
 

 

Gyógyító virágok, virágesszenciák 

2. 

 

Később, amikor részletesen tárgyaljuk a virágesszenciák hatását, tapasztalhatod 

majd, hogy vannak köztük, amelyek időszakos, átmeneti lelki állapotokhoz, mások 

pedig tartósabb lelkiállapotokra, temperamentumra vonatkoznak, amelyek a 

személyiségnek egész életre szóló jegyei. 

Vannak, amelyek az értelmi szinthez szólnak, vagyis a gondolatokra, intellektuális 

képességeinkre hatnak. Ilyenek pld. a pillangóvirág, szelídgesztenye, százszorszép, 

vagy a petúnia. 

Mások a szívünkhöz szólnak, az érzelmeinkre vonatkoznak. Ilyenek pld. a 

galagonya, borágó, magyal, vagy a fűzfa. 

Megint más fajták hatékonya katalizálják a változásokat, amelyek felébresztik a 

leblokkolt, megbénult akaratunkat, és akcióra serkentenek. Ilyenek pld. a Cayenne 

bors, juhar, vadszeder, vagy a varádics. 

Ha a virágesszenciákat igazán hatékonyan szeretnénk használni, meg kell tanulnunk 

megkülönböztetni az érzelmi megnyilvánulásokat, mint amilyen az elillanó 

felindultság, a lassan változó lelkiállapotot, és az állandó temperamentumot. 



Mit jelentenek a fenti kifejezések? 

 

 Az érzelmi megnyilvánulás (emóció) múlékony, a nehézségek, a kritikus 

helyzetek, a változások szülik.  Felhívja a figyelmünket, előrevetít, rámutat 

azokra a helyzetekre, amelyekre addig nem figyeltünk fel. 

 

 Amikor szembetaláljuk magunkat egy olyan helyzettel, amelyre nincsen okos, 

racionális válaszunk, akkor megjelennek az emóciók: a félelem, a szorongás, 

a szégyenérzet, a düh, a tudatalatti mélyén élő ősi érzelmi megnyilvánuláshoz 

tartoznak, és ezek szabályozására sokféle virág esszencia ajánlott. 

 

 A lelki állapot meghatározza a lelki beállítódást, és napokig, vagy sokszor 

még hosszabb ideig fennmaradhat. Itt nem emócióról van szó, hanem az 

egyes érzelmi reakciókra való hajlamról.  

A melankólia, a búskomorság, az ingerlékenység olyan negatív hangulatok, 

amelyekre alacsony intenzitás jellemző, mégis alapvető szerepet játszanak a 

mindennapi életünkben, családon belül, munkahelyen, stb.  

 

Az adott társadalomból származó, túlságosan bőséges és nagyszámú 

ingerből táplálkoznak, fájdalom, és feszültség formájában jelentkezhetnek, 

mint például nyugtalanság, alvászavar, stb. 

 

 A temperamentum, vagy vérmérséklet velünk született, és egész életünkön 

át elkísérő beállítottság. Ez a lélek megnyilvánulása, a személyiség, amelyre 

születésünktől fogva hajlamosak vagyunk. Ez határozza meg szokásainkat, és 

magatartásunkat. Egyes temperamentumok a múlt felé hajlanak, mások a 

jelenhez kötődnek, míg megint mások csak a jövőre irányulnak. 

 

 

A lélek és a virágesszenciák az ellentétes 

végletekben. 

 
 Az emberi lélek gyakran kettős arculatot mutat, és kifejeződhet egy látszólag 

éppen ellentétes, alapvetőbb vonás ellenreakciója formájában.  

 

Erre egy példa, hogy érthetőbb legyen: az arrogáns, ellentmondást nem tűrő 

magatartással önbizalomhiányt takar el az az ember, aki ilyen képet mutat a 

világ felé. Ugyanígy önbizalomhiányra utal annak a gyereknek a viselkedése, 

aki különösen akaratos, szeszélyes. 



Ha jól megfigyeljük ezt a gyermeket, könnyen észrevesszük, hogy nincsen 

önbizalma, állandóan a segítségünket igényli, azt kívánja, hogy foglalkozzunk vele, 

figyeljünk rá, bármi is történik. 

Fontos, hogy felismerjük a dualitást a virágesszencia kiválasztásakor! 

 

 Minden virágesszenciát alapvető tulajdonsága határozza meg, amellyel 

segítségünkre lehet, hogy megbirkózzunk egy adott problémával, vagy segít 

kijavítani egy működési zavart. 

A féltékenység, a félelem, az önbizalomhiány, a keserűség, nem személyiségbeli 

hibák, hanem olyan tulajdonságok, amelyek utat tévesztettek, vagy a fejlődésük 

során megrekedtek.  

Amit magatartásbeli zavarnak észlelünk, az fejlődési hiba, korlátozó és zavaró 

működésmód, még ha az aktuális helyzetben megfelelőnek is tűnhet.  

Ilyen esetben például a cikóriához asszociált temperamentum irányításra tör: mindig 

megpróbálja a saját igényeinek megfelelően kijavítani, manipulálni a környezetét. 

Ugyanakkor ez a temperamentum rendelkezik az éleslátással, amellyel felfedezi a 

hibát a másikban. 

A cikória virágesszencia pozitív irányba tereli ezt a tulajdonságot, és az 

éleslátást mások szolgálatába állítja, szeretetteljesen és érdek nélkül, semmit nem 

várva el viszonzásként. 

 

 A virágesszenciák a magatartás polaritására hatnak (negatív/pozitív).  

A bíboros hajnalka virágesszenciát arra használhatjuk, hogy megszabaduljunk 

egy toxikus függőségtől, de egyszerűen az életerő serkentésére is alkalmas. 

A puszpáng virágesszencia azokhoz szól, akik akarathiány, vagy gyengeség miatt 

hagyják, hogy uralkodjon felettük a környezetük, de azoknak is, akik alárendelt 

helyzetbe kényszerülnek, vagy megfosztották őket a szabadságuktól.  

 

 Egyes virágesszenciák más és más hatást gyakorolnak az élet különböző 

szakaszaiban. 

A nyírfa virágesszencia kvalitásai a fiatalságot tükrözik: dinamikus, energikus, 

lelkes, nyitott a világ felé. Segítségével leküzdhetjük a hajlott korra jellemző, 

megkövesedett, lelket megkeményítő tendenciákat. Jótékony hatású az idős 

emberre, akit nem érdekel semmi, és az az érzése, hogy az élete már maga mögött 

van. 



Ugyanakkor ez a virágesszencia segít megnyílni a világ és mások felé. Jótékony a 

hatása a serdülőre, aki az ifjú kor egyes negatív vonásait mutatja, mint például az 

önzés, a gondatlanság, az embertársak iránti megvetés, vagy az érdektelenség. 

 Ellentétes tulajdonságokat fedezhetünk fel egyazon virágesszencián belül is.  

Az orvosi tisztesfű virágesszencia kiegyensúlyozza a szexuális életet amikor 

elfojtott, vagy éppen ellenkezőleg, ha túlsúlyba kerül, és nem korlátozza semmi.  

A napraforgó virágesszencia kiegyensúlyozza az egót, ha csapong a szürkeség és 

az uralkodói magatartás között. 

 

Összetett virágesszenciák 

A különböző virágesszenciákat gyakran használjuk együttesen, komplex, vagy 

összetett virágesszenciának nevezett kombinációban. 

Hány virágesszenciát alkalmazhatunk egyidejűleg egy összetett 

készítményben? 

Minden virág átadja nekünk jó tulajdonságait a virágesszencián keresztül, de 

másként észleljük azt, ha egymagában áll, vagy ha más minőséggel is egyesítjük.  

Egyszerűbben szólva tekints rá egy csokor pipacsra, és hasonlítsd össze egy olyan 

csokorral, amiben a mező többi virágja is benne van.  Míg három – ötfélét teszünk a 

csokorba, szemet gyönyörködtető, de amikor mindenfélét beleteszünk, már veszít a 

szépségéből. 

Az a javaslat, hogy ne alkalmazzunk egyszerre túl sokféle virágesszenciát, mert 

szükségtelen, és a hatást csökkentő telítődést érhetünk e vele.  

Általános szabály, hogy az összetett virágesszenciák három – öt féle esszenciát 

tartalmaznak. Ennél több fajta összezavarhatja a gyógyulási folyamatot, kivéve azt a 

néhány speciális összetételű készítményt, amely már bizonyította az alkalmazott 

virágesszenciák egymást támogató hatását.  

Sokkal egyszerűbb, ha kisszámú virágesszencia pozitív tulajdonságaira 

összpontosítunk, mintha eltévelyedünk a nagyszámú esszenciák között, amit aztán 

nehezen köthetünk egy adott lelkiállapothoz.  

A korlátozott számú esszenciák kombinációja elősegítheti az egyik vagy másik 

esszencia egyedi hatásának felismerését.  

Az összetett virágesszencia elkészítése a kiegyensúlyozottság, és harmónia 

jegyében zajlik, ugyanúgy, mint ahogyan a mezőn sétálgatva, vagy saját kertünkben, 

a magunk örömére összeállítunk egy virágcsokrot, betartva néhány alapelvet: 



1. Egy „sűrű” probléma esetén helyesebb lépésenként haladni, néhány 

virágesszenciát alkalmazva, és nem arra törekedni, hogy egy csapásra 

megoldjuk a kérdést, sokféle virágesszencia alkalmazásával. 

 

2. Célszerű a fő problémára összpontosítani és nem elforgácsolni a figyelmet, 

így az adott fő problémának megfelelő virágesszenciát választjuk ki. A 

virágesszenciák katalizáló hatása felgyorsítja a tudatra ébredést, és ez a 

továbbiakban feltárja majd az egyéb igényeket.  

 

3. Egyes virágesszenciák azért kapnak helyet egy összetett készítményben, 

mert segítik, vagy szabályozzák más virágesszenciák hatását. Például a 

fukszia, a hagyma, a borzas kúpvirág hatékony emocionális katalizátorok, 

segítenek abban, hogy a múlt elfojtott érzéseit a felszínre hozzuk.  

 

Az emocionális katarzist könnyebben élhetjük meg, ha olyan 

virágesszenciákkal kombináljuk, amelyek támogatnak, vigaszt nyújtanak, mint 

a közönséges gyíkfű, a jázmin, vagy az ernyős madártej.  

 

Más virágesszenciák, mint a füzike, a vadszeder, vagy a cayenne bors 

serkentik a változásra való készséget a tétlenség, vagy a stagnálás 

időszakaiban. 

 

4. Mint azt a továbbiakban látni fogjuk, egy virágesszencia általában 3 – 4 hetes 

kúrában javasolt, majd utána célszerű várni 7 – 10 napot, mielőtt 

újrakezdenénk a ciklust.  

Ugyanakkor lehetőségünk van arra is, hogy a kezelés során egy adott 

komplex virágesszencia összetételét megváltoztassuk, és egyik, vagy másik 

alkotóelemét az adott helyzetnek megfelelőbbre cseréljük ki. Ez azonban csak 

kivételes esetekben történjen. 

 

A virágesszenciák alkalmazási módjai 

 

Szájon át történő adagolás 

A legegyszerűbb és legelterjedtebb használati mód a szájon át történő bevétel. 

Néhány csepp virágesszenciát tegyünk egy pohár vízbe, vagy egyenesen a szájba a 

nyelv alá egy cseppentő, egy kiskanál, vagy spray segítségével.  

Használat előtt az üvegcsét alaposan rázzuk fel, hogy aktivizáljuk a szer életerejét.  

A nyelv alá cseppentett virágesszenciát tartsuk ott 5 – 10 másodpercig. Az üvegcse 

bakteriális felülfertőződésének elkerülése érdekében ügyeljünk arra, hogy az 



üvegcse ne érjen a száj nyálkahártyájához, ezért praktikusabb előbb egy kis 

kanálkába cseppenteni, majd úgy a nyelv alá venni. 

Az egy alkalommal bevett cseppek számának jelentősége másodlagos. Általában 3 

– 7 cseppet alkalmazunk a cseppentővel, vagy 2 – 3 befújást a sprayvel. Sokkal 

fontosabb az, hogy hány alkalommal vesszük be a cseppeket! 

Mindig összpontosítsunk a kívánt változási folyamatra, amikor bevesszük a 

cseppeket. Általában napi 3, vagy 4 alkalommal szoktuk a virágesszenciákat 

alkalmazni: ébredéskor, délben, délután, és lefekvéskor, lehetőleg mindig 

ugyanabban az időpontban. 

A legfontosabb a reggeli és az esti adagolás! 

A nap kezdete, amikor felébredünk, és a nap lezárása, este, amikor lefekszünk, 

elalváshoz készülődünk, különösen alkalmas a virágesszencia bevételére. 

Tegyük az üveget az éjjeliszekrényre, és rögtön felébredés után vegyük be, amikor 

ellazultak, és befogadóképességünk teljében vagyunk.  

Amikor a lélek kilép az álmok világából, a tudatalatti jobban hozzáférhető, és ebben a 

különleges pillanatban a virágesszenciák üzenete mélyebben hat ránk. 

A nap folyamán a cseppeket éhgyomorra, lehetőleg étkezés előtt, pl. 10 – 15 perccel 

ebéd, vagy vacsora előtt vegyük be.  

Egyes szerek, vagy egyes helyzetek csökkenthetik a virágesszencia hatását. Ha 

virágesszenciát használunk, és annak minden pozitív hatását élvezni szeretnénk, 

lehetőleg ne fogyasszunk alkoholt, kávét, és kerüljük a dohányzást. 

Akkut esetben a gyakoribb adagolás – akár félóránként, vagy óránként néhány 

csepp – és nem az egyszeri adag növelése javasolt.  

A nagyon érzékeny egyéneknél, vagy gyermekeknél ezzel szemben csökkentsük az 

adagolás számát napi 1 – 2 alkalomra.  

A virágesszencia terápiás hatása nem fizikális, vagy biokémiai szinten zajlik, ezért 

nem fokozódik a hatása, ha növeljük az adagot. A víz és az alkohol az adott virág 

energetikai struktúráját (mintázatát, információját) hordozza. Ezen a téren ugyanúgy 

működik, mint a kristályok. A hatás a bevétel alkalmával tevődik át a szervezetre, 

függetlenül a bevett mennyiségtől.  

Más szavakkal a növény üzenete, rezgésbeli információ formájában nyilvánul meg, 

mely rezonanciába (együttrezgésbe) lép az arra felkészült egyénnel.  

Nem változik az információ intenzitása, ha egyszerre 4, vagy 10 cseppet veszünk be.  

Ennek megfelelően célszerűbb inkább növelni az adagok gyakoriságát, ekkor az 

információ jobban rögződik, és a rezonancia a személy és a szer között felerősödik. 



Hogy jobban megértsük, mi történik a virágesszencia és az egyén között, 

összehasonlíthatjuk azzal, ami akkor történik, ha meghallgatunk egy zeneszámot, 

ami a szívünkhöz szól.  

A zene a zeneszerző által komponált hangjegyekben fejeződik ki, jellegzetes 

hangzással és tempóval bír. A fülünkhöz eljutó akusztikus rezgés hordozóként 

szolgál a zene üzenetéhez. A megindító, megható információ az, ami rezonanciába 

lép a lelkünkkel. Hogy mennyire képes meghatni, az nem a hangerőtől függ, nem 

indít meg jobban, ha emelkedik a decibel. Ellenben ha újra és újra meghallgatjuk, 

fokozatosan felismerjük a zenemű finomságait, amely akkor még jobban hat ránk. 

Ugyanez a helyzet a virágokkal. Erősebb lesz a rezonanciájuk a lélek mélyével, minél 

több alkalommal vesszük be a virágesszenciákat. 

 

Külső alkalmazás 

Masszázs 

Bár a virágesszenciák leggyakoribb alkalmazása a szájon át történő alkalmazás, de 

nem kizárólag így használhatók.  

A virágesszencia hatását külső alkalmazásukkal is élvezhetjük, hiszen ha külsőleg 

használjuk, a virág üzenete a bőr szövetein keresztül halad át, mielőtt hatását az 

egyén tudatára kifejti.  

Elegendő az egyszerű kontaktus a bőrrel, hogy a virágesszencia megérintse az 

emberi lelket.  

Ha azt szeretnénk elérni, hogy a virágesszencia inkább a test egy adott területére 

fejtse ki a hatását, javasolt a virágelixír felszívódását és a hatás gyorsaságát fokozó 

katalizátor, például a meleg hatásának kiaknázása.  

A testrészt felmelegíthetjük meleg törülköző, meleg vizes palack, vagy masszírozás 

segítségével. Ez úgy történjen, hogy két tenyerünket erőteljesen összedörzsöljük, 

majd amikor felforrósodik, finoman masszírozzuk át az adott területet. Ha a bőr 

felmelegedett, elegendő 10 csepp virágesszenciát rácseppenteni a tenyérre, és 

belemasszírozni az érintett bőrfelületbe.   

Ez a masszázs nagyon óvatosan, finoman történjen, mert olyan anyagot alkalmazunk 

a bőrön, ami nem közvetlenül a fizikális szinten hat. 

 

Masszázsolaj 

A virágesszenciát masszázsolajba is belekeverhetjük. Az olaj hidegen sajtolt, 

biológiai termesztésű legyen. Itt is fontos  a meleg katalizáló szerepe, ezért az olajat 



langyosítsuk fel az alkalmazása előtt. Ezáltal elkerülhető a termikus sokk, amely 

rezgésbeli akadályt állíthat a test és a virágesszencia között. (Termikus sokknak 

nevezzük azt a hatást, amikor a testmeleg bőrünket hirtelen rövid ideig, hideghatás 

éri.) 

A test egyes területei nagyon érzékenyek, és különösen alkalmasak a virágesszencia 

befogadására. Ilyenek a csukló belső oldala, a halánték, a nyirokcsomók, az ajkak, 

az energetikai központoknak (csakra) megfelelő területek, a tenyér, vagy a talp.  

Különösen javasolt a virágesszencia bemasszírozása a talpba, csuklóba, a halánték 

bőrébe, ha az egyén nem tudja, vagy nem akarja szájon át bevenni a 

virágesszenciát. 

 

Fürdő 

A virágesszenciákat a fürdővízben is alkalmazhatjuk. A víz a legjobb 

információszállító eszköz, nagyszerű vezető, közvetlenül átadja a virágesszencia 

üzenetét a lét minden szintjén.  

A fürdőben a szer rezgési struktúrája nem a fizikai testen keresztül hat. A fürdő 

különösen javasolt a gyermekeknél, és amikor belső megtisztulásra van szükség.  

7 – 10 csepp első hígítású virágesszencia elegendő egy kádnyi vízhez. Ha többféle 

virágesszenciát szeretnénk alkalmazni, cseppentsünk mindegyikből 7 – 10 cseppet a 

vízbe, majd pár percig keverjük a vizet a karunkkal, fekvő nyolcast, azaz a végtelen 

jelét rajzolva a vízben. Ez a dinamizáció fokozza a víz fogékonyságát a szerre.  

A fürdő vize jó minőségű legyen. Ideális lenne, bár nagyon nehezen megvalósítható 

a tiszta forrásvíz, vagy hegyi patak vize, testhőmérsékletűre felmelegítve. Vezetékes 

vizet megtisztíthatunk két citrom levének hozzáadásával.  

Mielőtt belemerülünk ebbe a gyógyhatású fürdőbe, zuhanyozzunk le, hogy a test 

teljesen tiszta legyen. A fürdőben a test teljesen merüljön el a vízben. A fürdő 

körülbelül 20 percig tartson. Fürdőolajat is keverhetünk a vízbe, ha az jól harmonizál 

az alkalmazott virágesszenciával.  

A fürdőt azonos időközönként vegyük, minimum három, vagy négy naponként, 21 

napos ciklusban, és lehetőleg a reggeli órákban, amikor erős a vitalitás. 

 

Illatszóró 

Egyes specifikus helyzetek kezelésére a virágesszenciákat a környezetünkbe is 

permetezhetjük. Alkalmazhatjuk a forgalomban lévő kiszereléseket spray formában, 

első hígításban, de elkészíthetjük magunk is, az alábbiak szerint: 



Az illatszórót tiszta forrásvízzel töltjük meg, amibe 7 csepp virágeszenciát teszünk, a 

kiválasztott szerből, vagy szerekből. Fontos tudni, hogy ha többfélét használunk, 

akkor mindegyikből 7 – 7 cseppet teszünk, és nem osztjuk el a hetet több felé.  

Ilyen módon második hígítású készítményt nyerünk. A cickafark, lóhere, borsmenta, 

csalán, orbáncfű védelmező hatást fejtenek ki a megzavart környezetre. Az így 

alkalmazott virágesszenciával meg lehet tisztítani egyes élettereket, és vissza lehet 

állítani harmóniájukat.  

A víz – elixír keverékünkből annyit készítsünk, amennyit egy nap elhasználunk, és 

naponta készítsünk frisset belőle. 

Ez a módszer ajánlott az olyan állatok kezelésére is, amelyeket nem lehet 

megközelíteni. Például agresszív kutyát, megriadt macskát, vagy lovat. Egyenesen 

az állat szájába kell fújni, ügyelve arra, hogy tiszteletben tartsuk az állat épségét. 

Véletlenül se fújjuk fülbe, szembe, orrnyílásba. Számos állatorvos alkalmazza 

előszeretettel ezt a felhasználási módot, sikeresen. 

Az illóolajokhoz alkalmazott illatdiffúzor (illatszóró) tökéletesen megfelel arra  acélra, 

hogy a levegőbe juttassuk a virágesszenciát. A készítményt mikrocseppecskék 

formájában juttatja a levegőbe, amelyek kisebbek, mint a spray cseppjei, és ez 

elősegíti a jobb terjedést.  

 

 

Ebben a részben felsorolt virágesszenciákkal, a növények hatásával a későbbiekben 

részletesen is foglalkozunk majd. Itt csak szemléltető példaként említettem meg. 

Következő részben a virágesszenciák alkalmazásának időtartamáról lesz szó, 

valamint a hatásukról különböző lelki szinteken. 

Legközelebb szót ejtünk arról is, milyen helyzetekben hatástalanok a 

virágesszenciák.  

 

Jövő héten folytatjuk. 

 

 

                                       Üdvözlettel: Ágnes 

 


