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ПЪРВА ГЛАВА
ВЪВЕДЕНИЕ В ЦЕЛЕБНИТЕ ЛЕКОВЕ НА Д-Р БАХ
Не мога да се сетя за по-добро представяне на цветните лекове на д-р Бах от това
да цитирам неговата постоянна спътница и отдадена помощница Нора Уийкс. Нора
посвещава живота си на неговия труд като подкрепя всичките му принципи и найсъществената и основна идея на всичко, а именно простотата.
Думите по-долу са откъс от нейна беседа преди години. Работата на д-р Бах е
красиво описана от човека, който го е познавал най-добре.
„Ако през следващия половин час насочите
мислите си от излекуването на болното тяло към
излекуването на болния човек, то ще разберете как след
многогодишни изследвания д-р Бах е достигнал до
познанието, че физическото ни здраве зависи от начина
ни на мислене, от чувствата и емоциите ни.
Доброто здраве означава хармония, ритъм, когато
мислим положително, конструктивно и щастливо. Лошо
здраве – когато мислите ни са негативни, нещастни и
деструктивни.
Такава е силата на мисълта и мощта, която човек
притежава над тялото си, което в крайна сметка е само превозно средство, автомобилът
за неговото пътешествие в живота му на земята.
Тъй като някои от вас може би не знаят нищо за лековете на Бах, бих искала първо
да ви разкажа за самия д-р Бах и как той разработи този метод на лечение и откри
лековете от цветя.
Семейството произхожда от Уелс, следователно името би трябвало да се
произнася „Беч”, но колегите му медици винаги са го наричали „Бач”, затова и ние го
наричаме така1.
Едуард Бах следвал и се квалифицирал в Университетската колежанска болница,
а в началото на 20-ти век получил Диплома за обществено здраве (D.P.H.) в Кеймбридж.
Той бил твърде необикновен студент по медицина, тъй като повече се интересувал от
самите пациенти, отколкото от техните заболявания. Сядал до тях на болничното легло
и ги оставял да му говорят, и слушайки ги, откривал истинската причина за болестта им.

1

В България се е наложило произношението „Бах”, макар че не е коректно. За да избегнем объркване,
по-нататък в книгата ще бъде използвано именно то. ( б.пр.)

Жена с тежка астма, например, била много изплашена. Тя му разказала, че
единственият й син е започнал работа в северната част на Англия преди три месеца и
оттогава не е чувала и дума за него. Била ужасена, че може да е пострадал в злополука,
да е лошо ранен или дори да е умрял. Но един ден синът й дошъл да я види и й казал,
че си е намерил работа по-близо до дома. Само за няколко дни астмата й изцяло
изчезнала. Не се налагало повече да се тревожи за сина си.
Мъж с предполагаема язва на дванадесетопръстника бил много угрижен. Бил
загубил работата си, жена му не била в състояние да работи, а имали две малки деца.
По-късно, когато научил, че си е върнал работата, язвата изчезнала и здравето му се
възстановило. Медицината в наши дни казва, че тревогите и притеснението често са
причини за язва на стомаха и дванадесетопръстника, но тази идея била все още съвсем
нова по онова време.
Тогава д-р Бах започнал да осъзнава, че лекуването на физическите симптомите
не било достатъчно. Тялото било огледало, отразяващо мислите на човека. Именно
човекът, който страдал, се нуждаел от лечение и помощ, за да преодолее своите
тревоги, страхове, депресивни състояния и безнадеждност. Д-р Бах осъзнал, че е
необходим съвършено нов метод на лекуване, който на практика да помага, защото
думите не били достатъчни – нямало голяма полза да се казва на разтревожения човек
„Не се тревожи, бъди щастлив.”
Преди всичко, обаче, докторът искал да тества и докаже за себе си други методи
на ортодоксалната медицина, затова станал бактериолог. Бил всепризнат заради
проучванията си в тази област на медицината, но това не го задоволявало. Все още
лекувал тялото, а не човека и бил много против инжектирането на продукти от болестта
обратно в организма. Все пак тези години не били пропилени, тъй като той изучавал
своите пациенти, приятели и всеки срещнат, наблюдавайки техните реакции на
преживяванията в ежедневието им, както на работа, така и в свободното им време, в
добро здраве и в болест. Това познание за човешката природа щяло да му бъде от полза
по-късно.
Някъде по това време се запознал с хомеопатията и с голямо задоволство разбрал,
че Ханеман, основателят на хомеопатията, е казвал, че „Пациентът е най-важният
фактор в неговото лечение.”. Хомеопатичните лекове също така се предписвали според
индивидуалността на пациента, характера и особеностите му, както и според
физическите симптоми.
Д-р Бах работел известно време в лабораториите на Кралската хомеопатична
болница в Лондон, където именно започнал да се интересува от връзката между
чревната интоксикация и хроничното заболяване. Искам да ви разкажа за това
накратко, защото резултатът от това проучване му дава голям напредък в последвалия
му труд.
Той изолирал седем групи чревна флора и приготвил от тях на хомеопатичен
принцип нозоди, които пациентите му приемали през устата. Предназначението им е

да прочистят и нормализират чревния тракт. Използвам сегашното време е, защото
седемте чревни нозода на д-р Бах се използват и до днес. Те били много успешни.
След това д-р Бах направил най-важното и забележително откритие, а именно –
всички пациенти, страдащи от еднакви емоционални проблеми, се нуждаели от един и
същ нозод, независимо от вида на физическото заболяване. Тези пациенти, които били
склонни към бурни емоционални изблици и нервни разстройства, се нуждаели от един
и същ нозод. Онези, които били напрегнати и неспокойни, и те се нуждаели от един и
същ нозод, независимо от физическите им оплаквания.
От този ден нататък той предписвал тези нозоди единствено според особеностите
на темперамента на своите пациенти. Нямало нужда от физически преглед, нито от
лабораторни тестове, лечението можело да започне веднага, без отлагане. Резултатите
били отлични.
Това потвърдило мнението му, че физическото заболяване нямало физически
произход, а било, както казвал той „материализиране на психо-емоционалното
състояние”.
Оттогава д-р Бах осъзнал, че би могъл да посвети живота и времето си в търсене
на естествени лекове, които биха помогнали на страдащия да превъзмогне негативните
си мисли. Той знаел, че тези нови лекове съществуват някъде в природата, сред
дърветата и растенията, защото Създателят е заложил в природата решението на
всички наши нужди.
Той вече знаел принципа на новия метод на лечение: „Лекувай пациента, а не
заболяването му”, защото щом се превъзмогнат негативните мисли, тялото също ще
откликне.
И така през 1930 година, без колебание, той оставил работата си в Лондон и се
преместил да живее в провинцията.
През всички тези години на медицинска практика д-р Бах търсел научно
доказателство за своите открития, използвайки интелекта си, но нещо в него се
променило. Той станал много чувствителен, както тялом, така и духом.
Преди да открие конкретно цвете, той изпитвал върху себе си много интензивно
негативното душевно състояние, за което било необходимо това цвете, а в същото
време, както казвал той, бил привилегирован да страда и от някои физически
оплаквания. След това бродил из поля и пътеки, докато откриел или е бил насочван да
открие, цветето, което незабавно да възстанови спокойствието и мира на духа му, и
само за няколко часа да излекува и физическата болка.
По този начин открил 38 цветя, които покриват 38 негативни душевни състояния,
от които човечеството може да страда. Всички тези цветя, с изключение на три, са
прости диви цветя от природата. Той използвал само цветовете, тъй като те растат над
земята, на слънце и въздух, и съдържат в себе си семето, което е продължение на

живота на растението. Разбира се вие познавате много от тях – Прещип (Улекс), Калуна,
Орлов нокът, Шипка, Цикория (Синя жлъчка), Агримония (Камшиче), както и цветовете
на добре познатите ни дървета – Дъб, Бук, Плачеща върба, Лиственица.
Д-р Бах разпределил 38-те лека в седем групи - за страх, за несигурност и
нерешителност, за самота, за липса интерес към настоящето, за свръхчувствителност
към идеи и влияния, за безнадеждност и отчаяние, за прекалена загриженост за
благополучието на другите…

