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Bach-virágeszenciák és az állatok
Az állatok is különfélék, akárcsak mi emberek. Tanulnak, éreznek, és a maguk sajátságos módján reagálnak
környezetükre, melyben élnek. Viselkedésváltozással jelzik, hogy valami nincs rendjén.
Állataink, ha boldogok és elégedettek, akkor élvezik az életet és kevesebbet betegeskednek. Mivel azonban
mindegyiküknek saját egyénisége van, ők is szenvedhetnek a félelemtől, a magánytól, más-más módon reagálnak
az ismeretlen helyzetekre, arrogánsak lehetnek és féltékenyek. Ezek az érzések kihatnak viselkedésükre és
általános közérzetükre is.
A legtöbb gazda tudja, ha a kedvencük nagyon jól érzi magát, de azt is, ha baj van, ha nem mennek jól a dolgok.
Az állatok nem tudják szavakba önteni az érzéseiket, fájdalmukat, gondolataikat és örömüket. Ebből adódóan
viselkedésük nagyon beszédes és őszinte. Elárulják testi tüneteiket és betegségüket a viselkedésükkel és a
társukhoz való viszonyulásukkal. Ezeket a reakciókat, viselkedési mintákat és szokásokat kell megfigyelnünk,
ahhoz, hogy a megfelelő Bach-virágeszenciát tudjuk kiválasztani számukra, mellyel szelíden és mellékhatások
nélkül tudunk segíteni rajtuk.
A Bach-virágeszenciák alkalmazása nagyon egyszerű, az egyedi helyzeteknek megfelelően egyénre szabottan
használható.
Maximálisan 7 eszenciából álló keveréket készíthetünk, ami megegyezik az embereknek készített egyéni
keverékkel.
1, módszer
Tegyünk a kiválasztott Bach-virágeszenciákból 2-2 cseppet, négyet a RESCUE keverékből az itatóedénybe vagy az
állateledelbe. Nagyobb állatok, pld. lovak esetén 5 csepp az adag az eszenciákból, illetve 10 csepp a RESCUE
keverékből.
2. módszer
Ha nem eleget, vagy ritkán iszik az állat, akkor jobb összeállítani egy keverék üveget. Cseppentsen 2-2 cseppet a
kiválasztott eszenciákból, a RESCUE keverékből 4 cseppet egy 30ml-es vízzel feltöltött cseppentős üvegbe. Az adag
minimum 4 x 4 csepp naponta. A keveréküveg dózisa kisebb és nagyobb méretű állatok esetén ugyanaz. A 4
cseppet tehetjük az állat szájába, vagy cseppenthetjük az állat orrára, ahonnan le tudja nyalogatni. Vagy jó
megoldás az állat lábára, mancsára vagy fülére tenni, ahonnan a bőrön keresztül fejti ki hatását az egyéni keverék.
Kérd ki az állatorvos tanácsát!
Az Originál Bach-virágeszenciák biztonságosan használhatóak és mellékhatásoktól mentesek. Viszont alkohollal
(brandy) tartósítottak, ezért mindig hígítsd őket használat előtt. Kérd ki állatorvosod tanácsát, ha kedvenced
allergiás az alkoholra, vagy olyan gyógyszert szed, ami mellett alkoholt nem fogyaszthat!
Mindig keresd fel az állatorvost, ha állatkád beteg vagy hirtelen változásokat veszel észre viselkedésében!
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Így használd!
1. A leírtak alapján válaszd ki azokat az Originál Bach-virágeszenciákat, amelyek jellemzőek kedvenced
viselkedésére.
2. Olvasd el az egyes eszenciák leírást, és utána döntsd el, hogy valóban jó választás volt e. Itt találod az
eszenciák leírását.
3. Az eszenciákat megvásárolhatod webáruházunkban.
4. Ha kíváncsi vagy, hogy neked milyen eszenciák lehetnek a segítségedre, akkor az ingyenes kérdőív
kitöltésével megtudhatod.

Bachvirágeszencia

INDIKÁCIÓ
Nem szeret egyedül lenni. Feszültséget
játékossággal
próbálja
átvészelni.
Megpróbálja felvidítani, ha valaki szomorú.
Ismeretlen dolgoktól fél. Nyüszít, sír
látszólag ok nélkül. Bizalmatlan. Túlzottan
érzékeny.
Intoleráns más állatokkal, emberekkel,
helyzetekkel szemben. Nem közreműködő.
Elutasító. Rugalmatlan. Ellenséges
Konfliktuskerülő. Behódol ok
Akaratgyenge. Mindent eltűr.
Állandó megerősítést
fajtársait utánozza.

vár,

Agrimony

Aspen

Beech

nélkül.
Centaury
Szétszórt,

Cerato

EREDMÉNY
Hallgasson az ösztöneire, őszintén
kimutassa érzéseit.
Segít a félelem leküzdésében, bátorságot
ad, félelmeit jobban feldolgozza.
Jobban tolerálja más állatok, emberek
közelségét. Együttműködőbb,
barátságosabb.
Kialakul a természetes és egészséges
ellenállás, ami bátorságot ad és
önbizalmat.
Kezdeményezőbb lesz. Megjelenik az
önállóság. Bízik önmagában.

Túlzott reakciók. Önkontroll hiánya. Karmol,
rúg, harap. Hirtelen természetű. Izgága.
Heves. Támadó.

Cherry Plum

Harmonikusabb vérmérséklet.
Kiegyensúlyozottság jelenik meg.
Kontrollálja tetteit.

Sokszor elköveti ugyanazt a hibát. Nehezen
tanul. Nehezen koncentrál.

Chestnut Bud

Hatékonyabb, koncentráltabb tanulás.
Tanul a hibákból.

Érzelmileg manipulál. Nagyon ragaszkodik.
Sok törődést igényel. Túlzottan anyáskodik.

Chicory

Könnyebben kezelhető. Alkalmazkodóbb.
Kevésbé ellenséges, amikor kölykei vannak.
Könnyebben viseli az egyedüllétet.

Állandóan alszik, nincs is jelen. Nehéz
felkelteni a figyelmét. Lassan reagál.

Clematis

Érdeklődőbb, bevonhatóbb a körülötte
zajló életbe. Részese lesz. Aktívabb.

Túlzásba viszi a tisztálkodást, és a környezet
tisztaságát. Válogatós. Csak a tiszta vizet
issza meg.
Hirtelen kimerült. Fáradt. Egyébként jó
teherbírású. Nem beteg. Szomorúnak
látszik. Abba hagyja a feladatot,
egykedvűen reagál.
Gyanakvó,
könnyen
elbátortalanodik.
Feladja. Nem küzd. Nem próbálja meg újra,
ha valami nem sikerül. Félős.

Crab Apple

Elm

Gentian

Nyugodtabb, kevésbé törekszik a
makulátlan rendre és tisztaságra. Jobban
elfogadja önmagát.
Magabiztosabb lesz. Erőre kap.
Együttműködőbb. Visszanyeri életkedvét.

Visszaáll a jókedve, nekifut a feladatnak, ha
nem sikerül valami. Kevésbé érzékeny.
Bátor.

Kérlek, tartsd tiszteletben a munkámat, ha továbbadnád ezt a tartalmat, akkor tüntesd fel élő linkkel, hogy a
www.bachvirageszencia.hu oldalról származik. Köszönöm!

Kedvetlen, nehezen motiválható. Szomorú.
Nem érdekli semmi. Nehezen indul el.
Rossz az étvágya.
Társaságfüggő. Mindig a középpontban van.
Nem bírja az egyedüllétet, ha nem vele
foglalkoznak.
Féltékeny, haragos, dühös. Erőszakos.
Túlzott territoriális viselkedés. Konfliktust
provokál.
Honvágy gyötri. Nehezen viseli a változást.
Kedvetlen, szomorú. Visszavágyódik régi
gazdájához, helyéhez.

Gorse

Heather

Toleránsabb, elfogadóbb. Elfogadja, ha
nem róla szól csak az élet.

Holly

Könnyebben beilleszkedik. Elfogadóbb.
Nyugodtabb.

Honeysuckle

Lustának tűnik. Fásult. Aluszékony.
Enervált. Nehezen motiválható.

Hornbeam

Türelmetlen, intoleráns. Izgága. Rohangál,
szertelen. Örökmozgó. Hiperaktív.

Impatiens

Önbizalom hiányos. Ódzkodik azoktól a
helyzetektől,
ahol
szerepelnie
kell.
Visszahúzódó. Nem kezdeményez.

Larch

Félős. Meg tudjuk mondani, hogy mitől fél.
Sötéttől, zajoktól, fényhatástól.

Mimulus

Egyszer
szomorú,
másszor
vidám.
Depressziós
hangulat.
Testbeszéde
lehangoltságot mutat.
Makacs, kitartó. Végletekig küzd. Átlépi
saját határait. Nem pihen, ha kimerült.
Határozott.
Kimerült, teljesen fáradt, aminek oka fizikai
megterhelés, verseny, kiállítás. Nem érdekli
a környezete.
Alárendeli magát. Úgy viselkedik, mintha,
elkövetett volna valamit, mintha hibáztatná
önmagát. Elvonul önként
Túlzottan félti, óvja kölykeit, gazdáját,
családját, környezetét. Ilyenkor támadhat
is.
Pánikszerűen fél. Remeg félelmében.
Retteg. Ha fél elmenekül, vagy teljesen
ledermed
Rugalmatlan. Nehezen változtat rutinján,
megszokásain. Magányos. Testfelépítése
merev. Maximalista.

Egészséges életkedv. Aktív. Együttműködő.
Élvezi a történéseket.

Rugalmasabb, elfogadóbb az új dolgokkal,
helyzetekkel. Magabiztosabb. Élvezi a
jelent.
Életteli. Energikus. Aktivizálódik, bevonódik
a tevékenységbe. Felkelti az érdeklődését a
kihívás.
Türelmes. Toleráns a lassabbakkal. Nem
rohan előre türelmetlenül. Tud várakozni.
Önálló. Van önbizalma. Belefog a
feladatokba. Sikereket ér el.
Kevésbé érzékeny. Bátor. Magabiztos.
Kiegyensúlyozott hangulat. Motiválható.

Mustard

Oak

Felismeri saját korlátait. Jelzi, ha elfáradt.
Feladja, ha már nem bírja. Beosztja erejét.

Olive

Erőre kap, visszanyeri energiáját.
Regenerálódik.

Pine

Viselkedése fajtájának megfelelő. Bátran
képviseli önmagát.

Red Chestnut

Rock Rose

Bízik a körülötte élőkben és a
természetben. Jobban tolerálja, ha
közelítenek a szeretteihez.
Bátrabb lesz. Kevésbé félős. Így
megerősödik önbizalma.

Rock Water

Rugalmas, a változásokat jobban elfogadja.
Ha megváltozik valami nem reklamál.
Kevésbé maximalista.

Szélsőséges megnyilvánulások. Nehezen
dönt. Nehezen határozza el magát.

Scleranthus

Kiegyensúlyozott. Tudja, mit akar. Keveset
hezitál. Határozott.

Sokk vagy trauma hatása alatt van. Lelkileg
bénult. Motiválhatatlan.

Star of Bethlehem

Elkezd érdeklődni a jelen történései iránt.
Elfogadja a vigasztalást.
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Erőtlen, kétségbeesett. Nem érdekli a
környezete, az evés, a játékai. Elkülönül.
Lassan reagál.
Aktív, izgága. Mindenhol ott van. Minden
érdekli. Vezető pozícióra törekszik, bevonja
társait. Akaratát ráerőlteti másra.
Domináns, erőszakos, falkavezér. Nem tűr
ellentmondást. Agresszív. Nem tartja be a
viselkedés szabályait. Nem viseli, ha
egyenrangúként viselkedik más vele.
Nehezen alkalmazkodik az új dolgokhoz,
helyzetekhez,
személyekhez.
Állapotváltozásait nehezen viseli.
Magányos, magának való. Büszke, néha
arrogáns. Nehezen teremt kapcsolatot,
megfontolja, hogy közelítsen-e. Nem
szereti, ha hozzá érnek.
Szertelen, szétszórt. Nehezen kapcsol ki.
Mintha mindig törné a fejét valamin.
Rosszul alszik, nyugtalan.
Elégedetlen, nem érzi jól magát ahol van,
avagy abban a helyzetben, amiben van.
Nem szereti az egyhangúságot. A
változatosságot igényli.
Apatikus. Fáradt, lemondóan viselkedik.
Közönyös. Alacsony az energiaszintje.
Minden mindegy állapotban van. Bármi
történhet vele.
Sajnálja önmagát. Morog, mogorva. Még a
jó dolgok sem tetszenek neki. Vicsorog,
fújtat mindenkire. Semmi sem jó neki.

Sweet Chestnut

Vervain

Vine

Walnut

Water Violet

White Chestnut

Wild Oat

Wild Rose

Willow

Visszanyeri életkedvét. Értelmet talál a
mindennapjaiba. Bekapcsolódik,
motiválható.
Nyugodtam, elfogadóbb. Elfogadja, ha más
diktálja az ütemet. Megszűnik a provokáló
viselkedés.
Toleránsabb, kezelhetőbb. Kevésbé
domináns. Engedelmes.

Elfogadó a változásokkal. A saját testi
változásait könnyebben fogadja.
Könnyebben teremt kapcsolatot. Elfogadja
az érintést. Szociálisabb.

Képes visszazökkenni a valóságba. A
figyelmét nagyon lekötő dolgokat elengedi.
Megtalálja a jelenlegi helyzetében, azt,
amit szívesen csinál, ami érdekli. Örömét
leli a lehetőségekben.
Felkelti minden az érdeklődését, Erőre kap.
Felfigyel a körülötte zajló eseményekre,
bevonódik, kezdeményez.
Megváltozik a környezetéhez való viszonya,
azáltal, hogy rossz kedve elmúlik, ahogy az
önsajnálatából kilábal.

Felhasznált irodalom:
Siman Stefan: Bach-virágterápia állatoknak – kutya, macska ló, E-book, Book & Walk
Stefan Ball and Judy Ramsell Howard: Bach Flower Remedies for Animals
Stefan Ball and Judy Ramsell Howard : The defenitive guide to treating animals with the Bach Remedies
Stefan Ball and Judy Ramsell Howard: Bach Flower Remedies for Animals
Stefan Ball and Judy Ramsell Howard: Emotional Healing for Cats
Stefan Ball and Judy Ramsell Howard:Emotional Healing for Horses and Ponies
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