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Előszó
Az egészség: EGÉSZ-ség – az egész létezéssel való harmónia. A betegség: hiány
–az összhang hiánya. Az ősi holisztikus gyógyászat még a teljes embert vette
figyelembe, vagyis test, lélek és szellem hármasságaként közelítette meg.
Tökéletes gyógyítás csak tökéletes emberkép alapján lehetséges. Az évezre
dek folyamán azonban az emberiség világképe – s ennek eredményeképpen az
emberkép is – elmaterializálódott. A materiális emberkép csak azt fogadja el
az emberből, ami látható, hallható, megfogható, mérhető. Pedig az ember en
nél sokkal több! Ami az emberből látható-mérhető, az csak a jéghegy csúcsa,
mert ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan. A holisztikus gyógyászat fé
nyében minden betegség arra figyelmeztet, hogy az ember letért a helyes útról.
A gyógyítás lényege: a teljes embert figyelembe véve segíteni őt visszatalálni a
helyes ösvényre. Ebben a szellemben élt és alkotta meg rendszerét Edward Bach,
egy olyan korban, amikor már elterjedt a materiális emberkép és az anyagelvű
orvoslás.
A Bach-virágterápia a holisztikus gyógyászat egyik gyöngyszeme: teljes em
berképpel dolgozik, a valódi okokat keresi és kezeli, a betegre koncentrál és nem
a betegségre, nincsenek mellékhatásai, fájdalommentes, a természet adta anya
gokkal és erőkkel gyógyít.
Ez a mű a szerzők kitartó munkája révén tökéletesen érthető, rendszerezett
és élvezetes formában mutatja be Edward Bach életét és munkásságát, valamint
az általa kidolgozott virágeszenciákat és azok használatát. Szeretettel ajánlom figyelmébe ezt a művet mindazoknak, akik gyógyulni szeretnének, vagy szeretnék
megőrizni egészségüket!
		Tisztelettel:
							
Váradi Tibor
							Budapest, 2006. május 11.
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Bevezetés
A Bach-virágterápia története közel hetven évre tekint vissza, a gyógymód ez
idő alatt főként a nyugati országokban nagy népszerűségre tett szert. Egysze
rűsége, mellékhatásoktól mentes használata miatt számtalan családban a házi
patika részévé vált. Sikere egyszerűségében keresendő. Edward Bach terápiája
létrehozásakor kifejezetten olyan gyógymódot keresett, amelynek segítségével
az átlagember is – aránylag egyszerű módszerrel – megtalálhatja betegsége okát,
és sikeresen kezelheti mind lelki, mind az ebből származó testi bajait.
Dr. Bach életéről és munkájáról egyrészt asszisztense feljegyzéseiből tudha
tunk meg sokat, másrészt saját írásaiból, amelyek az általa feltárt gyógyító eljárás filozófiai hátterét mutatják be. Módszeréről már sok könyvet írtak, különösen
a szerek alkalmazásáról, nem árt azonban hangsúlyoznunk, hogy a virágterápia
rendszere teljes mértékben csak Bach életútjának és írásainak alapos tanulmányozása során válik egyértelművé. Kutatásairól készült feljegyzéseit élete utolsó évében
elégette, így sokszor nehezen érthető, milyen úton jutott bizonyos felfedezésekre,
s miért éppen az adott növényeket választotta az eszenciák elkészítéséhez.
Edward Bach halála előtt nem sokkal egyik előadásában kifejtette, hogy a
szerek valódi célja közelebb vinni az embert belső isteni mivoltához, hiszen a
szellemben rejlik a valódi gyógyítóerő. Erre az igazságra világít rá egész filozófiai
rendszere, élete és munkássága egyaránt. Ennek megértése nélkül a virágeszen
ciák használata mechanikussá válhat, és a tipizálás szintjére süllyedhet.
Bach munkája során megmutatta, mennyire fontos a boldog emberi élethez
az egészség és az önmegvalósítás. Képtelen volt csak a betegséget vizsgálni, s
éppen úgy, mint Samuel Hahnemann (1755–1843), a homeopátia felfedezője, ő
is az egész embert – lelki alkatát, viselkedési anomáliáit stb. – vette figyelembe.
Holisztikus szemléletéből fakadóan úgy tartotta, hogy a betegség fizikai vetülete nem más, mint az egyén lelki-szellemi körülményeinek megváltozása. A testi
betegség csupán látható megnyilvánulása eme változásnak, és a személyiségen
múlik, hogy csak a betegség fizikai tüneteire koncentrál-e, azt próbálja meg el
tüntetni, avagy a megtanulandó leckét is figyelembe veszi. Úgy tartotta, a testilelki egészség megőrzése az ember egyéni felelőssége.
A virágterápia filozófiai rendszere a személyiségen belül két alapvető szintet
különböztet meg: a hétköznapi ént (egó), illetve a magasabb vagy felsőbb Ént.
A betegség oka az, ha az ember nem hallgat belső irányítására, felsőbb Énjére
annak érdekében, hogy életét minél inkább életfeladatával összhangban alakítsa.
Az ember gyakran egészen odáig tévelyedik, hogy el sem fogadja felsőbb Énjé
nek létét, és csak azt tartja valóságosnak, ami kézzelfogható, látható, amit érzék
szerveivel észlelni képes. Bach állítása szerint azonban, ahogy a valódi ok, úgy a
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valódi gyógyulás sem a fizikai test szintjéről származik! Ha a hétköznapi egó a
felsőbb Én szándékaival ellentétesen cselekszik, vagy ha vét az „egység törvénye”
ellen, annak betegség lesz a következménye. Ha az ember letér az útról, ha nem
fejleszti saját értékeit, képességeit, előbb vagy utóbb biztosan megbetegszik.
A Bach-virágeszenciák segítik a helytelen lelki minták felismerését és a vál
tozás folyamatát. Ha azonban a páciens a szereket pusztán gyógyszerekként al
kalmazza és nem érti meg a gyógyítóerő valódi forrását, ha nem vizsgálja meg
betegsége tényleges kiváltó okát, akkor elszalaszthatja a betegség által felkínált
tanulási lehetőséget.
Dr. Bach szerint az orvostudomány óriási hibát vét, amikor csak a fizikai test
re koncentrál és csak azt veszi figyelembe, teljesen mellőzve a beteg hangulatát,
életkörülményeit és a magasabb okokat. Az akadémikus (hagyományos gyógyszereken alapuló) orvoslás csak átmeneti megnyugvást adhat anélkül, hogy a betegség fő (kiváltó) oka érintve lenne.
A descartes-i elveken alapuló orvostudomány szerint az emberi test nem
más, mint egy tökéletesen működő gépezet. Más tudományterületekhez hasonlóan ma már az orvoslás is csak az anyaggal foglalkozik, különválasztva testet és
lelket; csak a kóros anyagi folyamatokat vizsgálja, kevésbé vagy egyáltalán nem
véve figyelembe a betegségekkel együtt – sőt akár már előttük – megjelenő lelki,
pszichés változásokat. A betegségek okait csak fizikai szinten keresi, ezért fordulhat elő az, hogy egy magát rosszul érző embert a részletes orvosi vizsgálatok után
teljesen egészségesnek nyilvánítanak.
A hagyományos orvoslás nem a beteget, hanem a betegséget veszi figye
lembe. Kategóriákba sorolja a betegségeket, ily módon határozva meg a lezajló
folyamatokat, és jelölve ki a gyógyítás menetét. Az efféle próbálkozás azonban
Bach szerint eleve kudarcra van ítélve, hiszen szerinte az egészség nem a tünetek
hiányát jelenti. Felfogása szerint a test ennél sokkal több: a szellem temploma, a
szellemiség hordozója!
A betegségek tüneteinek gyors eltüntetésével nem marad lehetőség a valódi
–lelki-szellemi – ok(ok) feltárására, az igazi gyógyulásra. Ahogyan Edward Bach
fogalmazott:
„Rettenetes a manapság pénzzel és rossz módszerekkel elérhető mesterséges és felszínes
gyógyulásokra gondolni – e módszerek rosszak, mert csak a tüneteket fojtják el, látszóla
gos enyhülést hozva, az ok elmozdítása nélkül. A gyógyulásnak belőlünk kell fakadnia,
hibáink felismeréséből és kijavításából, az isteni tervvel való harmóniából.”

Bach szerint amíg egy módszer nem fejti ki nyíltan, hogy egyedül a beteg a felelős mindazért, ami vele történik, amíg nem készíti fel és nem teszi alkalmassá az
egyént a változásra, amíg nem az egyén önrendelkezését erősíti, addig nem képes
beteljesíteni feladatát.
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A mai korban feladat lehet a hagyományos orvoslás és az ember lelki oldalát
is figyelembe vevő gyógymódok egyesítése, szintézise. Erre már találunk példá
kat, ahol a legnagyobb előrelépés a beteg személyes felelősségvállalása saját álla
potával kapcsolatban.
Edward Bach a maga nézeteivel, tudományos, és később azt meghaladó mun
kásságával kompromisszumot nem ismerve vállalta a mai kor számára is jelentőséggel bíró üzenetét: az ember saját maga felelős minden problémájáért!
Most pedig vizsgáljuk meg röviden, miből is áll a Bach-virágterápia gyakorlati
rendszere! Az alábbiakban röviden ismertetjük a terápia főbb jellemzőit, mely té
mákról később még részletesen szólunk.
A Bach-virágterápia rendszerében harmincnyolc virágeszencia van, ezek
mindegyike egy adott lelkiállapothoz kapcsolódik. A harmincnyolc eszencia
aránylag könnyen átlátható, különösen akkor, ha számukat a homeopátia több
ezer szerével vetjük össze. Az összehasonlítás nem véletlen: a két módszer hatásmechanizmusuknál fogva első pillantásra rokon jellegűnek tűnhet, de a Bachvirágterápia a testi, lelki és mentális tünetek helyett csak és kizárólag az aktuális lelkiállapotot veszi figyelembe. Éppen ezért hétköznapi használata sokkal
egyszerűbb, a gyógymód minden előképzettség nélkül is alkalmazható, lévén az
nem a fizikai testen, hanem közvetlenül az ember energiarendszerén keresztül
fejti ki hatását.
A cseppek formájában kapható, hatásukat a mindennapi szedés során kifejtő
virágeszenciák alkalmazásához tehát nincs szükség évekig tartó orvosi előkép
zettségre, anatómiai, élettani stb. tudásra.
Mindegyik eszencia vadon élő fák, bokrok és egyéb növények virágaiból ké
szül, és a készítés során sem használnak semmilyen állati vagy szintetikus anya
got. Az eszenciák előállítási metódusából adódóan szedésük során mellékhatá
sok, allergiás tünetek nem alakulhatnak ki, mert nem tartalmaznak virágport
vagy egyéb allergén anyagot.
Az eszenciákat nem lehet túladagolni, az egész üveg tartalmának elfogyasz
tása esetén sem jön létre mérgezési tünet, így mind a felnőttek, mind a gyermekek számára biztonságos kezelési módszer.
A Bach-virágterápia hatékonyan támogatja más terápiák gyógyhatását, így
egyaránt jól kombinálható a hagyományos orvosi és egyéb természetgyógyászati
módszerekkel.
A diagnosztikai módszerek közül sokféle megoldás szóba jöhet – kineziológiai izomteszt, szenzibil, Bach-kártya, spontán választás, asztrológiai elemzés
stb. –, de a virágok kiválasztásához valójában semmi másra nincs szükség, csak
a józan észre, a beleérzőképességre, némi odafigyelésre, s persze a virágok ismeretére. A virágok egyszerű és gyors kiválasztásához a kedves olvasó a későbbi
fejezetekben talál majd segítséget.
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A virágeszenciák az élet számos területén alkalmazhatók:
• a lelki egészség fenntartására és/vagy helyreállítására;
• stresszhelyzetek és életkrízisek akut kezelésére;
• akut és krónikus testi-lelki betegségek kiegészítő kezelésére;
• alkati sajátosságok felismerésére és korrigálására.

Sajnálatos módon Bach kutatásaiból nem sok írásos anyag maradt fenn; munkáit kis könyvecskékben adta közre, s csupán néhány előadását jegyezték le. Írásaiból és előadásaiból azonban így is
világosan kitűnik filozófiája és a gyógyításhoz való hozzáállása. Fő művei a következők:
		
Gyógyítsd tenmagad (1931),
		
Magatoktól szenvedtek (1931),
		
Szabadítsd fel tenmagad (1932),
		
A tizenkét gyógyító és a hét segítő (1933).
(Magyarul megjelentek az alábbi gyűjteményes kötetben:
		
Dr. Edward Bach: Virágterápia, válogatott tanulmányok, Filosz Kiadó, 2004.)
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A könyv használata
Jelen kézikönyv tartalmazza mindazon információkat, amelyek a Bach-terápia
iránt érdeklődők és az eszenciákat már alkalmazók számára egyaránt hasznos
segítséget nyújthatnak. A könyv nem egyszeri elolvasásra készült, sokkal inkább
abból a célból, hogy az adott témában a lehető legszélesebb körben tájékoztassa
az olvasót. Érdemes időről időre átlapozni a virágleírásokat, és a tudás elmélyí
tése érdekében hosszabban elidőzni egy-egy eszenciánál. Az általános elméleti
rész mellett számos olyan fejezet is található a könyvben, amely megkönnyíti a
szerek gyors kiválasztását, vagy a virágok közti eligazodást:
j Dr. Edward Bach (1886–1936) élete és munkássága
A dr. Edward Bach által kidolgozott gyógyító rendszer megértése az egész ember
életútjának megismerése nélkül szinte lehetetlen. Halála után asszisztense, Nora
Weeks vette át munkáját, leírásaiból sok apró részletre derül fény Edward Bach
életével és munkásságával kapcsolatban.
j Egészség, betegség, gyógyulás
A fejezet azt mutatja be, hogy melyek voltak azok a főbb alapelvek, amelyeket
Edward Bach a virágeszenciák használatakor fontosnak tartott. Azáltal, hogy az
olvasó megismerkedik azzal a világnézettel, amelyet dr. Bach vallott, közelebb
kerülhet a terápia mélyebb megértéséhez.
j A Bach-eszenciák csoportosítása
Dr. Bach a harmincnyolc szert a könnyebb felhasználhatóság és az egyszerűbb
megértés érdekében hét csoportba osztotta. Ezek bemutatása mellett ebben a
részben arról lesz szó, hogy melyik virág miért épp az adott csoportba tartozik.
j Virágleírások
Ez a fejezet a könyv egyik legfontosabb része, amely az Edward Bach által felállí
tott csoportok szerint tárgyalja az egyes virágokat. A virágleírások következete
sen az alábbiak szerint tagolódnak:
Név: Az adott növény latin, botanikai elnevezése mellett összegyűjtöttük azokat a
virágneveket, amelyek a Bach-virágterápia alkalmazása során Magyarországon, német,
illetve angol nyelvterületen használatosak.
Kulcsszimptómák: A negatív állapothoz tartozó főbb ismertetőjegyeket, valamint né
hány, a gyakorlatban előforduló szituáció jellegzetes példamondatait soroljuk itt fel ki
emelten. Az említett kulcsszimptómák később részletesen kifejtésre kerülnek.
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Szignatúratan, a növény jellemzői: Az ember ősidők óta készít gyógyszereket mind növényi, mind állati alapanyagokból. Az egyes növények és állatok külső megjelenéséből,
életmódjából, viselkedéséből, továbbá formájuk és színük alapján próbált következtetni az általuk képviselt gyógyító hatásra. Ezek az ismeretek tehát korántsem új keletűek, már a középkorban számos tudós – köztük Paracelsus (1493–1541), Jakob Böhme
(1575–1624), majd később Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832) – írt az azóta
szignatúratanná fejlődött, jelen esetünkben a növények megfigyelésével és szimbolikájával foglalkozó tudományról.
Kutatásai során Edward Bachot botanikai ismeretei és saját megfigyelései vezérel
ték: a vidéket járva intuitív módon ráérzett a növények gyógyító hatásaira, de megérzéseit, a gyógyító hatást laboratóriumában is ellenőrizte. Vizsgálatai során számos virágot
lerajzolt, behatóan tanulmányozta külső megjelenésüket, karakterüket, lelőhelyüket, sőt
még a növekedésüket is, mert úgy gondolta, mindezen tulajdonságok az embereknél is
tapasztalható jellegzetességeket tükrözik – a nyárfalevelek reszketése például a baljós
előérzetre, a félelemre emlékeztette őt.
Ha az ember megfigyeli a virágokat, utalást kaphat arra nézve, mennyiben és miben
képesek azok előmozdítani a személyiség változását. A növény mind viselkedését, mind
külalakját tekintve sajátos nyelven szól, s ha az egyén kellő odaadással figyel, megértheti,
mit üzen a gyökér, a szár, a levél, a virág és a szín. Mind a harmincnyolc szer hordozza
magán ezen „objektív nyelv” jellegzetességeit.
Összehasonlítás: Ebben a részben azokat a virágokat emeltük ki, amelyek tapaszta
lataink alapján könnyen öszszetéveszthetők egymással, és amelyek helyes megkülön
böztetése nagyban hozzásegít az aktuális virágok kiválasztásához.
Bizonyos virágokhoz tartozó lelkiállapotok sok esetben hasonlítanak egymásra,
avagy egy lelki tulajdonság több virágnál is megjelenhet – az intolerancia például egy
aránt jellemző a bükkfára, a vasfűre, a szőlőre és a katángkóróra, de mindegyik virág az
intolerancia más-más aspektusát hordozza.
Kiút: A kiút a terápia azon távlati céljait ismerteti, amelyek felé a személynek törekednie érdemes. Olyan erények fejlesztésére buzdít, amelyek nemcsak az adott problémától vagy betegségtől való megszabadulást segítik, hanem egy egészségesebb, teljesebb
élet megtapasztalását is lehetővé teszik.
Megerősítések: A virágeszenciák hatását, valamint az adott pozitív erény fejlesztésé
nek tudatosítását nagymértékben segíthetik az itt felsorolt rövid, lényegre törő mon
datok. Ezekből érdemes virágonként legalább egyet kiválasztani, és minden bevétel al
kalmával elmondani. A megerősítő mondatokat Mechthild Scheffer dolgozta ki (Die
Original Bach-Blüten Therapie, 1999).
Pozitív állapot: A pozitív állapot azt a lelki beállítottságot mutatja, amely a személyi
ség kiegyensúlyozott állapotában van jelen. Gyakorlatilag minden egyes lelkiállapot és
magatartásminta jelen lehet az emberben, némelyik harmonikus, míg mások diszhar
monikus formában. Eszenciára csak akkor van szükség, ha valaki a pozitív állapottól
eltérő viselkedést tapasztal, és ez az állapot tudatosodik is benne.
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Lehetséges fizikai tünetek és tendenciák: A felsorolt szimptómákat úgy kell kezelni, mint
lehetségesen fellépő tüneteket. A negatív lelkiállapot sokféleképpen mutatkozhat meg
testi szinten, és nem biztos, hogy minden esetben az itt leírt fizikai elváltozások lépnek
fel. Bizonyos tendenciák, adott betegségek jól körülírható, meghatározott lelki beállított
ságú embereknél fokozottabban jelentkeznek. Egy bizonyos betegség esetén több virág is
alkalmazható, így nem szabad bizonyos virágokat bizonyos betegségekhez kizárólagosan
társítani, nehogy a hagyományos orvoslás által is elkövetett tipizálás hibájába essen az
ember. A pillanatnyi lelkiállapot, nem pedig a fizikai tünetek alapján érdemes keresni
virágeszenciát!
A felsorolt tünetek megerősítésnek tekinthetők, amelyek az adott virágra jellemző
lelkiállapotot alátámasztják.

j Gyakorlati alkalmazások
A virágleírásokat követő gyakorlati részben az eszenciák alkalmazásával kapcso
latos fejezetek nyújtanak további hasznos segítséget, adnak praktikus tanácsokat:
• az eszeciák készítése és felhasználásuk különböző módjai;
• a Bach-eszenciák hatása és a várható reakciók;
• a terápia hatékonyabbá tételének lehetőségei;
• a Bach-terápia összekapcsolása más gyógyászati ágakkal;
• a homeopátia és a Bach-virágterápia összehasonlítása.
j Gyakran ismételt kérdések
A gyakorlatban felmerülő kérdéseket, s az azokra adott válaszokat gyűjtöttük ösz
sze egy csokorba. Ez a kis kollekció több terapeuta közös tapasztalatain alapul.
j Szerválasztás
A virágeszenciák gyors kiválasztását az itt található kérdőív segíti. Kitöltésével
néhány perc alatt megtalálhatók az éppen szükséges virágok. Kérjük, hogy szer
választáskor minden esetben olvassák el az adott növényhez tatozó leírást, és csak
akkor szedjék az eszenciákat, ha meggyőződtek arról, hogy ténylegesen azokra
van szükségük!
j Tünettár
Ez a fejezet tartalmazza azokat a fontosabb kifejezéseket, címszavakat, amelyek
a mindennapi életben tünetként előfordulhatnak. A felsorolás nem teljes, hiszen
érzelmeink kifejezésére akár több ezer szót is használhatunk. Mivel nem vagyunk
egyformák, ezért a különböző címszavak mást jelenthetnek az egyik, és mást a
másik ember számára; éppen ezért újfent arra kérjük a kedves olvasót, hogy mindenkor olvassa el a részletes virágleírásokat is, és csak az esetben szedje az eszenciákat, ha biztos abban, hogy az adott leírás pontosan illik az állapotára.
A tünettár egy homeopátiás repertóriumhoz hasonlóan használható – irányt
mutat, támogatja a tanulást, az új nézőpontok és összefüggések felismerését.
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20. Bohócvirág

„A bátorság virága”

Név Bohócvirág
Mimulus
Gefleckte Gauklerblume
(Mimulus guttatus DC.)
Csoport Félelem
Ebbe a csoportba vörös vadgesztenye
tartozik még rezgőnyár
napvirág
cseresznyeszilva
Virágzás július-augusztus
Edward Bach: „Akkor van szükség erre az eszenciára, ha az ember retteg a világ dolgai
A tizenkét gyógyító tól: fájdalomtól, balesetektől, nyomortól, sötétségtől, egyedülléttől, szeren
és más orvosságok csétlenségektől, a mindennapi élet eseményeitől. Az ilyen panaszoktól szen
vedő emberek csendben és titokban viselik félelmeiket.”
Kulcsszimptómák • Félelmek meghatározható dolgoktól
„Félek a(z) ... kórháztól, fogorvostól, injekciós tűtől, betegségtől, ráktól,
magasságtól, repüléstől, tömegtől, egyedülléttől, sötéttől, állatoktól stb.”
• Túlzott érzékenység bizonyos dolgok iránt
„Zavarnak ezek a zajok, a hideg, az erős fény.”
• Félelemből távol tartja magát bizonyos helyzetektől, ennek érdekében még betegségbe is képes menekülni
• Félős, szégyenlős, izgatottságában könnyen elpirul, nyirkos lesz a
tenyere
„A szomszédnak van egy nagy kutyája, és mindig megugat. Már félek
arra menni, hátha ott van.”
• Bátortalan, tétova, óvatos
• Már előre fél valamitől, mielőtt bármi is megtörténne
„Van egy csomó a mellemben, de nem merek elmenni az orvoshoz, mert
félek, hogy valami rettenetes dolgot fog mondani.”
Eltúlzott félelmek A bohócvirág a hétköznapi félelmek és az aggódás ellenszere. A negatív ál
lapotban lévő ember túl sokat foglalkozik félelme konkrét tárgyával, aggo
dalommal telve meghátrál előlük, és kerül minden új helyzetet, amely lehet
séges veszélyforrást jelent számára. A félelem tárgya minden esetben meg
határozható és körülírható, félelmeit mindig saját magára vonatkoztatja.
Már előre fél, retteg attól, ami éppen vár rá, túlzott félőssége, nyugtalansága
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kellemetlen, félelemmel teli helyzeteket teremt. Ezt a fajta félelmet a pszicho
lógia anticipációs félelemnek hívja.
A folyamatosan fennálló aggodalom miatt valóban bekövetkezhet az,
amitől szorongott: félelme valósággá válik. Például ha valakinek két hét
múlva előadást kell tartania ezer ember előtt, és fél, hogy bele fog sülni a
beszédébe, akkor valószínű, hogy bele is fog.
A bohócvirág állapot másik megnyilvánulása, amikor az ember túlságosan Szégyenlősség,
félős, félénk, ijedős vagy szégyenlős. Társaságban túlzottan érzékeny, hamar túlérzékenység
elpirul, zavarában akadozva vagy túl gyorsan és túl sokat beszél, idegesen
nevetgél, csavargatja a haját, tördeli a kezét, izzad a tenyere stb. Félénksége,
szégyenlőssége aláássa egészséges önértékelését, kisebbrendűségi érzése
és bátortalansága miatt szégyenli magát. Ebből fakadhat, hogy félelmeit
gyakran nem osztja meg másokkal.
Bizonyos esetekben belső bizonytalanságát kifelé mutatott harciassá
gával leplezi, ilyenkor veszélyes vakmerőség vagy agresszív viselkedés jelle
mezheti. Az extrovertált fellépés mögött azonban valójában tartózkodó
érzékenység, bátortalanság, nyugtalanság húzódik meg. Nehézséget okoz
számára, hogy a környezetéből érkező hatásokra – zajokra, hangokra, fé
nyekre, illatokra, ételekre stb. – túl érzékenyen reagál, tömegben rosszul érzi
magát, nem szeret tumultusban lenni.
„Amelyik kutya ugat, az nem harap.” (magyar közmondás)

Ebben az állapotban az ember könnyen ideges lesz, szégyell a problé
máiról beszélni, nehezen emelkedik felül azokon, inkább titkon viseli aggo
dalmait. Együtt él folyamatosan fennálló félelemeivel, amelyek hirtelen fel
lépő kellemetlenségek és hibás gondolatminták együttes eredményei.
A bohócvirág-eszencia általában a hirtelen kialakuló, konkrét tárgyú
félelmeket gyógyítja, de krónikus fóbiáknál is segítséget nyújt, különösen bi
zonyos komplexusok vagy rögeszmék esetén, ha azok kiváltó okai félelmetes
élmények, konkrét tárgyak vagy események.
A bohócvirágra az óvatosság, a félénkség és a félelmetes dolgok (személyek Óvatossság
vagy események) kerülése a jellemző. Halogat, megoldandó problémáival
nehezen néz szembe, inkább félelemből meghátrál, és várakozó álláspontra
helyezkedve arra vár, hogy azok maguktól megoldódjanak. Tétovázik, min
den újtól visszariad, időre van szüksége, hogy belevágjon bármibe is. Emiatt
látszólag megfontoltnak is tűnhet, bár valójában csak félelmei miatt nem
lép, és így egy helyben toporog. Ez jól megfigyelhető a negatív bohócvirág
állapotú betegnél is, aki inkább tovább marad ágyban, nehogy közérzete
roszszabbodjon. Lábadozás során nem meri magát terhelni, nehogy kárt
okozzon magában, és ezzel igazából saját gyógyulását hosszabbítja meg.
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A bohócvirág-eszencia szedése az alábbi esetekben kifejezetten javallott:
• ha a félelmeknek döntő jelentősége van a betegség kialakulásában,
• ha a félelmek hatására felerősödnek a panaszok,
• ha az embert félelemmel töltik el mások kellemetlen hozzászólásai,
• ha legfőbb problémája a mások előtti megnyilvánulás (lámpaláz).
A bohócvirág mélyen gyökerező ősfélelmek – halálfélelem, éhezéstől,
balesettől, magányosságtól vagy egyéb szerencsétlenségtől való félelem –
esetén is ajánlott. A legnagyobb különbség a többi, félelem csoportba tartozó
virággal szemben az, hogy a félelem tárgya konkrétan meghatározható.

Szignatúratan, A bohócvirág általában a vi
a növény jellemzői zes helyeket szereti, le
gyen
az hegyi patak, tópart, vagy
éppenséggel mocsár. A vízhez
való közelség nem veszélytelen
a bohócvirág számára, erősen
kapaszkodik a talajba, és soká
ig kibírja még a víz alatt is,
bátran ellenáll az áradásnak.
A kis védelemmel rendelkező
magok belehullnak a folyóba,
mivel a bohócvirág az életbe
vetett bizalmánál fogva képes
egy „bizonytalan” folyóra bíz
ni magjai terjesztését.
Összehasonlítás • Napvirág – bohócvirág
A napvirág könnyen pánikba esik, félelme rettegéssel teli, a bohócvirág
konkrét félelmei állandóbbak, de enyhébbek is.
• Vörös vadgesztenye – bohócvirág
A vörös vadgesztenye másokat félt, a bohócvirág pedig attól fél, hogy
vele történik valami baj.
• Rezgőnyár – bohócvirág
A rezgőnyár esetében az ember nem tudja félelme pontos okát, a bohóc
virág állapotban viszont egyértelműen meghatározható az ok.
Egyéb eszenciák, Kisezerjófű: mindkettő bátortalannak tűnhet
melyekkel érdemes Cseresznyeszilva: mindkettő tudja, mitől fél – a cseresznyeszilva állapot
összehasonlítani
ban lévő személy a kontroll elveszítésétől, a bohócvirág típus bármilyen
konkrét dologtól
Kiút Az embernek tudatosítania kell gondolatai teremtőerejét, mert a félelmekkel
teli gondolatok károsak rá nézve is. Meg kell tanulnia kontrollálni aggodal
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mait, és a bátorság erényét megerősíteni önmagában. A terápia célja a félel
mekben való elmerülés helyett az „itt és most”-ban tartani a tudatot, vala
mint fejleszteni a biztonságérzetet és a hit erényét.
A körülöttünk lévő világ működésének mind jobb megismerése és meg
értése segíthet a félelmek legyőzésében, mivel az ember csak azoktól a dol
goktól fél, amelyeket nem ért, nem szeret, vagy nem ismer igazán.
Az eszencia támogatja a bátorság erényét és a felelősségérzetet; felbe
csülhetetlen segítség szorongásos esetekben, fóbiáknál, valamint ott, ahol a
nyilvánvaló kiváltó okok meghatározhatók (vö. cseresznyeszilva, napvirág).
„Bátor vagyok”
Bátran szembenézek félelmeimmel.
„Belevágok”
Nem halogatom a cselekvést.
„Előrelépek”
Félelmeim nem befolyásolnak céljaim megvalósításában.

Megerősítések

Pozitív bohócvirág állapotban az ember bátorsággal telve éli életét; félel Pozitív állapot
mei vannak ugyan, de nem engedi, hogy azok letérítsék az útjáról. Túllép
aggodalmain, ismeri a korlátait, megfelelő higgadtsággal és humorral képes
szembenézni nehézségeivel. A szükségtelen, veszélyes helyzeteket bölcsen
elkerüli.
A negatív bohócvirág állapot kísérő Lehetséges
tünetei többek között a következők fizikai tünetek
lehetnek: idegesség, akadozó beszéd, és tendenciák
problémák,
húgyhólyag- vagy vese
fej- és hasfájás, alacsony állóképes
ség, illetve az életerő csökkenése.
Az aggodalmak a gyomor régiójában
keltenek zavarokat, így a hosszan tartó félelemmel teli állapotok krónikus
hasmenést okozhatnak. Fájdalommal
kísért betegségek esetén, balesetek utáni rehabilitációnál, öregkori gyen
geségnél ajánlott az eszencia, különösen, ha ezek félelemmel járnak együtt.
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