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Celem naszej pracy jest pokazanie ludziom jak w prosty sposób, z pomocą
kamieni, roślin i zwierząt, można odnaleźć drogę do wewnętrznej harmonii
a poprzez to uzdrowić relację z samym sobą, drugim człowiekiem,
wszelkim stworzeniem i całą Naturą.
Motorem naszych działań jest nie tylko propagowanie wiedzy o esencjach,
ale również pragnienie uczynienia również czegoś konkretnego,
wymiernego dla środowiska.
Dlatego też, PHI ESSENCES od lat zaangażowane jest w projekty aktywacji
wody i projekty badawcze na rzecz odbudowy środowisk zagrożonych projekt Czarnobyl na Ukrainie, projekt Tokaj w Japonii – czy też jego
ochrony, jak ma to miejsce podczas projektu w dżungli amazońskiej.

Andreas Korte i kaktus Ceropegia fusca
Nasze esencje powstają w ich naturalnych ekosystemach Europy, Afryki i
obszaru Amazonii.
Obowiązujące obecnie standardy wytwarzania esencji kwiatowych
wypracowane zostały w trakcie wieloletnich, zainicjowanych w roku 1989,
pionierskich badań i prac badawczych nad orchideami amazońskimi oraz
pierwszej w świecie esencji Delfinów Delphessenz ®.
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PHI Essenzen®
Dziś już powszechnie wiadomo, że kwiaty z ich czarującym zapachem,
formą i barwą są nie tylko najpiękniejszą formą wyrazu świata roślin, ale
także źródłem energii, emiterem częstotliwości dających się zaobserwować
w ich aurze.
Poprzez kształt i kolor kwiaty wysyłają określone częstotliwości z zakresu
promieniowania świetlnego. Energia ta z pomocą bardzo czułych, a
zarazem bardzo prostych metod, jest wychwytywana a następnie
wykorzystywana w procesie harmonizacji ludzi, zwierząt i innych roślin.
Opracowanie całkiem nowej metody pozyskiwania esencji energetycznych z
pomocą geody krystalicznej (Kristalherstellungsmethode®), zawdzięczamy
intuicyjnemu badaczowi Andreasowi Korte.
Metoda ta nie wymaga zrywania kwiatów i niszczenia roślin - informacja
kwiatu przekazywana jest bezpośrednio wodzie poprzez geodę krystaliczną.
Tę nowatorska procedurę naukowo wyjaśnił fizyk dr Werner Altmann w
swojej książce „Ja i Kosmos”/*: kryształ przewodzi cząsteczki światła
(kwarki), które następnie są kumulowane w wodzie. Z kolei dr Emoto z
Japonii udowodnił, w jaki sposób zastosowanie tej metody wpływa na
zmianę struktury molekularnej wody.
Wytwarzane od 1984 roku PHI Essenzen wytrzymały próbę czasu,
wielokrotnie udowadniając swoja skuteczności. Są wysoko cenione i
stosowane z powodzeniem w wielu regionach świata.
Nie mówimy tu o medykamentach w tradycyjnym rozumieniu. Raczej
chodzi tu o środki harmonizujące, które nie tyle działają na symptomy,
objawy i dolegliwości ciała i psyche, ile o środkach, które pomagają usunąć
ich przyczynę i wspierają na drodze wewnętrznego rozwoju.
W przeciwieństwie do środków i leków tradycyjnych, PHI Essenzen nie
zawierają żadnych chemicznych substancji, są jedynie energetycznym
nośnikiem afirmacji, harmonizujących informacji kwiatów, orchidei i
kamieni szlachetnych.
Można nazwać je „katalizatorami” albo witaminami duszy, które pomagają
rozwinąć równowagę i harmonię pomiędzy ciałem, umysłem i psyche.
Prezentowane esencje, w żadnym wypadku nie roszczą sobie prawa by
traktować je, jako diagnozę, wskazanie leczenia, środek ukojenia czy też,

4

jako profilaktykę lecznicza a także nie roszczą praw by w jakikolwiek
zamierzony sposób wpływać na strukturę lub funkcjonowanie ciała.
PHI Essenzen nie rości zastrzeżeń, by wytwarzanym przez nie produktom
przypisywać właściwości terapeutyczne. W razie choroby, w każdym
przypadku należy zwrócić się po poradę do lekarza lub terapeuty.

Zastosowanie
kwiatowych.

energetycznych

esencji

kamieni

szlachetnych
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Wszystkie wytwarzane w PHI Essenzen esencje to koncentraty, które przed
zastosowaniem mogą być rozcieńczane. W tym celu do buteleczki 30 ml wypełnionej w 50 % koniakiem i w 50 % wodą – należy wkropić od 4 – 7
kropli koncentratu.
Zaleca się by przed zastosowaniem - szczególnie esencji z orchidei i esencji
zwierząt - przetestować je z pomocą wahadła, wykonując test mięśni lub
test pulsu.
Z metodami tymi można zapoznać się podczas licznych kursów, także tych
organizowanych przez PHI Essenzen (informacje szczegółowe na stronach
www.Phiessences.com lub www.esencjebacha.pl)
Energetyczne właściwości esencji kwiatowych mogą być, z powodzeniem,
stosowane zewnętrznie. Można nanosić je np. na punkty refleksologiczne
ciała lub na centra energetyczne – czakramy. Można także dodawać krople
do kąpieli. W tym celu należy wkropić do wanny z wodą ok. 7 kropel.
Z pozytywnym skutkiem można zaaplikować esencje zwierzętom
domowym. Także w tym przypadku zaleca się wcześniejsze ich
przetestowanie poprawności ich doboru z pomocą ww. metod.
Resztki esencji minerałów lub esencji kwiatowych można wykorzystać do
podlewania roślin. Także i w tym przypadku zaleca się – szczególnie w
przypadku esencji z orchidei – ich wcześniejsze przetestowanie. Rośliny z
pewnością będą wam wdzięczne
*/ - Werner Altmann, Yo y el cosmos, La Gran Encyclopedia Vasca, ISBN
84-248-0897-5
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Energy Balancer Line
(Koncentraty)
(Energy Balancer Line to gotowe kombinacje esencji roślin, minerałów i
esencji Delfin, przygotowane z myślą o wygodzie potencjalnych
użytkowników – przyp.BK)
1.
-

Kombinacja „Dla Pań” / Women Energy balancer:
podnosi poziom energii jin
wspiera kobiety w radosnej akceptacji ich kobiecości
pomaga w leczeniu zranionej kobiecości
obdarza emocjonalną stabilnością
wspiera energetycznie w okresie ciąży

2.
-

Kombinacja „Dla Panów” / Men Energy balancer
wzmacnia męskość (energia jang)
pomaga przezwyciężyć deprecjonujące myśli
ułatwia wyrażanie siebie
dodaje sił, ułatwia współpracę z innymi

3.
-

Kombinacja „Radość Seksualności” / Joyful Sexuality Essence:
pomaga wzrastać emocjom w tych pięknych chwilach
pomaga czerpać radość z seksualności
asymiluje doświadczenia ciało - umysł - duch
polecany w kombinacji z Women lub Men Energy balancer

4.
-

Kombinacja ”Wieczna Młodość” / Forever Young Energy Essences:
Daje poczucie wewnętrznej młodości
Pomaga przezwyciężyć lęk przed starzeniem
Stymuluje energetycznie ciało, umysł i ducha
Pomaga w uzewnętrznieniu wewnętrznego piękna

5.
-

Kombinacja „Regeneracja” / Regeneration Energy Balancer:
wspiera w okresach osłabienia i wyczerpania
rozbudza zapał, wzmacnia potencjał
stabilizuje wewnętrznie
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6.
-

Kombinacja „Oczyszczenie” / Purification Energy Balancer
pomaga, gdy czujemy się wewnętrznie nieczyści, zbrukani
wzmacnia poczucie wewnętrznej i zewnętrznej czystości

7.
-

Kombinacja „Stres” / Stress Energy Balancer
uspokaja, przywraca opanowanie w chwilach gdy jesteśmy bliscy
eksplodowania
pomaga wypracować dystans do spraw i w ten sposób chronić swoje
wnętrze
sprawia, że nie dajemy się już tak łatwo wyprowadzić z równowagi
dodaje cierpliwości

8.
-

Kombinacja Jet Lag/Sleep /Jel Leg/Sleep Energy Balancer
(Kombinacja na zespół zmiany czasu)
dla podróżujących samolotem na odległe dystanse)
wspomaga fazy dobrego snu i odpoczynku
pomaga w regeneracji organizmu
wspiera w podróżach i przesunięciach czasu

9.
-

Kombinacja „Serce” / Heart/Emotional Energy Balancer
wspiera w sprawach sercowych
uczy kochać bezwarunkowo
wspiera sferę uczuć
wzmacnia poczucie bycia kochanym

10. Kombinacja „Ochrona” / Protection Energy Balancer
wzmacnia naturalną barierę ochronną ciała energetycznego i sfery
emocjonalnej
daje poczucie bezpieczeństwa, uczy zachowania dystansu wobec
zdarzeń
wzmacnia zaufanie w stałą ochronę
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Literatura

„Delphine und Wale" - Ihre Botschaft
und ihre Essenz
(„Delfiny i walenie. Przesłanie i esencje” –
publikacja dostępna w języku niemieckim)
Autorzy: Andreas Korte, Karin Huber
Verlag Gesundheit und Entwicklung,
CH-8202 Schaffhausen,
ISBN 3-9520830-4-6
Delfiny to wysokorozwinięte duchowo istoty
żyjące z ludźmi w odwiecznej przyjaźni.
Sprawiają, że dotykamy naszej własnej
spontaniczności, radości życia, z zaufaniem i śmiechem – po prostu z naszą
duszą. Są „terapeutami morza”. Otwierają nasze serce, pozwalają nam
otworzyć się na jedność z innymi istotami i naturą.
(Do zamówienia bezpośrednio w wydawnictwie)

„Ratgeber Blutenessenzen"
(„Esencje kwiatowe – poradnik“ –
publikacja dostępna w języku niemieckim)
Autor: Andreas Korte
ISBN 3-00-008624-2
Poradnik
ten,
to
kompendium
wiedzy
zarówno dla profesjonalistów, jaki i dla
początkujących, dopiero wkraczających na
drogę pracy z esencjami.
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Zestawy kart
-

Orchidee amazońskie (20 kart)
Minerały i kamienie szlachetne (20 kart)
Grzyby (20 kart)
Róże (10 kart)
Kaktusy (20 kart)
Kwiaty klasyczne (40 kart)
Rośliny dziko rosnące (40 kart)
Devy kwiatów Bacha wg. Aloisa Hansliana (40 kart)
Kręgi zbożowe (108 kart)

Do nabycia: w PHI ESSENZEN BV
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Esencje kamieni szlachetnych

1. Amazonit / Amazonit
Wzmacnia więź z naturą, ułatwia dostęp do istoty minerałów i roślin.
Przygotowuje organizm na przyjęcie ich wibracji
2. Ametyst / Ametyst
Poprawia dostęp do intuicji. Znosi następstwa stresu.
3. Akwamaryn / Aquamarin
Działa
uspokajająco.
Wspiera
oczyszczających organizm.

energetycznie

pracę

narządów

4. Kryształ górski / Bergkristall
Ma działanie oczyszczające i odtruwające w sferze psychiki. Następuje
wzmocnienie ochronnego działania aury. Stymuluje kreatywność, pomaga
rozpuszczać blokady.
5. Diament / Diament
Wnosi światło w cień
samourzeczywistnienie.

ducha.

Jasność

i

rozpoznanie

wspierają

6. Kryształ elastyczny / Elestial Kristall
Rozpuszcza blokady, uświadamia gdzie nasza prawda nie zgadza się z
prawdą uniwersalną.
7. Hematyt / Hämatit
Aktywizuje naszą istotę, działa uziemiająco.
8. Kamień księżycowy / Mondstein
Wspiera w nas percepcyjne, inspiracyjne i marzycielskie aspekty.
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9. Oliwin / Olivin
Esencja o właściwościach rozluźniających. Pobudza pracę czakry serca i
splotu słonecznego
10. Kwarc dymny / Rauchquarz
Pomaga dojrzeć własną stronę cienia i zaakceptować go.
11. Kwarc różowy / Rosenquarz
Rozpuszcza
negatywności
łagodną
emocjonalne.

miłością.

Harmonizuje

ciało

12. Rubin / Rubin
Pobudza siły witalne. Wzmacnia czakrę serca.
13. Kwarc z rutylem / Rutilquarz
Esencja pomaga odnaleźć źródło
najciemniejsze zakamarki duszy.

problemów.

Rzuca

światło

w

14. Szmaragd / Smaragd
Otwiera serce na różnorodność życia. Aktywizuje intuicję, poprawia
łączność z Wyższym Ja
15. Topaz / Topas (Goldfarben)
Negatywność zostaje wyparta przez radość i miłość. Esencja pozwala
wzrastać uczuciom ze splotu słonecznego do „trzeciego oka”.
16. Turmalin niebieski / Turmalin blau
Uwalnia emocje zapiekłe w splocie słonecznym. Ułatwia wyrażenie je
słowami.
17. Turmalin różowy / Turmalin rosa
Uwalnia czakrę serca od blokad, wynikających z negatywnych doświadczeń
życiowych
18. Turmalin czarny / Turmalin schwarz
Pomaga przy przeciążeniu promieniowaniem komputera, urządzeń
elektrycznych i monitorów. Daje wsparcie, znosi negatywne częstotliwości
w ciele i duszy.
19. Turmalin arbuzowaty / Wassermelonen-Turmalin
Regeneruje organizm na poziomie komórkowym.
samouzdrawiające organizmu.
20. Cytryn / Zitrin
Równoważy emocjonalną płaszczyznę
zaufanie do samego siebie.

splotu

Wspomaga

słonecznego,

siły

wzmacnia
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Esencje kamieni szlachetnych i metali nowe
21. Agat / Achat
Daje ochronę i siłę. Ukorzenia, rozbudza głębokie poczucie bezpieczeństwa.
22. Apatyt / Apatit
Uspokaja, daje trzeźwy ogląd. Esencja pomocna w koncentracji i medytacji.
Szczególnie przydatna, jako wsparcie w technikach regresywnych.
23. Chryzoberyl / Chryzoberyl
Poszerza pojemność energetyczną, wyrównuje i oczyszcza. Wspiera
samoopanowanie, klaruje myśli, intuicję i zdolność empatii. Wzmacnia
wątrobę i oczy. Łagodzi lęki, usuwa koszmary senne.
24. Opal ognisty / Feueropal
Stymuluje kreatywność, pomaga rozpuszczać blokady.
25. Fluoryt / Fluoryt
Ma działanie uspokajające i rozluźniające. Poprawia zdolności koncentracji
26. Złoto / Gold
Symbolizuje witalność, aktywną
słonecznego, rozbudza chęć życia

energię.

Wspiera

czakrę

splotu

27. Granat / Granat
Wspiera w osłabieniach i depresji. Daje siłę przebicia, odwagę,
niezłomność. Wspiera energetycznie. Rozwija zaufanie do samego siebie,
wzmacnia siłę woli.
28. Diament herkimer / Herkimer Diament
Działa oczyszczająco na wszystkich poziomach.
pobudza sferę marzeń.

Wspiera

medytację,

29. Jaspis czerwony / Roter Jaspis
Wspiera energetycznie serce. Działa uziemiająco i ochronnie. Daje wsparcie
w stanach lękowych.
30. Koral / Korale
Stymuluje energetycznie, pomaga rozpuszczać blokady, wspomaga procesy
samozdrowienia, ma właściwości regenerujące.
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31. Miedź / Kupfer
Przywraca witalność, oczyszcza, przyspiesza procesy samozdrowienia
organizmu. Wzmacnia optymizm i harmonię. Daje ochronę.
32. Lapis lazuli / Lapislazuli
Przynosi uspokojenie, wzmacnia intuicję, daje jasny ogląd. Rozpuszcza
blokady. Chroni przed negatywnościami, wzmacnia wewnętrzną dobroć i
gotowość niesienia pomocy
33. Magnetyt / Magnetyt
Oczyszcza i reguluje. Wzmacnia łączność z naturą. Daje siłę i odwagę,
wzmacnia w nas męski aspekt (Yang).
34. Malachit / Malachit
Harmonizuje czakry, ma działanie oczyszczające. Daje radość życia,
zrozumienie, miłość.
35. Moldawit / Moldavit
Oczyszcza czakry, daje wsparcie podczas medytacji, wzmacnia kontakt z
intuicją
36. Obsydian / Obsydian
Stabilizuje, rozjaśnia i oczyszcza siły duchowe. Następuje harmonijne
połączenie intelektu z intuicją
37. Perła / Perle
Przynosi ochronę i równowagę na poziomie emocjonalnym. Esencja
wzmacnia wrażliwość i intuicję.
38. Platyna /Platin
Rozbudza moce psychiczne,
równowagę energetyczną.

otwiera

dostęp

do

intuicji,

przywraca

39. Szafir niebieski / Blauer Saphir
Daje inspiracje, uspokaja, pomaga w stanach lękowych. Na problemy z
bezsennością.
40. Srebro / Silber
Wspiera intuicję, daje ochronę emocjonalną, rozwija wrażliwość, otwiera na
świat marzeń i fantazji.
41. Kamień słoneczny / Sonnenstein
Uwalnia blokady w czakrze splotu słonecznego. Działa oczyszczająco i
stymulująco, wzmacnia siły witalne. Wprowadza siłę woli w stan
równowagi.
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42. Sugilit niebieski / Blauer Sugilit
Rozluźnia i uspokaja. Pomocny w medytacjach, wizualizacjach i procesach
transpersonalnych.
43. Sugilit fioletowy / Violetter Sugilit
Pomaga w integracji duchowości z życiem codziennym. Ma właściwości
oczyszczające. Wspiera harmonię emocjonalną, pomaga uwolnić smutek i
melancholię.
44. Oko tygrysie / Tigerauge
Pomaga w mentalnej koncentracji.
zdolności.

Ułatwia

postrzeganie

własnych

45. Topaz niebieski / Blauer Topaz
Wspiera artystyczne aspekty psyche - kreatywność i inspirację. Na
poziomie mentalnym uspokaja, daje jasność oglądu.
46. Cyrkon / Zirkon
Esencja o bardzo spokojnej częstotliwości. Uczy cierpliwości, także w
słuchaniu innych ludzi.
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Esencje grzybów

1. Lakówka ametystowa / Amethystblauer Lacktrichterling / Laccaria
amethystea
Wspiera wszelkie przemiany transformacyjne i procesy wewnętrzne.
Uwalnia od obciążeń.
2. Maślak zwyczajny / Butterrohrling / Suillus luteus
Pomaga uświadomić głęboko tkwiące uczucia wstydu i poczucia winy.
Uwalnia od blokad.
3. Purchawka chropowata / Flaschen-Staubling / Lycoperdon perlatum
Łączy z świadomością. Ułatwia zachowanie spokoju i koncentracji.
4. Muchomor czerwony / Fliegenpilz / Amanita muscaria
Wspiera energetyczne oczyszczanie z informacji leków psychotropowych i
tym podobnych produktów. Otwiera dostęp do innych wymiarów.
5. Goździk popielaty „Szare korale” / Graue Koralle / Clavulina cinerea
Oddziałuje energetycznie stymulująco na system nerwowy. Następuje
harmonizacja intelektu z intuicją
6. Lejkowiec dęty “Trąbki jesieni” / Herbsttrompete/ Craterellus
cornucopides
Łączy z głębokim aspektem podświadomości, pomaga w uwalnianiu
energetycznych blokad poprzez oddychanie
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7. Bułeczka pałeczkowata / Herkuleskeule / Clavariadelphus pistillaris
Łączy z wyższymi poziomami, umożliwia lepszy ogląd życia.
8. Pieniążek pozrastany / Knopfstieliger Rubling / Collybia confluens
Oddziałuje na nasze duchowe „anteny“ pozwala odczuć własną subtelność,
wrażliwość
9. Lejówka okazała / Mönchskopf /Clitocybe geotropa
Oczyszcza organizm z toksycznych informacji, które przyjęliśmy wraz z
pożywieniem lub lekami.
10. Dzieżka pomarańczowa / Orangebecherling / Aleuria aurantia
Pomaga zachować równowagę między sferą materii i ducha. Reguluje
zarówno za słabe jak i za mocne ukorzenienie w materii.
11. Kania czubajka / Parasol / Macrolepiota procera
Pomaga w rozpoznaniu własnego potencjału, jego akceptacji i rozwijaniu.
Uczymy się rozpoznawać własną wielkość i ją zaakceptować
12. Płomioennica zimowa / Samtfüßrubling / Flammulina velutipes
Dodaje myślom świeżości i lekkości, ułatwia rozpuszczanie starych
schematów. Działa stymulująco, ożywiająco i pobudzająco.
13. Wrośniak różnobarwny/Schmetterlingstramete/ Trametes versicolor
Chroni i wspiera w okresach życiowego kryzysu
i procesach
transformacyjnych. Wzmacnia naszą zdolność postrzegania/odczuwania.
14. Borowik / Sommer-Steinpilz / Boletus reticulatus
Łączy z siłami ziemi, daje energetyczną ochronę dla całego organizmu.
Wzmacnia poprzez ukorzenienie, zakotwiczenie.
15. Jaskrawiec żółciejący / Strahlige Schönflechte / Caloplaca flavescens
Pomaga zdefiniować relacje
ze światem zewnętrznym, wspiera
energetyczne właściwości skóry, jako bezpośredniego z nim łącznika.
16. Chróścik alpejski / Strauchformige Flechte / Sterecaulon vesuvianum
Łączy siły życiowe i wolę życia, pomaga rozpocząć nowy etap po
wstrząsających wydarzeniach. Wspiera wolę także w czynieniu małych
kroków do przodu.
17. Gęsiówka irysowa / Veilchen – Rotelritterling / Lepista irina
Oczyszcza i wspiera przepływ energii pomiędzy czakrami i różnymi
poziomami energetycznymi. Wspiera dostęp do „trzeciego oka” (6 czakra),
daje jasność intuicji. Zakotwicza wyrównany przepływ energii na poziomie
komórkowym.
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18. Galaretek kolczasty / Zitterzahn / Pseudohydnum gelatinosum
Pomaga gromadzić energię życiową zamiast ją rozpraszać i trwonić.
Wspiera zdolność koncentracji poprzez scentralizowanie. Pomaga wyjść z
rozchwiania. Wzmacnia energetycznie strukturę komórkową, pomaga
skupić własną energię (ciepło) w naszym centrum.
19. Grzyb amazoński Nr 1 / Amazonas-Pilz Nr.1 Kernkeulen / Cordyceps
Wspiera i regeneruje energetycznie drugą czakrę (nerki). Wspiera
usuwanie emocjonalnych trucizn kumulujących się w ciele.
20. Grzyb amazoński Nr.2 / Amazonas-Pilz Nr.2 Porling / Pycnoporus
sanguineus
Łączy pierwsza czakrę (czakra podstawy) z ziemią, stymuluje intensywnie
stopy.
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Esencje klasyczne
(Esencje kwiatowe wg. dr.Bacha - przyp.BK)

1. Rzepik / Agrimony /Agrimonia eupatoria / Odermenning
Pozwala otworzyć się, nawiązać komunikację z wewnętrznymi odczuciami.
2. Osika / Aspen (Populus tremula, Zitterpappel, Espe)
Chroni przed nieokreślonymi lękami, pomaga umiejętnie wykorzystywać
własną sensytywność.
3. Buk / Beech / Fagus sylvatica / Rotbuche
Rozwija tolerancje i wspaniałomyślność wobec siebie i innych.
4. Tysiącznik /Centaury / Centaurium umbellatum / Tausendgüldenkraut
Pomaga zdystansować się wobec oczekiwań innych, wzmacnia własną wolę.
5. Cerato / Cerato / Ceratostigma willmotiana / Bleiwurz
Wspiera intuicję i zdolność podejmowania decyzji.
6. Śliwa wiśniowa / Cherry Plum / Prunus cerasifera / Kirschpflaume
Wspiera w sytuacjach poczucia wewnętrznego spięcia i szczególnej presji.
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7. Pąk kasztanowca / Chestnut Bud / Aesculus hippocastanum /
Rosskastanien-Knospe
Pomaga otworzyć sie na nowe, wspiera w rozwijaniu własnego potencjału.
8. Cykoria / Chicory / Cichorium intybus / Wegwarte
Pomaga odpuścić presję oczekiwań i roszczeń względem innych. Rozwija
umiejętność odczuwania prawdziwej miłości.
9. Powojnik / Clematis / Clematis vitalba / Waldrebe
Pozwala stać mocno na ziemi, wzmacnia osadzenie w rzeczywistości.
10. Jabłonka / Crab Apple / Malus pumila / Holzapfel
Wspiera procesy oczyszczające ciało. Ułatwia porzucenie starych wzorców,
wspiera wprowadzenie w życie nowego porządku.
11. Wiąz / EIm / Ulmus scabra / Ulme
Wspiera w sytuacjach przeciążenia i przytłoczenia. Dodaje sił w odważnym
podejmowaniu i realizowaniu działań.
12. Goryczka / Gentian / Gentiana amarella / Enzian
Pomaga zaufać Opatrzność, rozwija świadomość, że pomimo trudności
wszystko zostanie doprowadzone do pomyślnego końca.
13. Kolcolist / Gorse / Ulex europaeus / Stechginster
Wzbudza nadzieję w okresie trudności, daje siły na nowy początek.
14. Wrzos / Heather / Calluna vulgaris / Heidekraut
Wspiera zdolność zrównoważonej komunikacji z innymi, daje uspokojenie
wewnętrzne.
15. Ostrokrzew / Holly / llex aquifolium / Stechpalme
Pomocny w sytuacjach konfliktowych. Pomaga zakończyć
pozycyjną” i odnaleźć sposób wyrażania prawdziwej miłości.

„wojnę

16. Wiciokrzew / Honeysuckle / Lonicera caprifolium / Geißblatt
Wspiera zdolność postrzegania przeszłości w jej pozytywnym aspekcie,
uczy świadomego życia tu i teraz.
17. Grab / Hornbeam / Carpinus betulus / Hainbuche
Wspiera motywację, dodaje świeżej energii by z zapałem rozpocząć nowy
dzień.
18. Niecierpek / Impatiens / Impatiens glandulifera / Springkraut
Uwalnia psychikę od skutków stresu. Uczy obchodzić się ze sobą samym
oraz innymi z opanowaniem i cierpliwością.
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19. Modrzew / Larch /Larix deciduas / Lärche
Wspiera samoświadomość i umiejętność skutecznego wykorzystywania
swych zdolności.
20. Kroplik / Mimulus / Mimulus guttatus / Gauklerblume
Pozwala przezwyciężyć konkretne lęki, daje odwagę spojrzenia własnym
strachom „w oczy”.
21. Gorczyca / Mustard / Sinapsis arvensis / Wilder Senf
Rozprasza ciemne chmury, zjawiające sie nagle i bezpodstawnie.
Akceptując swoje cienie, możemy się od nich uwolnić, zwrócić do światła.
22. Dąb / Oak / Quercus robur / Eiche
Pozwala odpuścić uczucia, bez których czulibyśmy się słabymi, bezsilnymi.
Uczy obchodzenia się z własną mocą, daje poczucie bycia chronionym i
strzeżonym.
23. Oliwka / Olive / Olea europaea / Olive
Pomocna w stanach wyczerpania, wspiera w umiejętności odpoczywania.
24. Sosna / Pine / Pinus sylvestris / Kiefer
Pomaga przezwyciężyć poczucie winy i poczuć się dobrze z samym sobą i
swoimi zobowiązaniami.
25. Kasztanowiec czerwony / Red Chestnut / Aesculus carnea / Rote
Kastanie
Uwalnia od nadmiernej troski o innych, pozwala odnaleźć spokój
wewnętrzny, myśleć pozytywnie.
26. Posłonek kutnerowaty / Rock Rose / Helianthemum nummularium /
Gelbes Sonnenröschen
Pozwala zachować zimna krew, dystans wobec ogromu trudności, wzrastać
ponad własne ograniczenia.
27. Woda źródlana / Rock Water / Aqua petra / Heilquellenwasser
Pomaga wyzwolić się z krępujących zasad, płynąć w zaufaniu strumieniem
życia.
28. Czerwiec / Scleranthus / Scleranthus annuus / Einjähriger Knäuel
Wspiera wewnętrzne zrównoważenie, pomaga w podejmowania decyzji.
29. Śniedek / Star of Bethlehem/ Ornithogalum umbellatum / Doldiger
Milchstern
Przynosi ulgę po psychicznych obciążeniach, uwalnia od skutków szoku,
daje pocieszenie.
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30. Kasztanowiec słodki/Sweet Chestnut/Castanea sativa/Edelkastanie
Daje pocieszenie, rozbudza nadzieję w sytuacjach beznadziejnych,
zdających się być nie do wytrzymania. Pozwala dostrzec światło na końcu
tunelu.
31. Werbena / Vervain / Verbena officinalis / Eisenkraut
Pomaga, gdy w staraniach czynienia dobra posuwamy się za daleko. Uczy
respektowania i odpowiedniego traktowania innych, akceptowania ich
takimi jakimi są.
32. Winorośl / Vine / Vitis vinifera / Weinrebe
Pomaga wyrażać swój autorytet rozsądnie, respektując uczucia innych.
33. Orzech / Walnut / Juglans regia / Walnuss
Wspiera w momentach przełomów, pomaga rozpocząć nowy etap w życiu.
34. Okrężnica /Water Violet / Hottonia palustris / Sumpfwasserfeder
Pozwala wyjść z dobrowolnej izolacji. Uczy bliskości, rozwija umiejętność
przyjmowania pomocy od innych.
35. Kasztan biały/White Chestnut/Aesculus hippocastanum/Roßkastanie
Uspokaja gonitwę myśli, pozwala je ogarnąć i opanować.
36. Stokłosa / Wild Oat / Bromus ramosus / Waldrespe
Pomaga w rozpoznaniu i urzeczywistnieniu swego właściwego celu.
37. Dzika róża / Wild Rose / Rosa canina / Heckenrose
Pomaga w sytuacjach, gdy czujemy, że nic nie ma sensu. Wnosi nową
radość życia, dodaje sił by przezwyciężyć istniejący stan rzeczy.
38. Wierzba / Willow / Salix vitellina / Gelbe Weide
Pomaga w sytuacjach poczucia, że los nie obchodzi się z nami łaskawie.
Pomaga, by pomimo to, przyjmować życie z lekkością. Rozwija pozytywne
myślenie, aktywizuje do życia.
39. Kombinacja RQ5
Klasyczna kombinacja pierwszej pomocy zawierająca esencje Śniedka,
Śliwy, Powojnika, Niecierpka, Posłonka.
40. Kombinacja RQ7
Klasyczna kombinacja pierwszej pomocy wzbogacona o esencję Głowienki
pospolitej (Braunelle) aktywizującą własne siły uzdrawiające oraz esencję
Lotosu o właściwościach harmonizujących. Do stosowania w każdym
nagłym przypadku. Kombinacja dostępna jako spray oraz krem.
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Esencje spray
Esencje spray - bardzo praktyczne w stosowaniu. Wystarczy prysnąć jeden,
cztery razy ponad głową i plecami. W ten sposób krople esencji oddziałują
całościowo na pole ciał energetycznych (Aura)

Aura spray (Ochrona)
Wzmacnia i wspiera naszą naturalną energetyczną barierę ochronną.
Chroni przez nadmiernym promieniowaniem spowodowanym przez dziurę
ozonową, telefony komórkowe, komputery itp. Idealny do zastosowania
dla terapeutów - chroni przed wpływem emocji klientów/pacjentów.

RQ7 (Pierwsza pomoc)
Kombinacja pierwszej pomocy RQ7 dostępna teraz jest także jako spray.
Do stosowania zewnętrznego. W sytuacji stresu lub szoku prysnąć kilka
razy w aurę lub bezpośrednio na skórę. Niezbędny w podróży czy
samolocie. Zalecany jako wyposażenie apteczek pierwszej pomocy.

Delfin® Spray (Oczyszczanie)
Harmonizujące i oczyszczające działanie esencji Delfin jest teraz dostępne
także jako spray. Esencja polecana do oczyszczania miejsc i pomieszczeń
szczególnie obciążonych energetycznie (biura, gabinety lekarskie, sale
konferencyjne itp.) Delfin oczyszcza atmosferę, poprawia jej jakość,
wyzwala otwartość serc.
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Esencje roślin dzikorosnących
1. Kurzyślad polny / Ackergauchheil / Anagalis arvensis
Pomaga wcielić duchową świadomość w codzienne życie. Wspiera relacje
międzyludzkie.
2. Arnika / Arnika / Arnica motana
Podstawowy środek przy wszelkiego rodzaju zranieniach emocjonalnych i
szokujących uczuciach. Przynosi uwonienie abyśmy ponownie mogli poczuć
się całością.
3. Bazylia / Basilikum / Ocinum basilicum
Wspiera harmonijne połączenie wszystkich centrów
Pomaga w naturalny sposób zintegrować seksualność.

energetycznych.

4. Ogórecznik lekarski / Borretsch / Borago officinalis
Daje siłę i moc by wyzwolić się z emocjonalnych sytuacji. Wspiera
optymizm i radość życia.
5. Głowienka pospolita / Braunelle / Prunella vulgaris
Wspiera aktywację wewnętrznych sił samouzdrawiających. Dodaje odwagi
bycia zdrowym (esencja dostępna również jako krem)
6. Jaskier ostry / Hahnenfuss / Ranunculus acris
Pomaga nam wzrastać w naszej przyrodzonej wielkości. Wzmacnia zaufanie
do samego siebie.
7. Irys / Iris / Iris germanica
Pomaga rozwinąć impulsy do artystycznego tworzenia. Ułatwia nawiązanie
kontaktu z wewnętrznym twórczym potencjałem, wspiera rozwój
kreatywność.
8. Dziurawiec zwyczajny / Johanniskraut / Hypericum perforatum
Pomocny w lękach dziecięcych i koszmarach sennych. Wzmacnia
psychiczne siły obronne, przywraca optymizm, wprowadza światło w
ciemność.
9. Dziewanna drobnokwiatowa / Königskerze / Verbascum thapsus
Wzmacnia poczucie pewności jednostki w grupie. Ułatwia orientację w
grupie.
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10. Lawenda / Lavendel / Lavandula officinalis
Uspokaja myśli, w stanach podniecenia przynosi ukojenie, uspokaja
wewnętrznie.
11. Mniszek lekarski / Löwenzahn / Taraxacum officinale
Uwalnia od napięć i skurczów. Rozluźnia w spięciach emocjonalnych, które
mogą również kumulować się w mięśniach. Doskonały jako dodatek do
olejków do masażu.
12. Jemioła pospolita / Mistel / Viscum album
Daje
wsparcie
osobom
doświadczającym
radykalnych
procesów
transformacyjnych. Wspiera zdolność świadomego dokonywania zmian
zarówno na poziomie fizycznym jak i psychicznym.
13. Rozmaryn / Rosmarin / Rosmarinus officinalis
Pomaga być „tu i teraz”, .wspiera koncentrację i duchową czujność.
14. Koniczyna łąkowa / Rotklee / Trifolium pratense
Pozwala zachować spokój w sytuacjach ekstremalnych, chroni przed
„wyjściem z siebie”.
15. Krwawnik biały / Weiße Schafgarbe / Achillea millefolium
Wzmacnia osobista ochronę, chroni przed uciążliwym wpływem otoczenia.
16. Słonecznik / Sonnenblume / Helianthus annuus
Pomocny w problemach z wzorcem ojca. Wzmacnia świadomość, wspiera
poczucie odpowiedzialności.
17. Serduszka okazała / Tränendes Herz (Dicentra spectabilis)
Na wszelkiego rodzaju problemy „sercowe”. Pomaga zaakceptować
przemijalność rzeczy i spraw, koi w rozczarowaniu, daje konieczny dystans
do spraw.
18. Fiołek / Veilchen / Viola hirta
Wspiera rozwój wewnętrznego potencjał i umiejętność prezentacji własnej
osoby w grupie.
19. Niezapominajka / Vergißmeinnicht / Myosotis sylvatica
Stymuluje podświadomość, wspiera pozytywne marzenia,
zintegrować wspomnienia.

pozwala

20. Cynia wytworna / Zinnie / Zinnia elegans
Uczy, jak pomimo obiektywnych trudności, traktować sprawy z humorem.
Napięcia ulegają rozpuszczeniu i z optymizmem możemy patrzeć w
przyszłość. „Śmiech jest najlepszym lekarstwem”.
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21. Kozłek lekarski (Waleriana) / Baldrian / Valeriana officinalis
Koi ciało, umysł i psyche. Pomaga w sytuacjach stresowych, uspokaja
wewnętrznie.
22. Jeżyna / Brombeere / Rubus fruticosus
Pomaga urzeczywistnić wewnętrzną moc w fizycznym świecie Dla osób,
którym brak energii „startowej”. Dodaje sił do ukończenia rozpoczętych
zadań, projektów.
23. Kalia / Calla / Zantedeschia aethiopica
Pomaga zrównoważyć energię jin (żeńska) i jang (męska) w pierwszej i
drugiej czarze. Zostaje osiągnięta równowaga pomiędzy energią aktywną i
receptywną.
24. Koper / Dill / Anethus graveolens
Idealny dla dzieci zmęczonych podróżą. Pomaga lepiej zintegrować ogrom
różnorodnych wrażeń i doświadczeń
25. Lilia bulwkowata / Feuerlilie / Lilium bulbiferum
Wspiera moc twórczą. Pomaga sprostać wielkim wyzwaniom. Łączy
seksualność z sercem.
26. Stokrotka / Ganseblümchen / Bellis perennis
Wspiera w uporządkowaniu rozbieganych myśli. Rozwija umiejętność
syntetycznego (całościowego) myślenia. Szczególnie przydatna dla
uczących się dzieci i dorosłych.
27. Rumianek / Kamille / Matricaria chamomilla
W sytuacjach podenerwowania i przeciążenia obowiązkami. Redukuje
napięcia, pozwala poczuć wokół siebie przestrzeń spokoju i odpocząć niej.
28. Rdest / Knöterich / Polygonum bistorta
Pomaga osobom z tendencją do bycia w myślach w wielu różnych
miejscach
jednocześnie.
Wspiera
umiejętność
bycia
obecnym,
skoncentrowanym i skupionym.
29. Dynia / Kürbis / Cucurbita pepo
Wspiera energetycznie drugą czakrę, pozwala rzeczom wzrastać i rozwijać
się. Szczególnie przydatna w procesie integracji kobiecej strony. Działa
uspokajająco i równoważąco w okresie ciąży.
30. Lotos / Lotus / Nelumbo nucifera
Harmonizuje wszystkie czakry. Daje łagodną jasność i otwartość na
wszystkich poziomach. Szczególnie stymulująco wpływa na siódmą czakrę.
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31. Migdałek / Mandelbaum / Primus amygdalus
Pomaga odkryć sens każdego etapu życia i stosownie do niego rozwijać się.
Wspiera w rozpoznaniu względności rzeczy, pozwala zaakceptować
przemijalność materii.
32. Kukurydza / Mais / Zea mays
Wspiera poczucie więzi z wszelkimi żyjącymi istotami. Pomaga odnaleźć
współbrzmienie z rytmem natury. Idealna dla „miastowych”, szukających
kontaktu z naturą.
33. Męczennica / Passionsblume / Passiflora bryonioides
Pomaga podjąć wyzwania w trudnych sytuacjach. Zyskujemy dystans do
siebie samego, zyskujemy nowy punkt widzenia na życie.
34. Powój / Prunkwinde / Ipomoea purpurea
Pozwala uświadomić sobie własną niezależność, czujemy sie wolni. Daje
wsparcie w procesach usamodzielniania się i rozwoju.
35. Krwawnik różowy / Rosa Schafgarbe / Achillea millefolium
Chroni przed wpływem emocji innych, uwalnia od przymusu troszczenia się
o innych. Esencja poprawi ochronę na poziomie serca i uczuć.
36. Szałwia / Salbei / Salvia officinalis
Silne działanie oczyszczające na poziomie energetycznym. Skutecznie
pozwala powrócić do swego wewnętrznego rytmu.
37. Wierzbówka kiprzyca / Staudenfeuerkraut / Epilobium angustifolium
Wnosi harmonię na wszystkich poziomach, tam gdzie szczególnie została
naruszona. Regeneruje energetykę po przeżyciu szoku i traumy.
38. Biała lilia / Weiße Lilie / Paradisea lileastrum
Otwiera siódmą czakrę, łączy z doświadczaniem Całości. Doskonała do
medytacji.
39. Dziki czosnek / Wilder Knoblauch / Allium angulosum
Uspokaja energetycznie, przynosi ukojenie we wszelkich formach lęku.
Uwięziona energia zostaje uwolniona, co istotnie wzmacnia cały system.
40. Dzika marchew / Wilde Möhre / Daucus carota
Wspiera wewnętrzne i zewnętrzne postrzeganie obrazowe.
energetyczne wzmocnienie widzeniu, uspokaja mentalnie.

Daje

26

Esencje roślin dzikorosnących – nowe
41. Skrzyp polny / Ackerschachtelhalm / Equisetum arvense
Wspiera siły regeneracyjne i wytrzymałość. Esencja wspiera wewnętrzną
szczerość; pomaga powstać i śmiało podążać naprzód.
42. Świetlik łąkowy / Augentrost / Euphrasia officinalis
Wzmacnia zdolność rozpoznania i wewnętrzne widzenie,
wnikliwość, daje pocieszenie w zmartwieniach.
43. Czosnek niedźwiedzi / Bärlauch / Allium ursinum
Wspiera energetycznie proces trawienia. Uwalnia od
ociężałości, daje lekkość, rozbudza witalność.

wspiera

balastu,

znosi

44. Pokrzywa zwyczajna / Brennessel / Urtica dioica
Neutralizuje konflikty w grupie, ułatwia konfrontację bez wzajemnego
ranienia się
45. Miłorząb / Ginkgobaum / Ginkgo biloba
Wzmacnia odporność, chroni przed niekorzystnymi warunkami środowiska.
Rozbudza nadzieję, wzmacnia wytrzymałość.
46. Pobiał pospolity / Huflattich / Tussilago fanfara
Rozpuszcza zapiekłe emocje. Daje poczucie wewnętrznego uwolnienia
47. Barwinek pospolity / Immergrün / Vinca minor
Uspokaja, przywraca równowagę wewnętrzną, wzmacnia system nerwowy.
Sprawia, że czujemy spokój i skoncentrowanie, w sytuacjach stresowych
pozwala zachować odpowiedni dystans.
48. Sosna kanaryjska / Kanarische Kiefer / Pinus canariensis
Uwalnia głęboko tkwiące poczucie wstydu i winy. Chroni
negatywnymi wpływami innych. Pozwala odetchnąć pełną piersią.

przed

49. Lwia paszcza / Löwenmaul / Antirrhinum majus
Wspiera właściwy sposób wyrażania się. Harmonizuje czakrę gardła,
pomaga odnaleźć „właściwy ton“.
50. Wiesiołek / Nachtkerze / Oenothera biennis
Wnosi światło w ciemność emocji przepełnionych strachem, uspokaja. Daje
głęboką pewność, że jesteśmy otoczeni ochroną, jesteśmy bezpieczni.
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51. Papryka / Paprika / Capsicum annuum
Wyostrza postrzeganie zmysłowe, stymuluje
energetycznie.

aktywność.

Wzmacnia

52. Petunia / Petunie / Petunia Hybr.
Pomaga skupić myśli na obranym celu. Wspiera zdolność mentalnej
koncentracji.
53. Nagietek / Ringelblume / Calendula officinalis
Wspiera w komunikacji z własnymi emocjami. Pomaga utrzymać
równowagę wewnętrzną, rozpuszcza energetyczne blokady wynikłe z
przeżytego szoku i traumy.
54. Mięta / Roßminze / Mentha pulegium

Chroni na poziomie mentalnym przed zewnętrznymi zakłóceniami. Daje
ożywczą energię w okresie przełomu.
55. Jeżówka purpurowa / Roter Sonnenhut / Echinacea purpurea
Rozbudza psychiczne siły obronne organizmu. Uwalnia obciążenia
emocjonalne
na
poziomie
serca.
Rozpuszczeniu
ulegają
zatory
energetyczne, znika poczucie bycia pod presją. Wszystko zaczyna płynąć,
droga jest wolna.
56. Szczaw / Sauerampfer / Rumex acetosa
Wspiera siły życiowe, wytrzymałość, odporność energetyczną.
57. Pierwiosnek / Schlüsselblume / Primula veris
Rozpuszcza blokady energetyczne w „punktach kluczowych”, co uwalnia
przepływ twórczych impulsów.
58. Lilia złotogłów / Türkenbundlilie / Lilium martagon
Rozpuszcza niepewność, która mogła się zrodzić z braku poczucia bycia
chronionym w dzieciństwie. Pomaga rozwinąć pozytywny obraz matki.
59. Głóg / Weißdorn / Crataegus oxyacantha
Uwalnia uczucia głębokiego smutku, rozluźnia emocjonalnie, ożywia.
60. Cytryna / Zitrone / Citrus limon
Oczyszcza na wszystkich poziomach subtelnych, wnosi przejrzystość,
przywraca dobre samopoczucie.
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Esencje roślin
afrykańsko – kanaryjskich
1. Aloes / Aloe / Aloe striata
Pomaga w stanach wyczerpania, uzupełnia energię życiową, przywraca
wewnętrzną równowagę.
2. Banan / Banane / Musa paradisiaca L.»nana»
Wspiera energię jang (męska seksualność). Pomocna w sytuacjach
przytłoczenia ciężkimi myślami. Pomaga uwolnić negatywne uczucia.
3. Wrzosiec drzewiasty / Baumerika / Erica arborea
Pomaga w sytuacjach, gdy potrzebujemy innych, aby siebie lepiej odbierać.
Wzmacnia niezależność, pomaga postrzega się takim, jakim się jest.
4. Ołownik / Bleiwurz / Plumbago auriculata
Przynosi opanowanie przy przepracowywaniu starych problemów. Pomaga
się ukorzenić, wspiera w procesie uwalniania.
5. Eukaliptus / Eukaliptus / Eucalyptus globulus
Działa otwierająco i uwalniająco. Wprawia energię w ruch, wspiera
komunikacje interpersonalną.
6. Monstera / Fensterblatt / Monstera deliciosa
Równoważy męską siłę życiową (jang), wzmacnia ją i integruje. Pomaga w
jej akceptacji.
7. Mlecz zwyczajny / Gänsedistel / Sonchus acaulis
W czasie niepokoju pomaga zebrać myśli, rozpuszcza napięcia na różnych
poziomach. Idealny jako dodatek do olejków do masażu.
8. Geranium / Geranie / Geranium perforatum
Kiedy dzień zdaje się szary i smutny, geranium pomaga zrzucić społeczne
więzy i rozwinąć nowe siły i radość.
9. K9
Wspiera energetycznie system immunologiczny. Do stosowania podczas
trudnych procesów transformacyjnych, wzmacnia i stabilizuje. Polecana do
przyjmowania zapobiegawczo przed podróżą.
K9 i RQ7 powinny być na wyposażeniu każdej domowej apteczki.
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10. Dzwonecznik kanaryjski / Kanarische Kletterglockenblume /
Canarina canariensis
Rozbudza zaufanie i pewność w niestabilnych sytuacjach. Pomaga rozwinąć
czułość.
11. Piołun / Kanarischer Wermut / Artemisia arvensis
Po wyczerpujących przeżyciach, psychicznych zranieniach i wycieńczeniu
dodaje nowych sił życiowych, regeneruje.
12. Palna kokosowa / Kokospalme / Cocos nucifera
Pomaga zaakceptować własną miękkość. Wzmacnia „skorupę ochronną”
osób szczególnie wrażliwych.
13. Mimoza / Mimose / Acacia
Poprawia kontakty z innymi, uświadamia nam własną moc. Wspiera w
odkrywaniu wewnętrznego bogactwa i odczuwaniu wewnętrznego światła.
14. Żmijowiec / Natternkopf / Echium vulgare
Pomaga zrozumieć, że humorem i uprzejmością zajdziemy dalej niż
chłodną powagą obowiązkowości i dyscypliny. Rozwijamy życzliwość,
serdeczność i uczymy się, że śmiech może otwierać drzwi.
15. Strelicja królewska / Paradiesvogelblume / Strelitzia reginae
Pomaga odnaleźć wewnętrzne piękno i rozpoznać względność rzeczy
zewnętrznych. Uczymy się akceptować siebie, takim jakimi jesteśmy i
podążać za jasno wyznaczoną wizją.
16. Narcyz / Reifrocknarzisse / Narcissus tazetta
Pozwala dojrzeć światełko w tunelu wśród najgłębszych ciemności. Odradza
ufność, sprawia, że promieniejemy na nowo.
17. Hibiskus / Roseneibisch, Hibiskus / Hibiscus rosa-sinensis
Rozbudza czułość, porusza najgłębsze uczucia. Integruje strefę jin z
kobiecą seksualnością
18. Żmijowiec biały / Tachinaste weiß / Echium wildpretii
Daje wsparcie w działaniu. Pozwala uwolnić się z ograniczających sytuacji.
Stymuluje przełomy na wszystkich poziomach, pomaga je przetrzymać.
19. Poinsencja / Weihnachtsstern / Euphorbia pulcherrima
Daje odwagę wyrażania naszych prawdziwych uczuć i pokazywania siebie
takim, jakim się faktycznie jest.
20. Czystek / Zistrose / Cistus albidus
Wzmacnia wewnętrzną stabilność, pomaga odnaleźć się w grupie.
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Esencje kaktusów
Uwaga do nazw esencji kaktusów:
Wiele kaktusów ma tylko łacińskie nazwy, co do których także sami
botanicy nie są zgodni, wciąż tocząc dysputy i dokonując zmian.
Ponieważ nazwy łacińskie bardzo często dla laików nie są zrozumiałe a przy
tym nie zawsze są prawidłowe, dla swoich esencji Andreas Korte
zastosował własne nazewnictwo. Zachowano także oryginalną, łacińską
nazwę kaktusów – przyp.BK.

1. Shadow-Cactus / Caralluma russelliana
Uwalnia emocje zapiekłe w czakrze splotu słonecznego. Stajemy się
świadomi wewnętrznych procesów, możemy je świadomie przepracować i
się od nich uwolnić.
2. Radiation Protection-Cactus / Cereus peruvianus
Daje ochronę przed promieniowaniem (ziemskim, elektrosmogiem).
Rozwijamy i wzmacniamy własny potencjał, poprzez co jesteśmy lepiej
chronienie przed negatywnościami.
3. Release-Cactus / Leuchterblume / Ceropegia fusca
Pomaga w uwolnieniu od starych, negatywnych wzorców. Oczyszcza z
głęboko tkwiących blokad, pomga w regeneracji.
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4. Inner Cleansing-Cactus / Cleistocactus ritterii
Inicjuje łagodne przepracowywanie, „trawienie“ starych emocji, rozpoczyna
wewnętrzne przemiany.
5. Aura Cleansing-Cactus / Silberkerze / Cleitocactus straussii
Służy ochronie i oczyszczaniu aury, szczególnie na poziomie
emocjonalnego. Pomaga uwolnić aurę od obcych energii i bytów.

ciała

6. Golden Barrel-Cactus / Schwiegermuttersessel / Echinocactus grusonii
Pomaga kiedy czujemy sie osaczeni przez różne wpływy i czynniki
zakłócające. Esencja przywraca równowagę wewnętrzną.
7. Beauty-Cactus / Echinocereus scheeri
Pomaga rozwinąć piękno wewnętrzne. Wspiera równowagę na poziomie
czakry serca.
8. Inspiration-Cactus / Echinopsis oxygona
Działa rozwijająco i oczyszczająco na poziomie mentalnym. Chroni przed
zakłócającymi myślami i negatywnymi wpływami.
9. Self-Esteem-Cactus / Ferocactus schwarzii
Wzmacnia zaufanie do samego siebie, wspiera energetycznie siły obronne
organizmu. Wspiera świadomość zbiorową, jej mocy jako zbiorowości,
rozwija współodczuwanie.
10. Here & Now-Cactus / Hylocereus undatus
Wzmacnia połączenie z ziemią. Pomaga żyć tu i teraz.
11. Formation-Cactus / Warzenkaktus /Mammillaria rubrograndis
Działa ochronnie i stabilizująco na wszystkich poziomach, od poziomu
komórkowego po informacyjne. Wspiera i wzmacnia obciążone obszary.
12. Blueberry-Cactus / Heidelbeerkaktus / Myrtillocactus geometrizans
Uczy jak stawiać granice i chronić własną sferę uczuć. Wzmacnia, pozwala
uzewnętrznić wewnętrzny potencjał.
13. Joyful Opuntia / Opuntia cardiosperma
Daje radość życia i lekkość w przypadku ciężkich psychicznych obciążeń.
Wzmacnia zaufanie, wiarę i optymizm.
14. Grounding Opuntia / Roter Feigenkaktus / Opuntia dejecta
Aktywuje czakrę podstawy. Ukorzenia, wspiera wytrwałość.
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15. Life Force-Cactus / Orbea variegata
Wzmacnia siły życiowe, pomaga usuwać pasożyty, odbudowuje ochronę.
16. Inside/Outside-Cactus / Pilosocereus pachycladus
Działa ochronnie na skórę, pomaga w jej regeneracji, znosi poczucie
ograniczenia
17. Queen of the Night / Königin der Nacht/Selenicereus grandiflorus
Wnosi światło w ciemność trosk i lęków. Oczyszcza myśli.
18. Love-Cactus / Seticereus icosagonus
Działa na drugą czakrę. Uczy świadomie obchodzić się z naszą stwórczą siłą
i korzystać z niej pozytywnie.
19. Noble Heart-Cactus / Stenocereus marginatus
Wspiera wewnętrzną postawę zorientowaną na siebie. Taka postawa daje
energetyczne wsparcie kręgosłupa, pomaga w szczerości otwierać serce.
20. Earth Star-Cactus / Stapelia desmetiana
Oczyszcza głęboko energię bazową, wspiera
trucizn.

usuwanie emocjonalnych
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Esencje różane
1. Róża japońska /Japanische Rose / Rosa roxburghi
Dodaje skromności i pokory w miłości. Pomaga rozwinąć nadzieję na miłość
w naszym życiu. Uczymy się „wystawiać” kolce tylko tam gdzie jest to
niezbędnie konieczne.
2. Róża girlandowa / Zimtrose / Rosa majalis
Pomaga w momentach beznadziei, gdy nie widać wyjścia z trudnej sytuacji.
Rozbudza nadzieję i radość życia.
3. Róża gęstokolczasta / Frühlingsgold / Rosa spinosissima
Działa harmonizująco i łagodząco na nasze poczucie własnej wartości.
Łączy czakrę splotu słonecznego z czakrą serca.
4. Róża pruhoniciana / Wildrosen Hybride / Rosa X pruhoniciana
W świecie pełnym sprzeczności dodaje wytrwałości. Łączy czakrę serca z
ziemią.
5. Róża „Sarah van Flet" – pomarszczona / Apfelrosenhybride „Sarah
van Fleet" / Rosa rugosa
Działa mocno na czakrę serca, na głębokie doświadczenia życiowe.
Uczymy się posyłać miłość, bez oczekiwań i zobowiązań. Na dziecięcą
radość i czystą miłość macierzyńską.
6. Róża „Souvenir de P.Cochet" / Apfelrosenhybride „Souvenir de
Philemon Cochet" / Rosa rugosa
Prawdziwa miłość potrzebuje jedności ciała – ducha – duszy. Esencja
pomaga zbudować to połączenie, połączyć różne poziomy.
7. Róża tybetańska / Tibetanische Bergrose / Rosa moyesii
Uczy jak zaakceptować i kochać siebie takimi, jakimi jesteśmy. Wzrasta
nasze zaufanie do samego siebie i radość życia.
8. Róża zielona / Grüne Rose / Rosa chinensis viridiflora
Kiedy czujemy się ograniczeni, pod presją, esencja pomaga rozwinąć
spokój i opanowanie. Działa uwalniająco i rozprężająco na serce.
9. Róża „Królowa Danii” / Königin von Danemark / Rosa alba
Wspiera przy emocjonalnych zranieniach. Pomaga wyjąć ciernie z serca,
uwalnia je od zadawnionych ran.
10. Róża stulistna / Provence Rose / Rosa centyfolia
Pomaga pokonać widoczne przeciwności, łączy serce z intelektem.
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Esencje – kremy
Kremy wytwarzane przez PHI Essenzen produkowane są na bazie avocado i
i oleju z kiełków pszenicy; nie zawierają dodatków pochodzenia
zwierzęcego. Kremy przeznaczone są wyłacznie do użytku zewnętrznego.

Amazonka (krem do pielęgnacji skóry)

Do stosowania w masażach, należy wcierać w miejsca zablokowane
energetycznie. W terapii bólu pleców polecany do wcierania w dół trójkątny
(Fossa triangularis) w małżowinie usznej

Głowienka popsolita (krem do pielęgnacji skóry)
Krem, który można stosować także jako balsam do ciała. Wysokie
częstotliwości esencji Głowienki pospolitej stymulują naturalną zdolność
skóry do samoregeneracji. Działa kojąco po goleniu.

Delfin®

(krem do pielęgnacji skóry)
Krem zawiera wysokowibracyją esencję pozyskaną od delfinów żyjących na
wolności. Esencja działa na czakrę serca, ma właciwości oczyszczające.
Przywraca równowagę energetyczną skóry, wzbudza dobre samopoczucie.

Lotos

(krem do pielęgnacji skóry)
Przywraca równowagę energetyczną skóry, ma działanie odprężające.

RQ7 – krem pierwszej pomocy

Krem zawiera energię 7 esencji kwiatowych. Stosować w stanach nagłej
potrzeby np. po przeżytym szoku a także w stłuczeniach. Pomocny także w
stanach dużego zmęczenia – stymuluje emergetycznie.

Orchidea Venus (krem do pielęgnacji skóry)
Do codziennej pielęgnacji skóry twarzy i ciała. Krem o głębokim działaniu
relaksacyjnym, stymuluje łagodność naszej istoty, przywraca skórze
delikatność.
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Esencje roślin owadożernych
1. Tłustosz alpejski / Alpenfettkraut / Pinguicula alpina
Oczyszcza na różnych poziomach energetycznych, wspomaga usuwanie
emocjonalnych toksyn.
2. Rosiczka Sonnentau / Drossea filiformis
Pomaga w głębokim zrozumieniu i uwolnieniu z obciążeń karmicznych.
Pomaga w uświadomieniu sobie dawnych przeżyć, tak by z miłością i
zrozumieniem móc je odpuścić.
3. Muchołówka / Venus Fliegen Falle / Dionaea muscipula
Pomaga, gdy czujemy się osaczeni sytuacją, z której nie widać wyjścia.
Esencja dodaje dystansu, pomaga rozpoznać relatywizm okoliczności.

Esencje orchidei europejskich
1. Kruszczyk szerokolistny / Breitblättrige Stendelwurz / Epipactis
helleborine
Pomaga wejść głęboko w siebie by uzewnętrznić wewnętrzne aspekty,
przyjąć je z miłością. Ułatwia dostęp do podświadomości.
2. Storczyk męski / Männliches Knabenkraut / Orchis mascula
Solidne zakotwiczenie w stopach czyni nas wolnymi by głową wznosić się w
poziomy duchowe. Esencja wspiera podróże astralne, zabezpiecza przed
„odlotem”.
3. Podkolan zielonawy /Grünliche Waldhyazinthe/Platanthera chlorantha
Daje duchową jasność, pomaga w rozpoznaniu, co jest dla nas właściwe.
Wspiera w procesach decyzyjnych wszelkiego rodzaju.
4. Buławnik czerwony / Rotes Waldvögelchen / Cephalanthera rubra
Pomaga w problemach z skupieniem się na jednym celu. Tworzy struktury
duchowe, wzmacnia koncentrację.
5. Gnieźnik leśny / Vogelnestwurz / Neottia nidus-avis
Uświadamia stłumione uczucia, ułatwia dokonanie z miłością ich transformacji. Rozpuszcza lęk przed niewłaściwym potraktowaniem własnych
emocji.
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Esencje orchidei amazońskich

Ze względu na wysokie częstotliwości tych esencji, zaleca się każdorazowo
wykonanie testu przed ich zastosowaniem.

1. Orchidea Agresji / Aggression-Orchid / Acineta superba
Uwalnia blokady w dolnych czakrach, wspiera ich transformację, w efekcie
uwalniana jest energia bazowa, która rozpuszcza agresję. W ten sposób
uzyskujemy dostęp do naszych sił witalnych.
2. Esencja Amazonki / Amazonas-Flußpräparat / River preparation
Esencja wspiera świadomość ekologiczną. Dzięki niej rozwijamy w sobie
zrozumienie dla Ziemi. Wspomaga w pozbywaniu się blokad. Szczególnie
pomocna w likwidowaniu napięć pleców. Pomaga wrócić do źródła.
3. Orchidea Anioł / Angel-Orchid / Epidendrum secundum
Esencja rozszerza świadomość, otwiera na komunikację z wyższymi
poziomami. Sprawia, że czujemy się lekko i swobodnie, nie tracąc przy tym
poczucia bezpieczeństwa.
4. Orchidea Anioł Stróż/Angel-of-Protection Orchid/Miltonia phalaenopsis
Dla osób subtelnych i wrażliwych, czujących się osaczonymi we wrogim i
nieprzyjaznym otoczeniu. Dla tych, którzy potrzebują "parasola
ochronnego". Esencja daje ochronę, wzmacnia poczucie bezpieczeństwa.
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5. Orchidea Komunikacji / Channeling-Orchid / Oncidium incurvum
Esencja ułatwia dostęp do wyższych poziomów naszej świadomości.
Sprawia, że uważniej wsłuchujemy się w swój wewnętrzny głos.
6. Orchidea Czekoladowa / Chocolate-Orchid / Stanhorpea wardii
Dla ludzi chcących otworzyć się na smakowanie życia. Esencja pozwala
rozpoznać, że życie to droga radości. Uwalnia od psychicznych ograniczeń.
7. Orchidea Koloru / Colour-Orchid / Oncidium lanceanum
Pomaga zrozumieć, że to nasze myśli nadają życiu koloryt. Dualność życia
czyni je interesującym; esencja ułatwia przyjęcie pozytywnego nastawienia
do życia.
8. Orchidea Koordynacji / Coordination-Orchid / Cymbidium lowianum
Stymuluje procesy samouzdrawiania organizmu. Wspiera świadomą
współpracę z naszą świadomością komórkową na poziomie fizycznym.
9. Orchidea Deva / Deva-Orchid / Edidendrum prismatocarpum
Ułatwia kontakt z subtelnymi poziomami świata roślin, otwiera dostęp do
ich królestwa. Esencja wspiera i stymuluje przepływ energii między naturą i
człowiekiem.
10. Orchidea "Róg obfitości" / Füllhorn-Cattleya / Cattleya warscewiczii
Uczymy się jak samemu stać się „rogiem obfitości” , jak dawać obfitość i ją
otrzymywać. Doświadczamy wszechogarniającej miłości Uniwersum i tego,
że żadne ograniczenia nie istnieją.
11. Orchidea Radości / Fun-Orchid / Vanda tricolor
Wzmacnia poczucie humoru i radość życia. Esencja pomaga postrzegać
samych siebie i nasze problemy z "zewnątrz". Uczy jak nabrać dystansu do
trudności, śmiać się z samych siebie.
12. Orchidea Serca / Heart-Orchid / Laeliocattleya Hybr.
Pomaga zachować równowagę energetyczną pomiędzy czakrą splotu
słonecznego a czakrą serca. Harmonizuje i wspomaga pracę czakry serca.
13. Orchidea Wyższego JA / Higher-Self-Orchid / Laeliocattleya anceps
clara
Esencja uczy wsłuchiwania się w nasz wewnętrzny głos i lepszego za nim
podążania. Ułatwia dostęp do własnego Wyższego Ja.
14. Orchidea Inspiracji / Inspiration-Orchid / Cattleya trianaei
Esencja daje inspirację do działania. Ułatwia kontakt z naszą
kreatywnością na płaszczyźnie duchowej, pomaga zamanifestować ten
potencjał w naszych czynach.
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15. Orchidea Miłości / Love-Orchid / Oncidium abortivun
Esencja pomaga w otwarciu się na przepływ energii miłości. Otwiera
szeroko czakrę serca, pozwala promieniować z niej czystej energii miłości.
Pomocna w terapiach energetycznych.
16. Orchidea Minionego Życia / Past-Life-Orchid / Paphiopedilum
harrysianum
Umożliwia kontakt z głębszą świadomością tj. z przestrzenią w nas, w
której zgromadzone są wszystkie wspomnienia. Ułatwia rozpoznanie
przyczyn wielu problemów.
17. Orchidea Psychiki / Psyche-Orchid / Paphiopedilum insigne
Pomaga nam wejść głęboko w nasze wnętrze, w naszą podświadomość,
aby odnaleźć odpowiedzi na egzystencjalne pytania. Wspiera w
rozpoznaniu życiowego zadania.
18. Orchidea Słońca / Sun-Orchid / Epidendrum chioneum
Łączy czakrę splotu słonecznego z wyższym poziomem. Uczy kierowania się
w działaniu nie tylko własnymi potrzebami, ale także interesem innych.
19. Orchidea Venus / Venus-Orchid / Anguloa clowesii
Stymuluje żeński aspekt w nas (jin), rozwija zdolność
zrozumienie, łagodność i miłość.

słuchania,

20. Orchidea Victoria Regia / Victoria Regia / Victoria amazonica
Esencja wnosi silną energię do procesów transformacji. Stymuluje przepływ
energii kundalini. Wspomaga uwalnianie podczas procesu umierania.
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Esencje morskie
Podczas wytwarzania esencji żadne z wolnożyjącyh zwierząt nie doznaje
szkody ani zranienia. Zwierzęta oczekują od nas zrozumienia, szacunku i
ochrony.

1. Algi / Algenessenz / Caulerpa racemosa
Mają silne właściwości oczyszczające i energetyzujące. Informacje z
różnych
obszarów
zostają
zintegrowane.
Stymulują
procesy
samozdrowienia.
2. Delfin / Delph® / Tursiops truncatus
Esencja wysokich częstotliwości, działa na wszystkie czakry harmonizująco
i oczyszczająco. Przesłanie Delfinów to przesłanie Wszechogarniającej
Miłości. Rozpuszcza lęki na głębszych poziomach, usuwa przygnębienie,
przywraca spokój, radość życia, zadowolenie.
3. Rak / Krebs / Grapsus grapsus
Pozwala bardziej się otworzyć. Wspiera rozpoznanie, kiedy zagraża nam
rzeczywiste niebezpieczeństwo, kiedy powinniśmy zachować ostrożność.
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4. Żeglarz portugalski / Portugiesische Galeere / Physalia physalis
Wprowadza lekkość i jasność w mocno obciążone relacje międzyludzkie.
5. Łuczyk / Schleimfisch / Blenius sanguinolentus
Uwalnia napięcia powstałe w wyniku nieprzeżytych emocji. Pomaga płynąć
z prądem życia, czerpać radość z życia.
6. Ukwiał / Seeanemone / Stichodactyla mertensii
Wzmacnia świadomość zbiorową i poczucie jedności z grupą. Pomaga
zdecydować co przynależy do grupy, a co nie.
7. Jeżowiec / Seeigel / Echinotrix diadema
Pomaga odnaleźć się w partnerstwie, znaleźć swoje miejsce w relacjach
międzyludzkich. Pomaga odnaleźć równowagę pomiędzy bliskością a
dystansem.
8. Ślimak morski / Seeschnecke / Aplysia dactylomela
Uczy jak lepiej zaufać ochronie, w której przecież jesteśmy zanurzeni
permanentnie, uczy poczuć się z tym pewnie.
9. Rozgwiazda / Seestern / Asterias rubens
Rozwija świadomość relacji międzyludzkich,
kontaktów, ułatwia komunikację.

wspiera

nawiązywanie

10. Waleń / Wal / Globicephala melas
Walenie nazywane sa „strażnikami wiedzy“ Są poważne, ale po ojcowsku
czułe. Działa na serce, otwiera je bardzo szeroko. Sprawia, że nasza
świadomość łączy się z głębokim doświadczeniem "Wszystkiego co jest".
Przypomina o naszych zobowiązaniach wobec planety na której żyjemy.
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Esencje zawieszki
Zawieszka Delfin
Wykonana z dmuchanego szkła, wypełniona esencją Delfin. Do zawieszania
na szyi na skórzanym rzemyku z możliwością regulacji, działa bezpośrednio
na czakrę serca. Harmonizuje i otwiera serce.
Zawieszka Waleń
Wykonana z niebieskiego szkła. Działa mocno stymulująco, wzmacnia
energetycznie, otwiera serce. Budzi świadomość łączności z „Wszystkim –
co - jest”, postrzegamy życie bardziej świadomie.
Zawieszka różowy Delfin amazoński
Pomaga zrozumieć, co jest naprawdę ważne, uczy patrzeć sercem. Łączy je
z naturą, uczy jak nawiązać kontakt z głęboką mądrością w nas samych,
która przypomina nam, że jesteśmy z wszystkim połączeni. Esencja uczy
jak w naszym życiu podążać drogą miłości. Uwypukla żeński aspekt naszej
osobowości.
Zawieszka Raj (esencja kręgu zbożowego Diessenhofen, CH 2008)
Formacja o bardzo mocnej, pozytywnej energii wzmacniającej energię
życiową. Działa na wszystkie czary i gruczoły dokrewne. Wzmacnia
pozytywne myślenie, wzrasta radość życia, wspierany jest system
immunologiczny. Esencja pomaga osobom w trudnej sytuacji życiowej.
Przypomina o jasnych, pozytywnych stronach życia i boskim źródle, z
którego zawsze możemy czerpać.
Zawieszka Serce (esencja kręgu zbożowego West Kennet, WB 2000)
Energia tej sercokształtnej formacji odpowiada energii planety Wenus.
Esencja pragnie przypomnieć nam o radości serca i jego aspektach. Uczy,
że cały proces wzrastania, ewolucja i wszelkie uzdrowienie dzieją się
poprzez nasze serce. Zawieszka do noszenia na wysokości czakry serca.
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Esencje zwierząt europejskich
Podczas wytwarzania esencji żadne z wolnożyjącyh zwierząt nie doznaje
szkody ani zranienia. Zwierzęta oczekują od nas zrozumienia, szacunku i
ochrony.
1. Niedźwiedź /Bär / Ursus arctos
Wzmacnia moc i dobroć. Wspiera komunikację i czułość, wzbogaca je.
Wzmacnia myśli o mocy i dobroci.
2. Salamandra / Feuersalamander / Salamandra maculosa
Przypomina z czułością o naszej przeszłości, pomaga ją zintegrować.
3. Żaba / Frosch / Rana ecu lenta
Wspiera w wyrażaniu głęboko skrywanych uczuć. Pomaga w wewnętrznym
uwolnieniu, wspiera w otwieraniu się na zewnątrz. Pomaga w rozpoznaniu
własnych odczuć.
4. Zając / Hase / Lepus europaeus
Wzmacnia zdolność współodczuwania i postrzegania, szczególnie uwrażliwia
zmysł słuchu. Rozwija subtelne i delikatne odczuwanie otaczającego świata.
5. Ważka / Libelle / Odonata
Pomaga w stanach, kiedy czujemy się jak w mętnej wodzie, nie wiedząc,
czego właściwie chcemy. Esencja pomaga jasno i klarownie poczuć i
rozpoznać, co jest dla nas w tym momencie ważne.
6. Fruczak gołąbek / Taubenschwänzchen / Macroglossum stellatarum
Daje wsparcie w podążaniu właściwą dla nas drogą. Dodaje świeżości,
uwalnia od zastarzałych sytuacji, rozbija skostniałe wzorce.
7. Paw / Pfau / Argusianus argus
Dla osób, które mają problem z akceptacją siebie takimi, jakimi są.
Rozbudza wewnętrzną radość i uważność dla własnej osoby. Wspiera
poczucie szczerości i godności.
8. Koń / Pferd / Equidae
Rozbudza poczucie przestrzeni, otwiera na odczuwanie piękna natury.
Dodaje elastyczności, mobilności.
9. Sarna / Reh / Careolus capreolus
Wzmacnia skromność, dodaje pokory. Pomaga odpuścić, rozwija zaufanie.
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10. Tur / Rind / Bos primigenius f. Taurus
Tworzy połączenie między człowiekiem i zwierzęciem. Wzmacnia pokojowe
współistnienie i zaufanie.
11. Owca / Schaf / Ovis ammon f. aries
Pomaga rozwinąć współczucie. Esencja pomocna szczególnie w chwilach,
gdy jesteśmy zatraceni w koncentracji na celu.
12. Motyl / Schmetterling, Roter Fuchs / Lepidoptera
Wspiera w trudnych sytuacjach. Esencja transformacji i lekkości. Uwalnia
duszę, pomaga rozpoznać duchowy potencjał.
13. Łabądź / Schwan / Cygnus olor
Pomaga uwolnić się od lęków i przymusu. Odzwierciedla piękno i życie w
harmonii.
14. Foka / Seehund / Photo Witulina
Obdarza zrozumieniem dla zabawowej lekkości. Uczy jak sunąć przez życie
z lekkością, wprowadza wesołość i radość.
15. Pająk / Spinne / Araneus diadematus
Pomaga lepiej odczuwać uczucia w grupie/rodzinie, daje umiejętność ich
uwalniania aż po nieuwarunkowaną współegzystencję z obustronnym
respektem.
16. Kozica / Steinbock / Carpa Iber
Pomaga rozwinąć serdeczność, obchodzić się z materialnymi sprawami z
lekkością. Esencja pomaga w rozwijaniu łagodności i czułości. Dodaje
radości, rozwija tolerancję.
17. Bocian / Storch / Ciconia ciconia
Dla zestresowanych; pomaga w koncentracji, rozwija spokój, aktywuje
wewnętrzne dziecko, przywraca radość.
18. Puchacz / Uhu / Bubo Bubo
Wzmacnia wewnętrzne rozeznanie, pozwala lepiej rozstrzygać, co dla nas
jest dobre, a co dobre nie jest. Esencja odpowiednia do oczyszczania
duchowego.
19. Żubr / Bisent / Bison bona sus
Wnosi głęboką mądrość. Pomaga uczyć się z doświadczeń i wyciągać
wnioski na przyszłość.
20. Wilk / Wolf / Canis lapus
Wyostrza postrzegania zmysłowe i uważność. Wzmacnia świadomość
zbiorową i dynamikę.
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Esencje zwierząt afrykańskich
1. Małpa / Affe / Ceropithecus aethiops)
Pomaga w koncentracji, integracji w grupie. Wspiera w nauce reguł
postępowania.
2. Słoń / Elefant / Loxodonta africana
Pomaga osobom bardzo wrażliwym, które nadmiernie reagują na otoczenie.
Pozwala lepiej się odgraniczyć i chronić własne interesy. Pozwala stać się
bardziej „gruboskórnym”.
3. Hipopotam / Flusspferd / Hippopotamus amphibius
Dodaje radości samej w sobie. Wspomaga poczucie wewnętrznego spokoju.
Pomaga zanurzyć się w poczuciu bycia samemu ze sobą w porządku.
4. Gnu / Gnu / Connochaetes gnou
Pomaga
odnaleźć
wewnętrzne
ograniczenia.
Wzmacnia
zdolność
obchodzenia się z samym sobą. Wzmacnia odwagę doświadczania i
rozwijania własnego potencjału.
5. Leopard / Leopard / Panthera pardus
Wspierane są szybkość, elegancja, zręczność. Uczy angażować własne siły
tam, gdzie jest to najbardziej opłacalne. Uczy ostrożności i uważności.
6. Lew / Löwe / Panthera leo
Dodaje pewności siebie, wzbudza zaufanie do samego siebie. Uspokaja,
pomaga czerpać radość z życia. Pozwala poczuć się w centrum uwagi.
7. Nosorożec / Nashorn / Ceratotherium simum
Ucieleśnia archaiczna zasadę energii jang. Wspomaga wgląd w samego
siebie, wzmacnia siłę woli i zdolność introspekcji.
8. Struś / Strauß / Struthius camelus
Esencja wskazana dla osób z tendencją do robienia rzeczy „nie wprost“.
Pomaga tym, którzy schodzą z drogi trudnościom, prędzej salwują się
ucieczką lub je ominą, niż zmierzą się z problemami, staną z nimi twarzą w
twarz.
9. Bielik amerykański / Weißkopfseeadler / Haliaeetus leucocephalus
Daje duchową klarowność, wzmacnia dalekowzroczność, pozwala
doświadczyć elastyczności i szybkości. Daje zrozumienie jakie niesie ze
sobą postrzegania rzeczy z szerszej perspektywy.
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10. Żmija / Schlange / Dendroaspis
Pomaga energetycznie przy problemach skórnych, ozbudza siły
samozdrowienia, wspiera harmonię w emocjonalnie zatrutych sytuacjach.
11. Aligator / Alligatir / Crocodylus Acutus
Kiedy już dłużej nie odpowiadaj nam tradycja i stare wzorce, esencja
rozbudza świadomość jak się uwolnić z pod ich wpływu, by móc się dalej
wewnętrznie rozwijać. Pomaga energetycznie przy problemach z zębami
np. zgrzytanie zębów.
12. Żółw / Schildkröte / Lepdochelys olivacea
Dla osób przeciążonych stresem. Pomaga otoczyć się twardą skorupą, by
nie dopuścić stresu do siebie. Wzmacnia spokój wewnętrzny, uczy działać z
jego poziomu, zamiast reagować na stres. Uczy, że możemy argumentować
z wewnętrznym spokojem.
13. Tygrys / Tiger / Panthera tigris
Dodaje siły i witalności. Pomocna w uwalnianiu napięć i zastojów energii w
obszarze pleców.
14. Mrówka / Amaise / Formicidae
Wspiera na poziomie energetycznym równowagę kwasową w organizmie.
Pomaga także przy rozpuszczaniu złogów gromadzących się w stawach.
15. Manat amazoński / Amazonas-Seekuh / Trichechus inunguis
Esencja przynosi spokój i opanowanie, rozbudza zaufanie.
zestresowanych osób, pomaga odnaleźć wewnętrzne ukojenie.

Dla

16. Pszczoła / Biene / Apis mellifera Linnaeus
Na radość życia. Na poziomie energetycznym wspiera zrównoważoną
gospodarke cukrową w organizmie
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Esencje środowiska

T1 –

esencja pochłaniająca promieniowanie
Esencja
chroni
przed
obciążeniem
promieniowaniem
ziemskim,
promieniowaniem Roentgena, elektrosmogiem.
Jak wykazały testy z użyciem licznika Geigera, esencja T1 ma zdolność
pochłaniania promieniowania radioaktywnego.
Sposób użycia:
Zamkniętą buteleczkę z esencją umieścić delikatnie między stopami
(uprzednio zdjąć buty). Do prawej lub lewej ręki wziąć buteleczkę z esencją
Delfin. Trzymać nad głową. Wolnym ruchem opuścić rękę, oczyszczając
esencją aurę aż po stopy. Po zakończeniu stosowania pamiętać należy o
oczyszczeniu buteleczki z esencją (w promieniach słońca, mentalnie itp.)
Esencję T1 należy przechowywać oddzielnie, z dala od innych esencji.

Teide –

esencja wulkanu Teide/Wyspy Kanaryjskie
Przenosi świadomość i zdolnośc postrzegania głęboko na poziom
świadomości komórkowej. Doświadczamy świadomości, aż po najmniejszą
strukturę. Daje doświadczenie Makro i Mikrokosmosu.

Cheops -

esencja piramidy Cheopsa/Egipt
Esencja o bardzo silnych właściwościach ochronnych, daje uziemienie.

Chichenitza - esencja piramidy Chichenitza/Meksyk
Esencja mocno uziemia, daje ochronę.

Guimar -

esencja piramidy Guimar/Wyspy Kanaryjskie
Esencja o właściwościach ochronnych.
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Esencje planet
1. Jupiter / Jupiter
Pomocna w obchodzeniu się z własna mocą, pomaga ją zrozumieć.
Poza tym wspiera w rozpoznaniu złota jako formy energetycznej, pomaga
w świadomym obchodzeniu się z nią. Wspiera zdolność do tworzenia
połączenia między dwoma aspektami mocą i radością.
2. Księżyc / Luna
Esencja mistycznej kobiecości, wartości Matka. Pomaga rozpoznać łaskę
macierzyństwa. Wspiera moce intuicyjne. Przywraca zaburzony biorytm.
3. Mars / Mars
Wspiera energię życiową i siłę. Pomaga w walce o jasność, wspiera siłę
woli. W decydujących momentach pozwala mówić „nie”. Pomaga zrozumieć
sens walki.
4. Merkury / Merkur
Pomaga rozpoznać kosmiczną prawdę, stawiać ją ponad prawdę
subiektywną. Esencja wspiera zdolności komunikacyjne i zdolność uczenia
się. Pomocna np. przed egzaminami.
5. Neptun / Neptun
Esencja delikatnie, marzycielsko wspiera wewnętrzną harmonię, wprawia
energię życiową w ruch. Łagodnie rozpuszcza blokady energetyczne.
6. Pluton / Pluto
Pomaga rozpoznać i zintegrować uczucia wyłaniające się z nieznanego, z
podświadomości. Esencja daje zrozumienie w kwestiach życia i śmierci.
Wspiera osoby
o materialnym nastawieniu do życia, pomagając w
ostrożnym rozpuszczaniu więzów łączących ich z materią.
7. Saturn / Saturn
Działa uwalniająco, wspiera w głębokim zrozumieniu działania karmy. Uczy
jak stać się świadomym działania praw karmy i jak poprzez zrozumienie
oraz miłość wyzwolić się spod jej zależności, by w pełni świadomie
doświadczać życia tu i teraz.
8. Słońce / Sonne
Odpowiada męskim aspektom, zasadzie: Ojciec. Esencja wspiera duchowe
rozeznanie, łączy z Pra-przyczyną, z boskim źródłem.
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9. Uran / Uranus
Łączy z Pra-zasadą. Esencja pomaga
istnienia.

rozpoznać jedność wszelkiego

10. Wenus / Venus
Odpowiada żeńskim aspektom. Esencja pomaga rozpoznać i zrównoważyć
nasz kobiecy aspekt. Wspiera emanacje wewnętrznego piękna na zewnątrz.

Esencje kręgów zbożowych
www.health-houses.com
www.PHIessences.com
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Naukowe dowody działania esencji
W Akademii Kwiatowej różni badacze i lekarze prowadzą badania nad
bioinformacją zawartą w esencjach kwiatowych.
Naukowego wsparcia dowodom na działanie esencji udzielili min.: dr.
Garcia z Genewy (badania optokrystalograficzne) oraz Gunter Haffelder
(badania EEG).
Badania Guntera Haffeldera oraz jego współpracowników przeprowadzone
w Instytucie Komunikacji i Badania Mózgu/ Stuttgard potwierdziły wpływ
działania esencji na zmianę częstotliwości różnych fal mózgowych (alfa,
beta, theta, delta)

Zmiany częstotliwości fal mózgowych zaobserwowane
po zastosowaniu esencji Delfin

PROJEKT „DOM ZDROWIA“
HOLISTYCZNA TERAPIA ŚWIATŁEM
www.health-houses.com
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Orchidea Agresji (Acineta superba) – Fotografia kirlianowska

MOTHER EARTH ESSENCES
PHI ESSENCES BV

TM

Rijksweg Zuid 1
NL 5951 AM Belfeld
Tel. +31-77-475 42 52 • Fax +31-77-475 41 31
E-Mail: info@PHIessences.com
Internet: www.PHIessences.com

Esencje PHI Essenzen w Polsce:
Gabinet Terapii Naturalnych
ul.Czajki 34 a, 32-615 Grojec k/Oświęcimia
tel.: 512 483 671
e-mail: gabinet@esencjebacha.pl, Internet: www.esencjebacha.pl
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