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Η Φύση της Ασθένειας
“Μην αφήσετε την απλότητα αυτής της μεθόδου να σας αποτρέψει από τη χρήση της,
γιατί θα ανακαλύψετε ότι όσο προχωράτε στην έρευνα σας τόσο θα αντιλαμβάνεστε την
απλότητα όλης της Δημιουργίας”
Νορα Γουικς, Ιατρικές ανακαλύψεις του Ε. Μπαχ

Η ασθένεια του σώματος είναι ένα τελικό προιόν που έχει ως σημείο εκκίνησης την
διαρρηγμένη σχέση του ανθρώπου με το Πνεύμα και κατ’επέκταση με τη νόηση και το
συναίσθημα. Όσο ο άνθρωπος παραμένει συνδεδεμένος με το Πνεύμα τόσο επικρατεί
αρμονία σε όλα τα επίπεδα της ύπαρξης και υγεία στο υλικό μας σώμα. Μόλις υπάρξει
αποκοπή τότε γνωρίζουμε αυτό που ονομάζουμε ασθένεια.
Δηλαδή έλλειψη σθένους.
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Η ασθένεια όπως λέει και ο Δάσκαλος Μπαχ είναι ένα διορθωτικό μέσο. Δεν υπάρχει
τιμωρία, δεν μας εκδικείται κανείς, ούτε προσπαθεί η κοσμική νοημοσύνη να βάλει
εναντίον μας. Η ασθένεια είναι περισσότερο ένας τρόπος της ψυχής και της ίδιας της
οικονομίας της Φύσεως να μας δείξει ότι κάπου κάνουμε λάθος, κάπου ξεφύγαμε από
την πορεία μας, και στην προσπάθεια να μας προφυλάξει υλοποιεί μια ασθένεια. Ένας
άλλος Διδάσκαλος, Ιατρός και θεραπευτής ο
Πέταρ Ντένωφ συνήθιζε να λέει: ‘Ένα μικρό
κακό έρχεται να μας σώσει από ένα
μεγαλύτερο.’
Η ασθένεια λοιπόν, πάσης φύσεως, είναι μια
κρυμμένη ευλογία για όσους μπορούν να την
αναγνωρίσουν και ο θεραπευτής χρειάζεται
να έχει πάντα επίγνωση αυτού. Φυσικά η
αποφυγή της ασθένειας είναι ακόμα πιο
θεμιτή καθότι αναδεικνύει ότι ο άνθρωπος μαθαίνει δια της Θείας Σοφίας
παρατηρώντας τον εαυτό του, τους άλλους και την ίδια την ζωή. ‘Καλύτερα να
προλαμβάνεις, παρά να θεραπεύεις,’ έλεγε ο Ιπποκράτης και ο Δάσκαλος Μπαχ είχε την
ίδια ακριβώς άποψη.
Η νίκη μας ενάντια στην ασθένεια εξαρτάται κυρίως από τα ακόλουθα: Πρώτα από όλα
από την αναγνώριση της θεικής φύσης της ύπαρξης μας και της δύναμης που έχουμε να
υπερνικούμε κάθε τι λαθεμένο, δεύτερον από τη γνώση ότι κύρια αιτία κάθε ασθένειας
είναι η δυσαρμονία ανάμεσα στην προσωπικότητα και στην ψυχή, τρίτον από την
προθυμία και την ικανότητα μας να ανακαλύπτουμε το λάθος που προκαλεί αυτή η
σύγκρουση και τέταρτον από την αποφυγή κάθε τέτοιου λάθους με την καλλιέργεια της
αντίθετης αρετής.
Τα ανθοιάματα Μπαχ είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα συμπληρωματικής θεραπείας
που βοηθάει με ήπιο, φυσικό, αρμονικό και προσιτό τρόπο να βιώσουν τα όντα κάθε
στιγμή στη ζωή τους την αρμονία μεταξύ Νου, Ψυχής, Σώματος και τις σύνδεσης αυτών
με το Πνεύμα.
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