
Μια σύντομη ματιά στα 38 Ανθοϊάματα του Bach
Φόβος

Rescue Remedy - Ίαμα της διάσωσης Υπερευαισθησία σε επιρροές και ιδέες

Αβεβαιότητα
Ανεπαρκές ενδιαφέρον για το παρόν

Υπερβολική έγνοια για το καλό των άλλων

Μοναχικότητα

Απελπισία ή Αποθάρρυνση

Elm - Φτελιά: Χάνει το κουράγιο από 
υπερβολικό βάρος ευθυνών

Rock Rose - Ηλιάνθεμο: Τρόμος, πανικός Sweet Chestnut - Ισπανική ήρεμη 
Mimulus - Μίμουλος: Φόβος γνωστών καστανιά: Νοητική αγωνία, απόγνωση σε 
πραγμάτων, π.χ. οδοντίατρος, ασθένεια, θάνατος, κρίσιμες καμπές 
σεισμός κ.λπ. Star of Bethlehem - Αστράκι: Συνέπειες από 
Cherry Plum - Δαμασκηνιά: Φόβος ότι θα σοκ 
χάσει τον έλεγχο του νου του Willow - Ιτιά: Νοιώθει πικρία, μνησικακία, 
Aaspen - Άγρια Λεύκη: Φόβοι και ανησυχίες μιζέρια 
άγνωστης προέλευσης π.χ. σκοτάδι Oak - Βελανιδιά: Εξάντληση χωρίς να 
Red Chestnut - Κόκκινη Καστανιά: Φόβος παραιτείται, αφοσίωση στο καθήκον
και υπερβολικό ενδιαφέρον για τους άλλους, Crab Apple - Αγριομηλιά: Τελειομανής, 
υπερπροστασία απόρριψη του εαυτού, αίσθηση βρωμιάς

Περιέχει Rock Rose, Impatients, Clematis, Star Agrimony - Αγριμόνια: Φαίνεται εξωτερικά 
of Bethelem, Cherry Plum γελαστός, κρύβει τα προβλήματα και τα 
Για το ΑΓΧΟΣ, λιποθυμία, πρώτες βοήθειες σε συναισθήματα του από τους άλλους
επείγοντα περιστατικά, πόνο, τοκετό, τραύματα, Centaury - Κενταύρια: Αδυναμία να βάλει όρια 
τρακ, φόβο για ταξίδι με αεροπλάνο, ατύχημα, και να πει «όχι» σε ό,τι του ζητούν
εγχείρηση κ.λπ. Walnut - Καρυδιά: Για την προσαρμογή στις 
Bach Resque Cream - Κρέμα πρώτης αλλαγές, π.χ. κλιμακτήριος, διαζύγιο
βοήθειας: για εγκαύματα, δερματίτιδα, ακμή, 

Holly - Αρκουδοπούρναρο: Μίσος, φθόνος, αλλεργίες 
ζήλιαΠανάκεια Κρέμα: για φλεγμονές, θλάσεις, 

συγκάματα, δήγματα εντόμων.

Cerato - Κερατόστιγμα: Ζητά συμβουλές και
Clematis - Κληματίδα: Ονειροπόληση, 

επιβεβαίωση από άλλους
αδιαφορία για το παρόν
Honeysuckle - Αγιόκλημα: Νοσταλγεί και ζει Scleranthus - Σκλήρανση: 
στο παρελθόν Αναποφασιστικότητα
Wild Rose - Άγρια τριανταφυλλιά: Gentian - Γεντιανή: Αποθάρρυνση, κατάθλιψη, 
Εγκατάλειψη προσπάθειας για βελτίωση, απογοήτευση 
απάθεια Gorse - Pόxos: Απελπισία
Olive - Ελιά: Ολική εξάντληση σώματος, νου και Hornbeam - Kαρπίvos: Έλλειψη διάθεσης για 
πνεύματος (π.χ. τοκετό, εξετάσεις, ασθένεια) συγκεκριμένη εργασία, βαριεστημάρα 
White Chestnut - Άσπρη Καστανιά: Wild oat - Άγρια βρώμη: Αβεβαιότητα για 
ανεπιθύμητες σκέψεις, αϋπνία βασική επιλογή σκοπού ζωής, επαγγέλματος, 
Mustard - Σινάπι: Παροδική βαθιά μελαγχολία συντρόφου
χωρίς αιτία
Chestnut Bud - Μάτια αγριοκαστανιάς: Δεν 
μαθαίνει από τα λάθη του και τα επαναλαμβάνει Chicory - Πικραλίδα: Εγωιστικά κτητικός, 

νιώθει αυτολύπηση
Vervain - Σταυροβότανο: Υπερβολικό 

Water Violet - Νεροβιολέτα: Υπερήφανος, ενθουσιώδης 
υπερόπτης Vine - Αμπέλι: Αυταρχικός, κυριαρχικός, 
Impatiens - Ανυπόμονα: Ανυπόμονος, αδιάλλακτος 
βιαστικός Beech - Οξιά: Κάνει κριτική στους άλλους, δεν 
Heather - Ρείκι: Πολυλογάς ανέχεται άλλες ιδέες

Rock Water - Νερό Πηγής: Απορρίπτει & 
καταπιέζει τις δικές του ανάγκες

Larch - Λάριξ: Έλλειψη αυτοπεποίθησης
Pine - Πεύκο: Ενοχές για τα λάθη του

Αυτογνωσία και Αυτοθεραπεία
με τα ιάματα του Bach

Φωτεινή Μιχαλάκη Δερνίκου
Χειρουργός Οδοντίατρος - Ιατρός - Ομοιοπαθητικός



Η Φωτεινή Μιχαλάκη Δερνίκου γεννήθηκε στο Ναύπλιο 
το 1941. Σπούδασε πρώτα Οδοντιατρική στο 
Πανεπιστήμιο Αθηνών (1960-1966). Σπάνια στη ζωή της 
έκανε μόνο ένα πράγμα. Έγραψε δύο βιβλία Φυσιολογίας 
και Ειδικής Νοσολογίας κατά τη διάρκεια των σπουδών 
της. Συνέχισε τις σπουδές της στην Ιατρική Σχολή και 
πήρε το πτυχίο της με Λίαν Καλώς το 1969, ενώ 
παράλληλα εργαζόταν ως οδοντίατρος και μεγάλωνε τα 3 
παιδιά της. Τις δυσκολίες της ζωής τις αντιμετώπιζε με 
αισιοδοξία σαν ευκαιρίες για να μεγαλώνει η θέληση και 
η πίστη στη ζωή.

Με υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών 
μετεκπαιδεύτηκε στην Παιδοδοντιατρική στο London 
University (1974-1975). Η αγάπη της για τα παιδιά την 

ώθησε να συνεχίσει τις σπουδές της στη Ψυχολογία στο Deree College (1983-85).

Επιθυμώντας καλύτερη υγεία και ποιότητα ζωής συνέχισε την εκπαίδευσή της στην 
Ομοιοπαθητική Ιατρική στη Διεθνή Ακαδημία Κλασσικής Ομοιοπαθητικής Ιατρικής Γ. 
Βυθούλκα. 

Απέκτησε σημαντική εμπειρία συμμετέχοντας σε εκπαιδευτικές ομάδες 
αυτογνωσίας και οικογενειακής Θεραπείας στο Αθηναϊκό Κέντρο Μελέτης του 
Ανθρώπου (ΑΚΜΑ) του Γ. Βασιλείου,  στο Εργαστήριο Διερεύνησης Ανθρωπίνων 
Σχέσεων της X. Κατάκη στην Εταιρία Αντλεριανής Ψυχολογίας, σε σχολές γονέων, 
στο Ινστιτούτο Ομαδικής Ανάλυσης Γ. Τσέγκου, στο κέντρο θεραπείας μέσω της 
Τέχνης της Ν. Αναγνωστοπούλου, στο κέντρο Εκπαίδευσης στην Προσωποκεντρική 
προσέγγιση της Π. Ιωσηφίδου και στη Συστημική Αναπαράσταση Δ. Σταυρόπουλου. 

Η βιολογική καλλιέργεια της γης στο κτήμα της στο Ναύπλιο, η προστασία του 
περιβάλλοντος, η συνεχής επιστημονική ενημέρωση και τα ταξίδια είναι λίγα από τα 
ενδιαφέροντά της που την κρατούν ενήμερη και έτοιμη για δράση και προσφορά στη  
ζωή της.

Τις γνώσεις που απέκτησε τις προσφέρει ενημερώνοντας και εκπαιδεύοντας 
ανθρώπους στην Ολιστική Προληπτική και θεραπευτική αντιμετώπιση των ασθενών 
με ομιλίες σε συνέδρια, στο ραδιόφωνο και την τηλεόραση.

Συνεχίζει να εργάζεται ασκώντας την Κλασσική Ομοιοπαθητική με Ολιστική 
θεραπευτική προσέγγιση των ασθενών στο ιατρείο της 
Λ. Κηφισίας 38

Συνέχισε την δια βίου επιστημονική της ενημέρωση στο Μεταπτυχιακό 
πρόγραμμα σπουδών (Master of Science) στα Ολιστικά Εναλλακτικά Θεραπευτικά 
Συστήματα -Κλασσική Ομοιοπαθητική στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου (2007-2012) και 
ολοκλήρωσε την συγγραφή της Διπλωματικής εργασίας με θέμα"ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ.

Συντονίζει ομάδες Αυτογνωσίας και Αυτοθεραπείας.

 Αμπελόκηποι - Αθήνα 11526, 
τηλ. 210-7794512, 6974232870, 210-8043103, 27520-21636, 
e-mail michfot@yahoo.gr

Η OΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ βασίζεται σε μια συστημική  ολιστική προσέγγιση των  ανθρώπων,  στη 
συνολική ψυχοσωματική εικόνα του ασθενούς και τις κληρονομικές προδιαθέσεις. Λαμβάνει 
σοβαρά υπ’ όψη της τον τρόπο επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών του ασθενή με το 
περιβάλλον του, τα αίτια, τα γεγονότα, τις σχέσεις μέσα στην οικογένεια καθώς και τις 
ασθένειες των προγόνων.

Ο στόχος της ομοιοπαθητικής θεραπείας είναι η ενδυνάμωση της αυτοθεραπευτικής 
δυνατότητας του ανθρώπου.

Η Oμοιοπαθητική δεν θεωρεί τα συμπτώματα ασθένειες, αλλά αναδυόμενες ιδιότητες που 
ερμηνεύονται ως έκφραση (σημάδια) της εσωτερικής οργανωσιακής διαταραχής του 
συστήματος, που θα οδηγήσουν στην αποκατάσταση της λειτουργίας του οργανισμού και την 
αυτοθεραπεία του. 

 Πολύ σημαντικά θεραπευτικά αποτελέσματα προκύπτουν από τη συντονισμένη εφαρμογή 
ιαμάτων Bach   για να βελτιωθούν κάποιες συναισθηματικές καταστάσεις και να ενισχυθούν  
ιδιότητες των ασθενών .Τα ιάματα ΜΠΑΧ επιταχύνουν την ίαση ισορροπώντας τα αρνητικά 
συναισθήματα.Ανακουφίζουν τον άνθρωπο απο συγκινησιακή αναστάτωση, όπως φόβους, 
πανικό, άγχος, κατάθλιψη, ζήλεια κλπ.Δίνονται άφοβα σε μωρά, εγκύους γιατί δεν έχουν 
παρενέργειες.

Ο ομοιοπαθητικός είναι σε θέση  να δράσει σαν οικογενειακός θεραπευτής  συμβάλλοντας  
στο να μην εκφραστούν οι κληρονομικές προδιαθέσεις των προγόνων στους απογόνους, 
γνωρίζοντας ότι οφείλονται και μορφοποιούνται από το γενετικό κώδικα προγόνων, από  τις 
σοβαρές αρρώστιες, τις ακατάλληλες θεραπείες, κατά τη διάρκεια της ζωής και τις 
εξωτερικές συνθήκες.

Η ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ μπορεί να θεωρηθεί ως μια διεργασία 
κατά την οποία τα άτομα μέσα στην οικογένεια αυξάνουν την εσωτερική τους οργάνωση 
απαλλαγμένα από τις εμπλοκές και τη σύγχυση που δημιουργούν τα αλληλοσυγκρουόμενα 
πρότυπα ζωής σήμερα στην προσπάθεια προσαρμογής και εξέλιξης σε ανώτερα επίπεδα 
ισορροπίας.

 Οικογενειακοί παράγοντες, όπως δυσαρμονία στη σχέση των γονιών, ή παιδιού- γονέα, 
έλλειψη στοργής κλπ  παίζουν σημαντικό ρόλο στην αιτιοπαθογένεια  των ψυχολογικών και 
σωματικών διαταραχών των παιδιών, όπως π.χ η κατάθλιψη, νυκτερινή ενούρηση  
,υπερκινητικότητα, κλπ.

 Η προβληματική συμπεριφορά ενός ατόμου μπορεί: α) να υπηρετεί μια λειτουργία ή ένα 
σκοπό για την οικογένεια, β) να είναι μια λειτουργία της ανικανότητας της οικογένειας να 
λειτουργεί παραγωγικά, ιδιαίτερα κατά την διάρκεια των αναπτυξιακών μεταβάσεων ή γ) να 
είναι ένα σύμπτωμα δυσλειτουργικών μορφών που μεταβιβάζονται από γενιά σε γενιά.

 Η συστημική οικογενειακή   ψυχοθεραπεία, η Ανθοθεραπεία ΜΠΑΧ και η ομοιοπαθητική 
μπορούν να λειτουργήσουν  συμπληρωματικά. Αν ο ασθενής κάνει ψυχοθεραπεία, δεν μπορεί 
να αντέξει τη σωματοποιημένη συμπτωματολογία που αναδύεται και μπορεί να τον βοηθήσει η 
ομοιοπαθητική για μόνιμη υγεία, στο ψυχο-σωματικό και νοητικό επίπεδο. 

ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Φωτεινής  Μιχαλάκη – Δερνίκου,
Ιατρού Ομοιοπαθητικού  .MSc Ολιστικά  Εναλλακτικά θεραπευτικά Συστήματα: 

Κλασική Ομοιοπαθητική Πανεπιστήμιο Αιγαίου( 2012)
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