
Az esszenciák titka 

 

Dr. Edward Bach homeopátiás öngyógyító módszere a növényi kivonatok hatásain 

alapul, s a meglévő öngyógyító képességeinket hozzák működésbe. Ez a képesség 

kivétel nélkül mindenkiben megvan!  

Több évezredes felfogás az, hogy energetikai lények vagyunk, s a test csupán egyike 

a bennünket alkotó, átszövő energiáknak. Ugyancsak régi elképzelés, hogy a 

betegségek nem a testi síkon kezdődnek, hanem a láthatatlan finomenergiák 

szövetében keletkeznek. Elődeink jöttek rá, hogy a harmónia bármiféle megbomlása 

(pl. bánat, félelem, trauma, elszigeteltség, érzelmi megrázkódtatások, stb.) először 

lelki, valamint szellemi téren okoz változásokat az energiamezők szerkezetében. Az 

elhangolódás, miután befészkelte magát, átszüremlik a test egész energiahálózatába. 

A betegség testi tünetei tehát a folyamat végeredményét jelzik. A stressz szerepe a 

betegségek kialakulásában pl. már régóta bizonyított és elfogadott tény. 

Bach doktor ezt a gondolatrendszert tovább vezette: munkássága tapasztalatai azt 

igazolták, hogy az érzelmi és a gondolkodásbeli zavarok - amelyek a betegségek igazi 

okai -, mindig a személyiségben rejlenek. Látta, hogy ugyanaz a gyógymód nem vált 

be mindenkinél a hasonló betegségre. Észlelte, hogy a hasonló személyiségű betegek 

bizonyos gyógymódokhoz egyformán viszonyulnak, függetlenül a bajuktól. Az eltérő 

személyiségűeknek viszont akkor is másra, eltérő gyógyszerekre volt szükségük, ha 



ugyanaz a kór kínozta őket. Vagyis a kulcs a személyiség egyensúlyának 

helyreállítása.  

Kutatásai rávilágítottak, hogy a növényi kivonatok rezgési energiája kiválóan 

alkalmas egyéni érzelmi és gondolati minták energiahiányos működésének 

átalakítására, helyreállítja az eredeti rezgésszámot, azaz a személyiség harmóniáját, 

ami elengedhetetlen az egészséghez és a jó közérzethez. 

Mindehhez persze az is szükséges, hogy  

1. ismerjük föl öngyógyító képességeinket 

2. fogadjuk el a test és a lélek kapcsolatát  

3. tudatosítsuk és tartsuk kézben azokat a hajlamainkat, amelyek a 

közérzetünkben, egészségünkben a leginkább képesek borulásokat 

eredményezni  

4. fordítsuk ezeket a hajlamokat az előnyünkre, vagyis találjuk meg bennünk a 

lehetőséget arra, hogy jelzőrendszerként szolgáljanak testi – lelki egészségünk, 

személyiségünk harmóniája tekintetében. 

 

A Gyógyítsd meg magad! című írásában Bach doktor így vall erről:  

„Nem lehet eléggé hangsúlyozni, mindegyik testet öltött lélek azért van itt a Földön, 

hogy tapasztalatot szerezzen, jobban megértse a dolgokat, majd tökéletesítse az 

egyéniségét a lélek által kijelölt eszményi célok érdekében. Tehát ne feledjék, a lelkük 

meghatározott munkát jelölt ki a számukra, és ha nem végzik el a feladatot, akkor 

összeütközésbe kerül a lélek és a személyiség! A személyiség, az ok - okozati 

összefüggés miatt, testi bajokkal válaszol.” 

Vagyis a betegség lényegében a lélek ébresztője a tudat számára. Emlékeztet rá, 

hogy eltértünk az eredeti életcéloktól. A tünet jelképes noszogatás, hogy mielőbb 

térjünk vissza a helyes útra, legyünk őszinték önmagunkhoz, kövessük az eredeti 

célt, amiért a világra jöttünk. 

A Bach-virágterápia nem kezeli sem a betegséget, sem a tüneteit. Nincs olyan 

virágkivonat, amelyik a rákot, a cukorbajt vagy bármely más testi betegséget 

kezelne, hanem a mögöttes negatív érzelmi és tudatállapot testi mozgatóerőit veszi 

célba. Olyan virágkivonatot választhatunk, ami az adott negatív lelkiállapot kezelésére 

javallott, továbbá megszünteti a személyiség torzulásait. 

A virágkivonatok használatánál fontos tudnunk, mi történik bennünk, mi az, ami 

szorongást, rossz érzeteket kelt. Keserűek és sértődékenyek vagyunk? Elnyomjuk az 

érzéseinket? Kevés az önbecsülésünk? Esetleg féltékenykedünk vagy gyanakszunk? 

Bizonytalanok vagyunk? Türelmetlenkedünk másokkal szemben? Sok kérdésnek 

tűnik, pedig csak néhány azon lehetséges negatív érzelmek közül, amelyek 

betegséget okozhatnak, ha nem avatkozunk be! 

A Bach-féle virágterápia hatása biztonságos és szelíd, tehát akár várandós anyák is 

alkalmazhatják. Nem okoz függőséget, nincsenek mellékhatásai, még a túladagolása 



sem jár veszedelmes következményekkel. Más gyógyszerek mellett is használható, 

nem rontja az érvényesülésüket. A virágterápiás szerek sötét és hűvös helyen 

korlátlan ideig eltarthatóak. 

A virágkivonatok hatása katalizátorhoz hasonlóan, szünteti vagy oldja a rejtett 

képességek gátjait, vagyis új lendületet ad az öngyógyító életenergiának. 

 


