BACH-FÉLE VIRÁGTERÁPIA
A Bach-féle virágterápia a homeopátiához hasonló módszer, amelyet főképpen a heveny és
idült pszichoszomatikus zavarok illetve ezeken alapuló betegségek kezelésére alkalmaznak.
Megalapítója, Edward Bach (1886 - 1936) angol orvos volt, aki 38 különféle nem mérgező és
nem is élelmezési célt szolgáló vadon termett növény (lágyszárúak, cserjék és fák) vizes
kivonatának homeopátiás feldolgozásával állította elő szereit. Az eredeti Bach f.virágkoncentrátumok alapanyagait ma is a Bach doktor által meghatározott helyeken, a
természetben gyűjtik. Az ezekből készített receptköteles koncentrátumok, csak
gyógyszertárakban szerezhetők be. Hígítási arányuk: 1:240.
A virágterápia célja a lelki egyensúlyvesztés következményeként kialakult energia blokkok
feloldása és levezetése, melynek eredményeként a gyógyulás folyamatát segítő pozitív
energiák felszabadulnak a beteg szervezetében. Az egyedre szabott szer vagy szerkombináció
hatására a beteg diszharmonikus reakciómintái harmonizálódhatnak. Bár a módszer az emberi
alkati tulajdonságok figyelembevételével került kidolgozásra, humán analógiára állatoknál is
eredményesen alkalmazható.
Az állategészségügy területén főként olyan érzékeny idegrendszerű állatok (tejelő tehenek,
versenylovak, társállatok) esetében eredményes ez a terápia, amelyek a külső környezetből
érkező idegi és lelki megterheléseket nehezen viselik el. Az idegrendszerüket ért negatív
hatások (rendellenes tartási viszonyok, durva bánásmód, zajos környezet, túlzott elvárások a
tréning vagy a versenyek során, a gazda vagy a gondozó lelki problémái stb.) kezdetben
termelés- vagy teljesítmény csökkenésben, viselkedészavarokban, később pedig testi
tünetekben is megnyilvánuló szervi elváltozásokban jelentkeznek.
Természetesen a kezelés akkor eredményes, ha azzal egyidejűleg a megterhelő környezeti
(idegi, lelki, stb.) hatásokat is megszüntetik.
A másik jól bevált alkalmazási terület a Bach-féle virágterápia egyetlen kombinált
készítményének a Rescue (mentő-, vagy vész-,) cseppeknek a használatára szorítkozik. Ez a
készítmény mind az ember, mind pedig az állat szervezetének váratlanul bekövetkező, súlyos
megterheléséből adódó sokkos állapotok kivédésére illetve megszüntetésére alkalmas.
Indikációi lehetnek pl. balesetek, rovarcsípések, égési sérülések, fuldoklási rohamok,
allergiás reakciók, műtéti beavatkozás, szorongatott helyzetek, szívroham stb.
Különös jelentősége lehet az állatok szállítási, falkásítási, oltási és egyéb beavatkozások
okozta stresszes állapotának megelőzésében illetve csökkentésében.

