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Nieuwsbrief 7 “OOK DIEREN HEBBEN GEVOELENS”
Alle Dieren hebben net als mensen heel verschillende
karakters en reageren ieder op zijn eigen wijze op de wereld
waarin ze leven.
Tevreden en gelukkige dieren hebben minder
gezondheidsproblemen, maar omdat ook dieren een eigen
karakter hebben kunnen ze ook lijden aan negatieve gevoelens
zoals Stress, Eenzaamheid, Angst enz. En deze gevoelens
beïnvloeden het gedrag en welzijn van het dier.
Omdat dieren je niet kunnen zeggen hoe ze zich voelen, is het
uitkiezen van een Bach bloesem een lastige opgave.
Maar door het dier goed te observeren of te gaan
communiceren met dieren (waar onze praktijk ook in
gespecialiseerd is) is het mogelijk te herkennen hoe het dier
zich voelt.
Wij praten met dieren als we gaan communiceren of als we dit
niet doen (doordat het dier niet wil) is het goed opletten op de
lichaamstaal, gedragspatroon, en alert zijn op elke
verandering. Dit kunnen wij ook doen als u onze praktijk
inschakelt.
Wij proberen ook gebeurtenissen en veranderingen op te
sporen die voor het dier stress zouden kunnen betekenen.
Een voorbeeld:
Is uw hond bang voor kinderen of werd uw kat plotseling
onzindelijk omdat u er een 2e kat bijgenomen heeft?
U moet dit even een paar dagen observeren voordat we
langskomen. Grondige observatie leidt meestal naar de
oorzaak van veel voorkomende problemen.
Schakelt u a.u.b Praktijk “Jodieboy” in als uw dier:

1. Bang is voor vreemden.
2. Harde geluiden niet verdraagt
3. Nare dingen heeft meegemaakt en daardoor van streek is.
4. Vol energie zit, snel opgewonden is en overgevoelig is.
5. Moeite heeft met zich aan te passen, bijvoorbeeld na een
verhuizing of als er meer dieren in huis (bij)komen
6. Gebrek aan zelf vertrouwen heeft en uitdagingen uit de weg
gaat.
7. Ongewenst gedragspatroon blijft herhalen.
De Bachflower remedies die wij geven van Praktijk “Jodieboy”
zijn veilig en geven ook geen bijwerkingen.
Ze zijn alleen gemengd met alcohol, daarom is het altijd
raadzaam ze altijd te verdunnen, maar dat doen wij op de
praktijk voor u. U krijgt ze kant-en-klaar mee.
In geval van acute stress kunt u Bach Bloesem Resque
gebruiken.
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