Nieuwsbrief Nazomer 2018
Na een lange warme, voor sommigen iets te warme, zomer begint het normale leven
weer een beetje op gang te komen. De meeste mensen zijn terug van vakantie en de
scholen gaan weer beginnen. We hopen op een mooie Indian Summer, een periode
van september tot november waarin de nachten al koud worden maar het overdag
nog heerlijk rond de 20 graden kan zijn.
In deze nieuwsbrief starten wij een nieuwe rubriek waarin wij een item uit de
klassieke homeopathie zullen belichten. Deze keer: hoe werkt klassieke
homeopathie? Verder als altijd de dierenrubriek, algemene weetjes en een heerlijk
en vooral makkelijk recept. Veel leesplezier!
En heeft u tips of verzoekjes voor de nieuwsbrief laat het ons weten!
Klassieke homeopathie, hoe werkt het eigenlijk?
Klassieke homeopathie is gebaseerd op de
gelijksoortigheidswet 'similia similibus
curentur', het gelijke met het gelijkende
genezen: dat wat bij gezonde mensen symptomen
veroorzaakt, geneest deze symptomen bij een ziek
persoon. Ter verduidelijking een aantal
voorbeelden van acute klachten. Het
homeopathische middel gemaakt van de Grote
Berenklauw, een plant waarvan het sap grote
blaren veroorzaakt, kan bij iemand met
soortgelijke blaarvorming helpen de klachten
te verlichten. De klachten hoeven dus niet
veroorzaakt te zijn door de Grote Berenklauw
maar moeten er wel op lijken.
De brandnetel veroorzaakt blaasvorming op de huid. Het homeopathische
middel Urtica urens (de brandnetel) kan op soortgelijke klachten genezend werken,
dus ook bij bijvoorbeeld kwallenbeten of netelroos. En zo zijn er meer middelen met

blaarvorming als symptoom. De geneesmiddelkeuze wordt uiteindelijk bepaald aan
de hand van het totaal aan specifieke symptomen dat iemand heeft. De werking van
de middelen is breder dan we in dit voorbeeld beschrijven, maar het is een voorbeeld
van het gelijksoortigheidsprincipe.
In de volgende nieuwsbrief iets over de bereidingswijze van homeopathische
middelen.
Help, mijn kat plast naast de bak!
Plassen naast de bak is een veelvoorkomend probleem waar verschillende oorzaken
voor kunnen zijn. Dat kan een praktische zijn, zoals een verkeerde plaats van de
kattenbak, te weinig kattenbakken voor het aantal katten in huis, te hard of te
zacht kattengrind, de kap over de bak geeft problemen enz. Maar er kan ook een
lichamelijke oorzaak aan ten grondslag liggen, bijvoorbeeld blaasgruis; de pijn bij het
plassen geeft een negatieve associatie met de kattenbak. Het kan ook een
stressreactie zijn, of te maken hebben met ouderdom. Het juiste homeopathische
middel, uitgezocht bij de oorzaak voor de zindelijkheidsklachten en passend bij het
karakter van uw kat, kan het probleem snel weer verhelpen.
Wespenmaand
Er zijn veel wespen dit jaar. Nuttige diertjes die muggen en
vliegen eten.
Maar ook heel zenuwachtige en soms agressieve insecten die heel
geïrriteerd worden en snel steken bij gegil en wild rondzwaaiende armen.Een
wespenval met zoetigheid op tafel trekt juist meer wespen aan. Hetzelfde geldt voor
dode wespen, dus deze gelijk opruimen en de plek schoonmaken. Een bakje
gesnipperde uitjes op tafel zou kunnen helpen, daar houden wespen niet van.
Wespen houden ook niet van sterke geuren als van bv. etherische olie. Lavendel- of
citronellaolie op tafel kan ze op afstand houden. Het hangt er natuurlijk wel vanaf
hoeveel lekkers er verder nog voor hen op de tafel staat.
Een interessant stuk over wespen en wespensteken vindt u hier.
Lang pollenseizoen
Dit jaar is niet fijn voor mensen met een pollenallergie. Door de late vorstperiode, het
warme voorjaar en de aanhoudende droogte zijn er meer pollen dan normaal. Een
pollenallergie is goed homeopathisch te behandelen, neem contact met ons op voor
meer informatie.
Recept: tortilla met aubergine en geitenkaas
- Tortilla's (1 per persoon)
- Groene pesto
- Aubergine
- Tomaat

- Olijven
- Geitenkaas
- Provençaalse of Italiaanse kruiden
- Olijfolie
- Zwarte peper
Snij de aubergine in plakken en bak ze licht aan in de olijfolie tot ze zacht zijn
Snij de tomaat en de olijven in plakjes
Besmeer de tortilla's met groene pesto
(gebruik er 2 op elkaar als de tortilla's heel dun zijn)
Beleg de tortilla's met de plakken aubergine, tomaten en olijven
Verbrokkel de geitenkaas erover
Bestrooi het geheel met Provençaalse of Italiaanse kruiden en besprenkel met
olijfolie
Leg de tortilla's ongeveer 4-5 minuten onder de grill tot de kaas begint te verkleuren
en/of de tortilla aan de randen bruin en knapperig wordt
Peper erover en klaar
Lekker met een frisse salade
Eet smakelijk!
Wij wensen u een mooie, zonnige nazomer!
Elke, Margreet en Carin
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