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Gyógyító virágok, virágesszenciák 

36. 

Bach virágesszenciák 

 

*** 

Ma rátérünk a Bach virágterápia 38 virágeszenciából álló rendszerére, amit Dr. Edward Bach angol 
orvos homeopata és bakteriológus az 1930-as években fejlesztett ki. Virágesszenciái azóta a világ 
minden részén nagy népszerűségnek örvendenek.  

Talán vele illett volna kezdeni, hiszen az Ő kísérletei alapján, és munkásságára építve fedezték fel 
később a számtalan más virágesszenciát. 

Dr. Edward Bach véleménye szerint – mint ahogy arról már írtam - a beteg személyisége, 
viselkedése és adott érzelmi reakciói sokkal fontosabbak, mint maguk a testi panaszok. Azt 
tartotta, hogy mindenki boldognak és egészségesnek született, s mindaddig az is marad, míg 
egyensúlyban, harmóniában van önmagával.  

A betegségek kialakulását hét alapvető lelki hibára vezette vissza, ezek a büszkeség, a 
kegyetlenség, a gyűlölet, az önzés, a tudatlanság, a bizonytalanság és a mohóság, és szerinte 
minden más testi-lelki baj ezekből fakad. Azt gondolom, ezzel egyet is érthetünk! 
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A virágterápia gyógyítási elképzelése nem a negatív lelki hibák elfojtásán, hanem azok 
meghaladásán alapul, ebben segítenek a virágok. 
 

Ismétlésképpen tehát a virágeszenciák készítése közvetlenül a természetben, a négy alapelem (tűz, 
víz, föld, levegő) segítségével történik. Az eszenciák alkalmazása egyszerű, mentes a káros 
mellékhatásoktól, alkalmazása veszélytelen, túladagolás és hozzászokás nem következhet be. A 
virágeszenciák lassan, gyengéden fejtik ki rendkívüli hatásukat. 

Az öngyógyításnak ez a nagyszerű módszere lehetőséget kínál a rohanó, felfokozott életvitel ellenére 
a lelki harmónia megtalálására és megőrzésére. 

Dr. Bach pályafutása elején - orvostanhallgatóként, majd sebészként - behatóan megismerkedett a 
hagyományos európai akadémiai orvoslás elméletével és gyakorlatával, később a homeopátia 
eszmerendszere felé fordult. De úgy érezte, hogy a homeopátia sem teljes értékű módszer. 
Elsősorban túlzott bonyolultsága miatt - a tradicionális gyógyítási rendszerekhez hasonlóan - teljesen 
kiszolgáltatja a beteget az orvosnak. A gyakorlatilag végtelen, folyamatosan bővülő gyógyszerkincse 
miatt, egy ponton túl törvényszerűen áttekinthetetlenné teszi a módszert. 

Új virágesszenciáit klinikai vizsgálatoknak és kutatásoknak vetette alá, amelyek eredményei semmi 
kétséget nem hagytak az új módszer hatásosságát illetően:  

"A tizenkét gyógyír, amellyel az elmúlt öt évben foglalkoztam, oly csodálatosan bizonyította gyógyulást 
hozó hatását, és oly sok úgynevezett gyógyíthatatlan betegnek hozott gyógyulást, hogy 
szándékomban áll leírásukat egész egyszerűen megfogalmazni, hogy minden laikus is használhassa 
őket.” 

Érdekes és példa nélkül való az a gondolat, hogy laikusoknak is hozzáférhetővé kell tenni a 
gyógyszereket. Dr. Bach meglepve tapasztalta, hogy legtöbb korábbi kollégája egyszerűen tudomást 
sem vett új felfedezéseiről, sőt működési engedélyét is vissza akarták vonatni. Mégis egyre többen 
érdeklődtek új kezelési eljárása és gondolkodásmódja iránt. Az elutasító véleményekre úgy reagált, 
hogy felfedezéseivel az egyszerű emberek felé fordult, és azoknak tanította meg amit 
felfedezett.  

Fő célja az lett, hogy a betegek tanulmányok, szakemberek, engedélyek nélkül is képesek 
legyenek saját sorsukért felelőséget vállalni, és kéznél legyenek azok a szerek is, amelyek őket 
ebben támogatják.Tevékenységének forrásául mára kizárólag nyomtatásban megjelent tanulmányai, 
ill. különböző társaságok összejövetelein tartott előadásainak jegyzetei állnak rendelkezésünkre. A 
legenda szerint ugyanis halála előtt összes jegyzetét elégette.  

Tulajdonképpen maga az a gondolat, hogy a pszichikai-szellemi élet hatással bír a fizikai test 
állapotára, nem tekinthető újításnak, bármennyire annak hatott is a XX. sz. elején. Gyökeres újításnak 
számított azonban, hogy Dr. Bach terápiájában a testi tünetek semmiféle szerepet nem játszanak, 
még a betegség diagnosztizálása terén sem. Először ez a megközelítési mód akár ijesztően is 
hathat, de egyben tükrözi azt is, hogy a Bach-virágterápiát nem lehet egyes részleteit külön-külön 
vizsgálva megérteni, át kell látni az egész mögötte álló gondolati és érzelmi rendszert is.  

Ez ebben az esetben azt jelenti, hogy meg kell látnunk, hogy itt egy következetesen végigvezetett 
gondolatmenettel állunk szemben, ami nem azt állítja, hogy van néhány betegség, amely az egyén 
lelkiállapotának defektusaira vezethető vissza, hanem azt, hogy végső soron minden betegség ilyen. 
Ha pedig ezt elfogadjuk, el kell fogadnunk azt is, hogy azt, hogy egy-egy lelki probléma milyen testi 
tünet formájában nyilvánul meg, az kizárólag az adott egyén lelki beállítottságától, 
érzelemvilágától függ, ilyen módon tehát nem szabad általánosítanunk. 

„A virágkivonatok használatához nem szükséges tudományos szakképesítés. Aki a 
legnagyobb hasznot szeretné húzni ebből az isteni adottságból, annak fontos, hogy 
eredetiségét tisztán tartsa, szabadon a tudományos elmélettől és megfontolástól, mert a 
természetben minden olyan egyszerű.” Dr. Edward Bach 
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Dr.Bach virágesszenciái ABC rendben  

dr.Bach meghatározása alapján. A magyar megnevezés alatt 

az a név szerepel, ami a cimkéjén is fel van tüntetve 

Ágas rozsnok 

Wild oat / Bromus ramosus 

 

A képességek körvonalazódása és a  

követendő célok definiálása 

Az ágas rozsnok virágesszencia segíti saját küldetésünk körvonalazását és kifejezésre juttatását. 

Azoknak ajánlott, akik nem tudják, miként is éljenek, akiknek nincsenek meghatározott ambícióik, vagy 

akik nem képesek céljaik megvalósítására. 

Azok számára hasznos, akik már számtalan foglalkozást, szakmát kipróbáltak anélkül, hogy sikerült 

volna ezek közül valamelyiknek elkötelezniük magukat. 

Mivel gyakran hajlamosak az elkeseredésre, a bizonytalanságra, általános unottságtól, és 

elégedetlenségtől szenvednek. 

Az ágas rozsnok virágesszencia a tiszta gondolkodás és az önmegvalósítás szere. Határozottságot ad 

annak, aki új hivatást, személyes elhivatottságot keres, vagy ha élete új irányvonalát szeretné 

meghatározni. 

 

Krónikus szer, hosszabb idejű szedése javasolt. 
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Ágas rozsnok virágesszencia 

kulcsszavak 

 

depresszió 

döntés 

fiatalság 

menekülés 

szabadság 

szakmai karrier 

tanulmányok  

terv 

világosság 

vizsgák 

zavarodottság 
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Békaliliom 

Water violet / Hottonia palustris 

 
Nyugalom, bölcsesség, alázat 

A békaliliom virágesszencia segít abban, hogy embertársainkkal közösséget vállaljunk. A visszafogott, 

független, távolságtartó, nyugodt, büszke jellemű embereknek ajánljuk, azoknak, akik szeretnek 

egyedül lenni, és akikre egyfajta felsőbbrendűségi érzés jellemző. 

Öntörvényű személyiségek akik kerülik a vitákat, szenvedéseiket csendben tűrik, másoknak 

megvetőnek, lenézőnek tűnhetnek. Magányosak, és elszigeteltnek érzik magukat a 

megközelíthetetlenség és a kapcsolatteremtési problémáik miatt. 

Zárkózottság jellemzi ezt az embert, másokkal való kapcsolat kialakítása igen nehézkes, hiszen a 

felsőbbrendűségi érzése, büszkesége, gőgje megnehezíti a helyzetet. 

Mivel toleránsak, nem folynak bele mások ügyeibe, és azt sem viselik el, ha mások az ő dolgaikkal 

foglalkoznak. 

A békaliliom eszencia új fordulatot visz az ember társasági életébe, megtanít a másokkal való 
találkozás örömére, és a hierarchikus elkülönüléssel ellentétben az egység szépségére. Hatására fel 
mered vállalni, hogy a saját életedet éld és azt ne a külső, hanem főleg a belső szabályok irányítsák. 

A másik ember szolgálata spontán kedvességgel és önzetlenséggel, felébreszteni a boldogság 
vágyát, az önértékelést. Ebből az állapotból a mások felé történő spontán megnyilvánulás, a másokkal 
való egyenlőség érzését adja a békaliliom virágesszencia. 
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Békaliliom virágesszencia 
kulcsszavak 

alázat 

barátkozás 

csoport 

egoizmus 

félénkség 

intimitás 

kapcsolatok 

kommunikáció 

magány 

megosztás 

menekülés 

önbecsülés 

részvét 

szolidaritás 
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Bortermő szőlő 

Vine / Vitis vinifera 

 

Mások szolgálata, tisztelete 

A vezető képességek pozitív, haladást szolgáló felhasználását segíti elő, hogy inkább mások 

szolgálatára, ne pedig a rajtuk való uralkodásra használjuk azt. 

Azoknak a tehetséges, nagy önbizalommal rendelkező tekintélyelvű, egoista, könyörtelen jellemű 

emberek számára ajánlott, akiknek arra van szükségük, hogy mindent irányítsanak, és akik céljaik 

elérése érdekében képesek igencsak könyörtelenek lenni.  

A szőlővirág esszencia az aktív intolerancia hatásos ellenszere. Toleránsabbá, nyitottabbá, 

emberbarátivá tesz, segít az életet élvezni. Csökkenti a túl erős fegyelmet, ellazít, és ezzel minden 

olyan betegség ellen hat, ami elégtelen belső rugalmasság vagy engedékenység miatt alakult ki, pl. 

meszesedés vagy magas vérnyomás. 

A szőlővirág esszencia azoknak is ajánlott, akik vasakarattal rendelkeznek, nem tűrnek ellentmondást. 
Hajlamosak a megfélemlítés eszközét használni, hogy elérjék céljukat. 

Hatására képes meglátni másokban a jót, és nem akar mások felett uralkodni. Bölcs vezető, tanár, 
szülő lehet belőle. 

Nagy előrelépést jelenthet, hogy képessé válhat másoknak megengedni életük szabad irányítását, és 
néha átengedni a vezetést is. Erős akaratú, megbízható, pontosan, hatékonyan dolgozó 
személyiséggé fejlődhet, aki képes gyorsan gondolkozni és dönteni, így a vészhelyzetek esetén is 
kiválóan helytállni, kellő magabiztossággal irányítani. Bölcsen megérti és elfogadja mások 
véleményét, tekintély övezi, önbizalma, célorientáltsága, szilárd akarata inspiráló hatású lesz a 

környezete számára. 
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Szőlővirág esszencia kulcsszavak 

agresszivitás 

akarat 

alázat 

apa 

arrogancia 

autoritás (tekintély) 

bántalmazás 

barátkozás 

befolyás 

csoport 

egoizmus 

fanatizmus 

hatalom 

maszkulin oldal 

maximalizmus 

szakmai karrier 

szolidaritás 

tolerancia 

uralkodás 
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Bükkfa 

Beech / Fagus silvatica 

 
Tolerancia, mások elfogadása 

 

Fejleszti a toleranciát, és a mások iránti érzékenységet. Azoknak hasznos, akik kritikusak, 

kicsinyeskedők, arrogánsak, akik mások felett ítélkeznek, és panaszkodnak másokra anélkül, hogy 

törekednének a miértek megválaszolására. 

Mivel ezek az emberek túlságosan is érzékenyek a környezetükre, mindennek csak a negatív oldalát 
látják meg, és nem toleránsak mások tökéletlenségeivel szemben.  

Azoknak is ajánlhatjuk, akik jót és szépet szeretnének látni maguk körül mindenben, ezért nagyon 
könnyen észreveszik a hibákat, könnyen kritizálnak. 

A bükkfavirág esszencia a tolerancia és intolerancia közötti természetes viszony szere. 

A bükkfavirág esszenciát egyrészt azoknak ajánlhatjuk, akik természetüknél fogva kis toleranciával 
bírnak, ezért mindennel kapcsolatban azonnal elfogadó vagy elutasító álláspontot vesznek fel. 
Másrészt pedig azoknak is ajánljuk, akik soha nem kockáztatják meg, hogy kritizáljanak vagy 
elutasítsanak. Bevált szer az allergiák kezelésében is. 

A bükkfa virágesszencia hatására elfogadóbbá és megértőbbé válik, képes lesz meglátni a jót 
másokban. Véleményét építő jelleggel tudja megfogalmazni, és ezzel nem bánt meg másokat. 

A bükkfa virágesszencia tehát azoknak ajánlható, akik 

• Túlzott kritikai érzéke igen kifejlett, könnyen és gyorsan ítélkezik mások felett, nehezére esik 
elfogadni mások véleményét, vagy pont az ellenkezője igaz rá: mindent elfogad úgy, ahogy 
van még akkor is, ha nem ért vele egyet. 

• Előítéletekkel tele, intolerancia, dogmatikus és pedáns viselkedés jellemzi, sokszor haragos 
és dühös. 

• Ingerlékenysége, türelmetlensége főleg mások szokásaival szemben nyilvánul meg, képtelen 
nyitott maradni.  
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Bükkfa virágesszencia kulcsszavak 

arrogancia 

barátkozás 

bocsánat 

csoport 

ellenérzés 

érzékenység 

ingerlékenység 

ítélet 

keménység 

kommunikáció 

környezet 

kritika 

maximalizmus 

öregedés 

tolerancia 
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Következő alkalommal, a sorozat 37. részében a Bach virágterápiás cseppek közül a csarab, 

cseresznyeszilva, diófa, egynyári szikárka, erdei iszalag és az erdeifenyő esszenciájával 

ismerkedhetsz meg. 

 

Szeretettel kívánok minden jót! 

Ágnes 

 

 


