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Glābējlīdzeklis “5 ziedi”
Pirms iepazīstinu ar 38 ziedu esencēm, kas
ir Baha ziedu terapijas “arsenāls”, pastāstīšu
jums par vispopulārāko kombināciju, kuru arī
visbiežāk un ar labiem panākumiem izmanto dzīvniekiem. Kombināciju “5 ziedi” – gan
iekšķīgi lietojamos preparātus, gan krēmu –
pieredzējusī dzīvnieku terapeite S. Špehta
iesaka kā svarīgu mājdzīvnieka aptiekas sastāvdaļu. 43

ziedu esences: saulrozīte (48. lpp.), sprigane (44. lpp.), plūme (78. lpp.), mežvītenis
(40. lpp.) un baltstarīte (72. lpp.).

Šo piecu ziedu esenču kombināciju savas dzīves laikā izveidoja terapijas atklājējs Edvards
Bahs un nodēvēja par Rescue (no angļu valodas ‘glābt’). Ārsts to vienmēr turēja pa rokai,
jo tā spēj ļoti ātri līdzsvarot pacienta psiho
emocionālo stāvokli un aktivizēt pašizveseļošanās un pašregulācijas mehānismus.

Kombinācija “5 ziedi” bieži vien tiek izmantota kā pirmā palīdzība dzīvniekiem dažādās
situācijās. Daudzi veterinārārsti glābējlīdzekli
lietojuši tad, kad visas tradicionālās un standarta metodes nav palīdzējušas, un guvuši
labus rezultātus. Turklāt nereti nepieciešama
tikai viena šīs kombinācijas deva, lai dzīvnieks
atgūtos no piedzīvotā. Kāds Kalifornijas veterinārārsts, lietojot “5 ziedus” dzīvniekiem,
90 % gadījumu ieguvis labus vai pat izcilus rezultātus.

Šī Baha ziedu kombinācija ir vispopulārākais Baha ziedu līdzeklis pasaulē, arī runājot
par Baha ziedu terapijas izmantošanu dzīvniekiem. Tās sastāvā iekļautas piecas Baha

Grāmatas Bach Flower Remedies to the Rescue
autors Gregorijs Vlamiss apkopojis tūkstošiem Baha ziedu terapijas izmantošanas gadījumu un secinājis, ka “pārsteidzošākie un iespaidīgākie” ir bijuši tieši tie, kad kombinācija
“5 ziedi” lietota, palīdzot dzīvniekiem.
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Reiz mana kaķene, panikas pārņemta, ieskrēja mājā un paslēpās aiz liela puķupoda.
Es zināju, ka viņa cietusi no apkārt klaiņojoša runča uzbrukuma, jo šādu reakciju jau
reiz biju novērojusi (tikai pirmajā reizē nezināju iemeslu. Kaķene smagi saslima, un
veterinārārsts konstatēja, ka viņa cietusi
no sava sugas brāļa uzbrukuma). Tāpēc
tūlīt paņēmu kaķeni un no pudelītes ar izsmidzinātāju iepūtu dzīvniekam mutē Baha
glābējlīdzekli “5 ziedi”. Nepagāja ne minūte,
kad kaķene bija nomierinājusies un devās
laukā (varbūt, lai stātos pretī pāridarītājam?). Katrā ziņā apkārt klaiņojošais agresors manu kaķi kopš tā brīža lika mierā.
Šo Baha ziedu kombināciju ieteicams turēt
gan mājās, gan ņemt līdzi, dodoties ārpus
mājām, piemēram, pastaigās, izbraucienos,
ceļojumos utt., jo tā var noderēt ne tikai jūsu

mājdzīvniekam, bet arī savvaļas dzīvniekiem.
Turiet to vienmēr rokas stiepiena attālumā,
jo negaidītas situācijas mūs parasti pārsteidz
pēkšņi un reaģēt bieži vien nepieciešams ātri.
Reiz kāds putniņš ietriecās mūsu mājas
logā, nokrita uz zemes un vāji spārdījās ar
kājiņām. Tam aculiecinieki bija arī mani toreiz mazie bērni. Es nevarēju vienkārši ļaut
putnam nomirt bērnu acu priekšā, tāpēc
nekavējoties ielēju krūzē ūdeni un pievienoju pāris pilienu “5 ziedu” koncentrāta. Paņēmu putniņu un tā galvu uz pāris sekundēm
ieliku pagatavotajā maisījumā. Pēc brīža
putniņš noskurinājās un aizlidoja.
Minēšu gadījumus un situācijas, kad glābējlīdzeklis “5 ziedi” var būt noderīgs dzīvniekiem:
• ikvienā ārkārtas situācijā (dzīvnieks cieš
no psiholoģiska šoka, ir sasities, ārkārtīgi
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