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Csarab (Hanga) 

Heather / Calluna vulgaris 

 
Nyugalom, odafigyelés, meghallgatás 

A csarab – nevezik hangafűnek is – az identitás virága, esszenciája abban segít, hogy 

meghallgassunk másokat. Fejleszti a mások iránti érdeklődést, a gondoskodás képességét. Azoknak 

ajánlhatjuk, akiket kizárólag saját életük, és saját problémáik érdekelnek.  

Ezek az emberek általában sokat beszélnek, amihez állandó hallgatóságra van szükségük, 
ugyanakkor félénkek, és nem mutatnak túlságosan nagy érdeklődést az őket körülvevő emberek iránt, 
és akik nem képesek mások meghallgatására.  

Túlzott kritikai érzéke igen kifejlett az ilyen embernek, könnyen és gyorsan ítélkezik mások felett, 
nehezére esik elfogadni mások véleményét, vagy pont az ellenkezője igaz rá, és mindent elfogad úgy, 
ahogy van. 

Előítéletekkel telített, intolerancia, dogmatikus és pedáns viselkedés jellemzi, sokszor haragos és 
dühös. Ingerlékenysége, türelmetlensége főleg mások szokásaival szemben nyilvánul meg, képtelen 
nyitott maradni és elfogadni, hogy az emberek különfélék.  

A csarab virágesszencia azoknak is hasznos, akik boldogtalanok, egyedül érzik magukat, és akiknek 

állandóan mások figyelmére és rokonszenvére van szükségük, szeretik, ha a figyelem központjában 

vannak. Ezért mindent megtesznek azért, hogy magukra vonják a figyelmet. Nehezen viselik az 

egyedüllétet és a magányos perceket. 

A csarab virágesszencia hatására képes lesz másokat meghallgatni, megjelenik az értő figyelem. 
Együttérzően képes belehelyezkedni mások helyzetébe, nem jelent számára problémát, ha nem ő áll 
a figyelem középpontjában. Segíti a természetes önértékelés kialakulását, és a kisebbrendűségi érzés 
lebontását. 
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Cseresznyeszilva 

Cherry Plum / Prunus cerasiferus 

 
Mentális nyugalom, a lélek békéje 

A kontroll elvesztésétől való félelem jellemzi azt a személyt, akinek ajánljuk a cseresznyeszilva 

virágesszenciát. Hatásos reményvesztettség, a megőrüléstől való félelem, az önkontroll elvesztése, 

ellenőrizhetetlen impulzusok, mániás félelmek, öngyilkossági hajlam, hallucinációk, ellenőrizhetetlen 

dühkitörések ellenszereként ajánljuk. 

A szokásos vérmérseklettel ellentétes, erőszakos, és romboló impulzusok megjelenése ellen 

alkalmazzuk. Ilyenkor az idegösszeomlás szélén azon küzd a beteg, hogy megőrizze önuralmát és 

attól tarthatunk, hogy kárt tesz önmagában, vagy másokban. 

A cseresznyeszilva virágesszencia pszichés túlfeszítettség állapotában képes a belső 

feszültség csökkentésére. Nagyon hasznos minden olyan esetben, amikor valaki azt érzi, hogy 

tudati kontrollja csődöt mondhat, és nem képes többé uralni az érzéseit. 

A cseresznyeszilva virágesszencia tehát azoknak való, akik félnek, hogy nem képesek uralkodni 
viselkedésükön. Mélyen el vannak keseredve és félnek, hogy elvesztik a józan eszüket. Az esszenciát 
akkor ajánlott bevenni, amikor úgy érzi, hogy majd felrobban, nehezére esik az ellazulás, és attól tart, 
hogy túl heves reakciói lesznek. Előfordul, hogy családja vagy barátai körében igazságtalanul és 
hisztérikusan viselkedik, dührohamokat zúdít másokra. A hisztis gyerekek számára is jól bevált 
szer. 

Ez az állapot egyáltalán nem olyan szélsőséges és nem is különleges. Sokkal gyakoribb, mint 
gondolnánk, és nincs benne semmi szégyellni való. 

A cseresznyeszilva eszencia segít a kontroll elvesztésének félelmét feloldani, vagy már az 
éppen elvesztett ellenőrzést újra helyreállítani. Hatására érzelmeit megfelelően kifejező, problémáit 
nyugodtan, higgadtan megoldó személyiségé válhat, aki nem fél érzéseinek kimutatásától. 
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Diófa 

Walnut / Juglans regia 

 
A múlthoz fűző kötelékek felszabadítása, védelem 

A fejlődés célja a belső stabilitás és az egyensúly megteremtése által szilárdan ellenállni a külső 
zavaró befolyásoknak. Arra is szükség van, hogy képesek legyünk testi, lelki és szellemi szinten 
egyaránt az állandóság és egyensúly megtartására. A diófa esszencia belsőleg minden befolyástól 
szabaddá tesz, és a belső elhivatottság uralkodó érzésével feltöltekezve többé már nem léteznek 
akadályok. 

A diófa esszencia segít megszabadulni a múlt kötelékeitől, a fejlődésünket lefékező régi mentális 
sémáktól, és környezetünk hatásától. Azok számára ajánljuk, akiknek védekezniük kell a külső 
hatások ellen, főként a nagy változások, és az átmeneti időszakok idején, amikor az élet alapvető 
dolgai kérdőjeleződnek meg. 

Azoknak ajánljuk, akik befolyásolható, ingatag, bizonytalanok, bár tudják, mit akarnak tenni, de 
mégsem valósítják meg azokat. Őket a régi szokásaik gátolják az elhatározások megvalósításában, 
sokat halogatnak, képtelenek megtenni dolgokat. 

Azoknak is hasznos segítség, akik nagyon érzékenyek a külső behatásokra, így nehezen viselik az 
új élethelyzeteket (új iskola, új munkahely, pubertás, klimax), ilyenkor elvesztik önbizalmukat, így 
kevésbé képesek alkalmazkodni az új helyzethez. 

Azoknak gyógyír, akiknek különböző eszményeik és törekvéseik vannak az életben, amelyeket 
megvalósít, de néhány alkalommal mások lelkesedése, hite vagy erős véleménye kísértésbe viheti, és 
felhagy saját ötleteivel, céljaival és munkájával. 
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Egynyári szikárka 

Scleranthus annuus 

 
Egyensúly, stabilitás és elszántság 

Az egynyári szikárka az egyik legnehezebben észrevehető növény a vadonban, mert még akkor is 
nehezen észrevehető, amikor virágzik. Virága zöld és nincsenek igazi szirmai így nem hívja fel 
magára a figyelmet. Bach doktor úgy látta jónak, hogy a határozatlanság kezelésére használja ezt a 
növényt. 

Az egynyári szikárka a határozatlanság és a szélsőséges lelkiállapot változások gyógyszere. 
Csökkenti a csapongást és a szellemi szétszórtságot. Javítja a döntéshozatali és koncentrációs 
képességet. 

Segít abban, hogy döntéseinket világosan, elszántan hozzuk meg. Elhozza számunkra az egyensúlyt 
főleg akkor, ha állandóan két pólus, oldal között örlődünk. Azokhoz szól, akik nem állhatatosak, és 
képtelenek két lehetőség közül az egyik mellett dönteni. Ők nem tiszteletet parancsoló alkatok, 
hajlamosak tétovázni, idegeskedni, és akik mindig másképp viselkednek. Sokat szenvednek attól, 
hogy két dolog között képtelenek dönteni, hol az egyik látszik jobbnak, hol a másik. Általában csendes 
emberek, a nehézségüket egyedül viselik, mert nem akarják másokkal megbeszélni. 

Hajlamosak változó tünetekre, múló fájdalmakra, egyensúlyi zavarokra, és közlekedési fóbiában is 
szenvedhetnek.  

Az egynyári szikárka szedésének a célja, hogy jobban meghalljuk belső hangunkat, hogy valójában 
mit is akarunk és képesek leszünk egyszerűen, határozottan, hezitálás nélkül dönteni. 
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Erdei iszalag 

Clematis vitalba 

 
Jelenlét, tolerancia, realitás 

Fejleszti a jellem iránti érdeklődést, megkönnyíti a mindennapi élet dolgaival szemben érzett 
felelősségérzet felvállalását és beindítja a kreativitást. 

Azok számára ajánlott, akik a jövőben élnek, nem képesek koncentrálni, néha még vitalitás híján is 
vannak. Azoknak, akik a fellegekben járnak, és nem állnak két lábbal a földön. Akik gyakran 
elbambulnak, romantikusak, képzelgők, nem figyelnek arra, mit mások mondanak, nem jó megfigyelők 
és nem túl realisták.  

Az erdei iszalag azoknak lehet hasznos segítség, akik álmodoznak, nem teljesen éberek, és nem 
érdeklődnek az aktuális dolgok iránt. Az iszalag a valósággal való egészséges viszonyt segíti, és 
az általános figyelmetlenség vagy álmosság esetén is hasznos lehet. 

Olyan vágyakozóknak ajánljuk, akik ölbe tett kézzel arra várnak, hogy majd valamikor megvalósulnak 
álmaik. Ezért a jelenben kevésbé vesznek rész, keveset tesznek ténylegesen azért, hogy valóra 
váltsák vágyaikat. Az erdei iszalag virágesszencia hatására képessé válik reálisan látni a világot, 
lépéseket tesz azért, hogy céljait elérje, mert rájön, hogy azokat most kell megalapozni, és most kell 
tenni értük. 

Segít azoknak, akiknek 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. 

Hasznos azoknak, akik előítéletekkel teltek, intolerancia, dogmatikus és pedáns viselkedés jellemzi 
őket, sokszor haragosak és dühösek. Ingerlékenységük, türelmetlenségük főleg mások szokásaival 
szemben nyilvánul meg, képtelenek nyitottak maradni. 
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Erdei fenyő / Pine 

Pinus sylvestris 

 
Elfogadás, megbánás, megértés 

Az erdeifenyő esszenciát arra használhatjuk, hogy jelen lehessünk a pillanatokban, és 
felelősségteljesen élhessük meg azokat. 

Segít megszabadulni attól, hogy mindent uralni, ellenőrizni akarjunk.  

Az erdei fenyő esszencia azokhoz szól, akiket nyomasztanak saját kötelezettségeik, 
kötelességtudatuk.  

Az erdeifenyő kulcsszava a bűntudat, ezért azoknak is ajánljuk, akik bűntudatot éreznek, és azzal 
vádolják magukat, hogy többre is képesek lennének. Úgy érzik nem érdemlik még a jót, nem 
érdemesek mások szeretetére. A történtek miatt hátra sorolják és érdemtelennek érzik magukat az 
elismerésre. 

Enyhíti a lelkiismeretfurdalást, és a kényszeres tökéletességvágyat is. Segíti az önelfogadást, az 
ember önmaga irányába érzett felelősségét és a szellemi függetlenséget. Serkenti a természetes és 
„bűntelen” életöröm képességét, és sokszor eltünteti az erkölcsi hátterű szexuális problémákat is. 

 

Azoknak ajánljuk, akik  

• Értéktelennek érzik magukat, bűntudattól szenvednek 
 

• Kényszeres tökéletességvágy, lelkiismeret furdalás gyötri, különösen akkor, ha nem tudja 
teljesíteni önmaga túl magas elvárásait 
 

• Önelutasítás, önbüntetés jellemzi, állandóan kritizálja magát, képtelen elnéző lenni saját 
magával szemben, még ha sikert ér el, akkor is hibáztatja magát, elégedetlenkedik. 
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*** 
Következő alkalommal, a sorozat 39. részében a Bach terápiás cseppek közül az érdeslevelű szil, 

ernyős madártej, európai sülzanót, ezerjófű, fehérfűz és a forrásvíz esszenciájával ismerkedhetsz 

meg. 

 

Szeretettel kívánok minden jót! 

Ágnes 

 

 

 

 

 


