
Szedési útmutató

BACH-VIRÁGTERÁPIA SZEDÉSI ÚTMUTATÓ

A kapott eszenciakeverék napi adagja 4 x 4 cseppnyi, amit célszerû a következõképpen 
elosztani a nap folyamán:

  reggel közvetlenül felkelés után

  délben 11-12 óra körül

  délután 17 óra körül

  este lefekvés előtt

Ha szükséges akkor naponta négynél többször (akár 7-8-szor) is be lehet venni a
keverékbõl, az egyszeri 4 cseppes adagot ugyanakkor nem érdemes megemelni
(ezzel nem lehet fokozni a hatást).  

Az eszenciát kétféleképpen lehet bevenni: közvetlenül a nyelv alá cseppentve vagy 
egy pohár vízben elfogyasztva. A megfelelõ hatás eléréséhez érdemes az eszenciát 
lenyelés elõtt néhány másodpercen át a szájban tartani.
 
Egyes (szintén elsõsorban lelki problémákra ható) homeopátiás szerektől eltekintve 
semmilyen más természetes készítménnyel, gyógyteával és gyógyszerrel nem lép 
kõlcsönhatásba, ezért kiegészítõ kezelésként is használható.

A KEVERÉK VÁRHATÓ HATÁSA:

A szedés elsõ két-három napján elõfordulhatnak ún. elsõ reakciók, pl. általában 
az álmok megélénkülése, színesedése vagy a lelki panaszok, problémák átmeneti 
rosszabbodása. Mindez pozitívan értékelendõ, lényegében annak a jele, hogy a 
keverék hat, ezért a szedést nem szabad félbeszakítani. Az elsõ reakciók néhány 
napon belül rendszerint eltûnnek, ha mégsem így történne, akkor mindenképpen 
konzultálni kell a keverék összeállítójával.
 



A későbbiekben a panaszok lassú, fokozatos enyhülésére lehet számítani, időnként 
átmeneti visszaesések, rosszabbodások lehetségesek. Minden ilyen esetben tovább 
kell folytatni a keverék szedését.
 
Ha új szempontok merülnek fel, illetve ismert vagy ismeretlen külsõ-belsõ okoknál 
fogva közérzete, lelkiállapota komolyabban megváltozik, akkor mindenképpen 
érdemes konzultálni a keverék összeállítójával, mivel az összetevők egyikének-
másikának megváltoztatása válhat szükségessé.

GYAKORLATI TUDNIVALÓK:

Egy tanácsadás vagy Bach-virágteszt kitöltése alkalmával a 38 eszenciából a
pillanatnyi lelkiállapotnak és szituációnak leginkább megfelelõ, testreszabott
keveréket (ez rendszerint maximum 7 komponensbõl áll) állítok össze és keverek ki.

Krónikus, hosszabb ideje tartó betegségek, illetve lelkiállapotok, alkati problémák 
esetén a kezelés több hónapot is igénybe vehet, míg akut esetekben (pl. nagy ijedtség, 
sokk) rendszerint néhány hétig tart. A konkrét problémától függõen arra lehet 
számítani, hogy az elsõ néhány alkalommal 2-3 hetente, a késõbbiekben 1-2 havonta 
(illetve minden olyan esetben, amikor a lelkiállapotban drasztikus változás következik 
be) érdemes újra konzultálni a keverék összeállítójával, mivel a változásoknak 
megfelelõen rendszerint változtatni kell a keverék egy vagy több összetevõjén.


