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Az utolsó napon újra hangsúlyozom, hogy a virágesszenciák rendkívüli módon 

működnek, ha a Test – Lélek – Szellem hármas egységét figyelembe véve 

alkalmazzuk őket. 

A virágesszenciák hatását erősíti, ha elfogadjuk, hogy tudatosan is részt kell 

vennünk a gyógyító folyamatban. Nem elegendő úgy alkalmazni, mint amikor 

beveszünk egy fájdalomcsillapító tablettát, és elmúlik a fejfájásunk. Ha így lenne, 

nem foglalkoznánk vele, hiszen látjuk, hogy a gyógyszerek szedése hová vezet. Nem 

azt mondom, hogy nem szabad gyógyszert bevenni. De igenis, indokolt esetben 

szükség van rájuk. De a mellékhatásokat tekintve még a legjobb orvos sem tudja 

számon tartani, milyen kölcsönhatások léphetnek fel, amikor egy beteg háromnál 

többféle gyógyszert szed naponta.  

Alapvetően fontos (ha mi magunkon használjuk a virágcseppeket), hogy akár 

terapeuta rendszeres ellenőrzése mellett, akár olyan emberrel való gyakori 

eszmecsere révén, akiben megbízunk, akár komoly és mélyreható önvizsgálat 

alkalmazásával tudatosan szembenézünk a problémával. 

Javaslom, hogy minden nap szánjunk néhány percet arra, hogy felismerjük a 

kínjainkat, a konfliktusainkat, és társítsuk ezekhez a pozitív változásokat, amelyek 

végrehajtására a virágesszenciák felszólítanak. 

Napló vezetése, művészi önkifejezés, meditáció, pozitív életszemlélet – ezek mind 

olyan ésszerű eljárások, amelyek segítenek, hogy felerősítsük az öntudatot, és a 

nyitást a belső változásra. 

Hasznos lehet az álmainkat tanulmányozni: az álmok szimbolikus jelentése a 

virágesszencia szedése következtében működésbe lépő tudatra ébredés folyamatát 

jelezhetik, és értékes útbaigazítást adhatnak, hogy milyen irányba haladjunk 

tovább a probléma megoldása érdekében.  

Ha terapeutaként mások segítésére (is) használjuk a cseppeket, akkor először is 

türelmesen meghallgatjuk a hozzánk fordulót. Elvezetjük a felismerésig, hogy milyen 

belső konfliktus okozza lelki állapotának problémáit. Ezt ugyanúgy végezzük, mint 

bármely más terápiában. Szeretettel, türelemmel, elfogadással.  

A virágesszenciák számos és változatos területeken, és mindenféle 

egyéniségtípusnál bizonyították a hatásukat. A gyermekkortól az idős korig, mind a 

mozgássérült, mind az élsportoló esetében alkalmasak arra, hogy végig kísérjék az 

élet minden fázisát. Jól alkalmazhatók családi környezetben, iskolában, 

munkahelyen, szociális munkát végzőknél, gyógyszeres kezelés kiegészítésére, 

vagy műtétet követően egyaránt. Ha az újszülött legelső fürdőjébe tesszük, átsegítjük 

a születés alatt kiállt nehézségein.  

Amíg a Földön élünk, mindig újabb kihívásokkal, megoldandó feladatokkal 

fogunk szembe találkozni, hiszen éppen ezért jöttünk világra.  

Láthatjuk, tapasztalhatjuk, hogy most is ez zajlik éppen a világunkban. Alapvető, 
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hogy ne tekintsük magunkat sem a múltunk, sem a jelenünk, sem bármely más 

személy áldozatának, arra kárhoztatva önmagunkat, hogy a helyzetünkből, 

hiedelmeinkből, régi sérüléseinkből adódó szenvedéseinket elviseljük. 

A megélt problémákat, gátlásokat, szenvedéseket úgy kell elfogadnunk, mint 

leckéket, amelyeket nem tudtunk megfelelően elsajátítani, és amelyek eddig még fel 

nem fedezett lehetőségeket hordoznak magukban.  

A virágesszenciák nem egyszerű gyógyszerek, amelyek megoldják a pillanatnyi 

problémánkat, hanem a lélek hatékony harmonizálói, amelyek segítenek 

megtalálni lényünknek az élet útvesztőjében eltévelyedett lényegét, és arra 

ösztönöznek, hogy életünk irányítását tökéletesen kézbe vegyük. 

A virágesszenciák mellé kiegészítésként tekintsük át a legfontosabb lelki 

traumákat, amelyek felismerés, és a megfelelő lelki kezelés nélkül sajnos akár 

súlyos betegséghez is vezethetnek.  

1. Halál 

Érthető módon a halál áll a lelki traumák élén. Manapság sajnos tabutémának számít 
a földi létünkből való eltávozás, pedig ez olyasmi, ami mindenkit érint. Valami miatt 
mégsem szabad beszélni róla. Régen a halál sokkal inkább a hétköznapok része 
volt, elegendő csak a halotti torra gondolni, vagy a sírok rendszeres gondozására. 
Mostanában azonban próbálunk úgy tenni, mintha az öregedés és a halál nem is 
létezne, így viszont nagyon nehéz teljes valójában feldolgozni egy szerettünk 
elvesztését.  

Szinte nincs olyan ember, akit ne viselne meg az elhunyt családtag hiánya, és ne 
lenne valami miatt bűntudata vele kapcsolatosan: egy elmaradt bocsánatkérés, egy 
elmaradt segítségnyújtás… 

Az önmarcangolás súlyosságától függően kiváló alapot biztosít a későbbi, fizikai 
betegségek megjelenéséhez. Emellett, ha valóban közeli hozzátartozóról van szó, 
esetleg életed szerelméről, akkor az ugyancsak a betegségek melegágya lehet. Ilyen 
esetekben a hiányérzet különösen erős. 

Egy közvetlen családtag halálával gyökeresen megváltozik a napi rutin, amit – 

különösen idősebb korban – iszonyúan nehéz feldolgozni. Ez is az oka annak, hogy 

az idős, szeretetben élő házaspárok többnyire néhány hét, hónap leforgása alatt 

követik egymást a sírba. 

De, ha erre nem is kerül sor, akkor még mindig ott vannak a lezáratlan lelki 

sérülések, amik valóban megbetegíthetnek bárkit. Ezért lenne olyan fontos, hogy 

hasonló esetben ne csak a halál tényével, hanem a teljes feldolgozás 

lehetőségeivel is foglalkozzunk! 
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2. Megfelelési kényszer 

A megfelelési kényszer és a maximalizmus korunk népbetegségeinek számítanak. 

Azért is olyan nehéz velük bármit kezdeni, mert a mai modern társadalmak egy 

követendő, jó dolognak állítják be.  

Az összes motivációs könyv, tréning arról szól, hogy hozd ki magadból a maximumot, 
és ne pihenj sose: menj új tanfolyamokra, képezd magadat, dolgozz kifulladásig, 
mert a siker nincs ingyen. Ezek cáfolhatatlan tények, viszont mindennek a hátrányát 
a többség már kezdi érezni. 
 
Ráadásul, míg egy trauma, például haláleset során a környezet kifejezetten ügyel 
arra, hogy az itt maradó, szenvedő alany szükség esetén szakértőhöz kerüljön, addig 
a maximalizmust nem tekintjük betegségnek. Valójában tényleg nem is az. Viszont, a 
vele járó kialvatlanság, az állandó elégedetlenségérzet, a „nem vagyok elég jó” 
gondolatok és a stressz együttesen teljesen ledönthet a talpadról. 

Lehet, hogy nem most, és az is lehet, hogy nem két év múlva, de egész biztos, hogy 
jelentkezni fognak ennek az életmódnak és felfogásnak a hátulütői. Már csak azért is, 
mert aki így él, az jellemző módon saját magára, a feltöltődésre és a helyes 
étkezésre sem fordít elegendő figyelmet. 

3. Félelem, aggódás 

A félelem és az aggódás sem egy hirtelen beköszöntő trauma, de mindenképpen 

káros. Rövidtávon a félelem életmentő is lehet, de a mai világban már nem igazán 

tudjuk úgy hasznosítani, mint egykor. Mivel állandó készültséget jelent, pontosan 

úgy, ahogy a stressz, a testet is fokozott üzemmódba állítja. Emellett a félelem 

gyengíti az immunrendszert, márpedig minden betegség elkerülésének a kulcsa 

az, hogy milyen az ellenálló képességünk. 

 

Ha gyenge, akkor még egy hétköznapi náthát sem fogsz megúszni, nemhogy a 

komolyabb kórokat! Sajnos vannak, akik szinte az egész életüket félelemben élik le - 

például azért, mert rossz családi, anyagi körülmények közé születtek, és emiatt 

felnőttként sem igazán találják a helyüket. Vagy egy bántalmazó kapcsolat bőven 

elég ahhoz, hogy idővel fizikai megnyilvánulásai legyenek annak a sok-sok lelki 

traumának, amit az ilyen emberek kénytelenek elszenvedni. 

4. Önfeláldozás 

Az önfeláldozással szintén az a probléma, hogy ha ezt az életvitelt követed, akkor 

nem marad időd önmagadra. Sokan belefeledkeznek a hétköznapokba, és mások, 

pl. a családjuk igényeibe. Sokan önfeláldozóan viselkednek anélkül, hogy ezt bármi 

szükségessé tenné, vagy bárki elvárná. Az önfeláldozás ezért visszavezethető a 

megfelelési kényszerre. Amikor azt gondoljuk, hogy fel kell áldoznunk magunkat 

ahhoz, hogy az általunk vélt (nem is mindig valós) elvárásnak megfeleljünk.   
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Tulajdonképpen ebbe a négy lelki traumába minden belefoglalható, és számtalan 

megnyilvánulási formája lehet annyak megfelelően, hogy valaki hogyan éli meg 

ezeket.  

Ezért nagyon fontos vagy az önfeltárás – ha magadat kezeled, vagy az őszinte 

beszélgetés – ha terapeutaként működsz. Így tudod a megfelelő virágesszenciát 

kiválasztani és ráhangolni az éppen aktuális lelki állapotra.  

 

*** 

Én magam 2014-ben ismerkedtem meg a Bach virágesszenciákkal. Ajándékba 

kaptam egy teljes sorozatot. Mivel külföldön kaptam, az üvegeken spanyol és latin 

elnevezés szerepelt, így a latin nevéből kiindulva (a gyógynövények miatt ebben már 

gyakorlatom van) kerestem ki a cseppek magyar nevét és annak hatását. Több félét 

is beszedtem belőle, amiről úgy éreztem jó szolgálatot tehet.  

Valóban észrevehető volt a hatása, mégis volt valami hiányérzetem. A leírások 

alapján mindig kétségeim voltak, mert volt ugyan valami, ami passzolt az én 

állapotomhoz, de leginkább általánosságban. Hiányát éreztem a finomhangolásnak.  

Később tudtam meg, hogy dr. Bach munkássága 1930 – 1936 között zajlott, ami 

időszakban – valljuk be – teljesen más miatt voltak zaklatottak az emberek, és ez 

másként is mutatkozott meg, mint 70 - 80 évvel később. 

 

Mivel nem tudtam elképzelni, hogy egy ilyen jól működő terápia leragadt volna a 

harmincas éveknél, így találtam rá a Deva Laboratóriumra, ami azért lett azonnal 

szimpatikus, mert dr.Bach munkásságát követik.  A Deva Laboratóriumban előállított 

virágesszenciák dr. Bach eredeti módszerével készülnek, a legszigorúbb 

tisztasági és minőségi előírások betartásával. Csak a biotermesztés legszigorúbb 

szabványainak megfelelő, teljes mértékben természetes alapanyagokat használnak 

fel (Ecocert kontroll). Az életerők és életenergiák megtartása érdekében 

nem alkalmaznak gépiesített módszereket, az előállítás és a dinamizálás minden 

lépését a lehető leggondosabban, kézzel végzik.  

A kutatás, fejlesztés és integrált termelés teszi őket a világon egyedülállóvá. A Deva 

minőségbiztosítás garantálja a 100% - ban természetes, az emberi szervezetet és 

környezetét kímélő virágesszenciák kiváló minőségét. A Deva Laboratórium az 

Alpokban, a Vercors hegység közepén van, és egy egészen kivételes, flórája 

gazdagságáról és sokszínűségéről híres védett természeti környezetben állítják elő 

virágesszenciáikat. A legtöbb virágesszenciájuk az Alpok, a Francia-középhegység 

és a Földközi-tenger medencéjének gondosan kiválasztott termőhelyein élő 

vadvirágokból készül.  

De az esszenciák között helyet kapnak a legszélsőségesebb körülmények között, a 
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sivatagokban és a trópusokon élő növények éppúgy, mint a védett területek, vagy a 

biodinamikus és biokertben termesztett virágok is.  

A Deva Laboratórium virágesszenciáit megvásárolhatod gyógyszertárakban, vagy 

közvetlen, az Esszencia centrum forgalmazásában a: 

https://eszenciacentrum.hu/spl/988827/Eszenciak-A-Z  

oldalra kattintva. Ha kattintással nem működik, másold ki a címet, és illeszd be a 

böngésződbe.  

Az Esszencia centrumban a Deva virágesszenciákon kívül kapható a Bach 

virágesszencia teljes sorozata, de ma már más gyártók által forgalmazott 

virágesszenciák is.  

Az utóbbi időkben sokféle virágesszencia és különböző gyógynövény kivonatok 

kerültek forgalomba. Hogy kiismerd őket, azt javaslom, hogy egyszerre csak egy cég 

termékein végezd a tapasztalatgyűjtést. Nekem a Deva és a Dr.Bach 

virágesszenciák váltak be, egyelőre nem is kívánok mással kísérletezni. Ez azonban 

nem jelenti azt, hogy Te ne próbálkozhatnál. Állandóan folynak a kutatások, 

miközben a világunk, és az eseményekhez kapcsolódó érzéseink, lelki állapotunk is 

változik.  

Ne feledd:  

Nincs olyan lelki probléma, amire ne találnál megoldást a természetben.  

 

Az egyszerű dolgok a legnagyszerűbbek, csak mi emberek szeretjük túlbonyolítani, 

értelmetlen köröket futni, kerülő utakon eljutni ugyanoda, amit a Természet 

kezdetektől fogva kínál nekünk. 
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