Медицинските открития на Едуард Бах, лекар
Нора Уиикс
Какво правят цветята за човешкото тяло
Едуард Бах
Устремно буен, жив пламък в простори,
мисъл за себе отдавна забравил.
Нивга богатство, ни сила, ни слава
карат ума му тревожно да дири спечеленото - пари и слава,
на човечеството предостави.
Не бяха му чужди несполуки и поражения,
нивга уста му дума на упрек не отрони.
В подкрепа на целия широк свят се яви,
та човечеството в здраве да дойде в досег
с Безкрайността.
В тъмното тъй дълго чакахме,
понякога напразно за светлина.
И ето един живот що тъй бързо пробяга,
а запали огньове ярки, които бавно ще угаснат.
С.Е.У.
(Превод в проза без претенции за стихотворение.)
Първа глава
Едуард Бах - ранни години
„Възвишена и единствена
мисия
на лекаря е - да възвръща
здравето на болните, да
лекува..."
Ханеман
Едуард Бах е роден на 24 септември 1886 година в Мослей, село близо край Бирмингам в
Уаруикшайер и бе по-голямото дете на семейството, което имаше три деца - две момчета и едно
момиче.
Той бе крайно нежно бебе и твърде трудно бе отгледан през първите няколко години, но с
растежа и здравето му се подобрявало.
Характерната му черта като момче е решителност и сила в устрема към дадена цел; той е
притежавал изключителна сила за съсредоточаване, така че се е вдавал напълно във всяко нещо,
което го е интересувало, и не е позволявал нищо да отвлича вниманието му или да пречи на
целта му.
Изпълнен бе с живот и любов към приключенията и много сръчен в игрите, готов за
лудории и, благодарение на уелската си наследственост, притежавал голяма чувствителност и
изключителна интуиция.
Всичко, отнасящо се до Уелс, е било много привлекателно за него; както името показва,
неговата фамилия е произлизала и дошла от Уелс преди много години, и интуицията му, както и
любовта му към красотата и мелодичният му глас, са правили от него истински син на тази
мистична земя.
Директорът на Уинтерлоу Скул в Мослей, където Едуард Бах учил, е бил уелсец и малкият
Едуард бил много привързан към него, привързаност, траяла до късните му години. Той често
разправял за наградите, кои то получавал, за доброто си писане и колко това доставяло радост на
неговия уелски учител.
w
w
w
w
ww
ww
w...ssspppiiirrraaalllaaatttaaa...nnneeettt 1

Любовта му към Уелс многократно го е карала да скита из тази част на Англия. Като
ученик е прекарвал ваканциите си, пътувайки пеш из Уелс, като е спал там, където нощта го е
заварвала, щастлив всред свои те другари - птичките и дърветата и цветята, тъй като любовта му
към природата се е показала още в ранните му години.
По-късно, близо край едно от планинските поточета той открива първото от своите
билкарски лекарства, за които става прочут; а още по-късно, всред спокойствието и тишината на
едно уелско селце разработил принципите - основните начала - на новата система билкарска
медицина.
Бах имал извънредно многостранна природа. Независим и положителен от най-ранни
години, надарен с чувство за хумор и веселие, понякога е ставал мълчалив и замислен, скитал из
околността сам или с часове седял загледан в чудесата, намиращи се всред тревата пред краката
му или в кората на някое грамадно дърво.
Всеки човек, птица или друго същество, страдащи и болни, са събуждали у него такова
състрадание и желание да им помогне, щото още малко момче в училище той решава да стане
лекар.
Това изключително състрадание към другите му е давало възможност напълно да разбира
техните болки и страдания и е било най-забележителното му качество, поради което всеки, който
се е доближавал до него, много го обиквал.
Често седял в класната стая и мечтаел за времето, когато ще може да започне своята работа.
Мечтаел, че ще открие някакъв прост начин за лекуване, който ще лекува всички болести. Също
си въобразявал, как лекуваща сила тече из пръстите му и как изцелява всички, до които се допре;
и това съвсем не са били детински мечти, но вътрешно знание за онова, което идва, защото той
наистина открил простия начин за лекуване всред дивите цветя на полето; и в късните си години
наистина разбрал, че притежава силата да лекува и много болни бяха излекувани чрез неговото
допиране.
Неговият идеал за прост начин на лекуване всички болести не отпадаше и с растежа му той
се превърна в дълбока увереност, която бе подтикващата го сила в работата през целия му живот.
И през всичките годи ни, когато практикуваше като патолог, бактериолог и хомеопат,
единствената му цел бе да открие чисти лекарства, прост начин на лекуване, който да замести
сложните научни методи, които не са давали сигурност в лечението.
Но момчето Едуард Бах не бе само някакъв мечтател. Сигурността му, постоянството в
целта, интересът му към всички неща, колкото и дребни, се съчетаха, за да направят от него
голям гений, въпреки че, както е обичайно при гениите, бе обречен да стои самотен, защото
малцина могат да следват и разбират решени ето на онзи, който знае целта на живота си още от
самото начало и не позволява нищо да пречи на тази му велика цел.
Две неща поглъщали неговия живот - поразяващото му състрадание към всяко страдащо
същество – човек ,птица, животно, - и любовта му към природата, към нейните дървета и
растения. И тези две, съединени, го довеждат до лекуването, което търсел. Едната му голяма
любов е помогнала на другата, защото той на мира в склада на природата полските цветя, които
могат да лекуват тези, що страдат и са в болки.
Втора глава
1903-1906. опитност в Баховата месингова леярна
Когато завършил училище на шестнадесетгодишна възраст, Едуард Бах, въпреки че целта
му била да стане лекар, решил да работи известно време в месинговата леярна на баща си, защото
чувствал, че не може да иска баща му да понесе разходите на дългото му медицинско обучение.
И така, през следващите три го дини, от 1903 до 1906, той работи в Баховата фабрика в
Бирмингам.
Тези години, въпреки че били дълги и трудни за един, който има чувствителна и свободна
природа, той не ги смятал за загубени, защото там, всред своите другари-работници той спечелил
разбирането и проникновението в човешката природа, които по-сетне станали основа на
бъдещата му работа.
Той не обичал затворения живот и строго определените часове във фабриката, но
подчинявайки се на при родата си, залегнал да изучи работата напълно; работил на струговете в
работилницата и във всички раз лични отдели и за известно време се опитал да бъде и търговски
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пътник на фирмата.
След време разказва с голям хумор за своите приключения като пътник. Щедрата му натура
и липсата на какъвто и да било търговски нюх не са му позволявали да защищава цените и
обикновено се връщал от своите обиколки с бележник, пълен с поръчки, които фирмата съвсем
не била в състояние да изпълни, по ради несъстоятелно ниските цени, на които той се е
съгласявал. И тъй в скоро време му дали друг вид работа.
През 1903 година той влиза в селски клуб на Уорчестършайер, където заниманията с коне
са задоволявали голямата му любов към животните; също така животът на открито в лагера е бил
истински отдих след шума и затвореността на фабриката.
Но главният му интерес продължавал да бъде изучаване на природата във всичките й
клонове. Дърветата и растенията са представлявали за него всепоглъщащ интерес и често
предпочитал да работи във фабриката цялата нощ, за да може да скита из околността през деня.
Определени часове за работа винаги са го дразнели; той е знаел, че вдъхновението идва в
неочаквани моменти и че в такива моменти се извършва всяка истинска работа; и така
подчертано е бил воден от вдъхновението, че всяко нещо, което е пречило на интуитивните му
действия, не само го е изпълвало с дълбоко чувство на незадоволство и неосъществяване, но го е
оставяло физически изтощен и болен.
Поради тези причини, трите години във фабриката наистина са му се видели много дълги и
най-после вече не могъл да задържа желанието си да започне истинската си работа; и това
желание се засилвало от съзнанието, че страхът от заболявания непрекъснато е измъчвал
неговите другари-работници. За тях болестта е означавала загубване на работата и товара на
скъпи медицински разходи и много често те са продължава ли да работят, когато всъщност е
трябвало да бъдат у дома си в леглото.
Освен това схващал, че почти нищо не се правило за тях освен облекчаване и потискане на
симптомите и решил да намери начин, по който да успокои ума им и да излекува телата им;
защото вярвал, че сигурно има някакъв прост начин на лекуване, начин, който би изцерявал
всички болести, включително и онези, наричани хронични и неизлечими. Струвало му се, че този
начин на лекуване принадлежи повече на църквата, отколкото на медицинската професия,
защото Христос, Великият Лечител, лекувал тялото, ума и душата; и вътре в себе си се е
колебаел коя от тези две професии да започне.
Но нито една от тях не е напълно отговаряла на неговия идеал и започнал да схваща, че
може би ще бъде необходимо да открие сам за себе си нови или може би отдавна забравени
истини за болестите и за лекуването на човечеството.
Първо той решил да изучи всички известни начини на лекуване и за това е било
необходимо медицинско обучение, но въпросът за разходите все още го задържал и почти се
отказал от намерението си. Но когато баща му узнал за неговото отказване и за причината,
отпуснал му едномесечна сума и казал, че ще заплаща и таксите извън това, така че да започне
веднага своето медицинско обучение.
След този разговор с баща си, Бах вече не губил никакво време, започнал да учи за приемен
изпит и на двадесетгодишна възраст постъпил студент по медицина в Бирмингамския
университет.
Трета глава
Медицинско обучение
От Бирмингамския университет Едуард Бах отива в Лондон, за да довърши своето
медицинско образова ние в Университетската болница, където в 1912 г. получава докторската си
диплома.
Той получава две дипломи - доктор по медицина и доктор по химия в 1913 г. и Диплома на
Народно здраве през 1914 г.
От първия ден, когато постъпва като студент в Лондонската университетска болница, до
1930 година той много рядко напуща Лондон. Ентусиазмът му и безмерното му желание да
открие истинското лечение изпълват целия му живот и изключват всичко друго.
Той никога не е обичал градския живот. Безспирният шум на трафика, изпълнените от хора
улици, от кои то тъй малко се вижда небето, са го карали да жадува за тишината и спокойствието
на полето, за красота та на дърветата и растенията; и понякога тази жажда правила от градския
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му живот истинска агония.
През това време той дори е избягвал Лондонските паркове, страхувайки се, че любовта му
към природата може да надделее и да го отвлече от работата му, която, за момента му се
струвало, че се състои в това да бъде там, където има възможност да наблюдава множество
пациенти, като смятал, че само в болничните отделения може да открие как наистина да облекчи
страданията на болните. Тогава не е знаел, че любовта му към природата, която той се е мъчил да
подтиска, ще го ръководи в търсенето му и че дивите цветя съдържали в своите чашки много поголяма лечебна сила, отколкото лекарствата, приготвени в лабораториите по научен път.
Тези студентски години по много причини не са били твърде лесни за него. Скромността му
и загрижеността да не тежи на баща си го накарали да поиска месечна издръжка, която едва
покривала нуждите му за книги и други помагала и много често в края на месеца той едва е
можел да си купува поне малко храна. По много начини се е мъчил да подобри финансите си поправял е писмени изпити и е работил много често до късно през нощта, за да може да свърже
двата края. В допълнение на това, здравето му не е било много добро и страстта му към учене не
му е оставяла почти никакво свободно време, но устремеността му към целта е надвивала
всичките му физически мъчнотии - нещо, което го е поддържало през целия му живот.
Като студент по медицина Едуард Бах е отделял твърде малко време за четене на учебници;
още тогава е чувствал, че теоретическите познания съвсем не са най-добрите за един лекар и че
те съвсем не могат да дадат съвършения начин за справяне с човешките същества, които така
различно реагират на болестите.
За него истинското проучване на една болест е в наблюдение на всеки пациент, в
схващането как болестта действа на всеки един и в разбирането как тези различни въздействия
влияят на хода, трайността и силата на болестта.
Чрез своите наблюдения идва до заключението, че едно и също лекуване не всякога
изцерява една и съща болест при различни пациенти; защото въпреки че може би петстотин
души болни от една и съща болест реагират по един и същи начин, все пак има хиляди, които
реагират по съвсем друг начин и лекарството, което може да излекува едни, върху други няма
никакво въздействие.
Това го накарало да постави под въпросителна сигурността на определени рецепти за
дадена болест и на ново подхваща своите наблюдения над пациентите в болничните отделения.
След това идва до заключение, Че пациенти с еднакви темпераменти често пъти еднакво
реагират на едни и същи лекарства, докато други - с друг темперамент - се нуждаят от друг вид
лекарства, въпреки че страдат от същата болест.
И така, още твърде рано в своето търсене той идва до извода, че личността на пациента е
много по-важна от тялото му при лекуването на болестите.
Първото си указание за необходимото лекуване Бах е взимал от личността, страдащото
човешко същество ;мирогледът на пациента, неговите чувства и емоции са били от най-голяма
важност при лекуване на физическите му недъзи.
Едуард Бах е прекарвал дълги часове в болницата, наблюдавал пациентите и жадувал да
открие лекарство за болките им вместо само временно облекчение. Той наблюдавал как самият
процес на лекуването бил мъчителен, често много по-мъчителен, отколкото болките от самата
болест и това засилило у него убеждението, че истинското лекуване е нежно, безболезнено и
милостиво.
Дори още през студентските си години, той започва да научава твърде много относно
болестите и техния лек и наблюденията му от онова време стават основата на новата система на
лекуване, която той открива след двадесет години. Тези истини постепенно той научава. С
течение на годините, стъпка по стъпка, при туря към своите знания, прави открития във всеки
клон на медицината и според стойността на открития та, ги изоставя или усъвършенства; и
винаги зад всичките му усилия стои една цел - прочистване на съществуващите лекарства и
откриване на прост, сигурен лек за болестите.
През целия си живот той никога не се е осланял на приети теории, ако не ги е доказал сам
на себе си. Практическа опитност и наблюдение са били за него единственият начин за учене.
Казва се дори, че когато са му давали докторската диплома, той е казал: „А сега ще са ми
необходими цели пет години, за да забравя това, на което съм бил научен."
Той черпел своето знание от живота и от интуицията си, така че резултатите от неговата
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работа са били винаги практически; и когато в края на краищата завършва работата на целия си
живот и поиска да я запише - той я дава в една малка книжка1 от тридесет странички, написани
ясно и простичко - всеки да ги разбере.
Четвърта глава
Патолог и бактериолог
В 1913 година Едуард Бах е лекар за бърза помощ при University College Hospital и покъсно, през същата година, хирург в същата служба за бърза помощ в Nаtional Теmperanсе
Ноspital, но поради лошо здраве, след няколко месеца бил принуден да се откаже от тази
длъжност.
Когато възобновил здравето си той си открива частен кабинет близо до улица Харлей,
където скоро започва усилена работа. С увеличение на клиентелата му, се увеличавало и
недоволството му от ортодоксално то лекуване, защото въпреки че много от пациентите
оздравявали и на много здравето се подобрявало, все пак имало и много несполуки. Имало също
така многогодишни, хронически случаи, които съвсем не се подобрявали от лекуването.
Струвало му се, че по някакъв тайнствен начин съвременната медицина многократно не
успявала и че хирургията в повечето случаи само облекчавала; и това го дълбоко наскърбявало,
защото все още не виждал изход. Според него, неуспехът се дължал на това, че болшинството
лекари имали твърде слаба възможност да проучват своите пациенти. Те били твърде много
заети, съсредоточавайки се върху физическото тяло, за да мислят за човешката страна на въпроса
и така забравяли, че всеки индивид не е устроен според точно определен образец.
Лекарите били свикнали така много да се съсредоточават в болестта, че напълно
пренебрегвали личността на човешкото същество, а той бил убеден, че по този начин те
пренебрегват най-сигурните симптоми у пациента.
Това го накарало да се огледа за други начини за лекуване и така се заинтересовал в друг
клон на медицината - в имунната школа.
Следователно става помощник бактериолог в Университетската болница и се надявал в
бактериологията да намери отговора на своята задача. От резултатите на работата си започнал да
чувства, че може би е по следата за намиране на лекуване, което да победи дори упоритите
хронически случаи, които до сега са се противопоставяли на всички усилия на медицината,
защото открил, че известни чревни бацили, на които дотогава се обръщало малко или никакво
внимание, били в тясна връзка с хроническите заболявания и тяхното лекуване.
Тези бацили се намирали в червата на всички лица, страдащи от хроническо заболяване, но
също така се намирали и в здрави хора, но при първия случай техният брой бил извънредно
много голям, а във втория - при здравите - били малко на брой.
Неговата работа, следователно, бе да проучи тези бацили и да открие тяхната връзка с
хроничните заболявания у пациентите; защо в тези случаи те били в толкова голяма численост и
дали те пречили или подпомагали възвръщането на здравето.
Последвали седмици и месеци на изследване и с напредване на изследванията се убедил, че
ваксина, направена от тези чревни бацили и инжектирана в кръвта на пациента, прочиства
организма от отровите, причинени от хроничното заболяване. Така получените резултати са
надминавали очакванията му.
Не само се е подобрявало общото здраве така, че пациентът е заявявал, че никога преди не
се чувствал толкова бодър, но и хроническото заболяване - артрит, ревматизъм, главоболие и пр.
- изчезвало завинаги.
Въпреки окуражаващите резултати от тези ваксини, Едуард Бах не е одобрявал
инжектирането им през кожата с обичайните болезнени реакции у пациента и местната болка,
подуване и неудобство, последица от употребата на инжекционната игла; той си поставил за
задача да открие по-прост начин на приложение.
Частично този проблем разрешил чрез следващото си откритие, защото забелязал, че ако
дозата ваксина не се повтори, докато не изчезнат благотворните въздействия от предишната доза,
или състоянието на пациента не стане стабилно, резултатите били по-добри, отколкото, ако се
дават дозите на определени интервали. И при това имало много по-малко неприятни реакции у
1

„Дванадесетте лечители и други лекарства".
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пациента.
Това много го зарадвало, защото по този начин ставали необходими много по-малко
инжекции; много че сто минавали седмици, месеци, дори година преди пациентът да почувства
нужда от повторна доза, защо то дотогава, докато подобрението се поддържало, не била
необходима повторна доза. Само ако се почувствало влошаване или състоянието ставало
стабилно, без подобрение, стояло на едно място, само тогава повторна доза се налагало.
Тези важни открития революционизирали лекуването на хроничните болести няколко
години по-късно и в друг клон от медицината - хомеопатията - Бах продължил проучванията си
върху тях, подобрил ги и ги опростил с още по-голям успех и по-добри резултати.
Неговото собствено здраве по това време съвсем не било твърде добро и при започване на
Световната вой на в 1914 година за негово голямо огорчение многократно му било отказвано
заминаването на фронта като лекар.
Обаче и в тила за него имало предостатъчно работа. Той се грижил за повече от
четиристотин военни болнични легла в Университетската болница, в допълнение на
изследователската си работа в бактериологичния отдел, както и длъжността на разяснител и
клиничен асистент по бактериология в Болничното медицинско училище от 1915 до 1919 година.
Той работил непрекъснато, без никаква почивка, докато се почувствал толкова зле, че
припаднал в лабораторията. За известно време решението му да не се поддава на физическите си
слабости, когато има толкова много работа и толкова много нуждаещи се от помощ, го крепяло;
но през юли на 1917 година той получава тежък кръвоизлив и за дълго остава в безсъзнание.
Отнесен бил в болницата и поставен в легло и положението му било такова, че се налагало
моментална операция за спасяване на живота му и домашните му били повикани; всъщност
хирурзите твърде много се съмнявали дали операцията ще бъде навременна.
Родителите му дали съгласието си и операцията се извършила без знанието на Едуард Бах,
който изобщо не възвърнал съзнанието си.
Той преживял операцията, но все още имало опасност за живота му и когато е бил в
състояние да му се каже, бил предупреден, че макар местно болестта да е премахната, твърде
вероятно е щото тя да се разпространи; че малцина оздравявали за дълго от такава болест и че в
най-добрия случай той ще живее още само три месеца.
И последвали за Едуард Бах дни и седмици в легло, дни и седмици на неописуема болка и
агония на тяло то и ума. За човек с неговата чувствителност и с горящия устрем да живее и
достигне целта на своя живот ,тези първи седмици били неописуеми. Три месеца, в които да
довърши работата, която, той знаеше, че току-що бе започната!
Постепенно се помирил с мисълта, но решил, че ако трябва да остави работата си
недовършена, то ще из ползва колкото се може по-добре няколкото седмици живот, които му
остават. Все още съвсем слаб, едва държащ се на краката си, той се завръща в болничните
лаборатории, където за няколко седмици поема цялата работа на бактериологичното отделение в
свои ръце.
И веднага така потънал в опитите, че загубил всякаква представа за времето, работил ден и
нощ, докато светлината, светеща от прозорците на лабораторията му, започнали да наричат
„светлината, която никога не угасва".
Седмиците и месеците отлитали и той забравил собствените си болки и се чувствал все посилен и по-си лен. И когато изтекли трите месеца, той внезапно разбрал, че здравето му било
много по-добро, отколкото когато и да било през последните години.
Тези, които го бяха видели, когато бил най-зле, били учудени от оздравяването му толкова
много, че един лекар, който присъствал на операцията му и веднага след това заминал за фронта,
срещайки го неочаквано след няколко месеца, възкликнал: „Но за Бога, Бах, ти би трябвало да си
мъртъв!"
Това го накарало да размисли дълбоко за причината на своето чудно оздравяване и
възвръщане към живот и дошъл до заключението, че един всепоглъщащ интерес, една велика
любов, една определена цел в живо та, е решаващият фактор за човешкото щастие на земята и е
наистина подтикът, който го бе превел през неговите собствени мъчнотии и му бе помогнал да
възобнови здравето си.
Тази велика истина е подчертана в по-сетнешната му работа, защото билкарските
лекарства, който той от кри имат силата така да възобновяват ума и тялото, че човекът наново да
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си възвърне желанието да живее и да свърши своята работа и с това желание се възвръща и
доброто здраве.
Все повече и повече се употребявали при лекуване на хроническите болести ваксините,
които той приготвил от чревните бактерии, и то с такива отлични резултати, щото този метод се
възприел изобщо от медицинската професия.
През епидемията на инфлуенца в 1918 година, на д-р Едуард Бах бе позволено неофициално
да ваксинира войските, намиращи се в някои лагери в тила, и по този начин хиляди животи били
спасени; и той жадувал да разшири своята работа, защото в други военни лагери смъртността
била ужасяваща. Той знаел, че би могъл да предотврати безброй страдания, ако само бе имал
възможността.
Когато здравето му се възвърнало, той усилил своите изследвания и името му на добър
бактериолог довеждало все повече и повече пациенти в частния му кабинет на Харлей стриит.
Той бил много окуражен от резултатите на своята работа в този й стадий и чувствал, че
постепенно доближава до един по-нежен, по-сигурен начин на лекуване, който така горещо
желаел да открие. Дори вече имал възможност, до голяма степен, да избягва необходимостта от
неприятни лекарства и преди всичко да даде надежда и утеха на много, които са били загубили
всяко очакване за оздравяване.
Работата му във връзка с чревната токсемия (отравяне на кръвта) ставала все повече и
повече известна и резултатите от неговите издирвания се напечатали в медицинските списания и
се намират в протоколите на Кралското медицинско дружество през 1920 година.2
Въпреки че откритията му били твърде напредничави в сравнение със стария начин на
третиране хроническите болести, Бах, обаче, все още не бил доволен.
Оставали още болести, които не се поддавали на лекуване, където дори и ваксините не
помагали, и възприетият метод на диагноза бе, според него, твърде дълъг. Често дни, седмици,
дори и месеци минавали в проучване и наблюдения и опити, преди да се установи болестта и да
се предпише лекуването. През всичкото това време пациентът продължавал да страда и да става
все по-слаб и да се нуждае все повече от помощ.
Той започнал да чувства, че работата му е още в детския си период и удвоил усилията си.
Пета глава
Хомеопатия. Баховите устни ваксини (нозоди)
През последната част на 1918 година започва една нова фаза в Баховата работа.
Управлението на Университетската болница решава, че лекарите, числящи се към нея, трябва да
напуснат всякаква частна работа и издирвания и да посветят цялото си време на болницата. Това
съвсем не се харесало на Едуард Бах. Вроденото му недоволство от установени часове и
правилници го накарало да си подаде оставката.
Но той решава да продължи своите проучвания във връзка с чревната токсемия и за тази
цел обзавежда малка собствена лаборатория в Nottinghan Рlасе, № 1, където можел и да
преглежда пациенти, и да продължава своите проучвания.
По това време чувствал голяма нужда от пари, тъй като малкото пари, които имал,
употребил за обзавеждане на лабораторията и бил принуден да живее, да яде и спи в една много
малка стаичка, но бил щастлив, защото бил свободен да продължи своите изследвания, като
никога не се съмнявал, че ще получи нови знания и ще направи нови открития за страдащото
човечество.
Скоро след това длъжността патолог и бактериолог при Лондонската хомеопатична
болница остава вакантна, той подава молба и бива приет. Новата си работа започва през март
1919 година и остава на тази длъжност до 1922 година.
Там той прочита „Оrganon", книгата, написана от Ханеман, основателят на хомеопатията.
Започнал четенето на тази книга със съмнение в ума си, но още първата страница го
накарала да промени своето мнение, защото схванал великия гений на Ханеман и за една нощ
2

„Естеството на серума антитрипсин и неговата връзка с автолизата и образуването на токсини", ф. X. Тиил и
Е. Бах (протоколи на Кралското медицинско дружество, 1920). „Отношението на автотриптичния титр на кръвта към
бактерийната инфекция и анафилаксис", ф. X. Тиил и Е. Бах (протокол на Кралското медицинско дружество, 1920).
„Съдбата на „измити спори" при инжектирането им в животни специално във връзка с естеството на бактерийната
токсемия", Ф. X. Тиил и Е. Бах (Списание за патология и бактериология, 1920)
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прочел цялата му книга.
И колкото повече четял, толкова по-заинтересован ставал, тъй като имало много сходство
между открити ята на Ханеман и неговите собствени.
Явно било, че приблизително преди сто години, Ханеман е знаял това, което той не много
отдавна открил за себе си чрез по-различни начини. Ханеман открил тясната връзка между
хроничните заболявания и чревните отравяния; и също така бе доказал, че дозите са много поблаготворни, когато се повтарят само след като подобрението, получило се от предишната доза, е
престанало.
Тази книга направила огромно впечатление на Едуард Бах. Ето един мъж, който преди
много години и без помощта на модерните научни апарати бе открил тези факти; и който, след
като първо ги бе доказал на себе си и на малцината си асистенти, бе имал достатъчно кураж да
даде своето знание на света, без да има подкрепа от никого.
Лекарствата, които Ханеман изнамерил, били още по-учудващи за ума на Едуард Бах,
защото Ханеман не употребил бацили, продукти на болестта, а лекове, главно взети от
природата, от нейните растения, билки и мъхове. Също така са били употребени отрови и метали,
наистина, но в такива минимални количества и приготвени по такъв начин, за да бъдат
неутрализирани техните вредни въздействия.
Ето още един като него, който смятал, че всеки отделен случай се нуждае от индивидуално
лечение, а не от масово. Ето и думите на самия Ханеман: „Следователно, разумният лекар ще
съди за всеки отделен случай на заболяване според индивидуалните характерности на пациента...
той ще го лекува според индивидуалността... с подходящо индивидуално лекарство."
Ханеман бе разбрал, както и самият той отдавна вярваше, че основното начало, принципът,
се състои в това - да се лекува пациентът, а не болестта; да се лекуват характерностите,
темпераментът на пациента, „умствеността" („менталите"), както Ханеман ги е наричал, като ги.
употребява като водачи за необходимото лекарство, независимо от физическото състояние.
При този метод на диагноза лекарството може да се предпише и лекуването да започне
веднага, без да се губи време за проучвания и често дълги и болезнени изследвания.
Този принцип „лекувай пациента, а не болестта" става основата на новата система
билкарска медицина, която Едуард Бах откри не след много години.
Той открил, че много от идеалите на Ханеман били идентични с неговите; целта, която го
бе въодушевява ла от началото на медицинската му кариера и която щеше да го води през целия
му живот и нямаше да позволи нищо да го спре или да му попречи да изпълни своята мисия, бе
изразена от самия Ханеман още в първия параграф на неговата „Оrganon" така: „Единствената
възвишена мисия на лекаря е - да възвръща здравето на болните, да лекува..."
Такъв един идеал често правеше околните да не го разбират и неговата работа да бъде
поставяна под въпросителна от ортодоксалната медицина и многократно бе заплашван, че името
му ще бъде зачеркнато от медицинския регистър; но това съвсем не му въздействаше, защото
когато бил убеден, че има по-добър на чин за лекуване на болните, никога не се съобразявал с
установените правила и теории.
След като прочел „Оrganon", Бах почувствал, че ако може да съчетае по някакъв начин
откритията на Ханеман с неговите собствени, той ще бъде в състояние да разшири и подобри и
двете.
Той нямал желание да променя или да намалява стойността на Ханемановата работа, но
знаел, че тъй като времената са се променили и условията също така са се променили, които
заобикалят пациентите, а така също и самите болести, защото непрекъснато нови имена, нови
оплаквания излизали на преден план и, освен това, болестите, класирани като „неизцерими", са
били извънредно занемарени.
Работата в бактериологичното отделение на Лондонската хомеопатична болница е била от
дълго време занемарена и Бах изпървом съсредоточил своето внимание наново да я възстанови и
да надвие предубеждението, съществуващо всред хомеопатите, против смесването, както те
смятали, на ортодоксалното с чисти те принципи на Ханеман.
Това не му отнело твърде дълго време и скоро работата на бактериологичното отделение
толкова много се увеличила, че той бил принуден да помоли за няколко асистенти и му дали
мъже, които скоро толкова много се заинтересовали от тази работа, че нему започнало да остава
свободно време, за да се занимава със своите опити.
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Сега Бах съсредоточил своето внимание върху връзката между собствените си открития и
тези на Ханеман относно хроническите заболявания.
Няколко години преди това, в училището за Имунизация при Университетската болница,
изследванията му го бяха довели до факта, че причината за хроническите заболявания е
отравянето от известни организми в чревния път и че когато тези токсини се премахнат, така
нареченото хроническо оплакване изчезва.
Ханеман, преди много години, чрез своите изследвания, бе дошъл до същото заключение.
Неговата тео рия била, че имало една или повече от три отрови - сифилис, сикосис и псора които би трябвало да бъдат премахнати преди да може да се излекува хроническото заболяване.
Въпреки че първите две отрови са били известни и проучени, обаче, все още твърде малко
се е знаело за третата - псора - освен проявяващите се симптоми в заболелия.
Бах дошъл до заключението, че чревната токсемия, отровата, пораждана от известни
организми, намиращи се в червата, е идентична с псората на Ханеман.
След това той започва да приготовлява ваксини от тези организми по хомеопатичния метод
на приготовление и ги давал на пациенти през устата, като лекарствата, като повтарял дозата
само когато въздействието от предишната доза се прекъсвало. Резултатите го очаровали и
оттогава насетне много рядко си служил с инжекции.
Той винаги бе ненавиждал инжекционната игла и сега с голямо задоволство възприел подобрия и по-простия начин - да дава ваксини през устата - начин, който болшинството от
пациентите предпочитали, тъй като се избягвало не само местната болка, но и в повечето случаи
общата реакция била много по-слаба.
Тези устни ваксини или nosodes, така приготвени и дадени на пациента, напълно оправдали
труда му; стотици така наречени хронически заболявания са били лекувани с отлични резултати
и той сметнал, че е на правил още една стъпка към по-доброто, по-нежното лекарство, което
знаел, че било необходимо за щастието и удобството на болните хора.
Голямото разнообразие на организмите, намиращи се в червата, той разпределил на
няколко групи според ферментиращото им действие със захарта. Той ги разделил на седем
главни групи, които включвали почти всички открити организми.
Тези седем групи бацили наименовал, както следва:
1. Рroteus;
2. Дизентерия;
3. Морган;
4. Zaecalis Аlkaligenes
5. Соli mutabile;
6. Gaertner;
7. N 7.
Свойството на ваксините, приготвени от тези групи, той открил, че е - прочистване на
чревния и прочистване и поддържане чисто всяко нещо, което се яде, така че това, което
излизало от тялото, бивало здраво словно, чисто и безобидно.
В резултат този процес на прочистване е давал забележително подобрение на здравето,
въобще на пациента, и лекувал местните болки, без да бъде лекувано самото болно място.
Установявала се е бактерийната група, преобладаваща в червата на всеки пациент, и му е
било давано или самозараждаща се или поливалентна устна ваксина.
По самозараждащия се (автогенен) начин се изготвя ваксина от организъм, отделен от
даден пациент, и се дава на същия пациент през устата; докато, когато е необходимо да се
обхванат повече случаи, дава се поливалентна устна ваксина, изготвена от насъбрани организми
от стотици случаи, и след това цялото се активизира.
Същевременно Бах изработвал „менталите" или типовете индивидуалности на пациентите,
във всеки от които е преобладавала една от седемте бактерийни групи, и открил, че определени
типове принадлежали към всяка група.
Седемте бактерийни групи отговаряли на седем различни и определени човешки личности индивидуалности. Ентусиазмът му бил безграничен и той чувствал, че убеждението му се
оправдавало, защото като лекувал пациентите според симптомите на техния темперамент с тези
седем устни ваксини, той получавал резултати повече от очакваните.
Но все още имало да се извърши огромна изследователска работа във връзка с устните
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ваксини и с типовете темпераменти и безброй наблюдения и класификации на пациенти. Но с
напредване на работата той скоро бил в състояние, за своя голяма радост, да предсказва само от
симптомите и типа на пациента какъв организъм ще бъде намерен.
Този начин на диагноза му се харесал повече от всеки друг; на пациента ще се спести
неудобството и затруднението от каквото и да е физическо преглеждане, което само повече го
изморявало и отслабвало.
Много по-късно, при новата система билкарска медицина, която открива, той развива още
повече този метод на диагноза и предписване на лекарства.
Но още в това ранно време съвсем не е бил доволен от себе си, ако не успявал да схване от
какво точно лекарство имал нужда пациентът във времето, което взимало на последния да дойде
от вратата на кабинета му до писалището, на което той седял.
Добрите резултати, получени от неговите ваксини и устни ваксини (нозоди), непрекъснато
се увеличава ли. Седемте устни ваксини, наричани седемте Бахови нозоди - били посрещнати с
ентусиазъм от медицинската професия и били широко употребявани не само в Англия, но в
Америка и Германия и в още много други страни от хомеопати и обикновени лекари.
Бах бе неуморим в старанието си да направи това голямо благодеяние на болните известно
на всички, като държал сказки и писал статии за медицинските списания.
В своето изложение „Отношението на ваксинната терапия към хомеопатията", четено пред
лондонското Хомеопатично дружество през април 1922 година, той изтъква пред хомеопатите
приликата между най-модерния клон на науката и учението на Ханеман не само що се отнася до
големината на дозите, но също и до състава, начина на употребата и вида на лекарството. Това
изложение възбудило огромен интерес всред този клон на медицината.
През следващите години продължила работата по класифициране симптомите, специфични
за всяка отдел на група организми. Едуард Бах се мъчел да достигне до такова съвършенство в
подробностите, че предписването на лекарствата да бъде възможно да става само въз основа на
симптомите без помощта на лабораторията.
Шеста глава
1928-1930. Седемте Бахови нозоди (устни ваксини)
В 1922 година работата на неговото отделение в Лондонската хомеопатична болница бе
толкова увеличена и разширена, че той нямал почти никакво време за своите собствени
изследвания. Растящата му слава бе довела повече пациенти, отколкото той можел да прегледа в
частния си кабинет на Харлейстриит, и в допълнение все още държал своята малка стаичка на
Нотингам Палас № 1, където преглеждал бедните, като им давал своите знания без никакво
заплащане.
Тъй като все още имало много работа във връзка със седемте устни ваксини, той се отказал
от длъжността бактериолог и патолог на Лондонската хомеопатична болница и скоро след това
се пренесъл в една голяма лаборатория в Кресцент Парк, Портланд Плейс.
Неговият гений вече бил признат от компетентен кръг, а хомеопатите го наричали „вторият
Ханеман".
През 1926 година публикува своята книга „Хроническите болести" - една приложена
хипотеза, написана в сътрудничество с д-р С. Е. Хуилър от Лондон, който е бил негов асистент в
проучванията му в Лондонска та хомеопатична болница и след това. Книгата е била широко
разпространена и добре посрещната от медицинската професия - както от хомеопати, така и от
обикновени лекари - и резултатите, получени от всички, които са употребявали този метод, били
толкова задоволителни, щото до голяма степен устните ваксини заместили ваксините чрез
инжекции.
Работата през следните няколко години непрекъснато се увеличавала. Той разделял своето
време между кабинета си в Харлей стриит и лабораториите в Кресцент Парк. Работата така го
заливала, че бил принуден да ангажира постоянен персонал, за да му помага, но сам лично
винаги приготвял ваксините от проби, изпращани му от повече от седемстотин лекари.
В допълнение на горното, лекари от цял свят идвали да работят при него в лабораториите за
известно вре ме, за да научат неговите методи, защото негово постоянно желание било да
разпространява своите откри тия така, че повече хора да могат да се ползват от тях.
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По онова време доходите му били грамадни, но всичко, което получавал, той изразходвал за
нови инструменти и приспособления, необходими за изследователската му работа и заплатите на
помощниците му. Той толкова малко задържал за себе си, че когато напуснал Лондон през 1930
година, за да започне, нова та си работа, имал в джоба си едва няколко паунда.
Едуард Бах бе неуморим в старанието си да опрости и прочисти начините и лекарствата за
лекуване; работил целия ден и през голяма част от нощта, правейки непрекъснато опити,
достигайки до нови открития; проучвал и изпитвал и други начини за научно лекуване електричество, рентгенови лъчи, кутията на Абламс - но не бил напълно доволен от нито един от
тях.
Едновременно проучвал и въздействието на храненето във връзка с болестите и
препоръчвал сурови храни, плодове, орехи и зеленчуци, за да се намали количеството на
токсините, произвеждани в червата.
Въздействието на такава диета, съчетана с ваксинно лекуване, бе темата, която развил пред
Британския хомеопатичен конгрес, състоял се в Лондон през 1924 година в едно изложение,
озаглавено „Чревната токсемия и нейната връзка с рака", като изтъква, че „полученото
подобрение се дължи на общото засилване и подобрение на организма, а не на местно лекуване".
С това Едуард Бах доказваше научно принципа, който толкова дълго време бе разбирал
интуитивно – фактът, че темпераментът на пациента е важно показало за начина на неговото
лекуване. Ваксините така подобрявали общото състояние на пациента, че местните болки
изчезвали.
По-късно, чрез своите билкарски лекарства, той открил, че „да възвърнеш пациента от
състоянието „не съвсем на себе си" обратно в състоянието „съвсем на себе си" е достатъчно, за да
бъде той излекуван".3*
На Международния хомеопатичен конгрес в Лондон през 1927 година Едуард Бах и
докторите, които го следвали и му помагали в неговите издирвания, чели доклади за
постиженията на работата, докъдето тя била доведена.4
Д-р С. Е. Хуилър от Лондон във встъпителните си думи казва следното във връзка с
откритията на д-р Бах :„Техният откривател ще ви говори след няколко минути, но аз ще кажа за
него това, което той е крайно скромен да каже за себе си. фактът, че аз работя с него от няколко
години, ми дава възможност да говоря с авторитет и фактът, че в публикуваното изложение на
неговата теория („Хроническите болести: една приложима хипотеза") моето име е свързано с
неговото, не ще ми попречи да заявя, че всичко, което аз съм направил, е само от вторична
важност след неговото първоначално откритие и че нему и само нему се дължи всичко."
„Забележете, че той е бактериолог и че идва до своята теория по пътя на бактериологичните
изследвания - до проблема за имунизацията. Забележете след това, че когато изработи своята
теория, той не знаеше ни що за хомеопатията. Знанието му относно тоя клон на медицината
дойде за него по-късно и той веднага се уверил и остава уверен в нейната стойност; наистина от
самото начало той не се е поколебал да свърже идеите, които сега ще бъдат разкрити пред вас."
В доклада5, изнесен от самия доктор Бах, той повторил, че от своите изследвания и
резултатите от ваксините, приготвени от чревната токсемия, той дошъл до заключението, че
псора и чревна токсемия са едно и също нещо.
В последния параграф той казал: „Устната ваксина (нозодът), лекарството, приготвено от
материал на болестта, предшества бактериологията и ваксината; но връзката на последната с
първата е очевидна."
„На вашата школа, пионери в клиничната употреба на болестта за лекуване на болестта,
предлагам едно лекарство, което е, аз вярвам, силно срещу най-дълбоката от всички болести хроническата токсемия, коя то геният на Ханеман предусети и наименова. Ако вярвам, че мога
още повече да изясня нейното естество ,отколкото това бе възможно за него, аз не отнемам
неговата слава и заслуга - всъщност, вярвам, потвърждавам и разширявам неговата работа и по
този начин му отдавам единствената почит, която той би желал."
3

„Лекуващите билки", сказка, изнесена от Едуард Бах в Уолингфорд през септември 1936 г.
„Проблемът за хроническите болести", изложение, четено на Международния хомеопатичен конгрес 1927 г.,
от д-р Едуард Бах, д-р С. Е. Хуилър и д-р Т. М. Дишингтън.
5
„Проблемът за хроническите болести".
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Д-р Т. М. Дишингтън от Гласгоу казал: „Моята опитност ме е уверила в епохалното
откритие на д-р Бах."
Същевременно д-р Бах популяризирал своето откритие всред лекарите на обикновената
медицина, които вече доста нашироко използвали ваксините. Статия, озаглавена „Ефикасен
начин на борба с чревната токсемия", бе отпечатана в „Медицински свят" от март 1928 година и
друга, в същото списание, през януари 1920 („Ефикасен начин за приготовляване на ваксини за
взимане през устата").
Въпреки успехът на ваксините му - нозоди - и даването им през устата, той схващал, че
седемте Бахови устни ваксини представляват само един клон от болестите - онази болест,
включена от Ханеман под име то псора - и че те, ваксините, не лекували всички хронически
болести. Той също така не бил доволен и от типа на употребеното лекарство.
Той винаги желал да замести продуктите на болестта (чревната бактерия, употребена като
ваксини) с по-чисти лекарства и решил бъдещите му изследвания да имат тази цел.
И потърсил новите лекарства всред растенията и билките на природата и открил известни
растения, които в своето въздействие наподобявали групите бактерии. Правил опити с някои от
тези растения, но виждал, че нещо липсва, което пречело да се получат същите резултати, както
от бактериалните устни ваксини.
В изложението си, което направил пред Британското хомеопатично дружество на 1 ноември
1928 година, той споменава този факт.
Това изложение - „Новооткриването на псора" - публикувано по-късно в Британското
хомеопатично списание от януари 1929 година, е от голяма важност, защото тук той за първи път
публично заговорва за ново то и по-добро лекарство, което открива след няколко години.
Ето някои важни извадки от това изложение:
„Бих желал да можехме да ви предложим седем билки, вместо седем групи бактерии,
защото има винаги някакво недоволство в ума на мнозина да употребяват каквото и да било,
получено от болест при лекува нето на патологични състояния."
Говорейки в същото изложение за Ханеман, казва: „Той прозря, че нови болести ще
произлязат, поради промяната в обстановката на цивилизацията и че нови лекове ще трябва да се
търсят за тях. И неговият гений схвана факта, че всред Природата може да се открият безброй
лекарства, които да посрещнат всички бъдещи нужди."
През онази именно година, 1928, Бах открива първите три билкови лекарства от тридесет и
осемте, които заместиха седемте бактериални устни ваксини. Тези лекарства щяха да лекуват
всички болести и да задоволяват всички изникващи нужди, защото, както той накрая откри, като
се лекува темперамента, разположението на пациента, а не болестта, от какъвто и вид да е тя,
нейният вид, име и времетраене са напълно без значение.
В друг параграф на същото изложение той казва: „Правим всичко възможно да заместим
бактериалната устна ваксина с растения и, всъщност, почти сме достигнали да заместим някои
ваксини; например, orin thogalum umbellatum в своите вибрации е почти идентично с групата
Морган, а също така сме открили и едно водорасло, което има почти всички свойства на
дизентерийния тип; но все още липсва едно нещо и именно то ни връзва ръцете да не можем да
избегнем употребата на бактерийни ваксини. Това жизнено не що е полярността."
„Лекарствата на ливадите и на природата, когато бъдат засилени, потенцирани, са от
положителна полярност, докато онези, свързани с болестите, са от обратния тип и засега
изглежда, че точно тази обратна полярност е абсолютно необходима, за да се добият резултатите,
които се получават чрез бактериалните устни ваксини..."
„Може би на някоя бъдеща дата нов вид засилване, „потенциране", да бъде открит..."
Само след две години той откри тази нова форма на засилване, активизиране, потенциране.
Новата форма, чрез която трудността от полярността се напълно премахваше.
Дефиницията, която той даде на болестта въобще, в същото това изложение, също така
показва новата на сока на мисълта му:
„Науката клони да покаже, че животът е хармония - състояние да бъдеш в тон, в унисон - и
че болестта е дисонанс или състояние, когато една част от цялото не трепти в хармония."
Въпреки че изследователската работа върху устните ваксини съвсем не бе завършена,
медицинската професия, обаче, вече доста нашироко употребяваше тези ваксини, защото Едуард
Бах, както беше обичаят му, популяризираше своите открития стъпка по стъпка в процеса на
w
w
w
w
ww
ww
w...ssspppiiirrraaalllaaatttaaa...nnneeettt 12

откриването им, като никога не скри ваше никакво знание, придобито от него, което би могло да
бъде от полза на неговите колеги в борбата им срещу болестите, и често казваше: „Не е
справедливо някакво полезно знание да бъде скривано от човечеството."
По всяко време той с пълни шепи раздаваше своите знания; популярност и слава не го
блазнеха, единственото му желание бе да възвръща болните към здраве.
Седма глава
1928-1930. Започване на новата работа и намирането на първите три билкови
лекарства
Въпреки че болшинството от неговите открития дотогава са били направени посредством
научни изследвания, когато науката не е могла да му даде задоволителен отговор, Едуард Бах се
е доверявал на своята интуиция й той видял, че това вътрешно знание винаги го е водило по
правилния път.
В новата работа, към която той бързо се приближавал, единствено неговата интуиция и
вдъхновеният му гений щяха да го водят към истини, неоткриваеми чрез интелекта и чрез
науката.
Годината 1928 бе забележителна, защото това бе годината, през която се роди неговата нова
работа.
Всеки миг, който можел да открадне от лекарската си практика и от работата си в
лабораторията, той прекарвал в търсене на растенията и билките, с които се надявал да замести
седемте бактериални устни ваксини - нозоди. Той често се връщал от еднодневна разходка край
морето или из полето, или от неколкочасова разходка из Кюгарденс или някой от парковете с
много събрани билки, които след това активизирал, потенцирал и изпитвал, като сравнявал
техните резултати с онези на нозодите, но те не го напълно задоволявали.
Той дълбоко размислял, търсейки да открие причината за това. И тъй като бил убеден, че
истинските лекарства се намират всред растенията и дърветата на природата, по-дълбоко
прониквал в самите болести, тяхната причина и въздействието им върху ума и тялото.
И една вечер, присъствайки на голям банкет, внезапно му бил даден отговор на проблема.
Отишъл на този банкет без желание и очебиещо скучаел. За да облекчи скуката си,
започнал да наблюдава присъстващите и внезапно схванал, че цялото човечество се състои от
няколко определени групи типове; че всеки индивид в банкетната зала принадлежи към една или
друга група от тези типове и останалата част от вечерта прекарал да наблюдава всички хора
наоколо - наблюдавал как те се хранят, как се усмихват и движат ръцете си, държанието на
телата им, израза на лицата им, а когато бил достатъчно близо, се вслушвал и в интонацията на
гласа им.
Толкова голямо било сходството между някои хора, сякаш те принадлежали към едно
семейство, въпреки че нямало никаква кръвна връзка помежду им.
Той така се отдал на това занимание, че до края на банкета вече бил определил напълно
няколко групи и в ума си вече ги сравнявал със своите седем бактериални групи. Осъзнал, че е
прибавил други типови групи към тях и че когато започне съвсем сериозно това изучаване, ще
открие дори още.
Това ще бъде продължение, в огромни размери, на вече започнатата работа върху устните
ваксини – нозодите, и се питал как тази разширена теория за групите ще бъде приложена към
болестите и тяхното лекуване - дали болестите, от които тези групи страдали, също така ще си
приличат.
Тогава идва вдъхновението, че индивидите от всяка група НЕ ще страдат от един и същ вид
болести, но че всички тези от една и съща група ще реагират по един и същ, или почти по един и
същ начин, на всички видове болести.
Вече не можел да дочака завършването на банкета, но си тръгнал при първата появила се
възможност, за да може да размисли на спокойствие върху тези нови идеи. Обаче, едва когато в
1930 година напуска Лондон и му било възможно да отдаде цялото си внимание на това
проучване, успял да разработи всичко в подробности.
Оттогава насетне всеки пациент, който идвал при него, бил подлаган на старателно
наблюдение; всяка характерност, всяко настроение, всяко реагиране на болестта, всеки маниер и
мъничък навик се отбелязвали и, доколкото това му било възможно, предписвал им лекарства въз
w
w
w
w
ww
ww
w...ssspppiiirrraaalllaaatttaaa...nnneeettt 13

основа на тези наблюдения.
Резултатите били толкова окуражителни, че отново със задоволство отбелязал, че
интуицията му го е довела до правия път. Това бе принципът на Ханеман, само че разширен и бе
най-близо до собствения му идеал за лекуването, отколкото който и да е упражняван досега от
него начин.
Един ден през същата година, в края на септември, той почувствал внезапен импулс да
отиде в Уелс и, вслушвайки се в импулса, бил възнаграден, като намерил две прекрасни растения
- бледо лилаво-розовата недопирка (Impatiens royleii) и със златните цветове Мimulus Lutena които растели в голямо изобилие край едно планинско поточе.
Тези растения той занесъл в Лондон и ги приготвил по същия начин, по който приготвял
устните ваксини. Когато ги употребил, предписвайки ги според личността на пациента, за негова
голяма радост, те дали забележителни и непосредствени резултати.
През същата година той открил и активизирал, потенцирал още едно растение - дивия
клематис (повит) (Сlemats Vitalba), и тези три лекарства образували първите от групата тридесет
и осемте билки, които той открива и употребява в новата система билкарска медицина, която
изнамира.
И започва да лекува своите пациенти с тези няколко лекарства, като ги лекува само според
типа им и едно изложение за тези лекарства, заедно с още едно или две други, които той открива
и употребява с добри резултати, бива публикувано в „Хомеопатичен свят" от февруари 1930
година под заглавие „Някои нови лекарства и тяхната употреба".
Толкова бил уверен Едуард Бах, че сега вече ще може да замести бактериалните устни
ваксини с чисти и прости билки от полето, че към края на 1929 година решава да изостави всички
други начини на лекуване и да употребява само тези три лекарства – Мimulus Impatiens и дивия
клематис, докато търси други да при бави към тях.
Знаел, че е пред откриването на напълно нова медицинска система, въпреки че все още
нямал истинско схващане относно точната форма, която този нов метод ще възприеме.
Толкова е бил голям подтикът му да започне търсенето, че не можел нито да почива, нито
да продължава работата върху устните ваксини, върху които той и неговите колеги така усърдно
работели, за да ги завършат.
Бах смятал, че направеното дотогава било само една стъпка към този нов начин на лекуване
и нямал търпение да започне сериозна работа върху новите теории.
Най-после съобщил на своите приятели, че ще напусне работата си в Лондон и ще посвети
себе си на откриване всички типове индивиди и на търсене още лекарства, които да лекуват тези
типове, и като успее в това, ще лекува всички болести, от които те биха страдали.
Това безкрайно изненадало неговите приятели; те винаги го смятали за водач в научните
изследвания, гений, който е направил и ще направи още открития в тази област на медицината.
Те били напълно доволни от устните ваксини; дотогава нищо не е било открито, което да
може да се сравни с тях, а те не можели да го следват в новите му идеи, които те считали като
идеали, но с крайно малка възможност за практично приложение.
Тогава направили всичко възможно да го разубедят да не напуска Лондон и да не оставя
работата си не довършена, но нищо не било в състояние да промени решението му, нито да
разклати убеждението му, че той стои пред много по-важни и по-големи открития.
Решението на Едуард Бах да се откаже от цялата си предишна работа и да започне отново,
съвсем не е било леко решение.
Частната му практика му донасяла приход от повече от пет хиляди лири стерлинги
годишно; работата по приготовляване устните ваксини за изпращането им на лекари по целия
свят също така била огромна; и, в допълнение на това, на него гледали като на изтъкнат гений в
своята област и му предричали още по-блестящо бъдеще.
Но той нито ценял всичко това, нито съжалявал за него.
Това, което го занимавало, било сигурността, която ставала по-силна с всеки изминат ден че неговата работа лежи в друго направление и че той ще намери това, което търси всред
дърветата и растенията на При родата; лекарства, които Природата вече бе изготвила за човека и
които очакват само да бъдат открити.
Той знаел също така, че притежава този божествен дар да лекува с ръката си - мечтите на
неговото детинство бяха станали действителност, - защото при няколко случаи през тези крайно
w
w
w
w
ww
ww
w...ssspppiiirrraaalllaaatttaaa...nnneeettt 14

заети години, той внезапно се бе почувствал принуден да постави ръката си върху рамото или
ръката на някой пациент и този пациент веднага бивал излекуван.
Бах никога не знаел кога това може да се случи. Той казвал, че внезапно почувствал
извънмерно състрадание, огромно желание да облекчи страданието на този, който в своята мъка
бе дошъл при него, и тогава чувствал как лекуващата сила тече из неговите ръце в пациента,
който веднага оздравявал.
Така, през пролетта на 1930 година, Едуард Бах, тогава четиридесет и три годишен, се
приготовлявал да започне работата си съвсем отново и в напълно различна насока.
Големите му интелектуални сили го бяха довели до много научни открития, употребата на
които са донесли и продължават да донасят чрез ортодоксалната медицина и хомеопатията
облекчение и излекуване на много страдащи; но сега той чувствал в себе си да се събужда
божественото вдъхновение, което е интуицията, истинската мъдрост.
Направляван от нея, той бил готов да напусне всички научни и изкуствени начини на
лекуване и да се върне към простите и чисти методи на Природата.
Осма глава
1930. Последни седмици в Лондон
Още в началото на 1930 година Едуард Бах решава да напусне Лондон и да посвети цялото
си време на но вата си работа, на намиране още билкови лекарства.
За него това решение означавало моментално действие и в разстояние на две седмици
разпределил огромната си лекарска клиентела между своите лекари-приятели и затворил
лабораторията си.
Изгорил всички изложения и доклади, писани от него върху предишната му работа, счупил
спринцовките, излял в мивката шишетата с ваксини.
Бах не вършел нещо наполовина.
Работата, която все още имало да се извършва във връзка със Седемте Бахови устни
ваксини - нозодите, оставил в ръцете на лекарите, които му помагали през последните години.
Апаратите от лабораторията и мебелите от лекарския му кабинет били бързо продадени и с тези
пари в джоба си - всичко, което притежавал, защото всяка стотинка влагал в изследователската
си работа, напуснал Лондон рано една сутрин през май на 1930 година, след като се бе сбогувал
със своите приятели, като най-тежката раздяла за него била с членовете на Масонската ложа, към
която принадлежал.
Така започнал своето голямо приключение, без да поглежда назад, нито да съжалява за
богатството и славата, които оставял, и тръгнал за сърцето на Уелс, където се надявал да намери
и приготви лекарства от простите цветя на полето.
Вечерта преди да напусне Лондон, той бил много окуражен от думите на един лекар, д-р
Джон X. Кларк, който му казал: „Мое момче, забрави всичко, което си научил, забрави миналото
и върви напред. Ти ще на мериш онова, което търсиш, и когато го намериш, аз ще те посрещна с
радост тук и ще ти дам моята подкрепа. Аз нямам още много живот пред себе си, но се надявам
да доживея твоето завръщане, защото зная, че това, което ти ще намериш, ще донесе голяма
радост и облекчение на онези, за които сега ние можем да направим толкова малко. Аз ще бъда
готов да се откажа от работата си и да стана лекар на новата и по-добра медицина, която ти ще
откриеш."
Д-р Кларк доживял да чуе за откриване на билковите лекарства, наречени „Дванадесетте
лечители", и преди да умре публикувал първото изложение за тях в своето списание
„Хомеопатичен свят".
Когато дошло времето да се сбогува с Лондон, Едуард Бах бил много оживен и изпълнен с
радост, че най-после оставя зад себе си шума от трафика, изпълнените от тълпи улици и къщите,
които го карали да се чувства като затворен и сякаш че не може да диша.
Чувствителният му темперамент от дълги години жадувал за тихи пътечки, поля и гори и
сега, когато тръгвал, се чувствал щастлив, като ученик, изскубнал се от задушната класна стая.
Изпълнената му с ентусиазъм природа и огромната му жизненост го карали да изглежда
много по-млад от своите четиридесет и три години. Неговата смелост - смелост, която малцина
притежават - бе неограничена, защото той тръгнал към своето търсене, съзнавайки, че трябва да
стои сам и единственото нещо, на което се опирал, било вътрешното му убеждение за великата
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работа, която трябва да бъде извършена.
Взимайки няколко куфара със себе си и парите от продажбата на апаратите от
лабораторията, той тръгнал без никакви планове, без да знае какво го очаква, какви може да
бъдат резултатите на неговото търсене, всъщност той не знаел точно какво търси, знаейки само,
че ще намери някакъв вид лекуване, което ще бъде най-практичното от всички начини и което ще
даде резултати, които никога преди не са били известни, защото самата Природа ще бъде
лекарят.
При пристигането си в Уелс той направил откритие, което му причинило известно
разочарование. Той открил, че донесъл със себе си куфар, пълен с обувки, вместо другия, в който
били поставени хаванчета и други прибори, с които се надявал да приготовлява новите
лекарства, които ще открива.
По-късно, обаче, бил благодарен за тази грешка. Скоро открил нов начин за приготовляване
лекарствата, при който не му били необходими хаванчета и чукчета, обаче обувките му били
крайно необходими. Те станали най-ценната част от неговата екипировка, защото през
следващите години той извървял много стотици километри, скитайки се из целия Уелс, южните и
източни области на Англия, край реки и море, наблюдавайки хората и Природата; наблюдавайки
и придобивайки разбиране и за хората, и за Природата, кое то разбиране го довело до новата
система билкова медицина.
Едуард Бах винаги бе гледал на лекуването не като на професия, но като на божествено
изкуство; и той все повече и повече чувствал, че тези, които имат привилегията да вършат тази
работа на лекуване, би трябвало да бъдат готови да отдават своето служене даром, защото
здравето не е търговска стока, а нещо, на което има право всеки индивид; ето защо от времето,
когато напуска Лондон, до края на живота си, той не взима никакви пари за своето лекуване и за
съветите си нито от богати, нито от бедни.
През последвалите години на търсене той многократно търпял големи физически трудности
и лишения, поради липса на пари, но всичко това имало твърде малко значение за него, нито пък
пречило на работата му.
Щедростта му никога не му позволявала да вижда други в затруднение и от малкото, което
имал, винаги намирал нещо, което да може да сподели с нуждаещите се, докато най-после
казвали за него: „Той даваше повече, отколкото имаше."
Чрез дарения от време на време от благодарни пациенти и подаръци от разбиращи приятели
той бе в състояние да продължи своята голяма работа; и винаги, когато трябвало да предприеме
някое ново пътешествие или нова насока в работата си, откривал, че има достатъчно пари, дори и
повече, отколкото била нуждата му.
Това още повече затвърдявало у него вярата, че е на прав път и че всичко, което трябвало да
прави, бе да върви напред с пълно доверие в Божествения Източник на всичко.
Девета глава
Май-юли 1930. Уелс. откриване на „слънчевия начин" за приготовляване на новите
лекарства
Едуард Бах се установил в едно малко уелско селце недалеч от Бетус-и-код (Веttws-у-соеd),
за да доизработи своята групова теория и да търси нови лекарства.
Той нямал понятие кои растения съдържат медицинските свойства, които търси; знаел
само, че те ще бъдат благотворни и от по-горен разряд, защото бил убеден, че отровни вещества
и растения нямат никаква истинска функция при лекуването на човешкото тяло.
Истинските лекарства не ще причиняват никакви остри реакции, нито ще бъдат вредни или
мъчителни за взимане; въздействието им ще бъде нежно и сигурно, като ще има за резултат
лекуване както на ума, така и на тялото. Той чувствал също така, че ще трябва да се открие нов
начин за приготовляване на тези лекарства, един по-прост процес от вече употребяваните такива.
Онази година пролетта дошла много късно. Първите летни цветя цъфнали заедно със
своите по-ранни бра тя и горите, полята, бреговете на рекичките били покрити с цветни килими.
Бах прекарвал цели дни в изучаване на растенията, отбелязвал къде растат, върху каква
земя предпочитат да растат. Наблюдавал цвета, формата и броя на цветните им листчета, дали се
размножавали чрез луковици, корени или семена; по цели часове седял край едно единствено
растения; газейки през блата и мочури, изкачвайки планински височини и вървейки с километри
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по пътеките из полята, той търсел нови видове растения и научавал всичко, което можел, за
навиците и характерностите на всяко цвете и растение и дърво.
Убеден, че растенията с подходящите медицински свойства ще се намерят всред простите
диви цветя на полето, той знаел също, че веднага може да отстрани примитивните видове като
кактуси, виещите се растения, водораслите; и отровните растения, вълчи корен (любика), нощна
сянка; както и голямата група растения, употребявани от човека за храна.
Тези, които съдържаха истинска целебна сила, бяха от по-друг вид и малко на брой. Много
растения притежават медицински свойства, които успокояват и облекчават страданията на
човешкото тяло, и някои от тях вече се употребяваха в медицината; но истински лекуващите
растения съдържат по-голяма от тази сила.
Тяхната задача бе не да облекчават, но да лекуват; да възвръщат здравето на ума и тялото.
Като продължавал своите проучвания ден след ден, Бах дошъл до заключението, че тези
растения ще бъдат намерени по-късно през годината. Те ще цъфтят, когато дните са най-дълги и
слънцето е на върха на своята сила, и за да получи пълните им медицински свойства, той ще
трябва да употреби само цветчетата им, защото животът на растението е съсредоточен в неговия
цвят - там се намира потенциалното семе.
Избраните растения ще бъдат най-съвършени от своя вид, цветът им ще бъде красив по
форма и цвят и тъй като Природата бе винаги много щедра в своите дарове към човека, той ще ги
намери растящи в из обилие.
Една ранна утрин през май, като се разхождал през едно поле, по което все още лежала
роса, изведнъж проблеснала в ума му мисълта, че всяка капчица роса навярно съдържа
свойствата на растението, върху което лежи; защото топлината на слънцето, действайки през
течността, ще изтегли тези свойства, докато всяка капчица се магнетизира със силата на
съответното растение.
Тогава Бах размислил, че ако би могъл да получи по този начин медицинските свойства на
растенията, които търси, получените в резултат лекарства ще съдържат напълно съвършената и
неосквернена сила на растенията и те навярно ще лекуват така, както никое друго лекарство не е
лекувало до сега.
Така процесът за изтегляне лековитите сили на растенията ще бъде съвсем прост - толкова
прост, колкото просто се събира медът, най-съвършената от всички храни, в цветчетата на
растенията от пчелите.
Той решил да опита своята теория, като събере росата от някои цветя, преди слънцето да е
причинило изпаряване и да опита върху себе си. Най-напред изтърсил капките роса от някои
цъфтящи растения в малки шишенца, като някои шишенца напълнил от растения, които били под
пълната слънчева светлина, а други - от растения на сянка.
През последните години в Лондон и особено през няколкото седмици в Уелс, Бах започнал
да чувства, че всичките му сетива някак си се оживяват и стават по-пълно развити. Той открил,
че може да усеща, да чува и да вижда неща, за които допреди не бил никак съзнателен.
Чрез своето изключително развито осезание за допир можел да почувства трептенията и
силата, излъчващи се от всяко растение, което искал да изпита; и тялото му така силно
възприемало тези трептения, че реагирало моментално.
Ако държал едно цветно листче или цвят от някое растение в дланта на ръката си или ги
поставел върху езика си, той веднага чувствал в тялото си въздействието на свойствата,
намиращи се вътре в това цвете. Някои имали оживяващо и засилващо въздействие върху ума и
тялото; други пък му причинявали болки, повръщане, треска, обриви и други такива.
Той казвал, че в лабораторията си преди имал инструменти, които вършели работата, която
сега бил способен сам да върши; че той самият е много по-добре екипиран от каквато и да е
лаборатория, защото никое научно приспособление не може да работи така добре, нито може
така добре да възприема, както инструментите, които Създателят е дал на човека в неговото тяло
- сетивата му и интуицията му.
Чрез тези начини той имал възможност да опита росата, която бе събрал от цветята.
Никое от тези цветя не съдържало лековитите свойства, които търсел, но открил, че росата
от всяко расте ние притежавала сила от някакъв вид.
От този си опит извлякъл важния факт, че топлината на слънцето е необходима за това
извличане, защото росата, събрана от растения, които били на сянка, не била така силна, както
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тази, събрана от растения на слънце.
Това крайно чувствително състояние на Бах било абсолютно необходимо за тогавашната му
изследовател ска работа, но много често му причинявало остри умствени и телесни страдания.
Внезапни шумове, тълпи ,места с лош въздух го напълно изтощавали и го оставяли в състояние
на колапс; лицето му побледнявало, ръцете и краката започвали да потреперват и понякога му
били необходими часове, докато успее да при способи нежно нагласените си сетива към понизшите и по-груби трептения, които го заобикаляли.
За по-добро разбиране може би било добре да го сравним със състоянието на някой
извънредно добър музикант, принуден да работи с някой крайно фалшив оркестър.
Само големият му кураж, съсредоточеността му в целта, изключителните му сили за бързо
възстановяване и чувството му за хумор му помогнали да се справи през тези крайно тежки
времена.
Като доказва, че стоплената от слънцето роса абсорбира свойствата на растението, върху
което се намира, той си задава за цел да усъвършенства новия метод за приготовляване на
лекарства.
Да събира достатъчно роса от дадено цвете би било твърде трудна и твърде бавна работа и
така той решава да откъсне няколко цветове от избрано растение, да ги постави в стъклена
кръгла ваза, напълнена с вода от някой чист поток, и да остави стъкления съд да стои в полето
няколко часа под силната слънчева светлина.
Това направил и за голяма негова радост открил, че водата е наситена, погълнала силата на
растението и е силно активна.
Ето че вече открил новия начин за приготовляване на медицинските лекове, за който бе
мечтал преди няколко години, когато казвал в своето изложение пред Британското хомеопатично
дружество през 1928 година: „Може би в бъдеще ще се открие някой нов начин за активизиране,
потенциране."
Първите деветнадесет билкови лекарства, които той открива по-късно, всички били
приготвени по този начин.
Бах бил извънредно радостен от това откритие, защото този начин не причинявал никаква
повреда, нито унищожавал растението; целият процес се извършвал на открито в самото поле,
където растението расте; няколкото откъснати цветове били съвършено пресни и напълно
разцъфнали и не изгубвали нищо от своя та сила при пренасянето им от самото растение, от
което биват откъсвани, до стъкления съд.
Това бе начинът на простотата, за който той бе мечтал - простотата на великите неща,
защото огън, земя, въздух и вода - четирите елемента - се включваха и работейки заедно, даваха
лекове от огромна сила.
„Земята, за да отгледа растението, въздухът, от който то се храни, слънцето или огънят да
даде възможност да се предаде неговата сила, водата да събере тази сила и да бъде обогатена с
благотворното магнетично лекуване", писа Бах в една статия, описвайки този нов начин на
приготовляване, която статия бе публикувана през късните месеци на 1930 година в
„Хомеопатичен свят".
Този практичен и лесен начин за приготовляване на лекарства го убедил, че истинското
знание се придобива не чрез човешкия интелект, но чрез неговата способност да вижда и
възприема естествените, прости истини на живота.
В гореспомената статия той пише: „Нека простотата на този начин не ви отклони да го
възприемете и употребите, защото колкото повече напредвате в своите изследвания, толкова
повече ще схващате простотата на цялото Творение."
Десета глава
1930. Юни и юли. Написване на книгата „Излекувай сам себе си"
Скоро след своите първи опити с росата от някои растения, Едуард Бах тръгнал из
околността да проучва флората край брега и достигнал до Аберсоч (Аbersoch), малко крайморско
селце на няколко километра от Пулхели (Pullheli), и там останал до край на юли.
Тук, в Аберсоч той усъвършенства слънчевия метод на извличане медицинските свойства
от дивите растения и тук също така написва своята книга „Излекувай сам себе си", въведението
към новата медицина.
w
w
w
w
ww
ww
w...ssspppiiirrraaalllaaatttaaa...nnneeettt 18

Книгата съдържа голямото му познание за човешката природа, което той придобива през
многогодишното си усилено проучване на всеки тип индивидуалност в здраве и в болест и
обяснява истинската причина на болестите и принципите на новото лекуване.
Този ръкопис той написва ден след ден или като седи из полята, или като се пече на
слънцето край брега; и през него протича велика надежда за всички болни хора, защото той
знаел, че чрез новите лекарства оздравяването ще дойде за мнозина, които вече нямат надежда да
възвърнат здравето си.
В тази книжка се ясно обяснява, че болестите на тялото по начало не се дължат на
физически причини, но на известни обезпокоителни настроения или състояния на ума, които
пречат на нормалното щастие на индивида; и как тези настроения, ако им се позволи да
продължат твърде дълго време, водят към обезпокояване на функциите на телесните органи и
тъкани и дават за резултат недобро здраве, защото умът е пълен надзорник на умствените и
физически състояния на всяко човешко същество.
Така, всяко разстройство на ума като продължително безпокойство, страх или потиснатост
не само дава за резултат загуба на спокойствието, но се предава на физическото тяло
посредством нервите и по този на чин се причинява дезорганизация на съответните функции на
телесните органи и се загубва жизнеността на тъканите.
Но веднага щом умът отново придобие своето нормално спокойствие и щастие, той ще
възстанови и мъдрия си и съвършен контрол над тялото, което автоматически ще бъде
прочистено от всякакви болести и оплаквания, от каквито е страдало.
Тези обезпокоителни настроения са, следователно, истинските показалци за лекуване на
болестите; и функциите на лекарствата на новата фармакопея ще подпомагат пациента да се
освободи от това състояние на ума, което причинява неговата болест.
Билковите лекарства, както Бах писа в статията, озаглавена „Някои основни доводи за
болестите и лекарствата" (напечатана в „Хомеопатичен свят" през 1930 г.) биха имали „силата да
повишават нашите трептения и така да притеглят духовна сила, която прочиства ума и тялото и
лекува".
В книгата „Излекувай сам себе си" Бах подчертава важността от щастие в живота, защото
то не само носи здраве, но показва също така, че индивидът живее своя земен живот пълно, не е
под влияние на други; и като живее така, той има възможност да бъде от най-голяма помощ и в
служба на своите братя-човеци.
От своята собствена опитност и от наблюдаване на другите много внимателно, Бах дошъл
до заключение то, че човекът, ако само знаеше, е надарен с мъдростта и знанието, необходими да
го ръководят през земния му живот в най-голямо щастие, радост и здраве; и че тази мъдрост му
се дава чрез интуицията и инстинктите му.
Това са средствата за свръзка между по-висшето Себе на човека и земната му личност и,
бидейки от божествен произход, трябва да им се вярва и доверява напълно.
Непоколебимото подчинение на тях е тайната за здраве и щастие.
Когато индивидът позволява намесата или внушението на други да го отклонят от следване
на собствени те му вътрешни убеждения, тогава създаденото състояние на конфликт в ума страх, нерешителност, омраза и други подобни - го връхлита, нарушава неговото щастие и
подкопава здравето му.
Истинско щастие, произтичащо от „подчинение пред заповедите на нашата душа, на
нашето Висше Себе, което ние научаваме чрез инстинкт и интуиция", е не само рождено право
на всеки човек, но носи със се бе си всички качества, които човекът се стреми да достигне в своя
земен живот; качества на нежност, сила, кураж, твърдост, мъдрост, спокойствие и любов."
Нещастието привлича към себе си опаката страна на тези качества - алчност, жестокост,
себелюбие, непостоянство, невежество, гордост и омраза - и всички те са основните причини за
болестите.
Всеки мъж, жена и дете са интуитивни, въпреки че малцина знаят значението на тази дума;
Бах я описва като спонтанност, способността да бъдеш себе си без чужди влияния. В едно писмо
до един приятел той пише: „Това, което се нарича интуиция, е ни повече, ни по-малко освен това
да бъдеш естествен и да след ваш напълно собствените си желания, както едно щастливо, здраво
дете, никога да не пречиш на щастието на другите, нито да позволяваш теб да пречат, облягащ се
само на себе си."
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Бах напълно бе ръководен от интуицията си, не само в своята работа, но и в личния си
живот. Той винаги бе себе си, естествен и спонтанен и напълно незасегнат от обстоятелства или
от други хора.
Последният параграф на „Излекувай сам себе си" отново подчертава важността от
щастието, което произтича от това, човекът да се обляга върху мъдростта на собствената си
божественост, защото Бах пише: „И тъй излезте, мои братя и сестри, под прекрасното слънце на
знанието за собствената си божественост и усърдно и неотклонно заработете да се присъедините
към Великия План да бъдете щастливи и да разпръсквате щастие..."
Когато завършил ръкописа, той го занесъл в Лондон и обиколил няколко издатели, но
никой не искал да го напечати на своя отговорност, защото всички чувствали, че той е твърде
революционен.
По това време Бах бе дошъл до края на своите финансови ресурси и не му било възможно
да го отпечати на свои собствени разноски. Той бил много обезпокоен, защото, както бил
обичаят му, желаел да разгласи колкото се може по-нашироко своите открития, така че всички да
могат да се ползват от тях.
Тази липса на пари - оттогава нататък до края на земния му живот той не е имал повече
отколкото било не обходимо за най-насъщните му нужди би обезкуражила всеки, който не е
задвижен от такава велика цел както неговата; но никакви трудности и разочарования не могли
да задържат неговото решение да продължи своите изследвания, докато не намери един посъвършен и прост начин на лекуване.
След няколко дни престоят му в Лондон станал невъзможен за него; той все още бил в
свръх-чувствителното състояние, когато всеки шум и задушните места го изтощавали и почти го
разболявали; и така той ре шил засега да прибере ръкописа на своята книга и да се върне всред
спокойствието и тишината на селския живот, където се надявал да намери някои от новите
лекарства и да ги приготви по слънчевия метод на активизиране.
Единадесета глава
1930. Август, Кромер. Основни начала на новия начин на лекуване
От Лондон Бах отишъл право в малкото крайморско градче Кромер на Норфолското
крайбрежие; там останал от август 1930 година до пролетта на следващата година и през това
време намерил и приготвил повечето от дванадесетте лекарства, които той нарекъл
„Дванадесетте лечители", името, чрез което е известна сега неговата билкова медицина.
Той обикнал много малкото градче и неговите жители и въпреки че пътувал, търсейки
растения, из много области на Англия и Уелс, всяка година се завръщал през следните четири
години и прекарвал по няколко месеца в Кромер.
Основните начала, принципите, на новия начин за лекуване сега вече били ясни в ума му и
знаел, че първа та му работа била да класифицира настроенията или състоянията на ума, общи на
типовете индивидуалности и да открие лекарствата, съответстващи на всяко едно от тези
състояния.
„Болестта е вид затвърдяване на някакво умствено състояние и необходимо е само да се
излекува състоянието на пациента, за да изчезне болестта", Бах писал на един свой колега по
онова време.
През тези летни дни в Кромер той имал предостатъчна възможност да изучава човешката
природа, защото градчето било пълно с курортисти, радващи се на ваканцията и свободата от
работа и дребните грижи; до като пък местното население бе заангажирано в грижи и забавления
за гостите, а рибарите са били заети със собствената си работа.
Бах се възползвал от възможността да проучи здравия, нормален индивид и открил, че това
проучване му дава много по-голямо прозрение и разбиране за мъчнотиите на човешката природа,
отколкото годините, които бе прекарал в болниците всред болните.
Имаше представители на всички типове индивидуалности и с различни обществени
положения - селяни и граждани, рибари, работници, безделници, стари и млади, богати и бедни;
и голяма част от времето си той прекарвал, скитайки се всред тях из града, по брега на морето,
наблюдавал ги внимателно, проучвал техни те настроения и реагирания на дребните случки през
деня; и това, което виждал, потвърдило знанието, което вече имал.
Всеки индивид принадлежал към определена група или тип, притежавайки в основата си
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същия вид личност, характер, темперамент, както другите от същата група.
Членовете на една група ясно се отличавали по своето държание, настроение или склонност
на ума; например, нервозният тип винаги се страхували от първото потопяване във водата;
нерешителните винаги има ли нужда от време, за да решат да се потопят; нетърпеливите отивали
или изтичвали направо вътре; крайно загрижените опитвали изпърво температурата на водата и
т.н.; всеки индивид действал според своя тип.
Същото ще стане и през време на боледуване.
При една епидемия от инфлуенца всеки индивид ще реагира според своя темперамент,
проявявайки или страх, нерешителност, нетърпение, загриженост или някое друго такова
настроение на ума, въпреки че при всеки случай оплакването ще е едно и също.
Следователно, естеството на болестта или оплакването не трябва да бъде взимано сериозно
предвид; показалецът за начина на лекуването бе настроението, защото телесното здраве напълно
зависи от състоянието на ума.
При лекуване на болестите различни лекарства ще бъдат необходими за всеки тип, за всяко
състояние на ума, независимо от телесното оплакване.
Преди години още Бах бе схванал много от това през студентските си дни в болницата и го
бе потвърдил в по-сетнешната си практика; като бактериолог и хомеопат той бе лекувал
пациентите с автогенни ваксини и устни ваксини - нозоди.
Тогава бе наблюдавал как всички пациенти от един тип реагират малко или много по един и
същи начин независимо каква е болестта, от която страдат; че някои могат да страдат от астма,
други от лошо храно смилане, ревматизъм и други подобни, но че зад всички тези болести е
основната причина, присъща на съответния тип.
Тогава бе вярвал, че тази основна причина бе чревното отравяне, което, като бъде
излекувано и прочистено, дава за резултат излекуването на всяка болест, от която пациентът
може да страда; като не е необходимо никакво местно лечение.
Лекувайте личността на пациента, а не неговата болест, бе основното начало, принципът на
новата медицинска система.
Лекувайте състоянието на ума или настроенията и при възвръщане към нормалност,
болестта, каквато и да е тя, също така ще си отиде.
Настроенията се променят ежедневно, понякога ежечасно, така че и необходимите
лекарства, особено при силно болезнени състояния, те също ще трябва често да се променят, за
да могат да се справят с всяко поя вило се настроение; така, всеки път при преглед пациентът
трябва да бъде гледан като нов, който има нужда от нова диагноза и от ново предписание на
лекарство.
През време на болестта ще бъдат необходими едно лекарство или комбинация от лекарства
според настроението или настроенията.
Заплашващите болести също така могат да бъдат предотвратявани или променяни, защото
идващата болест ясно се показва предварително в състоянието на ума и при такива случаи
лекуването трябва да се започне, когато лицето започне да се оплаква, че „не се чувства съвсем
на себе си" и не е в добро настроение; тогава идващата болест няма да се развие.
Въпреки че известни настроения обхващат известни типове индивиди в по-голяма степен от
други, все пак по някое време те са общи за всички типове.
Например, страхът е твърде присъщ на чувствителните, силно изопнати темпераменти, но
понякога дори и най-волевият и решителен индивид се чувства уплашен, а дори и ужасен.
Бах следователно се съсредоточил в настроенията, от които страдат всички типове и всички
възрасти, и на мерил дванадесет главни състояния на ума:
1. Страх;
2. Ужас;
3. Умствено измъчване или безпокойство;
4. Нерешителност;
5. Равнодушие;
6. Съмнение или обезкуражаване;
7. Прекомерна загриженост за всичко;
8. Слабост;
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9. Недоверие в себе си;
10. Нетърпение;
11. Извънмерен ентусиазъм;
12. Гордост или отдалеченост.
През 1928 г. Бах приготвил лекарство от златното, мускусоподобното цвете на Мimulus
Luteus, което расте край бреговете на прозрачните поточета в много части на Англия и бе
получил отлични резултати от употреблението му върху пациенти, страдащи от различни
болести, но чието главно състояние на ума бе това на страх.
При всеки случай, когато основната причина - страхът - изчезвал, също така изчезвало и
физическото оплакване и се възвръщало здравето и доброто състояние на пациента.
Изложение за това лекарство, заедно с три или четири други, включително за Сlematis
Vitalba и Impatiens Royaleii, е било публикувано в „Хомеопатичен свят" през февруари 1930
година („Нови лекарства и нови употреби").
Клематис той давал на пациенти от равнодушния, сънлив тип и резултатите били много
сполучливи; но това лекарство той бе приготвил от семената и решил да направи ново лекарство
само от цветовете и така да получи пълните медицински свойства на растението.
Лекарството Impatiens, приготвено само от бледо розово-лилавите цветове, той бе дал на
пациенти, чиято главна характерност или настроение бе нетърпението и раздразнителността, и
получените резултати били повече от очакваните.
Така, вече имал три от новите лекарства и бе доказал тяхната стойност.
Той знаел, че ще има известни съвпадения и вариации в настроенията, което ще наложи
едно ново прегрупиране, но чувствал, че лекарствата, които ще лекуват тези дванадесет
състояния на ума, ще помогнат на по-голямата част от страдащите, докато той напредне още
повече в своите изследвания.
Дванадесета глава
1930. Август и септември. Намиране и приготовляване на седем нови лекарства
Резултатите, получени от трите лекарства, Мimulus, Impatiens и Клематис, напълно
оправдали Баховата нова теория, че признаците за лекуване на болестите са различните
състояния на ума или настроенията, а не физическите симптоми на страдащия.
Не само болестите, лекувани по този начин, бързо изчезвали, но общото здраве на
пациентите бързо се подобрявало и те придобивали повече щастие и интерес към живота.
Така, тези три лекарства образували ядрото на новата фармакопея и Бах ги бе вече
оповестил на медицинската професия. Първото описание бе публикувано в „Хомеопатичен свят"
от февруари 1930 година под заглавие „Нови лекарства и нови употреби".
Въпреки че голяма част от онова лято той прекарал в изучаване на различните типове всред
людете, които се тълпели в малкото крайморско градче, често, обаче, взимал бастуна си и
обикалял полетата около Кромер от сутрин до вечер, търсейки други лекове.
Той проучил околността и нейната флора на много километри около Кромер, от
мочурищата и бреговете на реката Норфолк Броодс до солниците на Блакеней и Клей и още по на
север по крайбрежието; и през време на тези си скитания намерил седемте цъфтящи растения,
които знаел, че притежават медицинските свойства, необходими за неговия нов метод на
лечение.
Всички тях, с едно изключение само, той намерил да растат край пътищата и в полетата
около Кромер. Простички, диви цветя, които се срещат из цяла Англия.
Някои от тях, доколкото това било нему известно, никога преди не били употребявани като
лекуващо средство; други били употребявани като лекарства в отдавна изминали времена, но
знанието за тяхната сила бе забравено. Други били все още употребявани, въпреки че истинските
им сили съвсем не били открити.
Лекарствата от последните в повечето случаи се приготовлявали от дръжките, листата и
корените на растенията, които се събирали и много често били носени на далечни разстояния до
фабрики, преминавали през много ръце и много процеси, преди да бъдат употребени. През време
на тези многобройни процеси, увяхващите и изсъхващи растения, естествено, загубвали много от
своята сила.
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Първото цвете, на което той изпитал медицинските свойства, било жълто спиралната
Аgrimonia Eupatoria - камшик, репей - толкова обикновено и често срещано диво цвете, щото
мнозина минават край него, без дори да забележат неговата красота. То расте в изобилие по
тревистите площи, край селските пътища и в полетата на цяла Англия.
Малките му цветове са златисти с много тичинки от същия цвят; когато цветните листчета
увехнат и паднат и семената узреят, тъничкото стъбълце е обкичено с много звънчообразни
семедържатели, покрити от мънички кукички. Последните се закачат о дрехите на минувачите и
така се разнасят за размножаване.
Цветът на това растение Бах намерил, че е лекарството за безпокойствие; неспокойното,
измъчено състояние на ума, толкова често прикрито под една изкуствена веселост.
След това той направил опит със странното синьо цвете цикория – Сichorium Inthubus тогава в пълен цвят всред още неожънатите ниви; и открил, че това е лекарството за прекомерно
загрижените, особено за други. То донасяло спокойствие и уравновесеност, така необходими за
онези хора, които твърде много се безпокоели и суетели в грижите си за другите.
Няколко дни по-късно попаднал на растението върбинка с мъничките цветове – Verbena
Оfficinalis- в подножието на една стара каменна стена и открил, че това е лекът за извънмерния
ентусиазъм и напрегнатото състояние на ума.
Това мъничко растение, което на височина е около 30 см, е толкова непретенциозно, че
почти минава незабелязано. Цветовете, върху много разклонените му жилави клончета, са бледо
розово-лилави и извънредно мънички.
След като намерил тези три цветове - агримонията (камшик), цикорията и върбинката, Бах
ги активизирал чрез метода, открит от него рано през годината.
Той избрал един съвършен слънчев ден без никакви облаци по небето, които да закриват
слънчевата светлина и топлина, и като взел три малки кръгли стъклени съда, които напълнил с
прясна вода, ги поставил в полето близо до мястото, където цъфтящите растения растели. След
това избрал най-хубавите цветове от близко намиращата се цикория, внимателно откъснал само
цветчетата и ги поставил в един от стъклените съдове, докато цялата повърхност на водата се
покрила с цветчета.
Във втората стъкленица поставил цветчета от агримония, а в третата - мъничките цветове
на върбинката.
Стъклениците оставил там, където са били под слънцето, за цели четири часа, докато леко
повяхващите цветни листченца показали, че техните медицински свойства се предали на водата.
Тази вода, изпълнена от магнетична сила, бе кристално чиста и пълна с мънички, блестящи
мехурчета.
След това Бах извадил цветовете на цикорията, като си послужил със стрък трева, така че
върхът на пръстите му да не идва в контакт с течността, тъй като той искал, колкото това е
възможно, да избегне човешкия елемент при приготовляване лековете.
Водата след това посредством мънички съдове с улейчета бе прехвърлена в шишетата,
които щяха да съхраняват готовия разтвор.
Когато шишетата били наполовина пълни с активизираната вода, прибавял същото
количество бренди, за да се запази течността за неограничено време; и след като много добре ги
запушил, поставял етикет с име то на всяко лекарство.
След като измил ръцете си, за да премахне всякаква следа, която би могла да остане по тях
от първото лекарство, той продължил по същия начин да приготовлява готовата течност от
агримонията и върбинката; след това изхвърлил стъклениците и съдинките, които бе употребил
за тяхното приготовление в улеи.
Той употребил бренди (ракия) за запазване вместо обикновено употребявания химически
пречистен алкохол, като сметнал брендито за по-чисто и по-естествено средство.
Другото лекарство, което активизирал същата година, било дивия клематис - повет, - който
растял в изобилие около градчето. Всяко мъничко цветче на. клематиса бивало откъсвано точно
под главичката и поста вяно на повърхността на водата в стъкленицата и последната била
оставяна на слънце за около четири часа; денят бивал пак безоблачен и слънчев.
Цветът на това пълзящо растение няма венче; той се състои от четири до осем чашечни
(семенни) листче та, заобикалящи група тичинки; и листчетата и тичинките са с нежно кремавозелен цвят. Растението се катери над оградите и през лятото ги покрива с цветове, а през есента w
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със сребристо перушинести семе на.
Това растение, лек за равнодушно, сънливо състояние на ума, Бах открил, че е извънредно
ценно в случай на припадък, при което възвръщането към съзнание се ускорявало, като леко се
натрива това лекарство по небцето, зад ушите, китките и дланите.
С течността, която той бе приготвил през 1928 година от семената на това растение, бе
получил забележи телни резултати при различни случаи, когато пациентите са били с
мечтателно, сънлив темперамент; но когато употребил прясно приготвеното лекарство от самия
цвят, резултатите били дори още по-добри и той изхвърлил по-старото лекарство.
Скоро след като активизирал цвета на клематис, Бах намерил още три лекарства, едно от
които (свински бодил) по-късно отхвърлил и го заместил с друго.
От другите две, червен кантарион - Еruthrae Сentaurium и Сеratostigma Willmotiana,
последното е единственото цвете от дванадесетте лекарства, което не расте диво в Англия, дори
твърде рядко се намира и като култивирано цвете. Неговата родина е Тибет, земята на мъдростта.
Сеratostigma е храст и когато е в пълен цвят, образува облак от сини цветове и е много
красиво растение, като цветовете напълно закриват мъничките листенца и червеникаво
обагрените клончета.
Бах видял този храст в градината на една голяма къща край едно съседно село и бил така
поразен от красотата му, че поискал позволение да си откъсне няколко цветенца. Тях той
потенцира по същото време с малките розови цветчета на червения кантарион, чиито пък корени
от древни времена са били употребявани за лекуване на разни болести, но чиито прекрасни
цветчета, с тяхната голяма сила, са били почти напълно пренебрегнати.
Той открил, че сератостигмата е лекарство за онези, които страдат от недоверие към себе
си, които нямат самоувереност; а червеният кантарион - лекарство за тези, чиято главна черта е
слабостта, защото засилва жизнеността и силата и на ума, и на тялото.
По това време вече наближавал краят на септември, дните намалявали, намалявала и силата
на слънчевата светлина и топлина. Бах сметнал, че има твърде малка възможност да намери и
други лекарства тази годи на, но един ден в една житна нива открил устойчивата едногодишна
хрущялка – Scleranthus Аnnuus.
Тази едногодишна хрущялка, със своите перлено зелени цветенца, расте на 6-7 см височина
всред корени те на посевите. По-късно образува семена, които изглеждат твърде големи и тежки
за крехките стъбълца.
Това бе лекът за нерешителност и всички физически последици от това състояние на ума; и
през следния хубав безоблачен ден Бах изготвил лекарство от това мъничко цвете.
Хрущялката била последното лекарство, което Бах приготвил нея година, и решил да
остане в Кромер през зимните месеци и да лекува пациенти с тези девет билкови лекарства.
Тринадесета глава
Зимата на 1930 година. Издаване на книгата „Излекувай сам себе си". Някои
резултати, получени от новите лекарства, взети от бележника на д-р Бах
През цялата зима на 1930 година Едуард Бах бе зает с лекуване на пациенти и с
популяризиране на своите открития чрез редица статии, печатани в „Хомеопатичен свят"; също
така за негово голямо задоволство, един издател приел книгата „Излекувай сам себе си" и
нейното първо издание излязло през февруари на 1931 година.
В статиите, публикувани в „Хомеопатичен свят" под заглавие: „Някои основни
размишления за болестите и лекуването", той описал билковите лекарства и новата система на
диагностиране и лекуване, доколкото бе напреднал в своите изследвания, следвайки навика си
веднага да оповестява всяко свое откритие, което може да бъде от полза и на другите.
По-късно се наложи да направи известни промени в описанието на настроенията или
състоянията на ума, дадени в тези първи статии. Това бе неминуемо, защото, с напредването на
изследванията, той по-пълно и по-ясно е схващал различните типове.
През онази зима пациенти идвали при него много; не само тези, които живеели наблизо, но
някои от далечни разстояния и той ги лекувал с билковите лекарства, получавайки резултати,
които го окуражили да смята, че когато допълни своята серия от дванадесет лекарства, ще е вече
твърде много напреднал към завършване на работата си - откриването на нови и по-добри
лекарства.
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Идващите при него били хора, страдащи от много и разнообразни болести, на които той в
по-раншните си професионални дни не е могъл да помогне дори с помощта на науката.
Последните, за голяма негова радост, сега или съвсем напълно оздравявали, или се чувствали
толкова добре, че животът отново ставал привлекателен за тях.
Първият пациент, комуто той дал лекарството агримония (камшик), бил една неспокойна,
деятелна жена на около четиридесет и пет години, оживена, винаги търсеща възбуждение,
криейки своите доста големи грижи под мантията на изкуствена веселост.
Нейната история бе алкохолизъм от доста години - предимно ракии. През последните два
месеца този на вик изключително се засилил и през последната седмица тя почти нищо не ядяла,
не спяла повече от два часа на нощ и когато д-р Бах за първи път я видял, тя била в
полусъзнание, зениците на очите й били не равни, пулсът 120.
Прикриването на личните тревоги и безпокойства под външна веселост показвало, че
трябва да й се даде агримония. Тридесет минути след взимане на първата доза тя заспала и този
естествен сън траял три часа; след втората доза тя спала още седем часа.
На втория ден се забелязало значително подобрение; на третия - тя можела да върши
домашната си работа, а на четвъртия се чувствала така добре, както не се била чувствала от
месеци. Тя продължила лекарството пет седмици и желанието й да пие алкохол много намаляло,
докато изчезнало.
Продължавали да й дават лекарството за противодействие срещу сериозните тревоги и през
всичкото вре ме тя продължавала да се подобрява. Тя станала по-спокойна и когато била
прегледана след три години, доброто й състояние продължавало.
Друг пациент, лекуван почти по същото време, било момченце на 8-годишна възраст, което
страдало от астма още от рождение. На родителите му било казано, че то ще страда от тази
болест през целия си живот. Момчето било весело, енергично, изглеждало щастливо, стараело се
да се усмихва дори през мъчения та на астматичния припадък, когато се борело със
задушаването. Тези прояви показвали, че трябва да му се даде агримония и то взимало това
лекарство в продължение на три месеца.
През първия месец то имало три леки атаки и девет години оттогава до днес болестта му не
се е възвърна ла.
Един работник на 49-годишна възраст пострадал тежко от удар при катастрофа с
мотоциклет. Той паднал на лявото си рамо и левият трапецовиден мускул на рамото му се
парализирал. Болният не е бил в състоя ние да вдига лявата си ръка над рамото, лявата раменна
кост увиснала и мускулите на ръката били увехна ли и отслабнали. Той търпял силни болки в
долните шийни прешлени, поради което не можел да спи но щем.
Извънредно много се тревожел, че ще загуби работата си, която изисквала много активно
работене с двете ръце, но прикривал своето безпокойство и своята болка от фамилията си и
приятелите си и винаги изглеждал весел и щастлив.
През октомври 1930 година бе му дадено агримония, която той взимал редовно в
разстояние на три седмици, и болките изчезнали още след пет дни. След десет дни започнало да
се подобрява движението на ръка та и това подобрение продължавало до средата на декември.
Дадени му били още дози агримония и скоро можел да вдига лявата си ръка над рамото само на
няколко сантиметра по-ниско от дясната. Рамото му не висяло вече и мускулите извънредно
много се подобрили. Общото здравно състояние било много добро и той отново придобил
спокойствието на ума си и се освободил от тревоги.
В описаните по-горе случаи всеки пациент страдал от различна болест - алкохолизъм,
астма, парализа, - но и тримата пациенти били лекувани с едно и също лекарство, защото по
темперамент и тримата принадлежали на един тип - привидно радостни и щастливи, стараели се
да се справят, доколкото могат, с неща та и криели своите страдания и безпокойства.
Указанията за употреба на лекарството цикория ясно изпъкват при следните случаи:
Една жена на седемдесетгодишна възраст страдала от тежко разстройство на
храносмилането с болки в областта на сърцето. Боледуването траело от много години и през
време на сърдечните атаки е била принудена да лежи на легло по една-две седмици.
Тя била енергична жена, постоянно се тревожела за дреболии и не могла да се чувства
щастлива, ако деца та й не били около нея. Самосъжалявала се, щом те не идвали често да я
виждат.
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Давало й се цикория редовно в продължение на два месеца. Подобрението започнало
веднага и болестта напълно изчезнала в края на втория месец. Освен това тя станала по-спокойна
и по-малко се тревожила за семейството си; оставяла на децата си по-голяма свобода и с това
увеличила не само тяхното щастие, но и своето.
Една жена, ръководителка на неделни почивни домове за девици, страдала от катар и
глухота в продължение на една година. Глухотата й се засилвала и все повече пречела на
работата й. Тя била много приказлива и много загрижена за благополучието на своите питомки,
измъчвала себе си с излишни безпокойства и постоянно била заета с работа.
Състоянието й указвало на цикория и тя взела една серия дози през декември 1930 година,
отбелязало се значително подобрение. През февруари 1931 година й били дадени още дози и до
края на месеца катарът и глухотата напълно изчезнали. Тя била също така много благодарна за
промяната, която се извършила в нея; станала по-спокойна и по-твърда, по-малко загрижена и
напрегната и в резултат на това работата й била вече по-лека от преди.
Скоро след като открил лекарството върбинка, Бах бил повикан при един пациент, който
паднал на паважа и зле си навехнал глезена. Когато го видял за първи път в 8 часа вечерта,
глезенът бил много подут, скован и със силни болки.
Пациентът бил доста едър мъж, на около 50 години, крайно нетърпелив, като си мислил, че
поради сполетялото го падане ще трябва да лежи най-малко 3 седмици в легло, което ще увреди
твърде много на работата му. Той бил ентусиазирана натура, постоянно напрегнат и прекомерно
зает с работа. Волята му била силна, тя го крепяла и той не знаел почивка.
Нетърпението изисквало лекарството Impatiens и склонността му към напрегнатост и
прекомерна работа заедно с извънмерния му ентусиазъм за работата и за всяко нещо, което
вършел, указвали на върбинка.
По две-три капки от всяко едно от тези лекарства били прибавени към кастрон топла вода и
от това направен компрес на болния глезен. Дадени му били наставления да го намокри веднага
щом изсъхне.
На следния ден той отишъл на работата си, а вечерта вървял съвсем нормално и дори
тропал с болния крак, казвайки: „Не мога да си представя, че точно този глезен навехнах!"
Един шестдесет и четири годишен мъж страдал от хронически ревматизъм в шията и
рамото като последствие от инфлуенца, от която боледувал преди пет месеца. Шията му била
вдървена и големи болки го измъчвали, поради което бил постоянно буден през нощта. Извън
това бил лекуван от ревматични болки в различни стави на тялото в продължение на няколко
години.
Той бил посветил доста години от живота си на църковна работа и грижи за бедните и
болните. Имал високи идеали, но с известна вдървеност и непреклонност в своето мислене и
тесногръдие в своя мироглед.
Това негово състояние на ума показвало, че му е необходима върбинка и той употребява
това лекарство в продължение на три седмици. Почти веднага се забелязало значително
подобрение и пълно оздравяване настъпило през третата седмица. През цялата следваща зима не
се появили никакви признаци на ревматизъм - нещо необикновено за него.
Всред тези, които Бах лекувал с лекарството клематис (повет), имало пациенти, страдащи
от астма, кисти и последствия от сънната болест, но във всички тези случаи пациентите били от
същия тип - мечтателни, сънливи, апатични хора.
Една жена на 40-годишна възраст страдала от последствията на сънната болест в
продължение на много месеци и след дълго лекуване обявили болестта й за неизлечима. Тя се
влачела из къщи, като често се спъвала и падала и едвам успявала да свърши някаква дребна
работа в домакинството и кухнята. Принудена била дълго да седи и почива и винаги изпадала в
сън. Тя изгубила интерес към всичко, очите й били полузатворени, мускулите отслабнали и
нямала никакъв апетит.
Състоянието й показвало, че трябва да й се даде клематис и след двуседмична употреба на
това лекарство тя вече се движела по-твърдо и сигурно, сънливостта й намаляла и могла вече да
повдига клепачите си и да държи очите си отворени за по-дълго време.
Поразителна промяна станала и в самата нея. Тя се почувствала щастлива и обнадеждена,
усмихвала се и започнала да планира какво ще прави, когато напълно оздравее, и била много
благодарна за увеличената си дееспособност и повишаващата й се сила и жизненост.
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Дозите били повторени и Бах не я преглеждал цели три месеца, тъй като заминал за южна
Англия да търси нови лекарства.
Когато се завърнал, промяната в нея била забележителна. Тя била щастлива, весела жена,
сама вършела цялата си домакинска работа, включително и седмичното пране, и ходела до
съседното село, разстояние около 8 км, на църковна служба и се връщала, без да се чувства
прекомерно изморена. С изключение на лека нестабилност в походката й понякога, тя била
напълно излекувана.
Момиче на 18-годишна възраст било оперирано от кисти в тироидната жлеза; направена й
била операция преди 6 месеца, но отоците пак се появили. Казали й да почака, докато отоците
станат достатъчно големи, за да бъдат наново оперирани. Тя била дребно, нежно момиче,
мечтателно и много малко се интересувала от своето здравно състояние. Предписано й било да
пие три пъти на ден клематис; след две седмици отоците напълно изчезнали и вече 8 години
болестта не се е подновила. Тя била лекувана през 1932 година.
Друга жена на 36-годишна възраст страдала от астма през целия си живот. Преди седем
години умряла нейната дъщеря - бебе, и оттогава тя все още стояла пред портрета й и плачела
дълги часове. Живяла като на сън и твърде малко се интересувала от останалите членове на
семейството. Това нейно душевно състоя ние показвало, че трябва да взима клематис и след като
употребила две стъкла от лекарството, започнала да се възвръща у нея радостта й към живота и
интересът й към семейството. След изпиване още на първото стъкло, тя престанала да има
припадъци от астма и оттогава, вече 3 години досега болестта й не се е възвърнала.
От последния случай се потвърждава Баховата теория, макар че мнозина може да страдат от
една и съща болест, все пак може да имат нужда от различни лекарства. Тази пациентка,
страдаща от астма, се излекувала с клематис, докато малкото осемгодишно астматично момченце
се излекувало от същата болка чрез лекарството агримония. Едната бе сънлив, мечтателен,
апатичен тип, а другата - щастливо, весело, подвижно дете, обаче физическата болест и в двата
случая бе една и съща.
Типичен случай на лекуване със серато (Сeratostigma Willmottiana) е жена, която в
продължение на много години страдала от обезпокоителен и раздразнителен обрив, който се
появявал периодически по цялото й тяло, по шията и главата. През време на атака, когато се
появявал обривът, тя била просто отчаяна от сърбеж и безсъница.
Предписано й било серато, тъй като принадлежала към колебливия тип хора, които нямали
доверие в себе си. Благоприятните резултати се показали незабавно и след една седмица тя
можела вече да ходи на работа. В продължение на седем години след първото излекуване
обривът се появявал понякога, но в лека форма и бързо изчезвал след взимане на серато. Никога
вече не се появили онези тежки атаки, от който боледувала по-преди.
През онази зима Бах приложил червения кантарион в редица случаи, единият от които е
едно деветгодишно момиче, което в продължение на няколко месеца страдало от кръвотечение
през носа, което се появявало на промеждутък от една седмица. Болната била нежно, тихо дете,
винаги загрижена как да угоди на другите и да им услужи. Тя била прегледана през време на една
атака; била бледа, безкръвна, отслабнала и състоянието й създавало безпокойство. Предписано й
било червен кантарион през половин час и кръвоизлиянието спряло. Лекарството било
продължено и детето бързо възвърнало цвета и силата си.
След една седмица кръвотечението се появило в лека форма и траяло само няколко минути.
Оттогава в продължение на няколко години болестта не се повторила и се подобрило не само
физическото й здраве, но и промяната в характера й била забележителна. От слабо дете,
потискано от другите братя и сестри, тя станала оживена, изпълнена с веселост и заела своето
достойно място в семейството.
Едно момче на 22-годишна възраст било изтощено и бледо и постоянно вехнело, особено
през последните 12 месеца. Мускулите му били отпуснати и то се страхувало да извършва
каквато и да било по-тежка работа, защото му липсвали сили. Появили се признаци на херния по
слабините. То имало нежен, отстъпчив характер и другите налагали волята си върху му.
Употребата на червен кантарион в продължение на две седмици по три пъти дневно
извършила чудеса. Възвърнало му се здравето, силата и естественият цвят на лицето и мускулите
му закрепнали. Опериране то на хернията станало излишно и след шест месеца то било вече
напълно здраво и добре отстоявало свои те мнения всред другарите си.
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Едно тихо, нежно момиче на 11-годишна възраст, бледо и изнемощяло, все слабеело в
продължение на 1-2 години и нямало никакво желание да играе. Родителите опитали
обикновените тонически лекарства, но безуспешно; организмът не се поддавал на никакво
лекуване.
Даден й бил червен кантарион и след пет седмици здравият цвят и жизнеността му се
възвърнали и то така закрепнало, че било по-силно от когато и да било.
Scleranthus (едногодишна хрушялка) Бах дал почти веднага на един рибар, след като
открил, че страда всяка есен от остри стомашни болки и повръщане в продължение на няколко
години. Всяка година, докато траели атаките, той лежал на легло около два месеца.
Пациентът бил типичен Scleranthus изпълнен с нерешителност. Прегледан бил по време на
силна атака през октомври 1930 година. Предписано му било да пие Scleranthus всеки час и след
пет дни, за учудване на всички, той станал от леглото и се качил на лодката си, за да продължи
риболова, което никога не бил в състояние да прави през този период в продължение на ред
години.
Той продължил да пие дозите още три седмици, въпреки че бил напълно здрав. През есента
на 1931 годи на болестта не се повторила. През 1932 година се появили леки признаци на
болестта, но напълно изчезна ли само с една доза Scleranthus.
Едно служебно лице на 55-годишна възраст боледувало в продължение на няколко години
от периодически настъпващи нервни и стомашни болки. Той бил нерешителен характер,
измъчван от неспособността си да взима решения. физически походката му била сепната, нервна
и отсечена.
Най-сетне изпаднал в такова състояние, че носел отрова със себе си, за да се самоубие, но и
в този случай не бил в състояние да реши дали да се отрови или е по-добре да се удави. За
щастие Бах го посетил, кога то болният се чудил как да тури край на живота си. Дадено му било
да пие Scleranthus всеки пет минути и бил пазен два часа; през това време се успокоил и
продължил да пие от лекарството няколко дни наред, след което не е имал повече нужда от
лекуване. Вече от две години той е здрав човек със спокоен и положителен характер.
Четиринадесета глава
1931-1932. Откриването и приготовляването на последните три лекарства от серията
„Дванадесетте лечители". Написване книгата „Освободи себе си"
С привършване на зимата и приближаването на пролетта на 1931 година, Едуард Бах станал
неспокоен; той чувствал, че за известно време трябва да се освободи от пациенти, за да може да
посвети цялото си време на търсене останалите няколко лекарства, за да завърши серията от
дванадесет. Един ден, около март, внезапно решил да се върне в Уелс и напуснал Кромер още
същата сутрин.
Въпреки че през цялата зима работил много, тъй като по обичая си не взимал никакви пари
от своите пациенти, започнал пътуването с много малко пари в джоба. Но това съвсем не го
безпокояло, защото вече знаел от опит, че помощ посредством някой ще му бъде изпратена,
когато най-много имал нужда от нея, за да може да продължи своята работа. Това се бе случвало
толкова често; последният път бе няколко седмици преди да напусне Кромер.
Когато напуснал лондонската си работа, той имал неплатени данъци 400 лири; постепенно
изплатил 390 лири с парите, получени от няколко пациенти, които имали да му дължат; вече
настоявали да заплати и по следните 10 лири. Бах се чудел дали продажбата на няколкото вещи,
които има, ще донесе тази сума, кога то получил едно писмо с чек точно за 10 лири от един
пациент, когото лекувал преди много години в Лондон, но който тогава нямал пари да му
заплати. Писмото бе пътувало дълго време, защото този пациент вече бил на континента, а Бах бе
сменил няколко адреса и пристигнало точно в деня, когато се налагало да заплати тези 10 лири.
В Уелс той прекарал много дни, скитайки се из планините, разговарял само с овчарите и
дълго мислел върху работата, която все още има да върши, и лекарствата, които трябва да
открие.
Той обхванал целия план на бъдещата си работа и разбрал, че пътят, по който трябвало да
върви, съвсем няма да бъде лек. Новата медицинска система, новото знание, което той бе
получил, бе напълно революционно, според обикновените възприети мнения, и ще представлява
голяма трудност да убеди хората в нейната истинност, дори у мнозина ще възбуди антагонизъм и
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съпротива.
Най-силното доказателство за ценността на неговите открития ще бъдат резултатите.
Такова доказателство той вече бе получил при случаите, когато пациенти бяха излекувани с
билковите лекове от болести, които изглеждали безнадеждни и продължавали през дълги години,
въпреки лекуванията.
Когато дошло време да напусне Уелс, той видял, че няма достатъчно пари да плати билета
си по влака до Лондон, но както обикновено му се случвало, след два дни дошло писмо от един
благодарен пациент, в което имало и сумата, необходима за билета му, и той отишъл до Съсекс,
където почти веднага намерил Нottonia Рalustris плавеш (на английски „водна виолетка") или
воден хилядолистник - да расте в блатата край Люис. Плавешът растял в изобилие и неговите
папратообразни листа добре издигали над водата крехкото стъбло и бледо розово-лилавите
цветове и Бах разбрал, че това е едно от лекарствата, които търси.
Той извлякъл медицинските свойства на цветето посредством слънчевия метод и разбрал,
че това е лекарството за тихите, отдалечени индивиди, които предпочитат да бъдат сами в
страданието си и да понасят своите несгоди в мълчание.
От Съсекс отишъл в долината на Темза, където останал няколко седмици в крайбрежно
селце, няколко километра от Уолингфорд в Беркшайер, проучвал водните растения, като
прекарвал дълги слънчеви дни в една плиткодънна лодка или обикалял хълмовете край Чилтърн
Хилс и околността.
С помощта на своята огромна интуиция и чрез вътрешното си знание, той знаел, че
останалите лекарства ще намери в есенната тинтява Gentiana amarellа и че това ще бъде
лекарство за съмняващото се състояние на ума на онези, които твърде лесно се обезкуражават и
отчайват.
Това било през юли и било твърде рано за това цвете, въпреки че го намерил вече да расте в
доста голямо изобилие по хълмовете край селото Еweleml в Оксфордшайер и като се надявал да
го намери и в Кромер, когато започне за цъфти, където намерил толкова много от своите
лекарства, той се завърнал там, но въпреки че обиколил доста километри, не открил никъде
тинтява. Късно през септември, обаче, открил това растение в пълен цвят на един хълм близо
край извиващия се „път на поклонниците" в Кент и веднага при готвил тинктура от цветовете му.
С това вече Бах имал единадесет от дванадесетте лекарства, но тъй като лятото било вече
преминало, знаел, че нея година не ще може да открие дванадесетото, и отново се върнал в
Кромер за зимата, която прекарал всред много работа, лекувайки пациенти, и добивал все подобри резултати от лекарствата.
Със завръщането на пролетта през 1932 година се върнало и неговото неспокойство и тъй
като приятелите му и пациентите не преставали да го молят да се върне и установи наново на
практика в Лондон, той ре шил, докато дойде време да търси последното лекарство, да отиде до
Лондон и да види дали би могъл да понесе неколкомесечен градски живот.
Наел един кабинет в Уимпол стриит, където скоро имал доста клиентела и щял да бъде
удавен в работа, но видял, че липсата на въздух и пространство са твърде непоносими за него.
Шумът и тълпите така зле въздействали върху чувствителното състояние на ума му и на тялото
му, че той страдал силно, боледувал и се измъчвал както физически, така и умствено.
Само в сравнителната тишина и спокойствие на парковете можел да получи облекчение и с
часове седял под дърветата в Риджент Парк, докато умът и тялото му възстановявали своята сила
и жизненост.
През тези часове в Риджент Парк той написал малката книжка „Освободи себе си", която по
един простичък начин описвала как човекът може да се научи да следва интуицията си; и как,
като се доверява на това вътрешно знание, ще бъде направляван във всяка подробност на своя
земен живот и ще го изживее със здраве, щастие и полезност. Включени в книгата са и
лекарствата, които открил, и тяхната употреба.
Малката книжка била отпечатана във формата на брошура още през нея есен на 1932
година, но като се разпродала, той не отпечатал още копия, защото открил и другите лекарства и
написал книгата „Дванадесетте лечители".
След двумесечен престой в Лондон, Бах почувствал, че не може повече да издържа на това
напрежение, а освен това бил крайно нетърпелив да намери последното лекарство от серията и
така отишъл в Кент, за да възобнови силите си всред просторността и свободата на природата.
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Той знаел, че това последно лекарство е едно от най-важните. То трябвало да се сражава
със състоянието на ужас у хора, намиращи се в крайна опасност и остра мъка. Една случка, която
се бе случила малко преди да напусне Лондон, подчертала крайната нужда от такова лекарство.
Той бил повикан при една пациентка, която получила внезапен кръвоизлив и била в
сериозно положение. Когато я прегледал, тя била много изтощена и все още повръщала кръв и
близките й били ужасени и не знаели какво да правят.
Бах отишъл при нея, поставил ръка на рамото й и казал: „Защо е всичко това? Ти скоро ще
бъдеш добре. Легни спокойно и заспи." Кръвоизлиянието внезапно спряло и тя спала цели три
часа. Като се събудила, яла и след обеда се разходила малко в двора.
В случаи като този, когато нещата са съвсем отчайващи, през време на паника и при
спешни случаи, лекарството за ужас би било незаменимо.
Силата на Бах за моментално лекуване принадлежала лично нему; той жадувал да покаже и
на другите, че те също така може би имат тази сила, но по това време не знаел как да постигне
това. Обаче, можал да намери и да им даде материално средство, билково лекарство, което би
действало по същия начин.
Скитайки из околността на Уестерхам в Кент, той дошъл до полето, където предишната
есен бе намерил кантариона. Сега полето било покрито като с килим със златните цветове на
малкия див Нelianthemum Vulgare - желтак. Разбрал, че това е лекът за страха и ужаса, защото е
бил ръководен от същото вътрешно знание, което вдъхновява музиканта да напише своите
мелодии и поета - стиховете си.
Тинктурата от цвета на желтака попълнила серията от лекарства, която нарекъл
„Дванадесетте лечители", и той се завърнал в Кромер да прекара зимните месеци, където
получил още потвърждения за ценността на своя начин на лекуване чрез отличните резултати,
които получил.
Петнадесета глава
Зимата 1932. Кромер. Кореспонденция с главния медицински съвет.
Доклади за излекуване пациенти с трите лекарства: плавеш, желтак и тинтява
Тъй като медицинската професия крайно бавно възприемала новите идеи за лекуване и
употребата на толкова прости лекарства, Бах решил да разпространи знанието за своя начин на
лекуване всред неопитните - всред самите страдащи, и да опише лекарствата и тяхната употреба
по такъв практичен и прост начин, че дори и онези, които са без всякакво познание за човешкото
тяло или за теорията на болестите, да могат да разберат.
Той започва да пише статии за вестниците и за различни списания, но те твърде трудно
бивали приемани за отпечатване; тогава решил да даде няколко малки обявления във вестниците,
с които да привлече вниманието на някои четци върху билковите лекарства. Бах съзнавал, че
този метод може да доведе името му да бъде заличено от регистъра на английските лекари от
Главния медицински съвет, но това нямало никакво значение за него, стига само да можел да
оповести своите открития за ползване от страдащите.
Обявлението било изпратено на четири ежедневници; два от тях го върнали, като го питали
дали схваща, че то би му навлякло неприятност от страна на Главния медицински съвет, но два
от вестниците го публикували и той започнал да получава многобройни писма от хора, които се
интересували от още подробности.
Скоро след публикуването на въпросното обявление, Главният медицински съвет му писал,
искайки обяснение и между тях се разменила следната кореспонденция:
26 ноември, 1932
Драги господине,
Моето внимание бе привлечено от следното обявление, което се появи във в. „Northern
Daily Telegraph" от ноември 24, 1932 г.
„Излекувай сам себе си. Има британски билки с голяма стойност, които са на разположение
на всички. Сведения се дават с удоволствие от д-р Бах, М.В., В.S., D.Р.Н.", следва адресът.
Аз бих искал да зная дали това обявление е дадено с ваше знание и съгласие. Прилагам ви
формуляр в случай, че бихте искали да ни уведомите, че променяте адреса си.
Ваш.......
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Регистратор
В отговор на горното, д-р Бах ги уведомил, че не желае да си променя адреса, след което
получил следно то писмо от ноември 30 с.г.
Драги господине,
Получих писмото ви от 29 ноември. Прилагам ви копие от предупреждението на Съвета
относно обявления с цел да се привличат пациенти и бих искал да зная дали имате да дадете
някакви обяснения относно вашата постъпка, което противоречи на горното предупреждение и
въз основа на което сте отговорен пред Съвета.
Ваш.......
Регистратор
Отговорът на Бах бил много кратък:
Декември 2, 1932
Драги господине,
Обявлението бе дадено за доброто на хората, което, струва ми се, е и работата на нашата
професия. Ваш:
Едуард Бах
3 декември 1932 г.
Драги господине,
Получих писмото ви от 2 с.м. и бих искал да зная дали ще продължавате да рекламирате
чрез пресата или обявлението, към което привлякох вашето внимание, е единствен случай.
Ваш: ......
Регистратор
На това писмо Бах изобщо не отговорил и една седмица по-късно той получил друго писмо:
9 декември 1932 г.
Драги господине,
Виждам, че нямам отговор от Вас на писмото ми от 3 декември, с което Ви питах дали Вие
възнамерявате да продължавате да рекламирате в пресата и ще се радвам, ако обърнете внимание
на въпроса и ми отговорите.
Ваш…..
Регистратор
Декември 12, 1932 г.
Драги господине,
Аз само правя усилия да обърна вниманието на британската публика върху някои билки,
които имат целебни свойства и са безвредни и могат да бъдат употребявани от всекиго.
Доклад за тези билки бе отпечатан в медицинските списания, с което се обърна внимание
на професията ни. Ако аз почувствам, че статии в пресата или допълнителни обявления ще бъдат
необходими, ще бъда принуден да употребя тези начини.
Ваш:
Едуард Бах
13 декември 1932 г.
Драги господине,
Потвърждавам получаването на писмото ви от 12 т.м., което ще бъде докладвано на
вниманието на Съвета своевременно.
Ваш: ......
Регистратор
Няколко месеца нямало друга кореспонденция, докато на 11 април 1933 година Бах
получил следното писмо:
Драги господине,
Моята кореспонденция с вас през ноември миналата година по повод Вашето обявление в
„Northern Daily
Telegraph"от ноември 24,1932 г. бе изнесена пред Наказателната комисия на Съвета при
нейното заседание на 10 т.м.
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Възложи ми се да Ви пиша, че Вие би трябвало много внимателно да размислите върху
предупреждение то на Съвета относно обявите, копие от което предупреждение вече ви е
изпратено, защото, ако бъде нарушавано, вие ще трябва да се явите пред Съвета и отговорите на
едно обвинение.
Ваш …
Регистратор
Бах не отговорил и на това писмо и изобщо забравил за целия този въпрос до следния
ноември, когато отново получил писмо от Главния медицински съвет:
2 ноември, 19 33 г.
Господине,
Наредено ми е от Председателя на Съвета да Ви обърна внимание, че Вие не сте отговорили
на писмото от 11 април 1933 г., изпратено Ви от страна на Наказателната комисия при Съвета.
Аз, следователно, повтарям предупреждението, изказано Ви в това писмо, а именно, че Вие
трябва внимателно да се спрете на параграф 6(а) от Предупреждението, издадено от Съвета,
което се отнася до обявления, давани от регистрирани лекари, тъй като всяко нарушение на това
Предупреждение ще Ви направи отговорен и ще трябва да се явите пред Съвета.
Изпраща Ви се друго копие на това Предупреждение, заедно с едно копие на секция 14 от
Медицинския устав, 1858 г.
Във връзка с тази секция аз трябва да Ви запитам дали сте преустановили Вашата практика
или сте променили адреса си; и трябва да Ви кажа, че ако не изпратите отговор в предвидения от
секция 14 срок, Ваше то име ще бъде заличено от Медицинския регистър.
Оставам, господине, ваш:
Регистратор
Ноември 4, 1933 г.
Драги господине,
В отговор на писмото Ви от ноември 2 искам да Ви уведомя, че не съм преустановил моята
лекарска практика, нито пък желая да променя настоящия си адрес... (следва адресът), който бе
зарегистриран през моя та кореспонденция с г..... в едно писмо от ноември 28, 1932 г.
Ваш:
Едуард Бах
Това бе краят на кореспонденцията и Бах не получил никакво друго съобщение от Главния
медицински съвет до 1936 година, три години по-късно.
Едуард Бах бе безстрашен във всяко нещо, особено когато някакви ограничения му се
налагаха във връзка с работата му. Когато се убедеше в стойността на някое откритие и
благотворното му влияние над болни те, нищо не можеше да му попречи; никаква загуба на
лични интереси и име, никакво обезкуражаване, ни какво недоверие от страна на другите не
можеха да го спрат да не употреби всички възможни средства, за да популяризира откритието си.
Зимата на 1932 година му донесе много пациенти, всички тях той лекуваше само с
дванадесетте лекарства ,като ги употребявал или като единично лекарство, или в комбинация от
няколко от тях, както се изисква от настроенията или състоянията на ума на пациента.
С желтак (Неllianthemum Vulgarе), плавеша (Ноttonia Раluztriz) и тинтява (Gentiana amarelld)
той добил не забавни и блестящи резултати.
Една жена на 40-годишна възраст имала коремни болки в продължение на три седмици и
същевременно се появили отоци под мишците, в слабините и врата. Лекарското изследване
открило голяма натрупана ма са в корема и левкемия в кръвта (прекомерно увеличение на белите
кръвни телца с разширение на далака). Състоянието й било извънредно сериозно.
Пациентката разбрала, че страда от злокачествена болест, била ужасена и мислела как по
най-лесен начин да сложи край на живота си.
Крайната сериозност на болестта и големият страх на пациентката показвали, че трябва да й
се дава желтак, който тя пила в продължение на 10 дни; коремните болки отслабнали и отоците
на жлезите намалели.
След това се променило вътрешното състояние на пациентката. Тя се окуражила и
ужасният й страх от смъртта преминал. Измъчвал я по-слаб страх; мислела, че подобрението й е
може би илюзорно и недълго трайно, затова в продължение на две седмици й се давало да пие
Мimulus Luteus. В края на втората седмица състоянието на пациентката било нормално и
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оттогава четири години тя продължава да бъде съвсем добре.
Едно момче на 8-годишна възраст уболо на трън големия пръст на крака си. Появило се
слабо загноясва не, което бързо се излекувало. След седмица, обаче, се появил оток в слабините.
Детето не се чувствало добре и лекарят, който бил повикан, препоръчал то да лежи в легло и да
му се слагат топли компреси. След три дни положението на детето неочаквано се влошило.
Отново повикали лекаря и той наредил дете то да се закара в болница и да се оперира, но бащата
отказал да заведе детето си в болница. Лекарят обяснил, че случаят е доста сложен, за да бъде
оперирано в къщи.
Вечерта в 8 часа бил извикан Едуард Бах. Буцата била широка 7.5 см в диаметър, кожата
над нея синкаво-червена, детето имало температура, ускорен пулс, очите потънали. Положението
изглеждало опасно.
Детето било неспокойно и раздразнително, непрекъснато искало майка си до него,
положението било критично. Затова били предписани следните три лекарства: агримония за
неспокойството, цикория за раздразненото му състояние и желанието да му се обръща
непрекъснато внимание и желтак (Неlianthemum Vulgarе) заради критичното положение на
болното. Лекарството му бе давано всеки половин час.
В 10 часа вечерта изпаднало в бълнуване. Продължили най-редовно с лекарството и към 3
часа сутринта то заспало и спало четири часа.
На следния ден имало подобрение в общото състояние. Отокът не бил вече така червен и
болезнен. Заради бълнуването през изтеклата нощ към трите лекарства се прибавил и клематис
(повет) и лекуването продължило през целия ден. До вечерта общото положение се още
подобрило и детето спало десет часа през нощта. На следния ден (петък) настъпило
забележително подобрение - общо и локално.
Критичността на положението и раздразнението преминали и затова се преустановило
даването на желтак и цикория; детето било все още неспокойно, отслабнало и меланхолично,
затова даването на агримония (камшик) продължило; към нея се добавило червен кантарион,
заради слабостта и тинтява - заради обезсърчението.
В събота сутрин детето било почти нормално, малко нещо неспокойно и чувствало още
известна слабост. Поради тези причини продължили да му дават агримония и червен кантарион.
На другия ден, неделя, детето излязло вън от къщи, а в понеделник тичало из поляната със
своето хвърчило.
Мъж на 38 години имал остър ревматизъм за около пет седмици. Когато най-напред бил
прегледан, всяка става в тялото му била подута и боляла; той изпитвал големи болки, премятал се
в своята мъка и нито за момент не можел да стои на едно място.
Агримония (камшик) му се давало ежечасно в продължение на двадесет часа, когато се
отбелязало подчертано подобрение; подутините и болките изчезнали освен в едното рамо.
Пациентът бил по-спокоен. През следните шест часа агримонията се продължила, след което
пациентът спал четири часа. При събуждане то болките били съвсем изчезнали.
Следното състояние било страх - страх да не би болките отново да се върнат, страх да се
движи да не би болките да се възвърнат. За тези указания му било предписано Мimulus Luteus и
на следния ден пациентът станал, облякъл се и се избръснал.
Но въпреки добрите резултати, пациентът се чувствал потиснат, обезкуражен. За това
състояние му било предписано тинтява и на третия ден от първата доза агримония, пациентът
вече излизал. Той отишъл на кино и се отбил в местната кръчма.
Една дама от две години страдала от остър ревматизъм и през цялото време била из разни
болници. Кога то първи път била прегледана, ръцете й били схванати и много я болели, глезените
били два пъти по-дебели от нормалното и пациентката едва се мърдала. В допълнение имала
болки в раменете, гърба и врата.
Дамата имала голям кураж, спокойствие и по-насяла своите болки с голямо търпение и
самообладание. Било й предписано и взимала плавеш (Ноttonia Palustris) за две седмици, когато
се появили признаци на опре делено подобрение.
В края на четвъртата седмица от лекуването пациентката могла да измине два километра,
но се чувствала несигурна и нестабилна. За няколко дни й било давано лекарството едногодишна
хрущялка (Scleranthus annuus). След това последвал период на известно нетърпение и желание да
бъде съвсем здрава и да си върши всичко сама и затова й било предписано Impatiens royleii
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(недопирка). В края на осмата седмица пациентката изминала пет километра, можела съвсем
свободно да употребява ръцете си, нямала никакви болки, с изключение на леко подуване на
десния глезен и лека вдървеност, била напълно излекувана.
Шестнадесета лекция
1933. Марлоу. Кромер. Издаване на брошурата „Дванадесетте лечители" и намиране и
приготовляване на лекарствата, наречени „Четиримата помощници"
След като бе открил лекарствата, съответстващи на дванадесетте главни групи или типове
индивиди и бе доказал тяхната стойност, Бах започнал да мисли за следната серия от лекарства и
решил, че трябва да ос тави Кромер и пациентите, които толкова време му отнемали, и да отиде
другаде, с цел да бъде свободен и да не бъде обезпокояван в своята изследователска работа.
Той напуснал Кромер през януари 1933 година и първо отишъл в Истбърн, а след това в
Марлоу на реката Темза, където останал няколко седмици.
Изпървом там имал възможност да се съсредоточи върху типовете и състоянията на ума, за
които били не обходими следващите лекарства. Тъй като не бе съобщил къде отива, никакви
писма не идвали до него и още никой не бил открил адреса му.
Следните лекарства, знаел, трябвало да бъдат за онези състояния на ума, които са станали
по-настоятелни и продължителни от тези на първата група. Те трябвало да бъдат за онези хора,
които са стигнали до мисълта, че повече нищо не може да се направи за тях или са станали
напълно обезнадеждени и обезверени, или пък се мъчат да живеят, като смятат, че трябва да
приспособяват целия си живот и всъщност цялата си природа към своите недъзи и така частично
или напълно изгубват своята индивидуалност. За тези, кои то толкова дълго време са боледували,
щото безнадеждността, раздразнителността и прекомерната загриженост са станали част от
тяхната природа.
Лекарствата, които биха могли да помогнат на такова състояние, Бах чувствал, че трябва
наистина да бъдат силни и че ще се намерят в цветовете на растенията, храстите и дърветата,
които растат заедно на групи или кичури и които бият на очи поради своя цвят, красота и
величие. Групираната сила, съдържаща се в тези растения и дървета, ще достави лекарства,
съдържащи необходимия стимул за повдигане на страдащите вън от браздата, от отъпкания път
или състоянието на безнадеждност, с което така много са свикна ли вече.
Бах скоро открил първото лекарство от тази нова серия в цвета на прищепа, див фасул –
Ulex Europaeus – храст, който расте в изобилие и на групи край пътищата и хълмовете и хилядите
им златни цветове изпълват въздуха пролет и през ранно лято с почти задушаващ аромат; той
извлякъл медицинските свойства посредством слънчевия начин на приготовление. Откъсвал
цветове от целия храст - оттук, оттам, като по този начин събирал силата на цялата група, на
целия храст.
И открил, че прищепът е лекарство за тези, които са били толкова дълго време болни, че са
загубили всякаква надежда за подобрение и са преустановили да се стараят да оздравеят и само с
много усилие могат да бъдат накарани пак да се лекуват.
Лекарството било приготвено току-що преди Великден и след това Бах имал вече твърде
малко свободно време за по-нататъшни изследвания. Неговото местонахождение било открито и
пациенти започнали да му пишат и да идват в голямо множество да ги преглежда. Но в
свободното си от прегледи и отговаряне на писма време, той написал „Дванадесетте лечители",
където описва първата серия лекарства, които открил, състоянията на ума, които те облекчават, и
дава пълни напътствия за приготовляването им, предписването им и дозирането.
Ръкописът бил отпечатан там, на самото място във формата на брошура и решил да я
продава само по два пенса, за да може всеки да си купи и да има възможност да се ползва от
билковите лекарства. По този на чин той се надявал да покрие разноските по отпечатването,
защото, както обикновено, нямал почти никак ви пари; но това изобщо не могъл да постигне,
защото изпращал копия от брошурата на всеки, който поисквал, и винаги забравял да поиска два
пенса - стойността й, в замяна.
Следното лекарство, което намерил, било мъничкото женско цветче на дъба, което съдържа
медицинските свойства, необходими да подпомогнат онзи тип темперамент, който продължава
да се бори и да върви напред, въпреки трудностите, никога не загубва надежда, нито престава да
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прави усилие - точно противоположния тип на онзи, за който лекът бе прищепът, който се
обезкуражава и престава да се бори.
Бах решил да приготви това лекарство от дъбовите дървета, които растели около.Кромер, и
се върнал там през април 1933 година и останал в това градче до февруари следната година.
През това време намерил и приготвил другите лекарства и завършил серията, която нарекъл
„Четиримата помощници".
Дъбовият цвят бил потенциран през май по слънчевия метод; цветчетата били откъснати от
голямата група дъбове, които растели около стария Римски лагер близо до Кромер.
И едва през есента намерил последните две лекарства от тази серия – Саlluna Vulgaris и
лековита, минерал на, скална вода. Останалите месеци той прекарал в лекуване на пациенти и
доказване чрез това стойност та на билковите лекарства и така също довършил изследванията за
последните две.
Вече много хора в Англия и извън нея употребявали Баховите билкови лекарства и то с
отлични резултати и Бах почувствал, че бил много прав, като поставил знанието за своите
открития в ръцете на неспециалистите, както казал това на медицинската професия.
Самата простота на лекуването, безвредността на лекарствата, съчетани с големите им
лечителни свойства, се харесвали на мнозина, които много са страдали и са прахосали много от
своето време и пари напразно, търсейки облекчение и излекуване.
За да могат билковите лекарства да бъдат достижими за мнозина, Бах дал на двама големи
аптекари в Лондон от всички приготвени лекарства, без да иска нищо и никакво заплащане в
замяна, като ги молил да продават лекарствата колкото е възможно по-евтино на публиката.
Следното лекарство, което търсил, било за онези, които не обичат да бъдат сами и са
доволни, ако са за обиколени от много хора; те обичат много да говорят и разискват своите болки
с всеки срещнат.
Един ден попитал една жена, в която горните характерности били твърде очебиещо
подчертани, кое растение или дърво най-много й харесва и тя незабавно отговорила: „Когато
видя Саlluna Vulgaris в пълен цвят, занемявам от възхищение. Забравям себе си и само стоя и
гледам."
Бах опитал това цвете за свойствата му и открил, че растението имало силата да подпомага
този тип индивиди, така че той веднага заминал за Уелс, където, близо до мястото, гдето намерил
първите две лекарства, Мimulus и Impatiens, приготвил Саlliuna Vulgars посредством слънчевия
метод.
По същото време също така приготвил и четвъртото лекарство - скалната, лековита вода,
като я взел от стар, забравен кладенец, който в отдавна изминали дни се славел със своята
лековитост.
Това последно лекарство той доказал, че е за онези хора, чиито сковани идеали и принципи
ги карат да се ограничават и да си отказват онова, което е добро за тяхното здраве.
С тинктурите на тези две лекарства той се върнал в Кромер и веднага ги употребил с
отлични резултати върху пациенти, които дотогава имали твърде малка полза от обикновеното
лекуване.
Една дама на тридесетгодишна възраст от много години страдала от астма и когато била
прегледана, току-що се съвземала от нервен упадък.
Тя била потисната и загубила всякаква надежда за излекуване както от астмата, така и от
общото й лошо състояние и много се страхувала, че не ще може да работи и да изкарва
прехраната си, което било съвсем наложително за нея.
Безнадеждността указвала на прищеп (Ulex Еuropaeus), а страхът да не загуби работата си на Мimulus. Първото си шише лекарство тя получила на 22 април 1933 г. и след няколко дни
имало леко подобрение в общото й здраве и настроение. Същите лекарства отново й били дадени
на 15 май и получила още по-голямо подобрение. Тя се чувствала достатъчно добре да поднови
работата си и спяла и се хранела много по-добре; също така и дишането й било по-леко; тя не е
имала други остри атаки.
Състоянието й от ден на ден се меняло; един ден се чувствала много по-добре, а на другия
отново изпада ла в безнадеждност и загубвала интерес към работата; и така на 25 май дадено й
било прищеп, едногодишна хрущялка (Scleranthus annuus) и клематис. Склерантус за липсата на
стабилност, устойчивост и клема тис за загубване на интереса към работата. Това лекарство се
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повтаряло до края на юни, когато се почувствала много добре и пред последните шест седмици
нямала никакви атаки от астма.
През декември същата година тя имала отново атака от астма и още едно шише лекарство й
било дадено. Общото й състояние и здраве оттогава е добро и през цялото време извършва своята
работа.
Млада жена на двадесет и две години страдала от болки и умора в краката, за което не
можела да намери никакво облекчение. Работата й изисквала много стоене права и ходене насамнатам. Тя била много отчая на и обезкуражена, тъй като нищо не помагало на болките й. Не
получавала никаква радост от живота и извършвала своята работа апатично, без никакъв интерес.
Като лекарство й било дадено клематис и прищеп и течност от същите лекарства за
измиване на краката, което я облекчило още през първите дни. След време й било дадено още от
това лекарство и болките й напълно изчезнали и не се върнали вече.
Един мъж на четиридесет години имал много лоша брадавица на челото, която му
причинявала много не удобства. Той бил разговорлив, чувствал се щастлив всред много хора и
бил наклонен твърде много да говори за своите работи и своето здраве. Това състояние на ума му
показвало Саluna Vulgares, което му било дадено за промиване. Три седмици след първата
промивка брадавицата напълно изчезнала, без да остави никаква следа върху кожата.
Една жена на средна възраст имала сериозни атаки на депресия, които засягали общо
здравето й. Тя спяла зле, нямала никакъв апетит и бързо слабеела. Правила усилия да се оправи,
борейки се срещу депресията и апатията, мъчела се да забрави трудностите в работата си. Била
склонна да бъде строга със себе си, като не си позволявала никакви удоволствия, бидейки със
строги и вкоравели принципи.
Усилията й да се оправи и борбата, която водела за побеждаване на трудностите, указвали
на дъб; апатия та и загубването на интерес през време на депресията - клематис; строгите и
вкоравели принципи - скална вода.
Тя била очарована от резултатите от първото шише от тези лекарства. Атаките на депресия
били по-малко и по-лесно се освобождавала от тях, тя се чувствала по-силна физически, спяла и
се хранела по-добре.
През следните два месеца лекарството било повторено три пъти и в края на това време се
считала за излекувана. Била радостна и вдадена в работата си с интерес, яла и спяла нормално и
започнала да си позволява леки и приятни забавления, които дотогава не си разрешавала.
Възрастна жена от дълго време страдала от туберкулоза в ставите на двата хълбока. Малко
надежда й се давало за облекчение и й било казано, че не трябва да прави никакви опити да сяда
в леглото, тъй като това ще доведе до сериозни последствия и голяма болка.
Тя била с весел нрав, шегувала се с големите си болки, които понасяла; но тъй като била с
безпокоен, енергичен темперамент, се чувствала нетърпелива, поради безпомощното си и
бездейно състояние.
Веселото скриване на телесната болка показвало, че трябва да й се предпише агримония
(камшик) (Аgre monia Eupatoria), а нетърпението - лекарството Impatiens; тези две лекарства за
първи път й били дадени в първите дни на май 1933 година.
След няколко дози голямата болка намаляла и през следващите три седмици, през което
време тя взимала чести дози от тези две лекарства, болката напълно изчезнала. Тя започнала да
се чувства по-силна, тъй като облекчението от болката й позволявало да спи и почива.
След това имала леко влошаване и болката се върнала; това я накарало да се отчае и
почнала да се съмнява във всяко окончателно излекуване. Това безнадеждно състояние на ума
указвало на прищеп (Ulex Еuro paeus), който тя взимала седмици наред и подобрение отново се
появило; болката преминала и се почувствала достатъчно силна да седи в леглото, което и
направила, като ежедневно увеличавала времето на седенето си.
Тя била толкова радостна и окуражена от подобрението, че правела всички възможни
усилия да оздравее и се борела с всяка мисъл на съмнение и обезкуражение. Тогава й се дало
лекарството дъб, което взимала три месеца, докато през август 1933 година дотолкова се
чувствала по-добре, че започнала да става от легло и да се движи из стаята с помощта на
патерици.
Дъб продължавала да взима до октомври, когато била в състояние да върви на къси
разстояния извън до ма си. Тя чувствала твърде малко неудобства и била умствено спокойна и
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много щастлива.
За нещастие тогава връзката с тая пациентка се загубила, но последният път, когато била
видяна, вместо да бъде нещастен инвалид, прикрепен към леглото си с големи болки, тя могла да
се грижи сама за себе си и да върви на къси разстояния без особени неудобства.
Седемнадесета глава
1933 и 1934. Последната година в Кромер. Издаване на „Дванадесетте лечителя и
четиримата помощници". приготовление на лекарствата: кощрава, маслина и лоза
Вече Бах бе намерил четири от новата серия лекарства: Ulex Europeus, дъб, Саlluna Vulgaris
и скална вода; и въпреки че чувствал, че още три са необходими, за да завърши серията, решил
да публикува своите от крития, като даде подробни описания на употребата и приготовлението
на първите дванадесет и на ново намерените четири лекарства.
И той, следователно, започнал да пише книгата „Дванадесетте лечителя и четиримата
помощници", която бе публикувана в настоящата си форма през есента на 1933 година.
Вече бе изработил типовете и състоянията на ума, за които са необходими следните три
лекарства и знаел кои растения и дървета ще запълнят тази нужда.
Необходимо бе лекарство, което да подпомогне да се даде решително и съзнателно желание
у тези, у кои то липсва амбицията или желанието да оздравеят, за да живеят живота си напълно;
или пък това желание е затъпено или несигурно; и тъй като бил убеден, чрез голямото си
познание и чрез собствения си опит, че една определена цел в живота, силен интерес към някаква
работа или към каквото и да било, будност към живота въобще, са от жизнена необходимост за
щастието и здравето на всеки индивид, знаел, че това лекарство би било от огромна помощ.
На толкова много хора липсва интерес в ежедневния им живот, толкова много са
отегчените или вършат неподходяща работа, като живеят почти в състояние на кома и извършват
своите задължения по тъп, механичен начин; и това състояние на ума им през някой период на
живота неминуемо ще въздейства върху физическото им здраве, като изсмуква жизнеността и
силата им.
Липсата на интерес бе очевидна не само у старите хора, но и у много от младите; много,
които са имали амбиция и са съзнавали, че имат качествата да я изпълнят, но някак си са били
възпрепятствани или несигурни каква форма трябва да вземе тяхната работа и са били убедени от
други или повлияни от обстоятелствата да живеят живот, лишени от всякакъв интерес в него.
Хора от този тип, когато се разболяват, нямат голям импулс, нито правят усилие да
оздравеят. Липсата у тях на сътрудничество и на желание да оздравеят е голяма пречка наистина
за тяхното оздравяване и за се га твърде малко е направено да се помогне именно на такива люде.
Растението, което съдържало необходимите медицински свойства, за да подпомогнат
такова едно състоя ние, Бах знаел, че е един вид кощрава (Вromus Аzper).
Другото лекарство е било необходимо за хора, които наистина живеят пълен живот, но така
се изтощават и изморяват от своите преживявания и страдания, че им липсва сила да продължат.
Бах доказал, че цветът на маслиненото дърво съдържа живота, топлината и силата, необходими
такива хора да се заредят наново с енергия и да им се възвърне здравето.
И най-после, лекарство за способните хора, които знаят и са постигнали своите амбиции,
изпитали са много, напълно са сигурни в себе си и правят опит да убедят и другите да следват
техния пример, то се съдържало в цвета на лозата.
За да могат медицинските свойства от лозата и маслината да се извлекат в естествената им
обстановка на открито, Бах писал на приятели в Швейцария и Италия, като ги помолил да
приготвят лек от цветовете им чрез слънчевия метод; и своевременно получил тези лекарства лозата от Швейцария и маслина и лоза от Италия.
Последното лекарство, вид кощрава, намерил през следния април, когато напуснал Кромер
и отишъл в малкото селце Сотуел в Беркшайер. Там намерил кощравата (Вromus Аzper) да расте
край селските пъти ща и могили и през един безоблачен майски ден приготвил лекарство от
цветовете на това растение.
Останалата част от зимата на 1933 година и ранната пролет на 1934 година Бах прекарал в
Кромер, като лекувал пациенти и още по-голямо разбиране влагал в новите лекарства.
Тогава направил комбинация от три лекарства, които употребявал при изключителни бързи
случаи, при нещастни случаи, при удар, безсъзнание, прекомерна болка, страх или паника; това
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нарекъл Спасителното лекарство и винаги носил едно шише от тази смес в джоба си.
Трите лекарства, съставящи Спасителното лекарство, били: желтак (Неlianthemum Vulgare),
повет (Сlematus Vitalba) и скална роза (Impatiens Royleii); първото за паниката и опасността;
второто за безсъзнанието, комата, припадъка и третото за състоянието на умствено напрежение и
противодействие, което за резултат дава физическо свиване и болка. По-късно той прибавил към
горните три още две лекарства, но още първоначално така, както била тази комбинация, той я
намерил да е от голяма помощ, когато нищо друго не било на разположение.
При един случай мъж, който бил омотан към мачтата на една варка, претърпяла
корабокрушение, бил донесен на брега от спасителна лодка. Той бълнувал, пяна излизала от
устата му, бил замръзнал и почти нямали никаква надежда за живота му.
Докато го носили по крайбрежния пясък към една къща наблизо, Бах непрекъснато мокрел
устните му със Спасителното лекарство и преди още човекът да бъде освободен от дрехите и
завит в топло одеало, седнал и поискал цигара. Той бил отнесен в болницата и след няколко дни
почивка напълно се съвзел от това ужасно преживяване.
С откриване на последните три лекарства, Бах знаел, че за известно време неговите
изследвания са завършени; вече бил усъвършенствал новия начин на лекуване и притежавал
деветнадесет билкови лекарства с голяма сила. Чувствал, че е дошло време да се установи някъде
не много далеч от Лондон, да си създаде лекарска практика и така всички, които настоявали да се
върне в столицата, да знаят къде да го търсят.
През последните четири години толкова много пътувал и така малко се задържал на едно
място, че много от приятелите и пациентите му загубили дирите му и писмата често се губели
или пък достигали до него само след много голямо закъснение.
Той също така искал да влезе във връзка със своите предишни медицински колеги и да ги
насърчи да употребяват новите лекарства и новия начин на диагноза и предписване на лекарства.
Няколко верни приятели в медицинската професия вече употребявали лекарствата и получавали
отлични резултати, но болшинството, въпреки че гледали на него като на гений за
бактериологичната му работа, не могли да се примирят с промяната в неговите идеи и методи и
да признаят гения му като билкар, както той толкова много обичал да го наричат.
Бах се надявал да им докаже, че последните му открития били от много по-голяма
стойност; че безнадеждни, неизцерими случаи, които не се поддавали на научни методи, могат да
се лекуват чрез билковите лекарства; и че въпреки цялата му опитност в различните клонове на
медицината, той не е открил нито един клон, който да може да се сравнява по резултати с новия
метод на билково лекуване.
Пациентите не само възвръщали здравето си, но придобивали и нов интерес и радост от
живота. Много идвали при него, като казвали: „Не зная какво сте ми дали, но аз вътрешно се
чувствал така добре. Изчезна ха онези страхове и тревоги и животът отново заслужава да се
живее."
Една пациентка, която много години носела воал на лицето поради лоши обриви по него и
врата, един ден дошла тичешком и му казала: „Вие ме освободихте. Отивам да си купя вечерна
рокля с най-голямото деколте, което мога да намеря."
Той решил също така да продължи да разпространява знанието за своите открития всред
широката публика, защото все повече и повече хора от всички класи и професии не само в
Англия, но и извън нея, употребявали билковите лекарства и получавали резултати толкова
добри, колкото и самият той.
Бах бил очарован от този последен факт и често казвал, че завижда на неспециалистите, тъй
като те пред писвали по-добре лекарствата от него; те можели напълно да се съсредоточат само
върху умствените състояния на пациентите си и не ги безпокояли никакви воюващи мисли за
физическата болест; докато той, с всичките тези години на медицинска и научна практика зад
гърба си, понякога твърде трудно изпъждал из ума си мисли относно усложненията, които могат
да се получат или относно сериозността на заболяване то; и физическите симптоми нахално се
натрапвали и се опитвали да го заслепят за основния принцип на лекуването - умственото
състояние на пациента.
Може би някои ще могат да разберат, че за човек, който бе имал такава широка практика и
проучване във всички научни и приети методи на лекуване, изпървом е било необходимо голям
кураж и изключително доверие в собствените си убеждения, за да лекува остри и сериозни
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състояния с простите билки.
Никой почти не би могъл да схване какъв кураж и вяра се е искало, когато в първите дни
той е лекувал такива крайно сериозни случаи; но само поради този си кураж и тази си вяра, той
могъл да докаже напълно стойността на своите открития.
Осемнадесета глава
Кромер. 1930-1934
Месеците, прекарани в Кромер през тези пет години, били дни, изпълнени с много щастие и
задоволство за Бах. Повечето от неговата изследователска работа била извършена там,
намирането и приготовляването на осем от деветнадесетте лекарства и изработване и оформяне
принципите на новата медицинска система. Той бил благодарен за тихите зимни месеци край
морето, за живота на открито и това, че не е бил обезпокояван от шум и тълпи, което му
позволило да се съсредоточи напълно в работата си. Дълги часове той се разхождал край брега на
морето или из поляните, потънал в дълбоко размишление; здравето му се подобрило така, както
никога преди в живота му, и той бил щастлив.
Обичал морето и всичко свързано с него и никога не се уморявал да наблюдава как работят
рибарите, обичал да им помага, когато изтегляли лодките си на брега. Крайно интуитивен, той се
възхищавал от същото това качество, намиращо се у хората, които живеели край морето и
прекарвали дълги дни в него, защото разчитали на вътрешното си знание да ги води в работата
им и винаги със сигурност знаели кога трябва да тръгват с лодките, кога да пускат мрежите за
риба и кога тези за раци; някои от тях отивали точно на мястото, понякога мили навътре в
морето, където могат да уловят най-богат улов.
Интуитивните сили на Бах толкова силно били вече развити, че понякога можел да
предсказва случки. Веднъж предупредил рибарите, че ще има буря и казал точно деня - след три
седмици - като ги посъветвал него ден да изтеглят лодките много навътре в брега и да приберат
своите мрежи и съоръжения на без опасно място.
На определения от него ден се разразила голяма буря; на ония, които запомнили неговото
предупреждение, били спестени много тревоги и безпокойства, но другите прекарали тежки
часове, теглейки лодките и прибирайки мрежите всред вихъра на бурята; и много лодки, мрежи и
съоръжения били повредени или загубени в морето.
Една нощ бил събуден от сън, в който видял свой приятел, рибар, в опасност. Лодката,
която била препълнена от богат лов на херинги, се пробила, а двамата мъже в нея били дълбоко
заспали. В съня си Бах казал на единия от тях: „Събуди се, събуди се!" и мъжът се събудил,
видял опасността и загребал усилено към брега.
Когато Бах се събудил, толкова ясен бил сънят и чувството на опасност, щото скочил от
леглото, облякъл се и изтичал на брега, където видял лодката така, както я бе видял в съня си, да
приближава брега. Той помогнал да я изтеглят на брега и неговият приятел, рибарят, казал: „Ние
бяхме дълбоко заспали, когато, аз не зная защо, внезапно се събудих и видях опасността. Ако бях
спал още малко, никога нямаше да стигнем брега. А ти как така си тук по това време?"
Много подобни случки ставали през тези години. Дълбокото съчувствие и интерес на Бах
към всички хора и всички неща, образувало връзка между него и тях и поради това съчувствие
той чувал техния вик за помощ, когато се намирали в опасност.
Пациенти често му писали или лично му казвали, че през нощи, когато лежали будни,
поради преголяма болка, той им се явявал, поставял ръка върху главите или раменете им и те
веднага заспивали.
Една студена и бурна нощ, когато екипажът на спасителната лодка бил в лодката си и
механиците спели в нея, за да поддържат котела под пара, готови при повикване веднага да
тръгнат, Бах се разхождал по бре га, когато внезапно чул вик за помощ като от много далечно
разстояние и много ясно видял едно малко параходче, подмятано от вълните.
Той казал това, което чул и къде приблизително е параходчето, доста навътре в морето.
Екипажът на спасителната лодка би тръгнал на помощ, но липсата на огнени сигнали и
обикновените уведомления им свързвали ръцете.
Бах бил крайно разтревожен, защото продължавал да чува виковете за помощ и да вижда
параходчето в опасност и цяла нощ се разхождал по брега.
Следната сутрин, няколко километра по-надолу, на брега, били изхвърлени остатъците от
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един мъничък параход.
Силата за лекуване, която Бах притежавал, също така много по-пълно се развила и мнозина
чувствали, че е необходимо дори само да го видят, за да усетят повишаване на живота в себе си и
приток на сили.
Веднъж, през първата му година в Кромер, като се разхождал из гората, срещнал един
дървар, когото по питал за пътя обратно към морето. Човекът бил стар и имал болнав вид и
започнал да разказва на Бах безпокойствието, което имал в устата си и как езикът му така го
болял, че той нито можел да яде, ни да пие, нито да пуши, нито да говори спокойно.
Дърварят не знаел, че човекът, на когото говори, е лекар, той го сметнал за някакъв
курортист, разхождащ се в гората. Бах, знаейки много добре, че болестта, от която страдал
дърварят, била доста напреднала и почти неизличима по обикновен начин, поставил ръка на
рамото му и му казал: „Засега аз живея в града, ела някой ден при мен и ще пием по чаша бира за
твое здраве."
Но те отново се срещнали едва след две години. Бах бил на улицата, когато някой го спрял
и му казал: „Господине, искам да ви кажа, че от деня, когато ви срещнах в гората, болките в
устата и езика ми преминаха" и той отворил устата си и показал езика си, който бил чист и със
здрав вид.
Една вечер Бах бил повикан да прегледа мъничко момиченце, което имало болезнена
брадавица на едно от пръстчетата си и няколко нощи не могло да спи, а плачело непрекъснато;
нищо като че ли не й помагало. Бах я взел на коленете си и подържал мъничката й ръчица, след
това казал: „Сега я сложете да спи; тази нощ тя ще спи. Пръстчето й е излекувано."
Майката я поставила в легло и като погледнала пръстчето, видяла, че брадавицата е
изчезнала.
Много често той се чувствал заставен да отиде някъде в определено време и когато отивал,
винаги откри вал, че има нужда от неговата помощ. Веднъж по средата на вечерята, той се
стреснал и станал и отишъл на кея, където намерил мъж, така отчаян и потиснат, че се готвел да
се хвърли в морето и бе избрал време, когато смятал, че никой не ще го види. Той бе останал без
работа и не можел да намери друга.
Бах му казал, че следния път сигурно ще намери работа, завел го в кръчмата, пили и го
накарал добре да се нахрани. На следната сутрин мъжът наистина си намерил доста добра работа.
Един много студен зимен следобед Бах се разхождал в едно селце близо до Кромер, когато
внезапно почувствал, че трябва веднага да се върне в града и почти тичайки през целия път,
стигнал точно когато спасителната лодка донесла паднал в морето рибар вследствие внезапния
вятър, който се бе появил.
Рибарят бил изваден на брега в безсъзнание и хората от бързата помощ му правели
изкуствено дишане. Бах, със своите свръхразвити сили на виждане, могъл да види как духът на
човека витае над тялото и насърчавал хората да продължават изкуственото дишане. След два
часа усилие, те почнали да мислят, че няма никаква полза повече да се мъчат да възстановяват
дишането и циркулацията на кръвта, но Бах настоявал да продължават така, че, ако духът реши
да се върне в тялото, това връщане да бъде по-леко за него.
Но въпреки осемчасовата непрекъсната работа над тялото, през което време то възобновило
донякъде своята жизненост и топлина и лицето добило малко цвят, духът решил да не се връща в
телесното си жили ще и отлетял.
Едва тогава Бах се съгласил да се преустановят вече усилията. Никой не знаел какво той
виждал, нито, че причината, по която настоявал да продължават изкуственото дишане, била, че
докато духът е стоял близо до тялото, все още имало възможност да реши да се върне и затова
тялото му трябвало да се поддържа по-възприемливо.
Горната случка - голямата грижа, която Бах проявил за техен другар - му спечелила
любовта и сърцата на всички рибари не само в Кромер, но и в съседния град, откъдето бил
удавеният рибар и също така послужила като приятелска връзка между мъжете от двата града.
Абсолютното доверие, което Бах имал в своята интуиция или вътрешно знание, го
довеждало до резултати, които другите били склонни да наричат чудеса или свръхестествени
случки. Той следвал първата мисъл, която влизала в ума му, и действал въз основа на нея, преди
още разумът да успее да се намеси; и многократно в дребните неща на ежедневния си живот, при
откриването и приготовляването на билковите лекарства, при лекуване чрез собствения му личен
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магнетизъм и при спасяване живот, вследствие предчувствието му на някои случки, бе му
доказано, че чрез интуицията, инстинкта, човекът е в допир с великия Източник на всяка
мъдрост, за когото няма нищо невъзможно.
Деветнадесета глава
1934-1935. Сотуел. Книгата „Дванадесетте лечителя и седемте помощници".
Намирането на новите деветнадесет лекарства
Една сутрин през март 1934 година Бах напуснал Кромер, за да се скита няколко седмици
из южните области на Англия и да потърси някаква къщичка в някакво тихо село. Той още
веднъж бил почти на края на финансовите си възможности, но бил сигурен, че когато намери
подходящо място, където да се посели, ще намери и начин, по който да спечели необходимите му
пари, тъй като бил решил да държи на принципа си да не взима никакви пари от своите пациенти.
Как бе живял и как е бил в състояние да върши всички тези неща - да пътува почти през
цяла Англия и Уелс, да се облича, храни и има квартира през последните пет години, наистина
било цяло чудо. Някои приятели му помагали, когато това им било възможно, но останалото, той
винаги казвал, се дължало на закрилата на Великата Сила, която бдяла над него и над работата,
която му бе възложена.
Много хора го мислели за богат човек; че той навярно имал много пари, спечелени от
практиката му като лекар в Лондон; и че неговият каприз да не взима нищо от пациентите е
просто каприз на богаташ. Малци на знаеха, че много пъти той е трябвало да се лишава от някои
необходими неща, за да купува шишетата и брендито, с които е приготовлявал дозите.
Търсенето му го завело през Съсекс, Кент и Бъкингамшайер, но не намерил нищо
подходящо, докато не се върнал в равнината на Темза, която винаги го бе привличала; там, в
селото Сотуел, недалеч от Уолинг форд в Беркшайер, той наел мъничка къща, наречена „Мойнт
Върнън".
Той се нанесъл в нея през април на 1934 година и покупката на няколкото най-необходими
мебели го оста вила напълно без пари, но съвсем не се страхувал за бъдещето, взимайки всичко
това за ново и чудесно приключение.
Няколко дни по-късно - както това вече казахме - намерил и приготвил последното
лекарство от серията седемте помощници - кощравата.
Той бил много доволен да се настани в своето тихо жилище и се наслаждавал на тишината
и красотата на малкото прекрасно селце и преди всичко бил във възторг от работата и
обзавеждането на малката градинка около къщата, тъй като ставал все по-чувствителен и
умствено, и телесно и пътуванията му през последните няколко седмици го били изморили. За
известно време не съобщавал адреса си никому, нито в селце то се знаело, че е лекар; и така,
имал няколко седмици пълно спокойствие и почивка, за да възстанови силите си.
През тези седмици написал второто издание на книгата, наречена „Дванадесетте лечителя и
седемте помощници", и тя била отпечатана през юли 1934 година.
С намирането и доказването на всяка нова серия или група от лекарства, Бах не губел
никакво време, а ги публикувал и същевременно поправял описанието на онези, които вече били
отпечатани, и това му струвало много работа и разюзди. Той нямал никаква печалба от
продажбата на книгите си „Излекувай сам себе си" и „Дванадесетте лечители", защото те се
продавали колкото е възможно по-евтино, така че всички да могат да си ги купят, като малката
печалба, получена от едно издание служела за отпечатването на следното.
Нито пък е получавал каквито и да било средства от продажбата на лекарствата, тъй като
първичните тинктури той давал на химиците и аптекарите, като ги молел само да продават
лекарствата колкото е възможно по-евтино. На тези лекарства, приготвени от цветята из полята,
той гледал като на дарове на Създателя и като такива те не трябвало да се употребяват за
търговски цели.
Дългите спокойни дни, прекарани в работа из градината, скоро възстановили силите на Бах;
тогава негови ят адрес бил открит и пациенти в голямо число започнали да идват при него; и за
да му помагат в ежедневната работа и в извънредно огромната му кореспонденция, той обучил
трима други - Виктор Бълен, Мери Тейбър и Нора Уиикс -които той нарекъл неговия отбор
помощници.
През първата част от лятото на 1934 година той ходел до Лондон веднъж седмично, за да
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преглежда пациенти. Но шумът и тълпите все повече го изморявали и изтощавали и решил да си
стои в Сотуел и да напра ви това селце главната квартира на своята работа, която, той знаел, че
преди да изминат много години, ще бъде призната и билковите лекарства ще се употребяват от
всички.
По това време един от неговия отбор поставил своята къща „Уелспрингс" („Кладенците")
на негово разположение за работата му; това била стара къща в същото село Сотуел, с дървени
тавани и широки огнища, заобиколена от голяма градина, овощна градина и две ливади зад тях;
през свободното си време той започнал да изработва мебелите за обзавеждане на къщата и за
наново мебелирането на Маунт Върнън.
Той изработил столове и пейки, кревати и маси и долапчета от бряст и чам по собствени
планове, като много често употребявал дървени втулки вместо пирони; след това ги намазвал с
орехов сок и ги оставял неполирани.
Въпреки че никога преди не бе работил дърводелство, той направил тези неща бързо и с
леснина; любовта му към дърветата правела от тази му работа истинска радост и резултатът
наистина бил прекрасен в свое то просто достойнство.
Работата заемала физическото му внимание и енергия и оставяла ума му свободен за
размисъл; и това, през този период, е било от голяма помощ за него, защото неспокойството,
което в миналото е означавало нова деятелност и нови открития, започвало отново да се проявява
и той знаел, че е пред прага на нова работа.
Като намерил последното лекарство от серията на деветнадесетте, той смятал, че е
завършил своята изследователска работа, но сега разбрал, че са необходими други лекарства за
известни състояния на ума, кои то не са били включени в първото групиране.
И тъй като тези лекарства не биха могли да се намерят до следната пролет, той бил
благодарен на дърводелството, което поглъщало енергията му през зимните месеци.
Своето знание за втората серия от деветнадесет лекарства той щял да получи по един
съвсем различен начин от този, по който получил знанието си и открил първите лекарства.
Няколко дни преди намирането на всяко едно от тези лекарства, той страдал от същото това
състояние на ума, за което лекарството било необходимо, и страдал до такава степен, че тези,
които през онези дни били близо край него, се учудвали, че човешко същество може да страда
така остро и да запази разума си; и той не само преминавал през ужасна умствена агония, но
някои умствени състояния били придружавани и от физически болести в остра форма.
Такава опитност изисквала кураж и вяра, много по-високостоящи от обикновените, защото
въпреки че Бах знаел, че щом открие лекарството, точно тази умствена и физическа болка ще
изчезне, все пак деветнадесет лекарства предстояха да се намерят и всяко такова намиране бе
придружено от големи страдания.
Огромната му смелост и желанието му да открие средства за облекчаване страданията на
другите само го поддържали; и въпреки че понякога не е могъл нито да седи, нито да стои
спокойно, никога нито е почивал, нито е жалил себе си. Той продължавал да преглежда своите
пациенти, занимавал се с кореспонденцията и търсил из околността новите лекарства, понякога
пешком, понякога на велосипед и рядко, когато е бил твърде болен, за да употребява собствените
си крака, с кола.
През март 1935 г. намерил първото лекарство от новата серия - Рrunus Сеrasifera череша.
Няколко дни преди това страдал от остро възпаление на предните синуси, агонизираща
болка в ябълчните кости и заслепяващо, непрекъснато главоболие; болката била толкова силна,
че се чувствал отчаян, като че ли животът повече не можел да се носи.
Той знаел, че е пред откриването на лекарство за това състояние на ума и рано една сутрин
заскитал из полето, търсейки това лекарство. Той дошъл до един жив плет, целият побелял от
цветовете на Рrunus Сerasi fera, откъснал няколко клончета с цветове и ги взел със себе си.
Растението е жилаво и дървесинно и през ранна пролет няма силата, която придобива покъсно през годината, и затова решил да свари цъфтящите клончета във вода върху огън.
Той направил това, като ги оставил да врат тихичко около един час; когато изстинали,
прецедил течността и взел няколко капки от лекарството. Почти веднага умствената му агония
престанала и с нея и физическа та болка; на следната сутрин бил съвършено здрав.
През следващите шест месеца Бах намерил останалите осемнадесет лекарства, като избрал
цветовете и младите листа на единадесет дървета: обикновения бряст, бор, вид бор, на който есен
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листата капят (Lаrix), върба, орех; младите издуващи се пъпки и белите цветове на дивия кестен;
на три храста; див чемшир (lllex aguifolium) орлови нокти и дива шипка; и на две растения:
витлеемска звезда (Оrinthogalum umbellatum) и див синап (Sinapis arvensis).
Само белият кестен той приготвил по слънчевия метод, другите приготвил чрез варене;
водата се прецеждала, когато изстине, и се поставяла в шишета с равно количество бренди, за да
ги запази.
Последното лекарство от тази нова серия той приготвил през август същата година и след
това издал един къс доклад за своите открития във формата на брошурка, прикачил я към книгата
„Дванадесетте лечители и седемте помощници".
Напрежението през последните шест месеца било наистина твърде голямо; лекарство след
лекарство били намирани и приготовлявани бързо едно след друго и умствените и физически
страдания, които той преживявал преди всяко едно от тях, били толкова остри, че в края той се
почувствал много изтощен и слаб.
Въпреки че откриването на тези лекарства изглежда толкова просто, но само тези, които
живееха и работеха с него, могат да разкажат каква свръхчовешка смелост и решителност са
били необходими, а той ги притежаваше, за да може да изтърпи тези преживявания.
През много дни, и то в най-горещата част на лятото, цялото му тяло е бивало покрито с
дразнещ обрив, който го сърбял и горял непрекъснато; а през други дни краката му били целите
гноясали от глезените до коленете; косите му падали и той почти ослепявал. Преди да намери
едно от лекарствата, лицето му било цялото подуто и много болезнено. Остро кръвоизлияние го
изтощавало и кръвта не спряла, докато не на мерил лекарството за въпросното умствено
състояние, през което преминавал.
Той не само преминавал през състоянията, за които търсел лекарство и страдал много
физически, но толкова е бил чувствителен, че усещал болестта на следния пациент часове преди
този да достигне до къща та.
Няколко часа преди това сам развивал симптомите на болестта и това, въпреки че бе
толкова мъчително за него, му позволявало така добре да схване състоянието на болните, че те
веднага усещали, че той ще им помогне, окуражени от това колко много разбира състоянието им.
И въпреки големите му страдания през тези летни месеци, той ни за момент не се отчуждил
от интересите на селото, нито преустановил усилията си да дава радост и щастие на своите
братя-човеци, които, той знаел, били толкова необходими за тяхното здраве.
Бах уреждал забави в селската кръчма, като пеел някои от любимите си песни, когато имало
празнота в програмата, смеел се и се закачал с всички свои приятели и винаги се погрижвал
вечерта да започне като почерпи всички присъстващи. Той също така много се интересувал от
клубовете за крикет и футбол и през време на футболните мачове в полето, което винаги
отстъпвал на клуба, присъствал и ободрявал всички. Забележителна фигура - вървящ с бастун в
ръка и любимото му куче Лулу, гологлав и с брада – защо то той си пуснал брада през
последните няколко месеца -фигура, излъчваща щастие и дружелюбност.
Из тленното си тяло аз излитнах:
Цял свят да види мен - поисках.
Уви! с насълзени очи вси люде
се взираха в трупа, който аз не бях вече.
Издигнах се до небесата и...
отново надолу се спуснах пак:
със истински възторг извиках аз,
изкрещях със цяла сила, мощ.
С ръце си нежно обгърнах всички
ония, що така скърбяха
и така им продумах аз:
„О, братя мои, мойто щастие и вие
съчувствено в сърца си, моля, приемете;
опитайте се още и го разберете!"
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Тогаз един насочи взор нагоре,
над туй, що захвърлих - що не бях аз вече;
и спотаил дъх, учудено извика той:
„ Чувствам, че той пак близо е до нас,
чух как тихичко ни шепне –
това бе неговият глас - зная;
той ни каза: „О, братя, мойто
щастие познайте,
радвайте се с мене вие, радвайте се!"
Мери Тейбър
Двадесета глава
Сотуел. Книгата „Дванадесетте лечители и други лекарства". Сказката „Лекуващите
билки". Последна болест и смъртта на Едуард Бах
Въпреки че Бах бил много уморен и още много слаб от преживяванията през последните
шест месеца, той нямал никаква възможност да почине. Пациентите се увеличавали
непрекъснато и той и неговият отбор помощници били много заети; много идвали, за да бъдат
научени как да употребяват билковите лекарства и писма пристигали от всички части на света от
хора, които получавали отлични резултати.
Това му доставяло голямо задоволство, защото великата цел на неговия живот била да
намери лекарства и начин на лекуване, които могат да се употребяват от всеки, независимо от
това дали болният притежава или не медицински познания. Той смятал, че лекуването на
болните не трябва да бъде в ръцете на малко число хора, но че то е право на всички, които имат
желание да помогнат в случай на болест.
Следователно, когато получил уведомление, в което бил подчертан параграфът, в който се
забранява използването на неквалифициран персонал за помощници, той решил да напомни на
Медицинския съвет за своите мнения по въпроса. Ако те решат да го зачеркнат от медицинския
регистър, това нямало никакво значение за него; всъщност, тази идея му харесала, защото
предпочитал да бъде известен като билкар вместо като лекар; и че ще продължава да учи хората
как да се лекуват сами.
Така, той написал и изпратил следното писмо на 8 януари 1936:
До Председателя на Главния медицински съвет
Драги господине,
След като получих уведомлението на Съвета за това, че работя с неквалифицирани
помощници, почтено е да ви уведомя, че имам няколко такива и ще продължа да работя с тях.
Аз и преди съм уведомявал Съвета, че смятам какво дълг и привилегия е на всеки лекар да
учи и напътства болните и здравите как да се лекуват.
Оставам напълно на вас относно мерките, които ще вземете по въпроса.
След като съм доказал, че билките са толкова прости за употреба и така чудно ефикасни
при лекуване, аз напуснах ортодоксалната медицина.
Искрено ваш:
Едуард Бах
Той бе напълно подготвен с обратна поща да получи уведомление, че името му се зачерква
от медицинския регистър, което би означавало, че той и неговите помощници не ще могат да
посещават пациенти по домовете им, но това не бе толкова важно, защото бе открил, че
пациентите, които правеха усилие да дойдат при него, най-много се ползват от лечението.
Още същия ден изпратил копие от това си писмо с придружаваща бележка до всички свои
помощници в други части на страната:
„Приложено ви изпращам копие от писмото, което днес изпратих на Главния медицински
съвет, който на вярно скоро ще забрани на всички от моя отбор да посещават домовете на
пациентите.
Болните ще трябва да идват при нас или родители, или близки ще трябва да ни държат в
течение на случаите. Това всъщност, ние знаем, е много правилно, защото само тези, които
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правят усилие, оздравяват. Те са от онзи вид хора, които развалят цял покрив, за да могат да
достигнат до Лечителя."
След като разпратил тези писма, Бах изобщо забравил този въпрос, потънал в работата,
която се увелича вала много бързо. Седмици и месеци минали, но отговор не пристигнал от
Главния медицински съвет, ни то изобщо той получил повече каквото и да е писмо от тях.
През лятото на 1936 година той започнал да пише ръкописа на третото издание на книгата
си „Дванадесет те лечители и други лекарства" и тя била отпечатана през септември същата
година.
Той с преголямо старание поправил описанието на първите деветнадесет лекарства и
прибавил по възможност най-простото описание на другите, докато се задоволил, че всички ще
могат да разберат значението и да разпознаят описаните типове.
Когато ръкописът бил изпратен на издателите, той се заловил да опише във форма на сказка
начина на лекуването и предписването на билките и нарекъл това описание „Лекуващите билки",
защото почувствал, че най-добрият начин да оповести знанието си за тези лекарства всред
общата публика е чрез лична обиколка, през време на която да държи сказки. Той планирал
неговият отбор помощници и самият той да отиват от място на място и да държат тази сказка и
изнесъл първата в съседния град Уолингфорд на своя петдесети рожден ден, 24 септември 1936
година.
Към края на октомври силите му сериозно започнали да го напускат; тялото му, което
дотогава му било такъв верен другар, не могло повече да издържа напрежението на нова
деятелност и той бил принуден да легне в легло.
Но не прекъснал да работи; под негов надзор тримата му помощници се справяли с
огромната кореспонденция, продължили сказките по села и градове и предписвали лекарства за
пациентите.
Той обучавал своя отбор с голямо внимание и грижа, защото вече работата му да намира
лекарства и да усъвършенства новия метод бе завършена; той желаел да остави приложението му
в техни ръце и в ръцете на всички онези, които, разпръснати по света, все повече употребявали
неговата система на билкова медицина.
Цялото му време и внимание вече могли да се дадат на бъдещата му работа, защото знаел,
че има още неща да се откриват във връзка с лекуването на болестите. Засега не знаел каква ще
бъде тази работа и дали ще бъде извършена на земята или на друго някое поле.
Животът за него бе продължителен - непрекъснат: невъзпиран поток, непрекъсван от това,
което ние наричаме смърт, което всъщност е само промяна на условията; и бе убеден, че известна
работа може да се извърши само при земни условия, докато пък за друга работа бяха необходими
духовни условия.
Учудващата му жизненост, способността му да взима леко своите страдания и
неограниченото му чувство за хумор и интерес във вси неща, подведоха всички около му да
смятат, че скоро ще се възстанови, но постепенно той все повече отслабвал. По едно време
започнал да се възстановява, апетитът му се увеличил, както и силите му, но това подобрение
било за много късо време и вечерта на 27 ноември 1936 година той починал в съня си.
Годините на живота му били малко, но през тези петдесет години работил неспирно и само
с една цел: да намери чист и прост начин за лекуване на болните. След това, когато завършил
всичко, що било възможно за него да постигне на земята, той радостно оставил физическото си
тяло, за да продължи своята работа на друга сфера, доволен, че тези, които са били с него, ще
полагат непрекъснати усилия да разпространяват знанието за лекуващите билки.
Целият му живот е бил живот на служене и даване. Щедростта му била такава, че оставил
много малко лични притежания; дрехи той имал много малко, извън онези на гърба си, защото
всичко бе раздал; пари имал малко повече от 50 лири и това били част от едно наследство от 100
лири, което получил скоро преди смъртта си и които пари той възнамерявал да изразходва за
разширяване на работата.
Негов навик винаги бил да къса всички бележки, правени през време на изследванията му,
щом се добере до резултата, който веднага публикувал. Той чувствал, че по този начин няма да
има никакви объркващи бележки за онзи, който се учи; неговата цел е била да направи
лекуването на болестите нещо просто и по този начин да премахне страна от болести от ума на
онези, които мислят за тях.
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Бах имал навик да казва: „Искам да стане просто като това: „Гладен съм, ще отида в
градината да си набера нещо за ядене; уплашен съм и съм недобре - ще си взема една доза
Мimulus."
Двадесет и първа глава
Резултатите, получени от тридесет и осемте билкови лекарства
От 1930 до 1936 година Бах употребявал само билковите лекарства за всички болни, които
идвали при не го на лечение, и резултатите напълно оправдали неговото убеждение, че
истинските лечители се намират в благотворните растения и дървета на Природата; факт, който е
бил признат векове преди това, когато билките са били единствените лечителни средства,
употребявани от човечеството.
Освен това амбицията му да намери чисти и прости лекарства, които ще подпомагат
лечителния процес безболезнено и без никакви опасни реакции у пациента, била постигната;
защото тридесет и осемте билки лекуват нежно и сигурно и тъй като всред тях няма никакви
отровни растения, то няма и никаква опасност от зловредни последствия или въздействия, нито
от неточно дозиране, нито от неточно предписание.
Тези лекарства, ако това се желае, също така могат да бъдат употребявани и съвместно с
други лекувания и лекарства, защото това съвсем не пречи на благотворното им въздействие; и
начинът на предписването им е толкова прост, че те могат да бъдат държани у дома и
употребявано от всеки, както това бе и продължава да бъде в някои места с лекарствата на
Кълпепър и другите стари билкари.
С помощта на деветнадесетте допълнителни лекарства, Бах получил отлични резултати в
случаи, които не напълно се подавали на лекарствата от първата група и бил доволен, защото
през всичките години на изследвания и опитности в ортодоксалната медицина не бе намерил
нещо, което да се сравни с лечебните си ли на тези тридесет и осем билки.
Упорити и дълготрайни болести понякога се подавали в учудващо късо време на лекуване;
и пациенти, чийто живот бе станал цяло бреме, поради такива непрекъснати оплаквания като
леки простуди, главоболия, подувания вследствие премръзване или страдали прекомерно от
преумора, тревоги, страхове и депресии, въпреки че не се чувствали физически болни,
възвръщали не само доброто си здраве, но и чувството си на щастие и сила, които никога не са
очаквали да достигнат.
Един мъж, страдащ от последствия на бомбено сътресение, не можел да понася да стои в
затворена стая, подскачал при най-малкия шум и започвал да трепери и стоял безмълвен, когато
минавали край него коли и камиони по улиците. Всяка нощ имал ужасни сънища, от които се
събуждал с викове, треперещ и цели ят в пот, и това го карало да се страхува от приближаването
на нощта. Той бил крайно неспокоен, непрекъснато ужасен от нещо, което не можел да определи
и се страхувал, че може да извърши някаква отчаяна постъпка, ако положението му не се
подобри.
И физическото му здраве не било много добро; страдал от много лошо храносмилане,
газове и запек и настоятелни болки в гърба.
Предписани му бяха следните лекарства: желтак за неговия ужас; Рrinus cerasifera за страха
му да не извърши нещо отчаяно; трепетлика за страна му от неизвестното; Мimulus Luteus за
страха му от хора и шумове; сладък кестен за почти непоносимата умствена агония;
едногодишна хрущялка за неуравновесеното му, несигурно състояние на ума; и камшик
(агримония) за неспокойствието му.
През следната седмица пациентът съобщил, че се чувствал малко по-спокоен; прекарал три
нощи без да сънува и болките в гърба му не били толкова остри. Предписанието било повторено
и болният не се обадил цял месец, след което съобщил за голямо подобрение.
През този период той имал само един ужасяващ сън; храносмилането му било много подобро, червата работели нормално и - което било най-важно за него - вече можел да се храни в
стола на предприятието, където работел, а не да се крие някъде сам. Той бил и доста сигурен, че
ще се излекува, но трафикът и внезапните шумове все още много го безпокояли.
След това му били предписани лекарствата мимулус, агримония, трепетлика, нокът и Larix
Еuropea. „Нокътят" бе прибавен, защото бил много склонен да мисли за миналото и за източника
на своето състояние, и лиственица, за да му се подпомогне да възобнови доверието в себе си.
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След това пациентът не бе се обадил цели осем месеца, след което време съобщил, че се
чувства толкова добре, че нямал нужда от други дози. Той напълно се отърсил от страховете и
ужасите си, спял добре и се чувствал по-щастлив и доволен, отколкото през последните двадесет
години. Той се смятал изцерен с изключение на редки възвръщания на депресията и лошото
храносмилане.
Тогава му са дали лекарствата мимулус, скална вода, тинтява и див синап и склерантус;
последното му да ли, за да възстанови сигурността си, мимулус за страха му от някои храни, да
не би да му причинят болка, скална (лековита) вода, защото бе станал мъж със сковани
принципи, много строг към живота си; и тинтява и див синап за атаките на депресия и отчаяние.
Това съчетание на лекарства било повторено три седмици и той продължил да идва на
прегледи през следните няколко месеца и да взима лекарства, защото обяснявал, въпреки че се
чувствал толкова добре, бил по-сигурен, когато имал подръка вкъщи шишенце от лекарствата.
Друг мъж бил отровен с газ през световната война и понякога дишането му било все още
твърде мъчно, също така имал остри атаки от гастрит, което много пречело на работата му.
Той бил мъж с определени възгледи, много способен, но малко нещо налагащ се над
другите; тези характерности указвали на лекарството лоза. Той роптаел против болките си, като
обвинявал войната и хората и за това му било дадено върба; миналото съставлявало голяма част
от разговора му, което указвало на орлов нокът.
През време на атаките от болестта той се изплашвал - мимулус; ставал нерешителен склерантус; страдал от остра депресия - див синап.
Четири седмици взимал тези шест лекарства и в края на този период състоянието му се
толкова много подобрило, че бил изпълнен от надежда и загубил страха си и потиснатостта.
Продължил лекуването през всичките зимни месеци, които били най-лошите за неговото
състояние, но през които този път преминал, за негово учудване, доста леко.
Предписанията се променяли според промяната на състоянията на ума му; по едно време
започнал много да се безпокои, страхувайки се, че жена му е зле болна и това причинило
възвръщане на гастритните болки и трудността при дишането. Прекаленото безпокойствие за
друг означавало червен кестен, който му бил даден заедно с повет (клематис), защото той бе
изгубил всеки интерес в работата си, живеейки в сън но състояние, като мислите му били
непрекъснато при съпругата му.
Друг път, след интензивен период на работа, той се почувствал толкова слаб и изтощен,
щото нямал сили да продължава и умът му бил толкова уморен, че не можел вече да мисли за
работата, като непрекъснато водел разговори на ум и си блъскал главата над разни проблеми. За
първото състояние бе му дадена маслина, а за другото - бял кестен, и с помощта на тези две
лекарства много скоро възстановил здравето си и нормалното си, спокойно състояние на ума.
До края на годината напълно забравил тези си оплаквания, като понякога идвал на прегледи
и лекувания за простуди, слаби ревматични болки в краката и други подобни.
Една жена страдала от разширени вени на двата глезена от много години; понякога се
излекували, но това било за много кратко време. Краката й били подути, обезцветени и тя се
оплаквала от продължителни и болезнени възпаления. Била отчаяна, смятал, че никога няма да се
излекува, но все пак решила да опита билковите лекарства.
Ulex Europaeus за безнадеждността, дива шипка за примирението й с нещастието и
агримония (камшик) за страданието от възпалението й били давани няколко седмици.
Пациентката почнала да се обнадеждава и страданието й намаляло, въпреки че нямало никаква
промяна в подутините, нито знак за свиване на рани те.
Тя се чувствала много нещастна поради краката си, като ги считала за нечисти и за това й
състояние й било предписано ябълка Рyrus Маlus към другите лекарства, както и лекарството
цикория, защото тя била от онези хора, които безпричинно се безпокояли за децата и къщата си.
В разстояние на няколко седмици възпалението на десния глезен се излекувало, но все още
левият глезен бил много подут, обезцветен и не показвал никакво подобрение.
Пациентката сякаш бе загубила всяка амбиция и интерес към живота, болестта й я бе
ограничила и й бе по пречила да върши нещата, които желае да върши, и сякаш нямало в нея
никакво активно желание да оздравее. Това ясно указвало на лекарството дъб, което й бе дадено
само.
Резултатите били почти моментални и учудващи. Тя съобщила, че възпалението на левия
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глезен намалявало, подуването и обезцветяването и на двата крака започнали да изчезват и
сърбежът също изчезвал.
За няколко седмици й било давано дъб и подобрението се увеличавало, докато и двете
възпаления се излекували и останало едно слабо подуване около глезените. Подобрението
продължавало.
Един градинар страдал от дерматит (възпаление на кожата) на двете си ръце от няколко
седмици; кожата била напукана, разкървавена и на двете ръце и с почти непоносим сърбеж. Той
опитал доста лечения, без да получи трайно подобрение.
Мъжът бил веселяк, енергичен, винаги се смеел и пеел, докато работи, скривал своите
тревоги от жена си и приятелите си, което ясно указвало на лекарството агримония (камшик).
Също така му било дадено бял кестен, защото непрекъснато се страхувал, че ще загуби работата
си; самодивски чемшир (lllех аguifolium и недопирка (Impatiens Royleii), тъй като се чувствал
раздразнителен и нетърпелив към другите, въпреки че се стараел да го скрие; и бряст (Ulmus
Саmpeztris), защото остро чувствал своите задължения и понякога се страхувал дали ще може да
ги изпълни.
Тези пет лекарства му били дадени и вътрешно, и за мазане и пациентът не бе преглеждан
няколко седмици след това, след което дошъл да съобщи, че ръцете му се напълно излекували.
Няколко дни след започване на лекарствата той можел да махне превръзките, които бил
принуден да носи, раздразнението - и физическото, и умственото - преминало и кожата на ръцете
му била мека и чувствителна и здрава без никаква следа от болестта. Болестта не се е отново
възвърнала.
Един работник страдал от същото възпаление на ръцете от няколко години; когато бил
прегледан, ръцете били в ужасно състояние, разранени и болезнени и ноктите почти разрушени и
гноясали и сърбежът непоносим; също така имал болезнени такива места и на краката си.
Той бил напълно изтощен от липсата на сън, което го правело много раздразнителен и към
своето състоя ние, и към околните; той бе опитвал много лекувания, за да се отърве от тази
болест и неуспехът го обезкуражавал и отчайвал.
Следователно следните лекарства му били предписани за взимане вътрешно и за мазане:
маслина за изтощението; бук (Zagus Sylvatica) и нокът за умственото раздразнение и нетърпение;
ябълка за изчистване и тинтява за депресията и обезкуражаването.
През интервали той от три месеца идвал на прегледи, като бързо подобрение се явило в
краката и общото здраве и по-бавно в ръцете. Предписанията на лекарствата се изменяли според
промяната на настроенията му. През един период бил обзет от самосъжаление и страдал от атаки
на силна депресия и мрачност, за което му бе дадено цикория и див синап. След едно малко
влошаване започнал да се чувства без надежда и изгубил интерес към работата си, при което
прищеп и клематис (повит) го подкрепили и отново постави ли на пътя към подобрение.
В края на трите месеца ръцете му били излекувани и той заявил, че се чувства по-добре
физически и умствено, отколкото се е чувствал от години.
Десетгодишно момче от две години имало периодични атаки от уртикария по гърба, врата и
гърдите. То било весело дете, което се шегувало с болестта си, въпреки че през време на атаките
не могло да спи от сърбеж, което влошавало общо здравето му. Темпераментът му показвал, че
има нужда от агримония (камшик), което лекарство му било дадено за пиене и мазане и след
няколко дни състоянието му съвсем се подобрило. След два месеца имал лека атака, която много
бързо се излекувала със същото лекарство и оттогава - пет години - не се е повторила болестта.
Един мъж на средна възраст, куц от ревматичен артрит в хълбоците, колената, глезените и
китките, бил се напълно отчаял от каквото и да било подобрение; той успявал да се движи с
помощта на две патерици, но имал непрекъснати болки. Ставите му били силно деформирани,
мускулите атрофирани и общото му здраве много зле. Той страдал от запек и хемороиди, които
сърбели непрекъснато и често имал кръвотечение.
Въпреки че се движел с голяма трудност, продължавал да работи, което било свързано със
стоене прав през много часове на деня и опитвал всяко възможно лекуване с надеждата, че ще
намери поне някакво облекчение, но с почти никакъв резултат.
Бил доста нервен, премного загрижен за семейството си и за работата си; обвинявал се за
своята болест и работил твърде усилено, което още повече го изтощавало и го карало да бъде
раздразнителен и обидчив.
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Следните лекарства му били дадени: прищеп (lllex Еuropeaus) за невярването му, че ще се
излекува; червен кестен (Аеsculus Саrnea) за прекомерната му загриженост за другите; бор за
себеобвинението; червен кантарион за слабостта; мимулус за нервността и Impatiens за
нетърпението и раздразнителността.
Тези лекарства той взимал един месец и бил възхитен от резултатите. Имал по-малко болки,
можел да върви с по-голяма свобода в хълбоците и коленете и на по-голямо разстояние.
Започнал да се надява, че може би ще оздравее, но въпреки подобрението имал пристъпи на
съмнение и потиснатост, за което му бе предписано тинтява и див синап; и за липса на увереност
му се дало лиственица (вид бор).
Работата му изисквала пътуване из страната, така че понякога дълго време не можел да
идва в Сотуел, но подобрението се поддържало и най-после той оставил патериците си, като с
доста леснина можел да изми не около три километра. Можел да стои почти съвсем изправен,
като възстановил пълната разтегливост на хълбоците. Лявото коляно все още го боляло и било
сдървено, но китките били почти нормални и той малко напълнял, въпреки че мускулите на
краката му били все още отслабнали и не много силни.
Тогава започнал да става нетърпелив бързо да оздравее - което указало на лекарството
Impatiens Royleii - и непрекъснато опитвал и други лечения, мазания и специалитети в
допълнение на билковите лекарства, като изразходвал доста време и пари за тях; като
предишната му опитност не бе достатъчна да му покаже колко те са неефикасни и за тази му фаза
му бе даден див кестен.
Една година след първата доза той се чувствал съвсем друг човек. Можел да извърви пет
километра без патерици или бастун по лондонските паважи; запекът се премахнал и хемороидите
много рядко го безспокоели; хранел се и спял добре, бил по-щастлив, отколкото бил през
последните години. Лявото коляно все още било малко болезнено и мускулите не били съвсем
възвърнали нормалната си сила, но и с това изключение се чувствал добре и извършвал работата
си ежедневно без никаква особена умора.
Младо момиче страдало от непрекъснати простуди, от които тя много трудно се
отърсквала, което въздействало зле на здравето й въобще, което пък я карало много силно да се
уморява от работата си, въпреки че правела усилия и я продължавала.
Две-три лекарства й били предписани, обаче, без някакви забележителни резултати; тогава
й било даден бял габър (Саrpinus Betulus) и след като изпила едно шише от това лекарство,
здравето й се подобрило забележително и тя прекарала остатъка от зимата и следната без
никакви признаци на простуда.
Възрастен мъж имал внезапна и остра атака от ишиас преди пет седмици. Болката била
много остра и той не можел нито да ходи, нито да седи, нито да лежи удобно. Внезапната атака
го направила нервен, а продължителната болка - раздразнителен. Той се подложил на лекуване,
което облекчило острите болки, но все още имал болка по задната страна на хълбока и прасеца на
крака и тя се увеличавала нощем и при сядане.
Дадено му бе Витлеемска звезда (Оrinthogalum Umbellatum) за сътресението от внезапната
атака, лиственица (вид бор) и мимулус да му възвърнат увереността и да премахнат страха му
при мърдане на крака да не би да се възвърне силната болка; и Impatiens Royleii и върбинка за
състоянието му на раздразнителност и свръхнапрежение.
След една седмица болката в хълбока преминала; той спял добре, но все още се оплаквал от
болки в пра сеца на крака и липса на сила в мускулите. Бил неспокоен и все още много
нетърпелив към болката.
Impatiens, върбинка, мимулус и лиственица били продължени; но към тях прибавили
агримония (камшик) за безпокойствието и бял габър да му даде сила и след три седмици болката
съвсем изчезнала, спял и ходел съвсем нормално.
Едно осемнадесетгодишно момиче страдало от епилептични припадъци от рождение;
понякога по две-три атаки на седмица, а други път преминавало месец без да има атаки.
Физически тя била добре и силна и много искала да работи нещо, но майка й смятала, че не
ще бъде добре за нея, не й позволявала и я държала вкъщи, без да й дава нищо да работи.
Момичето имало чувство на осуетени мечти, липсвало й увереност в себе си и интерес, което
съвсем не подпомагало състоянието й.
Дадени й били лекарствата клематис (повит), склерантус, лиственица и орех и тя ги взимала
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седем седмици, през което време имала три атаки, всяка една рано сутрин, докато е още в легло.
Клематис й бе предписано за състоянието на безсъзнание през време на атаките и за
загубване интерес към живота; склерантус за несигурността и липсата на умствена
уравновесеност; лиственица за възвръща не на увереността и орех, защото бе позволила
амбицията й да бъде осуетена.
Тя продължила лекуването десет месеца, през което време предписанията се менели според
настроенията й. Червен кантарион й бе даден през известен период, за да й подпомогне да
надделее мъчнотиите и да бъде самостоятелна и за няколко седмици взимала дъб като
единствено лекарство, за да се увеличи желание то й да направи нещо полезно от живота си.
Минали пет месеца без никаква атака, а след това имала една много лека също така в ранни
зори, което я накарало да се почувства обезкуражена; към лекарството й се прибавили тинтява и
нокът, последното, за да й подпомогне да забрави миналото и тя скоро възвърнала своята
надежда и увереност.
Характерът й постепенно ставал по-положителен и най-после решила да си потърси работа,
като имала увереността, че ще може да я извършва. Тя постъпила като гувернантка в едно
съседно градче, където се грижела за три деца и продължавала да идва за дози през следващите
месеци просто само от предпазливост.
Когато последния път се обадила, вече нямала никакви атаки и от слабо, срамежливо и
почти истерично момиче се бе превърнала в спокойна, уверена и щастлива млада жена.
Двадесет и втора глава
Едуард Бах: Лични впечатления
„Моето запознаване с Едуард Бах стана през първите години на настоящото столетие,
когато той бе патолог в Лондонската хомеопатична болница. Ние много скоро се сприятелихме,
защото веднага бях заинтересован и привлечен от бързината и оригиналността на неговия ум и с
голямо желание започнах да работя по направлението на неговата мисъл.
Аз можах да му помогна в свързване на неговата бактериологична работа към текущата
хомеопатична практика и схващане за болестите и никога не бих могъл достатъчно да изразя
благодарността си към Бах за всичко, което научих от него.
По-късно си наехме стаи в една и съща къща и доста често бивахме заедно и нашите връзки
дадоха за резултат написването от двама ни на книгата „Хронически болести". Това доведе до
неговото приятелство с д-р Дишингтън и д-р Патерсън от Гласгоу и те доразшириха работата и
основните й схващания на Международния конгрес през 1927 година; трима от нас представихме
една обща теза по този въпрос.
Малко след това Бах започна да развива идеите, с които неговата памет сега е най-много
свързана. Той започна да мисли, че много от неговите предишни учения са погрешни и напусна
бактериологията.
През тези последни години аз не бях в състояние да следвам мисълта му много лесно и се
страхувам, че той ме е смятал за бавен и реакционер.
Но искам да отбележа моята почит и моята привързаност към един човек, който имаше в
себе си нещо от гения и бе през целия си живот верен и щедър приятел и другар. Не съм познавал
друг човек по-освободен от каквато и да било себичност, по-всецяло вдаден в алтруизма, по-смел
в оповестяване това, което той смята за истина.
Светът е обеднял поради загубата на Едуард Бах."
Д-р С. Е. Хуилър, М.D., В.S.В.sc.
В гения на Едуард Бах бе съчетано заедно с веселост и простота голямо смирение и липса
на гордост поради успехите, което го правеше обичлив за всички онези, с които работеше или
влизаше в досег.
Забележителната му личност, интуитивното му знание и разбирането му на човешката
природа, сигурност та му в собствената цел на живота и необръщане внимание на всичко, което
би могло да попречи на тази цел, правеха от него един от онези забележителни характери, които
се помнят и обичат, както за самите тях, така и за работата им през цялата световна история.
Среден на ръст - въпреки че имаше вид на много по-висок - широкоплещ със светли коси и
прекрасни кафяви очи, жизнеността му и будността му обръщаха внимание, където и да бъдеше.
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Добротата и крайната щедрост на природата му личаха и по начина как обясняваше и
оповестяваше всички подробности на своите открития така, че всички да могат да се ползват от
тях и по неговата готовност да помага на нещастните и с медицински съвет и с пари или, при
нужда, и с работа със собствените си ръце.
Господин Джак Дейвис, един от неговите приятели всред рибарите на Норфок, каза за него:
„Обичах го за ради това, че по всяко време, деня или нощем, той бе готов да даде своята помощ
под каквато и да е форма. Беден или богат, това нямаше никакво значение за него."
Неговата огромна щедрост и липсата му на желание да придобива материални блага бяха
причина той да бъде беден човек от материална гледна точка, но по някакво чудо джобовете му
никога не биваха празни, когато някаква нужда се появяваше. Той често се смееше на факта, че
първите дупки, които се появявали на дрехите му, били в джобовете му - така добре те биваха
употребявани.
Нови дрехи бяха проклятие за него; той носеше дрехите си докато съвсем не остарееха и
когато се наложеше да си купи нови, то те биваха от възможно най-тънката материя и се ушиваха
доста широко - той не можеше да понася телесните му действия да бъдат спъвани от тесни дрехи,
както не можеше да понася да бъде възпрепятстван в целта на живота си.
Въпреки че понякога в Лондон носеше шапка, тя обаче винаги го дразнеше и много малко
време стоеше на главата му. Тези, които го познават от онова време, навярно си спомнят
несъзнателните, леки маниери и поклащания, с които се стремеше да се освободи от този малък
товар на главата си; и когато напусна Лондон, той остави там и шапките си и никога не носеше
шапка, освен когато си купи специална шапка за бурните дни край морето.
Нито за миг той не обръщаше внимание на външния си вид и когато понякога му се
правеше упрек за това, както се случваше, той винаги отвръщаше, че ако хората имат желание да
се виждат с него, то те трябва да го търпят такъв какъвто е, но ако имат желание да видят някой
хубав костюм, то той ще им изпрати такъв с удоволствие.
Веднъж го видели да се разхожда край едно малко градче с футболна топка под мишница в
своя извехтял костюм. Един минувач, като не знаел кой е, отишъл до един магазин в градчето и
попитал да не би някой да им е взел една футболна топка. Като го попитали защо пита това, той
отговорил: „Видях един скитник близо край градчето с една съвсем нова футболна топка под
мишница", и описал вида му.
„Но това е д-р Бах", побързал да обясни продавачът. „Той току-що купи топка, за да я
подари на селските деца в селото, където живее. Той винаги прави такива неща."
Случайният минувач сам разправил тази история, когато по-късно станал пациент на д-р
Бах и получил много голямо облекчение от лекуването му.
Навсякъде, където Бах се скитал през последните седем години - по села и градове, - хората
от всички кла си го приемали с радост, доверявали му се и го правели свой приятел. Голямото му
разбиране на човешка та природа - мъжка и женска -личността му с обширен мироглед,
импонирала на всички типове хора.
Господин Б. А. Барнет, неговият лабораторен помощник в Лондонската хомеопатична
болница и в лабораторията му в Кресцент Парк, го описва така:
„Д-р Бах бе най-благият човек какъвто съм срещал някога. Той бе добър с всички - бедни и
богати, и вина ги се усмихваше на всеки.
Що се отнася до неговата изследователска работа, той непрекъснато работеше и много
често съм го събуждал в Парк Кресцент в 8.30 сутринта, за да прегледа някой пациент, след като
цяла нощ е бил в лабораторията. Това показва също и колко много обичаше своите пациенти и
желаеше щото всеки един да бъде в отлично здраве.
Каквито и апарати да поисках за лабораторията, той никога не казваше „не".
Едуард Бах запазваше своята собствена личност, където и да се намираше, когато играеше
кегелбан в селската кръчма, когато говореше на рибарите край морето, когато изнасяше някоя
лекция пред някое медицинско общество или помагаше и съветваше пациентите си от всякакво
социално положение.
Геният му бе напълно естествен и без претенции и голямото му чувство към хумора и
веселостта му даваше възможност да се забавлява каквото и да правеше - и когато работеше, и
когато отпочиваше.
През претрупаните му с работа години в Лондон той поддържаше здравето си с боксови
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упражнения и гребане в Риджент Парк, а през зимата хранеше своите малки приятели - врабците
и гъските в парка.
Той притежаваше големия дар да кара всички, които се доближаваха до него, да се чувстват
не само равни нему, но и по-горе от него; и преди всичко това, той бе от онези редки индивиди,
които събуждаха у другите нова радост и интерес към живота и ги караха да виждат и оценяват
красотата наоколо им.
За него животът бе прекрасно и весело приключение, и то приключение, през което трябва
да се спечели възможното повече знание и опитност.
Много прям в разговора си, без да има страх, че ще обиди някого, когато иска да подчертае
истината, той винаги отказваше да спори с другите. Бърз в решения и действия въз основа на
решенията, никога не се обезкуражаваше или колебаеше вследствие мнението на другите,
едноцелността му печелеше неразбирателството на някои, но всред голямото болшинство му
печелеше дълбока и дълга привързаност.
Той имаше способността да схваща и моментално да действа въз основа на всяко ново
знание, придобито чрез неговите изследвания, и, тъй като това бе понякога твърде революционно
и неортодоксално според обикновеното мерило, той често събуждаше скептицизма и съмнението
в онези, които не бяха готови толкова бързо да се поучават, нито имаха способността така бързо
да схващат.
Голямото му желание да помогне и другите да разбират и учат бързо го правеше понякога
нетърпелив с бавните, но това му настроение не траеше дълго, защото той притежаваше
безкрайно търпение; и въпреки че бързо се разгневяваше на неправдите, като без колебание
изразяваше това и се нареждаше на страната на по-слабия, той окуражаваше слабите сами да се
защищават и така да придобият своето себеуважение.
За човек като Бах, който стоеше отделен от своите събратя хора, животът съвсем не беше
лесен.
Развитата му интуиция и до висша степен развитата му чувствителност на ум и тяло
понякога му причиняваха остри страдания и той преживяваше болките и болестите, трудностите
и пречките до възможната най -висока степен; но през тези неща той преминаваше с кураж и
благодарност, защото чувстваше, че може би чрез своите собствени опитности ще може да
направи по-лесен пътя за другите. За него се казваше, че той убивал по седем дракона, за да
окуражи другите да убият поне един.
В един от своите бележници той бе написал: „Никой човек не трябва да бъде водач на
другите за дълго време, ако не е по-вещ в своята специалност от своите последователи, дали това
е армия, държавничество или каквото и да било. От което следва, че да бъде водач срещу
мъчнотиите, болестите, неприятностите и преследванията и т.н. водачът трябва да има по-голямо
лично познание и опитност отколкото, Бог да пази, би било необходимо неговите последователи
да изстрадат."
Бах имаше нужда от своя кураж и вяра, защото последните седем години от живота му бяха
самотни; работата му през тези години се основаваше напълно на знанието, което той
придобиваше интуитивно и светът твърде малко разбира или окуражава такъв човек, тъй като
има нужда от обоснования и научни доказателства, преди да може да повярва. Но практичните
резултати от изследванията му, помощта, оказа на толкова много страдащи, беше предостатъчна
награда за него.
„Най-напред срещнах Едуард Бах на Международния конгрес на хомеопатите през 1929
година. Тази среща беше началото на едно приятелство, което продължи до неговата смърт. През
тези години аз имах привилегията да бъда в допир с него или лично, или посредством
кореспонденция и по този начин споделях с него всяко негово ново откритие.
Една характерност в неговата работа бе алтруистичното му желание да помогне на
човечеството; той ни що не търсеше за себе си. Намирането на всяко ново лекарство го
изпълваше с радост и благодарност към Създателя на всички неща. Той се смяташе само за
инструмента, чрез който идва за лекарствата. В едно писмо, след като бе разисквал лекуващите
свойства на ново лекарство, той писа: „Това не е моя работа. Да бъде прославен Онзи, който ни
дава знание, за да помагаме на човечеството."
Бах е изчезнал от нашия поглед, но работата му продължава да живее и само онези, които
са работили до него, знаят голямата стойност на неговите открития."
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Ф. Дж. Хуилър, М.R.С.S., I.R.С.Р.
Основният тон на живота на Едуард Бах бе простотата и това бе също така основният тон
на последната му работа - новата система билкова медицина.
Всичките му лични вкусове бяха прости. Той се радваше на малки неща и нищо, което се
нуждаеше от грижа и внимание, не бе дребно за него.
Той обичаше селцата, селските песни в кръчмата, обичаше да работи в градината си, да
помага на рибари те да изтеглят лодките си на брега, да се скита из планини и полета и край
бреговете на реките, за да търси нови растения и цветя.
Имаше много страни в характера му; огромна нежност и състрадание, голяма сила и
едноцелност, идеализъм, който все пак бе много практичен, бързо се разгневяваше, но и бързо му
минаваше; и както вече бе писано веднъж за него, човек, „който преди всичко вдъхваше доверие,
когато нещо не бе в ред".
Но истинското му описание се съдържа в една единствена дума - естественост. При всички
случаи и независимо къде и с кого, той бе винаги напълно естествен. Той съвсем не мислеше за
мнението на другите за него, защото винаги пред очите си държеше един Велик Пример - този на
неговия Учител, Христос, Кой то съчетаваше в Себе си всички качества, мъжественост и нежност
и сила да установява истината.
Бах живееше живота си естествено без престореност и фалшивост, верен на собствената си
природа и със своя пример насърчаваше всички, които го познаваха, да признаят величието и
красотата, които лежат вътре в самите тях.
„Тези от нас, които имахме привилегията да бъдем в близък допир с доктор Едуард Бах
през последните години на живота му, никога не можем да бъдем достатъчно благодарни за това
преживяване.
При лечебната работа, която той ни даде и която ние продължаваме в негово име, ние с
благодарност признаваме неговото вдъхновение и неговата помощ.
Главното е ЩАСТИЕТО. Той така добре знаеше, че щастието въздига и отваря пътя към
здравето, така как то нещастието, във всички свои форми, павира пътя на болестите.
Великите разрушители на щастието са различните състояния на ума като страх, тревога,
депресия, нетърпение, раздразнителност, скръб и т.н.
Но той не се задоволяваше само да посочи тези неща. Той знаеше безполезността да се
старае само чрез думи да премахне страха на някой обзет от паника пациент или колко е
безполезно да каже на някой пациент, обхванат от мрачност, да бъде щастлив. Повечето от нас
знаем колко е трудно да се отърсим от тези зли настроения.
Д-р Бах бе преди всичко практичен, така че безкрайна бе радостта му, когато откри, че има
известни билки и дървета в Природата, надарени със силата да премахват страх, тревоги,
нетърпение и други такива и по този начин да ни подпомогнат да се възвърне радостта ни от
живота.
И с възвръщане на щастието се връща и доброто здраве, защото тази промяна в състоянието
на ума на един пациент винаги предшества промяната във физическото му тяло и болестта, няма
значение каква е тя, просто отпада.
Почти винаги всеки пациент, след като е взимал билките, казва: „Така се чувствам добре
вътрешно", и тогава ние знаем, че скоро пациентът ще бъде и физически по-добре.
Тази система на билково лекуване, дадена ни от д-р Бах, е едно възвръщане към истинското
лекуване, защото не само се облекчава физическото състояние, но това, което е от по-голяма
важност, излекуван е умът и цялото същество е въздигнато и щастливо."
Роберт Виктор Бълен
За туй, че дойде той при нас;
За билките целебни, що намери;
За свойто състрадание, разбрал души ни;
За личната му сила да цери;
За неговия весел нрав
к смелостта непоклатима;
За неговото живо радостно внимание към простите неща в живота;
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За примера му вдъхновяват
И личните към нас напътствия;
За туй, че той неспирно е сред нас все още;
За помощта му непрестанна, за личното му ръководство;
За всичко туй ний, неговият отбор верен Благодарим на Бога нат Велик,
Създателят на всичко.
Мери Тейбър

Превод от английски: Вера Гюлгелиева
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