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Közönséges párlófű / 

apróbojtorján (Agrimony) 

Agrimonia eupatoria 

 
Belső öröm, saját magunk elfogadása, őszinteség 

A párlófű, más néven apróbojtorján esszenciát azért alkalmazzuk, hogy olyannak fogadjuk el 

magunkat, amilyenek vagyunk, és hogy merjük magunkat nyíltan kifejezni.  Azok számára ajánlott, 

akik elrejtik valódi érzelmeiket mások elől. A nyugodtság, barátkozó természet, és derűs felszín 

látszata mögött ezek az emberek a lelkük mélyén aggodalmaskodók, gondterheltek, és nyugtalanok. 

Gondtalanság, és vidámság álarca mögé rejtik idegességüket, szorongásukat, és belső 

gyötrődéseiket. 

Ezek az emberek soha nem panaszkodnak, sohasem veszekednek, és általában a nyugalmat keresik. 

Tagadják, hogy bármi problémájuk lenne, mindig aktívak, tevékenyek, csak hogy ne kelljen túl sokat 

gondolkodniuk. 

Segít legyőzni a problémák elkendőzésének vagy elkerülésének szokását, és felébreszti a 

becsületesség vágyát. Nyitottabbá és lazábbá tesz, ugyanakkor a konfliktusok vállalását is erősíti. 
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Közönséges párlófű kulcsszavak 
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Magyal (Holly) 

Ilex aquifolium 

 
Szeretet, szerelem, belső harmónia 

A magyal esszenciája elősegíti a szív tisztaságát. Minden rendkívül negatív, szeretettel ellentétes 

állapotra javasolt. Ajánljuk düh, féltékenység, irigység, gyanakvás, bosszú, megvetés és harag ellen. 

Azoknak ajánlott, akik frusztráltak, akiket szenvedélyes gyűlölet, vagy féltékenység béklyóz meg, és 

akik úgy érzik, el vannak szigetelve másoktól. 

A magyal az összeférhetetlen, keményszívű, néha esetleg kegyetlen, vagy durva emberek gyógyíre. 

Az ilyen emberek belül szenvednek – sokszor indokolatlanul. Nehezen költözik a szívükbe szeretet, 

könnyen dühbe gurulnak. A gyűlölet, az irigység és a féltékenység tölti ki gondolataikat. Tudtukon 

kívül bizonytalanságtól szenvednek, ezért gyanakvók, és támadóan viselkednek. Nem tudnak szeretni, 

szinte csak haragot éreznek embertársaik iránt. Sokszor bosszúállók és kárörvendők. 

A gyűlölet eredményezi a bizonytalanságot, ami arra késztet, hogy harcoljunk mindazért, ami a mienk. 

Gyanakvóvá válhatunk, félreérthetjük mások szándékait, vagy dühbe gurulunk és zsörtölődünk. 

Megbántva érezzük magunkat, amit vissza is akarunk adni a másiknak, bosszúvágyat érzünk, 

rosszakaratúak vagyunk.  

A magyal a negatív érzelmek elleni szer. Csökkenti az agressziót, az ingerlékenységet, a haragot, 

a dühöt. Barátságosabbá, kompromisszumra késszé, béketűrővé tesz. Természetesen nem képes a 

haragot vagy gyűlöletet egyszerűen az ellenkezőjére változtatni, ehhez a mi tudatos munkánkra van 

szükség. 

“Legnagyobb ellenségünk a harag. De nem az, amelyik másoknak a szívéből ront reánk. Az ellen 

védekezhetünk. Hanem a magunk haragja a legádázabb ellenségünk.” – Gárdonyi Géza 
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Mezei katáng (Chicory) 

Cichorium intybus 

 
Feltétlen szeretet 

A katáng esszenciája fejleszti a viszonzás elvárása nélküli, önzetlen szeretetre való képességet. Azok 
számára hatásos, akik nagyon is képesek szeretetre, de túlságosan is birtokolni akarják a másikat, 
akiknek arra van szükségük, hogy ellenőrizzék és irányítsák az őket körülvevő embereket. 
 
Ezek az emberek sírósak, könnyedén felbosszantják önmagukat, utálnak egyedül lenni. Arra van 
szükségük, hogy szeretteiket a közelükben tudhassák azért, felügyeljék cselekedetüket, és 
ellenőrizzék őket. 
 
Azoknak ajánlhatjuk, akik befolyásolni akarják mások életét, ehhez sok eszközt bevetnek. Jellemzően 
az érzelmi húrokat pengetik, és ezekkel érik el céljaikat. 
 
A katáng esszenciáját olyan gyermekeknek is ajánljuk, akik állandó odafigyelést igényelnek. 
 
A katáng a valódi szeretet szere. Segít megtisztítani az emberi kapcsolatokat a kóros egoizmustól, 
érzelmi függőségtől, a zsarolástól és az önsajnálattól. Egyben kialakítja az érzelmekkel teli, mégis 
szabadon engedő szeretet képességét. Fontos szer párkapcsolatokban, és gyermek-szülő 
kötődések esetén is. 

 
A katáng esszenciájára tehát azoknak van szükségük, akik túlzottan birtokolni akarnak másokat, 
túlzott törődésük mögött önzőségük bújik meg, és ez mások számára terhes. Az ilyen erős akaratú 
ember elvárja, hogy igazodjanak elképzeléseihez, mindenbe beleszól és nyaggat másokat. Nem tud 
úgy adni, hogy ne várna valamit cserébe. Az egyedüllét kellemetlen érzéssel tölti el. Ezért állandóan 
figyel és szolgál másokat. 
 
Tipikus viselkedés szülők esetében, hogy felnőtt gyermekeik életét is irányítják. Noha erős 
emberek, tele vannak önsajnálattal és könnyen megsértődnek. Néha betegséget színlelnek, csak 
hogy figyelmet vívjanak ki maguknak. Erre példa az a szülő, aki szívfájdalmakra panaszkodik, amikor 
nagylánya el akar költözni otthonról. Gyakran bőbeszédűek, határozott nézetekkel rendelkeznek és 
mindig készen állnak a vitára. 
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Molyhos napvirág ( Rock Rose) 

Helianthemum nummularium 

 
Bátorság, hit 

A napvirág esszenciája javasolt szélsőséges vészhelyzetben, hirtelen betegségek, balesetek esetén, 

vagy kiélezett krízishelyzetben.  

Bach doktor önmaga is többször átfogalmazta ennek az eszenciának a leírását. A napvirág az első 12 

eszencia egyike, amit felfedezett. Akkor még úgy gondolta, hogy ez az első tizenkét esszencia egy -

egy személyiségtípust jelöl. Ahogy egyre több eszenciára talált rá, addigi elképzelése, - hogy az első 

tizenkettő a személyiség típusokat jelöli - megdőlni látszott, amire a napvirág végső meghatározása a 

legjobb példa. A „napvirág állapotot” valami alkalomszerűen váltja ki, hangulat alapú, és nem 

kapcsolódik egy speciális személyiségvonáshoz. Ilyenkor az ember félelme egy alapvető 

válaszreakció, amit mindannyian érezhetünk bizonyos helyzetekben. Ez a félelem nem a 

személyiségünk része. Hasznos, ha mindig tartunk magunknál napvirág esszenciát. 

A kétségbeesés, pánik, halálfélelem és az önkontroll elvesztése ellen hatásos. Ha retteg valami miatt, 

a rémülettől kővé dermed, képtelen reagálni. Segít a saját magunkon történő felülemelkedésben. 

A gyermekeknél gyakori rémálmoktól való félelem kezelésére is ajánlott. 

Olyan emberek azonnali kezelésére is ajánlott, akik egy balesetet vagy komoly veszélyt éltek át, vagy 

szemtanúi voltak egy szörnyűségnek. Akkor van rá szükség, ha valós fenyegetés áll fenn, például 

természeti katasztrófa, hirtelen betegség, esetleg rablás történik és ez a tehetetlenség érzését és 

rettegést vált ki. Ilyesfajta félelem rémálmok nyomán is felléphet. A félelem állapota rövid ideig tart és 

konkrét krízishelyzet váltja ki 

A napvirág esszenciája az összetett elsősegély cseppek egyik gyakori alkotóeleme, mivel pánik 

esetén nyugalmat, higgadtságot, lélekjelenlétet, bátorságot és hidegvért ad. Hasznos balesetek 

vagy hirtelen jött erős behatások esetén, mivel feloldja a – lelki vagy fizikai – blokkot, és visszaállítja a 

normális szellemi és vegetatív működést. 

 „A vészhelyzetek gyógyíre azokban az esetekben, amikor nincs esélye már a reménynek sem. Súlyos 

baleset, hirtelen betegség, vagy amikor a páciens nagyon ijedt és rémült, vagy ha az állapota olyan 

súlyos, hogy nagy félelmet okoz a körülötte levőkben. Ha a páciens eszméletlen az ajkát meg lehet 

nedvesíteni ezzel a gyógyírrel.” – Dr. Edward Bach 
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Mustár (Mustard) 

Sinapis arvensis 

 
Szellem világossága, hit 

A mustár virágának esszenciája hitet, bátorságot, és békét ad az előrehaladáshoz, és a lelkünket 

elárasztó sötétségen való felülkerekedéshez. 

A jelen eseményeitől és a személyesen megélt dolgoktól látszólag függetlenül megjelenő depresszió, 

melankólia, szomorúság ellen ajánlott. 

Segít megbékélnünk a múlt megoldatlan, rejtett momentumaival, részleteivel. A mániás – depressziós 

tünetcsoport ellen is hatásos. 

Arra a fajta rossz kedvre való, amikor nem tudjuk megmondani, hogy mi okozza. Ez az állapot, ahogy 
jött a semmiből, úgy múlik el.  A lehangoltság igen erős lehet, olyan, mint egy nyirkos, mindent elborító 
köd. Az egészséges jókedvet messzire űzi. Teljesen hatalmába keríti a melankólia, nem tudja lerázni 
magáról a borút, rátelepszik az emberre, mint egy nagy fekete felhő, aztán később, ahogy jön, úgy el 
is múlik. Néha újra és újra visszatér, periodikusan, kapcsolódhat a menstruáció előtti feszültséghez 
vagy a szezonális depresszív állapothoz is, vagy más egyéb mentális állapotokhoz.  Azonban nem 
mondhatjuk egyértelműen, hogy a mustár ezeknek az állapotoknak a esszenciája, de gyakran jelenhet 
meg az az érzés, hogy nincs okunk a szomorúságra, de mégis levertek vagyunk. 

Valójában, bárki kerülhet ebbe az állapotba és ilyenkor gyakran elhangzik az a mondat, hogy: 
„Mindenem megvan, amit szeretnék, ezért nem értem, hogy mi bajom van!” Ilyenkor az egészségünk 
rendben van, örömmel végezzük a munkánkat, kényelmes körülmények között vagyunk, van baráti 
társaságunk, jók az emberi kapcsolataink, és nincs semmi, ami a kedvünket szeghetné. És mégis 
rossz hangulatba kerülünk. Nincs magyarázat. Még, ha van is valós oka (kívülről talán más ezt jobban 
meglátja, mint mi magunk), de mi úgy gondoljuk, hogy nincs okunk arra, hogy rosszkedvűek legyünk, 
akkor ez a helyzet a mustár eszencia választását indokolja.  

Segíthet a hirtelen fellépő borúlátáson, a semmiből feltörő indokolatlan rosszkedven. 

 

„Azoknak, akik búskomorságra, vagy akár kétségbeesésre hajlamosak, mintha egy hideg, sötét felhő 

árnyékolná be őket, és eltakarná előlük a fényt és az élet örömeit. Nem lehet megindokolni vagy 

megmagyarázni ezeket a rohamokat. Ilyen körülmények között szinte lehetetlen boldognak vagy 

jókedvűnek lenni.” – Dr. Edward Bach 
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Nebáncsvirág (Impatiens) 

Impatiens glandulifera 

 
Gyengédség, türelem, bűnbocsánat 

A nebáncsvirág esszenciája segít kialakítani a mindennapok harmonikus ritmusát. A türelmetlenség, 

az ingerlékenység, az idegfeszültség, és a túlterheltség megszüntetésére használható. 

Azok számára ajánljuk, akik mindig sietnek, akik aktívan, tevékenyen élnek, és nem viselik el a 

megszorításokat, korlátokat. Mások lassúságát kritizáló, az első benyomás hatására hirtelen cselekvő, 

gyorsan elmúló indulatkitörésekkel megáldott természetű embereknek is hatásos. 

A nebáncsvirág türelmet, megfontoltságot, körültekintést, alaposságot ad. 

A nebáncsvirág esszencia olyan embereknek való, akik könnyen felidegesítik magukat. 
Türelmetlenek, mindent azonnal akarnak. Gyorsan cselekszenek, gondolkodnak és beszélnek. 
Általában jó képességű és hatékony emberek, de bosszantják őket a náluk lassabb munkatársak, 
ezért szívesebben dolgoznak egyedül. Függetlenek, utálják az időpocsékolást, és gyakran előfordul, 
hogy befejezik a mások által megkezdett mondatot. Lobbanékonyak, de hamar kidühöngik magukat. 
Szinte örökmozgók, kapkodásuk akár balesetveszélyes is lehet. Ha betegek, nyughatatlanok és 
türelmetlenek. 

Bach doktor olyan jól meghatározta ezt az eszenciát, hogy nehéz hozzátenni vagy kibővíteni. 
Mindegyik eszencia egy-egy emberi természet aspektusa, vannak, amelyek nagyon jellemzők, és 
vannak olyanok, amelyek kevésbé felismerhetők. Az előbbi csoporthoz tartozik a „nebáncsvirág” 
típusú ember. Biztosan találkoztunk mindannyian már vele, vagy legalább olyannal, aki ebben az 
állapotban volt. Ez egy nagyon általános érzelem, amelyet időről időre megtapasztalunk mindannyian. 

Az ilyen emberre jellemző viselkedés igencsak fárasztó lehet a körülötte élőknek és megnehezíti a 
vele való együtt élést. Van, aki azt érzi, hogy állandóan résen van, ha egymással van dolguk, vagy fel 
kell venniük az ilyen típusú ember ritmusát, vagy rájuk ragad az izgatottság, feszültek lesznek és 

ingerültek. 

Ezek az emberek általában intelligensek, jól használják az eszüket, és gyorsan forognak a 
gondolataik, azonnal reagálnak és cselekszenek. Ez egyrészről lehet nagyon jó tulajdonság, 
másrészről pedig meggondolatlan, elhamarkodott döntéshozatalhoz is vezethet. 

Ingerültté válnak mások hibái vagy fogyatékosságai miatt, amit gyors észjárásuk okoz és az, hogy 
hajlamosak mindent a maguk szemszögéből látni. 
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Nebáncsvirág kulcsszavak 
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A következő -  41. - részben az olajfa, rezgő nyárfa, sárga bohócvirág, szelídgesztenye, és a vadalma 

esszenciáival fogunk foglalkozni. 
 

Szeretettel kívánok minden jót! 

Ágnes 

 

 

 

 


