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Olajfa (Olive) 

Olea europoea 

 
Regenerálódás, vitalitás, megújulás 

Az olajfa esszenciája megnyugtatja a szellemet, erősíti a testet és visszaadja az életkedvet. Azoknak 
hasznos, akik egyfajta testi – lelki kimerültségtől szenvednek, és úgy érzik, erejük fogytán van.  

Gyógyír azok számára is, akik túl sokat adtak önmagukból, és akiknek a küzdelem teljesen kimertette 
energiakészletüket. Ilyen pld. a hosszan tartó betegség, túl sok gond, túlterheltség, kihívások, 
próbatételek. Általános erősítő hatással bír, képes a normális lelki és fizikai teljesítőképesség 
visszaállítására. 

Érdekes és jó tudni, hogy a fizikai erőtlenség akkor mutatkozik meg leginkább, amikor elkezdjük 
alkalmazni ezt az eszenciát és megtapasztaljuk a hatását. Előfordul az is, hogy azt érezzük, hogy 
energiánk gyorsan visszatér, ezért azt gondoljuk, hogy az olajfa eszencia egy „gyorsító”, ami felráz 
minket, és alternatívája lehet az energiaitalnak, vagy egy csésze erős kávénak. 

 
Azonban az olajfa esszencia hatása sok esetben úgy jelentkezik, hogy képesek leszünk pihenni, 
amire nagy szükségünk van.  Előfordulhat, hogy bevesszük az olajfa eszenciát, és átalusszuk az 
egész napot!  – mert erre van szükségünk akkor.  

Az olajfa, ahogy a többi eszencia is érzelmi, szellemi és lelki szinten dolgozik. Bármilyen fizikális 
reakció, nehezen megjósolható az érzelmi harmonizáció során. Ez az esszencia segít minket 
feltöltődni, de a mikéntje az mindenkinél más. 

Az olajfa esszencia hatására regenerálódik a szervezet. Használója észreveszi, hogy hol vannak saját 
energiakészletének határai. Ha szükséges képes lesz pihenni, és élvezni tudja a semmittevést is. 

Az eszencia tehát biztosítja a megfelelő mennyiségű pihenés mellett a töltődést a megterhelő 
időszakok között, segít energiával ellátni a megfáradt, elerőtlenedett embert, új ösztönzést ad az 
élethez. Harmonikus állapotban jól tartalékolja és jól osztja be az energiáit, szükség estén pedig képes 
mozgósítani tartalékait, könnyen regenerálódik. 
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Rezgő nyár (Aspen) 

Populus tremula 

 
Az ismeretlen megértése, elfogadása 

A rezgő nyár esszenciája biztosítja az ismeretlennel való szembenézéshez szükséges bátorságot. 

Ajánlhatjuk olyankor, amikor valaki nem képes kimozdulni a komfortzónájából még akkor sem, amikor 

a megszokott élet már nem kedvező a számára. Fél az újtól, inkább gyötrődik a régiben. 

Ajánlott az ismeretlen eredetű, felszínes, indokolatlan, nem logikus, megmagyarázhatatlan vagy okkult 

eredetű félelmeink kezelésére, egy óriási katasztrófától, rejtett erőktől és hatalomtól való félelem 

megszüntetésére. 

A rezgő nyár esszenciája javasolható az elalvástól való félelem eloszlatására, amikor nem merünk 

elaludni, mert attól félünk, hogy álmunkban történik valami velünk.  

Azok számára is ajánlott, akik valamilyen káros szenvedély, függőség, vagy okkult gyakorlat 

következtében legyengültek, érzékenyebbé váltak. 

Azoknak ajánlott,  

• Akikre alaptalan, meghatározhatatlan félelem, és ok nélküli veszélyérzet jellemző, amelyről 
nem szeret beszélni, túl óvatos. 
 

• Akiket babonaság, balsejtelmek, rossz előérzet gyötör, gyanakvó, szellemektől, kísértetektől 
fél. 
 

• Akik túlzottan érzékenyek a negatív energiákra, rezgésekre, szoronganak 
 

• Akiket megmagyarázhatatlan félelmek, rémálmok kísértenek, éjszaka felébrednek, és 
nehezen vagy egyáltalán nem tudnak visszaaludni. 

 

Az eszencia a tudattalanból feltörő tisztázatlan, vagy alaptalan félelmek és a szorongások feloldását 

segíti. Hatására a félelemet biztonságérzet váltja fel, a láthatatlan világ már nem egy veszélyes, 

fenyegető terep többé. Az eszencia segít, hogy a tudatosság határán maradjunk, mind a külső, mind a 

belső hatásokkal szemben. 
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Sárga bohócvirág (Mimulus) 

Mimulus guttatus 

 

 
Bátorság 

A sárga bohócvirág esszenciája segít abban, hogy szorongás és félelem nélkül feleljünk meg a 

mindennapi élet kihívásainak, és eseményeinek. 

Arra használhatjuk, hogy leküzdjük a mindennapi élet jellegzetes félelmeit. (állatoktól, betegségtől, 

sötéttől, más emberektől való félelem, stb.) 

A visszafogott, félénk, nagyon érzékeny embereknek ajánljuk, és azoknak szintén, akik nem elég 

bátrak, vagy nem hisznek abban, hogy képesek lesznek megbirkózni az élet kihívásaival.  

A bohócvirág esszenciája félénkség esetén a legkiválóbb szer. Csökkenti a valós félelmeket (pl. 

pókoktól, utazástól, magasságtól), erősíti a veszélyek helyes és ésszerű felmérésének 

képességét, és általában bátrabbá tesz. Különösen ajánlott olyan gyermekeknek, akik félnek 

minden új szituációtól. 

A bohócvirág eszencia azoknak segít, akik ismert eredetű félelmektől vagy fóbiáktól szenvednek. A 

félelem oka lehet betegség, a halál, a baleset, a fájdalom, a sötétség, a hideg, a szegénység, más 

emberek, állatok, pókok, a nyilvános szereplés, barátok vagy állás elvesztése, fogászati kezelés, vagy 

bármi más konkrét dolog.  

Azokon segít, akik meg tudják nevezni félelmük forrását. Az ilyen emberek gyakran művészi 

vénával megáldottak, tehetségesek, ugyanakkor szégyenlősek és visszahúzódóak, társaságban 

szótlanok. Néhányan közülük elpirulnak, néha dadognak vagy idegesen nevetnek.  
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Szelídgesztenye (Sweet Chestnut) 

Castanea sativa 

 
Felszabadítás, átalakulás 

 

A szelídgesztenye virágának esszenciája segít saját magunk legyőzésében, az élet nehéz 

pillanatainak átvészelésében, a legnehezebb kihívásokkal való megbirkózásban, amikor kitartásunk 

már fogytán van. 

Rendkívül jó hatású arra, hogy legyőzzük a túlzott szorongást, idegességet, hogy kibillenjünk a teljes 

reményvesztettség állapotából, amikor már úgy tűnik számunkra, hogy a Földön nem létezik más a 

pusztításon, a teljes pusztuláson, nyomoron kívül. 

A szelídgesztenye esszenciája a teljes kétségbeesést oldja fel. Egyfajta lelki „lágyítószer”, ami 

lehetővé teszi a valósággal szembeni, minden tekintetben blokkoló ellenállás és fenntartások 

feladását. Használója elismeri, hogy a krízisben benne rejlik a változás, változtatás lehetősége, annak 

ellenére, hogy a helyzet nem változik mégis képes lesz nyugalommal szemlélni azt. 

A virágzó szelídgesztenye hajtásokból készült eszencia felemel a sötétségből, és elvezet a 
kétségbeeséstől egészen az új reménységig, visszaállítja az alkotókészséget, és aktivizálja a belső 
örömforrást. 

A szelídgesztenye eszencia nem képes csodákra, nem szünteti meg a valós problémákat, viszont 
hozzásegít a bátorság, az állhatatosság és remény újraéledéséhez. 

Hatására még a válságos helyzetekben is bizakodók leszünk és megfelelően ki is használjuk a 
változás adta lehetőségeket. Önálló, erős, a kihívásoktól meg nem futamodó személyiséggé 
válhatunk, aki még a katasztrofális körülmények közepette is bizakodik, és a „Legyen meg a Te 
akaratod” mondatot mély tartalommal tölti meg. 

Hatására felismerjük, hogy a krízisben benne rejlik a változás, változtatás lehetősége, annak ellenére, 

hogy a helyzet nem változik mégis képessé válunk nyugalommal szemlélni azt. 

 

 

 



 
9 

Szelídgesztenye 

kulcsszavak 
bántalmazás 

bátorság 

bizalom 

depresszió 

elengedés 

elhagyatottság 

halál 

magány 

mártír 

spiritualitás 

szív 

 



 
10 

Vadalma (Crab apple) 

Malus pumila 

 
Tisztulás 

A vadalma esszenciája megtisztít, amikor tisztátalanság, undor érzése lesz úrrá rajtunk. Azoknak 

ajánlott, akik úgy érzik (a szó szoros, vagy átvitt értelmében), hogy megfertőződtek, vagy méreganyag 

került a szervezetükbe.  

Helyreállítja értékrendünket, amikor gondolataink jelentéktelen dolgokra összpontosulnak. Megszünteti 

a tisztátalanságokkal, és tökéletlenségekkel kapcsolatos rögeszméinket. 

A helyes önelfogadás kialakítása révén megbocsáthatjuk önmagunknak valamennyi szégyenteljesnek 
hitt hibánkat. A másokra figyelés, a mások szolgálatában megtalált öröm növeli az önértékelést, 
mélyebb, valódi önismerethez, gyógyuláshoz vezet. 

A vadalma eszenciája elménket pozitív irányba tereli, az önelfogadást erősítve visszaállítja a 
fontossági sorrendet, a mások felé fordulást. Felszabadít a kényszeres viselkedéstől és leomlasztja a 
negatív énképünk falait, az életünk rendezett és átlátható lesz. 

A vadalma eszencia tisztító hatással van a testre és a lélekre egyaránt. Annak ajánlott, aki 
tisztátlannak érzi önmagát vagy téves önértékeléstől szenved, megszállottan pedáns háziasszony, 
kényszeresen tisztaságmániás vagy rögeszmésen ragaszkodik jelentéktelen dolgokhoz, 
viselkedésekhez.  

A vadalma esszencia segítséget nyújt azoknak, akikből szégyent és kellemetlen érzést váltanak ki a 
testi tünetek, például a pattanások vagy a váladékok.  

A vadalma esszencia az egyik leggyakrabban használt gyógyírek egyike. Bach doktor a sebek 
tisztítójaként beszélt róla, ami miatt sokan csak a fizikai tisztásra asszociálnak ennek az eszenciának 
a hallatán, mintha ez az egy eszencia kivétel lenne és a fizikai tünetek alapján használnánk. A seb 
jelenthet szellemi vagy lelki sebesülést is. 

Bach doktor azt írja erről az eszenciáról, ha valaki úgy érzi, hogy nem elég tiszta, akkor van 
létjogosultsága a vadalma eszenciának. Tehát mindegy, hogy valójában tiszta-e vagy sem, az érzés a 
lényeg.  
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A következő -  42. - részben a vadgesztenye virága, vadgesztenye rügye, vasfű, vörös vadgesztenye 

és a vörösfenyő esszenciáival fogunk foglalkozni, és ezzel végére is érünk a 38 Bach 

virágesszenciának. 
 

Szeretettel kívánok minden jót! 

Ágnes 

 

 

 

 

 

 


