
Baba behívás virág esszenciákkal 

 

Akár fizikai, akár lelki blokkok nehezítik a 

fogantatást és/vagy a magzat kihordását, a Bach 

esszenciák a segítségedre lehetnek.  

 

Mielőtt a „bezár” gombra kattintanál gondolván, hogy na, már megint egy 

csodaszernek kikiáltott bigyó, felhívom a figyelmed arra, hogy ez valami olyasmi, ami 

nem oldja meg helyetted a feladatot, viszont rendkívül sokat ad ahhoz, hogy te 

magad találd meg a kulcsot önmagadhoz. Talán ez jó hír számodra, talán nem, 

mindenesetre a megismerés mindig többet hoz a konyhára, mint az elutasítás. 

 

A dr. Edward Bach által kidolgozott módszer, amely vadon élő növények és virágok 

rezgéseinek felhasználásán alapul – a homeopátiához hasonló módon -, feltárja és 

helyrebillenti azokat a lelki, érzelmi tartalmakat, amelyek akadályozhatják a baba 

megérkezését. Ha részt vettél a Virágzó nő tanfolyamon, már nagyjából tudod, miről 

van szó, de igen sok könyvet, cikket, internetes oldalt is találhatsz erről. Meg fogsz 

lepődni, mennyire nem új keletű a módszer, és milyen széleskörűen használható. 

Hogyan tud támogatni ez téged is?  

Gondold csak végig, milyen érzelmi hullámvasúton mész keresztül a babavárás 

kapcsán? Aggodalom, fájdalom, szomorúság, remény majd csalódás, bizalmatlanság, 

kétségbeesés, egyre fogyatkozó türelem, lemondás, harag …  

Ez mind – mind valós érzelem! Amikor épp a hatalmukba kerítenek, akkor nehéz arra 

fókuszálni, hogyan segítsd a termékenységedet, hogyan maradj pozitív és legyél 

vidám. Hogyan légy felszabadult a szerelmeskedés során miközben ott van a fejedben 

az aznapi hőmérőzés eredménye. Hogyan őrizd meg a lelkesedésed, és csináld 

kitartóan heti 5x a magad számára kijelölt mozgásprogramot, amikor egész nap csak 

heverésznél az ágyadon 

kikapcsolva az ébresztőket, és  

a legújabb kutatások szerint 

egészségesnek tartott tej-, 

cukor-, liszt- és mindenmentes 

reformkoszt helyett inkább  

beülnél sütizni a barátnőiddel 

egy cukrászdába. Amikor a  

„megértő” csalágtagok vagy 

munkatársakkal való jópofizás 

helyett csak zokognál és 

zokognál. 



Hogyan ülj le meditálni, hogyan vegyél lazító 

fürdőt, amikor a fejed tele van visszatérő 

gondolatokkal?  

Nos, a Bach esszenciák pontosan azt adják, 

amire szükséged van. Nem a gondolataidat, 

hanem az általuk kiváltott érzelmeket célozzák 

meg. Az érzelmek energiák, s mint ilyenek 

folyamatos áramlásban vannak. Vagy abban 

kellene lenniük. De mi a gondolatainkkal 

blokkoljuk azokat, pedig ha engedjük, fel tudnak 

szabadítani más energiákat, amelyek elakadása 

miatt vagy te is elakadva. Az esszenciák 

felismeréseket hoznak, segítenek meglátni, és megérteni, ami mellett addig elmentél, 

s teszik mindezt úgy, hogy egyúttal helyre is billentik benned a dolgot, azaz nem a 

feszültséget fokozzák, hanem a szemléleted formálásával segítik az elengedést vagy a 

befogadást.  

Ha elég jól ismered magad, a viselkedésed, az egy – egy szituációra adott 

reakcióidat, s netalán még a mozgatórugóiddal is tisztában vagy, akkor önállóan is 

bátran kísérletezhetsz az eszenciákkal.  

Ha igényled a tapasztaltabb segítőt, kérd ki azok tanácsát, akik már évek óta 

foglalkoznak ezzel. Hozzám is fordulhatsz, szívesen haladok veled a feltáró, 

egyensúlyt helyrebillentő úton a virágenergiák személyedre szabott keverékének 

összeállításával.  

Közösen fel tudjuk térképezni, milyen érzelmi reakciómintáid vannak a babavárással, 

a nőiségeddel, a párkapcsolatoddal, a családi viszonyokkal kapcsolatban, s ennek 

megfelelően válogatunk az esszenciák közül.  

A virágcseppek a fizikai akadályok, azaz a 

női egészségügyi problémák csökkentésének, 

megszüntetésének folyamatában is kiváló 

kiegészítő eszközei lehetnek pontosan 

azáltal, hogy a betegség kialakulását 

eredményező blokkokat oldják, a 

félrecsúszott szemléletet, viselkedésmintát 

billentik vissza egyensúlyi állapotba. 

 

Ha nyitott vagy a Bach esszenciákkal 

támogatott baba behívásra, keress meg 

telefonon (+36 20 482 9012) vagy emailben 

(holdidojoga@holdidojoga.hu).  


