
 

 

Gyógyító virágok, virágesszenciák 

1. 

Szeretettel köszöntelek a gyógyító virágok, virágesszenciák sorozatommal. A 

következő egy évben, egészen pontosan 52 alkalommal a virágok lelki gyógyító 

hatásával fogunk foglalkozni. Közben alaposan körbejárjuk a különböző lelki 

konfliktusokat is. 

Bizalmatlanság, félelem, düh, keserűség, bűntudat, harag, önbizalomhiány, alacsony 

önértékelés és még sorolhatnám……..mind olyan lelki állapotok, amelyek súlyos 

betegségekhez vezetnek. 

A testünk olyan, akár az Univerzum. A létezés gyönyörű és tökéletes szerkezete. 

Csodálatosan összetett, mégis hihetetlen, és érthetetlen összhangban van benne 

minden, mindennel. Megdöbbentő öngyógyító erő hatja át, fantasztikus életenergia 

áramlik benne. 

Elméből, ebből a korlátozott nézőpontból, ahonnan mi figyeljük, ez nem érzékelhető, 

nem így érzékelhető. Sőt nem is érthető, nem értelmezhető igazán. Tudatalattid 

nézőpontjából rátekintve viszont tökéletesen érzékelődik és "értve van".  

 

Az öngyógyító erők kivétel nélkül mindenkinél maguktól működnének, ha nem 

lennének leblokkolva, éppen a személyiség, az elme korlátozó erejénél fogva. A 

legtermészetesebb gyógyulás a test öngyógyító erőinek felszabadítása a blokkoltság 



alól. Ahogy visszatérsz önmagadhoz, természetes, saját Énedhez, úgy szabadul fel a 

tested is.  

A továbbiakban ezen “dolgozunk”, a szervezet öngyógyító erejét szabadítjuk 

fel, mégpedig a természetben található megannyi csoda segítségével.   

A kristályokat már ismered, elsajátítottad azt a tudást, amivel használni tudod segítő 

erejüket. A „Gyógyító virágok, virágesszenciák” sorozat részei szintén a Test – Lélek 

– Szellem hármasságának mélységes tiszteletével készülnek. 

Az első három részben az alapokat vesszük át. Mi az a virágesszencia, hogyan 

készül, használatának módjait, és a többi alapvető tudnivalókat. Az utána következő 

49 alkalommal pedig megismerkedünk 96 modern virágesszenciával, és 

természetesen átvesszük dr.Bach 38 virágesszenciát is, mégpedig olyan módon, 

hogy a hozzájuk tartozó lelki állapotokat tárgyaljuk ki. 

Mindannyiunkban él a vágy, hogy a mindennapjaink harmóniában teljenek, s 

kapcsolatainkban, munkánkban nyugodt, békés, bölcs módon hozzuk meg 

döntéseinket. Mai rohanó világunkban a betegségek leggyakoribb stressz faktora 

maga a stressz, ami ha tartósan fennáll, kóros reakciókat indít el a szervezetünkben.  

Bár jól tudjuk, hogy stressz valójában nem létezik, csak mi magunk kezelünk úgy 

egyes dolgokat, hogy azok stresszként telepednek ránk, de ezt nem olyan egyszerű 

a gyakorlatba is átültetni. Különösen akkor, ha közvetlen minket, vagy szeretteinket 

érinti az adott helyzet. Az is lehet, hogy Te már nem kezeled stresszként a 

kellemetlen szituációkat, de ott van a családod, szeretteid, vagy más hozzád forduló 

személy, akit bizony alaposan megvisel ez a helyzet.  

Tapasztaljuk, hogy a stressz először az érzéseinkben, érzékeinkben idéz elő 

elváltozásokat, mint pl. idegességet, ingerlékenységet, rosszkedvet, 

aggodalmaskodást, türelmetlenséget… majd ennek következtében előbb-utóbb 

megjelennek a testi tünetek is.  

Az, hogy kiben milyen testi tünet, és az milyen testrészén, szervén jelentkezik, az 

egyedül azon múlik, melyik testrészére asszociálja a stresszt. (pld: ezt a helyzetet 

nem veszi be a gyomrom – gyomor problémák; nem tudom megemészteni ezt a 

helyzetet – emésztési problémák; sok teher nehezedik a vállamra – váll fájdalom, 

stb) A „Mit üzen a tudatalattink a betegségekkel? című e-bookban erről bővebben is 

olvashatsz, ezért itt nem részletezem. 

Ezek a tünetek egyben lelki alkatunkra is utalnak, arra, hogy nehéz szituációkban 

milyen érzelmi reakciók törnek fel belőlünk, milyen érzelmi minták befolyásolják 

cselekedeteinket. Lelki alkatunk különbözik másokétól, ezért van az, hogy 

mindannyian másként reagálunk le egy – egy szituációt. Ugyanabba a helyzetbe az 

egyik ember belebetegszik, míg a másikat meg sem érinti. 



A tünetek enyhülését szolgáló kiváló homeopátiás szereket ismerünk, melyeket 

pontosan az alkatunknak megfelelően tudja kiválasztani egy homeopátiás orvos, aki 

a testi tüneteken kívül a pszichés állapotot és a jellegzetes viselkedési módokat is 

figyelembe veszi. 

Ha ismerjük a homeopátiás alkati szerünket, az segítséget jelent abban, hogy meg 

tudjuk előzni, illetve csökkenteni tudjuk a ránk leselkedő betegségeket és érzelmi 

tragédiákat. A homeopátiás szerek erősítik immunrendszerünket és harmonikusabbá 

teszik érzelmi életünket.  

A homeopátiára csak a fenti néhány mondat erejéig tértem ki. Bár egy tanfolyamot 

elvégeztem homeopátiából is, de ez csak annyira elegendő, hogy ismerem a szerek 

hatásmechanizmusát. 

Most, ebben a sorozatban egy ennél izgalmasabb dologról lesz szó. Laikusok 

által is érthetőbb, könnyebb, egyszerűbb szer az, aminek részleteibe is 

belemegyünk.  

A virágterápia tulajdonképpen a homeopátia testvére. Ezt azért is állíthatjuk, mert 

Dr. Edward Bach (1876-1936), a virágterápia kidolgozója, maga is praktizált egy ideig 

homeopátiás orvosként. Különleges pályafutását sebészként kezdte, majd egyre 

inkább meggyőződésévé vált, hogy a gyógyítást az ember érzelmi világának 

egyensúlyba hozásával kell kezdeni, szikével pedig nem lehet a lelket gyógyítani.  

Nagyon fontos megteremteni a belső harmóniát, amit az érzéseinknél, 

gondolatainknál kell kezdeni, s ez magával hozza a testi szinten megjelenő 

egészséget is.  

A virágterápia abban nyújthat komoly segítséget, hogy az elfojtott, tudattalanba 

süllyedt érzéseink ne rögösödjenek meg, hanem feldolgozzuk ezeket. Ezáltal el 

tudjuk engedni a negatív gondolatokat, s megoldhatóvá válnak a problémák. Ha egy 

elfojtott, fel nem dolgozott érzést sokáig hordozunk, rágódunk rajta, kilátástalannak 

tűnik a megoldása és nem látjuk a kiutat belőle, az számos betegséget idézhet elő, 

akár ízületi, mozgásszervi szinten, akár belső szervi szinten, például kövesedéseket, 

magas vérnyomást, anyagcsere változásokat és számtalan egyéb tünetet.   

Az ember Test – Lélek - Szellem egységében alakítható ki az egészség, s ez 

biztosítja az egyén és a közösség harmóniáját. 

A következő egy éven át különböző lelki problémákra, „rágódásokra” fogok 

rávilágítani, aminek rezgését illetően összefüggésbe hozunk a különböző növények 

rezgésével. 

 

 



A virágterápia alapelve 

 

Mind a lelki, mind a testi egészség megőrzéséhez, ill. visszanyeréséhez 

kiegyensúlyozott, harmonikus lelki állapot szükséges. Ezért a terápia a beteg 

gondolkodásmódjának és érzelemvilágának a harmonizálását helyezi a 

középpontba, amely végül a testi egészség helyreállását is elősegíti. 

 

A virágterápia jellege 

A virágterápia finom rezgésterápia. Nem a növényi összetevők hatnak, hanem 

azok rezgései.  Itt is megfigyelheted a hasonlóságot a homeopátiával és a 

kristályterápiával. A virágterápiát úgy használjuk, mint a kristályokkal a kristályvizet, 

kristály esszenciát.  

A virágterápia hatásosságát klinikai megfigyelések igazolják. 

 

Interaktív gyógymód 

Elsősorban öngyógyításra alkalmas módszer: A beteg saját magának választhatja ki 

a megfelelő esszenciát, nem feltétel, hogy terapeuta vagy orvos írja fel neki. Olyan 

személyeknek ajánlható, akik saját maguk is akarnak tenni gyógyulásukért. A 

virágterápia támogatja az önismeret fejlődését.  

Amikor Bach elkezdett érdeklődni a virágok terápiás ereje iránt, elsősorban egy olyan 

egészségvédelmi módszert kívánt kidolgozni, amelyet bárki könnyen felfoghat, és 

alkalmazhat, kortól, nemtől, iskolai végzettségtől függetlenül.  

A virágesszenciák nem mérgezőek, nincsenek mellékhatásaik, ezért mindenki által 

használható, még a gyermekek elől sem szükséges elzárva tartani. Még a kezdő is 

nyugodtan belevetheti magát az esszenciák használatába, mert ha tévedne is a 

virágesszencia kiválasztásában, az nem jár semmiféle veszélyes mellékhatással.  

Súlyos testi, lelki, érzelmi zavar esetén azonban a laikusnak semmi esetre sem 

szabad a gyógyító szerepét átvennie sem önmaga, sem mások gyógyítására. Ezt 

hagyjuk az orvosokra!  

Viszont a virágesszenciákat fel lehet használni egy sor mindennapi, könnyen 

beazonosítható, különösen a családi életen belül jelentkező helyzetben. A 

mindennapi konfliktusok, zavarok – melyek a kezelés nélkül súlyosabb problémákhoz 

vezethetnek – könnyen megoldhatóak a virágesszenciák segítségével. 

Amikor felfedezzük a virágesszenciákat, könnyen érezhetjük, hogy túl sok szer 

létezik, és túl változatosak a jellegzetességeik. Első „nekifutással” könnyen 



beleveszhetünk az információk rengetegébe, de nem szabad feladni! Egyszer csak 

összeáll a kép, és felismered Te is ennek a logikáját. 

Ez azért van így, mert a virágesszenciák alapvetően a lélekhez, az emberi 

személyiséghez szólnak, így olyan szituációkra vonatkoznak, amelyeket csaknem 

mindannyian átéltünk már életünk egyik vagy másik szakaszában. 

Mindjárt az elején nagyon fontos hangsúlyozni, hogy senkinek nem szabad a tudta 

nélkül virágesszenciát adni! Ezzel megsértjük a magánszféráját, és súlyos etikai 

vétséget követünk el vele szemben.  

A virágesszenciák ugyanis – a kristályokhoz hasonlóan – felszínre hoznak elfojtott 

érzelmeket, fájdalmas érzéseket, amelyeket csak teljesen tudatos helyzetben lehet 

felfogni, akkor, ha a személy saját akaratából alkalmazza az esszenciát, és tudja, 

hogy mire számíthat.  

Egy példát említek: Van egy problémád, aminek gyökere a gyerekkorodra vezethető 

vissza. Ha te tudod, hogy a virágesszencia hatására gyerekkori emlékeid fognak 

felidéződni, mégpedig azért, mert ott, abban az időben szükséged van arra, hogy 

megértsed, mi miért történt, akkor érdeklődve, és a feldolgozás/elengedés/ vágyával 

kezdesz bele a terápiába. Semmi zavart nem okozhat, mert tudod, mit szeretnél 

elérni. 

Ha viszont valakinek virágesszenciát adsz a tudtán kívül, fennáll a veszélye, hogy a 

váratlanul feltörő emlékek, érzelmek hatására olyan emocionális zaklatottság lesz 

úrrá rajta, amelyre nincsen felkészülve.  

Hogy érzelmeinket a lehető leg - egyértelműbben fel tudjuk ismerni, ezzel fogunk 

foglalkozni a következő egy év során. Régóta fennálló, súlyosabb probléma esetén a 

kezelés hosszabb időt is igénybe vehet. 

 

Hogyan készül a virágesszencia? 

A virágesszencia készítése tulajdonképpen egyszerű, én mégis azt ajánlom, hogy 

bízzuk inkább szakemberre és vásároljuk meg a kész esszenciát. A 

virágesszenciákat gyógyszertárakban, gyógynövényboltokban tudod megvenni. 

Ettől függetlenül leírom itt a készítésének módját, hiszen lehet, hogy a saját 

kertedben van olyan dédelgetett, kedvenc virágod, növényed, aminek gyógyító 

hatását szereteted, figyelmed, gondoskodásod még jobban megerősíti. Készítsd el 

magad bátran, biztos vagyok abban, hogy hatásos lesz. Ügyelj azonban arra, hogy 

virágod, növényed olyan földben nevelkedjen, ami nem kapott vegyszert, és nem is 

permetezted a növényt. 

 



1. lépés - Törzsoldat készítése 

 

A törzsoldat a kiválasztott növény közvetlen környezetében készül, harmonikus 

természeti közegben (pl. természetvédelmi terület vagy biodinamikus 

növénytermesztés). A virágokat virágzásuk teljében gyűjtik be, majd azonnal tiszta és 

kevés ásványi anyagot tartalmazó forrásvíz felületére helyezik őket egy 

üvegedényben, úgy hogy a virágok a víz teljes felületét beborítják, és több órán 

keresztül napfényben fürdőznek, mint ahogy azt a képen is látod. 

 

 

 

A virágok eltávolítása és a folyadék szűrése után nyert törzsoldatot az oldat 

tartósítására szolgáló bio-konyakkal keverik össze, majd finoman dinamizálják. A 

dinamizáció az alkotórészek összeöntése utáni finom ütögetve rázást jelent, amikor 

az alkotóelemek összekeverednek egymással. 

 

 

 

2. lépés - Első hígítás készítése 

 

Néhány csepp törzsoldatot egy semleges alapba kevernek, amely szintén 50%-ban 

tiszta forrásvízből, és 50%-ban bio-konyakból áll, majd a keveréket dinamizálják.  



 

 

A készítmények előállítása kézzel történik, tehát egyik lépés sem automatizált, nem 

gépi folyamat. 

Kereskedelmi forgalomban általában ez az első hígítás kapható, amelyet mi 

magunknak a szükségesnek megfelelően tovább hígítunk. Mivel – hasonlóan a 

homeopátiához - nem a növényi összetevők hatnak, hanem azok rezgése, így a 

növény információját a legkisebb részecske is képes átadni további hígításokban is. 

 

Milyen érzelmekre hatnak a virágesszenciák? 

A rendelkezésünkre álló széles virágesszencia választékot tekintve feltűnik, hogy 

egyes virágok időszakos, átmeneti érzelmi megnyilvánulásokhoz kapcsolódnak, míg 

mások hatásukkal tartósabb lelkiállapotokra, vagy temperamentumokra vonatkoznak, 

amelyek a személyiségünk egész életre szóló jegyei. 

Vannak virágok, amelyek az értelmi szinthez szólnak, vagyis a gondolatokra, 

képességeinkre hatnak, mások pedig a szívünkhöz szólnak, érzelmeinkre 

vonatkoznak.  

Egyes virágok hatékonyan és gyorsan könnyítik meg a változásokat, amelyek 

felébresztik a leblokkolt, megbénult akaratunkat, és akcióra serkentenek.  

Az év folyamán megtanuljuk megkülönböztetni az elillanó felindultságot, a 

lassan változó lelkiállapotot, és az állandó temperamentumot, hogy a megfelelő 

virágesszenciát választhassuk: 

 Az átmeneti érzelmi megnyilvánulás múlékony, a nehézségek, a kritikus 

helyzetek, változások szülik. Felhívja a figyelmünket, előrevetít, rámutat 

azokra a helyzetekre, amelyekre addig nem figyeltünk fel.  

Amikor szembe találjuk magunkat egy olyan helyzettel, amelyre nincsen okos, 

racionális válaszunk, akkor megjelennek az emóciók (különböző érzelmi 



megnyilvánulások): félelem, szorongás, szégyenérzet, düh. Ezek a tudatalatti 

mélyén élő ősi emóciókhoz tartoznak, és szabályozásukra számtalan virágot 

használhatunk. A későbbiekben erről részletesen szó lesz. 

 

 A lelki állapot meghatározza a lelki beállítódást, és napokig, vagy akár 

évekig is fennmaradhat. Itt nem emócióról van szó, hanem az egyes érzelmi 

reakciókra való hajlamról. A melankólia, a búskomorság, az ingerlékenység 

olyan negatív hangulatok, amelyekre alacsony intenzitás jellemző, mégis 

alapvető szerepet játszanak a mindennapi életünkben (családon belül, 

munkahelyen, stb.) Az adott társadalomból származó, túlságosan bőséges és 

nagyszámú ingerből táplálkoznak, fájdalom és feszültség formájában 

jelentkezhetnek (nyugtalanság, alvászavar, stb.)  

 

 A temperamentum, vagy vérmérséklet velünk született, és egész életünkön 

át elkísérő beállítottság. Ez a lélek megnyilvánulása, a személyiség, amelyre 

születésünktől fogva hajlamosak vagyunk, ami meghatározza szokásainkat, 

és magatartásunkat. Egyes temperamentumok a múlt felé hajlanak, mások a 

jelenhez kötődnek, megint mások csak a jövőre irányulnak.  

 

 

A virágesszenciák használata minden szinten az egyensúly megtartását, illetve 

visszaállítását szolgálja. 

A régi, nyomasztó tapasztalatok, az élet meg ne értett, fontos eseményei 

maradandóan rányomják a bélyeget az ember érzéseire, reakcióira, magatartására. 

A múlt és a jelen a tapasztalatok és érzések összegubancolódott halmazát alkotja, 

amelyeket fel kell göngyölíteni, hogy megértsük a jelent. Csak akkor lesz lehetőség, 

hogy azonosítsuk, és kezeljük az aktuális nehézségekkel kapcsolatos viselkedési 

módot, és emóciókat, ha a felszínre hozzuk a múltban gyakran elfojtott elemeket. 

Az olyan tapasztalatok, mint az elhagyatottság érzés, a rossz bánásmód, az 

értéktelenség érzése ily módon dühöt, szomorúságot, elkeseredést szülhetnek, 

amelyek rányomják bélyegüket a családi, munkahelyi és szociális életre. 

Gyakran nehéz elkülöníteni és világosan behatárolni egy problémát a hatalmas 

problémahalmazon belül. Célszerű ilyenkor csak arra a problémára koncentrálni, ami 

a leginkább szembeszökik. Lehetséges azonban, hogy ez csak a látható része 

valami sokkal mélyebbnek, amely gyógyulásra vár, de még nem hoztunk a felszínre. 

Emiatt nem kell aggódni, minden megtörténik a maga idejében! 

A múlt és a jelen problémáinak azonosítása mellett nem szabad elfelejtenünk a 

jövőbeli terveket, célkitűzéseket sem. A mai társadalom gyakran lezárt jövőt, kevés 

reményt ígér csak, és nem meglepő, hogy egy sor zavar éppen a nyitás és lehetőség 

nélküli jövőképből adódik. 



Fontos tehát felmérni, hogy milyennek látjuk az eljövendő években az 

életünket, hogyan fejlődjön, milyen jó tulajdonságokat szeretnénk, hogy 

kifejeződjenek, és fejlődjenek célkitűzéseink megvalósítása érdekében. 

 

 

A megfelelő virágesszencia kiválasztása 

Miután azonosítottuk a problémát, meg kell keresnünk az adott típusú zavarnak 

megfelelő virágesszenciákat. Egy heveny, nyilvánvaló probléma esetén (félelem, 

önbizalomhiány, stb.) válasszuk ki a pillanatnyi helyzetnek leginkább megfelelő 

virágesszenciát, vagy esszenciákat, majd kísérjük figyelemmel a helyzet alakulását 

sietség, kapkodás nélkül. 

Az eszencia szedése során apránként egyéb, kevésbé tudatos, vagy mélyebben 

gyökerező negatív lelkiállapotok kerülhetnek a felszínre. Ezek megjelenése azt jelzi, 

hogy elérkezett az idő, hogy szembeszálljunk velük, és a virágesszenciák 

segítségével dolgozzunk az átalakításukon.  Ilyenkor keverhetjük a virágesszenciát a 

megfelelő kristály elixírrel is, a kedvezőbb hatás elérésének érdekében. 

Tartsuk mindig szem előtt, hogy egy zavar megoldása több időt vesz igénybe. Nem 

szabad túl sietősnek lenni, hanem csak kis lépésekben kell haladni. 

Egy szembeszökő, aktuális probléma esetében viszonylag könnyű megtalálni a 

megfelelő virágesszenciát, és kézzelfogható eredményeket elérni. Egy mélyebben 

gyökerező problémánál azonban, ahol az egyszerű megfigyelés már nem elegendő, 

nagyon körültekintően kell eljárnunk. Ha önmagunkon alkalmazzuk a szert, ilyenkor 

javasolt egy kívülálló terapeuta segítségét is kérni, aki elfogulatlanul tekint ránk. 

Ne feledjük, hogy az önmegfigyelésnek megvannak a maguk korlátai, hiszen 

nehezen ismerjük fel saját negatív vonásainkat. Egy segítő egyén véleménye 

gyakran új perspektívát nyit meg előttünk. 

Végül pedig ne akarjunk olyankor virágesszenciát választani magunknak, vagy egy 

kezelt személynek, amikor erős stressznek vagyunk kitéve, kivétel ez alól a 

„Megsegítés” összetett virágesszencia, amely éppen az ilyen krízishelyzetekben 

alkalmazandó. 



Minden virágesszenciát elsősorban pozitív tulajdonsága határoz meg. A boglárka 

például önbizalmat hordoz. Ez a virágesszencia azoknak ajánlott, akik értéktelennek 

érzik saját magukat, kételkednek önmagukban, és hajlamosak alábecsülni magukat.   

Fontos, hogy figyelmünket mindig a virághoz kapcsolódó alapvető tulajdonságára 

összpontosítsuk, mielőtt részletesebben tekintenénk a virág jellegzetességeit, a 

jellemző pszichoemocionális helyzeteket, vagy a lelki alkatot. Adott körülmények 

között – szintén a kristályokhoz hasonlóan - ne habozzunk azt a virágot választani 

és alkalmazni, amelyikhez a legjobban vonzódunk! 

 

 

A mai napra ezzel zárom írásomat. Egy hét múlva újra jelentkezem. 

Szeretettel kívánok minden jót! 

Ágnes 


