinnodroppar från
och Maskros.
Universum
Artros och reumatism

Luftrörsproblem.
astma, allergi
Magbesvär och stress
Mellan himmel och jord
Mirakeldroppar
Njur och leverproblem
Rygg och ledbesvär
Räddningsdroppar
Sluta rökadroppar

Universums droppar
Akleja
Balsamin
Blomman för dagen
Blåklint
Blåklocka
Blåsippa

Påsklilja, Kungsljus,
Lavendel och Tussilago
Dill, Kamomill, Maskros,
Rosenmalva och Vallört
Förgätmigej, Blåklocka och
Vit Näckros
Ormbunsskott, Tussilagorot.
Maskros och Gullviva
Akleja, Blåklocka, Groblad,
Nyponros, Hassel och Viol
Groblad, Lavendel, Nässla,
Snödroppe, Solros och Vit
syren
Vit näckros, Röd Höstaster
Balsamin, Rödklöver, Röd
höstaster och Krusmynta
Nässla, Vallört, Blomman
för dagen, Jättenattljus
och Äkta Johannesört

Verkan och användningsområde
Ökar medvetenheten för andlig kontakt.. Det blir lättare att förstå och förnimma
Andevärlden. Dessa 2 blommor stärks av synergieffekt. Den öppnar upp alla chakrorna.
Mot dåligt självförtroende. Lyssna på din egen röst. Nässlan lindrar ilska och och
bitterhet. Sjukdomen är både ärftlig och psykosomatisk
Antisvampessenser som kan lindra candidan. Vit näckros har healingeffekt.
Dessa droppar kan öka din frekvens vi meditationer eller vid Andekontakter. Man
når upp till högre nivåer. Auran blir uppåt 6m.
Våga säga mer vad du tycker och känner. Tagetes brukar ge inspiration och styrka och
lavendeln lugnar.
Dropparna kan förbättra hormonbalansen mot premenstruella besvär hos kvinnor
Jättenattljus lugnar båda könen. Kungsljus och Dunört är speciellt bra mot
prostatabesvär.
.Mag- och tarmproblem och oro kan orsaka hudproblem.
Dessa blommor brukar lugnar
Dropparna är kanaliserade av mediumet Anita Norgren ,som i trans hade kontakt med
universum.Den kan vara speciellt bra mot kvinnoproblem med mens , premenstruella
besvär och urinvägsbesvär. Den kan balansera upp dina chakror för mer energi. Den
kan göra dig mer kärleksfull, mindre orolig och mer skärpt. Gullvivan kan vara
urindrivande
Gör att luftvägarna vidgas. Kan vara bra mot astma, pollen- och kattallergier.
Den kan även vara bra mot fökylningar.. Snuvan verkar minska,
Lugnar dem som har många tankar på en gång. Tar bort spänningar vid stress.
Lugnande vid magkatarrer.
Blåklockan renar auran och tar bort blockeringar i chakrorrna. Förgätmigej är mycket
jordande och gör att man mår bättre. Stärker minnet Vit näckros för höga andliga
energier och healing.
Påverkar våra inre organ till det bättre.
Öppnar även upp chakrorna
Blomsterterapidropparna kan rena njurarna och man kan bli mer avslappnad.
.Stärker energierna i ryggen och gör den mjukare och lindrar smärtan. Nässlan kan
lindra ilskan eller bekymmer, som kan sätta sig som värk i lederna.
Lugnar vid oro, ångest och panik. Kan kännas användas vid alla tillfällen då man
behöver lugnas och bli av med rädslor. Man kan få i sig både jordad energi och
andlig hjälp.
Minskar beroendet, abstinensbesvären och morgontröttheten. Lugnande och minska
känslan att tycka synd om sig själv. Minskar ilskan över att behöva sluta röka.
70% slutar att röka

Förgätmigej, Vallmo,
Bra om man varit sjuk en längre tid, då blommorna ställer tillrätta. Blåklockan har
Blåklocka, Prästkrage,
en kraftig inverkan på inre organ. Chakrorna ställs i ordning. Hjärtchakrat
Ringblomma och Vallört
öppnas. Ett öppet kronchakra gör att själen får fritt spelrum. Auran blir 3-4m större.
Tro på din intuition och din inre visdom. Får nervsystemet att slappna av. Bra vid leverproblem, gulsot och
gallsjukdomar
Mot otålighet irritation, förhastade reaktioner, frustration och inre spänningar .
Ökar självförtroendet, ger ny kraft och energi. Bra mot morgontrötthet. Stöd vid avgiftning
Ökar kreativiteten och gör dig mer uttrycksfull. Påverkar de högre andliga kropparna och tallkottkörteln. För så
i munnen, blödande tandkött och förstoppning
Påverkar högre andliga kroppen. Renar auran och tar bort blockeringar i chakrorna Bra mot sköldkörtelproblem.
Används vid njur och leverproblem och benskörhet. Stimulerar röda och vita blodkroppar
Öppnar kronchakrat. Påverkar 3:e ögat och tinningloberna .Öppnar upp intuitionen. Bra till att ge sig själv healing
och till andra

Dill

Mot magbesvär, feber, spänningar från stress, som kolik och magsmärtor.

Dunört
Ek
Förgätmigej
Groblad

Bra för urinvägar, prostatan, potensen och livmodern.
Mot problem i lever, hjärta och urinvägar.
Mycket jordande och gör att man mår bättre. Stärker minnet. Kan lindra Alzheimers.
Ökar känslan att vara mer accepterad av andra. Antiinflammatorisk. Bra för urinvägarna, tandvärk och hosta.

Gullris

Mycket helande på nervsystemet och mentala kroppen. Lugnar tankar.

Gullviva
Gurkört
Harsyra
*Hassel
Inkakrage

Den innehåller Saponin så den kan vara slemlösande och bra mot torrhosta
Bra för strupen, nedstämdhet och sorg. Bra även för nedstämda djur.
Innehåller mycket C-vitamin. Bra mot febersjukdom. Man får en känsla av lugn och lättnad
Bra för levern och gallblåsan. Lugnar hjärtchakrat.
Stimulerar sakralchakrat gm att ge äggstockar och testiklar ökad energi och vitalitet. Bra för njurar bukspottkörtel
och magen.
Bra mot klimakteriebesvär. Lugnande, stoppar depression. Mycket bra essens vid hudproblem. Mot hyperaktivitet.
Avslappnande, löser spänningar, uppkörda gaser och nervösa tillstånd. Bra vid sömnlöshet. Påverkar halschakrat
Mot hyperaktivitet.
Kramplösande och urindrivande. Stimulerar matsmältningsvätskorna
Mot impotens, manlig fertilitet, reumatiska smärtor. Även bra för kvinnor. Lär dig lyssna till din egen röst och
vara ärlig mot dig själv. Minskar känslan att vara nervärderad av andra.
Används som avslappning för sinne och kropp. Påverkar tallkottkörteln.
För blyga, som har svårt att uttrycka känslor. Mot talsvårigheter. Påverkar halschakrat och tredje ögat.
Andlig blomma ,som påverkar den andliga kroppen. Bra mot bihålebesvär och urinvägsinfektioner.
För de, som har ögonproblem och ej ser världen. Påverkar halschakrat och tredje ögat.
För det känslomässiga hjärtat. Att komma i kontakt med det inte barnet.
Fullkomlighet. Skalar av den komplexa delen av oss själva. Man når in till det inre barnet.
Mot social paranoja. Utvecklar tillit och erkännande av andras välvilja.
Bryter ner hårda mentala mönster, tankar för länge sedan. Man får kontakt med högre sinnen= "minds"
För de som har många tankar på en gång. Bra för Solar Plexus och de med nervproblem.Mot interna sår och
katarr. Kan hjälpa mot Torsk, Candida och spända kroppar.. Lugnande

Jättenattljus
Kamomill
Krusmynta
*Kungsljus
Lavendel
Lejongap
Lila höstaster
Lobelia
Löjtnantshjärta
Lök
*Mahonia
Majs
Maskros
Mistel
*Mjölkört
Nyponros
Nässla
Ormbunke
Persilja
Praktmalva
Prästkrage
*Påsklilja
Renfana
Revsmörblomma
Ringblomma
*Rosenmalva
Röd höstaster
Rödklöver
Rölleka
Snödroppe
Solros
*Tagetes
Tussilago
Vallmo
Vallört
Vintergröna
Viol
Vitmossa
Vit näckros
Vit syren
Zinnia
Åkerpilört
Äkta Johannesört
Älgört

Swish; 12

Bra för hjärtat och hjärnan. Motverkar infektioner.
För sorg, stillar ditt sinne och lyssnar till ditt hjärta. För hjärtat och cirkulationen, ulcerös colit, sjukdomar i
bukspottkörteln och prostataproblem. Används mot eksem på händer och underliv.
För dem som är för emotionella. Används mot hosta, förkylningar, generell utmattning, förstoppningar, gall
och njurproblem
För de som håller fast ilska och bitterhet. Mot artrit och reumatiska besvär.
Bra för njurarna
Mot överreaktion på emotionell stress. Öppnar upp för nya vägar att leva.
Acceptera dig själv, älska dig själv som du älskar andra.
För de som är ensamma. Bra mot reumatiska sjukdomar, artrit. Löser upp stresspänningar. Används för yrsel.
För djup inre vishet- vägledning om andlig väg. Används vid muskelsvaghet, stelkramp, benskörhet. Bra vid astma,
eksem och artrit. Stimulerar Solar Plexus Den är laxativ. Används vid lågt blodtryck.
Omvandlar andliga ideer till substans.Hjälper dig att få kontakt med din inre guide.Bra vid åderbråck och reumatism.
Ökar blodtrycket och njurfunktionen. Används som smärtlindring vid sjukdomar i bukspottkörteln och problem
med centrala nervsystemet.
Mot hudproblem och eksem. Antisvampessens. Kan hjälpa vid candida och torsk. Bra mot magkatarr. Kraftfull
essens för att lösa upp känslor. Mot svag astralkropp och energiproblem. Bra att ha på huden. Healingblomma
Lugnar människor, som är stressade. Bra för många.
Är bra för baschakrat och ger mer bastrygghet. Järnrik.
Rekommenderas vid psykisk första hjälp- panik och hysteri. Mot intolerans mot andra och känslor av motvilja
Andlig blomma som påverkar de andliga kropparna. Bra kronchakrat och det transspirituella chakrat.
Pånyttfödelse. Som en stimulans för själ och kropp och ande.
För de som behöver mer självförtroende. Lindrar ryggvärk.
Bra för inspirationen. Andlig blomma.Bra mot eksem.
Bra mot luftvägsinfektioner- slemlösande
Bra mot benskörhet och nervsystemet. Kan vara bra för själen.
Mot överkänsligt beroende. Lugnande vid magkatarrer Antiinflammatorisk Bra mot smärtsamma leder.
Underlättar kontakten med tidigare liv. Mot munsår i halsen och ögonsjukdomar. Bra mot premenstruell spänning.
Bra mot blygsel, reservation. osocialt beteende, rädsla att inte höras i stor grupp och har svårt att lita på andra.
Mot urinvägsbesvär
Vitmossan är antiseptisk . Den ger höga energier.
Mycket andlig blomma. Har stark healingeffekt. Mycket bra att ta innan meditation.
Den bästa enskilda ryggessensen. Den stärker hela ryggraden. Bra vid alla typer av ryggproblem. Bra ihop med
snödroppe.
Humor och lekfullhet-förmåga att se det inre barnet. Förmåga att se sig själv i ett annat perspektiv. Bra för gravallvarliga, uttråkade och nedtyngda personer.
Öppnar dig för kärleken, empatin och intiationen. Antiinflammatorisk essens vid hemoroider och hjärtproblem.
Lugnande för nervsystemet. Mot rädslor relaterade till uturkroppen upplevelser och skrämmande drömmar. Mot s
sängvätning, hyperaktiva barn och PMS
Lugnar kronchakrat om man är för öppen. Kan masseras in vid feber, huvudvärk, reumatism , sår och influensa.

Info och beställning: Alice Lindberg Valsängsv.10 21 63369 Skogstorp
016-25342 070-7781351 alice.lindb@gmail.com
Betala in på Alice Lindbergs Bg 489-5702 OBS! Uppge namn vid betalning!
123 024 70 15 Meddela vad du köpt. t.ex Droppar, öronljus, Sancho,0 C24/7 m.m.
Porto 1-3flaskor eller burkar är frakten 50kr. Större paket minst 65 kr Hemsida: Healinglife.se

