Tips & Adviezen

Wat is de samenvatting van de PSE geneesmiddelen?
Het zijn homeopathische complexmiddelen, die uit ervaring met de PSE, onbewuste negatieve
geestelijke trauma‘s en emoties positief kunnen beïnvloeden. Daar bijna elk mens zulke emoties
heeft, handeld het zich om een brede effectieve natuurgeneeskundige therapie, waardoor
zelfgenezende krachten gestimuleerd worden.

Hoe worden de PSE geneesmiddelen gebruikt?
De PSE complexmiddelen moeten door een opgeleide therapeut uitgetest worden, zodat ze perfekt
worden toegepast. Adressen vind u op de therapeutenlijst. Volwassenen nemen 2 keer daags 12
druppeltjes, kinderen de helft. Gevoelige mensen kunnen de druppeltjes met water verdunt
innemen.

Hoe onderscheiden zich de PSE middelen van de klassieke homeopathie?
De individuëel uitgeteste geneesmiddelen gaan in resonantie met bepaalde onbewuste trauma‘s,
zodat men meestal geen bijwerking waarneemt. De PSE werkt op geestelijke conflicten, de klassieke
homeopathie daartegen op de gehele mens. Beide hebben zodoende een volledig andere aanpak en
kunnen niet met elkaar worden vergeleken. Daar Trauma‘s vanuit verschillende emoties ontstaan, is
één middeltje alleen ook niet voldoende, men heeft daar complexmiddelen voor nodig.

Waar zijn de geneesmiddelen verkrijgbaar?
In Nederland bij de Hahnemann Apotheek, in Belgie in iedere Apotheek (Zie voor productinformatie
het faxbestelformulier). De geneesmiddelen zijn vrij te koop en voor iedereen verkrijgbaar.

Hoe lang duurt een PSE therapie?
Meestal moeten 2-3 geestelijke Trauma‘s opgelost worden, die gemiddelt in elk geval 3-4 maanden
duren. Men moet daarom met een therapie duur van ten minste 8-12 maanden rekenen.

Zijn er bijwerkingen?
Meestal worden er geen bijwerkingen waargenomen, maar vele mensen geven verslag over
gewelddadige nacht dromen. Soms ook op fysieke reacties zoals verkoudheid, zweten of diarree.

Bij welke ziekten wordt PSE gebruikt? Hoe succesvol is de methode?
Deze vragen mogen wij jammergenoeg uit juridische redenen niet beantwoorden, maar uw
therapeut kan u daarop antwoord geven. In beginsel stimuleerd de PSE als natuurgeneeskundige
methode de zelfgenezingskracht, en dat zowel in geestelijke als ook in lichamelijk opzicht. Het gaat
om een aanvullende medische procedure, die gezien kan worden als toevoeging bij de conventionele
schoolgeneeskunde.

