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Да посветя тази книга на всички жени или на някои 

приятелки би било един предварително очакван и банален 

жест... книгата и без това е написана за тях. 

Да я посветя на моята вътрешна Богиня, която ме 

подкрепя и вдъхновява всеки миг, ще е егоцентрично, защото 

Тя - това всъщност съм аз. 

Понеже съм оригинална и романтична натура, 

посвещавам книгата на един мъж или - по-точно - на един 

ангел; посвещавам я на един от онези мъже от Новата епоха, 

какъвто пожелавам и на вас да срещнете по своя път. И нека 

той ви донесе това, което Омар дари на мен - светлина, 

енергия, признание, смях, съпричастие и най-вече ЛЮБОВ... 

БЛАГОДАРЯ, ОМАР... Зная, че не очакваш да посветя 

книгата си на теб... ала ти заслужаваш това! 

От сърце: Барбара 
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Жените ще спасят света!    Беинса Дуно 

ПРЕДГОВОР 

С голямо удоволствие пиша предговор към новата книга на Барбара Мацарела, вече 

позната на българския читател като авторка на „Здрави и щастливи деца чрез терапията на 

доктор Бах с цветовете на растенията" Сега Мацарела ни разкрива нови възможности на 

цветните лекове. Този път книгата й е посветена на жените. Написана с много любов, 

съпричастност и закачлив хумор, тя ни запознава с това как терапията на доктор Бах може да 

хармонизира вътрешния живот на всяка жена. 

Чувствителни и раними, когато са неразбрани и лишени от най-важното - любовта и 

вниманието, - жените в нашето общество се изправят пред цяла лавина от негативни чувства: 

самотност, объркване, отчаяние, депресия, тъга, усещане за безизходица... В това състояние те 

се нуждаят от подкрепа и любяща грижа. Откъде да ги получат в обеднялото ни откъм топлина 

и нежност общество? Разбира се, най-напред чрез доброто човешко отношение към тях от 

страна на близки, приятели, терапевти, психолози, лечители. Изход от проблемите на второ 

място може да бъде търсен в полето на съвременната медицина, хомеопатията, психотерапията, 

билколечението... 

Една малко използвана до настоящия момент възможност е терапията на доктор Бах с 

цветовете на растенията. 

У нас този метод е все още нов и е познат като „Цветолечение по метода на доктор Бах" 

Когато чуят за първи път това словосъчетание, много хора си представят терапия с цветовете на 

дъгата. За да се разграничи разглежданият метод от хромотерапията, понякога се използва и 

названието „Бахова терапия" 

Терапията с цветни екстракти или есенции от цветове на растения отдавна е напуснала 

границите на своята родина - Англия - и е широко популярна в големите европейски страни 

(Германия, Италия, Франция, Русия и др.), а също и в Австралия и САЩ... 

Това е уникална лечебна система. Тя се различава от хомеопатията в подхода си към 

човека. Характерна е със своята безвредност и широка приложимост не само при различни 

болести и болестни състояния, но и при ежедневни ситуации. Ефектите от нея са меки и не се 

наблюдават бурни лечебни кризи. Терапията не е капризна. Може да се съчетава и с други 

лечебни методи, в това число конвенционална терапия с медикаменти. Прилагана съвместно с 

хомеопатия, води до задълбочаване на лечебния ефект на хомеопатичните средства. 

Баховата терапия е насочена към човека в неговата цялост, като разглежда физическите му 

проблеми във връзка с тези на душевността му. Изборът на цветните лекове е базиран на 

индивидуалния начин, по който всеки реагира на житейските ситуации. Крайната цел на 

терапията е да ни излекува, като ни се помогне да станем по-балансирани и по-щастливи хора. 

Затова е наричана още Път към душевна хармония, а също и терапия на характера. 

Ефикасна е при широка гама болестни проблеми, а също и при справяне с трудни 

житейски ситуации - започване на нова работа, преместване в друг град, загуба на близък човек, 

раздяла, изпити, преживян силен стрес, преумора... 

Абсолютната безвредност на есенциите ги прави подходяща терапия и по време на 

бременност. Те ефективно отстраняват както съществуващи физически проблеми -общо 

неразположение, гадене, отпадналост, - така и страхове, несигурност, тревожност... 

До момента у нас са излезли вече няколко книги, посветени на Баховата терапия. Тази 

обаче е уникална с това, че е първата книга за жените и терапията на доктор Бах. 

По един лек и забавен начин, с присъщото си чувство за хумор авторката ни поднася 

едновременно четиво за отмора и забавление и пътеводител в света на чувствата. Чрез 

опознаване и подреждане на сложните и често противоречиви емоции, които я връхлитат, всяка 

една жена може да открие и някои прости рецепти за хармония, вътрешен мир и здраве. 
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Книгата ще ви посочи предимствата на терапията. Например, ако се намирате в процес на 

промяна, при който са ви обзели усещания за обърканост и безизходица, приемането на 

цветните лекове постепенно ще ви донесе все по-цялостно чувство на лекота и сигурност. 

Благотворното действие на терапията върху душевността закономерно довежда и до значително 

подобряване на физическото състояние, а с времето и до пълно и трайно изцеление. 

„Жените и терапията на д-р Бах с цветовете на растенията" е също и добро начално 

ръководство за изучаване и осъзнаване на собствения душевен живот. В практически план тя 

ще ви помогне да направите първи стъпки към опознаване на самите себе си в светлината на 

вашата собствена Сила и Добродетел. Подпомогнати по този начин, вие ще сте в състояние да 

преодолеете съществуващи здравословни проблеми и да изградите щастлив и пълноценен 

живот. 

Напоследък се публикуват все повече книги, посветени на времето, в което живеем, и в 

тях често се подчертава, че вече сме навлезли в една нова епоха - епохата на Водолея. В това 

ново време жените имат важна мисия. Те са призвани да спасят света, да го облагородят и 

пресътворят. Новото и положителното ще влезе в силата си именно когато жените се включат 

активно в този процес. 

С предлаганата книга бихме искали да помогнем на всяка жена да изгради за себе си един 

хармоничен вътрешен свят. Посланието, което авторката отправя към жените е: бъдете здрави и 

щастливи и ще промените не само своя собствен живот, но и целия свят! 

Книгата е своеобразно продължение и допълнение на „Здрави и щастливи деца чрез 

терапията на доктор Бах с цветовете на растенията"
1
. Ето защо препоръчваме на всички, които 

още не са чели първата преведена на български творба на Барбара Мацарела, да прочетат и нея, 

защото здравето и щастието на една жена съвсем естествено е свързано със здравето и щастието 

на нейното дете. И обратно - тези, които са чели книгата за децата, нека да прочетат и тази за 

жените, защото от душевния комфорт на майката зависи и здравословното състояние на детето, 

а животът на една жена в неговата пълнота е пряко свързан с бъдещето на рожбите й. 

„Жените и терапията на доктор Бах" е книга за всяка жена. Но тя е и подходящо 

ръководство в работата на учители, възпитатели, лекари, лечители, психотерапевти, психолози - 

на всички, които работят по въпросите, свързани със здравето на жените и с техните проблеми. 

Чрез тази книга можем да направим няколко големи крачки към сбъдването на доброто 

пожелание жените в нашето общество да имат балансиран душевен живот и със своите 

положителни мисли и чувства да създават хармонични семейства и да отглеждат здрави и 

щастливи деца. 

д-р Тодор Господинов, лекар и хомеопат с единайсетгодишен опит в Баховата терапия 

08.03.2005, гр.София 

                                                 
1
 Издадена от „Изток-Запад" през 2003 г. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Когато поискаха от мен да напиша тази книга, изпаднах в криза, но едновременно с това - 

за да не изневеря на истинската си същност - се озовах и на седмото небе. И така - вече я пиша. 

Времето ме притиска, а да се говори за жени означава да се говори „само" за повече от 

половината свят. Това ме изпълва с голяма отговорност. Чувствам се така, сякаш трябва да 

изкача цяла планина - а аз мразя да се катеря... 

Не съм лекар, нито психолог, ала изучавам природолечение... по-точно се старая да го 

изучавам, но без особени успехи, та затова тази книга за мен е кошмар. Дано не бъде такъв и за 

вас. Опитвам се да споделя онова, което чувствам в момента, защото иначе не бих могла да 

продължа напред. Иска ми се да разберете какво всъщност представлява моята кариера, която 

вероятно бихте нарекли брилянтна. Добре, три книги за цветовете на Бах за две години съвсем 

не са нищо, но въпреки това аз самата се чувствам незначителна. Нима мога да представя 

изчерпателно нещо толкова необятно? факт е, че предимно жените приемат цветовете на Бах, та 

затова бих могла хитричко да използвам един от многото готови текстове, като просто го 

попреправя. Само че аз искам да ви дам повече - бих искала искрено да споделя с вас: „И аз 

изпадам в кризи, взимам цветовете и ходя да разговарям с един приятел психотерапевт, който 

ми казва: „Всичко е наред, ще се справиш, не се притеснявай." Бих искала да ви разкрия също, 

че - освен писането - си имам своя постоянна работа, защото само от писане не се живее... 

Празният хладилник не ми е нещо непознато и нерядко правя какви ли не лупинги и салта, за да 

успея да свърша всичко. 

Сега, докато пиша настоящата книга, се намирам в Швейцария. Трябва да предам готовия 

текст след по-малко от два месеца и доста съм напреднала. Костваше ми обаче много усилия да 

отлагам ангажименти и да балансирам между курсове и консултации, за да мога да си подаря 

този дълъг уикенд. В момента се боря с една клавиатура, която е създадена за хора, пишещи на 

немски език, и следователно не ми е удобна. Буквата „г" стои на съвсем друго място... както и 

„у"... Но въпреки всичко съм тук и бих искала, докато съм в равновесие, да ви говоря със 

сърцето си - да ви кажа, че ще ви дам съвети, макар и самата аз непрекъснато да се боря с 

грешките си. Опитвам се да черпя от своите запаси, но не съм убедена, че ще успея да дам 

решения на всички вас... Тук съм, за да усетя, да изпитам тишината и съветвам и вас да го 

направите, защото именно в тишината, в контакта с вътрешната божественост се раждат 

интуитивните прозрения... 

Ако успеете търпеливо да свържете различните идеи, които ви подсказвам тук, може би 

тази книга ще ви бъде много полезна. Нека обаче повторя още веднъж, че лековете сами по себе 

си не правят чудеса. Ние сме тези, които трябва да се променим - независимо дали със или без 

усилия. 

Все пак признавам, че ми е трудно да ви представя тази така настойчиво изисквана от мен 

книга - макар да съм поласкана, не мога да се отърва от мисълта, че може би моментът не е 

подходящ. Сравнително наскоро излезе книгата ми „Цветовете на Бах в сърцето"
2
, а онази за 

децата - „Здрави и щастливи деца чрез терапията на д-р Бах с цветовете на растенията"
3
 

продължава да се радва на популярност. Само че когато пишех споменатите книги, не бързах за 

никъде... Е, какво да се прави - явно е, че сега така трябваше да стане. Надявам се, че ще 

успеете да простите всички нейни неизбежни недостатъци. 

В този момент се намирам в състояние на спокойствие и добро разположение на духа, 

успявам лесно да се вдъхновя и да пиша... без телефон... без семейство... без къща и 

необходимост да се занимавам с пералнята... Кой знае дали ще успея да пренеса това усещане и 

вкъщи, дали ще съм в състояние да го предам и на вас... Тук размишлявам и пиша, релаксирам, 

                                                 
2
 „Fiori di Bach nel cuore" (Xenia, 1996). - Б. пр.  

3
 „Fiori di Bach per I bambini" (Xenia, 1994) - Б. пр. 
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приличам се на слънце и пак пиша... А тези четири дни си ги подарих след толкова години 

непрекъснати ангажименти - и не се знае кога пак ще мога да си подаря още няколко... Но стига 

съм оплаквала несъстоялите се ваканции. Всъщност вас какво ви интересува дали съм 

изморена? Това засяга единствено мен... Съветвам ви първо да влезете в добър контакт с 

енергията на цветовете и чак тогава да се впуснете да четете признаците им (ако можем да ги 

наречем така). Приятно четене. Аз дадох най-доброто от себе си, мили сестри - обичайте ме 

такава, каквато съм!!! 

Може да се пише само за това, което се знае; може да се преподава само онова, което 

може да се научи. Този път аз пиша за жените... защото съм жена. Всеки ден опитвам да се уча 

да бъда все повече Жена. Всеки ден се питам дали съм на този свят заради някаква особена 

задача и моят вътрешен Глас отговаря: „Да, всички вие - и мъже, и жени - сте тук с определена 

задача." Ето защо всеки ден аз подновявам обещанието си към доктор Бах:; „Ще се опитам да 

дам всичко от себе си (а имам толкова много да давам...), за да предам на другите твоето 

послание." 

А защо книга, посветена на жените? А защо не? Вече посветих една друга на децата - ако 

те са рожби на Новата епоха
4
, ние пък сме майките. Ние, жените, имаме задачата да носим 

посланието за мир и хармония, което е във вибрациите на цветовете на растенията. 

Нека господата мъже не се чувстват обидени (разбирам се много добре с мъжете), но 

енергията от женски тип е онази, която по-добре се съчетава със света на невидимото. Така че 

подарете тази книга на вашите съпруги, майки, сестри, любими, дъщери, колежки - по този 

начин ще участвате в създаването на едно ново благоденствие за тези, които винаги са се 

грижили за вашето. 

В живота на всеки от нас съществува един магичен момент - а понякога и магическа 

книга. Тук имам предвид конкретно второто и го дължа на друга знаменита писателка, Мериан 

Уилямсън, която ми подари прекрасната си книга „Цената на една жена" В посвещението пише: 

„Събуди Богинята в теб." Не че Богинята ми е съвсем заспала, но книгата на Уилямсън даде 

енергия на моята съзидателност. Мериан ми вдъхна вяра и любов, а аз се опитвам да ги предам 

и чувствам дълбок отклик в жените, в майките. 

Процентно разгледано, жените участват много повече във всички провеждани курсове, 

терапии и дебати, свързани с вътрешния свят, с духовността. Това е съвсем естествено, защото 

мъжката полярност води към действие, докато женската - към размисъл и сензитивност. Да 

бъдем различни е и правилно, и хубаво, и логично; да приемем собствения си пол и роля е 

удовлетворяващо, а ако сме и „избрали" да се родим жени, то е защото това е нашият път. 

Разбира се, в този разговор има място за всякакви възможни нюанси: срещат се мъже с изявена 

чувствителност и жени, които знаят как да използват добре мъжката си страна. Затова не бива 

да се поставя всичко под общ знаменател. Практиката обаче доказва, че подчиненото на 

логиката действие е от мъжки тип, а интуицията е женска. По пътя с цветовете на Бах е 

предимство да сте по-малко рационални и повече чувствителни. Една „щипка" ирационалност 

помага, макар и да не е задължителна. 

Жените и интуицията - колко се говори за това! Вярно е, по-интуитивни и по-

чувствителни сме, но сме и в състояние да потиснем тези наши естествени качества -по същия 

начин, по който притежаваме невероятната способност да се ненавиждаме, преценяваме, 

сравняваме... и никога да не сме доволни от себе си. Колко хубаво би било, ако успявахме да се 

убедим, че „сме добри такива, каквито сме"! Обаче не - никога не сме достатъчно... 

„достатъчно" какво? Достатъчно добри, достатъчно слаби, достатъчно сръчни, достатъчно 

уморени... Друго опасно усещане е това, че никога не сме направили всичко онова, което сме 

                                                 
4
 Нова епоха (New Age) - става дума за идеята за настъпващата „Нова епоха на Водолея", за която се вярва, че ще 

донесе духовно просветление, ще възвърне изгубените ценности на човешката цивилизация и ще я доведе до 

истински разцвет. Същото название носи и популярно в САЩ и Западна Европа движение за общодуховно 

развитие, което обединява в посланията си заемки от различни традиции. - Б. р. 
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можели. Но върху какви правила се основаваме? Кой е казал, че е необходимо всички да сме 

високи или че всички трябва да заемаме ръководни длъжности, да сме руси и щастливи? За 

съжаление се преструваме, че не вярваме на рекламните съобщения, а после всички купуваме и 

чудодейния крем, и препарата, който почиства дори най-силно замърсените места. На всичкото 

отгоре често се чувстваме и виновни, че не сме смогнали на излизане да забършем с четката 

обувките с токчета (дори и на онези, червените, които „правят" жената фатална). Виновни сме и 

че сутрин нашите коси не са в ред като тези на сестрите ни от рекламата, които имат кухни от 

по 230 кв. м. и бани като басейни, а техните грижовни съпрузи пристигат блестящи и ведри 

след управителен съвет и изпадат във възторг от един купешки полуготов ориз. Не -за нас, 

„нормалните", положението е различно. Често освен къщата и децата имаме и немалко друга 

работа. Когато сме в периода на месечните си неразположения, вместо да се спускаме с 

парашут или да отидем на танци, много лесно изпадаме в лошо настроение, боли ни коремът и 

освен прекомерното ни желание да ядем сладкиши, ни се иска и да поплачем. А кой ще ни 

поглези? Да, момичета -когато хормоните се развихрят и нямаме съпруг или годеник, който да 

пристигне с рози и брилянти, само си казваме: „О, каква мъка, всеки месец все същата 

история!" И тогава, за да се разсеем, можем да измием прозорците или изгладим три блузи, и то 

по избор! Такава е действителността на повечето от нас. А тези, които вече живеят в света на 

приказките, получават цялата ни завист, макар че самата аз вече не вярвам на подобни 

приказки. 

Нека се уверим сега, че вече правим най-доброто за себе си. Например - щом сте избрали 

тази книга, смятайте че се обичате малко повече от вчера. Аз обещах на доктор Бах, че винаги 

ще остана вярна на неговото желание за простота. Ето защо искам да бъда ясна, за да мога да 

помогна на всяка от вас да намери лечебните средства, които са еликсир за душевно 

спокойствие. Няма да има разговори като в кабинета на психоаналитика, защото не съм от тези, 

дето изстискват мозъци, нито пък ползвам езика им. Толкова много са нещата, които могат да 

се кажат, защото жената е половината от Вселената, а дори и повече, но пък аз съм си само аз, 

та ще се опитам да кажа онова, което чувствам. Впрочем друго и не може да бъде. Отново ви 

пожелавам приятно четене, сестри по живот - нека Любов и Свобода винаги бъдат с вас. 

НЕ Е НЕОБХОДИМО ДА СТЕ НИТО ЛЕКАРИ, НИТО ПСИХОЛОЗИ, ЗА ДА 

ИЗПОЛЗВАТЕ ЦВЕТОВЕТЕ НА РАСТЕНИЯТА 

Това си го запечатайте добре в тиквите (помнете, че понякога тиквите се превръщат в 

каляски) и не се съмнявайте в него, дори и да чуете противоположното. Доктор Бах казва да не 

разваляме делото му с научни теории, затова нека не го правим! Благодаря ви. Бах казва също, 

че цветовете на растенията са средство, което добрият Господ е подарил на всички живи 

същества, за да могат да извлекат полза от тях - така че просто и вие извлечете вашата. 

Не ви предлагам да лекувате сами високо кръвно налягане с цветовете на Бах - идете на 

лекар, за Бога. Но ако сте изморени или потиснати, ако искате да промените едно поведение, 

което наистина не ви харесва, тогава знайте, че цветовете могат да ви помогнат. Научете се да 

познавате самите себе си - та кой би могъл по-добре да ви познава? Започнете да се вслушвате в 

гласа на своето тяло, но и в този на душата си. Върнете се „у дома" - в онзи дом, който е във вас 

самите, който е вашият вътрешен олтар, за чието съществуване може би сте забравили. Ако 

избършете праха по него, той отново ще заблести така, както е блестял, когато сте били 

момиченца и сте знаели, че освен този олтар притежавате и дарби. Забравените възможности са 

там - никой никога не ви ги е отнемал и от вас зависи да ги използвате. Способността да 

лекувате също е ваша дарба. 

И така, методът на доктор Бах е невероятно прост, изобщо не е скъп и ще ви помогне по 

вашия път. Никога няма да трябва да се базирате върху физическите си белези, а върху 

особеностите на характера си. Всеки цвят излъчва един вид вибрация, подходяща да коригира 

дадена дисхармония в личността ни и да я превърне в нещо позитивно, развивайки потенциала, 

който е заложен в този наш ресурс. Ако ви се е схванал вратът, не мислете кой е подходящият 

цвят, защото има повече от един... Мислете по-скоро за това каква сте, как се движите в живота 
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и как общувате с другите, дали сте оптимистка или песимистка. Имате ли склонност да съдите и 

мразите ли вас да съдят, гъвкави ли сте или закостенели, променяте ли мнението си - никога 

или прекалено често и лесно? Ето така всяка от вас може да разбере от кой лек има нужда, кой 

цвят може да й помогне да се поправи. В никакъв случай обаче не тръгвайте от 

предубеждението, че сте „сбъркани". Напротив - вие сте прекрасни, но сте в състояние да се 

„подобрявате" с всеки изминал ден; можете да се будите с мисълта, че желаете да изживявате 

по нов начин живота си, с повече лекота. 

Когато решите да приготвите своето шишенце с цветовете, ще усетите как някой невидим 

ви поздравява с „добре дошла". Възможно е първоначално да се чувствате объркани и 

нерешителни. Може също - както обикновено става при нас, „вълшебниците" - да бъдете 

обхванати от ентусиазъм, защото във всяка от вас все още живее Богинята, а тя е и лечителка и 

ще бъде щастлива, ако й се даде възможност да избира и дозира комбинациите. Като 

момиченца, които си играят на алхимици, вие ще усетите вкуса на „чародейството" и ще бъдете 

удивени, макар че става дума просто за това да сложите по две капки от всеки лек... Е, ще 

видите сами! 

Всъщност „оръдията на труда" са малко: кутиите с 38+1 цветове на Бах (под форма на 

единични шишенца, от които ще избирате всеки път), стъклено шишенце от 30 мл. с капкомер, 

негазирана натурална вода (само че не и дестилирана, защото тя е мъртва!!), няколко капки 

бренди или ябълков оцет, за да не се развали водата и... толкоз. Малко е, нали? А така е и по-

добре, не мислите ли? Обещавам, че ще ви обясня метода за приготвяне на течността в 

шишенцето, която ще ви стигне за най-малко 15 дни, както го е обяснил самият Бах. После 

може да чуете какво ли не, но това вече не ме засяга! 

В по-голямото шишенце - онова, празното от 30 мл., което ще купите - сипете натурална 

негазирана вода (но не от чешмата, ако живеете в града като мен!). Прибавете една чаена 

лъжичка бренди или ябълков оцет (с бренди капките са по-приятни, но това е въпрос на личен 

вкус - аз например мразя оцета), която да отговаря на около 40 капки, или направете пропорция 

от 5/6 вода и 1/6 бренди - пак зависи от вкусовете. След като приготвите това, прибавете 2, 

казвам 2, повтарям 2 и само 2 капки от избрания цвят. Изключение прави единствено Rescue, 

понеже е вече готова комбинация и затова изисква двойна доза - т. е. 4 капки. Не прекалявайте с 

комбинациите, не включвайте в тях твърде много цветове. Нека да са не повече от седем, а ако 

са по-малко - още по-добре. Решите ли да е само един... браво, завиждам на вашата способност 

да избирате. 

Пийте по 4 капки от приготвения вече разтвор от 4 до 6 пъти на ден - но и това е много 

субективно. Ще ви го кажа направо: взимайте по 4 капки всеки път, когато поискате, тъй като 

няма опасност от предозиране - това е енергия, тя няма как да ви се отрази зле. Направете така, 

че моментът на приготвянето да бъде момент на медитация. Застанете спокойно и се постарайте 

да останете в това състояние, използвайте хубава бяла покривка, за да разположите върху нея 

шишенцата и пипетата. Освен етикета с вашето име - ако желаете - напишете върху шишенцето 

и някоя хубава, окуражителна фраза. Аз обожавам да лепя сърчица и ангелчета, но дали е 

необходимо всичко това? Категорично не - но пък е мило, като се замислите. Представете си 

например обратната ситуация - вижте се как сипвате от бутилката вода, но част от нея се излива 

в мивката, между тенджери и тигани; после се вижте на телефона или пред телевизора - може 

би даже с цигара в ръка - как просто нахвърляте капки в шишенцето, а в това време котката ви 

се разхожда по масата... Сега разбирате ли разликата? Все пак сте Богини, а не вещици! 

Следователно - отдайте се на магичната сила на ритуала, важно е! Започнете работата с 

цветовете върху вас самите - и само за вас. Много често, включително и по време на моите 

курсове, чувам, че някоя жена иска да лекува неин близък или роднина, но веднага се сблъсква 

със съпротивата на свекървата или с несигурността на приятелката -ала не се пита дали тя 

самата е права. Всъщност съзнателната дейност, която изисква работата с цветовете на Бах, 

трябва да започне от нас самите. Ако ние самите не познаваме ефекта на вибрациите, как бихме 

могли да помагаме на другите? Не се чувствайте обвинени - ние, жените, винаги изпитваме 

желанието да направим нещо, с което да помогнем на другите, затова и бързо влизаме в ролята 
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на „лечителки", но понякога тъкмо това ни пречи да се вгледаме в себе си. Често онова, което 

изглежда най-очевидно при друг човек, всъщност се отнася и до нас, но ние просто не го 

забелязваме в себе си... Така например, ако усетите, че сестра ви има голяма нужда от Beech, 

защото е критикарка... вземете Beech и вие, вероятно няма да сбъркате. 

Друга беда, на която се натъкваме, е тази да „искаме" на всяка цена да помогнем на 

някого, като фанатично повтаряме „аз ще те спася, аз ще те променя". Колко от нас са 

преживели несполучливи бракове или продължават да живеят в такива, тъкмо защото са били 

убедени, че ще могат да променят и поправят другия? Не се получава. Нека размислим за миг: 

единствените, които можем да променим, сме самите ние - защото притежаваме силата да се 

променяме, защото това е способност, която е запазена за нас. Когато забележим, че нашата 

намеса действително подобрява някои ситуации, трябва да си дадем сметка, че това е 

отражение на нашата промяна, на нашата трансформираща енергия. Абсолютно ясно е, че ако 

сте били потиснати и нещастни, а сега сте спокойни и доволни, това ще се отрази и на вашия 

партньор, който също ще се почувства по-добре. Години наред съм работила с деца и имам 

доказателства, че проблематичните деца са от семейства на проблематични родители. Ако в 

дома се диша позитивна енергия, от това може да има само полза. Ето защо, ако вие взимате 

цветовете, ще видите, че като отражение на това и вашите близки ще станат различни - или вие 

ще сте се научили да ги виждате в по-различна светлина. Ще усетите, че всеки е осветен от 

собствената си светлина или - казано още по-добре - ще сте се научили да приемате всяко 

същество такова, каквото е. 

Ако всяка една от нас още от раждането си се беше чувствала обичана и приемана такава, 

каквато е... нямаше да сме в тази ситуация - вие да четете, а аз да пиша. Но и нашите родители 

са направили най-доброто, според това, което са можели и знаели. Всеки тук трябва да извърви 

своя път и да натрупа своя опит; не е нужно да си втълпяваме чувство за вина. Самият доктор 

Едуард Бах също е дошъл на тази Земя с определена задача - да ни донесе послание за мир, 

свобода и признание, да ни помогне. Ето защо оттук нататък ще анализираме неговите цветове 

един по един, разгледани изцяло през призмата на жените, за да бъдат те опора на тези от вас, 

които търсят отговор. 
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ГЛАВА 1 

AGRIMONY (КАМШИК) 

ИСТИНАТА МОЖЕ ДА БОЛИ, НО АКО ЛЪЖЕМ СЕБЕ СИ, ЩЕ БОЛИ ОЩЕ 

ПОВЕЧЕ 

Един цвят, достоен за уважение!! Той е първият в азбучния списък и това 

не е случайно. Agrimony трябва да бъде първият, защото този, който има 

нужда от него, отрича да има проблеми, омаловажава всеки свой 

конфликт и живее като че ли винаги носи маска на веселост. Защо? 

Защото проблемът на жената Agrimony е да накара останалите да я 

одобрят Поради жажда за симпатия тя е готова на много и е човек, който 

присъства винаги и навсякъде. Ще я срещнете на всички тържества, 

където наред с някоя чашка в повече и някой и друг анекдот тя поддържа 

живо настроението на вечерта. Не може да не се вижда с хора и изглежда 

като най-веселия човек и най-големия оптимист във вселената... Няма 

обаче да ви допусне до себе си, когато я боли главата или не може да спи 

поради превъзбуда. Но затова пък ще я видите в ресторанта, когато е на диета и няма и да 

знаете, че после, през нощта, тя ще опустоши хладилника и ще омете кутията с бисквитите, 

защото безпокойството й я подхваща, когато е сама и никой не може да види кризите й. 

Agrimony е цвят, който може да накара тази маска на привидна веселост да падне, защото 

както е вярно, че тези лечебни средства нямат странични ефекти, така е безспорно и че имат 

ефект. А в дадения случай ефектът се състои именно в това да свалят маската и ни изправят 

пред нашата реалност. Същевременно, ако трябва да застанем очи в очи с конфликта, за да го 

разрешим, добре е това да стане именно по този начин. Само че точно „срещата със самите себе 

си" би могла да създаде някакъв проблем, като ни накара да се почувстваме малко потиснати - 

вероятно защото останалите ще отбележат, че не сме толкова весели както винаги, - но така е 

най-правилно. Да не забравяме и това, че другите трябва да се научат да ни приемат такива, 

каквито сме - включително и в моментите на криза. Не можем да изживеем живота си, 

преструвайки се, че винаги всичко ни е наред. В края на краищата трябва да приемем, че 

депресията винаги е момент на израстване и съпоставяне. На практика цветът Agrimony ни 

принуждава да напуснем собствената си повърхност, за да се свържем със своя истински Аз. 

Той ни помага и да намерим лечебните средства за нашето безпокойство и нашите конфликти. 

От Agrimony могат да се нуждаят жени, които са изпаднали в по-малка или по-голяма 

зависимост от наркотици, алкохол, пушене, храна и друго. В душата си те биха искали да спрат, 

да прекъснат, но знаят, че не са в състояние да го направят и се окайват. Това е порочният кръг, 

който аз наричам „кръг на сладкишите": „Ям сладкиши, защото съм потисната и съм в криза, а 

после се чувствам потисната и изпадам в криза, защото съм яла сладкиши. В понеделник 

решавам да бъда на диета, но знам, че във вторник ще се поддам отново на изкушението на 

лакомствата - тогава ме обхваща безпокойство, защото съм грозна и дебела... и ям, защото се 

безпокоя..." Бих могла да изпиша така още много страници. 

Друг проблем на жената Agrimony е да иска да скрие собственото си терзание, което става 

очевидно, когато например си гризе ноктите или гали и върти непрекъснато косите си, или се 

смее насила, и то много неестествено. Agrimony избягва сблъсъка и не иска да вижда 

конфликти, не издържа на спорове, стреми се на всяка цена да възстанови хармонията и ако 

види, че двама души спорят или се карат, е готова на всичко, само и само да не й се наложи да 

присъства на сцената. Изпитва жажда за обич и симпатия и иска всички да бъдат весели. В 

действителност тя е от малкото хора, които, ако попитате как са, винаги ще отговорят (доста 

странно!): „Много добре." А всъщност това е въпрос, който обикновено би трябвало да 

избягваме, ако не искаме да изтърпим списъка с хилядите проблеми и беди на запитания или - 

още по-лошо -да чуем: „Как искаш да съм, след като сме родени на този свят, за да страдаме; 

все нещо не върви - по-добре да не говорим." Ето, в това отношение Agrimony трябва да бъде 
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похвалена, защото никога няма нито да покаже, нито да признае тревогите си; заради 

спокойния живот тя е склонна да омаловажи и сериозните затруднения. 

След всичко казано дотук, ако сте Agrimony и сте в криза, дори и да не желаете да го 

споделите с някого, вземете от този лек и ще усетите как у вас се ражда някаква енергия, която 

ще ви подкани да приемете както радостта да живееш, така и проблемите на живота. Agrimony. 

ще ви дари една по-голяма съзнателност по отношение на вас самите и на вашите дълбоки 

проблеми. В същото време този цвят ще запази веселостта и оптимизма, които притежавате, и 

то така, че наистина да станете приятелката, която всеки иска да има. 

В терапевтичната практика Agrimony е добро лечебно средство при цистит, причинен от 

бактериална инфекция, но често и при такъв, причинен от психологически проблеми 

(отхвърляне на взаимоотношенията с партньора, без ровене в защо и как...). В основата си това 

пак е един вид криене. В системата на Бах Agrimony се свързва най-вече с безпокойството, но не 

с всички видове безпокойство, а с това, което току-що видяхме: безпокойството да се харесаш, 

да бъдеш призната, да не трябва да гледаш в очите действителността. Често откриваш, че не 

знаеш откъде идва тази бучка в гърлото, тази болка, която стяга гърдите и те кара да се 

задушаваш, а това е „необявеното" безпокойство, което се превръща в мъчение. 

Жената Agrimony може да спи зле, защото цял ден е играла роля, докато през нощта остава 

сама със собствените си мисли и с проблемите, които през деня е избягвала. Възможно е да 

страда и от главоболие - по същите причини. Все пак изброяването на физическите симптоми 

не е правилният начин да работим с цвета. Нека по-скоро се съсредоточим върху способността 

на този цвят да ни накара да възприемем принципа на одобряването: ако ние се харесваме, 

положително ще се харесаме и на останалите и тогава няма да се наложи повече да воюваме, за 

да сме все на мода и добре облечени. Ще открием също, че макар и „дрехите да правят хората", 

по-важно е какъв тип енергия излъчваме. Сигурно сте забелязали, че има хора, които 

първоначално ни се струват определено грознички, а по-късно, благодарение на чара им и на 

начина им на поведение или говорене, тяхната добра енергия ни кара да ги признаем за онова, 

което всъщност са -„прекрасни същества". И обратното, чудесни момичета (като от корица на 

списание), но лишени от вътрешна светлина или с отблъскващо поведение... ни карат да искаме 

да избягаме. Това е въпрос на енергия. За щастие, не сме само едно тяло, а нещо много повече - 

ние сме и Душа, ние сме и Енергия. 

По отношение на възрастта за жената Agrimony трябва да се подчертае, че е жена без 

възраст. Още в ранно детство откриваме поведението Agrimony в онези добродушни дебеланки, 

които са готови да направят много, само и само да не досадят и винаги се съгласяват с 

приятелките си. Много от нас обаче запазват това свое поведение и в зряла възраст и тогава, за 

да не влизаме в конфликти, да не се караме и да не се разкриваме, затаяваме в себе си някои 

емоции, без да си даваме сметка, че това ни вреди, че усилието да се показваме винаги весели 

ни изхабява. 

Може да се каже и че от всички жени Agrimony са най-повърхностни, но нека не приемаме 

това твърдение като обида, защото не става дума за недостатък на характера, а за начин на 

поведение, който може да се промени. Не можем да се движим напред, ако стоим на 

повърхността и не се впускаме до дълбоката същност на нещата. С приемането на този лек ние 

наистина ще сме в състояние да извършим една операция, необходима за отстраняването на 

„отока" - дори и това да се окаже болезнено. 

Приятно ми е от време на време да ви въвеждам отново в света на символите, и то преди 

всичко посредством формата на цветовете. В моята предишна книга „Цветовете на Бах в 

сърцето" сама изрисувах всички цветове -защото така се „трепти" в унисон с тях. Ако 

надникнете в споменатата книга ще видите, че върхът на стебълцето на Agrimony е натежал от 

искрящи жълти цветчета, които приличат на сърчица. Каква радост... но онова, което не се 

забелязва и не се знае е, че към основата си стебълцето има малки израстъчета, които не са 

истински бодли, но дразнят. Те са като нишки, които спокойно можеше и да ги няма. Така че 

става дума за цвят, който прилича на вас, когато се показвате радостни, а вътре в себе си, 
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където никой не може да ги забележи, криете проблемите си. 

Кога да взема Agrimony 

 Вярно е, показвам се весела, защото ми е приятно да съм сред хората, а те ме харесват 

симпатична; често, макар и да съм уморена, излизам, за да се разсейвам. 

 Не понасям да гледам хора, които се карат и крещят; готова съм на всичко, за да внеса 

спокойствие, защото конфликтите ме карат да се чувствам зле. 

 Кой знае дали някога ще престана да си гриза ноктите, да „изтезавам" косите си, да 

използвам опиати, да се подлагам на диета и после да ям нощем или скришом, да търся утеха в 

някоя чашка в повече? Ще престана ли да пуша? 

 Не обичам да тревожа другите с моите проблеми предпочитам да казвам, че всичко е 

наред... Вярно е, че помагам на хората и ги изслушвам, но когато стане дума за мен е различно. 

 Всеки трябва да решава своите проблеми... но най-доброто е да не се замисля много. 

 Не, не се чувствам зле - това е само дребно неразположение; утре ще съм като нова. 

 Аз съм „душата на компанията", знам толкова анекдоти. 

 Дори и когато ходих при психолога, не му казах цялата истина... 

 

С Agrimony ще развия своите способности за баланс в радостта, ще разбера, че 

приятелството не е само смях, но и безусловно приемане на другия, затова и аз ще мога 

да говоря за своите проблеми, без да се чувствам отхвърлена. Моят оптимизъм ще 

бъде реален, а не престорен, ще мога наистина да бъда Богиня, която носи мир. 

 

Фраза-подарък 

Тъй като аз ще живея на една от тях, тъй като аз ще се смея на една от тях, когато 

погледнеш нощем небето, ще ти се струва, че всички звезди се смеят. Ти ще имаш звезди, 

които знаят да се смеят! 

А. дьо Сент-Екзюпери, Малкият принц 
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ГЛАВА 2 

ASPEN (ТРЕПЕТЛИКА) 

ДА ПРИЕМЕШ СОБСТВЕНАТА СИ ЧУВСТВИТЕЛНОСТ Е ВЪПРОС НА 

СЪЗНАТЕЛНОСТ И ПОМОЩ 

Това е един особен цвят - особен е начинът, по който са разположени 

цветовете му, особено е и името му: трепетлика (трептелива топола). 

Създава впечатление за постоянно трептене, което при жените   Aspen е 

предимно вътрешно, но понякога и физическо. Те са толкова енергийно 

отворени, че могат да изглеждат чупливи като стъкло. Тяхната 

чувствителност е така засилена, че ги прави неспособни да понасят някои 

среди или настроения. 

Aspen се страхува... но не знае точно от какво - може би от смъртта, 

може би от неизвестността. Всъщност може да се нарече „страх от страха" 

и се превръща в нещо, което не може да се признае. Това безпокойство се 

появява, когато е най-малко очаквано. За тези жени се казва, че са особено 

сензитивни и на „паранормално" ниво. Ето защо те ще бъдат очаровани от всичко окултно, но и 

ще изпитват голям страх и ще зависят в действията и решенията си от заключенията на 

астролога или от показанията на картите Таро. 

Влечението към духовното със сигурност може да се проявява и в изкривен, негативен вид 

- тогава непознатото всява страх, вместо да бъде почитано като „онова, което стои над всичко". 

Цветът Aspen ни се притичва на помощ, за да превърнем посредствеността в способност да се 

свързваме с по-висшите нива и да извличаме полза чрез медитацията и молитвата. 

Гадателството, предсказването и врачуването вече не ще предизвикват уплаха, а думата 

„ясновидство" няма да означава просто предусещане на факти или предвещаване на събития, а 

ще изпълнява своето истинско предназначение - контакт с Божественото. 

Освен от пристъпи на безпричинно безпокойство, жените Aspen страдат често и от 

смущения в храносмилателния апарат - например колити, - предизвикани от техния неясен 

страх. Предусещането на събитията е един от проблемите, които ги хвърлят в тревога, защото 

тези жени имат големи интуитивни способности - твърди се, че притежават „шесто чувство". 

Проблемът е, че тази интуиция работи единствено в тяхна вреда - в смисъл, че те улавят само 

неприятните неща. Жените трябва да променят именно това, за да се възползват от вродената си 

чувствителност - иначе тя се превръща в техен враг, който ги държи непрекъснато нащрек и ги 

принуждава да живеят с усещането, че ще се случи нещо лошо. 

Някои от тези жени страдат от безсъние - често се събуждат през нощта и повече сън не ги 

лови... В своята книга Мериан казва, че това е зовът на Богинята и ако осъзнавахме, че сънят е 

друга реалност, в която също се случват хубави неща, може би нямаше да се страхуваме повече 

от това усещане. Приятелки мои, ако се събудите между 4 и 5 часа сутринта, значи сте 

благословени... това е Богинята, която се опитва да ви събуди - вашата вътрешна Богиня иска да 

я чуете. Вземете Aspen и след това се опитайте да влезете в контакт с Нея; тя е вашият Висш Аз 

от женски род. Може би като чуете посланията й ще успеете да надмогнете безпокойствата си и 

повече няма Да се страхувате от тъмнината - още от момента, в който разберете, че носите в 

себе си светлината, която стопява мрака... Това е прост закон. 

Да можете да използвате собствената интуиция, да бъдете отворени и възприемащи - това 

е важна крачка към благоденствието. Обратно - да живеете с терзанието, че сте завладени от по-

висши от нас сили, е кошмар. В този кошмар винаги ще имате нужда от абсурдна подкрепа, ще 

живеете с манията за набавяне на предмети против уроки, ще станете суеверни или ще 

разбирате вярата и духовността по погрешен начин, който може повече да ви навреди, 

отколкото да ви направи добро. 

Често жените, които имат нужда от Aspen, го дължат на факта, че са станали жертва на 
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някаква агресия или насилие - за съжаление случаите на жени с подобни преживявания са 

много, дори твърде много. Aspen помага за свързване с вътрешната сила, която е и наша 

закрила, ако я познаваме... Известно е, че привличаме онова, за което мислим; така 

претърпелите насилие - било физическо или морално - ще се съгласят, че в някаква степен 

„сами са си го търсили". Знам, че това разбиране е неприемливо, но е вярно. Ако ви се е 

случило да бъдете обект на агресия, то е защото е трябвало да откриете нещо, защото прекалено 

много сте се страхували и вашите мисъл-форми са били насочени към тази опитност, този урок. 

Възможно е в един предишен живот вие да сте били палачът, а сега да трябва да изиграете 

ролята на жертвата... Кой знае, това е неразгадаема тайна, но ако я приемете, ще излекувате 

своите рани. 

Жените Aspen често са чаровни и когато не са изцяло в плен на своето безпокойство, 

придават необяснимо усещане за мистерия. Дори само с един свой поглед те създават яркото 

впечатление, че четат мислите ви. В действителност е точно така, защото тези жени успяват да 

се свържат с енергията на другите хора. Ала тази тяхна способност не винаги води до добро - 

както вече видяхме, понякога долавянето на мисли и настроения предизвиква дълбока 

тревожност. Да сте открити, но несъзнателно, може да създаде проблеми и то преди всичко на 

тези от вас, които се оставят да бъдат привлечени от странни експерименти, както например 

сеанси с духове или онази „игра с чашката", които изглеждат безобидни, но всъщност не са. 

Наистина, при своето отваряне всеки трябва да е наясно към какъв тип енергии се насочва, 

защото не винаги се влиза в контакт с ангелски сили. Напротив -ако се намираме в 

неуравновесено състояние, точно най-нисшите енергии ще се опитат да влязат в контакт с нас и 

не е далеч от ума, че това няма да ни се отрази добре. Затова пазете се да не използвате по лош 

начин способностите си за възприемане! Ако е вярно, че мозъкът ни има огромни възможности 

и че интуицията е подарък, трябва все пак да внимаваме да улавяме само канали на добри сили. 

Това предупреждение е важно, защото жените Aspen често упорстват в търсенето на отговори с 

помощта на своята чувствителност. Трябва обаче да знаят, че докато не са съвсем наясно кои са 

честотите, върху които ще се настроят, те поемат рискове, заради които после ще живеят в 

страхове и безпокойства. Следователно ограничете използването на споменатите ваши 

„способности"! А когато го правите, всеки път, преди да използвате картите, махалото, 

телепатичното или интуитивното писане, посветете поне миг на молитва или на медитация, за 

да се пречистите. Впрочем светът се състои от противоположности - там, където има светлина, 

има и мрак, където е топло, има и студ, където е доброто, съществува и злото. 

Друга важна характеристика на Aspen е склонността към търсене на „изменени състояния 

на съзнанието" посредством практики или вредни вещества. Не използвайте такива методи, а се 

научете да се свързвате с Господ посредством вашия Аз или - ако щете - чрез вашата Богиня, 

която е във вас за тази цел. И Ангелите съществуват и са в очакване да се обърнете към тях. 

Следващия път, когато отидете в книжарницата, вместо книга за магията, купете си книга за 

Ангелите. Препоръчвам ви „Послания от светлина" от Тери Лин Тейлър, откъдето научих, че 

„Ангелите летят високо, защото приемат леко живота". Лекотата обаче не е синоним на 

заплеснатост, а означава да се влееш в самия живот Aspen ще ви помогне да влезете в това 

измерение - на невидимото, което е добро, на безграничното, което е Божествено. Няма повече 

да се страхувате от тъмното или пък от „магьосничеството", няма да има нужда да правите 

заклинания, ще откриете, че черните котки са прекрасни и нежни създания, а ако ви се излее 

бутилката с олиото
5
, ще можете да крещите на воля... но само защото да измиеш след това 

целия под си е ужасна работа. 

Кога да взема Aspen 

 Моето безпокойствие е необяснимо - как мога да споделя за него с другите, кой би ме 

разбрал? 

                                                 
5
 В Италия - подобно на разсипването на сол у нас - това се смята за лоша поличба. - Б. пр. 
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 Още от малка усещам около себе си някакви особени енергии, но не знам какво точно е 

това - знам само, че съм много чувствителна и ме е страх. 

 Мислите ли, че е хубаво да сънувате неприятна случка, която след това наистина се 

сбъдва? 

 Не мога да кажа от какво се страхувам, но е факт, че ме е страх. 

 Не мога да слушам да се говори за смърт, за духове и прочее, но странното е, че - ако 

има предаване на такива теми - аз се лепвам за телевизора и не откъсвам поглед от екрана до 

края... а след това не спя! 

 Има места, където... не знам... още щом стъпя там, чувствам че трябва да избягам, 

липсва ми въздух, усещането е ужасно; и някои хора ми действат по същия начин. 

 Понякога смятам, че Господ може да ме накаже, страхувам се от ада и от демоните, 

често страдам от кошмари. 

 Не обичам тъмното, не излизам вечер, вратата ми е блиндирана, защото се страхувам от 

крадци; а да не говорим за изнасилванията и за агресията въобще; често се чувствам 

преследвана. 

 Безпокойството се появява понякога внезапно - усещам нещо странно, но не знам какво 

е. 

 Вярвам много в суеверията - за мен това са реални неща - и непрекъснато следя 

предзнаменованията; поръчах да ми направят талисман. 

 

С Aspen ще развия способността си да разбирам невидимия свят, моите философски и 

религиозни концепции ще се уравновесят отново, ще знам, че неизвестно не означава 

лошо и ще изживявам своята духовност с любов и без боязън, понеже ще съм наясно, че 

Господ ме подкрепя. Той е с мен... и в мен. 

 

Фраза-подарък 

Приеми да бъдеш използвана за моето дело. Действай с вяра и абсолютно доверие... до 

такава степен, че целият ти живот да стане химн на радост и благодарност. 

А Кади, Вътрешните врати 
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ГЛАВА 3 

BEECH (БУК) 

КАК ДА ПРЕВЪРНЕМ КРИТИКАТА И АРОГАНТНОСТТА В ТАКТИЧНОСТ И 

УМЕНИЕ ЗА ИЗСЛУШВАНЕ 

 

Първият начин да разберете дали сте Beech е да се запитате колко сте 

толерантни към другите и... към вас самите. Ако сте перфекционистки, ако 

вечно намирате кусури на всичко, ако имате проблеми заради скованост 

(включително и физическа) - значи сме си точно тук. 

Мърморещи и винаги готови да критикуват, жените Beech са онези, 

които веднага виждат, че вашият хубав пуловер с плетка „палма" има 

сбъркана бримка на ръкава, а ако сте купили тиквички, ще ви кажат, че в 

този сезон спанакът е по-подходящ. Практически те винаги са убедени, че 

са прави и се изумяват, че другите не си дават сметка за това. 

В действителност жените Beech не харесват себе си, намират си 

хиляди недостатъци и автоматично ги откриват и у другите. Спомнете си, че „законът за 

огледалото" никога не греши: всичко онова, което не ни харесва или ни дразни у другите, е 

нещо наше, което не искаме или не можем да видим. 

Ала след като претендираме да сме съвършени (а не сме - никой не е!), нека допуснем, че 

и хората, които ни заобикалят, могат да използват критерия на перфекционизма. Тогава те също 

никога няма да успеят да видят добрите страни в никого и в нищо; вместо да оценяват цялостно 

личността, ще критикуват възможно най-много (разбира се - и „нашата съвършена личност"). 

Ето защо нека все пак преосмислим склонността си към крайни, „твърди" преценки. 

Научих, че при цветотерапията е изключително важно да се вземе предвид позитивната 

сила, която се излъчва от вибрацията на цвета. Ако е вярно, че жената Beech често е кисела, 

трябва да кажем, че нерядко причината може да е едно доста трудно детство, изпълнено с 

лишения. Възможно е именно това да е изградило този недостатък - но също и добродетелите, 

които този цвят носи. Безспорно е, че една позитивна Beech терапевтка или преподавателка е 

истинска благословия, защото самата същност на такива жени гарантира висока способност за 

диагностициране и оценяване. Там, където е необходимо, намирането на иглата в купа сено се 

превръща в достойнство. В системата на съдебната власт също е полезно да има хора с такава 

способност на преценка - позитивна и безпристрастна. А кой от нас не е имал учителка по 

латински или по история, която да не е била „авторитет" и която и до ден днешен да не 

уважаваме заради начина, по който ни е наливала в главите трудните понятия? 

Независимо от своята твърдост, жената Beech не живее добре, ако не успее да се справи с 

характерното си критикарство. При условие, че през целия си живот прекарва през иглени уши 

всичко, което не върви... едва ли ще й остане време за радост, а самата тя ще бъде често 

обречена на самота, защото никой не харесва компанията на съдник-всезнайко. Ето защо 

жената Beech трябва да развие способността да приема другите, да придобие необходимата 

гъвкавост, за да приема и тези, които са различни или не мислят като нея. В края на краищата 

човек се учи от разнообразието -благодарение на него израства, контактува... живее. 

Да приемеш другите обаче предполага цялостно приемане на самата себе си. Знам колко 

трудно е това, като имам предвид посланията, които просто ни засипват Трудно е, тъй като не 

всички жени изглеждат като за рекламна страница с мерки 90-60-90, не всички печелят 

Нобелова награда за принос в медицината като нашата Рита Леви Монталчини, малцина 

ръководят Централната телевизия като нашата Морати, а и е твърде малко вероятно да станете 

най-младата жена-президент на Камарата на депутатите като журналистката Ирене Пивети (аз 

лично и не желая...). И ето - сравняваме се с образци на съвършенство и не си даваме сметка, че 
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жената-модел живее с безпокойството за бръчките, жената-политик никога не си е вкъщи, а 

жената-учен не е ходила на кино от години... Всяка върви по своя път, изграден и от грешки, и 

от несъвършенства, но така е добре!! Ей Богу, какво ще спечелим, ако прахосаме живота си в 

борба? А Beech воюва, бори се със себе си, с този, който говори така или иначе, с онзи, който не 

работи по определен начин, който не слуша нейните съвети, който не си е дал сметка, че жълто 

и червено върху мебелировката не си подхождат; тя не може да понася и някой, който си слага 

пармезан върху спагетите с миди... Вярно, че това е кошмар... но нека всеки сам изживява тези 

подробности. За съжаление, като навлезем в детайлите, става очевидно, че жените Beech 

успяват да вгорчат както своя живот, така и този на другите. Спомням си във връзка с това един 

съвет, който Лео Бускаля дава в „Да живеем, да се обичаме, да се разбираме": „...ако сте двойка, 

която ще се развежда и причината е начинът, по който си изстисквате пастата за зъби..., 

купувайте си винаги две пасти, по една на човек, и нека всеки си я изстисква, както си иска - 

било с аптекарска прецизност, било по дивашки!" 

Толерантността е сестра на състраданието. Ако е вярно, че тези жени са имали трудно 

минало, би било особено полезно да се научат да го споделят и да запознаят с него и други 

жени. Техният опит би могъл да бъде ценен, защото този, който е страдал, може да разбере 

страдащия. Ако жените Beech се научат да изживяват състраданието в неговия автентичен 

смисъл - т е. да изпитват същите чувства, - биха могли да оказват голяма помощ и то не с 

ненужните никому критикарство и обвиняване, а с прояви на разбиране. По този начин те ще 

могат да откликнат на нуждаещите се, а това ще създаде прекрасното чувство за „сестринство" - 

опора на всяко женско същество. На нас, жените, е поверена задачата да се грижим за Земята и 

за децата си - нещо много различно от това да искаме да променяме и моделираме другите. 

Само Господ може да моделира съществата... но Той е съвършен. 

Вслушвайте се в отговорите, които идват от сърцето ви, и със сигурност ще установите, че 

те са различни от онези, които идват от разума. Вашата Душа знае неща, които умът не познава, 

но във всички случаи нещата опират все до вас самите, а вие все пак сте едно цяло. 

Бъдете израз на любов и ще живеете добре, привличайте енергия на съчувствие и я 

излъчвайте; това е стар трик, но действа - „Постъпвайте с другите така, както бихте искали те 

да постъпват с вас". 

Букът (Beech) безспорно е величествен, но има толкова гъста корона, че под сянката му не 

вирее нищо... Така и хората Beech - поради своята нетолерантност - като че ли създават около 

себе си поле от „изгоряла земя". 

Кога да взема Beech 

 Веднага виждам къде има грешка, но нима това е недостатък... 

 Признавам, че съм критична, но не само към други те, а и към себе си. 

 Смятам, че е правилно всеки да даде най-доброто от себе си - не понасям глупаците и 

невежите. 

 Определени хора ме дразнят още от момента, в кой то ги срещна; понякога ми стига да 

видя как се обличат и как говорят. Не мога да ги понасям, а е нужно толкова малко, за да бъдат 

такива, каквито трябва. 

 Казват, че съм дребнава и педантична, но аз се смя там за точна, подредена, за човек, на 

когото можеш да се довериш - не съм като някои хора, които вършат нещата, колкото да отбият 

номера. 

 Казват, че моята ирония боде... Разбира се, не мога да си държа устата затворена. 

 Критиката е конструктивна, когато е мотивирана. Впрочем аз се чувствам в правото си 

и не обичам да ме критикуват хора, които грешат... 

 Когато посочвам някаква некоректност, другите често се обиждат 
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 Не е вярно, че съм високомерна или расистка! Е, може би все пак малко съм... 

 Намирам, че е естествено да поправям и подчертавам сторените грешки; знам, че ме 

наричат „нахалница", но не мога да не го правя. 

 Питам се как е възможно да не се забелязват неща, които се набиват в очите от пръв 

поглед - например колко костюмът на Тина не подхожда на тези обувки. Кошмарно! 

 

С Beech ще осигуря пространство на толерантност и разбиране към онези, които са 

по-различни от мен. Ще стана по-любезна и към себе си, и към другите, ще бъда добра 

приятелка заради способностите си за анализ и синтез, ще науча, че светът е хубав, защото е 

разнообразен. 

 

Фраза-подарък 

Всеки път, когато изразиш мнение или критика, изпращаш послание, което ще се върне 

при теб. 

Луиз Хей, Мисли на сърцето 
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ГЛАВА 4 

CENTAURY (ЧЕРВЕН КАНТАРИОН) 

ОТ ГРОЗНО ПАТЕНЦЕ - В ЛЕБЕД. ДА СЛУЖИШ НЕ Е ЖЕРТВА... 

 

Много често съм се отнасяла зле -поне на думи - с жените Centaury, тъй като 

съм си доста Beech, но може би и защото имам нещо общо и с този цвят - 

нещо, което хич не ми харесва и по-късно ще видим защо. Centaury е много 

подходящ за всички жени, които са неспособни да казват „не" (тук попадам и 

аз - така например трябваше да кажa „не" в момента, когато приех да напиша 

тази книга). 

Убедени, че са дошли на Земята само за да служат, жените Centaury 

никога не развиват така необходимото усещане за индивидуалност и 

предпочитат да живеят в сянката на някой друг или да слугуват някому. 

Разбира се, да служиш е нещо прекрасно, но то не означава „да бъдеш 

слугиня", пък и всичко си има граници - „слугинството" трябва да изчезне дори и от речника. 

Да служиш означава да си проводник на енергия, каквато и да е тя. Е, всички трябва да служим 

- всеки по свой начин, - но никой не бива да е по-долу от другите. А основното при Centaury е, 

че тези Пепеляшки се чувстват по-нисши, не смеят да очакват нищо, като че ли са 

предопределени да бъдат винаги прислужници. Естествено, за другите е удобно да имат 

приятелка или секретарка Centaury, защото такива жени се оставят да бъдат използвани докрай 

и не смеят дори да споменат, че са уморени (всичко е задължение и трябва да бъде изпълнено). 

Ама кой казва това? И знаете ли каква е бедата? Веднага ще ви кажа - това е недостатък на 

волята, защото да наложиш себе си изисква да се обърнеш към вътрешната сила, която всеки от 

нас притежава! Но тъй като това изисква усилия, тези хора предпочитат да бъдат в сянка - все 

едно, че не разполагат със силата да се променят... Ама така не става! 

Често ги срещаме да вършат работа, която не им носи никакво удовлетворение (нито 

материално, нито духовно), да се жертват заради тоя и оня, да правят всичко възможно, за да 

вървят нещата... За кого ли? За всички -за съпруга, децата, майката, приятелките, но никога за 

тях самите! А дори не се и оплакват - така трябва и точка по въпроса! Не, не, момичета - не 

бива да е така. Не е казано, че всички трябва да бъдем лидери, но и никой не трябва да лъска 

подове безплатно. Пък и да развиваш собствената си индивидуалност не е грях или 

самонадеяност, а живот Ние, жените, сме полезни на всички, но никоя не бива да лази или да се 

крие в сянката - не за това сме на този свят. Ние сме Богини и дъщери на Господ, така че стига с 

тази фалшива скромност, която е само недостатък. Никога не казвайте: „Не съм способна" или 

„Не е за мен". Вашата Душа трябва да излезе от затвора, в който погрешно сте я натикали и ако 

са ви надули главата с приказки за скромността и непорочните добродетели... сега е моментът 

да ги отречете. Помислете върху това. 

Често жените Centaury са особено чувствителни - затова и поемат толкова задължения. Те 

се вживяват в притесненията на другите и се чувстват длъжни да предложат помощта си. 

Нерядко са жертви на силни или нагли личности, позволяват да им бъде „открадната" енергията 

и на това се дължи често измъчващото ги главоболие или почти хроничната им умора. 

Бихте могли да разпознаете тези жени и по външния им вид - по-скоро смирен, често 

облечени в евтина вълнена блузка с неутрален цвят, с прическа, правена вкъщи и с чантичка 

отпреди много години. Но защо? Защо мислят, че не заслужават това или онова и не купуват 

нищо за себе си, освен най-необходимото? Смятат, че за тях не са подходящи по-фриволните 

или елегантни неща. Не искат да бъдат забелязвани и успяват в това много добре, защото 

желанието да бъдеш невидим е абсолютната противоположност на това да изразяваш 

индивидуалната си сила. Впрочем, ако останат в сянка, те не рискуват да им се наложи да кажат 

„не". 
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В позитивен план - със своите скромност, смирение, неотклонност и липса на очакване за 

отплата - жените Centaury могат да бъдат в помощ на другите. Те са подходящи за работа в 

доброволческите служби, както и да се грижат за хора с проблеми. Могат да отдадат сърцето си 

на другите и знаят какво да правят, когато някой се нуждае от нещо. Тъкмо прекомерният дух 

на саможертва пречи на Centaury - той може действително да повлияе дълбоко върху живота на 

една такава жена и да го превърне в ад, като или я откаже от брак, за да се грижи за родителите 

си, или я принуди да остане обвързана с един безчувствен или жесток мъж... защото смята, че 

това е задачата й. (Във връзка с това препоръчвам да прочетете книгата на Робин Норууд 

„Жените, които обичат твърде силно".) Никой космически закон не изисква да се жертваш 

напразно, а да ограничиш собствената си свобода е единствено и само вредно - както за тялото, 

така и за Душата. Проблемът, върху който една Centaury трябва да работи, е как да изявява себе 

си и да не се потъпква. За никого не е полезен живот като този на Пепеляшка, защото - както 

вече имах възможността да кажа в книгата „Цветовете на Бах в сърцето" - само в приказките 

Пепеляшка се омъжва за Принца, в действителността принцовете се женят за принцеси... а 

Centaury ще трябва да се задоволи с остатъците. Като казах „остатъците", се сетих за още един 

пример - Centaury ще си вземе всички счупени бисквити от кутията. Ако има малко хляб, 

старият ще е за нея; ако топлата вода привършва, тя ще си вземе душ набързо и т. н. Бих могла 

да изпиша още двайсет страници с подобни примери, но вие вече разбрахте идеята. 

„Горе главата" - това трябва да бъде вашето мото. Не ви подканям да станете феминистки 

(които вече направиха доста бели, но и немалко добри неща... за това ще говорим по-нататък), 

но горе главата, защото никой не бива да стои отдолу Имайте смелостта и волята да намерите 

своето място и своята задача в живота, които положително не са тези, които изпълнявате. 

Събудете силата, която е във вас, и ще промените живота си... 

Аз чета много и съответно цитирам много. Извинете ме, но така човек се учи и смятам, че 

е моя задача да ви информирам за някои необходими заглавия като „Излекувай живота си" и 

„Силата е в теб" на Луиз Хей, две „свещени" книги, които трябва да четете, докато взимате 

Centaury... Тези около вас ще усетят промяната - не се страхувайте, когато чуете да ви казват, че 

сте станали егоистки или, още по-зле, лоши... Крайно време беше! Наистина вашето събуждане 

може да се окаже неудобно за другите, но не се безпокойте и вървете напред. Естествено, че е 

удобно да имаш до себе си някоя като вас, която винаги казва „да"... Разбира се, другите ще 

съжаляват, че не могат повече да се възползват от вашата нездрава любезност, но вие трябва да 

си спасите живота. Значи, оставете да се сбъдне това преобразование и не се страхувайте от 

онази част от вас самите, която най-после излиза и казва „Стига!" на толкова афиширани или 

завоалирани произволи. Както казва Мериан Уилямсън: „...не съм казала, че ще бъде лесно..." - 

но е необходимо. 

Вашата мантра ще трябва да бъде „аз съм, аз мога" -така освобождаването и оздравяването 

ще бъдат за вас толкова очевидни, че ще започнете най-после да мислите за самите себе си, без 

да чувствате вина, защото никой не е казал „Обичай другите повече от себе си" фразата май 

беше доста по-различна... и как още! 

Деликатният розов цвят на Centaury е стеснителен, почти се крие сред тревите и веднага 

щом върху него падне прекалено много светлина, слънцето заблести твърде силно или пък се 

спусне тъмнина, той се затваря. Изглежда, че прави всичко възможно, за да остане незабелязан, 

както и тези, които имат нужда от този лек. 

Кога да взема Centaury 

 Смятам, че е естествено и правилно да се жертваш за другите - не трябва да бъдем 

егоистки. 

 Понякога, дори да знам, че не мога да направя всичко, съм сигурна, че въпреки това ще 

кажа „да" на каквато и да е молба. 

 Опитвам се да правя всичко както трябва, защото така очакват от мен; обичам да ме 

хвалят, но съм склонна да се принизявам; ако ме укоряват, страдам много и се чувствам 
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виновна. 

 Не обичам да харча много за себе си - преди това трябва да помисля за мъжа си и 

децата... 

 Когато съм сама се чувствам нищожна - предпочитам да бъда част от група и да 

следвам стъпки те на другите; не усещам собствената си идентичност. 

 Не че се чувствам по-нисша... по-лоша съм от другите, но го приемам. 

 Чувствам се съпричастна към другите, усещам техните страдания и искам да им 

помогна дори в ущърб на мен самата; обичам да служа някому 

 Случва ми се да се чувствам много изморена - по някога имам усещането, че по-

силните хора ми отнемат енергия, но какво мога да направя? 

 Имам слаба воля, не успявам никога да се противопоставя и да изразя мнение; 

предпочитам да се приспособя към другите и да чакам да ми дават заповеди. 

 Не мога да казвам „не"!... Останалите го знаят и се възползват, но аз не съжалявам... 

 Понякога изпитвам усещането, че съм потискана; и на работното си място не отказвам 

да остана извън нормалното работно време; приемам всяко правило и го спазвам точно. 

 

Със Centaury ще стана по-решителна, ще знам в кои случаи да кажа „да" и в кои -„не"; 

ще мога да покажа своята истинска идентичност и макар че ще си остана скромна, 

няма да се хвърлям повече в краката на другите, ще продължавам да служа, но ще се 

вслушвам в собствените си потребности. 

 

Фраза-подарък 

Твоята роза ти е толкова ценна поради времето, което си загубил за нея. 

А. дьо Сент-Екзюпери, Малкият принц 
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ГЛАВА 5 

CERATO (ЗЪБНА ТРЕВА) 

МЪДРОСТТА Е В ТЕБ - СЛУШАЙ НЕЙНИЯ ГЛАС 

  

Мъдростта е в нас, но често не го знаем и търсим отговори и решения навън, без 

никога да почерпим от богатството, скрито в нашия вътрешен свят 

В днешно време повече от всякога може да се случи да срещнем жени, 

които са в процес на търсене. В курсове и семинари, на всички тези срещи, 

посветени на холистичните терапии, на осъзнаването, на природосъобразния 

живот и на всичко онова, което се знае за Новата епоха или за духовността, 

срещаме особено голямо, дори изключително присъствие на жени. От една 

страна е естествено, защото интуицията и възприемчивостта са женски качества, 

но от друга се забелязва и едно безумно „препускане" от едно към второ, после 

към трето, четвърто... и то в търсене на какво? На самите себе си. Несигурността 

е онова, което кара всяка жена Cerato да иска съвети отвън, да следва програми, които й носят 

информация. Но ако всичко това не се осмисли, ако то не обогати вътрешния мир чрез 

божествеността, която е в нас... препускането няма да доведе никога до финала. 

Повярвайте на есенцията на това синьо, почти виолетово цвете - какъвто е и цветът на 

духа, Бах го е забелязал в градина, но произходът му е от Тибет. Това вече е показателно за 

интуицията, мъдростта и духовността, която то носи със себе си. Цветчето на Cerato се състои 

от пет венчета с форма на съвършен петоъгълник. В него именно е вписана звездата - онази 

звезда, която ще трябва да потърсите в самите себе си, защото тя живее във вас, а този цвят ще 

ви помогне да я намерите. Той ще послужи и на хората, които се занимават с медитация. Cerato 

наистина ни учи да получаваме отговори от самите себе си или - по-точно - от нашия Висш Аз. 

Как можете да се разпознаете в този цвят? Ако винаги искате съвети от приятелките си, и 

то за това каква рокля да облечете, ако ходите при шест различни лекари и терапевти, ако - за 

да не вземете неподходящ подарък -купувате три, ако сте склонни винаги да мислите, че не сте 

в състояние да направите своя избор... ето, имате нужда от Cerato. Възможно е да се обличате 

по последната мода, за да се чувствате сигурни по отношение на другите, да сте „гладни" за 

книги и курсове, които ще ви помогнат да преодолеете несигурността, но не сте склонни да се 

доверявате на собствената си интуиция... а после казвате: „Ето, точно това ми се въртеше в 

главата... но не бях сигурна." Страхът, че може да сбъркате, съществува във вас още от 

детството. В училище сте изтривали онова, което е било правилно, и не сте вдигали ръка, а 

после сте осъзнавали, че сте знаели отговора. Като възрастни този страх продължава да ви 

блокира и за вас е невъзможно да направите избор, но животът се състои от избори. Дайте си 

сметка, че всъщност непрекъснато се занимавате със себе си и не е сигурно, че ще намерите 

решенията, като питате другите. Да взимаш Cerato означава и да отстояваш собственото си 

мнение: за никого не е полезно да прави онова, което друг мисли, че е добре за него. Освен това 

различните съвети, които получавате, често са противоположни... ами тогава? Стига се дотам, 

че правите избор както дойде или по примера на друг човек - и често се оказва, че сте си 

причинили вреда. Някакъв пример? Ами те са толкова много. Колко пъти сте взимали същото 

лекарство, което приема сестра ви, макар че на вас не ви помага? Или сте се записвали на онзи 

курс по шев и кройка, независимо че сте алергични към иглата и конеца? Мога да продължа 

още много в същия дух, но е достатъчно да кажа само, че и на терапевтично ниво сте склонни 

да се доверявате сляпо на този, който ви лекува, макар че неговата задача е да ви помогне вие 

сами да стигнете до заключенията. Понякога, поради манията си да питате наляво и надясно 

дори и за съвсем очевидни неща... си спечелвате имидж на „глупачки" Обърнете внимание на 

това, защото точно така се получава! Само връзката с вашия Вътрешен Аз може да ви помогне 

да откриете доверието в самите себе си, което не знаете, че притежавате -но го притежавате. 
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Cerato, както вече казахме, е синьо-виолетов цвят с форма на съвършен петоъгълник, 

съставен от пет венчета, които пък са съвършени триъгълници; само по себе си и това има 

доволно символично значение... Цветето произхожда от Тибет - земя на учители и мъдрост, 

където хората живеят от интуиция и духовност... Това убеждава ли ви? 

Кога да взема Cerato 

 Винаги питам другите какво да правя - така съм сигурна, че няма да сбъркам. 

 Гледам да бъда информирана, чета, посещавам курсове, но след това пак не мога сама 

да намеря отговора на своите проблеми и се доверявам на този, който е по-опитен от мен, 

защото се чувствам твърде несигурна и положително бих сгрешила! 

 Обичам да следвам модата, да се подчинявам на условностите ми създава сигурност, че 

няма да сбъркам. 

 Дори и когато взема решение... след това изпитвам много съмнения и търся 

потвърждение у другите. 

 Приятелките ми казват, че задавам глупави или из лишни въпроси, но всичко опира до 

това, че искам да съм сигурна; по тази причина ме смятат за глупачка, но не съм такава - просто 

си правя труда да разбера. 

 Обичам да опитвам нови и нови неща, ентусиазирам се на момента, а след това... пак се 

връщам на изходната точка. 

 Казват ми, че имитирам другите... Може би след вам указанията им, но така се 

чувствам в безопасност... 

 Задавам много въпроси, но мнението на другите е важно; лесно се оставям да бъда 

убедена. 

 

 

Със Cerato ще открия отново извора на своята мъдрост, ще се чувствам по-сигурна в 

избора си, ще усетя как в мен се развиват способности за интуиция и осъзнаване, 

самата аз ще мога да предавам всичко онова, което знам. 

 

Фраза-подарък 

- ...ти имаш свободата да бъдеш това, което си, самият ти, тук и сега, 

и нищо не може да ти попречи.... -Искаш да кажеш, че мога да летя? 

 Казах, че си свободен. 

 Мога да летя! Чуйте! АЗ МОГА ДА ЛЕТЯ! 

Р. Бах, Джонатан Ливингстън Чайката 
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ГЛАВА 6 

CHERRY PLUM (ДИВА ДЖАНКА) 

КОНТРОЛЪТ Е ВРАГ, НО НЕДЕЙ ДА ВОЮВАШ - ОБИЧАЙ! 

 

Цветът на Cherry Plum се разпуква рано - твърде рано, когато навън е 

още студено. Той като че ли не може да устои... избухва: това е усещането, 

което понякога ни принуждава да задържаме (та чак лошо да ни стане от това) 

в себе си неизмерими сили; обикновено подобно състояние се описва като „да 

седиш върху буре с барут". Никак не е лесно да „управляваш" такава 

ситуация. 

Става дума за кошмари, които не могат да бъдат споделени - като 

желанието да умреш или мисълта за самоубийство. Друг път сме обзети от 

ужасното усещане, че сме способни да извършим всякаква жестокост; 

обхващат ни мисли за насилие над тези, които обичаме или страх, че можем да 

полудеем всеки момент. Тъй като всичко това ни се струва кошмарно, крием 

тези мисли с изключително контролирано поведение - до степен на фобия. Не приемаме вътре в 

нас да се раждат подобни емоции, отхвърляме ги и се чувстваме ужасно. Възможно е да 

стигнем дотам, че да имаме истерични кризи и други характерни изяви, които често тушираме с 

успокоителни... след което пък започваме да се вдетиняваме. Та това живот ли е? 

Не се страхувайте - Cherry Plum често може да замени психолекарството (същото важи и 

за Rescue, от който Cherry Plum е съществена съставка). Не искам да се правя на невролог или 

психиатър... обаче употребата на успокоителни е прехвърлила допустимите граници! Освен 

това всички могат да изпаднат в моменти на голямо напрежение - и най-вече ние, жените, 

защото сме свикнали, че трябва да контролираме агресивността, тъй като не е изискано една 

жена да крещи или да удря с юмруци по масата... Не че ви подтиквам да го правите, но то може 

да ви помогне и действа по-добре от хапче, а освен това не уврежда никого - с изключение на 

масата. 

Ако сте в състояние на напрегнатост и се страхувате да не загубите контрол, биха могли 

да се появят внезапно странни симптоми като треперене, сковаване на челюстите, 

неконтролируема криза на страх или избухване в гняв. Възможно е другите да не го забележат, 

защото - за да балансирате всичко - вие оправяте цялата къща и полагате такива грижи за 

външния си вид, че едва ли не всеки косъм от прическата ви си е на мястото. На практика 

поставяте под контрол всичко външно и то от момента, в който вече не можете да се справяте с 

вътрешния си мир. Но е изхабяващо - знам го. 

Вероятно ще ви е от помощ да споделите вашите чувства с други жени - така ще се 

уверите, че на всички се случва да изживяват подобни моменти. Не бива да се плашите, а да се 

свържете с оздравителната енергия. Трябва да трансформирате и изхвърлите от себе си 

обсебилите ви кошмари. За щастие Cherry Plum е лек, който действа бързо. Още след първото 

му взимане ще усетите, че нещо във вас се забавя. Може първоначално да изпитате страх да не 

би да се занемарите, но това е само началото на един процес на развитие. Впрочем, ако 

продължите да живеете в подобно негативно състояние, бихте могли да стигнете до нервно 

изтощение. Ето защо не се свивайте и сковавайте, а се отворете - тогава ще откриете, че можете 

да черпите от един безкраен източник на позитивна енергия. Силите, които чувствате като 

враждебни, в действителност могат да се превърнат в духовна подкрепа. Затова се отпуснете и 

заедно с цвета се опитайте да практикувате упражнения и дейности, които да ви подтикнат към 

спонтанност, като ви освободят от старите психически модели. Смятам за много важно (за тези, 

които отдавна употребяват психолекарства) приемането на Cherry Plum да се подпомогне и чрез 

медитация, практикуване на йога, леки гимнастики или други видове спорт, както и различни 

дейности, насочени към отпускане, успокояване и свързване с вътрешния мир. В такива случаи 
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е необходим и един чудотворен контакт с нашата божествена искра, за да си дадем сметка, че в 

нас няма само тъмни, обсебващи ни сили - ние носим и толкова много светлина... Както е 

известно, дори една искрица разпръсква мрака. 

Кога да взема Cherry Plum 

 Понякога наистина се страхувам да не откача, да не свърша в лудница. 

 Угнетена съм, измъчват ме кошмари. Ужасно е да таиш в себе си тези усещания! Като 

че ли вътре в мен има някакви сили, които биха могли да ми причинят зло или да ме накарат да 

извърша насилие. 

 Мислих за самоубийство... Опитах се да си отнема живота... 

 Гледам да пазя всичко вътре в себе си, под контрол, но е ужасно трудно. Напрегната и 

изчерпана съм и понякога треперя; не мога да се позная - ако избухна, не знам какво ще се 

случи... 

 Ако искам да продължа напред, трябва да започна да взимам успокоителни. Никой не 

може да разбере какво става вътре в мен. 

 Понякога давам изблик на чувствата си и тогава се разиграват сцени на лудост, 

обхваща ме истерия, разтърсват ме пристъпи на гняв, които не мога да контролирам. 

 Не се справям дори и в секса - не знам от колко време не съм изпитвала оргазъм... 

 Държа всичко на мястото му и съм се вкопчила в тази подредба по един почти 

маниакален начин; другите смятат, че вече развивам „фобия" към разхвърляните вещи, но си 

давам сметка, че го правя, за да не избухна... 

 Страхувам се, че мога да причиня зло и на другите; моите импулси към насилие ме 

тормозят затова е по-добре да взимам успокоително. 

 

С Cherry Plum ще установя, че напрежението в мен намалява, ще мога да реагирам 

смело и енергично и в най-трудните ситуации или при стрес, ще открия, че моят 

вътрешен заряд е източник на енергия, че в мен няма разрушителни сили, ще трансформирам 

своите подсъзнателни емоции и ще съм в състояние да се отворя за живота. 

 

Фраза-подарък 

Поискай помощ. Кажи на живота какво искаш и остави желанието ти да се сбъдне. 

Луиз Хей, Мисли на сърцето 
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ГЛАВА 7 

CHESTNUT BUD (ПЪПКА ОТ БЯЛ КОНСКИ КЕСТЕН) 

ЩОМ СЕ УЧИШ ОТ ГРЕШКИТЕ СИ, НАБЛЮДАВАЙ ВНИМАТЕЛНО - И ЩЕ 

ЖИВЕЕШ ПО-ДОБРЕ 

 

На много от нас се е случвало - без да разберем как - да допуснем някаква 

грешка и после да изпаднем в състояние на дискомфорт. Тогава като че ли се 

намираме върху въртележка, която се върти ли върти, а ние си стоим на едно и 

също място. Chestnut Bud е неразцъфнала пъпка; такава е и жената, която има 

нужда от този лек - тя е още незряла, като че ли възприема по-бавно от другите, 

а много често и не успява да преосмисли грешките си, за да извлече поука от 

тях. Казва се, че „когато грешиш, се учиш" и е вярно, но жените Chestnut Bud 

грешат... и после повтарят същата грешка. По същия начин, по който купуват 

винаги грешния размер дрехи, те са в състояние да се озовават и в поредното 

парадоксално сантиментално положение. Бедата е, че не си дават сметка за това 

- не забелязват, че грешат. А и когато са били ученички, винаги са правели едни и същи грешки, 

вместо да вземат под внимание поправките. Затова и често са били укорявани от учителите. Ако 

сте от типа Chestnut Bud, вие сте непохватни (винаги ви се случва да се спънете в онова 

стъпало) или разсеяни - не обръщате внимание на светофара и минавате на червено. Често 

забравяте вкъщи документите и не бързате да изпълните задълженията и работата си. Не 

помните имената на хората, а всеки път, когато ви се налага да използвате центрофугата, трябва 

да прочетете отново упътването. Това са само някои примери; във всеки случай положително 

сте и недоволни, защото рядко ви поверяват важни или отговорни задачи. Понякога обаче тази 

повторяемост на грешките се отнася само до една страна на вашия живот. По тази причина е 

възможно да се чувствате съвсем комфортно в работата си, но да страдате в сантименталните си 

отношения - или обратно. Липсва ви съсредоточаване, разсъждавате малко или никак и затова 

трудно проумявате нови неща. Въпреки че външно сте спокойни, животът ви е ограничен в 

рамките на една изкривена според нормата пространствено-времева реалност. Цикличността на 

събитията се изразява и на физическо ниво. Понеже не внимавате за признаците, които ви 

разкриват даденото послание, лесно изпадате в същата патология или дисхармонична емоция - 

ненаученият по логичен път урок се преподава от Живота отново и отново, докато не го 

разберете. 

В ежедневието трябва да извличаме поука и от тези, които имат повече опит от нас, 

защото е вярно, че притежаваме своя източник на мъдрост, но ако трябва да научим немски, ще 

е необходимо да имаме учител по немски. Вътрешната божественост ни кара да се чувстваме 

част от Вселената и ни релаксира... само че не ни обяснява как да спасим даден файл в личния 

си компютър. За желаещите да се учат източниците са неизчерпаеми и всяка минута води до 

научаването на нов урок, но в училището на живота жената, която има нужда от Chestnut Bud, е 

от ония, дето повтарят дадения клас до безкрай. 

Не е изключено хората да смятат, че не може да ви се има доверие, и с право, щом всеки 

път допускате отново същите грешки. Може да се случи и да бъдете избягвани, защото просто 

изглеждате повтарачки... и за съжаление е точно така, дори и да не го усещате. Всъщност, ако 

го усещахте, вече щяхте да сте решили проблема. Но не се отчайвайте. Дори самият факт, че 

вече четете тези редове и се разпознавате в тях, е крачка към преобразяването ви - стига да не се 

ограничите само с препрочитането и така за пореден път да се озовете в ролята на повтарачки. 

А ако извлечете ползата от същността на този цвят, ще видите как животът ви се променя. Ще 

започнете да изживявате уроците по конструктивен начин, съзнанието ви ще се избистри,- ще 

станете внимателни наблюдателки на поведението на другите и ще можете да извличате полза 

за собственото си израстване. Изобщо - ще превръщате всяка възможност в стъпало от 

развитието си. 
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Chestnut Bud е изключително необходим за тези, които учат и имат нужда от способност 

за концентрация и запаметяване. Той е основа на „Комбинацията за изпити" и ще е полезен във 

всички случаи, при които е необходимо преработване и уточняване на концепции. Този цвят ще 

избистри мислите ни и ще ни направи съпричастни към настоящето. Обединен със Cerato и 

Clematis, Chestnut Bud е панацеята за избистряне на паметта и постигане на съсредоточаване. 

Кога да взема Chestnut Bud 

 Често ме наричат „гъска"... казват, че не схващам - за съжаление е вярно - и че виждам 

по-голям зор от другите, когато се опитвам да проумея нещата. 

 Колко пъти забърквам все същата каша - виждам как изживявам отново същите случки, 

същите трудности... непрекъснато греша и не разбирам защо. 

 Случва ми се да бъда разсеяна, паметта и съсредоточаването ми са слаби. Срещам 

трудности при четенето, трябва винаги да се връщам назад, защото ми се струва, че не съм 

разбрала добре... 

 В училище никога не съм била гениална... бях бавна. 

 Минавам от един урок на друг, като се надявам, че ще извлека поука... ала накрая 

винаги се оказвам в изходно положение... Ама защо така? 

 Наричат ме лекомислена и наивна, а на мен всъщност ми се струва, че съм последна в 

редицата; трудно ми е да бъда в крак, не „зацепвам" и имам чувството, че стоя на едно и също 

място. 

 Признавам, че съм малко мързелива - най-вече ме мързи да мисля и отлагам всичко, 

което мога да отложа. 

 Понякога губя нишката на разговора или на някаква мисъл, лутам се. Често губя и вещи 

- не знам къде съм ги дянала. 

 Бих искала да знам всичко - купувам книги, които не чета и видео касети, които никога 

не гледам. Често започвам много неща, а не довършвам нито едно. 

 И да не ми го казват в очите, знам, че ме смятат за досадна повтарачка. 

 

С Chestnut Bud ще видя как се разрешава моята пространствено-времева 

проблематика; като преработя грешките, ще извлека опит и поука, а и моите 

способности за съсредоточаване и заучаване ще се подобрят; ще се уча от другите и 

всеки момент ще мога да използвам опита им. 

 

Фраза-подарък 

Понякога все още плачем, но вече се и усмихваме. Пазим спомена за времето, в което смеехме 

се тихо в обятията на човека, който ни обичаше. Щом тогава виждахме светлината, нека 

изчакаме деня, в който отново ще я видим. 

М. Уилямсън, Цената на една жена 
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ГЛАВА 8 

CHICORY (ЦИКОРИЯ) 

ЗНАЕШ ЛИ КАКВО Е ЛЮБОВТА? СИГУРНА ЛИ СИ? 

 

Това прекрасно цвете с деликатно лилаво венче е свързано с духовния 

потенциал на майчинството и безусловната любов. Следователно е много 

женско и със забележителни преобразуващи способности. 

В състояние на дисхармония жената Chicory изявява потребност да 

притежава - тогава тя е ревнива, иска внимание и прави много, за да чува как 

отвсякъде й казват „браво!". Често е възмутена от недостатъчното уважение от 

страна на околните и е склонна да драматизира и да се самосъжалява. Прави 

всичко това, за да постигне одобрение, обич, разбиране. Всички ние, малко или 

повече, сме изпадали в подобно състояние. Тази жена, която никога не е имала 

моменти на Chicory, е или светица, или лъжкиня. 

Често съм описвала Chicory като цветът на „нуждаещата се майка", като 

под „майка" имам пред вид „човек, който иска да се грижи за другите", но иска и „да властва 

над тях". 

В своя позитивен аспект жената Chicory действително желае да помага и има способност 

да дари любов, без да иска нищо в замяна. Все пак трябва да сме наясно, че на първо място е 

необходимо да коригираме гледната точка на основната им характеристика - да очакват нещо в 

замяна: „Аз правя много за теб, върша толкова неща за твоето добро... така че се надявам да 

получа благодарност, обич и уважение." Ако не постигне тази компенсация чрез своите 

манипулации и другите си „любовни подкупи" Chicory може да стигне дотам, че да се разболее, 

за да събуди съвестта или по-точно чувството за вина в близките си. Често е много щедра, но го 

прави така, като че ли внася в банката своите дарове и чака с нетърпение да се натрупат 

лихвите от тях. 

Винаги готова да си пъхне носа в делата на другите, да коригира и да създава 

неразрушими връзки, Chicory може да бъде направо задушаваща - нейната любов има пипала, 

които не оставят свободно пространство, не ти позволяват да живееш. Дълбоко в себе си тя е 

убедена, че действа така за доброто на тези, които обича - чудесно, но в действителност липсва 

вниманието към нуждите и желанието на другия, а любовта й е условна и егоистична. „Обичам 

те, ако... Обичам те, но..." - това в никакъв случай не са изрази на истинска обич. 

Chicory има погрешно разбиране за любовта, но въпреки това не трябва да я обвиняваме, 

защото може би го е научила от други. Освен това не е лесно да осъзнаеш, че най-добрият 

подарък, който можеш да направиш някому, е свободата. Това включва и свободата да се 

греши, защото всеки има правото да си удари главата в стената и така да си извлече поуките, 

докато прекалените грижи и закрила възпрепятстват развитието. В действителност Chicory 

изпитва силен страх от самотата и всяко нейно действие е насочено към търсене на одобрение и 

компания. Обича да я хвалят и лесно се обижда, ако очакванията й не бъдат оправдани. 

Предлагам един прост и ефикасен метод на тези от вас, които искат да бъдат хвалени. 

Застанете пред огледалото и си кажете: „браво!" Ако желаете букет цветя -просто си го 

поднесете. Ако искате и подарък - какво пък, можете да си го купите. 

Разбира се, да не се чувстваш обичана не е приятно усещане, но любовта е вътре във вас. 

Така че я потърсете, грабнете я - и по един магически начин ще имате достатъчно, за да 

раздавате и на другите; това е космически закон. Не се страхувайте, че ще загубите приятелите 

си, тъй като те ще ви станат още по-близки, ако разберат, че от ваша страна няма искане за 

енергийна размяна. Господ например ви обича безусловно - обичайте така и вие. 
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Често изпадаме в негативно състояние на Chicory, когато децата пораснат и се 

почувстваме несправедливо изоставени и лишени от вниманието, с което сме свикнали. Не 

искаме да приемем правилото, че децата трябва да вървят по своя път. Тогава се раждат онези 

чувства на разочарование, които ни карат да казваме: „След всичко онова, което направих за 

теб... добре ми се отплащаш!" Ала не бива да очакваме компенсации, защото да си майка е 

висша и свещена задача, която съдържа отплатата в себе си... 

Менопаузата също е труден момент за Chicory, ако тя се остави да бъде впримчена от 

старото предубеждение: „Вече не съм жена!!" Ама откъде ви хрумна? Това са средновековни 

разбирания. Ние сме и ще бъдем жени до последния си дъх, защото не само овулацията прави 

жената. 

Една от особеностите на тези трудни моменти при жената Chicory е желанието й да 

постигне всичко по околни пътища, като манипулира останалите (деликатно или не дотам), и то 

в една тънка игра с позлатени паяжини. Ето го например големият подарък за снахата - така тя 

ще идва при вас на гости всяка неделя с внучетата. А сърдечната криза, дето ви атакува тъкмо 

когато децата трябва да се качат на самолета - тя ще послужи да развали на тях ваканцията... а 

на вас - живота. 

Задържам се по-дълго върху този цвят, тъй като го намирам за много женски - не толкова, 

защото порицава всички егоистки, които изпитват потребност да притежават и желаят отплата, 

а защото Chicory е цветът на типичната проблематика на жената. Говоря за онези жени, които 

всъщност имат сериозни причини да се чувстват недостатъчно възнаградени. Погрешно 

изграденото разбиране за любовта не се трансформира лесно в две и две е равно на четири... 

Иска се търпение, съзнателност и трябва изцяло да се промени начинът на усещане и действие. 

Не е лесно, наистина не е - но не е и невъзможно. 

Използвайте Chicory, когато почувствате горчивината на отказа, и този цвят ще ви 

помогне да разберете, че истинското признание ще дойде само от вас самите. Ако почувствате, 

че искате да контролирате нечий живот и не сте в състояние да си кажете „карай да върви", 

Chicory ще коригира вашите старателно скрити желания. Лекът ще ви превърне в източник на 

Любов - на онази истинската, която нищо не иска и нищо не очаква, защото знае, че всичко е 

Любов. Ако сте ревниви към своя партньор или към най-близката си приятелка, знайте, че това 

чувство е разрушително. В даден момент ще си докарате криза по най-несериозни причини - 

затова, че той е погледнал с възхищение Наоми Кембъл или защото вашата приятелка Карла е 

излязла на пазар с Енца, без да ви предупреди. Вземете си тогава Chicory и ще разберете, че 

никой не принадлежи никому и че свободата е най-ценното благо. Не се страхувайте да 

загубите любовта на вашите близки, както и не мислете, че ще можете да ги вържете за себе си 

по принуда. Ако някой би се опитал да постъпи по същия начин с вас, би ли ви било приятно? 

Друго типично поведение за Chicory е самосъжалението. О, разбира се, че ни харесва да 

оплакваме сами себе си - може би от носталгия по героините от мелодрамите... защото всички 

ние сме актриси, само да поискаме! За съжаление обаче сълзите ни не получават отговор, така 

че нека си го кажем предварително - ако искаме да поплачем за себе си, да го направим... но да 

си определим време за това. Какво ще кажете? Струва ви се налудничаво? Не, уверявам ви, че 

човек може да се споразумее със самия себе си. Примерно аз си позволявам една депресия всяка 

година точно преди Коледа - знам, че е банално, но понякога класиката харесва и на мен. Вие 

пък можете да решите да си поплачете от самосъжаление всяка сряда от 18 до 20 часа - обаче 

после край. Можете и да се правите на „болна" един път на три месеца - едновременно с цикъла 

е класика... и действа. Вероятно ще решите, че ви предлагам смахнати идеи и че - вместо да ви 

дам терапевтични съвети - ви уча да лъжете. Не е така - просто съм реалистка, а и съм 

далновидна, защото знам, че е необходимо време, за да се променим. Знам също, че не всички 

искат да се откажат от някои привички, затова ви съветвам да си дадете достатъчно дълъг 

период и да разпределите „на порции" собствените негативни емоции. 

Не си падам по драстичните прекратявания, които предизвикват кризи от въздържание, но 

ако наистина решите да пооплаквате себе си от 18 до 20 часа, това ще ви се види толкова 
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смешно... че ще го забравите! 

Кога да взема Chicory 

 След всичко, което правя... никой никога не си дава сметка за усилията ми, нито ми 

казва „браво!" 

 Гледам да давам, но какво получавам в замяна? Чувам да казват, че изпитвам нужда да 

притежавам, че съм ревнива, нахална, задушавам и мани пулирам другите. Чудесна отплата за 

доброто, кое то правя! 

 Лесно се обиждам, понякога плача, а другите не си дават сметка за моите притеснения. 

Какво лошо има в това да искаш любовта на този, който ти е близък? Горката аз, бедната аз!! 

 Никой не ме обича, купувам любовта с подаръци и правя всичко възможно за всички. 

 Казват ми, че съм актриса, че играя ролята на жертвата - пък може и наистина да е 

така...?! 

 Сблъсквам се с голяма неблагодарност и се чувствам наранена. Даваш и пак даваш, за 

да получиш само нападки. Как после да не се чувстваш огорчена? 

 Когато остарея, ще съм болна и сама. Добра отплата! Когато пораснат, децата казват, че 

трябва да живеят своя живот - а аз какъв живот живях, за да се грижа за тях и да ги 

подпомагам? 

 Ако приятелката ми излезе с друга... съжалявам... чувствам се изоставена. Бих искала и 

аз да съм с тях. 

 Знам, че често искам да наложа своя начин на действие и своите разбирания за 

правилно, но го пра вя за тяхно добро. 

 Къщата ми е хубава и блести, та с право се гордея, макар че трябва да призная - бих 

искала да получа вам повече признание след всичко, което правя... 

 Ако ми направят подарък за десет, аз им правя за сто... Казват, че по този начин 

превръщам другите в длъжници, че ги карам да се чувстват по-нисши или виновни, но не е 

вярно... А може би е...? 

 Не забравям лесно, ако са ме наранили или обиди ли, но дори и да искам да се държа на 

положение, не мога да го направя - нуждая се от другите, те трябва да са близо до мен. 

 В емоционалните отношения съм по-скоро взискателна, защото са важни и семейството 

си е семейство. Не приемам някои свободи и бих искала дори и дребните неща да се правят 

както кажа аз, защо то знам какво е добро за другите. 

 

С Chicory моето разбиране за любовта ще се промени и ще стане безусловно. Ще правя 

това, което смятам, че трябва да правя, без да очаквам компенсации от любовен или 

друг характер. Ще развия чувството за майчинство в най-истинския му смисъл, ще се 

науча на самопризнание и ще мога да давам на другите топлина, закрила и нежност. 

 

Фраза-подарък 

На нас, жените, е поверена задачата да държим в ръка сърцето на света: трябва да 

утоляваме глада му, да се грижим за него и да го целуваме, когато плаче. 

М. Уилямсън, Цената на една жена 
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ГЛАВА 9 

CLEMATIS (ПОВЕТ) 

ЛЕТИШ СРЕД ОБЛАЦИ, ИЛЮЗИИ И ФАНТАЗИЯ. А КОЙ ЩЕ ТЕ ЗАДЪРЖИ НА 

ЗЕМЯТА? 

 

Цветът на Clematis Vitalba (Clematis) успешно помага на всички вас, 

мечтателки, които витаете сред облаците дотолкова, че забравяте да платите 

сметката за тока... Някои от вас са родени актриси. Разбира се, светът на 

фантазията е прекрасен, но внимавайте с илюзиите и химерите! 

Въображението е много полезно, ако може да бъде пренесено в 

ежедневието. Превръщайки се в творчество, то ще навлезе и в делничното. 

Жените Clematis са нежни и романтични, обичат много да спят и това 

е съвсем естествено, защото изобщо не се интересуват от действителността. 

В съня и в мечтите си те намират начин да избягат в измерението, което 

толкова обичат - това измерение, в което не стъпват по земята. Лениви, 

макар и не точно отнесени, а понякога направо несъзнателни, жените 

Clematis в повечето случаи не изпитват страх; това се дължи и на една определена форма на 

апатия към живота. Те са обърнати към бъдещето и мислят за един по-добър свят, който не е 

настоящият... Така обаче рискуват да не живеят в реалността, а само в собствената си фантазия. 

Често са много сензитивни, за което почти не си дават сметка - може би поради неспособността 

си да разграничават съня от действителността. 

Нерядко изпадат в странна поредица от случки, които могат да бъдат определени като 

загуба на паметта -например да забравят ключовете, имената на колегите, чантата при 

зъболекаря. Всъщност става дума за липса на съсредоточаване и за слаб интерес към онова, 

което е - тъй да се каже - „банално" И наистина, ако жената Clematis трябва да нарисува 

картина, оказва се, че прекрасно знае къде е сложила жълтата охра или пруското синьо. Но като 

една вечна фея тя обича да се скита с мислите си, а артистичният израз й дава възможност да 

влезе в контакт с душата си. 

Дотук всичко е добре, но ако забравянията ви станат проблем, ако обръщането към 

утрешния ден ви отнема възможността да живеете днес, ако съществува толкова подчертано 

изкривяване на действителността, че да се наложи да прибегнете до лекарства - тогава си 

заслужава да опитате този цвят. Той няма да отнеме нищо от съзидателността и въображението 

ви, няма да ви направи банални или прозаични, а ще послужи... да пуснете здрави корени в 

земята. 

Всъщност, ако сравним жената Clematis с короната на едно дърво, трябва да приемем 

факта, че без корени дървото умира, а Clematis вече и без това има прекалено силно желание 

„да отиде там, където летят Ангелите" Разбира се, знаем добре, че не се страхувате от смъртта, 

но не се шегувайте с това и не търсете странни усещания с помощта на вредни вещества. Вие 

сте много особени, защото във вас Богинята е по-жива от всякога и контактът с вашия Аз е 

директен, но не винаги става по правилния начин. 

Ако се познаете в направеното по-горе описание, ако чувствате енергийния повик само 

при произнасянето на името „Clematis"... тогава ще извлечете максимална полза за живота си от 

това лечебно средство. То ще ви донесе присъствие в настоящето и енергия, а съзнанието да 

живееш в действителността ще се обогати от този ваш въздушен и сензитивен начин на 

съществуване. 

Дори и външно Clematis Vitalba изглежда като ефирен храст с бели цветове и прилича на 

облак – напомня личността, която живее в облаците. Ала нека не забравяме, че той се обвива 

около ствола на някое дърво, за да получи стабилността, която сам не притежава. 
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Кога да взема Clematis 

 Подиграват ми се заради това, че съм разсеяна и унесена във фантазии. Понякога ми 

говорят, а аз съм кой знае къде... 

 Непохватна съм, губя всичко, забравям да платя сметките. Невнимателна и отнесена 

съм и ми се случват какви ли не произшествия. Питат ме дали сънувам с отворени очи... Точно 

така е!! 

 Понякога усещам, че главата ми е празна, обичам да спя много, нямам кой знае каква 

енергия, но ми харесва моя фантастичен свят, който е по-хубав от действителността. 

 Правя много проекти и мечтая за бъдещето, когато всичко ще бъде по-хубаво и 

изпълнено с повече мир. Вярвам дълбоко в Новата епоха, която ще донесе решения и чудеса. 

 Имах свръхсетивни усещания и придобих опит с паранормалното, но не се страхувам. 

Не се страхувам дори и от смъртта... сигурно е хубаво отвъд... 

 Често изглеждам объркана, несъсредоточена, дори не си спомням имената на хората и 

знам, че живея, без да стъпвам по земята, но ежедневието не ме интересува, защото не може да 

ме очарова. 

 Твърде слаба и крехка съм и ако се разболея, имам малко енергия, за да се възстановя. 

Често ми е прекомерно студено. Не виждам нищо добро, нищо и не чувствам, усамотявам се... 

 Има моменти, в които заради илюзиите си не мога да различа действителността от 

фантазията... но аз съм актриса, романтична и нежна. Какво мога да направя? 

 

С Clematis ще мога да овладявам света на мислите си, като се връщам в 

действителността, ще черпя от фантазията и въображението си, за да внеса 

творчество в ежедневието, ще установя връзка с настоящето, ще използвам своите 

артистични заложби, но вече стъпила върху земята. 

 

Фраза-подарък 

През живота те води вътрешното ученолюбиво създание, палавото одухотворено 

същество, което е истинският ти Аз. 

Не обръщай гръб на възможното бъдеще, ако не си се убедил, че няма какво да научиш 

от него. Винаги разполагаш със свободата да размислиш и да избереш друго бъдеще или друго 

минало. 

Р. Бах, Илюзии 
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ГЛАВА 10 

CRAB APPLE (ДИВА ЯБЪЛКА, КИСЕЛИЦА) 

ЧИСТОТАТА Е В СЪРЦЕТО 

 

Скъпи маниачки на тема „чистота", ето го подходящото за вас лечебно 

средство. Ако сте в борба с неприятелите на хигиената, ако стоите под душа 

по три часа и използвате повече дезодорант от необходимото, за да не 

усещате и минималната миризма на човешка плът, положително 

принадлежите към големия отбор на „търсачките на снежнобяла чистота" 

Потребността от чистота не се изразява само по отношение на материалното. 

В действителност съществува и кошмарът на мръсните мисли - или смятате, 

че е невъзможно съзнанието да се изцапа! Проблемът преди всичко е, че вие 

живеете зле и с притеснения за тялото: едно тяло, което ви държи като в 

затвор и което (понеже е живо!) диша, замърсява се или - още по-лошо - 

проявява остри нужди, истински „изригвания", които ви хвърлят в параноя. В крайна сметка 

всичко това положително няма да доведе до активна или поне до спокойна сексуалност... 

напротив, ще изживявате секса като нещо нечисто, не особено приятно, неудобно и „гадно" 

Всъщност вие се страхувате от замърсяването, а то няма нищо общо с правилната и 

полезна хигиена. Така например, ако се наложи да ползвате чужда тоалетна, оглеждате и 

почиствате отново и отново - и то много добре - с тоалетна хартия, а може дори и да си носите в 

чантичката флакон с дезинфектант Въпреки всичко използвате „обществените места" в съвсем 

краен случай, предпочитате „да стискате" до вкъщи. В ресторанта също срещате трудности, 

защото се опасявате, че зеленчуците не са измити добре, че рибата не е прясна... и т н., и т. н. 

Пералнята във вашия дом работи постоянно, дори и с бельо, носено само два часа... Използвате 

непрекъснато освежител за уста, дезодорант за подмишници, пудра за крака... 

Още не сте Ангели, не сте чисти духове и трябва да се примирите, че земята е мръсна... но 

човек се измива, а вие сте тук, за да придобиете земен опит; тялото е вашето превозно средство 

и трябва да го обичате и глезите, а не само да го търкате, миете и избелвате. Приемате тялото си 

като неизбежно зло - както и това да правите секс. Може би тези схеми са ви сграбчили още от 

пубертета, когато всички се чувстваме „прекалено дебели или прекалено слаби, пъпчиви, с 

прекалено много пърхут в косите, с прекалено голям бюст или пък съвсем без бюст". Чувстваме 

се най-добре като навлечем широк пуловер, та да не ни личат формите, които във всички 

случаи са сбъркани; носът ни също е голям, грозен е и не подхожда на лицето ни. Следователно 

още от „неблагодарната възраст" вие си носите схемите за физическо съвършенство, които след 

това следвате в живота, вкъщи, във взаимоотношенията - без да помислите дори, че 

съвършенството, което упорито съблюдавате, не съществува. 

Пречистващото действие на Crab Apple ще ви помогне да разтопите това блокиране и да 

преодолеете абсурдния и преувеличен страх от микроби и бацили, който ви докарва почти до 

хипохондрия
6
 и ви кара да привличате болести и нечистотия. Не програмирайте повече в 

негативен план, а се ограничете само в рамките на чисто и мръсно. Моят учител по астрология 

казваше, че не познава грипа и простудите, защото след като не вижда бацилите (прекалено са 

малки, за да се съзрат с просто око), не вярва, че ги има и така... не се разболяваше. 

Често хипохондриците или уплашените от болестите хора четат списания и книги, в които 

се описват най-различни патологии и вследствие на това... започват да усещат всички възможни 

симптоми - дори и тези, които преди това не са познавали. Ако сте от този тип, съветвам ви да 

прочетете „Материя медика" от Дж.Т.Кент, за да придобиете култура в хомеопатията и да си 

                                                 
6
 Хипохондрия - нервно разстройство поради прекален страх от заболяване, което съществува само във 

въображението на болния. -Б. к. 



 39 

дадете сметка, че освен физическите, съществуват и психическите симптоми, метеоропатиите
7
, 

хранителните вкусове и т. н. А ако искате да направите нещо по-просто - и особено ако ви 

притеснява преди всичко физическата мръсотия, - тогава вземете Crab Apple, капнете няколко 

капки във ваната и ще се почувствате по-добре в собствената си кожа. Впрочем жените Crab 

Apple често имат проблеми с кожата, защото тя е дрехата, с която се раждаме и ако не приемем 

да живеем с удоволствие в нея... кожата се бунтува. 

Начинът на поведение на този тип жени ги отдалечава от останалите хора, които те 

приемат като несъвършени или като извор на зараза. Самите Crab Apple страдат поради 

невъзможността да станат съвършени и затова много често къщата им отразява това тяхно 

желание... и то до такава степен, че изглежда стерилна като операционна зала. Това са онези 

студени къщи, в които хората не се събират, за да се смеят и да пеят - това са „къщите с кънки"
8
 

или домовете, отрупани с излишни купища кристали, които карат гостите непрекъснато да са 

нащрек. 

Може би защото аз самата живея в хаос - мой личен, но автентичен, - не понасям тези 

толкова подредени и съвършени къщи. Обичам чистото, но и живота. От мен жените Crab Apple 

припадат още при първата среща. Впрочем в дома трябва да се живее - пред него не бива да се 

благоговее и той да се превръща в олтар. 

Жената, която започне да приема Crab Apple, ще успее в крайна сметка да влезе в контакт 

с всеки тип енергия и ще може да я управлява и пречиства. Необходимостта от съвършенство 

ще се разпростре на друго ниво. Пречистването ще стане духовно и контактът със земята и 

телесното ще се превърне в нещо необходимо, защото тяло и дух няма да са повече неприятели, 

а едно единно цяло: никое от двете няма да стои по-ниско. Ще се постигне тяхната осъзната 

неделимост. 

Цветовете на Бах не бива да заменят психотерапията там, където тя е наложителна, но 

имайте предвид колко голяма може да е ползата от Crab Apple при случаите на булимия
9
 и 

анорексия
10

, в които неприемането на самите себе си е свързано с отхвърлянето на тялото. 

Дивата ябълка винаги е била смятана за очистително средство, ето защо нейният 

снежнобял цвят лекува проблемите, за които стана дума. Същевременно си помислете и затова 

как отхапаната ябълка, т. е. несъвършената, се свързва винаги с греха. Можем да тръгнем чак от 

Ева, макар че едва ли е необходимо. Много често под „захапи първата ябълка" се подразбират 

първите сексуални контакти, а на опаковките на някои презервативи има като символ отхапана 

ябълка. Червивата ябълка създава впечатление за нещо нечисто, нещо лошо, което може да 

зарази и останалите плодове, а за една съвършена двойка се казва, че са като ябълка, разделена 

на две. Следователно, символиката на ябълката се свързва със секса и с телесното, а сексът в 

Crab Apple е ключова дума. 

В заключение ще кажа, че сексуалността е нещо хубаво и се отразява добре. Ако имате 

друго мнение, помислете за ябълката. Според една народна поговорка тя държи далече лекаря, а 

се знае, че поговорките са синтез на мъдростта. 

                                                 
7
 Метеоропатия - болести или неразположения, причинени от промените във времето. - Б. к. 

8
 Става дума за домове, в които още от вратата трябва да стъпиш с обувките си върху две парчета плат с размери на 

стъпки и да се движиш заедно с тях като с кънки, с цел да не изцапаш пода. - Б. пр. 

9
 Булимия - невротично хранително разстройство, от което страдат предимно млади жени от 16 до 40-годишна 

възраст. В основата му са заложени погрешни поведенчески модели. Изразява се в пристъпи на изострен апетит до 

степен на „вълчи глад", като след обилното хранене веднага следва целенасочено изхвърляне на храната - най-

често чрез нарочно предизвикано повръщане, но също и с вземане на драстични очистителни, диуретици и 

медикаменти за отслабване. - Б. к. 

10
 Анорексия - душевно разстройство, водещо до сериозни деформации в начина на хранене. В резултат на 

различни душевни травми човек изгубва желание за живот - това се изразява в трайно потиснат апетит. Като 

следствие се достига до значимо редуциране на телесното тегло. Обикновено се развива след 15-17-годишна 

възраст. Характерно е за млади момичета, при които играе роля и желанието да имат перфектно тяло. - Б. к. 
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Кога да взема Crab Apple 

 Първо се захващам с чистенето и взимам душ, а след това, когато всичко си е на 

мястото, вече се чувствам по-добре. 

 Смятам, че е правилно да отделям много внимание на хигиената, на предпазването. 

Ужасявам се от прах, микроби, болести, мръсотия. Изпадам в паника при вида на насекоми или 

кръв. 

 Живея с притесненията за тялото си: дебело е, слабо е, има косми, излъчва лоши 

миризми, произвежда пъпки. Мразя менструациите, а за родилна зала или за кръв просто не ми 

споменавайте! Нямаме никакво съзнание и съвест, ако не мислим за всички болести - виж 

спина, туморите... какъв кошмар! 

 Смятат, че страдам от фобии, а аз мисля, че просто съм точна. Имам нужда от ред 

около себе си; опасявам се, че бих могла да бъда заразена; не използвам обществени тоалетни; 

предпочитам да ям у до ма си, защото знам как измивам зеленчуците и смя- 

 там, че е правилно от време на време да се подлагам на лечение, довеждащо до 

освобождаване от натрупаните в организма отрови или на глад. 

 Бих искала да се чувствам чиста и съвършена, изживявам зле секса, намирам, че е 

срамен, създава ми усещане за нещо нечисто, отвращава ме. И мое то собствено тяло, и тялото 

на другия често ме отблъскват. 

 Понякога и вътре в себе си се чувствам мръсна, страхувам се от някои не особено чисти 

мисли, които ме разболяват, мия се много... 

 

С Crab Apple ще се освободя от манията да се вглеждам в дреболиите, ще виждам 

нещата в истинското им измерение, без да се терзая, ще приема тялото си като 

светилище на душата, ще мога да превръщам полумрака в светлина, ще изживея по-добре 

съществованието си на земно създание. 

 

Фраза-подарък 

Да се излекуваме означава да станем цялостни, да приемем единността на нашето 

същество -всички негови страни, а не само тези, които ни харесват. 

Луиз Хей, Мисли на сърцето 
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ГЛАВА 11 

ELM (БРЯСТ) 

ОТГОВОРНОСТ НЕ ОЗНАЧАВА ВИНА: НЕКА СЕ НАУЧИМ ДА 

НАПРАВЛЯВАМЕ СВОИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ 

 

Мили жени - вие, които градите кариера, свръхзаети и претрупани с 

отговорности, а трябва и да координирате и ръководите... обикновено се 

справяте много добре със задачите си, но въпреки това има моменти, в които се 

чувствате съсипани, нали? Всичко онова, което винаги сте вършили без 

проблеми, изведнъж става непосилно и мъчително, отговорностите се оказват 

твърде тежки и вие се питате защо сте се затрупали с толкова много и все 

неотменими задължения. Независимо от това дали трябва да положите важен 

изпит или ви предстои решаваща работна среща... краката ви омекват, гърбът 

ви заболява, усещате, че ви наляга умора и си казвате: „Това вече е прекалено - 

не издържам." 

Вярно е, че трябва да коригирате нещата, но това няма да е лесно, ако вече се намирате в 

ситуация, напомняща въртележка, от която е много трудно да слезете, без да си ударите главата 

в земята или да си счупите крака. Ето защо, ако сте поели тежки задължения, от които не 

можете да се отървете - изпълнете ги; щом сте се хванали на хорото - играйте го... но 

разчитайте на Elm, защото този лек има невероятни възстановителни качества. 

Elm е много полезен и за всички девойки, които изживяват трудната възраст на растежа, 

защото юношеството само по себе си прибавя още един товар проблеми към тези, които създава 

училището. Четиринайсетгодишното момиче трябва да приеме едно тяло, което се променя, да 

се сблъска с менструациите, с които още не е свикнало, да реши какво ще прави след 

завършване на основното училище... а изживява и първите чувства към другия пол. Затова се 

случва някое такова девойче да си каже: „Бих искала да си остана малко момиче." Това е 

подходящият момент за взимане на Elm, който помага на душевния растеж да допълни 

физическия и обратно. 

В тази възраст девойките често изпадат в кризи и не знаят как да излязат от тях. Може би 

не си дават сметка или - по-точно - не им се иска да признаят какви усилия им коства това да 

живеят в една толкова неблагодарна и трудна възраст Не им помагаме особено, като им 

казваме: „Ще мине... създаваш си ненужни проблеми." Забравихте ли как се чувствахте вие на 

тяхната възраст? Аз не съм - спомням си, че се чувствах зле, а усещах и някаква вина, защото 

всички ми казваха: „Блазе ти, че си млада и че животът е пред теб." Именно това плаши 

девойките и ако вложим повече усилия, за да им бъдем наистина като по-големи сестри, бихме 

могли да спечелим доверието им и да им помогнем да разрешат възможно най-добре 

проблемите си в този тежък момент 

Връщайки се към Elm, искам още да добавя, че приемането му ще ви отвори път към 

възможности, които не са изчезнали изведнъж, а само временно са задрямали. Този лек ще ви 

възвърне необходимия вътрешен заряд, за да посрещате без отлагане и колебание вашите 

трудни задачи. 

Кога да взема Elm 

 Този път няма да успея, не мога да поема такова натоварване. 

 Всичко това е прекалено, не знам откъде да започна - отказвам се. 

 Имам толкова много неща да правя, поела съм толкова много ангажименти, че е просто 

нечовешко да успея да ги изпълня. 

 Възлагат ми все отговорни задачи - е, доволна съм, че способностите ми са оценени, но 
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съм отчаяна от огромния товар, който работата стоварва върху плещите ми. Винаги съм 

успявала да изпълня задълженията си, но този път не знам как ще се справя. 

 Усещам цялата тежест на умората, съсипана съм, струва ми се, че съм блокирала. 

 Предстои ми труден период: колоквиум, изпит, проверка... невъзможно е да се справя; 

страхувам се, че нямам сили да посрещна трудностите. 

 Трябва да се преместя, да приключа спешна работа, да организирам лятната почивка, 

синът ми се жени, предстои ми зрелостен изпит... и т. н., и т н. 

 

Elm ще ми даде способността да бъда на висотата на своята задача, но същевременно 

ще се науча да уважавам времето си и потребностите си за енергийно зареждане. 

Съзнавам отговорностите си и съм сигурна, че в подходящия момент ще дойде и 

подкрепа от Небето. 

 

Фраза-подарък 

 По какъв начин духовността може да помогне на една светска жена като мен? - 

попита деловата жена. 

 Ще ти помогне да имаш повече" - отговори учителят. -А как? 

 Като те научи да искаш по-малко. 

А. Де Мело, Миг на мъдрост 
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ГЛАВА 12 

GENTIAN  (ТИНТЯВА) 

ТОЗИ, КОЙТО ЖИВЕЕ В СЪМНЕНИЕ, НЕ МОЖЕ ДА ВЯРВА 

 

Този цвят ни е от голяма полза, когато се намираме в затруднение. Той 

лекува преди всичко реактивната депресия, т. е. онова отчаяние, чиято причина 

знаем и - за щастие - можем да излезем от него. С други думи депресията, на 

която можем да противодействаме - за разлика от тази, за която няма видими 

причини и не сме способни да преодолеем. 

Gentian облекчава и премахва състоянието на отчаяние, което би могло да 

произтича от траур, разочарование (включително и любовно), раздяла. Много е 

полезен и за тези от вас, които са твърде скептични или са материалистки, които 

дълбоко в себе си не вярват, ако не видят, и се съмняват, че една лека и фина терапия може да 

има ефект. 

Жени, жени, този цвят ни е толкова полезен! Колко от нас могат да кажат, че никога не са 

изживявали момент на депресия или отчаяние? Колко от нас могат да твърдят, че притежават 

непоклатима вяра, която ги поддържа във всеки миг от живота им? Не е казано, че Gentian ще 

ви накара да забравите своите беди и страдания, но положително ще ви свърже с енергията на 

вярата. Често този цвят се предписва именно когато една терапия не дава желания резултат, 

защото ако по рационален път вече сте убедени, че лечебното средство няма да действа, ще 

блокирате процеса на оздравяване и ще получите негативния резултат, който сами сте 

програмирали. Не ви карам да вярвате в чудеса... но в крайна сметка чудесата се случват, ако 

вие го позволите. 

Недоверието към живота и огорчението от някаква негативна случка водят до голямо 

разочарование, а болката съсипва цялото ни ежедневие. Тогава Gentian ни помага да се свържем 

с вътрешната си божественост, болката се превръща в житейски учител и в страданието узрява 

нещо ново и важно за нашето развитие, защото често именно от депресията извира 

съзидателността. Въпреки всичко ще е добре да излезем от това състояние и да си дадем сметка, 

че животът не се състои само от розови облачета и пеперуди - той е изтъкан от пълни 

противоположности: доброто и злото са като слънцето и луната, като бялото и черното... и 

непрекъснато ни съпътстват. Ала ако преживяното от нас е тежко, справедливо е да си поемем 

малко дъх. 

За жените Gentian е характерно да изпадат в тъга и меланхолия, да ги владее усещане, че 

всичко върви зле, да изпитват необходимост от потвърждение за сполетелите ги злини, както и 

да притежават голяма доза скептицизъм. Често на шията на такава жена не тегнат чак толкова 

сериозни проблеми, но тя има поведение на човек, който не може да се наслаждава на малките 

неща или направо не е в състояние да гледа действителността в очите. В своята книга „Терапия 

с цветовете на Бах" Метхилд Шефер казва, че Gentian „не би била щастлива, дори ако е 

щастлива". Това е парадокс, но е истина, че там, където няма Вяра, няма и щастие. От момента, 

в който отречем, че истинският извор на нашето благоденствие е вътре в нас, поверяваме 

щастието си на външните събития, вместо да пристъпим към търсене именно на вътрешното 

благополучие. 

Кога да взема Gentian 

 Потисната съм и знам защо е така - случи ми се... 

 Склонна съм да бъда песимистка, скептичка и да нямам много вяра. 

 Искам да видя резултатите веднага, защото някои неща действат върху другите, но не и 

върху мен. 
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 По-скоро съм предпазлива; винаги мисля, че нещата може и да вървят зле - и често е 

точно така. 

 Чувствам се толкова нещастна и обезкуражена - не успявам да видя добрата страна на 

събитията; по-скоро съм склонна да се притеснявам и допускам трудностите и неуспехите да 

влияят негативно върху психиката ми. 

 Чувствам се сломена, съкрушена и отчаяна - нищо не се развива в правилната посока. 

 Изобщо не съм сигурна, че нещо може да се промени оттук нататък... Не зная това за 

какво служи, въобще действа ли?... Не ми се вярва. 

 Ако претърпя повторен провал за едно и също нещо, изпадам в криза и се убеждавам, 

че нищо не може да се направи. 

 Изживявам ужасно лош момент, но знам каква е причината: липсва ми увереност, че ще 

успея да го надмогна и преодолея; огорчена съм и вече нямам позитивни очаквания. 

 

С Gentian ще придобия способността да превъзмогвам трудни и мрачни моменти, в 

мен ще се изяви доверието, че винаги мога да постигна успех, Ще развия в себе си по-

голям оптимизъм и ще мога да посрещам проблемите си, като намирам пътя за 

тяхното разрешаване. 

 

Фраза-подарък 

Събуди се и живей! Изживей този богат и прекрасен живот, който е твоето истинско 

наследство. Не се страхувай от нищо, защото вътре в теб имат своето място мъдростта, 

енергията, силата и разбирането. Изкорени плевелите на съмнението, на страха и на 

несигурността, за да не могат те да задушат твоята прекрасна вътрешна градина. 

А. Кади, Вътрешните врати 
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ГЛАВА 13 

GORSE (ПРЕЩИП) 

НАДЕЖДАТА НИКОГА НЕ ТРЯБВА ДА УМИРА: АКО ПЪК Е ЗАСПАЛА, 

СЪБУДИ Я 

 

Когато вече описаното състояние Gentian се влоши, може да се изпадне в 

състояние Gorse. При първото е загубена Вярата, при второто - Надеждата. 

Жената Gorse, която дълбоко в себе си изживява подобно състояние, е 

изоставила всякаква надежда за излекуване - както физическо, така и душевно. 

Тя вече не допуска никакъв контакт с Висшия си Аз. Затворила е в клетка 

своята Богиня и е запушила устата й. 

Ако сте хронично болни или имате телесни увреждания, знайте, че Gorse 

е лечебното средство, което събужда отново вътрешния лечител - този, който 

отговаря за нашето здраве и благополучие и без чиято намеса никоя холистична 

или каквато и да е алопатична
11

 терапия не може да доведе до добър резултат. 

Често срещаме типа Gorse сред тези пациентки, които се оставят да бъдат убеждавани и 

влачени от един терапевт на друг, само за да не противоречат на роднини или на приятелки. 

Вътрешно обаче те са убедени, че вече нищо не може да се направи. Дълбоко в себе си се 

чувстват като че са мъртви или емоционално упоени. Ето защо това лечебно средство отключва 

лекуващата сила; ползотворната енергия на прещипа отстранява множество почти хронични 

депресии. Заради яркожълтите му цветове растението е наричано поетично и жълтуга. 

Представете си само как жълтото сияние на този цвят внася светлина в душевния мрак. 

Ако сте с физически увреждания или сте претърпели ампутация, било физическа или 

психическа, Gorse, разбира се, не ще може да сътвори чудо - няма да ви порасне отново гърдата, 

нито пак ще проходите, ако сте изгубили тази способност, - но ще започнете отново да живеете 

и да осъзнавате, че животът трябва да се изживее, дори и да е трябвало да поемете и изплащате 

тежка карма
12

 Знам, че това не е лесно да се приеме, но смятам, че животът трябва да се 

изживее докрай и има примери за личности, които - макар и да срещат големи затруднения - 

успяват да извършат невероятни неща. Виждали ли сте някога спортни състезания за хора с 

увреждания? Там се проявява цялата сила на духа, способността да посрещнеш трудността с 

високо вдигната глава. При такива съревнования се демонстрира правилото на Бах: „Не 

обявявайте война на болестта, не воювайте с негативната страна, а я облейте с благотворна 

енергия, развийте противоположното качество - и ще оздравеете." 

Понякога Gorse не отговаря на вече описаните състояния, а на някакво емоционално 

усещане, свързано със събитие, което може да е и травматично. Тогава, макар и цветът за 

справяне с травмите да е Star of Bethlehem, Gorse се намесва там, където трябва да се възобнови 

надеждата. Ако например вашият любим ви е изоставил - и то вероятно след като ви е разорил, 

не допускайте да ви надвие усещането, че нищо не може да се направи. Не бива да затваряте 

                                                 
11

 Алопатична терапия (от allos „друг" и  pathos „страдание") -начин на лекуване, при който болестите се третират 

със средства, предизвикващи в организма явления, противоположни на характера на заболяването. Например: 

болка - обезболяващи, висока температура - температуропонижаващи. При този начин на лечение обикновено се 

цели премахване на болестните симптоми чрез тяхното потискане, а не чрез вникване в скритото послание, което 

една болест носи. За излекуване се счита самото премахване на симптомите, но не и цялостното възстановяване на 

душевния и физически баланс. - Б. к. 

12
 Карма (санскр.) - понятие в индуизма, будизма и други източни учения, свързвано с идеята за прераждането на 

душата и преди всичко с причинно-следствените връзки между помислите и делата на личността в даден живот и 

случващото се с нея в следващия. Извън традиционния контекст понякога карма се схваща като синоним на 

„съдба", но подобно тълкуване с неправилно или - най-малкото - непълно. - Б. р. 
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вратата на емоциите, не можете да се упоявате с антидепресанти или други влияещи на 

психиката лекарства. От вашето страдание трябва да се роди нещо, вие заслужавате това - ето 

защо в никакъв случай не си казвайте: „Никога няма да намеря друг като него, не ще имам мъж 

край себе си след него." Всъщност, ако ви е зарязал и то по лош начин... по-добре, че вече го 

няма, а ако мислите, че няма да намерите друг като него... още по-добре. Дано откриете друг 

мъж, десет пъти по-добър; макар и в момента на болката всичко да изглежда свършило, знайте, 

че винаги са в сила народните поговорки: „Царят умря, да живее царят" или „Клин клин избива" 

Макар и по опростен начин, поговорките винаги отразяват действителността, 

Gorse разчупва тази защитна, но зловредна преграда, която сте построили между себе си и 

вашата душа. Той ще ви възвърне възможността да чувате вътрешния си глас, който сте 

заставили да мълчи, и ще донесе радост там, където е имало болка. И в легендата за кутията на 

Пандора Надеждата е тази, която - тъй като е вечно жива - намира изход от световните злини и 

ги лекува. Когато липсва надеждата, няма въздух, няма светлина... няма нищо. 

Често Gorse може да се взима съвместно с Gentian. Впрочем Вяра и Надежда вървят ръка 

за ръка, липсва само Милосърдието... него го прибавете вие, то никога не вреди. А ако имате 

желание да седнете и да прочетете библейския текст за Свети Павел и Милосърдието, ще ви се 

отрази добре. 

Както вече споменах, Gorse - това е жълтугата, а колко светлина и радост излъчва този 

храст, макар че е пълен с бодли. Ето защо състоянието Gorse, макар и да е болезнено, всъщност 

носи светлина, надежда и приемане на живота, който винаги си заслужава да бъде изживян. 

Кога да взема Gorse 

 Вече нищо не може да се направи за мен, загубих всякаква надежда. 

 Потисната съм до немай-къде, но какво да се прави - примирявам се... толкова съм 

уморена! И на лекар ходя само, за да удовлетворя другите, а всъщност знам, че за моята болка 

няма лек. 

 Предадох се... зарязах всичко... край! Отчаяна съм; какво смятате, че може да се 

направи, след като съм се подредила така? Безполезно е да се заблуждава ме и аз вече отказвам 

да го правя. 

 В мен има само тъга и отчаяние, не виждам изход. Моята болест е неизлечима, така че 

какъв смисъл има да се лекувам? Оставете ме да умра и толкоз. 

 Като него няма друг, а той ме изостави... За какво да живея оттук нататък? Без него 

няма повече ни какъв живот, не мога дори и да помисля за друг... 

 Моят случай е неразрешим - сигурна съм, усещам го. 

 

Gorse ще ми даде надежда и вяра, че всичко може да се подобри, ще запали искрата, 

която ще ме свърже с моя вътрешен лечител и аз ще възстановя контакта с Висшия си 

Аз. Собственият ми дух никога не ме е изоставял - ще намеря отново радостта от това да 

живея, пък дори и в страданието или в болестта, и ще знам, че „не бива никога да се казва 

„никога". 

Фраза-подарък 

Събуди се, по дяволите!! И благодари за звездите. 

Направихме толкова малко и короната е толкова голяма... 

Няма да можем да я положим, докато главата ни 

не стане по-голяма. Не разбираш ли? 

Променяйки идеята, променяш света. 

М. Уилямсън Цената на една жена 
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ГЛАВА 14 

HEATHER (КАЛУНА) 

НЕКА СЕ НАУЧИМ ДА ОБИЧАМЕ СЕБЕ СИ, ЗА ДА ОБИЧАМЕ И ДРУГИТЕ 

 

За да ви накарам да се съгласите, че сте в дисхармоничното състояние Heather, 

ще започна с това, че обичам да определям този цвят като лечебното средство за 

онези, които имат нужда от ласки. Това положително ще ви се стори по-приемливо, 

отколкото ако заявя, че жената Heather е бъбрива, егоцентрична и егоистка, 

инфантилна и способна да взима, но не и да дава. А сега нека все пак да караме по 

ред. 

Между другото, понеже се смята за лекът на „нуждаещото се момиченце", бих 

препоръчала Heather на всички, включително и на себе си, защото във всяка от нас 

живее едно момиченце, което не винаги е щастливо, а напротив - често е изпълнено с 

болка. Това момиченце не умее да се изразява - и то като Богинята (двете много си 

приличат) е доста мълчаливо, стеснително, потиснато. Същевременно може да му причините 

зло, да го измъчвате, но не можете да го накарате да умре. 

Тук искам да оправдая всички онези случаи, в които - за да получим малко внимание или 

симпатия - сме прибягвали към непонятно инфантилно и често подкупващо поведение. 

Състоянието Heather произтича много често от едно трудно детство и ако ти, читателко, 

не знаеш какво означава това... блазе ти! Усещането е, че животът ни дължи нещо, че сме му 

дали някакъв заем и затова стигаме дотам да изкривим поведението си до степен да оказваме 

внимание само на себе си, да не уважаваме другите и да изглеждаме нахални. Прибавяме и 

претенцията да бъдем изслушвани и разбирани, доверяваме се на така нареченото „четене на 

мислите" - надяваме се другият сам да разбере какво мислим и да ни даде онова, което искаме. 

Понякога ставаме толкова ексцентрични, че не усещаме как хората ни избягват, как дори най-

близката приятелка трудно ни понася. Всъщност не си даваме сметка, че на практика отнемаме 

енергията на другите, без никога да даряваме нашата. 

Жената Heather има склонност да преувеличава и не е способна да общува с другите; 

струва й се, че само на нея се случват определени събития, че само тя се чувства зле. Така 

например, ако нейна приятелка я попита как е, тя стоварва върху нея всичките си терзания, без 

дори да й дойде на ум да попита приятелката си как е. Понякога играта е още по-непочтена - 

жената Heather пита нарочно приятелката си как се чувства, за да може след това да умножи 

стократно собствените си беди в сравнение с нейните. Типично при нея е, че - тъй като мрази да 

остава сама - тя търси другите, а те често я избягват, понеже е досадна и нахална. Използването 

на телефона е естествено продължение на действията й. Чрез него тя може да се свърже с 

когото и където иска, често за да разказва глупости или съвсем ненужни неща, търсейки 

ласките и обичта, които й липсват. Всъщност тя би трябвало да открие любовта вътре в себе си, 

но то не е просто и затова може да стигне дотам, че да се разболее - само и само да получи 

нежност и внимание, да докаже, че наистина има нужда от подкрепа. 

Heather усеща в душата си голяма празнина, която често запълва с храна или като 

завързва връзки. Друг път, за да овладее тази празнота, започва да разказва големи лъжи - не от 

лошотия, а само за да си придаде важност и да предизвика възхищение. Така например, ако 

говорите за пътувания, а тя не е ходила по-далеч от някоя съседна страна, жената от такъв тип 

ще ви разкаже за невероятни пътешествия в пустинята, за важни познати, които има в Лондон и 

може да продължи така до безкрай, освен ако не бъде разкрита като дете, което е яло тайно 

мармалад и цялото се е омазало с него. Най-досадното нещо при нея е, че тя никога не мълчи, 

взима думата от устата на другите и прави всичко възможно да се вмъкне в разговора -при това 

винаги с някаква нейна случка. Невъзможна слушателка е и не разбира, че този начин на 

поведение започва толкова да дразни, че останалите й отказват онова благоволение, което 
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всъщност търси. Усещането, което оставя у околните, е дълбока умора. Тя е като същински 

вампир, който се зарежда от енергията на другите и ги изтощава или като бебе, което бозае 

млякото ви. 

Това състояние на душата е много разпространено, но никога не се признава. През 

всичките години, през които водя курсове върху цветовете на Бах, не ми се е случвало да 

срещна жена, склонна да признае, че е такава. Напротив именно тези, които имат най-много 

нужда от Heather, проявяват непоносимост към този цвят, отказват да се разпознаят в него, 

никога не го взимат... и не могат да променят това състояние. А като си представя само, че в 

позитивен план жената Heather е просто съвършената приятелка - оптимистична и весела, с 

несравними способности за общуване и винаги на разположение... Тя е довереният човек, с 

когото можеш да разменяш мисли, да споделяш всичко; приема те каквато си и ти помага... 

Имате ли поне една такава приятелка? Ако не... може би и вие имате нужда от Heather. 

Калуната, която някои наричат и „ерика", е здраво вкопчена в земята, върху която е 

успяла да поникне - така както и жената Heather има нужда здраво да се вкопчи за хората. От 

тези цветчета е трудно да бъде изсмукан нектар, защото те са прекалено малки и затворени - 

също като някой, който смуче енергията на другите, но не дава нищо от себе си. 

 

Кога да взема Heather 

 Говоря все за себе си и за своите проблеми, макар и трудно да го признавам. Правя 

всичко възможно, за да съм в центъра на вниманието, обичам да говоря с всички, а може би 

малко слушам... 

 Характеризират ме като „загори-тенджера", хората ми харесват, бих искала да общувам 

с тях, но понякога усещам, че ме избягват 

 Имам нужда от много внимание, прекарала съм тежко детство, защо не ме оставят да си 

отпусна душа та? Та аз не хапя... макар и да казват, че съм бъбрива. 

 Мразя да стоя сама, имам нужда от любов, от нежност и не обичам тихи места. 

Вкопчвам се в една приятелка и повече не я оставям, а когато не съм добре, смятам за 

естествено тя да бъде близо до мен и да се безпокои за мен. 

 Моят партньор казва, че съм като разглезено дете. Искам да ме гали и дори ставам 

досадна, за да получа вниманието му. 

 Обичам да ме забелязват, затова нося биещи на очи дрехи и украшения, които често 

сменям. 

 Не смятам, че имам недостатъци... проблемът по- скоро е в това, че другите не ме 

разбират 

 Не бих могла да живея без телефон до себе си. 

 Бих искала да получа всичко от мъжа, който ще се ожени за мен - да бъда като 

принцеса от приказките. 

 Често имам противоречиви симптоми, но моят лекар вече не ме слуша; тогава говоря с 

човека до мен и виждам, че не ми съчувства... Каква е тая работа! 

 

С Heather ще разбера, че не съм центърът на вселената, че другите не са тук, за да се 

товарят с моите проблеми, ще развия качества за истинско приятелство, ще приема 

закона за размяната и ще мога и аз да се посвещавам на другите; ще се науча да 

оставам сама и да слушам този, който ми говори. 
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Фраза-подарък 

...и когато за теб дойде този ден, ти ще трябва на свой ред да подариш своя подарък на 

някого, за когото знаеш, че ще го използва добре; тогава той ще може да разбере, че 

единствените неща, които имат значение, са направените от истина и радост, а не от 

тенеке и пайети. 

Р. Бах, Никое място не е далече 
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ГЛАВА 15 

HOLLY (ДЖЕЛ) 

НАЛАГА СЕ ДА ПРИЕМЕМ СЯНКАТА СИ: НАПРАВИ ГО И ТИ 

 

Рискувам да се повторя, но - здраве да е... вече сте на тази глава. Holly лекува 

чувства, които всички изпитваме, но почти никой не го признава. Това лечебно 

средство действително лекува омразата и изчиства завистта и ревността. „Завист" 

и „ревност" звучат като празни думи, но тези емоции са част от нашия свят. Никой 

не би се решил да признае - освен след дълга и тежка работа с терапевт, - че 

дълбоко в себе си изпитва тези недостойни чувства. Е, вероятно ще е най-склонен 

да признае яда, по-малко - омразата, но никога желанието за отмъщение... Все пак 

не бива да е така. Признаем ли, че в нас съществува омраза, вече сме готови да се 

освободим от нея. И наистина - жената Holly може да даде много любов, но когато 

тази любов не бъде споделена, това я изпълва с яд. Този яд се поражда от невъзможността й да 

разбере, че когато любовта изпълва пространството, има достатъчно от нея за всички, а 

позволим ли на омразата да я измести, отровата на тази омраза ще помрачи всичко в нас. Така 

че нека си пожелаем да сме в състояние да се освободим от омразата, която ни разболява. 

Ревността е едно „почти нормално" чувство, когато е израз на любов към другия, но 

истинска любов е само тази, която освобождава, докато желанието да притежаваме, вместо да 

ни помогне да запазим мъжа на живота ни, често води до истинско поробване, а то „задушава" 

партньора и го кара да иска да избяга... Ревност е и онова неизбежно чувство, което сме 

изпитвали от деца по отношение на братя и сестри, защото сме смятали, че нарушават личното 

ни пространство или ни отнемат любовта на родителите. Това е чувството, което може би ни е 

карало да тормозим новороденото в семейството, защото родителите ни са били неминуемо 

принудени да се занимават повече с него, отколкото с нас. Наистина, не ни е било никак лесно 

да приемем докрай този малък натрапник, който е предизвиквал умиление, а същевременно ни 

е досаждал дори със самото си присъствие. Независимо дали сме на три, на пет или на двадесет 

години, не ни е лесно да приемем, че не сме единствени. Разбира се, не издигам идеята, че в 

семейството трябва да има само едно дете -тя си има своите плюсове, но и минуси, - макар че 

моят син, който няма братче или сестриче, досега вижда само позитивните страни от това... а 

като че ли и аз. 

Омразата е чувство, което ни се струва грешно и затова го приемаме трудно, но е факт, че 

то съществува. Омразата на Holly е онова, което аз наричам активна омраза. Това не е скритата 

злоба, типична повече за Willow, това е омраза, която е предизвикана от желание за любов. 

Освен това за жените е трудно да приемат дори агресивността, която все пак може да бъде 

позитивна енергия - а какво остава за омразата! Вместо да освободим всичките тези воюващи 

помежду си вътре в нас емоции, ние сме склонни да ги сдържаме и по този начин неизбежно ги 

насочваме срещу самите себе си, та стигаме дотам да се мразим, дори и да не го осъзнаваме. 

Посланията на Новата ера непрестанно говорят за обич към нас самите, за позитивни мисли, за 

прошка, за положителна промяна. Убедени сме, че всичко това носи благоденствие, но то е 

измерително и почти невъзможно за реализиране, ако в себе си имаме толкова много отпадъци 

за изхвърляне. И наистина - не можем да мислим за изграждането на каквото и да било, ако в 

нас живеят сподавени емоции. 

Известни са ми няколко „домашни" системи, чието прилагане довежда до изказване на 

всичко, насъбрало се във вас - начини да си „кажете и майчиното мляко". Например - възможно 

е години наред да е трябвало да понасяте съпоставките между вас и сестра ви, която във всяко 

отношение е „по-": по-сладка, по-хубава, по-галена, по-ученолюбива и по-обичана. Как да се 

ядосваш на такъв ангел? И все пак има толкова неща, които все още предизвикват във вас 

кипване отвътре - да кажем, когато обличаше вашата пола, без дори да ви попита, но после ви 

отказваше своя шал, защото сте щели да го измачкате... Ами всички критики и сравнявания, 
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които още държите затворени в шкафа на спомените си! Добре, сега е моментът да „изхвърлите 

боклука": напишете писмо на сестра си или брат си, на майка си, баща си, баба си или на когото 

там трябва, но нека писмото да бъде наистина огнено, а не някое възпитано препрочитане на 

миналото, което да завършва с изискани поздрави. Изкарайте на бял свят цялата болка и 

страдание и ще усетите как старите рани още горят. Положително очите ви ще хвърлят искри 

или ще хлипате, но продължавайте напред. Ако ви се прииска да използвате ругатни, направете 

го - все едно, това писмо никой няма да го чете... А тогава за какво ще послужи, ще попитате 

вие? Да, едва ли би ви дошло наум, че ровенето в миналото, заедно с „виновника", може за 

нещо да послужи - защото отмъщението не си заслужава усилията. Най-много да изживеете 

още едно поражение, а и ще вземат да ви обвинят, че сте задържали в сърцето си тези 

отрицателни чувства. Писмото обаче ще послужи на вас самите, за да се отървете от всички 

отпадъци, като изпишете върху листа цялата натрупана болка. Напишете го, а после поверете 

написаното на пречистващия огън, който ще обгори и вашите рани. Ако предпочитате, 

накъсайте хартията на хиляди късчета и я хвърлете в морските вълни или в реката, в извора, в 

напоителния канал. Ако пък съвсем нямате воден басейн на разположение, идете в тоалетната и 

я хвърлете в... Да, и това място е подходящо - нали все пак изхвърляте отпадъци? 

Състоянието Holly може да доведе до нервност и напрежение, та дори и до истерична 

криза. Понеже шамарите никога не са ми харесвали, в такива случаи ще ви препоръчам да 

побоксирате възглавниците или да си вземете студен душ. Приветствам винаги й чупенето на 

чинии - направо е приказно, но събирането на парчетата след това е доста неудобно, тъй че ще 

ви разкрия една тайна от наръчника на депресираната домакиня... Запазете всички чаши, чинии, 

нащърбени вази, не изхвърляйте дори ужасната кичозна статуетка, подарък от леля ви, и когато 

излезете от кожата си, сложете някоя от изброените съдинки в найлонова торба, направете 

възел и., хвърляйте! Шумът от чупенето ще е панацея за вашите опънати нерви, а освен това ще 

имате и възможността да извършите операцията повече пъти, докато се почувствате по-добре, 

както и предимството да не трябва после да събирате парчетата с метла и лопата. Ако пък някой 

ви каже, че сте луди - оставете го да си приказва, какво ви интересува? Важното е да се 

чувствате добре. Целта оправдава средствата и никой няма да е ощетен от това, че този или 

онзи съд ще свърши в кофата за боклук. 

Най-добрият начин да се промени състоянието Holly е да се влюбиш! Това безспорно би 

се отразило добре, но очевидно е малко вероятно точно когато изживяваме негативен момент, 

Ангелът на любовта да дойде и да ни спаси. Можем обаче да развием способност за любов към 

нас самите и към другите, защото това е начин да се настроим позитивно, а пък и знае ли 

човек... 

И така, Holly отваря сърцето и променя негативните чувства, като ни дава възможност да 

освободим любовта, която съществува във всяка от нас. Дори и да не си даваме сметка, ние 

действително притежаваме голяма способност да обичаме, но често имаме нужда от обект на 

любовта си, върху който да проектираме чувствата си: мъж, дете, майка, приятел. А би трябвало 

на първо място да посветим добрите енергии на самите себе си. 

Имайте предвид, че храстът джел (Holly) се състои от множество доста бодливи листа, 

които могат да нараняват, но с венци и гирлянди от това растение се окичват къщите по Коледа, 

когато енергията на божествената любов е особено осезателна, когато сърцето се отваря за 

чувства и емоции, изпълнени с мир. 

Кога да взема Holly 

 Много съм ядосана. Направо усещам, че излизам от кожата си от нерви. Мразя го... 

никога няма да му простя това, което ми причини. 

 Много съм недоверчива, страхувам се да не бъда излъгана, измамена. Всъщност, с 

целия този негативен опит, който натрупах, имам пълно основа ние да съм мнителна... 

 Макар че ми е трудно да го призная, завиждам на този, който...; изпитвам голяма 

ревност към...; от дете бях ревнива към брат си, но никога не го показах; мразя и себе си. 
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 Усещам, че не успявам да изпитвам добри чувства - откривам, че съм доволна, ако 

нещата на другите вървят зле; те си го и заслужават - защо пък само аз да страдам? 

 Чувствам се обидена, наранена, нямам никакво желание да отворя сърцето си или да 

простя. Каква ти прошка, изпитвам желание за отмъщение - някои неща не се забравят... 

 Често побеснявам, крещя... бих могла да започна и да бия, ако ми падне случай... 

 Чувствам вътре в себе си толкова гняв, пукам се от яд, а никога не успявам да го изразя 

външно. 

 Често ме боли стомах, страдам и от проблеми с черния дроб, имам лош дъх, гастрит, 

парене, сърбежи; всички тези симптоми говорят за отравяне - чувствам, че имам отрова в себе 

си. 

 

С Holly ще разбера, че целият ми яд произтича от любовта, която бих искала да видя 

около себе си, а не виждам; ще намеря любовта вътре в себе си, ще заживея в 

хармония, като отворя сърцето си, ще се науча да разбирам чувствата на другите, защото 

изпитах толкова страдания и бих могла да помагам на останалите, ще мога да се радвам на 

успеха на другите, ще разбера, че всички сме свързани. 

 

Фраза-подарък 

Едно от предимствата на любовта е, че ще те накара да се чувстваш по-добре. 

Луиз Хей, Мисли на сърцето 
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ГЛАВА 16 

HONEYSUCLE (ОРЛОВ НОКЪТ) 

МИНАЛОТО ОСТАНА НАЗАД - ВРЕМЕ Е ДА ПОРАСНЕМ 

 

Видяхме как Clematis често мисли за бъдещето, а сега се сблъскваме с 

противоположния случай - жените Honeysucle живеят в някаква проекция на 

миналото, целите омотани от носталгични чувства към човек, който не е вече с 

тях, към място или ситуация, в които са се чувствали добре... Нерядко 

твърдението „тогава ни беше толкова добре" дори не е съвсем вярно, ала 

споменът се подправя и ни оставя с усещането за изгубена възможност - 

съжалението, че докато сме спели, съвсем близо край нас е минал Принцът на 

бял кон, или мъката, че не можем да се върнем назад, за да поправим някоя 

грешка. Такива изживявания често ни карат да не желаем да приемем 

настоящето. 

Считам Honeysucle за много женски цвят - цвят на въздишки и илюзии. Дори сладкият му, 

наситен аромат на мед също носи дъха на спомените, които пазим в чекмеджето - само че това 

чекмедже е винаги отворено и ни пречи на растежа. Ако останем закотвени към миналото, няма 

да можем да се развиваме. Често този цвят е подходящ да се приема от някоя вдовица или 

разведена, но също и от всяка жена, която оплаква „онази хубава, но безвъзвратно приключила 

история". Понякога в живота има кармични срещи и епизоди - такива, каквито просто е 

трябвало да се случат, - но не всичко трае дълго във времето. 

Honeysucle няма онова драстично действие, което ще изтрие от съзнанието хубавите 

спомени, но ще работи във ваша полза, като ви позволи да ги преработите и да ги гледате по-

дистанцирано. Този цвят ще ви помогне да изживявате настоящето с лекота, вместо да го 

избягвате -защото наистина става дума за бягство. Спомням си за Питър Пан, който не иска да 

стане голям и живее на несъществуващ остров. Миналото вече го няма и не можете да 

изградите нещо, което не съществува. Honeysucle е подходящ за най-различни случаи - както 

ако изпитвате носталгия, защото сменяте дома си или дори града, така и ако сте загубили 

близък човек. Подходящ е и при временни премествания или ваканции, когато - вместо да се 

наслаждавате на почивката на слънце - изпитвате съжаление за онова, което сте оставили в 

къщи: несвършената работа, мъжа си (който ще се справи прекрасно и сам), котката или 

красивите цветя. Тогава Honeysucle ще ви помогне да се наслаждавате на момента, да 

пребивавате тук и сега. 

Интересен факт е, че този цвят пробужда и способността за сънуване. Да, сънува се повече 

и по-добре. Възможно е човек да не си дава сметка, че има нужда от този лек - спомените му 

може и да не изглеждат толкова живи, тъй като миналото е несъзнателно отстранено, но 

енергийно то да е още там. Ето защо, ако често изпадате в меланхолия, ако сте разхвърляли из 

дома си хиляди джунджурии, от които не можете да се откъснете (в това число мечето от 

времето, когато сте били на 3 години), ако гардеробите ви са претъпкани със стари дрехи, които 

никога повече няма да облечете, ако сте насъбрали купища картички и стари билети за кино, 

където сте ходили с бившия си приятел, годеник, съпруг... значи най-вероятно е дошъл 

моментът да разчистите всичко. Това ще ви помогне и символично - ще прочистите емоциите 

си и ще избистрите съзнанието си. 

 

Кога да взема Honeysucle 

 Живея главно от спомени - миналото определено е по-добро от настоящата 

действителност По-рано имаше... а сега вече няма. 

 Често ми се случва да въздишам: „Ах, ако можех да се върна назад!" Много съм 
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свързана с определени периоди от миналото, харесва ми да пазя всякакви предмети, никога 

нищо не изхвърлям. 

 Традиционалистка съм. О, колко хубави бяха Коледите, когато бях малко момиченце! 

Не обичам нововъведенията. 

 Как съжалявам... колко възможности пропуснах... Можех да се дипломирам, а не го 

направих, можех да се омъжа... но се изгубихме един другиго... Тогава бях в състояние да 

направя толкова много неща, докато сега, в настоящето, нямам вече нито цели, нито интереси... 

затова обичам да се връщам в мислите си към хубавите мигове от миналото. 

 Откакто той почина... животът вече не е същият - всичко спря в онзи ден. 

 Има епизоди от миналото, които са още живи в мен - по-точно, аз живея в тях. 

 Често страдам от носталгия и ми коства усилие да се разделям с хора и места, както и с 

предмети. Пазя спомените от всичките си премествания. 

 Хубави времена бяха! Имах по-малко, но бях щастлива... Тогава се живееше по-добре, 

всичко беше по- различно... 

 

С Honeysucle ще заживея отново в настоящето, ще оценя миналото си като важен 

източник на житейски опит, но ще успея да се откопча от него, ще съм в състояние да 

спася хубавите спомени, но ще разбера, че не се живее от носталгия. 

 

Фраза-подарък 

Нищо не е плод на случайността. Зад всеки живот стоят съвършен замисъл и прецизен 

план - и ти си част от тях... животът би трябвало да протече без усилия. 

А. Кади, Вътрешните врати 
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ГЛАВА 17 

HORNBEAM (ОБИКНОВЕН ГАБЪР) 

ИЗЖИВЯВАЙ ПО-ДОБРЕ СВОЯ ДЕН, ПРИСЪСТВАЙ В СВОЕТО 

ПРОСТРАНСТВО 

 

Обикновено този цвят се определя като лек за „понеделник сутрин" и 

макар че това състояние е временно, за много от нас, всяка сутрин е понеделник. 

Уморени, сънливи и с недостатъчно енергия, ние успяваме да станем от леглото 

единствено благодарение на мисълта за чаша кафе и се питаме как ще издържим 

до вечерта. Струва ни се абсурдно да успеем да свършим всичко, макар че после 

все пак успяваме, но често с такова усещане за тежест в главата, че ни идва да я 

подложим под чешмата!! Не, не го правете - не си разваляйте прическата. 

Hornbeam се нарича още „свеж душ" и когато го приемем, психическата умора 

преминава и мисълта ни се избистря. 

Понякога главата ни се върти, защото може би сме прекарали часове пред екрана на 

телевизора или на компютъра. Друг път ушите ни бучат след прекарана нощ в дискотека с 

пронизваща музика, очите ни тежат или горят, чувстваме се отпаднали и отслабнали... направо 

гадост - гледаме се в огледалото и вместо да успеем да си пожелаем „добър ден", се питаме кое 

е това чучело. 

Когато се намираме в състояние Hornbeam, имаме погрешно усещане за нашето 

пространство и време, а ежедневието ни убива, ако не бъдем стимулирани от различни събития, 

които ни изваждат от рутината. Някоя новина може да прогони умората, но ако трябва да 

извършваме повтарящи се работи, тя просто полепва по нас, обвива психика ни... а всеки ден, за 

добро или за лошо, има да се вършат редица досадни неща. 

За да избегнем монотонността и усещането за липса на сила, можем да прибегнем до 

Hornbeam, но това лечебно средство помага много и когато имаме проблеми с очите. Съветвам 

ви в този случай да правите компреси с вода и Hornbeam и - както винаги - да развиете 

творчески способности. Ако действително психиката ви иска най-доброто, съзидателността е 

опората, от която се нуждаете. Творческата работа презарежда човека. Впрочем и вие знаете, че 

ако правите нещо хубаво, ако извършвате дейност, която ви харесва, няма да усетите нито как 

минава времето, нито каквато и да била умора. 

Кога да взема Hornbeam 

 Толкова съм отпаднала, че се питам как ще изкарам до вечерта... след това „влизам в 

релси" и успявам... 

 Не изпитвам повече ентусиазъм, когато правя нещата, затова ги върша лениво... само 

защото трябва. 

 Има толкова много неща да се правят ежедневно, че не ми остава време за мен самата, 

за моите мисли... Главата ми тежи... очите ми се затварят... пия кафе след кафе, за да остана 

будна. Липсват ми тонус и енергия, може би имам нужда от витамини? 

 Когато се събудя сутрин се чувствам така, като че ли не съм спала и бих искала отново 

да се сгуша в завивките. Предстоящият ден ми се струва непреодолим. 

 Прекалих с визуалните възбуди... часове пред компютъра, пред телевизора. Замаяна 

съм от слухови те дразнители, които ме атакуват в работата и в града, да не говорим за оная 

прекалено силна музика в дискотеката... Като шашардисана съм, нуждая се от освежаващ душ! 

 Повдига ми се, като дойде време да се върна от почивка и да започна отново 

всекидневния живот 
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 Умората ми е по-скоро психическа, отколкото физическа; може би се дължи на това, че 

стоя с часове на писалището... 

 Работата ми не е трудна - напротив, отегчава ме... Действително, ако ми предложат 

нещо ново, ще го върша с устрем и енергия. 

 

С Hornbeam психиката ми ще се опресни и освежи, отново ще усещам, че притежавам 

цялата енергия и цялото пространство, които са ми необходими, за да развивам 

своите дейности, ще бъда винаги готова да изпълня задачата си, ще съм внимателна и 

будна. 

 

Фраза-подарък 

- Като сънят е - отговори учителят. - Урокът от съня се разбира само когато сънят е 

свършил. 

А. де Мело, Миг на мъдрост 
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ГЛАВА 18 

IMAPATIENS (СЛАБОНОГА) 

БЪРЗАНЕТО НИКОГА НЕ Е ДОБЪР ДРУГАР ПО ПЪТЯ 

 

Цветът Impatiens се свързва с потенциала на търпението и нежността на 

душата, но ако изживявате противоположната емоция, положително сте от 

групата на „мятащите искри" жени Impatiens, чийто девиз е: „Всичко сега, 

веднага, незабавно." Вие сте бързи - вероятно дори прекалено - и понякога 

това може да предизвика известно неудобство. Вашият ритъм е ускорен и не 

понасяте „охлювите" около себе си; предпочитате да работите сами, вместо да 

чакате, а когато някой закъснее, това ви дразни. Често сте напрегнати и 

нервни; при вас всичко трябва да протича с ентусиазъм и без препятствия. Би 

следвало да се признае, че сте независими и способни, макар и понякога да 

изпадате в бяс заради възмутителната бавност на другите. Не сте лоши - не ви 

дразни самият човек, а неговият ритъм, който за вас е абсурден: „Ако това 

може да се свърши по-рано и по-бързо, защо да се хаби време?" Разбирам ви и се чувствам част 

от групата. Впрочем, ако не бях толкова бърза, колкото съм, нямаше да мога да правя нещата, 

които правя, но като започнах да взимам Impatiens се научих да не се оставям да бъда пометена 

от своите естествени ритми - така избягвам стреса, множеството изкривявания, крампите
13

 и 

малките произшествия, с които преди се бях примирила. 

Вашите реакции могат да бъдат крайни: взимате думата от устата и предметите от ръцете 

на другите, за да ускорите процеса; карате хората да се чувстват бавни и несръчни заради 

вашата ловкост и бързина - изобщо сте като състезателни коне... но често изглеждате като едни 

дрогирани коне. Не е лесно да се живее с вас, особено ако сте началници. Вместо да 

стимулирате другите, вие ги карате да се чувстват като костенурки и горко им, ако ви отправят 

критика - пламвате като огън. 

Не ви е лесно да предприемете пътуване на етапи или да присъствате на лекция, разделена 

на части, защото искате резултатите веднага. Правите всичко бързо, тъй като желаете да 

съкратите времето: ядете бързо, говорите бързо; ако не можете да подскачате насам-натам, то 

барабаните с пръсти по масата, люлеете се със стола... или възбудата ви се изразява в остри 

обриви по кожата, а понякога и в мускулни спазми. 

Когато жената Impatiens постигне промяната, става толкова стойностен и способен да 

организира човек, че е благословия да ви бъде приятелка. Развивайки своето търпение, тя не 

само ще е в състояние да се съобразява с ритъма на другите, но и ще извлече полза за самата 

себе си. Например ще спи по-добре, защото цветът Impatiens би могъл да се отъждестви и с 

безсъние... породено от желанието да не се „губи време" в сън! 

Нека ви разкажа следния случай. Една жена Impatiens си дава сметка, че нейното бързане 

и нетърпението й са погрешни, но тъй като не успява да постигне спокойствие, влиза в църквата 

и се моли: „О, Господи, знам, че греша, ала не мога сама да преодолея грешките си - помогни 

ми да стана търпелива... но веднага!!" 

Самото название Impatiens означава „нетърпелив", а на италиански този цвят се нарича 

„не ме докосвай", защото едва цъфнал, той се усуква и свива точно както някой, който е в 

негативното състояние и е получил контрактура
14

. Освен това е добре да не го безпокоите, 

защото, ако прекъснете неговата дейност, ще започне да „мята искри" 

                                                 
13

 Крампи (от немски (Krampf) - спазъм, конвулсия) - болезнено схващане на мускулите. - Б. к. 

14
 Контрактура - ограничение на подвижността на една става поради сраствания и повреди в нея или мускулите, 

нервите и кожата около нея. - Б. к. 
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Кога да взема Impatiens 

 Разбира се, че ще „мятам искри" - аз съм бърза, изключително точна, а другите са като 

охлюви. За що да се губи време? Колкото по-рано, толкова по- добре. Темпо, темпо!... 

 Винаги съм под напрежение, нервнича, но ако стоя мирно, ще изпадна в криза, така че 

просто няма как да се успокоя. 

 Работя по-добре сама, в моя си ритъм - мудността на другите ме дразни. 

 Нямам търпение, искам да има движение; моят девиз е: „Всичко да става веднага, сега, 

а най-добре вече да е станало." 

 Често бързината ме е карала да правя неподходящ избор; друг път ми се случват 

произшествия, които се дължат на неудържимото желание за бързане. Импулсивна съм, наричат 

ме „вулкан" 

 Да се редя на опашка в банката ме влудява, държа се лошо с бавните келнери, мразя да 

трябва да чакам реда си, дразня се, а често това ми докарва сърбежи по кожата... и се чеша! 

 Разбирам, че крампите и безсънието, от които страдам, се дължат на вътрешното 

напрежение; не знам какво значи отпускане. 

 Ако нещо може да се свърши по-рано, защо да се чака? Как е възможно да не си точен - 

достатъчно е да тръгнеш с по-ранния влак, нали? 

 Добра организаторка съм... де да бяха и другите бързи като мен!... Стига се дотам, че 

взимам и тяхната работа и правя всичко сама... който работи сам, се справя за трима. 

 

С Impatiens ще опозная силата на търпение то; макар да осъзнавам, че качествата ми 

са по-високи от средните и притежавам бързина на мисълта и действието, ще 

уважавам този, който не е като мен, ще мога да бъда полезна, като проявявам 

разбиране към другите. 

 

фраза-подарък 

...Как очакваш да чуеш Моя нежен и спокоен глас, ако вътре в теб цари безредие и си 

прекалено заета, за да се спреш и да се вслушаш? 

А. Кади, Вътрешните врати 
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ГЛАВА 19 

LARCH (ЛИСТВЕНИЦА) 

ДОВЕРИЕТО ОЗНАЧАВА ДА СЕ ОБИЧАМЕ 

 

Често казвам, че Larch е лек, който би трябвало да тече от чешмите в 

домовете. И наистина - поради това, че е свързан със силата на доверието, този 

цвят е основно, съществено лечебно средство, защото който не е изживял 

никога момент на недоверие или усещане за провал... е от друга планета. 

Считам този лек за поливалентен и би било добре да се уточни, че може да се 

взима както при продължителни, така и при моментни кризи. Съществува 

обаче и един чист вид Larch. - това е жената, която се чувства по-нисша, 

посредствена, която никога нищо не опитва, защото предварително 

програмира провала си и се смята за толкова жалка, че не й идва и на ум да 

очаква дори и минимален успех. 

Законът на Мърфи гласи: „Ако нещо трябва да върви зле, то ще върви зле!" Ако човек 

мисли, че никога няма да му провърви, така и ще бъде, защото по този начин той привлича към 

себе си негативната енергия. А каква голяма нужда от доверие има жената във всяка възраст! 

Още в училище тази, която има някакви затруднения, бива унижавана, а справящата се добре - 

награждавана. Така растем с психическата нагласа, че сме неспособни. Бихме могли да дадем 

повече, но никой не ни поддържа или стимулира да го направим, следователно е по-добре да се 

откажем, за предпочитане е да избягаме или в краен случай поне да отложим. 

Който няма доверие в успеха, постоянно изпитва тягостно усещане за празнота и смята, че 

няма никаква възможност за изява и сполука. Това е тежък начин на живот и води неминуемо 

до песимизъм, до задоволяването да живееш с 10% от собствените си възможности. Жената 

Larch толкова се страхува да не сбърка, че не опитва и най-баналните неща. Какво толкова, ако 

не умееш да играеш боулинг? Добре, топката излиза от пистата... смееш се заедно с останалите, 

но ги уверяваш, че затова пък си ненадмината в майсторско бродиране. Не винаги сме на изпит 

и има неща, които всички можем да правим. Е, не си манекенка, но кой казва, че независимо от 

това не можеш да носиш прилепнали розови панталони? Няма да споделя кой размер нося, но аз 

имам розов клин и розови обеци, та и оранжеви, и бели... Някой да има да ми каже нещо?! 

Посланието тръгва отвътре и чрез мислите си можем да си създадем както благоденствие, така 

и притеснения. Вярно е, че външните фактори са многобройни и могат страшно много да 

провокират, но главно от нас зависи доколко и дали ще ни окажат влияние. Например ако някой 

ми каже, че съм глупачка и аз се почувствам зле, то е защото дълбоко в себе си го вярвам. И 

обратно ако имам доверие в себе си и се уважавам, могат да ми кажат и че съм извънземно, без 

това да ме засегне. 

Ето че винаги се връщаме към изходната точка: уважението, обичта към нас самите, 

способността да черпим от вътрешната сила. Значи ако имате доверие - а можете да сте 

сигурни, че Larch помага да го откриете, - ще сте в състояние да премествате планини, но ако 

предпочитате да започнете с камъчета, и това вече е нещо. Впрочем, за да изядем слон, е по-

добре първо да го нарежем на парчета. 

Можем да приемаме Larch всеки път, когато се намираме пред ситуация, смятана от нас за 

трудно преодолима. Неслучайно този цвят е част от комбинацията за изпити, а такива ние 

полагаме не само в училище, защото почти всеки ден ни предоставя някакво изпитание. Ако 

искате, злоупотребете с Larch - от прекалено доверие никой не е умрял. Няма да се превърнете в 

Икар и да придобиете повече смелост от полагащата ви се, но във вас ще се роди онази 

сигурност, която е първата крачка към успеха. 

Ползата ще усетите и на сексуално ниво. Ако се чувствате неадекватни или ви е трудно да 

се отпуснете, имайте предвид, че това е цветът на мъжката импотентност, следователно е 
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подходящ и за женската полова слабост Понякога сексуалната връзка се изживява повече като 

изпит, отколкото като наслада, а популярните списания и различните специалисти ни съветват 

как, къде, кога да го правим, като се опитват да ни помогнат, но често ни усложняват живота. 

Larch обаче ни дава необходимото доверие, за да разберем, че не става дума за премерване на 

сили, а за обмен и сливане с другия, без оценки и без притеснения за това колко пъти ще го 

направим и до колко оргазма ще успеем да стигнем. 

Кога да взема Larch 

 Наистина се чувствам по-нисша от другите. 

 Знам, че има неща, които бих могла да опитам, но прекалено много се страхувам да не 

се проваля и да стане още по-лошо; предпочитам да се откажа. 

 Често се отдръпвам назад, отказвам се. Колко из пита са минали зле, колко 

възможности съм пропуснала! 

 Бих искала да опитам цветовете... но ако взема, че сбъркам лечебния цвят? 

 Предпочитам да измисля оправдания, вместо да рискувам; е, после се чувствам зле, но 

ми е трудно... 

 Понякога се чувствам ненужна, безсилна - наистина нямам много доверие в себе си. 

 Не смятам, че осъществяването на въпросното не що по принцип е невъзможно - знам 

обаче, че е невъзможно за мен, защото нямам тези способности... мисля, че съм неудачница. 

 Чувствам се недодялана, объркана, не умея да говоря добре като другите; често 

отказвам да изляза с приятели, а се страхувам и да се срещна с нови хора, защото знам, че ще 

направя лошо впечатление. 

 Не предприемам нови неща, защото знам, че няма да постигна никакъв успех; аз 

претърпявам само провали, та не очаквам повече нищо... така поне не оставам разочарована. 

 Ако някой мъж ми покаже, че проявява интерес към мен, изпадам в объркване... 

Понякога бягам. 

 

С Larch ще намеря отново доверието в себе си, ще си дам сметка, че човек е и привлича 

онова, което мисли, ще разбера, че и другите грешат и че не стоя по-долу от никого, 

ще се науча да търся нови начини, за да разширя аспектите на своята личност. 

 

Фраза-подарък 

...За да летиш бързо като мисълта докъдето и да било - каза той, - трябва да започнеш 

със съзнанието, че вече си пристигнал... 

Р. Бах, Джонатан Ливингстън Чайката 
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ГЛАВА 20 

MIMULUS (МИМУЛУС) 

НЕ СЕ СТРАХУВАЙ ОТ СВОЯТА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ ДА СЕ ИЗЧЕРВИШ НЕ Е 

ГРЯХ 

 

Това е лек с две свойства, защото премахва страховете от познат 

дразнител, но е и цветът на стеснителността. В действителност стеснителният 

се страхува от другите, но и от обективно безобидни неща. 

Ако мисълта за качване в асансьора или в самолета ви кара да треперите, 

ако не смеете да влезете в дом, в който има котка или куче, ако представата за 

преглед при зъболекаря или гинеколога ви кара да се чувствате зле - ето цветът, 

който ще ви вдъхне смелост Жените Mimulus се познават по тяхната очевидна 

деликатност. Те се смущават от натрапчиви миризми, светлини или шумове и 

сами изглеждат като чупливи. Наистина са изтънчени и не могат да понасят 

силни дразнители, чувстват се като че ли са направени от стъкло и се стремят да 

не влизат в контакт с каквото и да е, което би могло да ги смути. 

Стеснителността им пречи да приемат по-голямата част от нещата: избягват хора и 

ситуации, изчервяват се, при говорене се смущават и усещат, че „потъват в блато" или започват 

да заекват. Гласът им е тих, защото не искат да бъдат забелязвани, облеклото им също е 

скромно, а дори и когато е елегантно и изискано, винаги е класическо. Ако трябва да изразят 

публично някакво мнение или а разменят две думи с непознати, това може да се окаже толкова 

трудно за тях, че предпочитат да се откажат, вместо да опитат 

Този цвят е много подобен на предходния Larch и действа в добра комбинация с него, 

защото който не се осмелява да предприеме това или онова, накрая се обезверява и се чувства 

като претърпял пълен неуспех, а често страховете и стеснителността се раждат от недоверието. 

С други думи, ситуацията напомня куче, което си хапе опашката, т е. - едната емоция е резултат 

от другата, а и фактът, че двата цвята са близки по азбучен ред, за мен не е случаен. Впрочем аз 

никога не вярвам на случайността... 

Mimulus вдъхва нов кураж, но не ви отнема вашата прекрасна чувствителност, нито 

способността ви да бъдете нежни и деликатни. Всеки цвят ви помага да развиете 

възможностите, които са във вас, но не променя вашата същност - онова, което душата ви е 

избрала в момента на физическото си въплътяване, за да изживеете земния опит, който ви е 

нужен. Така че, жени Mimulus, не се страхувайте - няма да станете нахални или брутални, но ще 

можете да изживеете пълноценно вашето съществувание, без да се отказвате от контактите си с 

другите. Възможно е някои от вас да са прекъснали учението си, макар да са интелигентни и 

ученолюбиви, само поради неспособността да издържат някакъв изпит, защото се страхуват от 

преподавателите. Дали не сте се отказали и от една по-доходна работа, защото сте се чувствали 

блокирани заради това, че ще трябва да контактувате с повече хора или поради необходимостта 

да говорите публично? Кой знае още колко възможности сте пропуснали - а е могло спокойно и 

да не ги пропуснете! 

Mimulus лекува всички онези страхове, които могат да бъдат описани и по някакъв начин 

са очебийни, конкретни, докато Aspen трансформира неясните и непознатите. Разбира се, има 

случаи, при които е трудно да се установи конкретността на емоцията. Така например водата 

безспорно е нещо, което може да се докосне, но същевременно притежава и толкова 

разнообразна прототипна символика, че може да събуди неясни страхове. И по отношение на 



 62 

агорафобията
15

 смятам, че при цветотерапията не е възможно да се направят толкова точни 

разграничения - зависи от конкретния случай, защото има хора, които не са в състояние ясно да 

определят страха си, а и не искат да правят ненужни опити за „прогонване на зли духове" В 

такъв случай ще поставим в шишенцето и двата цвята - ако единият не действа, ще подейства 

другият, без значение кой от тях: важното е да се преодолее притеснението. От друга страна, 

ако съм в пустинята и съм жадна, няма да се безпокоя дали водата, която ми дават в оазиса, е 

натурална или газирана. 

В някои случаи страхът може да прерасне в ужас и тогава трябва да прибавим Rock Rose 

Накрая - не забравяйте, че жената Mimulus често има нужда и от Larch, защото в света на 

цветовете те вървят ръка за ръка. Впрочем тази, която се страхува, със сигурност е и 

обезверена. Сложете и двата цвята (ще ви се отрази добре) и не се притеснявайте за броя им - аз 

допускам до седем различни цвята във всяка приготвена комбинация. Ако са пет е по-добре, но 

няма проблем и да са повече - важното е да намерите своето съчетание. 

И самият цвят на мимулуса не се забелязва много -той е мъничък, златисто жълт с леки 

червени точици... един такъв свенлив... но същевременно е грациозен и весел; макар и да е 

крехък, изразява цялата си сила. 

Кога да взема Mimulus 

 Страхувам се от котките, от кучетата, от студа, от тъмнината, от смъртта, от рака, от 

асансьорите и лифтовете, от самолета и от парахода, от новите неща, от болестите, от 

бедността, от това да не остана сама, да се обаждам по телефона, да говоря пред хора, от 

бъдещето, от злополуките... 

 Много съм стеснителна, подиграват ми се, защото се изчервявам от нищо и аз самата 

доста се срамувам от това... и се изчервявам още повече. 

 Блокирам, когато се запознавам с нови хора - почти заеквам, обърквам се, изпадам в 

безпокойство. 

 Чувствам се по-крехка от другите, свръхчувствителна съм, не понасям силните шумове, 

миризми и светлини, побърквам се, ако някой крещи. Присъствието на другите ме изтощава - 

бих искала да живея под стъклен похлупак, който да ме предпазва от всичко. 

 Започвам да се потя при затруднения, изпити, по- особени събития; страхувам се да не 

се изложа. Дразни ме студът, грубите или прекалено импулсивни хора - тяхната самоувереност 

ме плаши, чувствам се толкова несигурна. 

 Лесно се разболявам, деликатна съм, страхувам се от доктора и от инжекциите, както и 

от всякакви болезнени изследвания. 

 Смятат, че съм чувствителна и изтънчена... Вярно е, но това прави живота ми труден. 

 Все се опитвам да отлагам, за да избегна срещите с проблемите; бъдещето ме плаши, 

живея затворена в своята черупка. 

 

С Mimulus ще преодолея всичките си страхове и ще придобия смелост и 

непринуденост, макар да остана чувствителна и изтънчена, ще мога да се усмихвам на 

живота и няма да губя повече възможности за радост, ще съм в състояние да 

предавам на другите спокойствие и сигурност. 

 

                                                 
15

 Агорафобия (гр.) - невроза, която поражда страх от открити пространства или от публичните места; страх от 

тълпата. - Б. к. 
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Фраза-подарък 

Когато омагьосаната жена придобие своята власт, тогава и само тогава тя ще има 

вътрешната сила да обърне поглед към някой друг; само тогава ще има достатъчно 

авторитет, за да срещне погледа на другия, без да отклони своя собствен. 

М. Уилямсън, Цената на една жена 
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ГЛАВА 21 

MUSTARD (ПОЛСКИ СИНАП) 

ИЗЛЕЗ ОТ ТЪМНИНАТА И НАМЕРИ РАДОСТТА. ТЯ Е ВЪТРЕ В ТЕБ 

 

„Един от онези дни е, в които меланхолията ме обзема и не ме 

напуска чак до вечерта..." пееше Орнела Ванони по мое време. Ако 

меланхолията ви трае само един ден, можете да избирате - или си я 

задръжте и си я изживейте докрай като професионалистки (защото да сте 

„средно потиснати"... е потискащо), или вземете Mustard и слънцето ще 

изгрее отново. 

Сутрин се събуждаме с усещането, че около нас има „черен облак"' 

тъжни и меланхолични сме, не можем да си дадем сметка защо е така - 

включително и поради факта, че много често няма конкретен повод. В края 

на краищата денят минава и все някак си се оправяме. Но какво става, 

когато този облак не се разсее; когато сме изпаднали в състоянието на така 

наречената ендогенна
16

 депресия и не можем да направим нищо, за да излезем от нея? 

Неуместно, а и трагично е, когато в подобни случаи всички започнат да ни говорят „Вземи се в 

ръце, направи нещо!! Какво ти липсва, какво не върви?" Там е работата, че просто не можем да 

реагираме - иначе щеше да се касае за реактивната депресия на Gentian. Всъщност нищо не ни 

липсва и дори ние самите не можем да си обясним какво не върви, фактът, че се чувстваме 

виновни за това състояние, също не ни помага. Ето защо се затваряме вкъщи, стоим на тъмно и 

изключваме телефона. В основата си това е отбранителна реакция и тя е мъдра. Каква полза 

можем да извлечем, като слушаме друг да ни казва това, което и без друго ни гложди и ни кара 

да се чувстваме зле? Криво ни е и толкоз -тъгата ни е превърнала в затворнички и не ни е казала 

къде е ключът от килията... но нека останалите бъдат така любезни да млъкнат!! С каква цел се 

опитват да ни накарат да разсъждаваме, след като около нас има само мрак? Де да можехме да 

се чувстваме добре... Безсилни сме, остава ни само да се надяваме да мине... Така е, но Mustard 

тъкмо затова е тук. 

Става въпрос за цвета на синапа и ако се замислите, ще си спомните, че една пълна 

лъжица лют синап ни кара да подскочим, дразни носа ни и очите ни сълзят. На енергийно ниво 

действието му не е точно такова, но е подобно. Отново се усмихваме, отваряме очи за 

ситуацията си и се научаваме да съжителстваме с различието на дните, ръководени от 

биологичните ритми, заради които никой ден не може да бъде еднакъв с друг. При това ние, 

жените, трябва да си уреждаме сметките с хормоните, които циркулират в тялото ни и влияят 

върху психиката ни. Коя от вас не е забелязала, че два или три дни преди началото на 

менструалния цикъл може да стане напрегната и нервна и да се кара с всички или пък да се 

трогва само при вида на слончето Дъмбо по телевизията? Не е ли класическа тази нужда от 

захарни изделия и въобще от сладкиши? Дори не се правим на изтънчени - задоволяваме се и 

със сухи бисквити, които обикновено стриваме за основа на студен сладкиш с кисело мляко... 

Тази ендогенна депресия можете да разрешите сами, ако е случайна и краткотрайна, но 

ако вече е станала хронична, съветвам ви да се консултирате със специалист Mustard все пак 

може да ви помогне, а психотерапията ще свърши останалото. Моля ви обаче да не бързате да 

взимате антидепресанти - душата ви е тази, която трябва да оздравее. Не забравяйте да 

направите и изследвания на физическо ниво, защото е възможно причина за всичко това да 

бъдат и проблеми, произтичащи от нарушена бактериална флора в червата. Всъщност 

„ендогенен" означава „който идва отвътре", така че при разглежданата депресия няма външни 

                                                 
16

 Ендогенната депресия (от гръцки „endo" - вътре и от латински  “gens" - род) произхожда от вътрешни причини 

или процеси. Обратното е екзогенна - която е следствие на външни причини. - Б. к. 
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причини, а пък съгласете се, че червата са си доста „вътрешни" Освен това, кой е казал, че 

физика и психика са отделни неща? След като четете тази книга, вече сте наясно, че не е така. 

И още нещо по въпроса: тъй като знам, че когато се намирате в това състояние, вие се 

обличате само в чудесни нюанси на черно - наситено черно, сивочерно, мишо черно, 

тъмносиво, опушено сиво, антрацит и т. н., -добре е да изясним, че тези тонове не ви помагат. 

Ако съвсем не можете да се облечете в розово или небесно синьо, от които бихте имали голяма 

полза, вържете си поне на шията цветно шалче, защото аурата ви ще страда, ако я изпълните с 

тъмнина. Знам и че в тези моменти косите ви изглеждат ужасно, но ще трябва да се погрижите 

и за тях, защото те са върху главата ви и много влияят върху настроението. Всъщност, когато 

търсим някаква промяна, често си сменяме и прическата, и цвета на косата, за да се 

почувстваме по-привлекателни и така е правилно. Затова ви съветвам да замъкнете покрусената 

си физиономия до фризьора, а ако очите ви са подути, използвайте хубави слънчеви очила, пък 

на хората обяснявайте, че имате конюнктивит. Накарайте да ви направят хубава прическа и 

маникюр, но не пропускайте и два позлатени кичура, които биха могли да бъдат две антени за 

връзка с оздравяването. Оцветете в червено ноктите си... и тъгата, атакувана по този начин, 

може и да изчезне. Когато излезете, предложете си един аперитив или лакомство в някоя 

хубава, изискана сладкарница и си купете нещо новичко за вас самите - да кажем огърлица или 

чантичка; може и да не ви послужи за нищо, но поне ще ви повдигне духа. По всяка вероятност, 

ако помогнете на Вселената, като покажете желание да се почувствате по-добре... някой Ангел 

ще помогне и на вас. 

Кога да взема Mustard 

 Чувствам се толкова тъжна и меланхолична...Ужасно е, а дори не знам защо. 

 Не успявам да разбера своето неразположение: усещам се като че ли ме е обгърнал 

облак от тъмнина, превърнал ме е в своя затворничка и не мога да се освободя. 

 Излишно е да се опитват да ме карат да разсъждавам или да реагирам. Не съм в 

състояние - напротив, става по-зле и бих искала да изчезна, за да не слушам повече нищо. 

 Това тягостно състояние ме плаши, не мога да се справя с него; душата ми е болна. 

 Имам много оплаквания: главоболие, отпадналост, бавна съм... не знам какво да правя. 

 Понякога тази депресия идва и си отива, прави каквото си иска и аз съм в нейна власт 

 В действителност не ми липсва нищо, за да бъда ведра, и се чувствам виновна за това, 

че съм толкова съсипана. 

 Нищо не ме привлича, живея като че ли съм в траур - не ме интересуват нито храната, 

нито развлеченията, а още по-малко сексът  

 Гледам тъжни филми и слушам сърцераздирателни песни. 

  

С Mustard ще намеря своята стабилност, ще победя тъмнината в себе си, като открия 

отново спокойствието и ведростта, слънцето пак ще свещи и аз ще мога да приемам 

по-нормално не само добрите, но и лошите дни. 

 

Фраза-подарък 

Ето как ще провериш дали си изпълнил мисията си на Земята. Ако си жив, не си. 

Р Бах, Илюзии 
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ГЛАВА 22 

OAK (ДЪБ)  

НЕКА ЕНЕРГИЯТА ТИ БЪДЕ СИЛА ЗА ЖИВОТ, НЕ Я ИЗЧЕРПВАЙ В 

НЕПРЕКЪСНАТА БОРБА - ТЯ ТИ Е НУЖНА 

 

Дори при произнасяне на името на дъба (Oak) се усеща мощта, силата 

и твърдостта, които се явяват характеристики на това дърво. Хората Oak са 

от онези готови да се трудят неуморно натури, които са толкова вманиачени 

на тема „дълг", че изглеждат направо като под стрес. Трудолюбиви, макар и 

не много способни, те не познават думата „почивка" Винаги са готови да 

поемат допълнителни задължения. Тяхното преимущество е, че не се 

оплакват никога, а девизът им гласи: „Дълг и работа." Жените Oak са 

необичайно издръжливи и притежават всички качества да побеждават. 

Жалко, че изживяват целия си живот като борба! 

Тези жени са немарливи към себе си до съсипия; те са тези, които - ако 

работят - се разболяват само в неделя и пак се ядосват защото е загуба на време. Не си 

позволяват възстановителни почивки, не допускат да не доведат докрай онова, което са 

започнали, а когато е завършено... има и още какво да се довършва - най-малкото онова, което 

други не са направили. Никога не биха признали, че са изморени, дори и да ги изтезавате за 

целта. Могат да ги спрат единствено колапсът или съдбоносната дископатия. Понякога - макар 

и това да звучи абсурдно - те са толкова изморени, че не успяват да спят. Ами нищо чудно, след 

като винаги са под напрежение!! 

Това да удържаш на всяка цена е твърдо поведение, но дори и да имаш благородна душа и 

силен дух, не е необходимо да превръщаш дълга в единствена цел на цялото си съществуване. 

А тези жени му се посвещават телом и духом, като пренебрегват самите себе си, чувствайки се 

незаменими. Поради това, че може да им се има доверие и са непоколебими, те са идеални за 

тези работни места, където никога няма да поискат помощ, защото не понасят да се показват 

слаби и излъчват положителна енергия над нормата. Другите знаят това... и го използват 

Външният им вид обикновено е всичко друго, но не и деликатен, и като дъба вдъхва 

усещане за сила. Никога не биха показали до каква степен прекомерното усилие ги довежда 

почти до обезкуражаване и изтощение. Те постоянно са готови да продължат напред - винаги 

напред, без никога да губят смелост! За тях често и почивките са възможност за свършване на 

някаква друга работа, никога за отпускане. 

Пол Вацлавик, един от водещите съвременни психолози, посочва голямата стойност на 

трите „П" Потенциал (или сила), Покровителство и Позволяване (т. е. - да си позволиш нещо). 

Oak изразява само потенциала, не допуска покровителство и не си позволява почивка. А аз, 

след като пиша вече толкова часове, ще си позволя да изпия чаша чай, покровителствана от 

удобството на моето любимо кресло. Силата вече я демонстрирах в три часа писане. 

Кога да взема Oak 

 Аз съм точен човек, на когото могат да се доверят - за мен работата стои над всичко, 

включително и над мен самата. 

 Казват ми, че съм неуморна... В действителност понякога съм изтощена и съсипана, но 

никога не го показвам. Какъв смисъл има да се оплакваме? 

 Упорита съм, винаги се боря, а девизът ми е: „Постоянствай и никога не се предавай!" 

 Не понасям да губя, затова воювам смело и знам, че ще постигна успех. Възхищават ми 

се заради моята вътрешна сила. 
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 Понякога съм толкова изморена, че би трябвало да рухна на леглото, а вместо това не 

мога да спя. 

 След тежък ден в службата върша и останалото вкъщи. Каквото трябва да се направи, 

се прави и толкова. Опитвам се да свърша всичко и често в два часа през нощта съм още на крак 

и гладя. 

 Казват ми, че твърде много дърпам нещата към себе си, но аз не изисквам толкова от 

другите, колкото от мен самата. Често върша и чужда работа. Ако видя нещо несвършено, правя 

го. Отпуснеш ли се - загубен си! 

 Не понасям да съм болна и за щастие се разболявам само в почивните дни. Неведнъж 

съм работила с 38° температура, но няма значение, издържам. 

 Дори и да се чувствам изтощена или нещо да ме боли, знам, че ако продължавам да 

работя, ще ми мине и без да взимам нищо. Наистина е така. Е, някои казват, че се 

пренебрегвам... 

 

С Oak  няма да загубя своята упоритост н силата си, ала ще се науча да уважавам 

себе си и своите нужди. Знам, че една висша сила ме е поддържала открай време, но 

няма повече да злоупотребявам с енергията, която ми е дала, за сметка на вътрешно 

спокойствие и релаксация; ще разбера, че животът не е постоянна борба. 

 

Фраза-подарък 

Необходимо е да отпуснем тялото, за да успеем да програмираме отново 

подсъзнанието, освободи напрежението, развържи емоциите и активизирай състоянието на 

отвореност и възприемчивост. Ти си единствената, която дава заповеди - и винаги си 

закриляна. 

Луиз Хей, Мисли на сърцето 
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ГЛАВА 23 

OLIVE (МАСЛИНА) 

КОГАТО ВСИЧКО СТАНЕ ПРЕКАЛЕНО, НЕ ТИ ОСТАВА ДРУГО, ОСВЕН ДА 

ОТСТЪПИШ: ТОВА Е НАЙ-ДОБРОТО 

 

Ако дълго време сме били Oak можем да преминем в състояние Olive. 

След продължителни изпитания и тялото, и душата ни са съсипани - вече нищо 

не може да помогне на нашата издръжливост. Чувстваме единствено нуждата 

да се спрем и да заспим, а умората е толкова подчертана, че ни кара 

действително да почувстваме, че „всичко е прекалено". Може би твърде дълго 

сме злоупотребявали със собствената си енергия. Възможно е да изпаднем в 

това състояние след дълго заболяване или след грижа за болен близък. Olive би 

могъл да бъде също и цветът на майката на многочленно семейство, което 

поглъща всичкото й време и цялата й жизнена сила. факт е, че не сме в 

състояние да положим и минимално усилие - дори обаждането по телефона или 

подреждането на масата ни се струват тежки задължения. В действителност 

запасите ни са наистина изчерпани и не ни остава друго, освен да почиваме и да се 

възстановяваме. 

Olive е свързан с принципа на възстановяването и покоя. Известно е, че след потопа се 

очаква появата на гълъба на мира... а той носи в човката си клонка от маслина. Макар че 

цветовете на Бах не действат директно на физическия аспект, те биха могли да спомогнат за 

едно по-добро възстановяване и на това ниво. Както изглежда, Olive лекува не само духа, но 

възобновява и заряда на тялото, като ни дарява състояние на покой и ни помага да приемем 

този преходен момент В края на краищата, ако не сме в състояние да вдигнем дори една чиния, 

то е, защото до такава степен сме прекалили, че сега искаме единствено почивка. 

Необходимо е да се научим да направляваме по-добре собствената си сила. Вселената е 

безкраен източник на енергия и всички можем да черпим от нея. Трябва да се научим да се 

зареждаме и от космическата енергия, и от нашия вътрешен водач, а също така (това е личен 

съвет!) и от Ангелите. Да, аз вярвам и знам, че ангелските сили са реалност, просто трябва да си 

припомним, че Ангелите съществуват и да се обърнем към тях с молба за помощ. В основата си 

възстановителният сън на Olive е начин да влезем в контакт с едно по-фино ниво. И в този 

случай обаче не сте освободени от необходимостта да проведете и лечение, може би с природни 

средства - от минералите до растенията. Чрез тях тялото ви ще влезе във форма, тъй като те ще 

спомогнат за възвръщането на равновесието във вашите органи и в нервната ви система. 

Смятам, че не е необходимо да се стига винаги до последната фаза, за да се прибягва до 

лечебните средства. Следователно помислете за Olive преди да се докарате до изнемощяване. 

Приемете го като възстановително лечение - например при разболяване поради промените във 

времето или защото сте изтощени от менструалния цикъл. Помислете и затова, че - колкото и да 

е щастлива и безпроблемна - една бременност не е разходка и винаги би било по-добре да се 

поддържате и възстановявате, отколкото да не го правите. 

Нека ви подскажа и още нещо - ако при четенето на тези страници сте започнали вече да 

се лутате в съмнения, че имате нужда от всички цветове, а сме стигнали само до двадесет и 

третия, пригответе си едно шишенце с вода от 30 мл., малко бренди, 4 капки от Rescue и 2 от 

Olive, и взимайте по 4 капки под езика всеки път, когато поискате (все пак най-малко 4 пъти на 

ден). Ще видите, че след 10-15 дни ще сте по-добре, а и съзнанието ви ще е по-бистро. Тази от 

вас, която изживява това състояние, може да забележи, че кожата й добива сивкав оттенък. 

Добре, използвайте обичайния си крем, капнете някоя и друга капка Olive.. и ми се обадете. Аз 

съм почти на 44 години и не знам какво са бръчки - но Olive знае защо е така. 
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Кога да взема Olive 

 Не мога повече, на ръба съм - или ще се спра, или ще ме спрат. 

 Чувствам се изчерпана, бих искала да изпълня за дачите си, но нямам енергия за нищо, 

изпитвам единствено нуждата да спя дълго. 

 Грижих се за баща си до края, а сега съм съкрушена, преди малко излязох от болницата, 

след преместването се чувствам като смазана, нямам сили до ри една пица да приготвя. 

 Нямам желание за нищо, толкова съм изморена - и телесно, и умствено, и душевно. 

 Чувствам само, че трябва да се презаредя, изчерпа ла съм запасите си; може би преди 

давах прекалено много, но сега вече не ми е останало нищо за никого - даже и за мен самата. 

 Да имаше какво да ми възвърне енергията от едно време!... Не мога дори и да помисля 

да направя не що приятно или забавно... очите ми просто се затварят - и толкоз. 

 Оставете ме на мира - не искам нито да виждам, нито да чувам когото и да било; 

изморена съм и желая единствено да си почивам. 

 Имам нужда от покой - прекарах ужасен период и сега трябва да възстановя силите си. 

Не ме питай те нищо... не знам какво да ви отговоря. 

 

 

С Olive ще се възродя; нова енергия и жизненост ще започнат отново да бликат в мен 

след заслужената почивка и ще разбера, че в себе си имам един неизчерпаем източник 

на енергия -моят вътрешен водач. С Olive ще намеря спокойствие. 

 

Фраза-подарък 

Колко дни прахосваш и колко енергия разпиляваш -защо не си дадеш време и не си 

направиш труда да се омиротвориш и да Ми служиш! Това е тайното решение при всякаква 

ситуация... светлината на деня е тук, но докато не отметнеш завесите, оставаш потънал в 

тъмнина... 

А. Кади, Вътрешните врати 
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ГЛАВА 24 

PINE (БЯЛ БОР) 

ДА СЕ ОСВОБОДИШ ОТ ОКОВИТЕ НА ОБВИНЕНИЕТО И ОТ ГРЕХА - ТОВА Е 

ТАЙНАТА НА ЩАСТИЕТО 

 

Госпожи и госпожици, ето един цвят, който не бива да липсва в ничия 

аптечка. Pine е цветът на тези, които живеят с чувство за вина. Не се отнася до 

вас ли? Ама изобщо не ви вярвам... И все пак, за да започнем, нека си признаем, 

че всички сме изпитвали споменатото чувство. И не само това - прекарваме 

част от живота си като се мразим, хокаме се и се наказваме, защото „не сме 

достатъчно и не сме направили достатъчно" и си приписваме цялата вина за 

нашите неудачи. Ако обаче ме уверите, че се чувствате винаги на ниво, че 

никога не се извинявате напразно, че си позволявате да правите това, което ви 

се иска и после можете да кажете: „Направих най-доброто", ще съм почти 

склонна да ви освободя от взимане на Pine Ала ако кажете, че не сте хубави, че 

сте недодялани, не сте на ниво, че не можете да направите това или онова, защото трябва първо 

да помислите за... деца, съпруг, майка, баща и т н., тогава дори и капчица от този цвят ще ви 

подейства добре. 

Когато допусне грешка, човек не си дава сметка, че след това не бива да се наказва през 

цялото си съществуване. Все пак, когато грешим, ние се учим, но дори и вината ни да е тежка, 

трябва да помислим за кармичните мотиви, които са ни тласнали да извършим съответното 

провинение. 

Изобщо, ако нещо се е случило, то е, защото е трябвало да се случи. Не е лесно обаче да се 

приеме този принцип, защото нашият морал, белязан с християнски щампи, ни е карал да 

растем с усещането, че вината е нещо непростимо. Затова не познаваме сладостта на прошката, 

а само горчивината на разкаянието, макар че Христос ни е гарантирал опрощението, простил ни 

е. В действителност ние, мили сестри, сме тези, които не си прощаваме. Започваме да не си 

прощаваме още от малки, когато сме сбъркали домашното по латински, и стигаме дотам да се 

самоупрекваме, ако сме получили удари или претърпели насилие. А усещането за неприемане, 

което изпитваме често спрямо себе си, ни кара да смятаме, че ако са ни се случили определени 

неща, причината за това е дълбоко в нас, че сме си ги заслужили, че не ни се полага нищо 

хубаво. 

Усещането, че не заслужавате нищо, ще ви доведе до подсъзнателното убеждение, че 

нямате право дори на здраве, а наказанието, което не идва от Небето, само защото добрият 

Господ има да върши по-важни неща, ще си го докарате и сами, като си причините болка. Къде 

ли? По избор - имате много области за нейната изява: главоболие, безсъние и т. н. Наред с това 

ще приемете и униженията и разочарованията като изкупления. За вас присъствието им в 

живота ви се разбира от само себе си, защото те са кръстът, който трябва да носите. Аз смятам, 

че причината да се родим на този свят не е да носим кръст, като същевременно съм убедена, че 

не сме родени случайно; надявам се и вие да поддържате тази идея. Ако все пак смятате 

обратното - сега е моментът да лекувате дълбоката си рана с Pine 

Pine се комбинира много добре с Holly - цветът на прошката, която е основа за 

позитивната промяна. Ако сами не си дадете прошка, няма да можете да простите и на другите. 

Веднъж опростили се, ще можете да разберете, че да изпитваш чувство за вина е равностойно 

на това да се мразиш. Така че съберете двата цвята и ще преобразувате своята енергия - никога 

не е прекалено късно. 

Може да се стигне до деградация на личността, до мазохизъм, до примиряване с 

нещастията и прекалените натоварвания. В по-лека форма това състояние се изразява преди 

всичко в чувство за подчиненост спрямо другите, в усещане, че им пречите, като това ви кара 
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непрекъснато да се извинявате за незначителни неща и да поставите върху целия си живот 

печат на покорство. 

Във всички случаи бедата започва от усещането за отричане, което се изживява вътрешно 

и се отразява във всички външни реакции. В работата сте толкова съвестни, че почти се 

доближавате до абсурдното, често поемате и отговорностите на другите, но не приемате дори и 

минимална похвала, защото я чувствате незаслужена и се криете зад принципа на абсолютния 

дълг. 

Можем да изпишем цяла книга по въпроса, но е достатъчно да кажем, че това е състояние, 

което краде много енергия и води до изтощаване. За щастие Pine действа, макар да е нужно да 

проявим търпение и да не очакваме, че само след няколко дни ще изчезнат психически схеми, 

които сме изграждали с години. Следователно Pine може да се взима и години наред, а ако ви 

плаши думата „години", прибавете към него и Impatiens. Ще видите как малко по малко вините 

и грешките ще останат в миналото, защото са ялови и не раждат нищо освен болка. Ще се 

научите да правите разлика между разкаяние и вина, а като простите на себе си, изкуплението 

ще придобие истинската си цена. Е, вероятно пак ще сте склонни да поемате задължения, но ще 

го правите само ако имат смисъл. Може би ще изслушвате и ще помагате на хора, които 

изживяват същото състояние, което вие вече сте преодолели. Във връзка с това бих искала да ви 

подтикна да прочетете цитираните вече книги „Цената на една жена" и „Излекувай живота си" 

Техните авторки са изпитали страданието върху себе си, преди да предадат своите послания на 

другите. По този начин се осмисля духът на жертвата - с любов и състрадание да повериш 

преживяното на страдащия и да споделиш с него силата на излекуването, която ти е помогнала. 

Така най-после ще се разкъсат въжетата, с които са ни обвързали или в които сами сме се 

омотали заради убеждението си, че не заслужаваме любов. Всички сме дъщери на един и същ 

Баща, а Той не прави разлика между своите създания. 

Представете си множеството бодливи иглички, с които е пълен борът, но си спомнете и че 

същите тези иглички украсяват това величествено дърво по време на щастливите коледни 

празници, когато всички се чувстваме добри и дишаме въздух, изпълнен с любов и опрощение. 

Кога да взема Pine 

 Извърших нещо ужасно, не бих могла никога да го забравя, нито да си го простя. За 

някои неща няма прошка. 

 Понякога се питам защо съм родена... имам усеща нето, че преча... светът няма нужда 

от мен... чувствам се излишна. 

 Животът ми е мъчителен... но явно е тежък кръстът, който трябва да нося. Не очаквам 

нищо за себе си - другите страдат още повече и трябва да мисля първо за тях. 

 Винаги се извинявам, когато се обаждам по телефона или трябва да се срещна с някого. 

Струва ми се, че му крада от времето, защото положително има да върши по-приятни неща от 

това да ме изслуша. Чувствам се някак по-нисша. 

 Винаги се питам дали съм свършила всичко както трябва. Постоянно имам усещането, 

че не правя или не давам достатъчно. Чувствам се в дълг към всичко и всички, правя много 

подаръци, но аз самата не приемам такива или изпадам в притеснение, ако ми подарят нещо. 

 Всичко в живота се плаща, нищо не получаваш даром. Грешките също се плащат 

 Заслужавам всичките си тегла, та аз сама съм си виновна за тях. Сбъркаш ли, плащаш - 

очевидно е. 

 Не успявам да си простя грешките. Никога не се чувствам на ниво. Всяка вечер 

премислям всичко онова, което съм можела да направя, но не съм направила или е имало начин 

да го направя по-добре. 

 Приятелката ми казва, че си създавам абсурдни проблеми, но аз съм педантична и 
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съзнателна, поемам и отговорностите, които не са мои, а ако някоя друга сбърка, ми се струва, 

че съм можела да направя нещо, за да го предотвратя. 

 Не съм съгласна с този, който казва: „Ако се е случило така, значи не е могло да се 

случи по друг начин." 

 Оставям да се държат зле с мен, без да се бунтувам. Изобщо не се обичам; мразя се. 

 Позволявам си много малко и мисля, че не заслужа вам нищо, дори любов. Ако имам 

връзка, която ме разочарова, вината си е моя - намерих каквото търсех и сега трябва да се 

примиря, макар и да страдам. 

 Обичам да помагам на другите - правя всичко възможно и бих се чувствала зле, ако не 

беше така, макар и да знам, че не струвам кой знае колко и едва ли мога да помогна много... 

 За себе си имам негативно мнение, не приемам по хвали или положителни оценки - аз 

съм една нула. 

 Имам тайна връзка... живея зле, чувствам се виновна... 

 

С Pine ще позная прошката, ще видя, че грешките служат, за да се учим, а не за да се 

чувстваме зле, ще проявявам разбиране към този, който изживява същото състояние. 

Знам, че Господ няма да ме накаже и ще изживея живота си като дар, защото никой 

не се ражда случайно. 

 

Фраза-подарък 

Ние, жените, не сме слаби, само се преструваме на такива. Правим го преди всичко, 

защото се страхуваме от наказанието, което ни се налага, когато посмеем да бъдем каквито 

сме в действителност. Не се обръщайте към света, за да получите помощ или за да 

потърсите своята женска идентичност, тъй като няма да откриете нито едното, нито 

другото. Светът ви презира, Господ ви обожава. 

М. Уилямсън, Цената на една жена 
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ГЛАВА 25 

RED CHESTNUT (ЧЕРВЕН КЕСТЕН) 

НИКОЙ НЕ ТИ „ПРИНАДЛЕЖИ" - ИЗПРАТИ ЛЮБОВ И МИСЛИ ВИНАГИ 

ПОЗИТИВНО 

 

Забелязвам, че различните видове кестени винаги възвръщат 

равновесието в мислите. В този случай става дума за червения кестен, който 

блести в парковете и градините на Англия, но с някой и друг екземпляр и ние 

можем да се гордеем. А сега да се върнем отново към мислите. Chestnut Bud  и 

White Chestnut са два лека, извлечени от едно и също дърво -белия конски 

кестен, - но докато първият помага на мисълта, която малко работи и трудно 

възприема (наистина, става дума за пъпка, т. е. - цветът е още незрял), то 

вторият лекува кръжащите мисли, които затлачват съзнанието ни, прекаленото 

мъдруване, което не ни позволява да се отпуснем. Към тях се прибавя Red 

Chestnut, който пък лекува лошите мисли. Това лечебно средство е подходящо за приложение, 

когато се оставим да ни завладее безпричинно безпокойство и то не за нас самите, а за други 

хора - като се започне от близките ни и се стигне до страдащите по света въобще. 

Red Chestnut илюстрира съвършено майката, тревожеща се за дъщеря си, която е на 

дискотека. Ако момичето закъснее, майката не може да заспи, но това не е достатъчно. 

Представите за грозящи опасности и злополуки непрекъснато са пред очите й. Нужда от този 

лек има и съпругата, която - докато чака мъжа си - никога не мисли за това, че превозните 

средства понякога закъсняват, а за произшествия, бърза помощ и полиция, факт е, че тези жени 

са толкова обезпокоени за благоденствието на другите, че в съзнанието си виждат единствено 

всевъзможни заплахи за своите близки. 

Ако по телевизията предават сцени, свързани с войните, с глада по света и катастрофите, 

Red Chestnut се чувстват толкова съпричастни, че плачат и ги изживяват тежко. Тъй като им е 

невъзможно да помогнат директно, ще им бъде от полза да се научат да използват мисълта си, 

за да изпращат енергия на разстояние... Това е възможно и именно жените, които изживяват 

този тип емпатия и страдат с мъката на другите, притежават и способности да лекуват и да 

насочват енергията. Не бива обаче да прекалявате и да развиете „комплекса на спасителя на 

света" Обърнете внимание на думите на Майка Тереза от Калкута, която казва: „Не всички 

могат да вършат големи неща, но всички могат да правят малки жестове на любов - всяка капка 

се прибавя към следващата и... после става море, море от любов." 

Прекомерното безпокойство се разпростира главно върху закъсненията и болестите на 

близките, но жената Red Chestnut се грижи и за децата на другите, и то не само на 

професионално ниво. Така например, когато детето ви си играе в градината, тя се безпокои 

защо не сте му сложили шапка заради слънцето или още едно пуловерче, предвид прогнозата за 

времето. 

За разлика от Chicory, при Red Chestnut този интерес не е предизвикан от задни мисли. Тя 

не иска да манипулира, за да привлече симпатия - при нея е налице истинско предразположение 

да обича цялото човечество и да изпитва искрена лю§ов към ближния. В резултат на това обаче 

може да се получи изкривяване в поведението, което да доведе до извънредна привързаност към 

другите, до прекалено тесни, поробващи връзки. Изглежда като че ли пъпната връв на Red 

Chestnut никога не е била прерязвана, а често дори е и разклонена, защото я свързва с много 

хора. Тези жени създават усещането, че живеят живота на другите като свой собствен и така... 

самите те никога не живеят. Освен това винаги намират причини да се безпокоят, защото дори и 

нещата „да вървят добре", са склонни да мислят, че можеха или биха могли да тръгнат зле. 

Red Chestnut помага да се развържат онези порочни връзки, резултат от лоши навици, 

които могат да съсипят и взаимоотношенията вътре в двойката, защото да живееш с друг човек 
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означава да извървяваш същия път, но всеки със собствените си крака, докато една твърде 

тясна, силна и прекалено обвързваща връзка е изчерпваща. А ако към това се прибави и 

дълбоко безпокойство, особено пък от страна и на двамата, връзката започва да се заплита още 

повече. 

Когато ни се случи да се почувстваме толкова силно свързани с другите, че това да 

предизвиква у нас безпокойство, то е защото връзката ни все още е на субективно и 

емоционално ниво, а би трябвало да се осъществи на духовно. Обективно погледнато ще се 

чувстваме добре заедно, ако се настроим спрямо същността на другия, а не спрямо неговите 

лични истории. Ето защо трансформираното състояние предполага да сме развили 

способностите на мисълта, защото то използва правилното ниво, правилната честота така, както 

едно радио трябва да е настроено на необходимата вълна, за да приема добре. 

Кога да взема Red Chestnut 

 Всеки път, когато синът ми излиза, се чувствам зле, гледам часовника... Ако закъснее, 

аз си представям ужасни сцени на произшествия или обири; дори и приспивателни да взема, не 

бих могла да заспя, до като не го видя да се прибере жив и здрав... Това е истински кошмар! 

 Когато някой закъснее, не мисля, че движението е натоварено или се е наложило 

отклонение, а веднага решавам, че се е случило нещо лошо и се безпокоя, докато не си дойде. 

 Вече съм убедена, че приятелката ми се впуска в опасна връзка, но тя не иска да ме 

послуша и аз страдам, като че ли съм на нейно място. Не искам да злоупотребявам с 

приятелството ни, просто съм истински разтревожена за нея. Когато по телевизията или във 

вестника видя деца, които страдат от глад, се чувствам ужасно зле. Бих искала да мога да 

направя нещо, та всички да имат необходимото и съм готова на много жертви, за да помогна на 

Земята... Като че ли долавям вълните, изпращани от всички. Чувствам се като многодетна 

майка, която иска благоденствие за всичките си деца. 

 Ако чуя от някого, че е зле, мисля за най-лошото, подтиквам го веднага да си направи 

изследвания. Напоследък какво ли не се случва!... 

 Често се безпокоя, защото виждам наоколо деца на... безотговорни майки... Не мога да 

устоя на изкушението да ги закрилям, не съм в състояние да мисля за себе си, когато съзирам 

опасност за някого. Опасна според мен може да бъде и една простуда; возене то на 

въртележката също може да бъде опасно. 

 Винаги напомням на всички да бъдат внимателни, защото имам усещането, че бедите и 

нещастията непрекъснато ни дебнат в засада. Понякога ми каз ват да не предизвиквам съдбата. 

 Дори и когато всичко върви добре, трябва да сме нащрек. Ако децата ми са на път, бих 

искала да ми се обадят веднага след като пристигнат - само за да чуя, че са пристигнали добре; 

после съм спокойна. 

 

С Red Chestnut ще открия смелостта и спокойствието, ще успея да развия 

способността да ръководя мисълта си в позитивна посока, енергията ми ще е в 

състояние да носи изцеление и спокойствие. 

 

Фраза-подарък 

Важното е, рече, ти да знаеш истината. Докато не я знаеш, докато не я разбереш 

действително, можеш само да долавяш някой откъс или парченце от нея, и то не без 

помощта на външното: машини, хора, птици. 

Но помни, че това, дето ти си невежа, не пречи на истината да бъде истинска. 

Р. Бах, Никое място не е далече 
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ГЛАВА 26 

ROCK ROSE (СКАЛНА РОЗА) 

СМЕЛОСТТА И СТРАХЪТ СА НА ВТОРО МЯСТО - СКАЧАЙ! 

 

Цветът на скалната роза (Rock Rose) е една от съставките на Rescue. Смея 

дори да твърдя, че той има съществено значение за възвръщането на 

самообладанието в моменти на опасност или ужас. Това състояние действително 

се проявява, когато се почувстваме сериозно застрашени - от качването в 

самолета до реално случващо се нещастие. Може да става дума и за заплаха във 

физически план, която не сме готови да посрещнем; изобщо, в Rock Rose 

изпадаме, когато се почувстваме в паника, когато сме в непредвидено критично 

обстоятелство. Ако е имало риск за живота ни или сме изживели нещо, което ни е 

разтърсило, защото е трябвало да усвоим някакъв урок, няма да е лесно да 

възстановим куража си или да се изложим на същата опасност Rock Rose ще ни 

дари способността да бъдем готови да посрещнем отново проблемите си и пак да влезем в 

играта. Понякога това лечебно средство развива и една почти героична смелост онази, която се 

появява в моментите на отчаяние или при бедствие. 

Този цвят редовно се използва за преодоляване на неочаквани пристъпи на паника - онова 

омразно усещане, което напълно блокира и съсипва нервната ни система, като ни пречи да 

реагираме. Често чувстваме мъчителна тежест, която ни притиска или направо стяга слънчевия 

сплит или гърлото ни. Най-остро това състояние може да се прояви под формата на 

тахикардия
17

 или обилно потене, но за щастие то е краткотрайно. С подобни проблеми обаче 

направо не може да се живее - страхът преминава в ужас, а мъката е безнадеждна. 

Rock Rose е добро лечебно средство и за тези, които страдат от нощни кошмари или за 

хора, предразположени към неврози, проблеми с надбъбречните жлези, лабилност на нервната 

система. В моментите, когато изглежда, че всичко се срутва отгоре ни, този лек възвръща 

светлината и куража, който ни е необходим за преодоляване на изправилата се пред нас 

трудност Понякога е по-добре да вземете направо Rescue, тъй като съдържа и Star of Bethlehem 

срещу шок и травми. Едното състояние е последица от или причина за другото, така че много 

пъти е по-подходящо да се използва готовата комбинация, известна вече в цял свят 

Кога да взема Rock Rose 

 Често изпадам в паника, чувствам, че се задушавам, невъзможно е да овладея тези си 

състояния. 

 Прекалих с наркотиците... нервната ми система е лабилна... лесно рухвам. 

 Какво да правя при опасност?... Изпадам в ужас. 

 Сърцето ми спира, усещам тежест в слънчевия сплит, парализирам се. 

 Имам повтарящи се кошмари, събуждам се трепереща и изпотена. 

  

С Rock Rose страхът ще се трансформира е смелост. Героинята, която е в мен, 

Богинята ще си проправи път и ще се справи и с най-екстремните ситуации. И в най-

опасните моменти ще запазя в себе си спокойствие и тишина, които ще ми позволят да бъда в 

помощ на другите и да разбера как най-добре да използвам енергиите. 

                                                 
17

 Тахикардия - ускорена сърдечна дейност. Нормалният пулс се движи в границите от 60 до 100 удара в минута. 

Тахикардията е състояние, при което пулсовата честота е над 100 удара за минута. - Б. к. 



 76 

Фраза-подарък 

Всички хора, всички случки в живота ти са в него, 

защото си ги привлякъл ти. 

Твоя работа е да решиш какво ще правиш с тях. 

Р. Бах, Илюзии 
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ГЛАВА 27 

ROCK WATER (СКАЛНА ВОДА) 

ОТКРИЙ РАДОСТТА ОТ УДОВОЛСТВИЯТА НА ЖИВОТА, ОТКАЖИ СЕ ОТ 

ТВЪРДИТЕ ПРАВИЛА И ЖИВЕЙ В ХАРМОНИЯ 

 

Rock Water не е цвят, а скална вода. Във водата, която подкопава 

твърдостта на камъка, Бах е открил лечебното средство за твърдите хора и 

перфекционистите, у които строгостта и дисциплината не оставят място за 

радостта от живота и за удоволствията... най-вече за тези на плътта. 

Желанието да бъдат пример за съвършенство води жените Rock Water 

дотам да оказват непрекъснато, алогично насилие над себе си - като 

самобичуващи се хора, които искат да си осигурят Рая със страдания и 

изкупления. Често изпитват изострен култ към тялото, който ги кара да 

посветят живота си на фитнес, спортни салони и сок от целина, а след редовното занятие по 

йога да бързат да се приберат вкъщи, за да варят какви ли не билки... Те са запалени 

вегетарианки, суровоядки, гимнастички или строги будистки, католички и т н. Изобщо, тези 

жени приемат някаква дисциплина или вяра, без да си позволят никога да нарушат правилата. 

Идеалите им са изключително високи, да си го кажем направо - догматични; те нищо не 

си прощават и убежденията, които изповядват, са толкова вкоренени в тях и непоклатими, че те 

се затрудняват да установят контакт с другите... освен ако не са последователи на същата вяра 

или начин на живот 

Една жена с такава схема на съзнанието няма нищо общо с типичните за нейния пол 

гъвкавост, възприемчивост и мекота. Понеже отрича удоволствието, понякога тя отрича и секса, 

заради което може да има и менструални проблеми или дори да си докара аменорея - все поради 

желание да отрече собствената си женственост Обикновено облича строги, печални дрехи, а в 

краен случай униформа, по която се разпознава като последователка на даден гуру или 

определен начин на мислене. А всъщност светът е толкова хубав, точно защото е разнообразен! 

Ежедневното меню от ориз и тъжни чорбички се отразяват дори и върху изражението и 

личността на жената Rock Water. Тя определено не е приятна компания, защото другите се 

чувстват упреквани, дори и ако не каже нито една дума. Нейният поглед към чашата с вино на 

едната приятелка или цигарата на другата е повече от красноречив и неодобрението й е 

очебийно. Този тип жена, с извинение, си е доста антипатична... поне аз така я преценявам, 

може би защото съм точно противоположният тип - дисциплината не е силната ми страна и 

железните правила ме дразнят. Както и да е, не вярвам, че ще обидя някоя от моите скъпи 

читателки, защото жената, която има нужда от Rock Water, се чувства почти съвършена и едва 

ли ще търси отговори сред цветовете. Толкова по-зле за нея! 

Твърдостта обаче се заплаща - онова, което мислим, става част от нас самите. Ето защо 

разрушителните неразположения, които засягат тези многострадални души, са много: от болки 

в гърба и краката до онзи обръч, който стяга главата или още по-лошо - до гвоздея, забит в 

центъра на черепа (страданието води до Рая!...). Ала най-забавното е, че жените с този характер 

са твърдо убедени, че ще стигнат до святост посредством физически упражнения или 

медитации, диети и „здравословни храни"... В действителност те си подрязват крилата, защото 

гвоздеят в средата на главата показва, че са неспособни да се свързват с космическата енергия. 

Така че наведете глава и престанете да бъдете толкова високомерни, защото не сте Бог и не 

можете да знаете какво е правилно за всеки. Самоувереността, че сте най-добрата и сте пример 

за всестранно развит човек, ще платите с физически неразположения, които се появяват 

именно, за да ви накарат да разберете, че духът не е лицемер и не може да лъже... Ама вие дали 

изобщо слушате?! Може би продължавате да мислите, че за премахването на едно смущение 

трябва да се подложите на друг вид пост и на друго пречистване, а след това да се захванете и с 
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промиване на дебелото черво и да медитирате по три часа на ден... А не смятате ли, че би ви се 

отразило добре и да се посмеете, да попеете, да изядете едно хубаво парче ябълков пай и да се 

оставите от време на време да ви повлече потокът на живота, който за щастие не се състои само 

от правила, изкупления и мъчения. Нашият Господ не е пожелал това за своите синове и още 

по-малко за своите дъщери, които са Богини, а не калугерки, над които тегне забрана да бъдат 

посещавани. Дъщерите на Господ имат задачата да закрилят и уважават Земята, а не да воюват, 

за да подчинят живота на абсурдни закони, които - неизвестно защо - колкото са по-объркани, 

претенциозни, ограничаващи и наказващи, толкова е по-сигурно, че ще спасят света?!.. 

Rock Water ще ви даде малко гъвкавост и ще откриете, че е хубаво да можете да се 

насладите на един сладолед в топла лятна нощ или да избягате от урока по йога, за да се 

излегнете на слънце, да безделничите и... толкоз. 

Кога да взема Rock Water 

 Изключителна перфекционистка съм... и съм доволна от това. 

 Ако искаме да се въздигнем духовно, не трябва да правим грешки. Съществуват 

техники, дисциплини, диети и ритуали, които трябва да се изпълняват стриктно и ако случайно 

не се придържам към тях, изпитвам голяма вина и гледам да компенсирам. На Стефановден ще 

изям само две ябълки – така ще изкупя... парчето козунак, което излапах на Коледа. 

 Аз съм заклета вегетарианка... макробиотичка
18

... пълна въздържателка съм и не 

понасям този, кой то е различен от мен и няма същите навици. 

 Смятам, че съм антипатична на мнозина. Впрочем, моето пренебрежение към този, 

който не спазва пра вила, е изписано на лицето ми... Разбира се, след като съм права, не аз съм 

тази, която трябва да се поправя. 

 Много се грижа за тялото си, правя упражнения и се подлагам на жестоки диети. Не се 

изкушавам ни кога, дори на празниците... и въпреки това страдам от различни неразположения. 

 Да, малко съм скована, моята сексуалност не ме интересува особено. Имам 

менструални проблеми. Духовността означава отричане от много материални удоволствия и аз 

съм готова на всичко, за да се извися духовно. 

 Моите идеали са много високи и заслужават лишени ята, на които се подлагам. Ако 

човек се съобразява с правилата, всичко си върви както трябва. Не обичам да се забавлявам - 

така бих загубила ценно време. 

С Rock Water  ще успея да намаля своята скованост, ще открия, че истинският 

начин да се развиваш е да се влееш в течението на живота; ще приема да бъда земно 

същество, което трябва да изживее и удоволствието от чувствата, ще мога да бъда 

водач на този, който има нужда да въведе дисциплина и идеали в собствения си живот, но ще се 

науча да уважавам свободата на всеки, както и моите собствени жизнени потребности. 

Фраза-подарък 

Следвай течението, не оказвай съпротива! Когато усетиш, че промяната е необходима, 

постарай се да не се опитваш да й се противопоставяш. 

Бъди много гъвкава. Остани отворена и никога не възприемай поведение от типа: „ Това, 

което беше добро за моите родители, е добро и за мен..." Новото не влиза в стария калъп. 

Този процес може да се осъществи по съвсем естествен начин, без стрес и без напрежение; 

толкова е просто: отпусни се, излегни се и почувствай, че се променяш и се развиваш със 

същата естественост, с която дишаш... 

А. Кади, Вътрешните врати 

                                                 
18

 Макробиотика (гр.) - наука как да се доживее дълбока старост. - Б. к. 



 79 

ГЛАВА 28 

SCLERANTHUS (ЕДНОГОДИШНА ХРУЩЯЛКА) 

ВЪЛШЕБНА ДУМА? НЕВЪЗМОЖЕН СЪН? НЕ, РАВНОВЕСИЕТО НЕ Е 

УТОПИЯ- ТО Е БЛАГОДЕНСТВИЕ! 

 

Вашата несигурност е толкова подчертана, че се изявява и във физически 

план - чрез световъртеж, замайване и смущения в равновесието, при това до 

такава степен, че завоите по шосето или пътуването с кораб ви карат да си 

изповръщате червата. Добре... не, всъщност зле, - но Scleranthus ще ви помогне 

да намерите отново не само външното, но и вътрешното равновесие, като 

премахне нерешителността и несигурността, които ви тормозят и ви карат да 

се чувствате цял живот като в люлка. 

Вие сте от онези жени, които ако трябва да купят блузка, прекарват с 

часове в съмнение, защото не могат да преценят кой цвят и модел им подхожда, но не по-малко 

умуват и дали е по-добре да приготвят супа или ястие с ориз. За разлика от приятелките ви 

Cerato, гледайте все пак да не измъчвате другите с досадно искане на съвети. Вашата дилема е 

като тази на Хамлет- „Да бъдеш или да не бъдеш" - това ви е проблемът 

Настроението ви скача непрекъснато от точката на еуфория до изпадането в депресия, т е. 

вие сте циклотимни
19

, а колебанията ви се изявяват и на физическо ниво - сменят се невероятни 

преяждания с периоди на пълна липса на апетит, разстройство със запек, високо и ниско кръвно 

налягане играят на пинг-понг в организма ви, а безсънието се редува с изпадане в някаква сънна 

полу-кома. Често ви смятат за хора, на които не може да се има доверие, но не защото наистина 

сте такива, а тъй като непрекъснато променяте идеите и мнението си. Не е лесно да се предвиди 

как ще се чувствате след два часа и е немислимо при това положение да се предприеме нещо с 

ваше участие... все едно какво, да кажем някаква обществена дейност До какъв ли риск би 

довело това! 

Разбира се, не живеете добре. А ако трябва да работите на смени, положението става още 

по-тежко... Затова ще ви разкрия една тайна: Scleranthus, Walnut и Agrimony в едно шишенце ще 

ви бъдат от голяма полза - примерно при пътуване, което е свързано с промени в часовото 

време. Този лек се отнася за всички, не само за посестримите по колебливост. 

Scleranthus е отлично средство за преодоляване на гаденето, следователно е подходящ за 

първите месеци на бременност, но и при прилошаване в колата, кораба или в менструалния 

период. А способността на този цвят да дарява благотворна и хармонизираща енергия го прави 

прекрасен лек и за критическата възраст, каквато е менопаузата, характеризираща се с внезапни 

топли и студени вълни и чувство за празнота. Колкото до промените в настроението... знаем, че 

развихрилите се хормони се държат като луди, проклети дяволчета, но Scleranthus ги прави по-

малко проблематични, а нас - по-малко напрегнати и неспокойни. 

Нестабилността на този тип жена може да бъде пречка за определяне на диагнозата, тъй 

като тя не може да уточни симптомите; така стоят нещата. А пък и жената Scleranthus е толкова 

многообразна! Прилича на шлифован диамант с хиляди нюанси, но когато е в дисхармония, 

може да се удави в класическата капка вода... Ето защо във водата е добре да се капне от 

споменатия лек и... готово - тази жена ще си възвърне способността да разграничава, няма 

повече да се тормози от съмнения и когато вземе решение, ще бъде правилното и 

окончателното. 

 

                                                 
19

 Циклотимни - т. е. с характеристиките на циклотимия (душевно разстройство, при което има редуване на мания 

и депресия). - Б. к. 
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Кога да взема Scleranthus 

 Често се измъчвам от нерешителност и съмнения - толкова съм несигурна, че дори 

поръчването на сладолед за мен се превръща в проблем. 

 Разкъсвам се между две възможности, опитвам се да разбера коя е по-добрата... но после 

веднага се разкайвам, че съм пропуснала другата. Затова за мен смятат, че не вдъхвам доверие. 

 Често сменям мнения, настроения, приятелства и т. н. Непрекъснато имам усещането, че 

съм в движеща се люлка, никога не успявам да се почувствам в мир с избора си и със своите 

решения. 

 И на физическо ниво състоянието ми е променливо, на приливи и отливи - ту съм добре, 

ту съм зле. 

 Страдам от смущения в равновесието: замайвания, гадене, световъртеж, скокове на 

кръвното налягане. 

 Когато изпадам в съмнения, никога не искам съвет, но се измъчвам. Често се чувствам 

непоследователна. 

 И в разговорите скачам от тема на тема и заради тази моя липса на равновесие губя 

време и приятелства... след това се чувствам зле и плача. 

 

Със Scleranthus ще намеря отново равновесие, способност да взимам решения, ще бъда 

гъвкава и всестранна, ще мога постоянно да насочвам живота си, постигайки 

решителност и хармония. 

 

Фраза-подарък 

Ала имаше нещо, което малкият принц не се решаваше да си признае - то беше, че той 

съжаляваше за тая благословена планета най-много заради хиляда четиристотин и 

четирийсетте слънчеви залези през двайсетте и четири часа... 

А. Дьо Сент-Екзюпери, Малкият принц 
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ГЛАВА 29 

STAR OF BETHLEHEM (ВИТЛЕЕМСКА ЗВЕЗДА) 

УСПОКОЙ СВОИТЕ СТРАДАНИЯ, ВЪРНИ СЕ КЪМ ЖИВОТА! 

 

Преди няколко глави, когато говорих за Rescue, споменах, че в него се 

съдържа Star of Bethlehem. За тези, които имат представа от хомеопатия ще 

кажа, че това е Arnica-та в терапията на Бах, защото Star of Bethlehem, както 

самият му откривател твърди, е „утешителят на душата". Шок и травми - 

както физически, така и психически - с него се преодоляват по-добре. 

Стопяват се и онези болезнени натрупвания, които вече от години са 

„втвърдени" и до момента не са могли да бъдат разсеяни, а са причинили 

енергиен застой и пречат на нормалното развитие на съществуванието. 

Понякога мислим, че сме превъзмогнали едно лошо преживяване, а 

всъщност само сме го преместили; можем да си го представим като голям камък или кълбо от 

възли, които се местят в нас насам-натам, предизвиквайки понякога физическа болка, а друг път 

морално терзание. Чувстваме се изтощени и безсилни и макар че е минало време и 

преживяването вече се е замъглило, болката и страданието все още са в нас. 

Когато сме се докарали до това състояние, ние сме много по-слаби и по-трудно се 

поддаваме на лечение. Ето защо Star of Bethlehem има ключова роля в разглежданата терапия и 

поради това е съставка от лечебното средство за спешна помощ. Не можем да си спестим 

болезнените ц травматични преживявания, на които ни подлага Животът, но е в наша власт да 

предотвратим това да се превърне в присъда, отключваща истинска верижна реакция: 

неразположение - болест - психическо разстройство. Душата ни получава утеха - имаме право 

на това, макар и в момента на блокирането да ни се струва, че нищо не може да ни успокои. 

Въпреки всичко трябва да вземаме този лек, защото той ще подейства и на минали травми -дори 

и да възприемаме причинилите ги събития като нещо, което се губи сред спомените от 

детството. Впрочем травмата на раждането е обща за всички ни и това е неизбежно, а и тя не 

бива да се подценява. Разбира се, тази травма не трябва да се превръща в причина за 

прекаляване с този лек. 

Твърде често чувам от цветотерапевти, че предписват Star of Bethlehem още при първите 

оплаквания, но трябва да се внимава за реакцията, която това средство предизвиква. Ефектът 

„размразяване", който има Star of Bethlehem, действително може да помогне при 

преодоляването на труден момент. Понякога обаче става дума само за една сълза, която 

пречиства и се отразява добре, докато друг път страданието и плачът траят дълго и са по-силни. 

Ето защо мисля, че е необходима известна доза чувствителност и интуиция, преди да се вземе 

решение дали е дошло или не времето за Star of Bethlehem. Ако пред мен стои момиче, което е 

моментно потиснато или разтревожено поради промяна на работата, на състоянието или заради 

нещо друго, не смятам, че трябва веднага да се прибегне към „търсенето на загубената травма". 

За всяко нещо си има подходящ момент и думите на Бах, че методът е прост, не означават, че 

трябва да го опростяваме допълнително. Щом лекът утешава душата, трябва и да преценим кога 

да го дадем. Потопете се в тишина и попитайте своята душа - тя знае. Поискайте от Богинята 

или Ангелите да ви изпратят знак, може би послание, което да прилича на звезда... и така да 

разберете, че сте на прав път 

Кога да взема Star of Bethlehem 

 Чувствам се тъжна, нещастна - имах тежки моменти в живота си, много разочарования. 

 Чувствам се толкова уморена и блокирана, че енергията и жизнеността на другите ме 

изумява. 

 Не усещам в мен да тече енергията; хората казват, че съм като упоена. 
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 Преживях тежка травма. 

 Още съм много уплашена от всичко онова, което ми се случи. 

 Не се страхувам, но съм натъжена, нищо не може да ме утеши, не намирам отговори в 

себе си. 

 Подложих се на сеанси, които да ми припомнят моето минало и сега се чувствам още 

по-зле от преди. 

 Менструациите са за мен един месечен шок... болки, проблеми... 

 Получих ужасна новина; гледах травмиращ филм; паднах. 

 Загубих близък за мен човек. Често ми се плаче. 

 Болката се завръща в съзнанието ми, не успявам да забравя тежките преживявания от 

детството. 

 

Със Star of Bethlehem ще развия своята вътрешна сила, която ще е в състояние да 

утеши мъката ми и да ме освободи от миналото, ще придобия отново достатъчно 

енергия, за да преодолея мрачните мигове, ще мога да възстановя своята енергийна 

система и ще излекувам душата си. 

 

Фраза-подарък 

Не съществува проблем, който да не ти носи подарък. 

Търсиш проблемите, защото имаш нужда от техните дарове. 

Р. Бах, Илюзии 
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ГЛАВА 30 

SWEET CHESTNUT (СЛАДЪК КЕСТЕН) 

МОЖЕШ ДА ЛЕТИШ СЕГА! КЪМ НЕБЕТО, КЪМ СВЕТЛИНАТА, КЪМ 

ЛЮБОВТА 

 

Star of Bethlehem утешава душата, но жената, която има нужда от Sweet 

Chestnut, вече не знае къде ли е сложила тази душа - до такава степен страда, 

толкова е отчаяна и самотна. Струва й се, че и Господ я е изоставил, а 

болката й е тъй тиха и дълбока, че хората около нея дори не я забелязват. 

Това е тъмната нощ на душата - дупката, тунелът, от който или 

излизаме, или стоим в началото му. Често този момент е предвестник на 

една голяма вътрешна промяна, ако не и направо на духовна еволюция, 

която ще можем да определим без колебание като начало. Ала когато все още се намираме във 

фазата на объркването, наистина е трудно, тъй като това е вероятно един от най-напрегнатите 

негативни моменти. Чувстваме се като притиснати към стената, не забелязваме никаква 

светлина, която би могла да разведри душата ни и макар да се твърди, че когато страданието е 

максимално, човек е по-близо до Бога, ни е трудно да го повярваме... 

Много често - ако не сме захвърлили интуицията и чувствителността си - можем да си 

дадем сметка, че това е един особен момент, миг на преход... но независимо о това чувстваме, 

че сме на границата. Усещането, че с какавида ще се превърнем в пеперуда не облекчава 

болката, а междувременно и в гърлото ни е заседнала буца и ни стяга. Обзема ни чувство за 

празнота, а надеждата, че ще излезем от този тунел, е мъглява. Външно не показваме какво ни е, 

макар и да се питаме как ще можем да издържим по-нататък. Но можем, продължаваме нататък, 

а в преодоляването на стената от празнота и в тишината откриваме себе си. 

Sweet Chestnut е цвят, чиято диагноза трудно се поставя, особено отвън, но не е 

невъзможно да разберем и сами кога сме стигнали до този предел на силите си. Не мислим за 

самоубийство, както при Cherry Plum, издържаме и берем плодовете на това устояване; 

виждаме, че животът ни се променя, че се откриват нови хоризонти и същевременно се 

връщаме отново към вярата - при това с още по-голяма сила, тъй като вече преживяното ни е 

дадено от Господ. Пътят беше мъчителен, но целта си заслужаваше. 

Помислете сега за символиката на цветовете на сладкия кестен (Sweet Chestnut), които 

приличат на позлатени фойерверки - една експлозия от радост, едно слънце или едно въртящо 

се колело с ракети, което възвръща в нас радостта да живеем. 

Кога да взема Sweet Chestnut 

 Не виждам изход, чувствам се в дупка и не знам как да изляза от нея. 

 Чувствам, че нещо се случва... ала съм зле и е ужасно. 

 Страданието ми е глухо и другите дори не разбират колко зле се чувствам... струва ми 

се, че всичко и всички са ме изоставили. И Господ ли ме е забравил? 

 Отчаяна съм, не знам как ще се оправя, но дори и изобщо да успея, ще мога ли вече да 

бъда себе си... 

 Не е възможно да страдам толкова много... трябва да има някаква причина. Ако има 

нещо да се случва, по-добре да се случи бързо - не издържам повече. 

 Загубих се... на предела на възможностите си съм... в черна дупка съм... душата ми тъне 

в тотална тъмнина... само чудо може да ми помогне. 

 След всичко онова, което ми се случи, съм в най- черната си криза. Ще мога ли да 
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изляза от нея? 

 

Със Sweet Chestnut  ще си дам сметка, че преживяната болка ми е донесла нова 

съзнателност, ще разбера, че съм направила голям скок в еволюцията си, ще видя 

светлината след мрака, ще разтворя крилете си, след като съм била в летаргия... ще 

открия наистина Богинята в мен и - променена - ще мога да продължа да изпълнявам 

призванието си, ще крача по своя път с по-висок дух. 

 

Фраза-подарък 

Загубихме ли ключа от нашия дом? Навън ли живеем, пред вратата? Не трябва да 

оставаме навън, а да мислим и да растем, нужно е да намерим отново ключа... той е вътре в 

нас. 

Спомни си очите на някой, който те е обичал, и не забравяй клеймото, оставено в 

душата ти, носи го винаги със себе си като знак за признанието на една жена, отворила 

сърцето си и позволила му да страда - за самата себе си и за него. 

М. Уилямсън, Цената на една жена 
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ГЛАВА 31 

VERVIAN (ВЪРБИНКА) 

БЪДИ ВИНАГИ ТОВА, КОЕТО СИ -ЖИВЕЙ СОБСТВЕНИЯ СИ ЖИВОТ 

 

Усърдни и ентусиастки, често стигащи до крайност, те водят тълпата; на 

барикадите размахват знамето, защитават свещения огън в сърцето... Какъв 

изпълнен със страсти характер! 

Жените Vervian наистина са особени. И когато се борят, и когато налагат 

твърдо мнението си, те го правят, защото имат идеал, който ги води - но за 

съжаление поведението им, пренебрегващо правилата, ги определя като 

„фанатички". Става дума за онези жени - сред които поставям и себе си, - дето 

биха искали да споделят с целия свят онова, което им харесва и което според 

тях води до благоденствие... или най-малкото желаят да го споделят с 

приятелките си, със своите сестри. Аз самата, като виждам колко е часът, си 

давам сметка, че по това време нямаше да съм пред екрана на компютъра, а заспала в леглото, 

ако не беше голямата ми любов към Бах и неговите вълшебни цветове. Нямаше и да съм над 

третата книга по темата, ако не исках да убедя всички вас колко добре действат, колко полезни 

и удивителни са тези лечебни средства. Все пак, откакто взимам Vervian, се научих да бъда по-

толерантна към тези, които не са такива ентусиасти като мен. Разбира се, не харесвам 

равнодушните, но не си създавам проблеми поради това, че те остават настрана. Вървя напред 

по своя път с големи крачки - никога мълчаливо и с наведена глава. 

Все пак споделям идеята, че „ако целият свят би бил позитивен Vervian... щеше да бъде 

един голям хубав свят" Неуморни и пълни с енергия (когато не я разхищават), 

преподавателките Vervian - онези „по призвание" - могат да предават на другите ентусиазъм и 

радост и са истинска благословия за учениците. Вярвам, че тях все още ги има. Много от тези 

жени защитават слабите и потиснатите, не понасят несправедливостта и се жертват за каузата - 

как такива лъвици да не бъдат обичани страстно? Да, вярно е, прекаляваме, дори сме и 

недисциплинирани, не си стоим на мястото, не притежаваме вежливостта на Mimulus или 

сдържаността на Water Violet, но имаме голям заряд от любов и искреност, винаги сме на 

разположение за всичко, нямаме предубеждения и живеем в хармония с универсалните 

принципи на братството и любовта. 

Вечер сме скапани от работа, но, разбира се, умората не ни плаши; понякога и в съня си - 

който ни се струва прахосване на време - сме напрегнати, защото продължаваме да изпитваме в 

себе си онази, както аз я наричам, справедлива настървеност. Всъщност, драги жени, ако не 

бяхме ние, равноправието между половете щяхте само да го сънувате... Кой се бореше за вас? 

Някоя суперзвезда от телевизията или онези посестрими от политическите среди, които - 

веднъж добрали се до креслото - придобиваха всички характеристики на мъжете? Не, не искаме 

такава власт Ние сме харизматични водачи - лидери, следвани с доверие, защото идеалът е този, 

който ни кара да ви стимулираме, а не жаждата за власт; сгъваме се на четири, пък и на осем, 

само и само да постигнем някакъв отговор. Е, когато отговор не идва и ако и увличането на 

последователи не действа... просто рухваме. Тогава - ако енергията си е отишла, а не сме успели 

да пласираме идеята - усещаме стреса и ставаме мишена на един феномен, наричан „откатен 

удар". Изпадаме в състояние на раздразнение, нервни и напрегнати сме, но все така 

неудържими и често продължаваме в същата посока, без да сме докрай убедени, че всеки може 

да прави своя избор. 

Трябва да се научим да имаме търпение и да разбираме, че всеки има и намира своя път и 

че когато ученикът е готов, идва и учителят. Трябва да осъзнаем, че личният ни пример и 

нашата вътрешна убеденост са достатъчен стимул за другите. Така ще престанем да 

злоупотребяваме със своята харизматичност, а ще бъдем търсени и ще ни се възхищават заради 
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енергията, която излъчваме -енергия на хората, които имат право... 

От казаното става съвсем ясно, че обожавам Vervian - защото обичам и самата себе си. 

Какво лошо има в това? Възможно е да не съм в състояние да открия дефекти в този тип 

личност - намерете ги вие и после ме уведомете... естествено, с нужните аргументи. Сега просто 

изпращам една голяма прегръдка на прекрасните Върбинки -онези, които вече знаят, че 

Богинята е в тях. 

Колкото до самото растение, нека ви кажа, че и в цвета на Vervian има нещо прекалено - 

стеблото е твърде високо за това изникващо малко цветче. 

Кога да взема Vervian 

 Ако се пристрастя към една идея, искам да повлека всички останали със себе си. 

 Имам идеал, в който вярвам, ентусиазирана съм и понякога прекалявам, но е така 

именно защото вярвам. Правя всичко възможно, за да убедя околните. 

 Понякога съм толкова изморена... изчерпвам се, до като привлека последователи... 

после се сривам - направо падам като талпа. 

 Имам много енергия, но знам, че я разхищавам. Очаквам и другите да имат моя 

ентусиазъм... после чувам, че ме наричат „фанатичка". 

 Непрекъснато действам на високи обороти, блъскам се, суетя се - когато вярваш в 

нещо, нямаш работно време. 

 Често съм нервна, напрегната, боли ме гърбът, кръвното ми предизвиква безсъние. 

Като че ли съм пълна с настървение или огън. 

 Идеалистка съм, знаменосец на нови идеи; чувствам, че съм създадена за мисионер. 

 Не понасям произвола и несправедливостите и съм готова да се боря срещу тях. Не се 

отдръпвам - ако трябва да застана отпред, имам необходимата сме лост да го сторя. 

 Казват ми, че злоупотребявам с другите, че съм крайна в действията си, с които 

убеждавам и привличам последователи, но не постъпвам така от лоши чувства - ако нещо има 

добър ефект и въобще е добро, защо да не го направя достояние на всички? 

 Споря разпалено, говоря силно и когато се появя някъде... се чува. 

 

С Vervian ще бъда жив пример за своя идеал, ще мога да приемам този, който не мисли 

като мен, ще използвам по-добре енергията си, вътрешният ми огън няма да изгаря, а 

ще се превърне в светлина и топлина за всички; със своя дух ще бъда вдъхновение за другите. 

 

Фраза-подарък 

Никога не те спохожда желание, без да те споходи 

и силата, с която да го осъществиш. 

Но все пак може да се наложи и да се потрудиш. 

Р. Бах, Илюзии 
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ГЛАВА 32 

VINE (ЛОЗA) 

НАМЕРИ ОТНОВО НЕЖНОСТТА В СЕБЕ СИ 

 

Това е цвят за тези от вас, които имат смелостта да признаят силата и 

деспотизма си. Жената Vine е силна и смела личност, но често се оставя да бъде 

изкушена да се възползва от доверието на другите. Понякога е тиранична, но в 

една жена тази дисхармония може да бъде скрита добре или завоалирана от 

способността й да оказва въздействие. Властна, но и способна, тя например е 

онази майка, която изисква абсолютно подчинение - ако не на заповедите й, то 

на правилата, които е определила и които не се обсъждат. 

Тази твърдост често е насочена към самите Vine и не случайно се изразява 

и във физически план. В последните години се появяват личности от този вид, 

които - вместо да се чувстват в хармония със своята женска роля - искат да заемат мястото на 

мъжете. Мнозина се възхищават на жените Vine, но ако разгледаме закона за полярността, 

трябва да си дадем сметка, че сме родени, за да изразим цялата си женственост така, както 

скъпите мъже би трябвало да изразяват своята мъжественост. Не възхвалявам, разбира се, 

времената на боздугана, нито съм антифеминистка, но разбрах, че всеки е роден с пол, който 

има характерни начини за изява и притежава своя специфична роля. Ето защо не бива да се 

воюва, за да се отнеме мястото на другия, тъй като е налице равновесие, което трябва да се 

уважава. Ако не приемем нашия начин на съществувание, се раждат конфликти и се 

превръщаме в хибриди - като онези плодове, получени от странни присаждания, които може би 

са красиви на външен вид, но са лишени от вкус или аромат. 

Казвам това, за да изясня, че като приемаме нежната и чувствителна част от нас самите, 

успяваме да постигнем контакт със своята душа, докато жените Vine са втвърдили душите си, 

защото искат власт Но властта може да бъде най-различна - съществува такава, изразяваща се в 

авторитаризъм, а има и вътрешна власт, сила, която е нашата божествена искра. 

Надарени със силни амбиции, тласкани към успеха от една свръхсилна воля или 

притежаващи способността да всяват ужас в другите (коя от вас не е имала такава 

преподавателка по математика или латински?), тези жени почти никога не изпадат в кризи, но 

ако се случи, то е защото не са автентични Vine, а имат само някоя от нейните характеристики. 

И наистина, може и да се окаже, че някоя Centaury - припомням, че тя е слугинчето - притежава 

отделни черти от личността Vine и реагира според обстановката и контекста, в които се намира: 

ако вкъщи е „изтривалката" на семейството, може би в работата си дава изблик на желанието си 

да командва или обратно. 

Жените Vine смятат, че винаги имат право и дори и да не изразяват с думи собственото си 

убеждение, то се проявява в езика на тялото или чрез клинични симптоми от рода на високо 

кръвно налягане, склероза на съдовете, подагра. И външният им вид е строг Тези жени са 

способни да се хвърлят в действия по време на ситуации, изискващи спешна помощ и 

положително не скачат върху масата, ако на село видят мишка. Те обаче не се решават да 

вдигнат ръка и да набият децата си, за да ги „вкарат в правия път", тъй като разчитат на факта, 

че всички хора се страхуват от тях. 

Този начин на живот води до отдалечаване от собствения Висш Аз. И наистина, Vine няма 

желание да слуша съветите на околните и не се съобразява с никого. Често тя смята, че другите 

жени са слаби, отчита чувствителността като липса на разум, не допуска възможността да бъде 

несигурна или нерешителна и взима решения вместо другите. Както вече казах, всичко това 

може да бъде много добре замаскирано, защото се знае, че никой мъж например не би искал да 

се ожени за генерал на армия. В тези случаи студенината се прикрива със сдържаност, 

твърдостта изглежда като дисциплина, но в подходящия момент ноктите ще се покажат и малко 
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по малко борбата за власт ще излезе на преден план. Дори и на пръв поглед да не е явно, тя 

носи (така да се каже) панталоните в семейството. Неслучайно Vine си намира слаб другар, за да 

го отглежда, нагрубява, командва и най-вече да се чувства негова заместник-майка и 

възпитателка... 

Взимането на цвета на лозата стабилизира отново контакта ви с вътрешния водач. Разбира 

се, от това няма да загубите смелостта и решителността си, но ще се научите да слушате и 

уважавате околните, ще използвате силата като вълшебна пръчица, а не като тояга. Може да 

станете прекрасни водещи и организаторки, защото способностите ви са налице, но и ще 

влезете в хармония с желанията и възможностите на другите. 

Кога да взема Vine 

 Макар и добре да го прикривам, бих искала всички да се държат както аз кажа. 

 Аз не искам винаги да имам право... аз просто винаги имам право. 

 Силна съм, не се страхувам, сигурна съм в себе си... главата ми е на мястото си. 

 Не слушам никого - но от другите изисквам послушание. 

 Неотстъпчива ли съм? Ами то така и трябва - не щата следва да се правят по определен 

начин... най-добре по моя начин. Впрочем аз имам доверие само на себе си. 

 Чувствам се по-добра от другите, не допускам слабости, твърда и силна съм. 

 В моята къща има правила, които никой не нарушава... или си плаща, ако го направи. 

 Знам, че съм прекрасна организаторка, а околните трябва да са като на пружини... 

 За определени неща дори не се и спори: така е и точка по въпроса... Казват ми, че 

злоупотребявам с властта си. Е, добре - трябва да призная, че властта ми харесва. 

 Много съм амбициозна, обожавам да градя кариера, възхищавам се на онези, които 

постигат върха. 

 Имам много симптоми на втвърдяване: стомахът ми е запечен, кръвното ми е високо... а 

иначе съм нечувствителна като парче стомана и не се огъвам пред нищо. 

 Моята воля е желязна, винаги съм нащрек. Ако не съм аз, течението би отнесло всичко. 

Владея ситуациите. 

 

С Vine ще развия разбиране и великодушие към другите, ще мога да бъда по-малко 

твърда както с останалите, така и със себе си, ще се науча да слушам и сърцето, а не 

само главата си, ще бъда добър водач, но като взимам предвид и мнението на другите, 

енергията ми ще се превърне от господарка в съмишленичка. 

 

Фраза-подарък 

Поеми дълбоко дъх и се откажи от всяка съпротива. 

Луиз Хей, Мисли на сърцето 
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ГЛАВА 33 

WALNUT (ОРЕХ) 

ЗА ДА ПРОМЕНИШ ЖИВОТА СИ 

 

Под магическото дърво на Ореха са се провеждали сборища на 

магьосниците - но вие си избийте от главата образа на зловредната вещица. 

Нека помислим за магьосницата-лечителка, за тази, която умее да приготвя 

отвари и настойки от билки. Така ще приемем по-лесно факта, че дълбоко в 

себе си всички сме малко магьосници. Този цвят притежава толкова свойства, 

че доктор Бах не е могъл да не разбере, че е вълшебен. 

Нека разгледаме приложенията му едно по едно. Всъщност Walnut ни 

подготвя за моментите на промяна и ни приспособява към тях, независимо 

дали са позитивни или не. А колко много са те в живота ни! Отбиването, 

училището, друго училище и още едно, пубертетът, първата менструация, работни места, които 

се променят, годеници и съпрузи, които се редуват, бременности и раждания, разводи и 

пенсиониране, менопауза... Да продължавам ли? В тези моменти цветът ни подкрепя, но ни 

помага и когато знаем какво бихме искали да направим със самите себе си, както и когато се 

оставяме да ни повлияят външни фактори или други хора. Една прекалена чувствителност ни 

кара да се отказваме от онова решение, което вече сме взели вътре в себе си. Понякога имаме 

дори усещането, че сме в нечия власт, чувстваме се като оплетени с невидими нишки, които ни 

държат в плен и не знаем как да се освободим. Бах е приписал на този цвят силата „да чупи 

оковите" Следователно, ако се намирате в такъв момент от живота си, в който нещо се променя, 

не се страхувайте да го вземете и ще се почувствате освен всичко друго и енергийно защитени. 

Действително - той пази и подсилва аурата или енергийното поле. А това се оказва много 

полезно за някои от нас, които имат усещането, че са като попивателни и абсорбират всичко, 

което идва насреща им от другите. Жалко, че обикновено поемаме най-лошото - негативността 

и болката. Без да отнема съпричастието и чувствителността ни, Walnut предотвратява 

въвличането ни повече от необходимото, като прави енергията ни по-стабилна и по-силна. А 

ако ви се налага да свършите някаква работа, при която сте в контакт с повече хора, приемането 

му е направо наложително. Ако пък се подлагате на терапия или провеждате лечение, 

взимането му е вече задължително. 

Walnut изразява цялата потенция на свободата, не поставя граници при промяната на 

ситуациите и ни помага да плаваме с издути платна, като държи здраво вместо нас кормилото. 

И накрая, ако случайно решите да отидете на гледачка на карти, за да разберете дали във 

вас се е натрупала негативност и дали някой ви е урочасал, или пък мислите, че сте предмет на 

завист и ревност - спестете си парите и вземете едно шишенце с Walnut. Това е само въпрос на 

енергиен баланс. Колкото до символиката на ореха, смятам, че неговата черупка е като 

предпазен щит и че двете ядки изглеждат като полукълбата на мозъка... Дори само това трябва 

да ни накара да се замислим! 

Кога да взема Walnut 

 Знам какво ще ми се отрази добре... знам къде бих искала да отида... но се влияя от 

другите. 

 Лесно се оставям да бъда убедена и отклонена от моите усещания. Повлиявам се, макар 

че целите ми са ясни. 

 Намирам се в деликатен момент от живота си, защото настъпват промени. 

 Намирам се в критичен период - труден, нов... бременна съм... в менопауза съм... 

сменям си къщата, излизам в пенсия... женя се... разделям се... отивам в чужбина и т. н. 
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 Усещам се като във властта на нещо, което не мога да определя. Не се чувствам 

свободна да действам както бих искала, защото има някой или нещо, което ме възпира. 

 Струва ми се, че върху ми тегнат уроки, имам чувството, че съм в плен на някаква 

негативна сила... Дали не са ми направили „магия"? 

 Толкова съм чувствителна, че приемам негативни те енергии от другите. Ако някой 

човек е зле, и аз ставам зле и затова имам нужда да се предпазвам от външни влияния. 

 Усещам се съсипана след разговор с някои хора, на определени места се чувствам зле, 

трябва да предпазвам слънчевия си сплит 

 Не мога да разбера... разведена съм от три години и все още се чувствам във властта на 

бившия си съпруг 

 От прекалено дълго време търпя една непоносима ситуация, чувствам се като 

затворник, но не мога да се освободя... осъзнавам, че трябва да намеря решение, но е трудно. 

 Искам да променя работата си, живота си, начина си на действие... но срещам 

съпротива. Имам нужда от решителен тласък, за да го направя. 

 Всеки ден съм в контакт с много хора. Работя върху тялото си, провеждам терапия. 

  

 

С Walnut ще се освободя от всякакво негативно влияние и ще действам свободно и 

преди всичко в защита на самата себе си, ще намеря силата да изпълня своята задача, 

ще знам как да живея живота си без условия. 

 

фраза-подарък 

Ако очакваш най-доброто от живота, ти го 

привличаш върху себе си. 

Затова почни още отсега да очакваш най-доброто 

от всичко и от всички - и наблюдавай как то се 

осъществява... 

Приеми да бъдеш използвана от Мен за Моето 

дело..., и то така, че твоят живот да стане химн 

на радост и благодарност. 

А. Кади, Вътрешните врати 

 



 91 

ГЛАВА 34 

WATER VIOLET (ВОДНA ТЕМЕНУГА) 

СПОДЕЛЯНЕ И МЪДРОСТ, ОТ КОИТО ДА НАУЧИШ, ЧЕ И ПРЕГРЪДКИТЕ СА 

НЕЩО ДОБРО 

Външният вид на водните теменуги Water Violet изразява енергията на 

характера. Деликатни и необикновени, тези цветя не се забелязват много, но 

ако се вгледаме в тях, ще видим нещо особено -корените им са във водата, 

но те са устойчиви и не се оставят да бъдат носени от течението. Така 

жените Water Violet притежават силен контрол над личността и изглеждат 

откъснати и недостъпни, леко хладни, но въпреки това са много търсени 

заради тяхната мъдрост и любезност. Никога не се отдръпват, ако някой има 

нужда от тях, а те самите не биха поискали помощ от никого, пък и никому 

не би дошло на ум да им предложи такава, защото изглежда немислимо 

подобни същества, съвършени на външен вид, да имат нужда от когото и да 

било. Поведението им може да създаде впечатление, че са високомерни или 

горделиви, а всъщност това е въздържаността, която се усеща външно и ни 

кара да ги възприемаме като принцеси, скрити в броня или кула от слонова кост, която ги 

обгражда и не им дава възможност да се смесят с тълпата. 

Water Violet говорят с приятен глас, който не биха повишили дори и ако ги ударите, 

мразят конфликтите и хората, които спорят, защото хаосът отнема от енергията им. И по 

отношение на външния си вид те са прецизни и подредени, винаги добре сресани и изискани в 

облеклото, а излъчването им е направо класическо. Не обичат да бъдат забелязвани, както и не 

одобряват, ако някой се интересува от личните им дела. Ала всъщност ги забелязват и може би 

дори им завиждат заради вроденото превъзходство, което излъчват. Независимо от това се 

обръщат към тях с доверие, защото са търпеливи и разбрани, изслушват и дават отлични 

съвети. Съвестни и способни, те никога не биха се осмелили да импровизират Твърди и 

затворени са и затова дълбоко в себе си страдат от самота, а артрозата и белодробните 

проблеми често са израз на студенината, която лъха чак от костите им и ги прави неспособни да 

контактуват и най-вече да установят взаимоотношения с другите, да обменят обич, енергия и да 

споделят пространство. Тяхното изолиране и бягство от удоволствията водят до притеснения, а 

желанието им да могат да разрешат всичко сами е израз на самонадеяност и създава 

затруднения. Затварянето в черупка, макар и позлатена, също не е израз на любов. Жените 

Water Violet не умеят да си почиват и изключително трудно приемат болестите, а 

неспособността да изграждат взаимоотношения и истински приятелства ги кара да изтриват от 

живота си хора, които са им причинили неприятности или са ги засегнали. Не се карат, не 

спорят, но и не прощават, което е още по-лошо! Разбира се, в позитивно състояние те са 

наистина необикновени същества, ангелски създания и самият Бах определя Water Violet като 

„особен тип хора", носители на мир и мъдрост, кротки, но любвеобилни, скромни, но 

жизнерадостни, приятни и вървящи с достойнство по своя жизнен път, способни да се чувстват 

добре сами в своята тишина и равновесие, създавайки атмосфера на благоденствие за тези, 

които се намират около тяхната благотворна аура. 

Бедите се сбъдват, когато убеждението им, че са особени, ги води до подчертано 

изразяване на преувеличена гордост и до това да построят около себе си защитна стена. В 

негативен план те са неспособни да изпитват чувства, докато в позитивното състояние именно 

чувствителността им е по-висока от средната. Характерно е, че жените, които имат нужда от 

Water Violet, отричат да имат нужда от него, и то преди всичко, защото смятат, че не им е 

необходима чужда помощ и се чувстват прави в това си твърдение. Те биха предпочели да 

преглътнат обида, отколкото да потърсят поддръжка или подкрепа. „Защо да се променям - се 

питат Water Violet - след като обидата все някак си може да се намести в гърлото, макар и под 

форма на трудна за преглъщане бучка?" Дълбоко в себе си те не понасят другите, както не 
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понасят и притесненията. Отричат, че живеят в ситуация на емоционална хладина, ала 

духовната еволюция се извършва, ако приемаме и неуспехите, и собствените си негативни 

страни. Крепостните стени предпазват от опасности, но ако в тях липсва изходна врата, ще 

живеем като затворнички в златна клетка, която сами сме си построили. 

Кога да взема Water Violet 

 Въздържана съм, може би изглеждам студена и отчуждена, но не желая другите да се 

бъркат в личния ми живот 

 Много ме търсят като съветничка... Ако мога да помогна, защо да не го направя? А аз 

да поискам помощ? Никога, предпочитам да съм зле! Впрочем кой може да ми помогне? Никой 

не е в състояние да го направи. 

 Смятат ме за горделива и надменна, а всъщност съм деликатна и никога не си 

позволявам да съдя другите. Разбира се, ако нещо изглежда очевидно погрешно... порицавам, но 

любезно. Много съм точна и подредена. 

 Всички забелязват мъдростта в мен, но съм много самотна - и вътрешно, и външно. 

 Никога не повишавам глас - не понасям кавгите, крясъците, клюките. Смятам, че във 

взаимоотношенията трябва да има сдържаност и изисканост Не допускам да бъда 

обезпокоявана в своите работи, не приемам помощ, а и подаръци трудно приемам. 

 Приятно ми е да си стоя сама вкъщи - това е моето царство, където никой не ми 

досажда. 

 Проявявам склонност да се изолирам, но ако имат нужда от мен, винаги съм готова да 

помогна. Знам, че мога да вдъхвам спокойствие. 

 Имам затруднения при дишане, а и цикълът ми е проблематичен... То и сексът не е сред 

най-прекрасните ми преживявания... 

 Държа на това да не разказвам много за себе си. Вътрешно не ми е приятно да се 

смесвам с другите. Може би се чувствам малко различна, особена и все пак на по-високо ниво 

от останалите... 

 Създавам впечатление на недостъпен човек, но не е така. Много съм любезна и съм на 

разположение. А ако някой ми направи зло или ме нарани, не се карам и не споря... просто го 

изтривам от живота си. 

 Най-лошото нещо, което мога да направя, е да не забелязвам другите. Ако не ми 

допадат, се държа с тях като наставница. Едновременно съм и обичана и мразена. 

 

С Water Violet ще разкрия същността си, която действително е особена, със скромност 

ще мога да раздавам мъдрост и спокойствие на тези, които имат нужда от помощ, 

ще.разменям с другите обич, енергия, чувства и ще се усетя част от цялото, а не 

изолирана, самотна Богиня. 

 

Фраза-подарък 

Представи си вселената прекрасна, справедлива и съвършена, и после можеш да бъдеш 

сигурен в едно - Аз-ът си я е представил мъничко по-прекрасна, отколкото ти. 

Р Бах, Илюзии 



 93 

ГЛАВА 35 

WHITE CHESTNUT (БЯЛ КОНСКИ КЕСТЕН) 

СЪЗНАНИЕТО СИ Е ТВОЕ, НЕ МУ РАЗРЕШАВАЙ ДА ВЛАСТВА НАД ТЕБ 

 

Ето едно състояние, което всички познаваме: съзнанието ни е претрупано 

с мисли, които обаче не използваме по най-добрия начин, защото на практика 

излиза, че сякаш не ние сме господари на съзнанието си, а то властва над нас. 

Това не е игра на думи - просто пояснявам онова, което се случва, ако имаме 

нужда от прекрасния цвят на дивия кестен. 

Вече видяхме как всеки див кестен действа върху мислите. В 

разглеждания случай сме затормозени от прекалено много и ненужни обороти 

на психиката. Неспособни сме да се отпуснем и ни се иска да можехме да 

почувстваме онова, което се нарича „празнина в главата", но изглежда, че е 

невъзможно да успеем дори за миг... Ехото, което кънти в черепа ни, обуславя нашия живот - то 

ни прави напрегнати, страдаме от главоболие и мигрени, а понякога се добавя и безсъние. Като 

че ли върху възглавницата се опитват да излязат навън най-усуканите идеи и толкова 

ненужните, че чак глупави разсъждения, водещи до стрес, в резултат на който повече не 

издържаме. 

Жените, които се намират в подобно психическо напрежение, завиждат много на Clematis, 

които живеят винаги в облаците и успяват да избягат от реалността. Да могат да се откъснат 

макар и за миг от мислите си, за жените White Chestnut би било истинско щастие. Ала дори и с 

помощта на медитация те не биха могли винаги да преодоляват това усещане. То е като да не 

можем да изберем за какво и колко да мислим - мислите просто нахлуват и господстват Често 

се говори за фиксиран „пирон в главата", за мислите, които се въртят непрекъснато в мозъците 

ни, карат ни да живеем като върху въртележка и не ни разрешават да вървим напред. 

Принуждават ни да правим предположения и усърдно да разсъждаваме върху това, което е 

можело да се каже и онова, което е трябвало да се направи. 

Няма мир, няма спокойствие. Как е възможно да се намери вътрешният диалог - онзи, 

който не е свързан с главата, а със сърцето? Ако искаме да възстановим контакта със самите 

себе си, с нашата Богиня, трябва да овладеем безспирния мисловен поток, който проваля 

всичко. Понеже рационалната психика е отвикнала да оставя място на интуицията и 

съзидателността, тя ще направи всичко възможно, за да има превъзходство и да ни накара да 

повярваме, че ако не сме максимално съсредоточени, няма да реализираме нищо... А всъщност 

точно когато сме релаксирани можем да постигнем най-доброто. Ако в главата ни е хаос, тогава 

и концентрацията ни ще бъде изкривена. Ще ни се струва, че работим и учим, но нищо няма да 

запомним или ще ни коства много усилия. Често трябва да намаляваме това напрежение, за да 

видим как всичко се променя и от нашето вътрешно спокойствие ще изникват решения и 

отговори. Съветвам ви да използвате визуализации, които ще намерите в края на предишната 

ми книга - „Здрави и щастливи деца чрез терапията на д-р Бах с цветовете на растенията" Би 

трябвало дори да започнете с по-лесните и кратки визуализации за деца, за да може съзнанието 

ви постепенно да свикне и да не се бунтува. Хубаво е да ги запишете със собствения си глас и 

после да ги слушате. 

 

Кога да взема White Chestnut 

 Съзнанието ми е препълнено с мисли, никога не намирам покоя, тишината в себе си. 

 Има мисли и събития, които не ме оставят на мира - въртят се в главата ми и ми 

докарват мигрена, напрежение, главоболие и безсъние. Никога не успявам да се отпусна. 
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 Все се връщам на същото място. Струва ми се, че се съсредоточавам в една посока, а 

всъщност се въртя в кръг 

 Чувствам се под напрежение - цял вихър от мисли ми пречи да живея спокойно и 

завиждам на този, който твърди, че „главата му е празна". 

 Водя в себе си непрекъснат диалог, подвластна съм на съзнанието си. 

 Често ми се случва да се питам какво можех да кажа или сторя, какво ще направя утре 

и как ще е по- добре... Намирам се в истински стрес, ще ми се пръсне главата. 

 В съзнанието ми се връщат предимно нежелани не ща... не искам да ги привличам... те 

сами идват 

 

 С White Chestnut ще придобия яснота и спокойствие, съзнанието ми ще е в равновесие и 

ще бъде моето средство за познание и развитие, ще превърна енергията му в 

конструктивна за мен самата и ще мога най-после да се отпусна. 

 

Фраза-подарък 

Светът е твоята тетрадка - върху нейните страници правиш своите сметки. Светът 

не е истински, въпреки че ако искаш, можеш да изразиш в тетрадката си истината. Освен 

това разполагаш със свободата да пишеш глупости, лъжи или да скъсаш страниците. 

Р. Бах, Илюзии 
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ГЛАВА 36 

WILD OAT (ДИВ ОВЕС) 

КОЙ Е МОЯТ ПЪТ? ИМАМ ЛИ СИЛИ ДА ГО СЛЕДВАМ? 

 

Приятелките Wild Oat биха могли да бъдат много непостоянни и 

понякога наистина са такива, но тогава не изразяват възможностите на цвета, 

свързани с постоянство в призванието. 

Те започват много неща, понякога дори едновременно, но не са 

удовлетворени от нищо. В любовта винаги са в търсене на идеалния мъж... 

когото не могат „да открият", тъй като непрекъснато променят влеченията си 

и по този начин никой и не би могъл да им хареса. 

Биха искали да направят нещо „специално", нещо различно, но често 

това желание за излизане от нормата предизвиква само разпиляване, фактът, 

че не успяват да видят пътя, който трябва да извървят, ги принуждава да 

обикалят насам-натам, без никога да почувстват, че са стигнали до целта. Мислят за това какви 

биха искали да бъдат, в рамките на кратко време започват и зарязват хиляди различни дейности 

и не се съсредоточават върху нищо, макар да имат усещането, че са много активни. Всъщност 

този начин на действие е и катализатор на пасивност Те действително са във властта на самите 

себе си. не успяват да управляват собственото си съществувание и не са свързани с вътрешния 

си водач. 

Състоянието Wild Oat е типично за тези жени, които биха искали да се чувстват част от 

цялото, но накрая са част от нищото. Тяхната непоследователност ги кара да тичат от една 

връзка към друга, от работа към работа и от хоби към хоби, а това не изразява съзидателност 

или по-скоро я изразява лошо и в крайна сметка им създава сексуални проблеми или оставя у 

тях усещането за голямо разочарование, което често се компенсира с ядене на сладкиши. 

Като лек Wild Oat развива решителност и постоянство и заради своята способност да ни 

помогне да открием пътя си е ключов цвят в моментите от живота, в които трябва да вземем 

решение, свързано с този път Препоръчвам го преди всичко на момичетата, които трябва да 

изберат подходящото училище след средния курс или съответния университет след гимназията. 

Бах ни подканя да осъзнаем колко е важно да изпълним собствената си мисия, но първо трябва 

да разберем каква е тя, като оценим правилно своите естествени пориви, а след това проявим 

постоянство. На практика Wild Oat ни помага да открием своя вътрешен водач и целта на 

живота си - така ще престанем непрекъснато да търсим неща или хора, които да запълват 

усещането ни за празнина и ще изчезне чувството, че животът тече, а ние не успяваме да го 

живеем. 

Дивият овес напомня по някакъв начин личността, на която отговаря - много висок, но във 

власт на всеки полъх на вятъра. Също като непостоянните, вечно недоволни жени, той няма 

своя посока, а тъй като е диво растение, дори не дава и плодове. 

Кога да взема Wild Oat 

 Знам, че притежавам много способности, но за как во са ми, след като не мога да ги 

използвам? 

 Чувствам се незадоволена, разочарована, нищо не ме удовлетворява. 

 Започвам много неща с ентусиазъм, но ми е трудно да ги доведа докрай и от това се 

чувствам още по-зле. 

 Да, изживявам една незадоволителна връзка... но какво мога да направя? 

 Обичам да бъда оригинална, бих искала да направя нещо голямо или различно, но не 
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знам какво, защото не разбирам и какво искам от живота и от себе си. 

 Давам си сметка, че съм пропиляла много възможности, сменила съм много дейности, 

много хобита. Знам, че съм много разпиляна и това не ме радва... ала съм и малко мързелива. 

 Много съм амбициозна... но не знам в коя посока да поема. 

 Какво да избера? Не успявам да се спра върху едно нещо, не знам за каква задача съм 

родена; виждам толкова пътища, но кой ще е моят? 

 Сигурно съществува подходящият за мен мъж, но дали някога ще го намеря... 

 Често съм отегчена, имам нужда от нови неща, ексцентрична съм. 

 

С Wild Oat ще се открие път за ясни решения, ще бъда постоянна и категорична в 

своите намерения, връзката с моя вътрешен водач ще ми покаже призванието ми и 

моята съзидателност ще стане печелившата ми карта в търсенето и развитието ми. имам 

много таланти и не бива да ги пропилявам. 

 

Фраза-подарък 

Един разочарован посетител попита: „Защо моето пребиваване тук не даде плодове?" 

„Може би защото ти липсваше смелост да разклатиш дървото?" - каза благо учителят. 

А. Де Мело, Миг на мъдрост 
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ГЛАВА 37 

WILD ROSE (ШИПКА) 

ИЗЖИВЯВАЙ ВСЕКИ МИГ ОТ ЖИВОТА СИ И ЩЕ ИЗБЕГНЕШ СКУКАТА 

 

За щастие състоянието Wild Rose по-често е временно и е свързано с 

умора, с възстановителен период или с някакви прекалявания. Жените Wild 

Rose външно и вътрешно са равнодушни към живота, безразлични и апатични, 

нищо вече не ги радва, изживяват деня като усилие и вършат само най-

минималното. Често се заседяват пред телевизора, защото смятат, че няма 

нищо по-добро, което могат да направят Лесно се отказват от интересите си, 

пасивни са и без мотивация. Като че ли дълбоко в тях нещо е изгаснало. В това 

състояние те имат нужда от шипката, която възстановява вътрешния контакт и 

възвръща енергията. Понякога то се дължи на прекалените очаквания, които 

животът не е оправдал. Ето защо четем романи и гледаме филми, като се заблуждаваме, че 

заедно с героините от книгите и екрана изживяваме техните приключения. Не ни идва на ум, че 

са измислени, че може би и Синди Крофорд я болят краката, след като е стояла часове на 

високи токчета, че и Робърт Де Ниро може да се задави с пица. Но не - ние митологизираме 

романните и филмови герои и се чувстваме като червеи, защото нашият собствен живот ни 

изглежда банален... А трагичното е, че колкото ни е по-отегчително, толкова повече не 

предприемаме нищо, което да може да внесе макар и малко аромат Прекалено сме мудни, 

липсва ни необходимата енергия. Във фитотерапията шипката е заряд от витамини, а при 

цветотерапията е силно укрепващо средство в енергийната област. Ето защо, ако се 

почувстваме в това състояние - понеже ни е толкова акълът или защото сме изпитали 

разочарования, които са погубили всякаква радост от живота и са ни изморили физически и 

морално, - можем без отлагане да злоупотребим с този лек. Сигурно е, че няма да ни навреди; 

няма опасност да превишим дозировката, а няма и съмнение, че ще имаме полза. Съветвам ви 

да го използвате навсякъде: няколко капки във ваната, в шишенцето с парфюма, в дневния крем 

и т. н. 

Бах призовава да не се борим срещу симптомите, а да ги залеем с енергията на цветовете и 

да развием противоположното качество. Това обаче не означава да хвърлим оръжието, защото 

да се предадеш не е плюс, а означава да продължиш да живееш зле. Защо тогава трябва да 

развяваме бяло знаме при болест депресия, нещастна любовна история? Wild Rose ни дарява с 

присъствие и ни възвръща енергията, когато вътрешно се чувстваме мъртви и нямаме желание 

за нищо. Вселената ни помага, но ако го поискаме. Иначе, ако не очакваме повече нищо - или 

пък очакваме кой знае какво - няма как да постигнем удовлетворение. Щом започнем да 

действаме в синхрон с космическите принципи, животът ни ще се промени; има толкова много 

неща, към които ще възобновим интереса си книги, курсове, различни дейности... Достатъчно е 

да имаме желание и с Wild Rosе животът ни отново ще придобие смисъл - но тогава повече няма 

да имаме извинение, за да продължим да вегетираме. 

Кога да взема Wild Rose 

 Толкова съм отегчена... няма нищо, което би могло да ми достави удоволствие... 

изпълва ме апатия. 

 Примирена съм, всичко ми е безразлично, какво трябва да направя? Нищо. 

 Нямам никакво намерение да правя усилия, а и какво да подобря с тях? Вече съм 

обхваната от апатия. 

 Отказах се... няма изход и дори не се оплаквам... напълно се примирих. 

 Изчерпана съм, празно ми е, просто вегетирам. Виж да се, че съдбата ми е такава и 
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трябва да я приема... 

 Разбира се, не съм щастлива, но не мога да направя нищо, за да бъда. Каква досада, 

каква скука! 

 Преживях тежък период, който ме изчерпа... пренасяне, раждане, провал, болест и т.н. 

 

Wild Rose ми възвръща интереса към живота, с него ще открия и радостта от дребните 

неща в ежедневието, през мен ще тече нова живителна енергия, ще събудя своята Богиня, 

която спеше дълбоко, а с нея и аз ще се събудя за живота, ще открия, че той заслужава да 

бъде изживян, ще се съвзема след всичко, което съм претърпяла. 

 

Фраза-подарък 

Плодът на Духа е Радостта: 

направи така, че в живота да царуват повече радост, 

повече развлечения и повече смях... 

Животът никога не бива да е бреме... 

А. Кади, Вътрешните врати 
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ГЛАВА 38 

WILLOW (ПЛАЧЕЩА ВЪРБА) 

ОСТАВИ СТАРОТО И СЕ НАСОЧИ КЪМ НОВОТО, ПРИЕМИ КОСМИЧЕСКИТЕ 

ЗАКОНИ 

 

Този цвят е свързан с отговорността към самите себе си и с 

конструктивното мислене, но негативното му състояние... е много негативно. 

Жената Willow играе винаги ролята на жертва, чувства се нещастна, 

обвинява живота, съдбата, Господ, родителите си и кого ли не още за всички 

беди или неприятности, от които страда. Тя никога не се запитва дали 

случайно всичко това не тръгва от нея самата. Всъщност много по-лесно е да 

се окайваме и възмущаваме, че сме се родили под лоша звезда... Но звездите 

никога не са лоши! 

Има моменти на песимизъм или негативност, които всички 

преживяваме, но когато тези моменти станат трайни, това вече е опасно. 

Наистина, една негативна Willow е толкова черногледа и мрачна, че може да отрови 

съществуването и на останалите. То и каквато е хленчеща и нещастна, какво ли добро би могла 

да даде? 

Често тези жени таят скрита, но винаги съществуваща злоба, която се изразява и в 

дребните неща, и в използваните от тях изрази в ежедневието, и в чувството на горчивина, с 

което заливат и близките си, и целия свят Те завиждат на останалите, а ако някому се случи 

беда, казват: „Заслужаваше си го... нека и на него (на нея) се случи, няма все на мен я... Да, ама 

все пак аз съм много по-зле..." Вътрешно обидени, дори и да не успеят никога да си изяснят от 

кого, те задържат в себе си основния проблем, който като червей ги гложди и трови до такава 

степен, че Willow и физически не се чувстват добре... А и как биха могли? Горчивината в 

мислите се отразява и върху тялото - тенджерата ври, но не изкипява... и въздухът наоколо се 

сгъстява. Често тези жени са и много самотни, защото никой не иска да бъде близо до човек, 

който излъчва само тъга и страдание. 

Самосъжалението и усещането ни, че сме вечни жертви, са чувства, които трудно 

признаваме пред самите себе си и знам, че в момента никоя от вас не се чувства така - пък дори 

и поради факта, че четете за терапията на Бах. Имайте предвид обаче, че „съществуват цветови 

типове, които са лесни за приемане": такива са Vervian заради неговия свещен огън, Centaury 

заради готовността му да бъде на разположение, Water violet заради това, че е малко или повече 

специален, Oak, защото е силен и внушава доверие и т н. - но „има и трудни". Как наистина да 

понасяме деспотичния Vine, лицемера Rock Water, Heather, който е досадник, и най-вече 

Willow? Почти никога не сме склонни да признаем, че негативизмът, който усещаме наоколо, е 

в нас - аз затова и написах тази книга. Вгледайте се във вашата вътрешна същност - така ще 

можете да се разпознаете, а и да вземете Willow. Това си остава нещо интимно - никой няма да 

го знае... но вие го вземете, ако искате да сте по-добре и да поемете най-после отговорността за 

собствения си живот. Заради висящите си листа върбата се нарича плачеща - вие обаче 

престанете да се самосъжалявате, както и да се оплаквате пред всеки, който попадне пред 

погледа ви. 

Ясно е, че след като жената Willow мисли негативно и разпространява отрицателни мисли 

или не се съгласява с нищо, тя не привлича към себе си най-доброто от живота, напротив... Ето 

защо след това изглежда като „нещастница", а и сама се оприличава на такава! Излишно е да се 

питаме какво сме направили, за да заслужим подобна съдба, защото не съдбата си прави зла 

шега с нас, а по-скоро ние самите сме се опълчили срещу нея. Ако имаме усещането, че 

животът не ни е подарил нищо... нека се запитаме какво ние подаряваме на живота... Как можем 

да очакваме позитивност и любов, ако енергията ни е заредена със скрита злоба и тъмнина? 
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Willow ще ви помогне да излезете от едни схеми, които са много болезнени за живеещите 

в тях. Ще е добре обаче да се въоръжите със свещено търпение, защото определени шаблони и 

определено поведение не си отиват за един ден. А ако към тях - както е и в този случай - са 

прибавени и съмнение, скептицизъм, песимизъм и убеждение, че сте „черните овце"... ясно е, че 

ще трябва да изчакате доста време, докато цветът подейства. Знам обаче, че за вас е типично да 

вземете капките три пъти и после да кажете: „Видяхте ли, че бях права - на мен не ми действат; 

и този път ме измамиха с тия цветове на Бах. Ех, знаех си - аз съм си нещастна!" Така не може, 

имайте повече вяра и сложете в шишенцето и Gentian. Кой знае -може пък този път да е по-

различно!?! 

Кога да взема Willow 

 Песимистка съм... ама все на мен ми се случват раз ни... на другите винаги им върви. 

 Огорчена съм, но вината не е моя. Животът беше лош с мен. Отвратителна съдба! 

 Никога не избухвам, но вътре в себе си чувствам толкова гняв и скрита злоба. 

 Нещастна съм... завиждам на тези, които имат по- добра съдба от моята. 

 Напълно е разбираемо, когато и на другите се случи неприятност!... Ами да - и те си го 

заслужават, няма само аз да съм изкупителна жертва! 

 Казват ми да не играя ролята на жертва. Нарекоха ме хипохондричка. Аз да съм 

негативистка!? 

 Само не ми говорете за карма! Представете си - нима наистина сама привличам 

болестите, неприятностите и негативните преживявания?... Това е нещастие или магия. 

 Често се чувствам подиграна от съдбата, мнозина са ме използвали и ако се намирам в 

това състояние, вината е негова... нейна... тяхна... 

 Не обичат моята компания... В действителност не съм човек, който може или иска да 

даде, но всъщност аз съм тази, която има да взима. Животът ми дължи всичко онова, което ми е 

отнел, а иронията е, че никога нищо не идва. Не ме интересува успехът на другите... напротив, 

дразни ме. 

 Оплаквам себе си и роптая, защото никой не иска да ме слуша. 

 

Благодарение на Willow ще открия оптимизъм и позитивност, ще си дам сметка, че 

трябва да бъда отговорна за живота си и за онова, което ми се случва, ще привлека по-

различна енергия, която ще ми помогне да приема изпитанията и ще свържа мисълта си със 

своя вътрешен източник. 

 

Фраза-подарък 

Добро здраве означава да не познаваш умора, напрежение, да имаш добър апетит, да 

заспиваш и се събуждаш без усилие, да имаш добра памет, добро настроение, точност в 

мислите и действията и да бъдеш честна, скромна, кротка, признателна и любвеобилна. 

Какво е твоето здравословно състояние? 

Луиз Хей, Мисли на сърцето 
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ГЛАВА 39 

RESCUE (КАПКИ ЗА СПЕШНА ПОМОЩ) 

ЛЕК ЗА ВСЕКИ СЛУЧАЙ 

 

Това е лекът за спешна помощ, така че си го дръжте в чантата - никога не се знае кога ще 

ви потрябва. Използвайте го във всички случаи на напрежение, страх, паника, загуба на 

съзнание, но и при случай на умора, внезапно неразположение и при малка, средна и голяма 

уплаха. Изобщо Rescue е подходящ при всякакви случаи, по-добре е от нищо, но това не бива да 

ви окуражава да го използвате като бонбончета. Понякога се взима в началото на дадена 

терапия, когато е необходимо да се изчисти всичко, но при всички случаи е по-правилно да се 

намери подходящата индивидуална комбинация за всеки човек. 

Rescue съдържа Rock Rose срещу паниката и ужаса, Star of Bethlehem срещу шоковете и 

травмите, Impatiens против стреса и напрежението, Cherry Plum заради страха да не загубим 

контрол и Clematis, за да не загубим съзнание. Това е една изключителна комбинация, 

съставена от самия доктор Бах, който наистина е бил невероятна личност - просто Ангел. Но 

преди всичко Бах е бил Човек, посветен и чувствителен, надарен с невероятна любов и 

хуманност и толкова разбиране към ближния, че е станал истински проводник на познание и 

духовност Никога няма да спра да съм му благодарна, че се е отдал изцяло на своето призвание 

и това му е позволило да открие такива лечебни средства, които са наистина действащи, 

безвредни, които можем да използваме сами, не са скъпи и ни позволяват да възвърнем 

способността си да лекуваме и себе си, и другите. Преди всичко ние, жените, притежаваме тази 

вродена способност, но не винаги успяваме да си дадем сметка за това
20

. 

Кога да взема Rescue 

 Трябва да отида на зъболекар... безумно се страхувам... дали да не избягам? 

 На ъгъла стана тежка катастрофа, какъв ужас! 

 Майко мила, утре се пренасяме... 

 Не знам - нищо ми няма, но се чувствам отпаднала и в същото време възбудена... 

 Какво внезапно главоболие, какъв обръч ме е стегнал! 

 Усещам, че това е начало на някакъв грип! Започвам да взимам Rescue, а после ще 

видим... 

 Внимание, госпожата там на третата пейка припадна! 

 Синът ми казва, че днес нещо го е прихванало... 

 Стана ми тягостно заради това, че видях по телевизионните новини една сцена, от 

която настръхнах... 

 Трябва да се кача на лифта... Мразя го това, къде ми е шишенцето с Rescue! 

                                                 
20

 „Нека не забравяме и наличието на Rescue  Cream, чиято липса в дома за мен е направо недопустим пропуск" - 

цитат от книгата на Мацарела „Здрави и щастливи деца чрез терапията на д-р Бах с цветовете на растенията" 

Капките за спешна помощ (Rescue  Remedy) са адаптирани под формата на крем и за външна употреба. Той 

съдържа Rescue  Remedy и Crab Apple в естествена растителна основа. Кремът е много подходящ за локална 

употреба при внезапно възникнали телесни шокове като например навяхване, изгаряне или ужилвания от 

насекоми. Подходящ е също при различни обриви (включително и тези, които са резултат от алергична реакция); 

при чувствителна кожа, при закрити травми на тялото с насинявания и подуване. Кремът е едно естествено 

средство, което успокоява и подпомага възстановяването, като допълва действието на капките за спешна помощ. - 

Б. к. 
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СПРАВОЧНИК 

НА ВСЯКА ЖЕНА -НЕЙНИЯ ЦВЯТ И ДОРИ ЦЯЛ БУКЕТ ОТ ЦВЕТОВЕ 

Разгледахме цветовете един по един, открихме как възвръщат равновесието, разпознахме 

се в някои от тях... но ни се струва, че имаме нужда от всички. Не се безпокойте, нормално е да 

мислите така - всички ние сме претърпели много шлифовки, а цветовете представляват 

първообразите, които съществуват вътре в нас. Затова - според моментите и възрастта, в които 

се намираме - трябва да установим коя емоция би следвало да се коригира. Впрочем не 

съществува цвят, който да възобнови изцяло живота ви, нито е възможно проблемите или 

разочарованията да бъдат премахнати веднъж завинаги. 

Разбира се, бих могла да ви дам и готови „рецепти", но те не биха имали ефект - не това е 

начинът, по който трябва да се действа. Всяка от нас е различна и изживява по своему 

развитието на събитията. Така например мога да кажа, че Walnut е подходящ във всички 

моменти на промяна като пубертет, менопауза, развод... но девойката ще има нужда може би и 

от Crab Apple заради притеснението, което изпитва по отношение на тялото си, от Mimulus, ако 

изпитва страх или е стеснителна, и от Agimony, ако си гризе ноктите. Е, това е само един 

банален пример. Жената пък, която навлиза в менопаузата, може да има нужда както от същите 

лекове, така и от друг - например от Scleranthus заради топлите вълни или виенето на свят, или 

от Gentian, ако е разочарована и потисната от дадено събитие. А дали не изживява и проблем с 

децата, които задушава с прекомерно внимание? Или се потапя в печал, спи много и бяга в 

бъдещето... или с мислите си е все в миналото? Вече сте разбрали, че лековете на Бах не 

действат върху външните признаци, затова не може просто да се направи справочник на 

симптомите и веднага да се намери подходящата за нас комбинация. Трябва самите ние да 

търсим вътре в себе си емоциите и да оценяваме поведението си - или това да направи някой, 

който ни помага, терапевт или приятелка. Едва тогава, използвайки и интуицията си, ще можем 

честно да определим и лековете, които трябва да взимаме... Трудно ли е? Не, защото и да 

сбъркаме, нищо лошо няма да се случи - просто терапията няма да действа и ще трябва да 

опитаме отново: това е всичко. Важно е обаче да търсим стимули, за да навлизаме все по-

навътре във вълшебния свят на цветовете, да четем много... и то не само за самите цветове. 

След като не всички сме психоложки, нека се доверим на интуицията, на чувствителността и на 

декодирането на символите... Така ще възродим нашата Богиня, ще станем господари на 

здравето и на благополучието си, ще можем да вървим с високо вдигната глава по житейската 

пътека. 

Вярно е, че животът на една жена не е лесен - поради специфичната чувствителност и 

желанията, които много често ни карат да правим грешки, да живеем зле, заради жертвите и 

умората, с всичките притеснения, погрешни влюбвания, своенравни постъпки и моменти на 

силна мъка... Ала не по-малко е вярно и това, че аз не бих се отказала да бъда Жена. Не знам 

какво мислите вие, но според мен имаме толкова много повече от мъжете. Ние можем да бъдем 

майки, можем да строим мостове от любов помежду си, имаме много силно усещането за 

„сестринство", обичаме дълбоко и сме пацифистки, живеем в богат вътрешен свят и можем да 

бъдем завладени само от една будеща доверие усмивка. Изобщо - по-добри сме и вече трябва да 

сме осъзнали, че във всяка от нас живее една Богиня. 

Поддържайте тази ваша Богиня будна - цветовете ще ви помогнат за това... А сега, за да ви 

опростя малко работата, аз ще си усложня живота... Здраве да е! Какво ли не би направила една 

Vervian, за да ви убеди! 

Оттук нататък в книгата ще видите думи, подредени по азбучен ред. Понякога те ще са 

малко на брой, но ще ви помогнат да изберете или изясните подходящите цветове, а друг път 

ще подходя тематично и ще се опитам аз да ви посоча цветовете. Ще има също някоя и друга 

„вече изпитана" комбинация, но внимавайте! Цветовете трябва да лекуват причините, така че не 

се осланяйте на нещо готово, ако не става дума за спешни ситуации. Ако трябва да се явите на 

изпит, използвайте средството за изпити, ала повтарям - то е като да вземете аспирин, ако ви 
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боли главата: ефикасно е, но за момента. Ако обаче искате да направите нещата наистина 

добре, първо потърсете в справочника отбелязаните едно след друго психо-физически 

смущения, а после се върнете и прочетете характеристиките и фразите, в които ще се 

разпознаете. 

Не превишавайте броя от 7 цвята, а ако ви се струва, че имате нужда от повече, запишете 

ги в тетрадка, преценете кои смущения са по-неотложни, и работете върху тях. Когато част от 

симптомите и притесненията бъдат излекувани, прегледайте отново всичко записано и 

променете вашата комбинация. Не е толкова трудно. В хода на работата с цветовете постепенно 

ще станете по-сензитивни спрямо тях и ще вибрирате в хармония със самия цвят, който ще бъде 

част от вас, защото цветът е енергия, а не материя - не е нищо, което може да ви навреди. 

Впрочем аз не бих могла никога да знам дали Ана има проблеми със секса, защото е 

стеснителна или защото разбирането й за секса е като за нещо мръсно, или защото го изживява 

като грях... Може би е обезверена, може би се контролира прекалено или е толкова въздържана, 

че е непристъпна и в сексуално отношение? Както виждате, трябва вие самите да се познавате и 

да изхождате от същността си. Аз съм в състояние да ви кажа само онова, което знам, което 

познавам и което работя в полето на истината и в името на истината. Ето защо не бих си 

позволила да ви заблуждавам и да ви давам готови отговори. Мога само да ви окуража и 

стимулирам да не се отказвате и да вървите напред, защото човек никога не трябва да се връща 

назад. 

Аборт 

Вземете Star of Bethlehem, защото абортът е голяма травма, независимо дали е станал по 

ваше желание или спонтанно. Ако изпитвате чувство за вина, прибавете Pine, ако ви е съсипал – 

Rock Rose и Olive; ако пък не ви е първи – Chestnut Bud, ако изпитвате носталгия и не успявате 

да преодолеете деня, в който се е случил - Honeysuckle; ако ви предстои -Rescue, заради 

спешността и ужаса; Scleranthus, ако не можете да решите дали да го правите или не; Walnut, 

ако се оставяте да ви влияят другите при взимане на решението; Holly, ако стигнете дотам, че да 

мразите и себе си, и партньора си, на когото сте вбесена. Имайте предвид, че ще бъдете 

уморени и депресирани. 

Абулия
21

 и / или Апатия 

Типичният лек е Wild Rose, ако вече нищо не ви интересува, ако сте съсипани и се 

отказвате от всичко, не намирате нищо заслужаващо си в ежедневието и се чувствате така, като 

че ли вегетирате; Wild Oat, ако сте пасивни, измамени в очакванията си и неспособни да 

реагирате; Clematis, ако сте склонни да живеете извън реалността и бягате от нея, без да се 

интересувате от това, което се случва, Willow, ако се самосъжалявате и очаквате манна небесна. 

Жената Scleranthus може да премине от апатия към прекалена възторженост, тъй като това е 

нейният modus vivendi (начин на съществуване); Hornbeam изпада в апатия, когато идващият 

ден й се вижда непреодолим, като причините за нейните притеснения са досадата и умствената 

умора. Ако сте изчерпани и апатията е последица от психо-физическо изтощение, подходящият 

лек е Olive 

Освен приемането на лечебните средства, ще трябва обаче и да положите усилия, за да 

възвърнете отново своя интерес към живота, към ежедневието. 

Акне 

Ако го изживявате като естетически проблем и като усещане за нещо мръсно, използвайте 

Crab Apple под форма на крем и на компреси; прибавете и Holly, ако се мразите заради 

погнусата, която изпитвате. Mustard е подходящ, ако чувствате също депресия и меланхолия. За 

да постигнете доверие в себе си, използвайте Larch, защото често акнето (освен че се появява 

поради претоварване с трудно смилаеми храни, които тялото не успява да преработи) е и 

резултат от липса на самоуважение: кожата е нашата граница, нашата най-видима страна - чрез 

                                                 
21

 Абулия - състояние на пълно безразличие поради отслабване на волята при нервно разстройство или преумора; 

безволие при меланхолия и др. - Б. к. 
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нея като че ли искаме да кажем на света. „Стой далече... аз съм пъпчива и грозна и никой не 

може да ме иска." 

Цветовете ще излекуват духовната страна, а един добър природолечител или хомеопат - 

физическата. 

Астения (психическа умора) вж. Умора 

Аура 

Надявам се, че знаете какво означава тази дума... Това е енергията, която обкръжава 

физическото ни тяло и на свой ред се състои от различни ефирни тела (етерно, астрално, 

ментално). Тя е важна за нас от гледна точка на защитата - помага ни да се „опазим" от 

нахлуването на чужда енергия, особено когато не е благоприятна. Walnut осигурява 

превъзходна защита, но също така и Centaury, защото изпадналият в това състояние човек 

обикновено се оставя лесно да бъде „заловен" от другите. Crab Apple пречиства и затова също е 

подходящ. Тези три лека, взети заедно, са прекрасно спасение за контактуващите с много хора, 

както и за тези от вас, които се чувстват като гъби, поемащи усещанията на другите. Ако сте 

особено отворени, прибавете според случая Aspen или Clematis (вж. отделните лекове в 

предишните глави). 

Безпокойство: вж. Тревога 

Безсъние 

И за него има хиляди причини. Някоя страда от безсъние, защото е притеснена, 

разтревожена, а друга не заспива, докато всички не се приберат вкъщи - в тези случаи 

подходящите лекове са Red Chestnut и Aspen. Agrimony се взима, когато безсънието е следствие 

на мъка, скривана през целия ден; White Chestnut се препоръчва, ако не можем да спим заради 

мисли, които задръстват съзнанието и ни пречат да се отдадем на съня. Често не ни хваща сън, 

защото сме изпаднали в стрес от собствения си твърде висок ритъм и защото просто не можем 

да стоим мирно. Вярно е, че Vervian, Impatiens и Oak спят зле и когато са преуморени. Water 

Violet никога не успява да си почине добре, защото има твърд характер и би искала да 

контролира и съня си, но ако тази воля за контрол прехвърля границата на нормалното (а 

обикновено това води до употреба на психолекарства), опитайте с Cherry Plum - той се смята за 

ценен заместител на успокоителните. 

Болка 

Би било абсурдно да можем да определим схематично какво е болката и как се изживява 

тя... Всички цветове лекуват някаква билка, защото там, където има дисхармония, е естествено 

да има и скръб или физическо страдание - поради твърдост и нетолерантност, които ни карат да 

се чувстваме изолирани и самотни, защото сме в криза или защото сме остарели или смачкани... 

Как можем да измерим болката? Как можем да кажем, че тази болка се лекува по-скоро с този, а 

не с онзи лек? Не, не е възможно, затова се опитайте да определите собствената си болка, като 

използвате способностите си на изразяване. Постарайте се да я опишете устно или дори 

писмено -след това не ви остава друго, освен да потърсите в първата част на тази книга и да се 

ориентирате от какво се нуждаете... 

Бременност 

добре е да се уточни, че бременността сигурно е един от най-важните моменти в живота 

на една жена и не е патология. Бременната жена не е болна, макар и често да има нужда от 

внимание и ласки, и то повече от обикновено. Ако бременността е желана, майката има 

изключително силна връзка със съществото, което носи в утробата си, и е много по-уязвима, 

отколкото си мисли. Разбира се, тъй като е налице промяна, добре е да се взима Walnut. А 

понеже - както знаем - от хормоните всичко може да се очаква (те често принизяват и най-

хубавия и поетичен миг заради продължителните прилошавания и повръщания през първите 

три месеца), в този случай ви препоръчвам да прибегнете към Rescue + Scleranthus - прекрасна 

комбинация против гадене. Важно е обаче и да отчетем, че бременността е едно усилие в 

повече- особено ако имаме други деца и не сме в състояние да прекарваме дните в галене на 

корема си и бродиране на лигавничета. Необходимо е да мислим и за факта, че раждането може 
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да предизвика страх и усещане за погнуса. В последния случай вземете Crab Apple, който ще ви 

се отрази много добре. 

Да се взимат цветовете по време на бременността е изключителна помощ и за бебето, 

което ще се роди, тъй като тяхната енергия ще му дари хармонична и ласкава вибрация. 

Използвайте много Olive, защото във всички случаи бременността е физически и психически 

стрес - заради промените, които настъпват с тялото, и заради изострената чувствителност, която 

поражда. Съществуват обаче и притесненията и хилядите тревоги, които една майка сама си 

създава. Ето защо, ако сте прекалено обезпокоени по отношение на раждането и нормалното 

състояние на бебето, в повечето случаи е полезно да приемате също Aspen и / или Red Chestnut. 

Когато наближи моментът на раждането, можете да се подготвите с Rescue, който ще 

предотврати травмиращи преживявания за вас и за детето. 

Може би ще изживеете един вълшебен и прекрасен миг... може би ще изпаднете в 

притеснение и няма да успеете да приемете новороденото като благословия, а може и да се 

почувствате сами или - още по-лошо - прелъстени и изоставени... Във всички случаи потърсете 

в цветовете необходимите опора и яснота и ще ги намерите. 

Бучка в гърлото 

Това е усещането за свиване на гърлото, което не отзвучава лесно. Типично е за Water 

Violet и се дължи на затварянето й в себе си. В други случаи трябва да се използва Star of 

Bethlehem, защото е лекът за травма. Holly е подходящ, ако сме ядосани и имаме да кажем нещо, 

което ни е „заседнало в гърлото". Centaury пък се взима, когато не сме способни да кажем „не" 

и преглъщаме собствените си съображения. 

Внимание и съсредоточаване 

Ако сте хронично разсеяни, защото фантазията ви блуждае, вземете Clematis, а ако 

повтаряте често същите грешки и вниманието ви е почти нула, по-добре добавете Chestnut Bud. 

Тези два лека действат прекрасно заедно и са комбинация, която трябва да имаме винаги на 

разположение срещу проблемите, свързани с ученето, съсредоточаването, вниманието. Ако не 

довеждате нищо докрай, защото се интересувате от хиляда неща, но не се съсредоточавате 

върху нито едно, прибавете Wild Oat.Ако съзнанието ви е претоварено и затова не успявате да 

концентрирате вниманието си, подходящ е и White Chestnut, а ако мисълта ви е съсредоточена 

върху миналото и не може да се откъсне оттам - Honeysucle. Cerato ви помага да спрете да 

търсите навън и да съсредоточите своето внимание върху самите себе си; Impatiens е нужен, 

когато не внимавате от бързане; имайте предвид и Hornbeam - той е свеж душ за мисълта. 

Главоболие 

Цветовете са 38 + Rescue и може да се каже, че всички биха могли да лекуват 

главоболието, но трябва да се разбере причината за него, а не да се решава прибързано и 

поривисто. И тялото, и умът ни намират в главоболието най-бързия и ефикасен метод да ни 

кажат, че има нещо, което не е наред., но дали чуваме? Не - ние взимаме обезболяващи, без да 

се потрудим да осъзнаем причината. А тя често би могла да бъде прекалена податливост по 

отношение на света, заради която трябва да вземем Centaury, ала деспотизмът и твърдостта на 

Vine също се заплащат с главоболие. Следователно - ако пак се върнем към причината - не 

съществува един-единствен лек, но докато чакате да я откриете, аз ви съветвам да си 

приготвите комбинация за спешни мерки, като сипете в шишенцето от 30 мл комбинацията от 

4 капки Rescue + 2 от Hornbeam + 2 от Pine + 2 от White Chestnut. Капвайте си по 4 капки под 

езика на всеки 10 минути до изчезването на болката. Това е нещо като аспирин, но не е казано, 

че ще подейства при всички. 

Депресия 

Би могло да се напише цяла книга по този въпрос, но ви предлагам да се върнете на 

предишните глави и да си припомните, че Gentian лекува депресия с известна причина (случило 

се е нещо и съм съкрушена), докато Mustard изживява вътрешна депресия, не може да разбере 

причината, не успява да противодейства и се чувства все по-зле. Gorse изпада в безнадеждност, 

а Sweet Chestnut усеща, че потъва в черна дупка; и двете не виждат изход, но перспективата и 

поведението са различни. Wild Rose пък изпада в състояние на примирение, съпоставимо с 
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хронична депресия. Изобщо, лекът не може да се уточни, ако не вземем предвид конкретното 

състояние на всеки отделен човек, така че не ви остава нищо друго, освен да се доверите на 

специалист. Но, ако ми обещаете, че след това ще се спрете на причините, ще ви дам една 

рецепта, колкото за начало. Обаче внимавайте, защото тя не е панацея, а служи само да 

стимулира процеса на излекуване и ще ви помогне да излезете от дупката, за да работите след 

това по въпроса. И така, просто капнете в шишенцето всички лекове, които вече споменах. 

Gentian, Gorse, Mustard,Sweet Chestnut, Wild Rose, а ако сте прекалено възбудени, прибавете и 

Rescue. Взимайте по 4 капки на всеки два часа, а ако искате - и по-често; нещо ще се случи, ще 

се почувствате по-добре, ще усетите, че сте по-готови да посрещнете проблемите си. Ала не 

използвайте тази „бомба" всеки път, когато се усетите депресирани, без да търсите истинските 

причини (психологични или органични) на депресията. Прегледайте отново първата част на 

книгата и се разпознайте в своите цветове, а ако е необходимо, подкрепете цветотерапията и с 

психотерапия, направете си и нужните медицински изследвания. 

Детоксикация
22

 

Можем да изчистим организма си от натрупаните отрови, но ни е необходимо време и 

търпение. А когато сте привикнали с психо- и други лекарства, с алкохол, цигари или 

наркотици, цветовете ще се превърнат за вас в сериозна опора за премахването на негативните 

емоции и на всички тези навици, които ви се отразяват зле. Накрая ще можете да прочистите не 

само организма си, но и своето енергийно поле. 

Agrimony е лечебното средство за тези, които са податливи на зависимости; Walnut помага 

да разчупим оковите на вредните навици; Cherry Plum може да бъде опора при кризите, 

свързани с въздържанието; Crab Apple е превъзходният пречиствател; Rescue замества 

успокоителните; Larch, осигурява вярата, че няма да се провалиш (преди всичко при терапията 

на алкохолиците); Heater помага при зависимостта, предизвикана от липсата на обич; Holly и 

Willow изчистват съпътстващите горчиви мисли. 

Доброта 

Ако е прекалена и другите злоупотребяват с нея, а вие сте и твърде чувствителна към 

техните желания, подходящият цвят за вас е Centaury; ако добротата ви е свързана с 

безпокойство за другите и с желание да се превърнете в спасителка на света и да разрешите 

проблемите на всички, вземете Red Chestnut, ако добротата ви е вродена, но се дистанцирате от 

другите, имате нужда от Water Violet, ако е свързана с верността ви към един идеал и бихте 

искали да увлечете и другите - от Vervian. 

Енергия 

С този термин се злоупотребява, но след като „всичко е енергия", почти е невъзможно да 

не става така. Цветовата терапия е енергиен, вибрационен метод, защото именно енергията на 

цветовете е тази, която ни лекува и възвръща позитивността на нашите душевни състояния. 

Става дума за космическата енергия, която изпълва всичко и която може да бъде канализирана 

и предадена посредством Рейки (вж. Ф.Драго, „Рейки - енергийната терапия на Новата ера и 

кристалите", както и „Рейки и свръхсъзнание"). 

Ако имаме малко енергия, ние се чувстваме изморени. Съществуват множество лечебните 

средства, които могат да помогнат в такива случаи, защото са много и начините на изглаждане 

на проблема. 

Все пак смятам, че Olive и Wild Rose са най-подходящи за тези, които се чувстват с 

„изтощени батерии", Hornbeam също ни възвръща оптимално енергиите, които са ни 

необходими, за да посрещнем ежедневните си задължения, когато имаме усещането, че не 

можем да направим това, което би трябвало. Енергията сигурно е в намалени количества след 

травма или уплаха, след болест или при преумора и / или депресия (вж. подходящите цветове). 

                                                 
22

 Детоксикация - под детоксикация в миналото се разбираше възможността за пречистване на организма след 

дълготрайна злоупотреба с алкохол и след приемане на наркотици. В днешно време терминът придоби по-широко 

значение и се свързва и с пречистване на тялото от натрупани токсини като: кофеин, никотин, замърсители на 

околната среда и токсични вещества, приемани чрез храните. - Б. к. 
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Малко е енергията и когато е ограничен интересът към действителността, както се случва на 

Clematis, на Wild Oat, на Wild Rose и на Honeysuckle. Scleranthus изчерпва енергията си в 

съмнения, Rock Rose - в паника, Vervian я прахосва, докато Impatiens злоупотребява с нея; Vine я 

използва зле, Agrimony пропилява много от нея, за да изпълнява ролята, която играе; Centaury 

оставя да й я изсмучат, а Heather я изсмуква от другите, Oak има толкова много, че изглежда 

неизчерпаема, и т. н., и т. н. Какво да ви кажа? Мога само да повторя, че цветовете са енергия, 

затова остава вие да откриете онзи, който е най-подходящ за момента. С този справочник ви 

давам само насоки, а не готови рецепти. Знам, че сте достатъчно добри и че имате всички 

възможности да успеете да разрешите проблемите си сами - може би с помощта на малко 

правилно насочена интуиция и на Ангелите, които чакат вашите молби за съвети. Ако пък не 

вярвате в Ангели... толкова по-зле за вас - на всичкото отгоре не сте и в крак с модата! 

Заекване 

Cherry Plum е подходящ, когато ситуацията на свръхнапрежение и контрол доведе до това 

да не можете повече да контролирате говора си; Impatiens - когато причината се крие в бързия 

ритъм, с който правите нещата и в нетърпението; Mimulus - ако ви блокира стеснителността. 

Зъби 

Скърцането със зъби в съня може да се дължи на стрес, на сдържан яд и т. н. За която и от 

тези причини да става въпрос, подходящите лекове са White Chestnut, Vervian, Holly и Agimony, 

Изпити 

Комбинацията за изпити вече всички я знаете... или не? Но може би не познавате моя 

вариант. Да, защото между петте присъстващи лека липсва този за страх. Затова размислих и 

ето я формулата: Clematis и Chestnut Bud за подпомагане на паметта и концентрацията, Larch за 

постигане на доверие в самите себе си, Elm - защото моментът е труден, отговорен и имаме 

чувството, че надскача нашите възможности, Gentian - понеже побеждава съмнението и 

песимизма... и накрая Mimulus, който аз прибавям, ако човекът е стеснителен и рискува да 

онемее от страх и несигурност, или Rock Rose, ако явяващият се на изпит, макар да знае всичко, 

изпада в паника и не успява да продума. Имайте предвид и White Chestnut  в случай, че мисълта 

за изпита стане натрапчива и непрекъснато се безпокоите. 

Камъни 

Може да са втвърдявания на физическо ниво в резултат на негативни емоции. Това да не 

изразиш собствените затруднения и да ги таиш в себе си само вреди, затова подходящите 

лекове могат да бъдат Holly, Centaury и Crab Apple като пречистващо средство. Тук става дума 

за енергийно ниво и затова няма да престана да ви припомням, че цветовете не заместват лекаря 

или природолечителя, които могат да ви дадат всички превантивни, природосъобразни и 

диетични съвети, които ще ви помогнат да разрешите по-добре този проблем. 

Колики (чернодробни)
23

 

Черният дроб, освен че играе роля на филтър за вредните вещества, токсините и въобще 

отпадъчните продуктите, е и филтър за всичките ни емоции. Ето защо често се случва ядът да 

отприщи колики и чернодробни смущения. Да не забравяме и италианските народни поговорки, 

които са толкова важни от символична гледна точка: „Ще си изям черния дроб от яд", 

„Заседнало ми е в черния дроб", „Ще ми се пръсне жлъчката от яд", „Позеленях от яд" и т. н. 

Следователно е лесно да предотвратим коликите, като не се ядосваме... Открихме, че Holly е 

добър лек за това, но също и Willow - жените от този тип просто не успяват да не бъдат 

вътрешно разгневени, а горчивина в тях има и за продан. В същността си и емоциите, и стресът 

са токсични. Centaury ще се избави от коликите, когато се научи да казва „не" и да не задържа 

горчилката в себе си. Crab Apple има ключова роля като пречиствател, така че го използвайте и 

при случай на жлъчна криза, или когато предишната вечер сте прекалили с токсични вещества. 

                                                 
23

 В случая става въпрос за жлъчни болки, - Б. р. 
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Кърмене 

В този прекрасен, но понякога тежък период Olive ще ви поддържа енергийно, но и 

физически. Ако раждането е било трудно и сега се намирате в труден момент, прибавете Wild 

Rose. Сещам се, че Rock Water ще ви направи по-гъвкави, защото както тече водата... кой знае 

дали няма да помогне да потече и добро мляко за вашето човече? Но кърменето може да 

означава и прекалено безпокойство по отношение на самата ситуация и на детето - тогава са 

подходящи Red Chestnut и Aspen, докато Walnut, който възстановява и се приема при промени в 

живота, ще бъде силна подкрепа и за двамата, тъй като чрез кърмата предавате на детето вашата 

енергия. Star of Bethlehem върху зърното на гърдата... ще излекува травмата от раждането. 

Сучейки, новороденото ще отдалечи усещанията за усилие и страх... това ми го подсказа един 

Ангел! Използвайте Rescue Cream, ако имате проблеми с болезнени и досадни ранички по 

гърдите, които пречат на кърменето. 

Меланхолия: вж. Депресия, следователно подходящият лек е Mustard. 

Менопауза 

Това е друг тежък период, и то толкова, че са го нарекли „критическа възраст". В 

действителност се извършват хормонални революции, които се отразяват на психиката ни и ни 

карат да се затворим в старата схема „не съм повече жена и не мога вече да правя любов" Каква 

глупост! Животът ни минава в това да се пазим от забременяване, а когато можем да 

изживяваме пълноценно сексуалността си без риск... мислим, че моментът е преминал. Решете 

заедно с гинеколога какво е по-добре да правите. Междувременно ви предлагам една 

комбинация, която се смята за особено ценна от всички пациентки, които са я използвали. 

Walnut е полезен, защото - както вече знаем - е цветът на промените; Scleranthus служи за 

предотвратяване на замайванията и топлите вълни; вземете Gentian, ако се чувствате 

неутешими и потиснати, а Olive - ако сте много отпаднали. Често в менопаузата жените „мятат 

искри" -не се страхувайте, за това си има Cherry Plum или Impatiens. Chicory е типичен за тези 

от вас, които изживяват залеза на женствеността си, чувствайки се превъзхождани и обидени. 

Нека имаме предвид, че това е цветът на нуждаещата се майка; тук майката се чувства така, 

сякаш й е ограбена силата да създава живот, дори и да не е имала никакво намерение да ражда 

други деца. Но това усещане е познато почти на всички жени - то се изживява като траур по 

загубата на собствената способност за зачеване. В действителност би трябвало да се научим, че 

съзидателността и плодовитостта не са изрази, които се отнасят само до утробата, но и до 

духовността. Дали ще внасяме в ежедневието своята женственост не зависи от броя на 

циркулиращите хормони или от нашите яйчници, а от радостта ни да живеем и от желанието ни 

всеки миг да бъдем част от собствената си действителност 

Менструация 

В тия дни... коя е зле, коя не може без сладкиши, коя е нещастна и трябва непременно да 

плаче, коя не може да си сдържа нервите и трябва на всяка цена да се кара, докато други само 

лежат като безжизнени на леглото или се гърчат от жестоки болки. За тези мигове бих искала да 

ви предложа подходящи цветове, но не забравяйте, че за да постигнете отличен резултат, би 

трябвало да приложите и природолечение, допълвайки енергийното хранене с минерали като 

магнезий и цинк, към които да прибавите витамин В6 и масло от пореч или пупалка
24

. 

Лечението е ефикасно, ако се провежда три месеца... но да се върнем към цветовете. Вземете 

Star of Bethlehem, защото всяка менструация е малка травма; Scleranthus, който помага за 

балансирането на скоковете в настроението; Gentian, ако ни е толкова дискомфортно, че 

изживяваме менструацията като траур или досадно наказание. Комбинацията Rescue дори и 

сама по себе си е ценна помощ, защото съдържа Star of Bethlehem, Impatiens, който премахва 

спазмите, и Rock Rose, който ги забавя. Rock Water е прекрасно средство против менструалните 

                                                 
24

 Пупалка - растение, от което се извлича масло, богато на незаменими мастни киселини - линоленова и гама-

линоленова, които участват в структурата на клетъчните мембрани. В организма те се трансформират в 

простагландини - тъканни хормони, стимулиращи и регулиращи различни функции. На тях се дължат 

многообразните ефекти на пупалката. Един от тях е облекчаване на предмснструалното напрежение. - Б. к. 
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болки, независимо от личността, защото се видя, че притежава способността да предава флуиди 

и премахва прекалената скованост; жената Water Violet има често проблеми в тези дни, защото 

става малко трансцендентална, поради което изживява тежко един толкова земен и интензивен 

опит. Мога обаче да потвърдя, че и Willow е подходящо средство, тъй като много от вас се 

оставят да бъдат обхванати от необичаен песимизъм и скрита злоба, които ви правят трудни за 

общуване с другите. А усещате ли мъчителна меланхолия... вземете Mustard. Можете и да 

обедините всички тези цветове. Съветвам ви да започнете да взимате капките поне два или три 

дни преди очакваната дата за цикъла. Излагам ги накратко: Star of Bethlehem + Water Violet + 

Rock Water + Scleranthus + Gentian + или Willow, или Mustard. 

Ако обаче сте от жените, които през всички дни от цикъла ходят на танци с бяло боди или 

скачат с парашут, яздят кон, а после си взимат един душ и отиват на опера... тогава блазе ви - 

положително няма да четете тази част. 

Напрегнатост 

Подходящи са много лекове, според случая. Когато е поради уплаха или нещо подобно - 

вземете Rescue, а ако ви е напрегнато, защото сте свръхбързи и правите всичко тичешком - 

Impatiens. Почувствате ли в себе си разрушителни сили и имате ли усещането, че ще загубите 

контрол - използвайте Cherry Plum. Ако сте ядосани - Holly, под напрежение ли сте заради 

работата, която не искате да напуснете - Oak, свръхвъзбудени ли сте от ентусиазъм заради 

новина или идея - Vervian. Съветвам ви да видите в предишните глави, че жената Agrimony 

често е пренапрегната, но и Heater може да бъде в подобно състояние... Причините са 

прекалено много. 

Наркотици: (вж. и Детоксикация) 

Често опитващата се да намери в наркотиците едно различно състояние на съзнанието 

жена е все пак човек, който е в търсене... може би на самата себе си... може би на Господ или на 

Богинята... В подобен случай за тези жени биха били много подходящи някои начини на 

терапия, форми на медитация и / или визуализация, техники за релаксиране и много други 

възможности, които настоящият миг ни предлага и които могат да доведат до различно 

състояние на съзнанието не само без насилие, но и създавайки благоденствие. Толкова много са 

пътищата за достигане до собствената ни същност, до нашата най-истинска, божествена част. 

Търсете и всяка от вас ще намери правилната пътека, която трябва да следва. 

Несигурност - нерешителност 

Ако сте несигурни, защото не вярвате на вътрешния си глас, тъй като смятате, че - за 

разлика от вас - другите никога не грешат; ако винаги търсите съвети, доверявате се на хората и 

не успявате да послушате самите себе си, тогава вземете Cerato. Ако често сте нерешителни и 

се лутате между две възможности, а това предизвиква у вас моменти на напрежение и на 

душевна и физическа унилост, вашият цвят е Scleranthus, защото той е цветът на равновесието, 

а равновесието осигурява способността да можем да избираме правилното и подходящото, дори 

и когато нерешителността и несигурността се изявяват при елементарни неща, както например 

да си изберем блузка или с какъв вкус да е сладоледът. Жената Larch е несигурна поради 

недоверието и усещането за провал, които я изпълват (вж. предишната част), Mimulus - заради 

всичките си страхове и стеснителността си, докато чувствителността е това, което кара Aspen да 

бъде в плен на емоциите и на самата себе си. Centaury никога няма увереност... освен тази, че се 

чувства по-незначителна от другите, защото не е развила добре нито усещането си за 

индивидуалност, нито волята си; затова е мекушава и се движи колебливо в живота. И Wild Oat 

е полезен в някои случаи, когато пасивността и непостоянството пречат да се вземе решение. 

Отпадналост 

Ако е предизвикана от факта, че сте преживели някакво неприятно събитие, подходящ е 

Gentian, но ако е по-силна и ви усложнява живота от по-дълго време, може би имате нужда от 

Star of Bethlehem, защото се е получило някакво блокиране, което ви пречи да живеете 

пълноценно. Имайте предвид и всички цветове на умората (вж. Умора). Ако не сте наясно с 

произхода, опитайте с Mustard. 
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Пенсия 

Да приемем хипотетично, че някоя от вас може и да не оцени този щастлив момент, в 

който най-после ще е в състояние да използва времето както си иска и да се посвети на 

интересите си, а вместо това вземе, че се хвърли да върши всичко на бегом - тогава лекът е 

Walnut, тъй като той помага за адаптиране към всеки вид промяна, позитивна или не толкова; за 

Gentian пък знаем, че помага в моменти на дискомфорт. Първо обаче би трябвало да приемем 

Scleranthus, за да ни помогне при взимането на решения. 

Прошка 

Прошката е ключът към постигането на благоденствие, здраве, свобода. Който не познава 

прошката, не може да накара вибриращата енергия на излекуването да циркулира в него, не 

познава оптимизма, не познава любовта. Ето защо простете преди всичко на себе си - затова, че 

не сте направили достатъчно и защото не сте станали кой знае коя, за всички пъти, в които сте 

се критикували и недооценявали, и за цялото зло, което сами сте си причинили. 

След това простете на всички, на които трябва, на тези, които бихте искали да са като вас, 

но не са, на родителите си, които - бидейки човешки същества - може да са сбъркали или да са 

ви причинили зло, на вашите бивши партньори, които са ви разочаровали или изоставили. 

Простете и преглътнете онова, което не ви харесва и което сте претърпели, защото е трябвало 

да стане така. Простете на всички - и всичко ще ви бъде простено. Освен това взимайте Holly и 

Pine непременно заедно и то дълго, дълго време. Така ще си дадете сметка, че без злопаметност, 

чувство за вина и дисхармония животът е хубав. Ще се усмихвате истински, на сърцето ви ще е 

леко и ще се усетите, че пеете под душа и се смеете, ако видите как някоя птичка кълве хляб. 

Знам, че изглеждам сладникава и романтична... но всички жени сме малко или повече такива... 

само дето аз си го позволявам... А вие? 

Пубертет 

Когато чуя някой да казва „Блазе им на младите" се ядосвам, защото е невъзможно да 

забравим всички безпокойства, несигурността и неволите, които сме преживяли, когато сме 

били момиченца. Не ни ли идва на ум, че това е най-трудната и злощастна възраст, защото не 

сме ни риба, ни рак... и при това ни го припомнят всеки миг? Не знаем дали трябва да обръщаме 

внимание на куклата или на новия сутиен, момчетата ни харесват, но се срамуваме и говорим с 

часове... а после? После за момичетата се появява затруднението да се приспособят към новата 

физиологическа ситуация, нередовните менструации, които идват и си отиват когато им хрумне 

и ги хвърлят в паника с чудовищни болки, досада и какво ли още не... Затова не завиждайте 

повече на момиченцата, а им помогнете с цветовете. С кои ли? С Elm, защото това да пораснеш 

е трудна работа и голяма отговорност; с Crab Apple, защото са неизбежни конфликтите с тялото 

и неволите със собствената кожа, която нерядко е пъпчива; с Gentian. защото често всичко това 

поражда тъга, разочарование и обезкуражаване, което се отразява неминуемо върху успеха в 

училище (вж. лечебното средство за изпити). 

Понякога девойките летят в облаците и Clematis е много полезен, защото да се опиташ да 

избягаш от действителността не помага за нищо. Друг път е необходим Chicory или Heater, 

защото се чувстваме като жертви и искаме по-голямо внимание. Но и Holly би могъл да 

помогне, когато се изявява или потиска гневът. Младите често са ядосани... но в действителност 

се нуждаят от любов; те биха искали да спасят или променят света, но си дават сметка, че 

техният ентусиазъм не стига. Освен това им се иска вече да имат интимна връзка, но им е 

толкова трудно и объркано, че стигат дотам, че повече да не обичат самите себе си. Holly е 

цветът, който отваря сърцето. 

Раждане 

Моментът на раждането почти винаги се предхожда от противоположни чувства. Има 

мигове, в които се изпитва неописуем ужас - преди всичко, ако това е първото раждане; тогава 

наистина не знаем какво ни се случва и какво предстои. Както винаги в подобни случаи 

спасението е Rescue, докато Crab Apple ще ни помогне, ако нашето безпокойство е свързано със 

страха от кръвта, родилната зала, лекарите или от погнусата от замърсяванията и лошата 

хигиена. Red Chestnut е подходящ, ако притесненията се отнасят повече до здравето на детето, 
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отколкото до собственото ни страдание, Aspen - ако не можем да опишем добре онова, което ни 

терзае, а Mimulus - ако го знаем твърде добре. 

Развод 

Независимо дали ви кара да се чувствате зле или ще отворите бутилка и вдигнете тост за 

свободата, това със сигурност е момент, който трябва да се посрещне с известна подготовка. 

Някои неща се променят - чувстваме, че нещо е свършило или се е провалило и е неизбежно да 

си дадем равносметка. Често не сме способни да се откъснем, напротив - в нас се отприщват 

толкова противоречия и емоции, променливи настроения, размишления, оплаквания и чувство 

за вина... С всички тях трябва да се сблъскаме именно в този момент, а за него може да се каже, 

че понякога дори е по-тежък от момента, в който сме си дали сметка, че бракът ни върви към 

провал. 

В този случай не съм в състояние да ви предложа образец на поведение, но мога да ви дам 

съвети - ако сте си запазили достатъчно ума, за да ги приемете. В противен случай се оставете 

да ви помогне някой вещ човек. Имайте предвид обаче, че Walnut е цветът на всякакви промени 

както позитивни, така и негативни. Ако вие сте поиска ли развода и при това бързате, може би 

трябва да вземете първо Impatiens; ако пък е дошъл като гръм от ясно небе Star of Bethlehem. 

Ако сте потиснати, вземете Gentian (или вж. Депресия), но ако - въпреки всичко - все още 

много се безпокоите за бившия си съпруг, тогава са подходящи Red Chestnut  или Chicory. Ако 

ви се струва, че за вас няма вече надежда, Sweet Chestnut и Gorse ще ви помогнат, заедно с 

Walnut, да излезете от това състояние и да го превърнете в позитивно усещане. 

Четете много и се опитвайте, вместо да се печете на тих огън в болката си, да 

преразгледате всички „защо" и да разберете какво трябва да правите сега. Необходимо ни е да 

осъзнаем станалото и да започнем отново, без угризения и съжаления. Когато се почувствате 

изоставени или провалили се, тъжни и безутешни, няма нищо по-лошо от това да паднете духом 

или да потънете в разсъждения и да не искате да повярвате, че всяко нещо, което ни се случва, е 

трябвало да се случи - в такова състояние ще имате полза от Willow. Има много книги, които 

могат да ви дадат отговори относно „съдбата" или „кармата", както и за онова, което извличаме 

като урок, който трябва да усвоим. Освен това е полезно да открием и книги, които да ни 

помогнат да подобрим начина си на общуване и да ни научат, че животът продължава и се 

променя. Между любимите ми четива, които горещо препоръчвам, е „Излекувай живота си" от 

Луиз Хей. Прочетете я и вие... и не забравяйте Богинята. 

Разочарование 

Ако сте разочаровани, защото нещо се е развило зле, Gentian ще ви възвърне вярата, а ако 

състоянието ви се дължи на това, че очакванията ви са прекалено големи и дори може би искате 

да ви кажат „браво", вземете Chicory и Heater. Ако обаче сте и разочаровани, и обезкуражени, 

опитайте Larch или Mimulus (при положение, че сте и стеснителни). Когато разочарованието 

идва от прибързване, лекът за вас е Impatiens. (Вж. и Депресия.) 

Самокритика 

Rock Water е подходящ, ако сте твърде взискателни към себе си и следвате сурова 

дисциплина и строги навици. Pine ще ви помогне, ако винаги се чувствате виновни и сте 

склонни да се презирате. Вземете Centaury, ако ви се струва, че сте се родили на този свят, за да 

ви използват 

Сигурност 

Липсата на сигурност се различава от естествената способност да избираш и оценяваш. 

Някои реагират абсолютно инстинктивно и бързо, като понякога следват правилната интуиция, 

а други забъркват каши. Ако не притежаваме сигурност, защото сме стеснителни и 

безпомощни, Mimulus е подходящият цвят. Тази от вас, която е изгубила надежда и има нужда 

от Larch, положително не е жена, уверена в себе си - ето защо при това положение и двата лека 

биха действали прекрасно. 

Scleranthus е цветът на равновесието и е лек за тези от вас, които са несигурни в избора си 

между две възможности, които страдат в себе си заради тази своя вечна нерешителност, заради 

чувството на обърканост, което ги обхваща, когато трябва „да се включат в играта" и заради 
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безпокойството, че вероятно са сгрешили в избора си. 

Жената Cerato (към чийто цвят ви препращам) е хронично несигурна и никога не изпитва 

усещането, че знае какво прави, казва или иска. Възможно е тази несигурност и нерешителност 

при взимане на решения да я карат да моли често за съвет останалите, защото чувства, че не 

може да прави друго, освен това, което й кажат те; тя следва съветите на специалисти, книги, 

приятели, роднини. Wild Oat живее в несигурност поради непостоянство и липса на увереност - 

пасивна и неудовлетворена, тя не може да намери отговора и се лута между много стимули, 

като никога не е в състояние да се спре върху едно определено нещо. Gentian е несигурна преди 

всичко заради съмнения и скептицизъм, както и заради мястото в живота, което й отрежда 

нейният песимизъм. Та може ли да не бъде несигурна тази, която живее в непрекъснати 

съмнения и разочарования? 

Gorse представлява тоталната несигурност на тези, които нямат надежда, а в такъв случай 

просто няма как да не бъдем несигурни. A Hornbeam се чувства лишена от сигурност - било 

поради умора или липса на енергия, било защото усеща, че няма здрави корени. 

Стерилност 

Разговорът по този въпрос е комплексен. Твърди се, че в основата на стерилността се крие 

неосъзнатият отказ да поемеш отговорността да станеш родител, но може да има и точно 

определени кармични закономерности, които не ни позволяват да имаме дете. Там, където не 

съществуват органични причини, е възможно да е налице и несъвместимост на двойката, макар 

тя може би да не се проявява външно. Нека анализираме онова, което може да се опита с 

цветовете на Бах. Междувременно обаче направете всички необходими изследвания, без да 

забравяте и това на спермата, защото твърде богатата или бедната на сперматозоиди семенна 

течност е една от най-често срещаните причини за стерилността, но пък е и проблем, който 

може да се нормализира чрез просто лечение. Ако се окаже, че няма органична пречка за 

зачеването и искате да се настроите с цветовете, опитайте с Clematis заради неговата 

способност да приземява. Той би могъл да помогне на онази душа, която избира дали да дойде 

при вас или не, да вземе положително решение и да посади корените си. Wild Oat е лечебно 

средство, което е подходящо заради своята способност да ни прави съпричастни към живота и 

да ни отнема пасивността. Този цвят ни дарява с упоритост, а в този случай - и със силата да не 

преставаме да се надяваме. В това отношение и Gorse е цвят, който може да деблокира 

ситуацията, когато сте решили, че за вас вече нищо не може да се направи - може би той ще ви 

свърже с вашия божествен Аз... и тогава ще се появи и детето. Star of Bethlehem притежава 

способността да разреши и премахне травмите от миналото и от настоящето; той също е цвят, 

който деблокира и би могъл да доведе до пробив в ситуация на „застой" при размножаването. 

Но нека не забравяме страховете! Действително - зад очевидното желание да имате деца би 

могъл да се спотайва страх, а тогава Aspen, Mimulus или Rock Rose биха могли да извършат 

„чудото". 

Според мен прекаленото критикарство на Beech не е благоприятно за превъплътяването на 

някоя душа, а и прекалената студенина, затвореност и въздържаност на Water Violet  не 

привличат усмивката на едно дете. Заради своята нагласа да иска да подчинява всички на 

заповедите си и заради своята твърдост жената Vine трудно ще се отдаде на желанието да стане 

майка - с всичко онова, което то влече след себе си. 

Сърцебиене или тахикардия 

Rock Rose или Rescue могат да ви помогнат в момента, но след това идете на лекар. Ако 

пулсът ви е забавен и отслабен поради ниско кръвно налягане, подходящи са цветовете, 

свързани с досадата, с ограничения интерес към действителността, с умората. Olive, Wild Rose, 

Wild Oat, Hornbeam, Clematis. И тук обаче един преглед или дори промяна на диетата, даден 

минерал или подходяща билка могат да помогнат за по-доброто разрешаване на проблема. Нека 

не забравяме, че цветовете работят първо върху енергията, за да я уравновесят, а впоследствие - 

и върху физиката. Следователно, ако неразположението трябва да се отстрани спешно, в 

областта на природотерапията има винаги подходящи лечебни средства. 
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Съсредоточаване: вж. Внимание. Тревога 

Ако усещането е смътно, неясно и непознато, предугаждащо - Aspen; ако е придружено с 

вътрешен тормоз, който не искаме да покажем, и с усещането за бучка в гърлото - Agrimony; 

ако е тревога за другите от страх, че ще им се случи нещо лошо - Red Chestnut; ако е поради 

познат страх или поради стеснителност – Mimulus, ако се тревожим, защото сме несигурни и 

объркани от собственото си недоверие -Larch; ако ни обземат нощни тревоги заради мисли, 

които непрекъснато се въртят в главата ни и съзнанието ни е прекалено затормозено – White 

Chestnut; ако се безпокоим заради това дали сме в центъра на вниманието и дали печелим 

симпатията на другите - Chicory, Heather, Agimony; при тревога със страх от полудяване или 

възможност за загубване на контрол над ситуацията -Cherry Plum, ако безпокойството идва от 

желанието да се стигне по-рано, да се свърши бързо -Impatiens; ако се тревожим поради 

натрапчива нужда да увличаме и действаме - Vervian; ако тревогата ни е придружена от 

отчаяние и мъка, трябва да вземем Sweet Chestnut, а с тахикардия и тежест в слънчевия сплит – 

Rock Rose или Rescue; ако се отнася за безпокойство поради желанието да доставиш 

удоволствие на другите и да искаш да направиш всичко -Centaury 

И внимавайте да не отъждествите тревожната загриженост с любовта... Разбира се, много 

от нас изживяват или са изживели погрешни ситуации с неподходящи и проблемни партньори, 

смесвайки безпокойството в резултат на желанието да им помогнат с обичта. В книгата на 

Робин Норууд „Жените, които обичат твърде силно" ще намерите много примери за приятелки 

на алкохолици, безделници или предатели, които са изживели своята връзка като голямата 

любов на живота си. Да съжителстваш с подобен човек води до онова стягане на възел в 

стомаха, което може да се вземе погрешно за силна страст, докато един добър съпруг, който не 

създава проблеми и е уравновесен, се приема като нещо естествено и предвидимо, което не 

предизвиква в нас никакви емоции. Много показателен пример в това отношение е жената на 

един алкохолик, която години наред изживява ситуация на тревога и лудост. Когато обаче 

мъжът - с помощта на Дружеството за борба с алкохолизма - отново е трезвен, ведър, дори се 

връща на работа и най-после се отнася добре с нея, тя самата започва да пие, защото се чувства 

безполезна. Той няма нужда повече от нея като майка и болногледачка и ситуацията, лишена от 

тревога, предизвиква у нея криза. Помислете върху тези неща и тогава ще можете да си дадете 

сметка и да прецените колко от вашите тревоги са предизвикани и желани от вас самите. 

Тъга 

Не е лесно да се дефинира това чувство и затова ви насочвам към следните цветове: 

Gentian, Gorse, Mustard, Star of Bethlehem, Mimulus, Willow, Chicory, Olive, White Chestnut. 

Умора 

Съществуват различни видове умора, но имайте предвид, че всякаква дисхармония и / или 

нарушаване на равновесието води до психическа и физическа слабост. Най-добре ще е да се 

посъветвате каква помощ можете да получите на физическо ниво от естествени лечебни 

средства. Може би ставам досадна с природолечението... но преподавам това, което знам. Така 

че, ако изпитваме умора, нека не забравяме, че психиката и тялото никога не са разделени, че 

аурата усеща физическите смущения и обратно - физиката изразява състоянието на енергийното 

поле. Надявам се аз самата да не съм ви изморила с това старателно изложение! Elm лекува и 

помага при форми на умора, дължащи се на прекалено силно развито чувство за отговорност, на 

тежестта от работата, която изглежда е станала непосилна за тези хора, които винаги са се 

справяли със своите задачи с професионализъм. Hornbeam е цветът, който изживява всеки ден 

като понеделник и се уморява лесно, защото работата му може би е досадна и рутинна. От друга 

страна е факт, че при една интересна или забавна алтернатива умората изчезва като по чудо. 

Докато изпълняваме всичките си задължения, имаме усещането, че не знаем как ще издържим 

до вечерта. Olive е тотално изчерпана и - подобно на Oak - се блъска от сутрин до вечер. И двете 

са достигнали до такова ниво на умора, че са пред пълно изтощение, само че Oak е склонна да 

продължава до срив, а Olive е на края на силите си и повече не може - ето защо последният лек 

е подходящ за осигуряване на възстановителен период, за лекуване на болни и за майки с тежки 

семейства. Wild Rose се намесва там, където умората се свързва с апатия или след злоупотреба с 
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енергията. Тази от вас, която има нужда от Star of Bethlehem, изпитва умора, защото 

блокираната от травми и неприятни събития енергия в нея може да предизвика скованост и 

неспособност да живее нормално. Vervian е уморена, защото прекаленият ентусиазъм и 

желанието да увлече другите я докарват до стрес - по същия начин, по който Impatiens се 

изразходва, вършейки всичко бързешком. 

А сега ще ви предложа една рецепта-бомба, която можем да наречем „Вдигни ме на 

крака"! Смесете Olive, Oak, Hornbeam, Wild Rose и Elm, а за красотата на кожата си в един хубав 

крем капнете 4 капки Olive и 4 Wild Rose. Сами ще видите резултата. 

Фригидност 

Излишно е да отричаме, че това си е проблем, но причината за него е по-скоро 

психологическа, защото изключително рядко се срещат жени, които го изживяват по 

физиологически причини. Либидото е разнообразна и непозната област, затова не съм в 

състояние да се спра на него, но мога да препоръчам цветове, които ще ви помогнат да 

събудите желанието, да се отпуснете и да преодолеете сковаността си, която пречи на 

наслаждението от секса. 

Agrimony се препоръчва, ако сте от тези, които се преструват, че достигат оргазъм, за да не 

разочароват партньора си; Aspen - ако несъзнателно мислите, че като се отпуснете докрай, би 

могло да ви се случи нещо, защото оргазмът не може да се контролира и е почти подобен на 

смърт... Вероятно налице е смътното усещане, че не би имало връщане назад... Cherry Plum е 

идеалният лек за липсата на оргазъм, защото действително се свързва с контрола, жената Wild 

Oat може да има проблеми със секса преди всичко поради липса на желание - същото важи и за 

Wild Rose, която е апатична. Лекът Water Violet може да бъде от голяма полза, защото 

отчуждеността на този тип личност и студенината у нея положително имат връзка с отказа й да 

изживее пълноценно собствената си сексуалност Rock Water не се наслаждава на удоволствията 

на живота, строга и дисциплинирана е... и може би е такава и под чаршафите. Поради своя 

особен начин да решава проблемите с тялото си, Crab Apple дава сериозни основания за 

фригидност, както и Pine, тъй като усещанията за вина са готови винаги да се появят... Освен 

това знаем онази поговорка: „Не го правя за собствено удоволствие, а за да дам деца на 

Господ." Самото зачеване обаче е радостен и щастлив акт и добрият Господ го е замислил 

правилно - затова не вярвам, че Той седи върху някой облак и води статистика за оргазмите и 

зачеванията! Фригидността може да се дължи и на травма, която прави сексуалната връзка 

трудна и тежка. В този случай могат да помогнат Rescue или Star of Bethlehem, но ако е имало 

насилие или опит за насилие, ще трябва да добавим Aspen заради спомена за насилие, който се 

изживява всеки път, когато се поражда някаква сексуална връзка. Понякога подходящият цвят е 

Larch, който действа благотворно върху мъжката импотентност, както и върху женската 

фригидност, понеже същината на проблема е усещането за несъответствие и мисълта за провал 

още от самото начало. 

Храна 

За отношението към храната си заслужава да се напише отделна книга, но аз не съм най-

подходящият човек, който би могъл да ви занимавам с този въпрос. Затова се ограничавам с 

общи указания. Не ми е възможно да бъда изчерпателна. Необходима е подходяща терапия, за 

да се балансира личното отношение към храната, която е живот, но често се превръща или в 

кошмар, или в пристрастяване. Това отношение към храната е свързано и със сериозни 

психически проблеми. Така се стига до порочни кръгове, които водят дори до анорексия и 

булимия. 

Жената Rock Water притежава желязна дисциплина и не допуска грешки с храната, а ако 

го направи, след това се критикува сурово и се разкайва, в резултат на което на следващия ден 

пости. Всичко, което се отнася до някакво усещане за дискомфорт по отношение на тялото, 

води до Crab Apple - той е цветът-ключ за такива ситуации и основа за разрешаване на 

проблема. Жената Agrimony понякога си хапва тайно, за да успокои терзанията си, зависима е от 

храната и никога не успява да остане вярна на каквато и да е диета. Wild Oat яде прекалено 

много поради незадоволеност и с цел да запълни своите празнини; по същия начин действа и 
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Heater, която се чувства недостатъчно възнаградена и яде, за да компенсира липсата на ласки в 

детството и в по-късна възраст. Възможно е обаче Heater да иска да привлече внимание и 

любов - тогава може да стигне до анорексия, което във всички случаи е начин да разпъне на 

кръст цялото семейство чрез психологическо изнудване. Болната от анорексия се мрази, а това 

значи, че й е нужен Holly, но се чувства също виновна и в несъответствие с този свят, заради 

което трябва да взима Pine; освен това тя презира тялото си, така че има нужда и от Crab Apple. 

Може да има моменти, в които булимия и анорексия се редуват - в този случай 

подходящият цвят е Scleranthus. Само че всичко, отнасящо се до този въпрос, предполага и 

психотерапевтична помощ. Vervian яде прекалено много, защото прекалява във всичко; 

Impatiens се храни лакомо и бърза до такава степен, че не си дава сметка колко поглъща... и не 

дъвче. Chicory е лакома по природа и ако й липсват любов и нежност може да ги търси в 

сладкишите, докато Centaury е лишена от воля и това, че не може да казва „не", е в състояние да 

я накара да изяде и цяла чиния, пълна с палачинки... Сигурно вече успяхте да установите, че и 

заради този въпрос е необходимо да се върнете към първата част на книгата, за да откриете 

собствените си емоции. 

Цистит 

Типична женска болест, за която се твърди, че в 95% от случаите е следствие от 

изменение на нормалната чревна флора. Така е, но е вярно и това, че засяга само определени 

хора. Действително, ние всички имаме тези бактерии в организма си, но циститът се проявява 

преди всичко при жени, които живеят в конфликт, и то обикновено със собствения си партньор 

- защото това е начин да бъдат изразени притесненията и несъгласието с партньора. Agrimony 

със сигурност е измежду подходящите лечебни средства за вътрешния тормоз, който се оказва 

една от причините за цистита, но и Pine може да бъде много полезен заради чувството за 

несъответствие, което изпитва жената от този тип. Освен това Crab Apple преодолява 

„несгодите", които тялото създава, а Holly е необходим, ако се гневим до такава степен, че да 

плащаме скъпо и прескъпо и то посредством най-интимната и скрита част на тялото си. 

Яд 

Вече ви посъветвах да не таите яда вътре в себе си, защото неговата отрова може да 

предизвика големи беди: гастрити, язви, камъни, всякакви болести на черния дроб и т н. 

Ако обаче сте ядосани, независимо дали видимо или не, вземете Holly; ако сте изпаднали 

в самосъжаление и се чувствате обидени - помогнете си с Chicory; ако ви мъчи безмълвна 

злоба, а ядът е притаен във вас, и то от дълго - използвайте Willow, ако „преглъщате" всичко, 

вземете Centaury, а ако имате гневни избухвания - Holly заедно с Cherry Plum. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Сега, когато завършвам тази книга, се надявам да съм ви била полезна, макар и да не 

смятам, че съм помогнала на всички ви. Не би било възможно, нито човешко. Приканвам ви да 

опитате лечебните цветове и следователно да поразсъждавате върху вас самите - без да се 

критикувате, а като направите опит да осъзнаете своята добра, позитивна страна. Ако успеете 

да я видите и ако откриете скритите си възможности, огромния си потенциал... половината 

работа вече ще бъде свършена. Не забравяйте, че Цветовете на Бах лекуват Душата, Духа и 

престанете, ако обичате, да бъдете непрекъснато във война или в борба с тялото и с разума си. 

Вашата Душа знае от какво се нуждаете... оставете я да говори, послушайте я и ще живеете в 

мир. Какво по-хубаво от това? 

Твърде ли романтично ще прозвучи, ако ви кажех: отворете сърцето си и оставете да 

навлезе Любовта? Е, тогава ще бъда романтична! Любовта е енергията, която лекува всички 

злини и всички рани. Не съществува по-голяма сила от Любовта и не я отъждествявайте с 

връзките, секса, брака, любовната двойка или нещо подобно... Не че са вредни, напротив, но аз 

имам предвид безусловната и универсална любов - онзи прилив на светлина, който ни кара да 

се чувстваме необятни и близки до Бога или по-точно Негови дъщери и сестри на нашите 

сестри и братя; Любовта, която топли сърцето и не иска нищо в замяна. 

Научете се как да позволите на усещането за свобода да навлезе в живота ви. Няма нищо 

по-хубаво, няма по-голям подарък от това да оставим всеки да бъде свободен. Да отдадем 

всекиму пространството, което му се полага, означава да защитим и нашето пространство. Ако 

всички си подарим един другиму свободата... всички ще бъдем свободни и щастливи. Може да 

изглежда, че подхвърлям изтъркани фрази... не знам; знам единствено, че ви говоря с открито 

сърце - ако не беше така, просто нямаше да бъда сега тук с вас. И не мислете, че съм светица 

или че и аз не изживявам като вас конфликтите на ежедневието (само това оставаше!) - ако бях 

светица, щях да съм в отвъдното, ала не бързам да отида там. 

Смятам за особено важно споделянето - имам предвид споделяне на чувства, емоции и 

мисли, - защото то служи за развиване на усещането за съпричастност, за съчувствие. Това 

значи да страдаме заедно, да се радваме заедно, да изпитваме същите емоции, защото ги 

познаваме, били сме потопени в тях и по тази причина сме в състояние да разберем другия. 

Тези малки бисери от живота могат да бъдат основата на щастието. 

Стига ли толкова романтичност? Не... Искам да ви посветя една последна фраза-подарък - 

този път тя е моя, - и с това приключвам: 

 

Никога не се страхувай от самата себе си - 

от своята уязвимост и от това, че си крехка. 

Не се отказвай от чувствителността, която е вътре 

в теб и е неразривна част от теб. 

Нека сърцето ти е винаги отворено, а ти отправяй 

само приятни и ведри мисли... преди всичко към 

себе си... и към сестрите си... 

Не се критикувай - кажи си, че си вече хубава и 

съвършена, че вече правиш най-доброто, на което 

си способна, и усещаш божествеността в себе си... 

почувствай се част от цялото, защото това е така... 

Не воювай срещу онова, което не харесваш в себе си, 

а обичай и изпращай оздравителна енергия. 

Събуди Богинята, която е в теб, и 

остани в Мир. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
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ТЪРСЕТЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


