BACH-TERÁPIA ÁLLATOKNAK
Tekintsük át vázlatosan, melyik eszenciát, milyen érzelmi állapotra alkalmazzuk:
• apróbojtorján: visszautasítás, rossz érzelmek, allergiák, fizikai izgatószerek, nem megfelelő
kommunikáció,
• rezgőnyár: bizonytalan eredetű félelmek, közelgő veszély,
• bükk: türelmetlenség, allergiák,
• kisezerjófű: szelíd, lábtörlőn fekvő, más állatok által bántott,
• kékgyökér: figyelmetlen, könnyen összezavarodik,
• cseresznyeszilva: önuralomvesztés,
• katáng: féltékeny, ragaszkodó, mesterkedő,
• iszalag: öntudat, összpontosítás, műtét utáni állapot,
• vadalma: salaktalanítás, fertőzés, mérgek, allergia,
• szil: könnyen megrendül, kifárad,
• tárnics: visszaállítani a bizakodást, hosszú betegség utáni lábadozás,
• sülzanót: reménytelenség, lemondás, kritikus sérülés, műtét,
• hanga: szűkölködő, ragaszkodó,
• magyal: harag, féltékenység, szeretetigény, elhagyás, bántalmazás,
• gyertyán: lelki kimerültség,
• jerikói lonc: bánat, honvágy, kimerült energiák, fájdalom,
• nebáncsvirág: türelmetlenség, ingerlékenység, idegi energia, fájdalom,
• vörös fenyő: önbizalomhiány,
• bohócvirág: félénkség, konkrét félelmek (petárda, sziréna, tűzijáték, vihar, villámlás, mennydörgés
stb.),
• vadrepce: depresszió, szomorúság, lehangoltság, hangulati ingadozások,
• tölgy: krónikus fáradtság, túlhajszoltság, önuralomvesztés,
• olajfa: fizikai kifáradás, tartósan hosszú terheléstől,
• erdei fenyő: maximalista, bűntudata van, visszautasítva érzi magát, bántják,
• vörös vadgesztenye: aggodalom,
• dió: összeszokás, alkalmazkodás új helyzetekhez, tanulás,
• vadrózsa: visszaadja az életkedvet, boldogságot, kizökkent az apátiából,
• békaliliom: nyitás a külvilág, új társak felé,
• vadgesztenyerügy: segíti a tanulási folyamatot, könnyíti a vizsgára való felkészülést,
• ernyős madártej: vigaszt nyújt veszteség elviseléséhez,
• szelídgesztenye: kedélyállapot javítása mellett edzi az immunrendszert,
• forrásvíz: meglágyít, alkalmazkodóvá tesz, segíti a belső „kiengedést”,
• szőlő: tompítja a tapintatlan, kíméletlen viselkedést, rávezet a környezet igényeire,
• fűzfa: kiengeszteli és meglágyítja a hajthatatlan, haragtartó személyiségeket,
• napvirág: pánikreakciók megelőzésére,
• rozsnok: gyakori elégedetlenség, vágyódás a teljes élet felé,
• szikárka: stabilizálja az ingatag jellemet, segíti a normális energiaáramlást,
• vasfű: a túlbuzgó, görcsös személyiségek újra megtalálják egyensúlyi helyzetüket,
• fehér vadgesztenye: rohamokkal járó betegségek (pl. epilepszia) esetén csökkentik a rohamok
súlyosságát, segítik az állatot visszavezetni a meghasonulás dilemmájából,
• Rescue (elsősegély, „életmentő” cseppek, összetétele: cseresznyeszilva, iszalag, nebáncsvirág,
napvirág, ernyős madártej): akut vészhelyzetekben, akár néhány percenként adagolva hasznos
gyógyír.
A fenti információk tájékoztató jellegűek, önmagukban nem alkalmasak arra, hogy bárki saját diagnózist állítson fel, vagy öngyógyításra
használja fel, és nem helyettesítik a személyes konzultációt sem.
Bármilyen panasz esetén, kérjük, keressék fel háziorvosukat vagy kérjék megfelelő szakember segítségét!
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