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Mam na imię Agnieszka. Od zawsze interesowało mnie zdrowie i sprawy z nim 

związane. Ukończyłam Uniwersytet Medyczny, jestem zawodowym bioterapeutą 

i certyfikowanym terapeutą metody esencji kwiatowych dr Bacha.  Praktykuję szeroko 

rozumianą profilaktykę zdrowotną polegającą na zapobieganiu chorobom.  

Uważam, że większości chorób i problemów życiowych możemy uniknąć dzięki 

świadomej pracy nad sobą i swoimi emocjami. Olbrzymią rolę odgrywa w tym 

procesie psychosomatyka, dlatego wielką część moich zainteresowań pochłaniają 

emocje, psychika, świadome kształtowanie własnych pozytywnych nawyków. 

Przez wiele lat pomagałam sobie uczestnicząc w licznych kursach, szkoleniach. 

Dość szybko okazało się, że zaczęłam skutecznie pomagać osobom w swoim 

otoczeniu w walce ze słabościami charakteru i wzmacniając pozytywne cechy. Teraz 

z mojej pomocy korzystają inni, a bardzo często rodzice zaangażowani w jak 

najlepsze poprowadzenie swoich pociech przez życie. 

Moje życie mnie nie rozpieściło. Przeszłam przez wiele problemów samotnie 

wychowując dwóch synów. Pokonaliśmy  z moimi dziećmi wiele sytuacji kryzysowych 

zmagaliśmy się z wieloma problemami natury psychologicznej ze względu 

na trudności, które nas w życiu spotkały, tym bardziej, że cała nasza trójka należy 

do tak zwanych „wrażliwców”.  

W najtrudniejszym momencie życia, gdy zawaliło się nasze życie na wielu 

płaszczyznach i emocjonalnie, wszyscy zaczęliśmy się sypać. Ponieważ jestem 

zaciekłą przeciwniczką leczenia metodami chemicznymi, szukałam sposobów, aby w 

naturalny sposób wesprzeć siebie i dzieci, odzyskać utraconą w tym okresie siłę 

psychiczną i chęć do walki. Wtedy odkryłam terapię doktora Bacha. 

Ekstrakty energetyczne, które zażywa się doustnie, pomagające zmierzyć się 

z negatywnymi emocjami między innymi takimi, jak strach, brak pewności siebie, 

rozpacz, zniechęcenie, brak odwagi, aby zawalczyć o siebie, wsparcie 

w zmieniających się okolicznościach.  

https://myduolife.com/link/d45e5cce21ab01c4
https://myduolife.com/link/d45e5cce21ab01c4
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To one pomogły nam w naturalny sposób przejść przez trudy tamtego okresu 

i towarzyszą nam już co dzień w drobnych zawirowaniach życiowych, jakich wszyscy 

doświadczamy.  

Filozofia twórcy tej metody zakłada nawet, że powodem wszystkich chorób są nasze 

emocje, a źródło wszystkich zmartwień tkwi nie w warunkach zewnętrznych, tylko w 

naszej psychice. Dziś uzupełniwszy swoją wiedzę z zakresu bioenergoterapii, fizyki 

kwantowej, neurolingwistyki, czuję dokładnie, że myśl jest energią. Energia ta 

wywołuje określone wibracje, a na te wibracje odpowiada nasze życie- generując 

problemy i choroby lub nie.  

Jeśli masz jakiekolwiek problemy ze swoim samopoczuciem emocjonalnym, czujesz 

się nieszczęśliwa, 

Jeśli Twoje samopoczucie dalekie jest od spokoju, harmonii i szczęścia, 

Jeśli jesteś zmęczona, brakuje Ci satysfakcji, 

Jeśli Twoje dzieci mają problemy z emocjami, to wiedz, że często odpowiadają one 

na to, co się dzieje w Tobie, 

Jeśli masz jakikolwiek problem z dzieckiem, które- boi się, jest nieśmiałe, agresywne, 

nadaktywne, apatyczne, moczy się w nocy, ma nieuzasadnione bóle brzucha, ma 

problemy ze snem lub konflikty z rówieśnikami, 

Przyjrzyj się, proszę temu opracowaniu, bo może tutaj znajdziesz, coś, co pomoże Ci 

rozwiązać Twoje problemy. 

Moje konsultacje odbywają się osobiście, telefonicznie lub na skype. Przygotowuję 

indywidualnie dobrane ekstrakty dla każdej osoby oddzielne w zależności od tego z 

jakimi problemami się zmaga. Moi klienci otrzymują buteleczkę z ekstraktami na 

swoje dolegliwości, butelka starcza na około miesiąc i obserwujemy rezultaty. 

Terapia dr Bacha ma wieloletnią tradycje w Wielkiej Brytanii i innych krajach 

europejskich, a ja na co dzień obserwuję jej zadziwiające efekty. Jest skuteczna, jest 
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bezpieczna, jest w stu procentach naturalna, mozna ja stosowac nawet u 

noworodkow. Przyjrzyj się- zachęcam i przeczytaj rozdziały, które Ciebie dotyczą. 

 

 

Wstęp 

Z perspektywy czasu uważam, że nie ma uniwersalnej recepty na wychowanie 

dziecka. Na rynku mamy mnóstwo porad i podręczników dotyczących wychowywania 

dzieci. Aż się roi od specjalistów i doradców w tym zakresie. Nie ma teorii 

uniwersalnej.  

Każde dziecko jest inne. Każde dziecko to czysta niezapisana karta. Każde dziecko 

przychodzi też na świat z określonymi cechami odziedziczonymi po przodkach, na 

każde dziecko ma wpływ styl życia mamy i taty, przebieg ciąży czy nawet  sposób w 

jaki przyszło na świat. 

Jest tyle zmiennych, że nie sposób stworzyć jedną wspólną teorię. Uniwersalna jest 

rola nas, jako opiekunów. Mamy bezgranicznie kochać nasze dzieci, wspierać, 

delikatnie prowadzić i stymulować, a przede wszystkim nie przeszkadzać im 

w przejawie swojej wyjątkowości.   

Biologiczne uwarunkowania rozwoju dziecka wskazują, że na każdym etapie 

potrzebują one czegoś innego. Inne potrzeby ma dziecko, które przyszło na świat 

przedwcześnie. Noworodek donoszony ma dużą potrzebę bliskości i potrzebę tego, 

aby zabezpieczano jego potrzeby podstawowe, takie jak karmienie, czy zmiana 

pieluchy. Niemowlę z zainteresowaniem eksploruje świat, poznaje otoczenie, 

dopasowuje się do otoczenia lub zazwyczaj raczej otoczenie do siebie. Idealna jest 

sytuacja, gdy maluch jest radosny i otwarty na otaczający go świat. Gorzej jednak, 

gdy wszystko mu przeszkadza, irytuje, jest ciągle niezadowolony i płaczliwy. W 

ostatnich latach dość szczegółowo zgłębiłam osobowość dzieci szczególnie 

wrażliwych, coraz częściej piszę o tym na moim blogu i odkrywam te cechy u wielu 

swoich klientów. Gdy rodzice poznają osobowość swojego wymagającego dziecka 
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od drugiej strony poprzez rozmowy ze mną i polecane publikacje, a do tego sięgają 

regularnie po ekstrakty doktora Bacha, to problemy  znikają. Zazwyczaj, jesli wiemy z 

czym mamy do czynienia, to jesteśmy spokojniejsi, bo wiemy, jak postępować. 

Pomagam rodzicom dzieci, które źle znoszą pojawienie się na świecie rodzeństwa, 

które stawiają pierwsze kroki w przedszkolu lub zmieniają szkołę, otoczenie i nie 

mogą się zaaklimatyzować. Zazwyczaj towarzyszą temu problemy z zachowaniem i 

trudny do zaakceptowania przez rodziców bunt. Bywa, że dziecko zaczyna się 

moczyć w nocy lub cierpi na bezsenność. 

Spora część dzieci boi się szkoły, ma trudności z nauką, koncentracją. Tutaj też 

świetnie sprawdzają się ekstrakty. Mój wrażliwy syn- uczeń czwartej klasy bardzo 

przeżywa wszelkie niepowodzenia. Co jakiś czas boi się szkoły, głównie tego, że 

dostanie jedynkę. Oprócz licznych rozmów regularnie wspieram go ekstraktami 

i problemy mijają jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. 

Dzieci bywają różne; wesołe, depresyjne, nadmiernie spokojne, czy hiperaktywne. 

Wokół towarzyszą nam też mali tyrani, próbujący zdominować swoje otoczenie, 

podporządkować wszystkich sobie. Takie zachowanie także „rozpuszczają” ekstrakty 

Bacha. Tak się składa, że mój młodszy syn ma właśnie taką osobowość. Nie zawsze 

mam dosc cierpliwości, aby radzić sobie w każdej chwili tak, jakbym chciała, ale 

zawsze pod ręką mam odpowiednie mieszanki, które w naturalny sposób wyciszają  

jego dominujące zapędy i dzięki temu komunikacja między nami nabiera  innych, 

pozytywnych barw. 

Całkiem inne wyzwania towarzyszą okresowi dojrzewania. Ma to zazwyczaj związek 

z burzą hormonalną w organizmie dorastającego młodego człowieka. Jak sobie 

radzić? Zdesperowani rodzice często kierowani są do gabinetów  psychologicznych, 

kiedy nie mogą sobie poradzić ze zbuntowanym nastolatkiem. Wsparcie w tym 

okresie mogą nam dać również esencje.  

 



6 

 

Rodzice zazwyczaj mają wiele pytań i wątpliwości, które pojawiają się w trakcie  

nieprzewidywalnego zachowania dziecka.  

Lekarze pediatrzy mówią, że dla odpowiedniego ukształtowania się zdrowia naszego 

dziecka olbrzymie znaczenia ma pierwsze 1000 dni życia- począwszy od poczęcia. 

Zatem do ukończenia przez nie pierwszego roku zycia olbrzymie znaczenie ma 

wszystko, o się wydarza w środowisku dziecka. Nawyki zdrowotne czy żywieniowe 

wpływają na przebieg lub uniknięcie wielu chorób i ich konsekwencji w przyszłości. 

Dla zdrowia emocjonalno-psychicznego olbrzymią rolę odgrywa okres  nieco dłuższy, 

a zatem czas do momentu ukończenia przez dziecko siedmiu lat. Okres ten zaczyna 

się jednak także w momencie poczęcia, gdyż emocje matki już w ciąży wpływają na 

konstrukcję osobowościową dziecka.  

Czas ten ma wpływ na to, jak dziecko będzie radziło sobie ze wszystkimi 

wyzwaniami, jakie go czekają w dorosłym życiu, czy będzie odważne, czy 

zalęknione, czy będzie zharmonizowane i spokojne, czy łatwo będzie ulegać 

emocjom. Wszystko ma bowiem znaczenie. Zarówna dieta, jak i odpowiednie wzorce 

kształtują małego człowieka w każdym dniu jego życia i w każdej niezwykłej chwili 

jego istnienia. 

Życie nauczyło mnie, że wszystkie emocje są dobre. Świadczą one bowiem 

o naszym człowieczeństwie. Nikt nie jest dobry czy zły, po prostu lepiej lub gorzej 

radzi sobie z różnymi przeciwnościami. Dlatego tak ważne i istotne jest to, czym chcę 

podzielić się z Tobą w tej książce. Jest bowiem fantastyczna metoda, która może Ci 

pomóc i Cię wesprzeć w Twoim własnym rodzicielstwie.  

Po pierwsze jestem przekonana, że wszystko co robisz, robisz dobrze. To Twoje 

Rodzicielstwo, to Ty jesteś Mamą czy Tatą dokładnie taką, jaką masz być, dla 

Swojego Dziecka jesteś doskonałą czy doskonałym takim jakim jesteś. To, że 

czytasz tą książkę świadczy o tym najlepiej, że jesteś w procesie stawania się 

jeszcze lepszym Rodzicem, ale też Człowiekiem. 

Teraz trochę smutniej. Mamy dość trudne czasy. Życie wymaga od nas wiele, 

olbrzymi postęp cywilizacyjny sprawia, że gnamy przed siebie, a w ciągłym pędzie 
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i stresie nie mamy czasu zadbać należycie o siebie. Stresy odczuwają także dzieci. 

Jeśli nawet nie swoje własne, to być może spotkałaś się z teorią, że dziecko 

intuicyjnie wyczuwa emocje. Tak jest, dziecko odczuwa Twój stres i… samo zaczyna 

się stresować. Dlatego ważne jest, abyś zadbała o siebie i swoje emocje. Dla siebie i 

dla dziecka. Dlaczego? 

• W pierwszych siedmiu latach życia powstają fundamenty wszystkich 

późniejszych chorób psychicznych. 

• Wiele zaburzeń fizycznych (około 80%)  takich jak bóle brzucha czy bóle 

głowy są uwarunkowane psychicznie (niestety leczy się je dziś zbyt 

poważnymi lekami). 

• Zbyt wiele dzieci przyjmuje niepotrzebnie i zbyt wcześnie leki psychotropowe, 

które zmieniają ich sposób poznawania świata, jak również zmieniają strukturę 

ich mózgu. 

Są naturalne metody, które mogą wesprzeć Ciebie i Twoje dziecko w zdrowym 

harmonijnym rozwoju. Taka metoda jest zażywanie doustnie ekstraktow kwiatowych 

doktora Bacha. 

Czym jest terapia Bacha? 

 

 

Esencje Bacha to opracowane przez angielskiego 

lekarza, homeopatę i filozofa zestaw 

38 specjalnie przygotowanych ekstraktów 

kwiatowych z dziko rosnących roślin i drzew 

mający subtelny, choć niezwykle efektywny wpływ 

na zdrowie fizyczne, emocjonalne i psychikę. 

Terapia Bacha pomaga na skrajne stany emocjonalne (lęk, panika, fobie, depresja, 

apatia, zniechęcenie), kształtowanie pozytywnych cech charakteru (pewności siebie, 

odwagi, ustanawiania i wytrwałości w osiąganiu  celów), eliminowanie ludzkich 
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słabości (odkładania spraw na później) czy też wspiera lepsze radzenie sobie w 

sytuacjach kryzysowych. 

Twórca metody doktor Bach dopatrywał się w problemach emocjonalnych przyczyn 

wielu stanów chorobowych. Dlatego terapia Bacha świetnie sprawdza się w leczeniu 

chorób o przebiegu ostrym czy chronicznym. Stosowanie tych ekstraktów  

szczególnie doskonale sprawdza się przy leczeniu objawów żołądkowych 

związanych z psychosomatyką, zaburzeniach snu, atopowym zapaleniu skóry. 

Stanowi doskonałe wsparcie przy zaburzeniach rozwojowych u dzieci czy przy 

autyzmie. 

Zawsze jednak powtarzam, że można się posiłkować tą terapią osiągając świetne 

rezultaty, nigdy jednak nie należy rezygnować z dotychczasowego leczenia czy 

psychoterapii. Z terapią Bacha osiąga się zamierzone cele terapeutyczne dużo 

sprawniej i szybciej, gdyż na poziomie energetycznym rozpuszczane są blokady 

przyczynowe danego schorzenia.  

Najlepiej działanie ekstraktów podsumowuje niemiecka autorka, propagatorka tej 

metody Mechthild Scheffer: 

„Terapia kwiatowa leczy choroby ciała w sposób pośredni. Tworzy impulsy na 

poziomie uczuć i decyzji. Dzięki rozpoznaniu „psychicznych nieporozumień” 

i przyjęciu „przywracającej harmonię” esencji kwiatowej Bacha uwalnia się 

zablokowana energia psychiczna i może znowu brać udział w procesach rozwoju 

psychicznego i procesach zdrowienia ciała” 

Terapia ekstraktami Bacha ma na celu przywrócenie równowagi w naszym ciele, 

w naszej psychice i wyrównanie naszych emocji. 
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Terapia Bacha- nieocenione wsparcie emocjonalne w ciąży 

 

Zarówno przyszła mama, jak i jej otoczenie zmagaja się z huśtawką nastojów w 

ciąży. I choć wszystkie te emocje i huśtawki są zupełnie naturalne, są nie lada 

problemem dla osoby je przeżywającej- naprzemienny płacz lub euforia, martwienie 

się na zapas, kłótnie o drobnostki, trudność z podjęciem decyzji, zmienność 

nastrojów, irytacja na otoczenie, lęki i obawa o dziecko i przyszłość to tylko jedne z 

niewielu w całym wachlarzu barwnych emocji. 

Faza początkowa trudnych emocji  to okres około 5 tygodnia ciąży. Około 6 tygodnia 

dolegliwości przypominają nieco syndrom napięcia przedmiesiączkowego PMS. 

Najbardziej uciążliwa huśtawka emocjonalna trwa do około 12-14 tygodnia ciąży. 

Pod koniec pierwszego trymestru poziom hormonów stabilizuje się i kobieta zaczyna 

się czuć lepiej. 

Od około drugiego trymestru, gdy  łożysko przejmuje produkcję hormonów poziom 

emocji zaczyna się stabilizować. Jest szansa na większą równowagę psychiczną 

i lepsze samopoczucie. 

Trzeci trymestr to czas gdy do głosu dochodzi instynkt  budowania gniazda. Mimo 

wszystko jest to czas nacechowany nerwowością i niecierpliwością. Kobiety często 

zaczynają odczuwać tutaj strach przed porodem. 

Nie trzeba nikogo przekonywać, iż emocje kobiety mają wpływ na określone 

hormony, ich nadmiar przedostaje się do krwi i stan emocji udziela się dziecku. 

Dlatego ważne jest, by kobieta była w miarę możliwości spokojna, zadowolona. 
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Ale to tylko teoria, gorzej to wprowadzić w praktyce. Co prawda mamy wachlarz 

metod, takich jak relaksacje, medytacje, afirmacje, ale pomimo tego ciężko 

zapanować nad szalejącymi hormonami. Tutaj z pomocą mogą nam posłużyć 

następujące esencje Bacha: 

• Osika (Aspen) – esencja na niepokój i  napięcie psychiczne, niemożność 

zrelaksowania się, odprężenia 

• Kroplik (Mimulus), Osika (Aspen)  - lęk o dziecko, pomyślny przebieg ciąży 

• Kasztanowiec czerwony (Red Chestnut) –  ciągłe zamartwianie się i obawy 

o codzienne sprawy, obowiązki, nienarodzone dziecko 

• Kasztanowiec biały (White Chestnut) – kłopoty z zasypianiem, natłok 

niechcianych, natrętnych, nawracających czarnych myśli, obsesje związane  

z niepowodzeniem ciąży 

• Niecierpek (Impatiens) – rozdrażnienie, irytacja, niespokojne oczekiwanie 

na poród 

• Kroplik (Mimulus), Osika (Aspen) -  liczne i różnorodne lęki o znanej 

i nieznanej przyczynie, fobie o różnym podłożu  

• Jabłoń Płonka  (Crab Apple) – nerwica natręctw, poczucie , nadmierne 

czyszczenie pomieszczeń przed porodem 

• Grab (Hornbeam) – brak energii, osłabienie, utrata aktywności, zmęczenie, 

niemożność wykonywania zadań wymagających większego wysiłku  

• Kolcolist (Gorse) -  oczekiwanie na najgorsze, lęk przed przyszłością, 

rezygnacja, pesymizm 

• Pąk kasztanowca (Chestnut Bud) – problemy z koncentracją, trudności 

w skupieniu uwagi, precyzji myślenia,  

• Ostrokrzew (Holly) – stany zniecierpliwienia, rozdrażnienia, agresja 

• Wiąz (Elm) - poczucie "niekompetencji" w nowej roli - matki, obawy czy się 

podoła nowej sytuacji 

• Orzech (Walnut) - wzmacnia odporność na wpływy otoczenia, usuwa 

niepewność 

• Czerwiec (Scleranthus) - zmienność nastrojów, huśtawka emocjonalna 

http://www.esencjebacha.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=177
http://www.esencjebacha.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=13&Itemid=171
http://www.esencjebacha.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=177
http://www.esencjebacha.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=19&Itemid=169
http://www.esencjebacha.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=36&Itemid=168
http://www.esencjebacha.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=173
http://www.esencjebacha.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=13&Itemid=171
http://www.esencjebacha.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=177
http://www.esencjebacha.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=57&Itemid=153
http://www.esencjebacha.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=27&Itemid=152
http://www.esencjebacha.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=25&Itemid=170
http://www.esencjebacha.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=39&Itemid=179
http://www.esencjebacha.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=43&Itemid=178
http://www.esencjebacha.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=190
http://www.esencjebacha.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=42&Itemid=176
http://www.esencjebacha.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid=147
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Jak wielokrotnie powtarzam ekstrakty te można bezpiecznie stosować w ciąży, są 

one pozyskiwane metodą słoneczną lub termiczną z roślin, a ich skuteczność i 

bezpieczeństwo jest odnotowane w wielu publikacjach. 

 

Kwiaty Bacha po porodzie i u wcześniaków 

 

Poród jest niezwykle ważnym i przełomowym momentem zarówno dla Mamy, jak 

i nowo narodzonego człowieka.  Komfort emocjonalny i spokój szczególne znaczenie 

ma, gdy na świat młody człowiek przychodzi za wcześnie lub w trakcie porodu 

następują jakieś nieprzewidziane sytuacje, co stresuje zarówno mamę, jak i dziecko. 

Ważne jest, aby jak najszybciej ochłonąć, przywrócić równowagę emocjonalną, aby 

wspólnie cieszyć się tymi niebywałymi chwilami. I w tych sytuacjach przydają się 

ekstrakty takie jak: 

• Rescue Remedy zawierająca 5 kwiatów Bacha: 

• Impatiens (Niecierpek) pozwala zachować spokój i opanowanie także w 

trakcie porodu 

• Star of Bathlejehem (Śniedek Blaszkowaty) umożliwia zachowanie kontroli, 

zapobiega wpadaniu w panikę 

• Cherry Plum (Śliwa Wiśniowa) zarówno u mamy, jak i u dziecka umożliwia 

zachowanie kontroli, zapobiega wpadaniu w panikę 

• Clematis (Powojnik pnący) pomaga w powrocie do rzeczywistości po 

następstwie stresu lub szoku 

• Rock Rose (Posłonek Kutnerowaty) niweluje następstwa szoku związane z 

porodem, nagłego znalezienia się w nowych, nieprzewidzianych warunkach, 
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• Walnut (Orzech Włoski) stosowany i u mamy i u dziecka umożliwia szybsze 

przystosowanie się i aklimatyzację do nowego środowiska, ograniczenie 

stresu, bardziej komfortowe odnalezienie się w nowych warunkach 

Ekstrakty u Maleństwa można podawać doustnie, zwilżając usta lub jeśli to 

konieczne można je rozpylać wokół łóżeczka lub aplikować wcierając w przegub 

rączki. Dobrze jest, gdy jednocześnie sporządzoną dla dziecka mieszankę przyjmuje 

także mama. 

 

Kwiaty Bacha dla niemowląt i małych dzieci 

 

Niemowlęta i małe dzieci prezentują zazwyczaj całą gamę najróżniejszych zachowań 

i charakterów. Raz słodziutkie i zabawne, za chwilę potrafią na skutek małego 

niepowodzenia wpaść w stan rozpaczy i trwać w nim długą chwilę. Wszystko jest 

zazwyczaj właściwe i naturalne. 

Gdy jednak coś nadmiernie niepokoi lub z racji bezsilności w nieadekwatnym do 

sytuacji zachowaniu rodzic dopatruje się dokuczliwego problemu, może wesprzeć się 

następującymi esencjami: 

• Aspen (Osika)- świetnie sprawdza się u dzieci płaczących bez powodu, 

• Beech (Buk)- pomaga, gdy dziecko słabo toleruje wszystkie zmiany lub reaguje 

agresywnie, 

• Mimulus (Kroplik) -  uspokaja dzieci nadmiernie bojaźliwe, 

• Cherry Plum (Śliwa wiśniowa)- pomaga w sytuacjach kryzysowych, którym 

towarzyszy spazmatyczny płacz 

http://www.esencjebacha.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=177
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• Chicory (Cykoria) -  dla dzieci domagających się stałej obecności matki,    

potrzebujących przesadnie wiele uwagi 

• Walnut  (Orzech)- pomocne w okresie ząbkowania, zmian, pójścia do 

przedszkola 

• Heather (Wrzos) -  dla dzieci marudnych,  absorbujących uwagę  

• Impatiens (Niecierpek) – sprawdza się u dzieci  niecierpliwych, szybko 

złoszczących się 

 

Dziecko dorastające- wiek dojrzewania 

 

Dziecko dorastające jest na bardzo ważnym etapie odnajdywania siebie samego. 

Przeżywa nieustanne huśtawki nastrojów wynikające między innymi ze zmieniającej 

się gospodarki hormonalnej w jego organizmie. Ale jak to wytłumaczyć wściekłemu 

nastolatkowi, który rzuca w nas poduszką.  

Nasza rola, jako rodzica jest wsparcie naszego dziecka. W miarę możliwości musimy 

dać mu tyle akceptacji ile jesteśmy w stanie. Dlatego ważne jest w procesie terapii, 

aby kroplami Bacha wpierać nie tylko nastoletnie dziecko, ale także wszystkich 

domowników. Ten okres wymaga bowiem szczególnego zaangażowania wszystkich 

domowników.  

•  Walnut (Orzech)- pomaga w okresach przejściowych, chroni przed wpływami 

otoczenia 

• Scleranthus (Czerwiec jednoroczny) – reguluje niestabilność emocjonalną, 

zmienność wyborów 

http://www.esencjebacha.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=58&Itemid=146
http://www.esencjebacha.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=195
http://www.esencjebacha.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=173
http://www.esencjebacha.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=42&Itemid=176
http://www.esencjebacha.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid=147
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• Cerato (Cerato) – ułatwienie dokonywania wyborów, redukuje potrzebę 

szukania rady u innych 

• Larch (Modrzew europejski) – ekstrakt na pojawiające się  kompleksy, 

poczucie bycia gorszym w grupie 

• Hornbeam (Grab)- pomoże dziecku z nadmiarem obowiązków i  zajęć, 

przeciążenie obowiązkami 

 

Ekstrakty Bacha na kłopoty z nauką 

 

Szczególnie w okresie dojrzewania, ale takze często we wcześniejszych etapach 

mogą pojawiac się u dziecka kłopoty z nauką. Stosujemy wtedy: 

• Chestnut Bud (Pąk Kasztanowca) – naturalny sposób na problemy 

z koncentracją 

• Wild Rose (Dzika Róża) – dla dzieci i nastolatków przejawiających brak 

ambicji, motywacji,  

• Clematis (Powojnik) -  dla "bujających w obłokach", nieobecnych myślami -  

dla fantastów i marzycieli 

• Scleranthus (Czerwiec Jednoroczny) - wewnętrzne roztrzepanie, rozbiegane 

myśli 

• Impatiens (Niecierpek )- pomaga na rozdrażnienie, irytację, zniecierpliwienie 

• Gentian (Goryczka ) – dla zniechęconych i rozczarowanych 

• Olive (Oliwka) – pomaga przy fizycznym i psychicznym wyczerpaniu, 

przemęczenie nauką 

http://www.esencjebacha.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=20&Itemid=145
http://www.esencjebacha.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=33&Itemid=149
http://www.esencjebacha.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid=147
http://www.esencjebacha.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=173
http://www.esencjebacha.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=24&Itemid=151
http://www.esencjebacha.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=35&Itemid=175
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• Hornbeam (Grab)  sprawdza się przy trudnościach z zabraniem się do nauki 

 

Bezpieczeństwo stosowania 

Terapia Bacha jest całkowicie bezpieczna. To popularny na świecie system 

medycyny naturalnej, wynaleziony przez brytyjskiego lekarza, homeopatę. Ma 

wieloletnią tradycję. Wykorzystuje krople wytwarzane z kwiatów dziko rosnących 

roślin, które zażywa się doustnie, aby przywrócić równowagę emocjonalną i poprawić 

samopoczucie.   

Najważniejsze jest jednak to, że: 

-wspiera rodziców w kształtowaniu pozytywnej osobowości dziecka, 

-umożliwia harmonijny rozwój i wykorzystanie naturalnego potencjału dzieci, 

-pomaga w trudnych sytuacjach życiowych (przeprowadzka, rozwód rodziców) 

-ułatwia adaptacje w placówkach przedszkolnych i szkolnych, 

-pozytywnie wpływa na rozwój emocjonalny dziecka, 

-świetnie sprawdza się w poszczególnych etapach rozwoju 

(od noworodka poprzez okres dojrzewania) 

-uwalnia życiową energię do regeneracji i samoleczenia w przypadku chorób 

o naturze ostrej czy przewlekłej 

Terapia Bacha wspiera proces leczenia nastepujacych  chorób chronicznych: 

-Zaburzenia snu 

-Lęki 

-Zaburzenia łaknienia 

-Zaburzenia trawienia 

-Bóle głowy, migreny 

-Podatność na infekcje 

-Egzemy, alergie 

http://www.esencjebacha.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=27&Itemid=152
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-Moczenia nocne 

-Agresja 

-Problemy w szkole 

-Jąkanie się 

 

Jako pasjonatka profilaktyki zdrowia, naturalnych metod leczenia, a przede 

wszystkim jako matka, z całego serca zachęcam cię do przyjrzenia sie i 

wypróbowania tej terapii, jeśli zmagasz się z którymś z powyższych wyzwań.  

Jeśli chciałabyś wesprzeć swoje dziecko na jakimkolwiek etapie rozwoju aktualnie sie 

znajduje.  

Jestem certyfikowanym terapeutą tej metody, współpracuję z Centrum Terapii Bacha. 

Najważniejsze jest jednak to, że pomagam sobie i innym przy zastosowaniu tej 

rewelacyjnej metody. 

 

 

 

Tel.503 688 094 

www.agnieszkajaroszewska.pl 

https://www.facebook.com/aajaroszewska 

http://www.agnieszkajaroszewska.pl/
https://www.facebook.com/aajaroszewska
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