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Érdeslevelű szil  (Elm) 

Ulmus procera 

 
Erő, védelem, felelősség virága 

A kiegyensúlyozott felelősség érdekében alkalmazzuk. Azoknak a felelősségteljes embereknek 

ajánljuk, akik pillanatnyilag úgy érzik, túl sok a feladatuk, összecsapnak a fejük felett a hullámok. 

Azok számára is hatásos az érdeslevelű szil esszenciája, akik idealizálják a dolgokat, és túlzásba 

viszik a tökéletességre való törekvést. 

Azokra a pillanatokra is ajánljuk, amikor sem hivatásunk, sem elvégzendő feladataink viszonylatában 

nem érezzük magunkat a helyzet magaslatán. 

Nagy, elsősorban pszichés megterhelések idején rendszeresen szedve az érdeslevelű szil 

esszenciája megakadályozza, hogy az ember túlterhelje magát. Csökkenti a lelki stresszt, növeli a 

teljesítőképességet, mivel felszabadítja az emberben lévő tartalék energiákat. 

Azoknak is ajánljuk, akik egyébként jól boldogulnak a mindennapjaikban, képesek hegyeket 

megmozgatni, de most túl sok lett a feladat. Erőtlennek érzik önmagukat. Túl nagy a felelősség, ami 

most nyomja a vállát. 

Hasznos segítség azok számára, akik gyakran érzik magukat stresszesnek és túlterheltnek akár az 

egyszerű feladatoktól is. Úgy érzik, mintha az önbizalmuk átmenetileg elhagyta volna, és inkább 

feladnák a dolgokat. 
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Ernyős madártej (Star of Bethlehem) 

Ornithogalum umbellatum 

 
Béke, vigasz 

Az ernyős madártej esszenciája értékes harmonizáló szer. Egy sokk, trauma, bánat, vagy rossz hír 

után enyhülést és vigaszt hoz. Semlegesíti egy múltbéli, vagy friss sérülés, trauma érzemi, testi, és 

mentális hatásait, beleértve születésünk traumáját is. 

Ez az esszencia elsősorban azoknak ajánlott, akik nehezen teszik túl magukat érzelmileg a múltbéli 

sérüléseiken. Ez az esszencia képes a neurotikus viselkedészavarok leépítésére. Segít elviselni a 

baleset, valamint közelálló személy elvesztése után fellépő sokkélményt. Hatására enyhül a 

trauma, a feldolgozás támogatást nyer, oldódik a páncél, ami miatt képtelen a jelenben élni. Képessé 

válik elviselni a nehéz helyzeteket, az ijesztő élményeket. Meg tudja emészteni az őt érő negatív 

hatásokat, és azokat jól fel is tudja használni a lelki fejlődés érdekében. 

Azoknak is ajánljuk, akiket a viták, veszekedések még sokáig hatásuk alatt tartanak, képtelenek 

feloldódni és elfelejtve az egészet továbblépni. Akkor is hatásos, ha a gyógyulási folyamatot gátolja 

valami, ha nem történik javulás, vagy a felgyógyulást követően már úgy érzi, hogy nem a régi. 

 

 

“Nagy traumákat követően a spiritualitás néha a lelki megküzdés egyedüli, valóban hatékony 

lehetősége. Egy katasztrófa után nem fordíthatod meg a megfordíthatatlant. Tudomásul kell venned 

valamit, ami ellen érzelmileg kétségbeesetten tiltakozol, amit egyszerűen nem akarsz elfogadni.” 

– Prof.Dr. Bagdy Emőke 
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Európai sülzanót (Gorse) 

Ulex europoeus 

 
Remény, akaraterő 

Azért alkalmazzuk, hogy előre haladhassunk, és hogy képesek legyünk megbirkózni a nehézségekkel. 

Azokhoz szól, akik sorozatos kudarcokon, csalódásokon vannak túl, reményvesztettek, beletörődtek a 

dolgokba, csüggedtek. Akik már nem is vágynak arra, hogy javuljon a helyzetük, mivel úgy vélik, 

hogy az semmire sem jó.  

Bár ezek az emberek magukban már minden reményt feladtak, külső segítségre azonban még várnak. 

Egy kis noszogatásra van szükségük, és meg lehet őket győzni arról, hogy még egyszer 

megpróbálják. 

Azoknak javasoljuk, akik feladták a reményt, legyőzöttnek érzik magukat, rezignáltak. A sülzanót 

aktivizálja az élni akarást, segít abban, hogy az ember a csalódások és veszteségek közepette is 

pozitív hozzáállást vehessen fel. Súlyos, reménytelennek tűnő betegségek esetén használata 

kedvező fordulatot hozhat. 

Azoknak lehet hasznos segítség, akik nem látnak kiutat helyzetükből. Lelkileg elfáradtak, 

reménytelenek. Maguk miatt már nem tesznek semmit, mások kedvéért még próbálkoznak, de már 

nem hiszik, hogy jobbra fordul helyzetük. 
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Ezerjófű (Centaury) 

Centaurium umbellatum 

 
Önrendelkezés, a személyiség ereje 

Az ezerjófű segít, hogy saját személyiségünk megnyilvánulhasson. Azoknak a félénk, passzív, 

alkalmazkodó, engedelmes és alázatos embereknek ajánlott, akik másban keresik a személyiség 

erejét, ahelyett, hogy magukban próbálnák azt megtalálni. Mivel félreteszik saját igényeiket, és 

másoknak kívánnak megfelelni, tetszeni, segíteni, ráadásul akaratgyengék is, ezért nem tudnak nemet 

mondani. 

Az ezerjófű növeli a személyiség erejét, serkenti annak tudatát, hogy az ember értékes, és joga van 

az életre. „Felegyenesítő” hatása miatt az alávetett helyzetű emberek gerincproblémáinak kezelésére 

is alkalmas. 

A túlzott mértékű érzékenység abból a nyíltságból és fogékonyságból származik, hogy az emberek 

igényét felismerve, szolgálni és szeretni akarja őket. Feladata pedig nem más, mint saját igényeinek 

szem előtt tartásával saját akaratát megerősítve, mások támogatása, szolgálata. 

Az eszencia megerősíti az önrendelkezést, új energiával és életerővel tölt el, megszabadít a helytelen, 

károsító, túlzottan fojtogató kötelesség érzetétől, de ezt az őszinte szolgálás vágyának megtartásával 

teszi. 

“Az életben vannak olyan helyzetek, amelyeket csak bizonyos keménységgel lehet elintézni. Sokszor 

attól való félelmünkben, hogy kicsit kemények leszünk, és ezzel fájdalmat okozunk, elodázzuk a 

döntést, és ezzel olyan súlyosabb helyzetet növelünk fel, amelyet már valóban csak kegyetlenül lehet 

megoldani. Elhalasztjuk a kisebb feszültségek vállalását, addig, amíg elkerülhetetlen lesz egy sokkal 

nagyobb feszültség kényszerű átélése.” – Popper Péter 
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Fehérfűz (Wilow) 

Salix vitellina 

 
Felelősségeink elfogadása, felvállalása 

A fehér fűz esszencia lehetővé teszi, hogy minden helyzetben tudatosítsuk felelősségünket. Serkenti a 

gondolat teremtő erejének felismerését. Segít legyőzni a rosszallást, keserűséget, neheztelést. 

Azoknak ajánlott, akik önmagukat sajnálják, akik megalázottnak és elégedetlennek érzik magukat. 

Abban segít minket, hogy uraljuk, és irányítsuk életünket, ahelyett, hogy áldozatnak éreznénk 

magunkat. 

Azoknak hasznos, akik gyakran érzik magukat a sors, vagy más emberek áldozatának. Haragszanak, 
mert szerintük igazságtalanul bánik velük a sors, úgy érzik, jobb sorsot érdemelnének. Keserűségük, 
negatív elutasítottság érzésük, sértődöttségük, csalódottságuk megmérgezi életüket. 

Ezek az emberek nem akarnak változni, mivel nem ismerik be saját negatív hozzáállásukat, a 
dolgoknak csak a rossz oldalát látják. 
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Forrásvíz (Rock water) 

 
Nagylelkűség, megértés 

Bár nem virágesszencia, bármilyen furcsának is tűnik, Dr.Bach a forrásvizet is felvette esszenciái 

közé. Ajánlásában ezt írta róla: 

„Azoknak, akiknek az életfelfogása túlságosan szigorú. Megtagadják maguktól az élet kellemes 

dolgainak élvezetét, mivel úgy vélik, nem egyeztethető össze elveikkel. Keményen kormányozzák 

önmagukat. Bármit megtesznek, amiről úgy gondolják, hogy egészségüket, erejüket, aktivitásukat 

szolgálja. Remélik, hogy életükkel példát mutathatnak másoknak, akik az ő elképzeléseiket követik 

majd, s ezáltal jobb emberekké válnak.” 

Jellemző tünetek: 

• Szigorú erkölcsi elvei vannak, de ezeket csak önmagára nézve tartja kötelezőnek. 

• Tökéletességre törekvés, magas követelmények önmagával szemben, erős önkritika 

• Állandó küzdelem a „kísértések” ellen 

• vágy arra, hogy példakép legyen 

• Erős, áthághatatlan szabályok, aszkézis-hajlam (testi szükségletek elhanyagolása) 

• Gyakran használ általános alanyt („az ember…”) 

• Rugalmatlan, merev gondolkodás és cselekvés 

A Forrásvíz a túlzott, dogmatikus önfegyelem és önmegtagadás elleni szer. Nyitottabbá tesz a saját 
érzések irányában, fokozza az önelfogadást, serkenti a szellemi mozgékonyságot és az életigenlést, 
táplálja az építő életörömöt. Leépíti a túlzott szigorúságot, dogmatizmust. A helyes, és kimért 
fegyelem megtapasztalását segíti elő. 

Annak ajánljuk, aki erős morális érzékkel, önkritikával rendelkezik, ezt azonban túlzásba viszi. Nem 
fogadja el a világ (és saját) tökéletlenségét, nagyfokú – gyakran önkínzó – önfegyelmet kényszerít 
magára. Nem élvezi az élet örömeit, mert nem tartja helyénvalónak.  
Fontos számára, hogy példát mutasson másoknak, de akaratát, elveit nem kényszeríti rájuk.  
 
Annak is hasznos, aki gyakran nyomja el testi szükségleteit (önként vagy a körülmények kényszere 
miatt). A túlzott önfegyelem miatt kialakult izomgörcsök, ízületi merevségek (Bechterew kór), 
érelmeszesedés, kőképződés, (epe, vese).  
A drogrehabilitáció meghatározott fázisában. 

Várható eredmény a fogyasztásával: Erős morális érzékkel, önkritikával rendelkező, de mind 
önmagával, mind másokkal szemben toleráns személyiség. Amellett, hogy kitart elvei mellett, és 
töretlenül halad (morális) célja felé, képes élvezni az élet örömeit, rugalmas, nyitott, derűt sugárzó, így 
akaratán kívül válik példaképpé. 
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A következő -  39. - részben a gyepűrózsa, gyertyán, jerikói lonc, kék gyökér, keserű tárnics, és a 

kocsányos tölgyfa esszenciáival fogunk foglalkozni. 

 

Szeretettel kívánok minden jót! 

Ágnes 

 

 

 

 


