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Vadgesztenye (White chestnut) 

Aesculus hippocastanum 
 

 
Mentális világosság, lelki nyugalom 

A vadgesztenye fehér virágának esszenciája lecsillapítja az elmét, elősegíti a koncentrációt, és 
fejleszti a kreatív és intuitív képességeket. A vadgesztenyét a tiszta gondolatok szerének is nevezik. 
Megszabadítja az elmét a kínzó elképzelésektől, segít a negatív gondolkodás ördögi köreiből való 
kiszabadulásban. Segíti a koncentrációs képességet, rendezi a gondolatokat. 

Hatásos az elme elkalandozásának, és a visszatérő terméketlen gondolatoknak a megszüntetésére. 
Állandóan jár az agyuk, ami megnehezíti az összpontosítást. Rágódnak problémákon, képtelenek 
kikapcsolni Olyan tevékenységek esetében is javasolhatjuk, amelyek gátolják a belső derűt.  

A fehér virágú vadgesztenye eszenciája a nem kívánt gondolatokra, a belső gondolati vitákra való, 
amelyek megakadályozzák a koncentrációt és az éppen aktuális feladatra való fókuszálást.  

Az ebben az állapotban lévő ember nem tud elszakadni valamilyen emléktől, esetleg egy vita érveitől 
és újra meg újra végig pörgeti képzeletében ugyanazt a jelenetet. Úgy tódulnak elő a rossz emlékek, 
mint amikor a lemezen megakad a tű, csak körbe-körbe járnak a gondolatok, nincs nyugvópont. 
Nehezére esik összpontosítania napközben, este pedig nem tud elaludni. Szórakozottnak, 
figyelmetlennek tűnhet, néha elfelejt válaszolni, ha kérdezik. 

Az egyik leggyakrabban használt szer, ami a hangulati eszenciák közé tartozik, és nem a típus 
gyógyírekhez, ebben a lelkiállapotban a szenvedés inkább átmeneti, mint személyiségjegy. 

Az agy tevékenységének lenyugtatása által a kínzó gondolatok nem tudnak elhatalmasodni rajtunk. 
Az erények közül a megkülönböztető képességet érdemes fejleszteni, ezáltal az ember képes 
felismerni azokat a gondolatokat, amelyek már nem segítik a probléma megoldásában. Ezeket aztán 
el kell ereszteni, túl kell lépni rajtuk, így válhatunk képessé tisztán, világosan gondolkodni, az 
elménket lecsendesíteni. 
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Vadgesztenye rügye (Chestnut bud) 

Aesculus hippocastanum 

 
Megértés, figyelem 

 

A vadgesztenye rügyének esszenciája a múltbéli tapasztalatokból való tanulást segíti elő. Azoknak 

hasznos, akik a gyenge megfigyelőképességük, figyelmetlenségük, vagy közömbösségük miatt nem 

tanulnak a tapasztalatokból, és újra, és újra ugyanazokat a hibákat követik el. 

Azoknak az embereknek ajánljuk, akik állandóan visszatérő, hasonló helyzeteket élnek meg, és ezek 

során ugyanúgy viselkednek.  

A figyelmetlen, ügyetlen, és nemtörődöm karaktereknek ajánljuk ezt az esszenciát, valamint azoknak, 

akik lassan tanulnak, és akik gyermekkorukban kicsit elmaradottaknak tűnhettek a társaikhoz képest. 

Azoknak is ajánlhatjuk a vadgesztenye rügyének esszenciáját, akik gondolataikban a cselekedeteiknél 

már jóval előrébb járnak, nehezen koncentrálnak, lassan tanulnak. 

Ezeknek az embereknek a feladata megtalálni a nyugalmat, az élet leckéinek mélyebb megértése 
által. Fontos, hogy fogékonnyá váljanak a dolgok tisztázására és a tanulságok levonására. 

A vadgesztenyerügy eszencia a felfogóképesség és a belső bölcsesség növekedéséhez segít hozzá. 
Pozitív állapotot hoz létre, amit jó koncentrációs és kombinációs készség, valamint nagy 
teljesítőképesség jellemez.  

Alkalmazója folyamatosan tanul hibáidból, időt és energiát nem sajnálva igyekszik gyarapítani tudását, 
mindent kielemezve és levonva a megfelelő következtetéseket. Előre felismeri a lehetséges 
tévedéseket, ugyanakkor képes a valóban fontos dolgokra koncentrálni. Az eszencia segíti a 
személyiséget, a megakadt tapasztalási folyamat újraindításában és véghezvitelében. 
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Vasfű (Vervain) 

Vebena officinalis 

 
 

Mértéktartás, tolerancia, nyugalom 

A vasfű esszenciája lehetővé teszi mások véleményének megértését, és tiszteletben tartását. A 

tekintélyelvű, ellentmondást nem tűrő, intoleráns, határozott véleménnyel bíró, másokat „megtéríteni” 

vágyó jellemeknek ajánljuk. A szélsőségekhez, és fanatizmushoz vezető, túlzott lelkesedés ellen is 

kiváló. Ez a fajta viselkedés testi feszültségeket szül, és ez a túlterheltség idegi kimerülést okozhat. 

A vasfű esszencia azoknak való, akik szilárd meggyőződésekkel bírnak, s ezeken nem akarnak 
változtatni, mivel szerintük nézeteik helyesek. Elszántak és túlfeszültek. Mindig mindenben 
túlteljesítenek, örökké fel vannak csigázva. Feleslegesen sok energiát fektetnek mindenbe, ezért 
sokszor túlvállalják magukat. Gondolataik két lépéssel az események előtt járnak. Gyakran vállalnak 
sok munkát, úgy, hogy több állást próbálnak egyszerre betölteni. 

Ezek az emberek erős akaratúak és határozott véleménnyel rendelkeznek. Érzékenyek az 
igazságtalanságra, erős az igazságérzetük, sokszor elkötelezik magukat valamilyen cél mellett, akár 
önfeláldozó módon is. Buzgóságuk átcsaphat elvakultságba, ami a lehetséges szövetségesekre vagy 
követőikre elriasztó hatással van. Gyakran szenvednek alváshiánytól túlzott szellemi aktivitásuk vagy 
pihenésre való képtelenségük miatt. Beszédük és mozgásuk kifejező. Elvi kérdésekben ingerlékenyek, 
frusztráltak, bogarasak lehetnek. Nem tudnak lazítani, nem képesek kiszállni a mókuskerékből. 

Erős késztetést éreznek arra, hogy meggyőzzenek másokat a saját elképzeléseikről. Azonban az a 

nagyfokú hit és a rendelkezésére álló energia fanatikussá teheti, amikor képtelen meghallgatni 

másokat, akik nem az ő álláspontját képviselik. Az alternatív megoldásokat elutasítja. Folyamatosan 

nagy nyomás alatt vannak, a stressz az életük része, mert képtelenek kikapcsolni és pihenni. Két 

végén égetik a gyertyát, reggeltől estig hajtja őket lelkesedésük és elköteleződésük. Álmatlanságban 

szenvedhetnek, mert nehezen tudják elengedni a fókuszt és elkezdeni lazítani. Nehezen találják meg 

azt a pontot, hogy mikor kapcsoljanak ki ahhoz, hogy képesek legyenek elaludni. 
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Vörös vadgesztenye  

(Red Chestnut) 

Aesculus carnea 

 
Az életbe vetett bizalom 

A vörös vadgesztenye esszenciája megszünteti a mások problémáival szemben érzett rögeszmés 

idegességet, nyugtalanságot, szorongást, és megakadályozza, hogy mindig a legrosszabbtól tartsunk.  

Azoknak ajánlott, akik nem tudják megállni, hogy ne aggódjanak másokért, és akik saját gondolataikat 

és érzelmeiket másokra kivetítik.  

Azoknak is ajánlatos, akik hajlamosak mások életébe túlságosan is beleavatkozni. 

A vörös vadgesztenye esszenciája erősíti a sorsba vetett hitet és az egészséges önbizalmat. Az 

aggodalmaskodás miatt kialakuló betegségek – mindenekelőtt idegi panaszok, keringési zavarok, 

szívpanaszok és tüdőbetegség – kezelésében is hasznos. 

 

Nora Weeks, Bach doktor asszisztense a Bach Centre hírlevelében megírta, hogy egy baleset és az 

ő, és Victor Bullen reakciója a balesetre, hogy játszott közre a vörös vadgesztenye eszencia 

felfedezésében. 

“Néhány nappal az eszencia felfedezése előtt Bach doktor kertjében dolgozott, amikor a balta, 
hosszan és mélyen megvágta a csuklóját.  
Bejött a házba a csuklójából ömlött a vér, sápad volt, remegett és az ájulás szélén volt a 
vérveszteségtől.  
Gyorsan elsősegélyben részesítettük, nem éreztünk rajta félelmet és szorongást.  
Azt monda, hogy a felépülése során megtapasztalta azt az érzelmi állapotot – a féltés és aggódást, 
amiben mi voltunk akkor -, amire a következő virágeszenciája jelenti majd a gyógyírt. De azt is 
hozzátette, hogy a mi aggódásunk, – bármennyire el is akartuk azt rejteni előle – nem volt jó 
hatással rá. Abban az időben nagyon érzékenyen reagált a depressziós gondolatokra, az aggódásra 
vagy a félelemre, amit mások éreztek, ami fizikai fájdalmat okozott számára.  

A negatív gondolatok nem csak minket mérgeznek, hanem a környezetünket is.” 
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Vörösfenyő (Larch) 

Larix decudia 

 
Önmagunkba vetett bizalom 

A vörösfenyő esszenciája fejleszti a kreativitást, a magabiztosságot, és a spontaneitást. Segít a 

döntések meghozatalában, cselekvésre sarkall, és megszünteti egy esetleges kudarctól való 

félelmünket.  

A vörösfenyő esszenciája azoknak ajánlott, akik nem bíznak saját magukban, akik tétováznak, és akik 

azért halogatják a dolgokat, mert attól félnek, hogy elrontják azt, amibe belefogtak, vagy hogy 

nevetségessé válnak. 

A vörösfenyő eszencia segít felszámolni az önkorlátozó hatású gondolatokat, a környezet 

jóváhagyásától független, egészséges önbecsülést alakít ki. Ennek hatására használója képes lesz 

kockázatot vállalni, céljait sikeresen teljesíteni, ám a kudarcok sem kedvtelenítik el. Ismeri, és 

elfogadja saját erősségeit és gyengeségeit egyaránt, kihasználva adottságait. Az eszencia erősíti a 

munkával, iskolával, vagy házimunkával kapcsolatos törekvéseket, pozitív üzenetet küld: “meg tudom 

csinálni, képes vagyok rá.” 

Bach doktor leírása szerint a vörösfenyő esszencia azoknak való, akik azt várják, hogy kudarcot 

fognak vallani és úgy gondolják, hogy nem elég jók a képességeik. Ezek az emberek nem bíznak 

magukban és képességeikben, ezért sok tapasztalattól esnek el, mert visszakoznak, nem engednek 

teret saját kibontakozásuknak, mivel úgy vélik, hogy úgyis kudarcra vannak ítélve. 

Az ilyen természetű gyerekek sohasem jelentkeznek, – még ha tudják is a jó választ -, mert úgy 
gondolják, hogy a válaszuk nem helyes. Csöndben maradnak, és hagyják, hogy a többiek 
érvényesüljenek. Az ilyen gyerekek olyan tevékenységből is kimaradnak, amelyekhez van érzékük, 
mert nincs elég önbizalmuk, hogy megmutassák magukat, így tehetségük a semmibe veszik. 

 

“Sosem az előttünk álló kihívások jelentik a valódi problémát. A probléma az, ha nem hisszük el, hogy 

le tudjuk küzdeni ezeket. A kétségeink, démonaink, korlátaink legyőzésének kulcsa, ha bizonyosak 

vagyunk benne, hogy azt tesszük, amit kell. Ha bizonyosság van bennünk, akkor nemcsak képesek 

vagyunk rá, hanem meg is csináljuk.” – Yehuda Berg 
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Ma a végére értünk Dr.Bach 38 virágesszenciájának megismerésében. Következő alkalommal a 

másik oldalról közelítjük meg a kérdést, mégpedig ABC rendben a lelki állapotokat fogjuk végig venni 

részletesen kifejtve, a hozzá ajánlott virágesszenciákkal.  

 

Szeretettel kívánok minden jót! 

Ágnes 

 

 

 

 

 

 

 


