
 

 

Gyógyító virágok, virágesszenciák 

3. 

 

 

A virágesszenciák  adagolásának időtartama 

 

Kúraszerű alkalmazás 

A virágesszenciát általában 2 – 4 hetes kúrában alkalmazzuk. Ez ehetővé teszi a 

mély, s hosszantartó mentális, és emocionális átalakulás megkezdődését. A 30 ml-es 

virágesszenciás üvegcse tartalma elegendő 4 hétre, ha napi négyszer négy cseppet 

alkalmazunk.  

Ez a négy hetes időszak megfelel az egyén emocionális ciklusának, és azoknak 

ajánlott, akik régóta fennálló belső kiegyensúlyozatlanságot akarnak átalakítani. 

A változások természetesen jóval a kúra vége előtt is megnyilvánulnak, ám 

szükséges tovább folytatni a virágesszencia szedését, hogy a hatás jobban 



beleivódjon az egyén pszichéjébe. Ez még inkább érvényes, ha régóta fennálló 

emocionális leblokkolást akarunk megoldani 

A kúra végén abbahagyjuk a szedést, és megfigyeljük, hogy milyen hatást értünk el 

az emocionális szinten, a hozzáállás szintjén, stb. A probléma, amire  a 

virágesszenciát szedtük, talán már megoldódott (ez történik a legtöbb esetben), vagy 

átalakult, és feltárt egy mélyebb zavart.  

Gyakran előfordul ugyanis, hogy amint megoldódik egy emocionális probléma, a 

felszínre kerül egy újabb, mélyebb, és régebben fennálló zavar, ami megoldásra vár.  

Leginkább a hagyma egymást fedő rétegeivel illusztrálhatjuk ezt.: a virágesszencia 

előbb a psziché legkülső rétegeihez szól, mielőtt a lélek mélyére érne.  

A kúrát követően, akár kettő, akár négy hétig folytattuk, újabb esszenciát, vagy újabb 

kombinációt választhatunk az új helyzetnek megfelelően.  Mielőtt azonban 

megkezdjük az újabb kúrát, várjunk körülbelül egy hetet. A mélyebb változásokhoz 

esetenként több hónapos terápiás ciklusok is szükségessé válhatnak.  

A szedés rendszeressége alapvetően fontos a virágesszenciák hatásának sikeréhez. 

Ha valaki csak rendszertelenül szedi, nem fog optimális hatást elérni. Ez a 

feledékenység lehet az érdektelenség kifejeződése, vagy nem bízik ebben az 

egészségvédő módszerben. Ebben az esetben a terapeuta szerepe, hogy felkeltse a 

páciens érdeklődését, és fel kell hívnia a figyelmet az adagolás rendszerességének 

fontosságára. 

Viszont ha a páciens egy ideig rendszeresen szedte a szert, és ezután vált 

rendszertelenségre, ez azt is jelentheti, hogy nincsen szüksége a további szedésre, 

mert már kellően integrálta a szervezete az esszencia üzenetét.   

Minden ciklus alkalmával újabb, és mélyebb szintre érünk el, és a virágesszenciák 

lehetőséget nyújtanak, hogy kiűzzük szívünk mélyéből valamennyi mentális és 

emocionális blokkolódásunkat. 

 

Alkalmi használat 

A virágesszenciákat alkalmanként is szedhetjük, minden átmeneti, és általában nagy 

intenzitású helyzetben.  

Több virágesszencia ajánlott krízishelyzetben, érzelmi sokk esetén. Az érzelem a 

lélekben születik, él, majd gyakran nagyon hamar eltűnik. Megszólít, figyelmeztet, 

buzdít, majd mihelyst eltűnik, a lelkünket ingatag helyzetben hagyja.  

A virágesszenciák egyensúlyt, harmóniát közvetítenek, segítségükkel újból 

megtalálhatjuk saját magunkat, összeszedhetjük az energiáinkat. 



Segítenek megérteni és feldolgozni az érzelmek üzenetét. A félelmek, az érzelmi 

sokk, a krízisek egy vagy több virágesszencia alkalmazásával megoldhatók, 

alkalmanként, rövid ideig szedve ezeket.  

Krízishelyzetben célszerű 10 percenként pár cseppet bevenni a kiválasztott 

virágesszenciából, míg a krízis el nem múlik. Ilyen módon alkalmazzuk a 

„Megsegítés” vagy „Assistance” elnevezésű összetett virágesszenciát, vagy a Bach 

féle elsősegélynyújtó szert, hogy a sokkot, vagy a sérülést enyhítsük.  

Ilyen esetekben fontos, hogy kizárólag első hígítású szert alkalmazzunk. 

 

 

Tárolás és eltarthatóság 

A virágesszenciák tárolása kissé körülményes. Ha magunknál hordjuk a 

virágesszenciás üvegcsénket, ne tegyük ki közvetlen napfény, vagy hőforrás 

hatásának, ne tegyük illatosított anyagok, pld parfüm, vagy mobiltelefon mellé. A 

mobiltelefonok elektromos hullámai károsak lehetnek a virágesszenciákra. 

Az üzletekben a vonalkód leolvasására használt lézerfény mélyrehatóan 

megzavarhatja a virágesszenciákat, ezért lehetőleg ne vásároljuk virágesszenciát, 

aminek cimkéjén lézerfénnyel leolvasandó vonalkód van. Természetesen ha ez a kód 

a külső csomagoláson található, akkor nincs probléma. 

Otthonunkban a virágesszenciát zárt szekrényben kell tartani, napfénytől, hőforrástól, 

illatoktól védett, pormentes helyen. Ne tegyük konyhába, vagy a fürdőszobába. Ne 

tároljuk fokhagyma, erős illatú parfümök, illóolajok, füstölők mellet. 

Tartsuk be az alapvető higiéniai szabályokat, ne nyitogassuk gyakran az üvegcsét, 

és ne is hagyjuk sokáig nyitva.  

Ha betartjuk ezeket a tanácsokat, akkor a virágesszenciák hosszú hónapokig 

megőrzik a hatóerejüket. A felbontatlan üvegcse több éven keresztül is megőrzi az 

esszencia tulajdonságait. 

 

A virágesszenciák hatása 

A virágesszenciák abban segítenek, hogy túllépjük korlátainkat, és megoldjuk 

zavaros helyzeteinket. Nem a fájdalmas tünetek csillapításával, és az előzetes 

egyensúlyi helyzet visszaállításával hatnak, hanem segítenek aktívan és tudatosan 

szembenézni a tünetekkel, hogy képesek legyünk fejlődni és megbirkózni velük.  



Amikor a virágesszenciák akcióba lépnek, észleljük, hogy valami megváltozott a 

lelkünk mélyén. A hatások ugyanakkor egyénenként változnak. Egyesek hosszú idő 

után is csak apró változásokat észlelnek a lelki életben, míg mások gyors, és 

látványos változást tapasztalnak. 

A virágesszenciákra adott válasz általában e két véglet között helyezkedik el. Az 

esszenciák fokozatosan fejtik ki hatásukat, ezért nagyon fontos, hogy megfelelő 

ideig, és nagy rendszerességgel szedjük őket. 

Vizsgálatokkal igazolták, hogy a virágesszenciák különböző szinteken hatnak a 

pszichés életre. A legtöbb esetben az alábbiakban leírt két első szinten hatnak, 

és lehetővé teszik a személyiség valamely jellemvonásának a kiegyensúlyozását. A 

felsőbb szintekre érve egy mélyebb katarzist élhetünk át. Ehhez általában a 

virágesszencia hosszú időn át történő szedésére van szükség.  

Olyan személy esetén, aki nincs tisztában a virágterápia hatásával, hosszabb 

terápia esetén terapeuta felügyelete ajánlott! 

 

1. szint – Ellazulás és megnyugvás 

 

A virágesszenciák első észlelhető hatása többnyire általános ellazulás formájában 

nyilvánul meg, különösen, ha az egyén fizikai és érzelmi stressznek van kitéve. Ez a 

hatás már az első adagoktól jelentkezik, és általános jobb közérzet jellemzi az 

egyént.  

Gyakran észlelhető a légzés megváltozása: a kilégzés hosszabb lesz, ami a 

felgyülemlett feszültségek alóli felszabadulást jelzi. Ez a felengedés annál jobban 

érzékelhető, minél égetőbb a helyzet. Amikor egy érzelem teljesen eluralkodik rajtunk 

(például fokozott félelem), a virágesszencia bevétele elősegíti a feszültség 

csökkenését, segít jobban átlátni a helyzetet, és hogy ne érezzük magunkat a 

mindent elárasztó érzelmek rabjának.  

Nevetés, és könnyek, hirtelen fáradtság, vagy éppen elevenség, a pillanatnak 

megfelelően számos változás jelentkezhet mind a külső megnyilvánulásunkban, mind 

a hozzáállásunkban. 

Mindez a feszültség alóli felszabadulást és a szervezet energetikai változását 

tanúsítja. A szervezet felszabadul és készen áll a jövő felé fordulni. Az egyén 

összeszedettebbnek érzi magát,és mintha kívülről figyelné saját magát, egy új 

távlatból észleli, hogy mit él meg az adott pillanatban.  

Az első szint, amit már az első adagok után elérhetünk, figyelemre méltó 

hatékonyságú a relaxáció és regeneráció tekintetében.  virágesszenciákat ezért 



alkalomszerűen, krízishelyzetben is alkalmazhatjuk, segítenek megőrizni 

nyugalmunkat, és hidegvérünket, vagy hogy megszabaduljunk a bénító érzelmektől. 

 

2. szint – Egyes jellemvonások 

felismerése és elfogadása 

A második szint egyből a virágesszencia szedésének első szintje után következik. 

Egy fájdalmas eseményt követően közvetlenül alkalmazva a virágesszencia segít 

abban, hogy kellő rálátással, kellő távolságból tudjuk figyelni a helyzetet. Ezután ez a 

rálátás kiszélesedik, ami elősegíti az aktív felismerést.  

Ahogy visszanyerjük fizikális és érzelmi egyensúlyunkat, kezdjük észrevenni, és 

beazonosítani a háttérben általában közvetlenül az éber tudat alatt működő 

elképzeléseket és hiedelmeket, amelyek gyakran képezik a megélt zavar forrását. 

Ebben a stádiumban a virágesszencia nem áll meg a megtalált egyensúlynál, hiszen 

ez az egyensúly nagyon illékony lehet, ha nem azonosítottuk a probléma gyökerét.  

A virágesszencia folytatja a hatását, és segít megismerni belső működészavarainkat. 

Feltárja a nem megfelelő beállítódásokat és magatartásokat, amelyeket mindaddig 

nem ismertünk fel, vagy nem voltunk hajlandóak felismerni.  

Felébreszt új működésmódozatokat, amelyek sokkal inkább összhangban vannak a 

saját igazi természetünkkel. A virágesszencia lehetővé teszi, hogy felismerjük, mi 

váltja ki az ismétlődő és nem megfelelő magatartásainkat, amelyeket gyakran 

kísérnek intenzív érzelmek, mint a düh, a keserűség, a féltékenység, hogy csak 

néhányat említsek. 

A kiindulópont felismerésével a virágesszencia segít annak a tudatára ébredni 

például, hogy egy adott helyzetben a dühöt gyakran frusztráció okozza, amiért nem 

tudjuk megőrizni az önuralmunkat, érezzük, hogy ez nem old meg semmit, és hogy 

minél dühösebbek vagyunk saját magunkra, a gyerekeinkre, párunkra, stb, annál 

inkább elveszítjük az önuralmunkat.  

A virágesszencia segít abban, hogy tudatára ébredjünk tetteinknek, és 

érzelmeinknek. Feltár új lehetőségeket, amelyek felszabadítanak a negatív és 

romboló érzelmek börtönéből.  

 

3. szint  - Tudatra ébredés és szembesülés 

Az első két szint elegendő ahhoz, hogy megoldjuk a rövid távú problémákat, vagy a 

heveny átmeneti helyzeteket. A harmadik szint akkor indul be, ha egy nagyobb 



zavarral állunk szemben, amely mélyen rányomja bélyegét az egyén pszichés 

életére. 

Ebben a stádiumban javasolt már más terapeuta (pld. Bilogika konzulens, Recall 

Healing, Theta Healing stb.) segítségét is igénybe venni, mert az embernek tudatára 

kell ébrednie, hogy mi okozza a szenvedését. Így összeállítja múltjának szétszórt 

elemeit, és felfedezi, hogy mi értelme van annak, ami történik vele. Felgöngyölítve a 

múltat, a virágesszenciák lehetőséget nyújtanak arra, hogy kitépjük legmélyünkből a 

lelkünket gátló érzelmi, és mentális blokkolódásokat. 

Az aktuális zavarral ellenkező tulajdonságok felébresztésével a virágesszenciák 

lehetővé teszik, hogy tudatunk teljében megéljük ezt a zavart. Ennek megfelelően a 

bátorság felébresztésével segítenek szembeszállni a félelemmel, vagy az 

önelfogadás fokozásával a keserűséggel, vagy pedig az önbizalom felébresztésével 

saját magunk elértéktelenedésének érzésével.  

Egységbe foglalva és összeegyeztetve az ellentéteket, a személyiség be nem vallott 

oldalait, az ezeket kísérő pszichés, mentális, és érzelmi feszültségek halmazával, 

személyiségünk ezen oldalai újból helyet kapnak lelkünkben.  

Amikor elérkezik ez a perc, gyakran érzékelünk egyfajta ellenállást a belső 

változással szemben, a testi tünetek felerősödésével.  

Természetes emberi vonás, hogy félünk a változástól, és ellenállunk, főképp akkor, 

ha nem tudatosodott bennünk a változás szükségessége. Ilyenkor úgy tűnik, hogy 

minden rosszra fordul: régi betegségek tünetei jönnek vissza, a pszichés 

szenvedések újra jelentkeznek, és az az érzésünk, hogy egy helyben topogunk, sőt, 

hogy visszafelé haladunk, miközben egyes személyiségvonásaink újra 

felülkerekednek.  

Ilyen rosszabbodás esetén, amely valójában a gyógyulás kezdetét előzi meg, 

előfordulhat, hogy kedvünk támad az egészet abbahagyva megszakítani a kezelést. 

Például, ha valaki az izsóp virágesszenciát szedi a bűntudat érzése miatt, időnként 

nagyon erősen és fájdalmasan észleli ezt az érzést. Ez a gyógyulást segíti, hiszen 

lehetővé teszi, hogy aktívan szembenézzen a bűntudat eredetével, mielőtt képes 

lenne túllépni rajta, és megbocsátani saját magának. Nem szabad elfelejtenünk, 

hogy a jelenség átmeneti (általában pár napig tart), nem káros, és az intenzitása 

egyénenként változó.  

A virágesszenciáknak nincsenek káros mellékhatásaik a szó hagyományos 

értelmében. Nem fognak újabb betegségeket, zavarokat előidézni, csak a minket 

bénító illúziókat fedhetik fel. Egyes virágesszenciák segítenek más virágesszenciák 

hatását kontrollálni, erőt és támogatást nyújtva. Ilyenek például a közönséges gíkfű, 

a macskagyökér, vagy a csalán virágesszencia. 

A bevétel gyakoriságának változtatása, vagy más virágesszenciák hozzáadása 

egyaránt segít enyhíteni a fájdalmas jelenségeket. 



 

4. szint – Megbocsátás és újraépítés 

Az öntudatra ébredést követi az a képesség, hogy megértsük a helyzetet, és 

túllépjünk a problémán. Az előző szint a múlt felé fordult, felfedve személyiségünk be 

nem vallott oldalait, míg ez az átalakulást segítő fázis a jelenbe vetít mindent.  

Elérkezett a megbocsátás és az újraépítés ideje. A harmadik szinten átélt 

szembesülés, az ellentétek egységbe foglalása különösen termékeny, mivel katarzist 

idéz elő, amely lehetővé teszi újabb terek, új életlehetőségek megnyílását. 

Az intenzív érzelmi sokkot átélt egyének megérthetik, és nyugodtan elemezhetik, 

hogy mit éltek át, és új egyensúlyt építhetnek ki a megpróbáltatásokkal szemben. 

Azok, akik elfojtották az érzelmi életüket, megújult tekintettel fordulnak a problémáik 

felé, és képesek az érzelmek szélesebb tárházát kifejezni. 

A személyiség eddig árnyékban maradt, időnként fontos jellemvonásai most 

feltárulnak, és új, rejtett lehetőségeket szabadítanak fel. Segítenek azonosítani az 

adott probléma mélyén rejlő magatartássémáinkat, hogy azután 

kiegyensúlyozhassuk ezeket.  

Az egész személyiség újra struktúrálódik, és tartósan megerősödik az a 

képességünk, hogy szembenézzünk az élet eseményeivel.  

 

5. szint – Új potenciálok működésbe léptetése 

Ha elértük ezt az új egyensúlyt, ha a lelket megerősítettük, a virágesszenciák 

lehetővé teszik új potenciálok kifejeződését, és új horizontok felfedezését. Ebben a 

stádiumban a virágesszenciák segítenek, hogy felismerjük belső jó 

tulajdonságainkat, amelyeket a továbbiakban fejleszteni kívánunk jövőbeli 

célkitűzéseink elérése érdekében.  Akkor értjük meg igazán a virágesszenciák 

átalakulást elősegítő hatását, amikor elérkezünk erre a hatásszintre. 

Nem elegendő a fájdalmas tünet megszüntetése, és hogy visszaállítsuk a zavart 

megelőző helyzetet.  

A virágesszenciák arra szólítanak fel, hogy előrehaladjunk, és hogy tökéletesen 

és felelősségteljesen átvegyük saját életünk irányítását!  

 

Milyen helyzetben hatástalanok a virágesszenciák? 

A virágesszenciák hatása lelassulhat egyes helyzetekben: 



1. A központi idegrendszer zavara: 

Állandó idegi feszültség 

 

A gerincoszlop gyengesége és hajlékonyság csökkenése, főként a keresztcsont és a 

tarkó szintjén. Ilyen esetben javasolt fizikális kezelések alkalmazása (masszázs, 

csontkovács, stb.), és olyan virágesszenciák alkalmazása, amelyek közvetlenül 

hatnak az izmokra és a hát energiakeringésére (orgona, körtefa, gyermekláncfű). 

 

B – vitaminhiány. Ez a vitamincsoport alapvetően fontos az idegrendszer megfelelő 

műödéséhez. 

2. Nehézfémek jelenléte a vérben. A nehézfémek (kadmium, ólom, stb.) 

jelenléte a környezetszennyeződés eredménye, és lassítják a virágesszenciák 

működését. A nehézfémek eltávolítása –terapeuta ellenőrzése mellett – a 

kiválasztásukat elősegítő szerekkel lehetséges, mint a koriander, vagy a 

klorella, ami egy édesvízi alga. 

 

3. Szteroidok (kortizon, hormonális fogamzásgátló, stb.) szintén gátolhatják a 

hatást az idegrendszer, vagy az izomzat szintjén, illetve a szív és a lép 

energiaközpontjának gátlásával. 

 

4. Koffein: A koffein túlzottan serkenti az idegrendszert, és gátlást okoz a 

meridiánok és a vérerek szintjén. 

 

5. Alkohol: Mentális és érzelmi szinten fejt ki ellenhatást. 

 

6. Egyéb szerek: Menta, kakukkfű, fokhagyma, erős parfümök. Hatásuk az 

előzőeknél kevésbé állandó, de nem javasolt a virágesszenciáknak a fenti 

anyagokkal egyidejűleg történő alkalmazása. 

A fentebb említett akadályok gátolják ugyan a virágesszencia hatását, de teljesen 

nem szüntetik azt meg. Nem indokolt, hogy megvonjuk magunktól a virágesszenciák 

pozitív hatását azzal a kifogással, hogy nem vagyunk teljesen felkészülve rá. Ilyen 

esetekben egyébként javasolt a többi virágesszencia hatását felerősítő elixír 

alkalmazása (közönséges gyíkfű, indiai lótuszvirág), és a toxikus anyagok 

eltávolítása ( füzike, jázmin segítségével). 

 

Hogyan tökéletesíthetjük a virágesszenciák hatását? 

A virágesszenciák optimális módon működnek, ha átfogó egészségvédő 

megközelítésben alkalmazzuk őket. Ennek elemei: egészséges, kiegyensúlyozott 



étrend, rendszeres testmozgás, és ha az egészségi helyzet megkívánja, akkor 

gyógyszerek szedése. 

A virágesszenciák hatását erősíti, ha elfogadjuk, hogy tudatosan részt kell vennünk a 

gyógyító folyamatban. Alapvetően fontos, hogy akár terapeuta rendszeres 

ellenőrzése mellett, akár olyan emberrel való gyakori eszmecsere révén, akiben 

megbízunk, akár komoly és mélyreható önvizsgálat alkalmazásával tudatosan 

szembenézünk a problémával. 

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

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

végrehajtására a virágesszenciák felszólítanak. 

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

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

nyitást a belső változásra. 

Hasznos lehet az álmainkat tanulmányozni: az álmok szimbolikus jelentése a 

virágesszencia szedése következtében működésbe lépő tudatra ébredés folyamatát 

jelezhetik, és értékes útbaigazítást adhatnak, hogy milyen irányba haladjunk tovább 

a probléma megoldása érdekében.  

A virágesszenciák számos és változatos területeken, és mindenféle 

egyéniségtípusnál bizonyították a hatásukat. A gyermekkortól az aggkorig, mind a 

mozgássérült, mind az élsportoló esetében alkalmasak arra, hogy végigkisérjék az 

élet minden fázisát. 

Jól alkalmazhatók családi környezetben, iskolában, munkahelyen, szociális munkát 

végzőknél, gyógyszeres kezelés kiegészítésére, vagy műtétet követően egyaránt. Ha 

az újszülött legelső fürdőjébe tesszük, átsegítjük a születés alatt kiállt nehézségein.  

Amíg a Földön élünk, mindig újabb kihívásokkal fogunk szembetalálkozni, hiszen 

éppen ezért jöttünk világra. Alapvető, hogy ne tekintsük magunkat a múltunk 

áldozatának, arra kárhoztatva önmagunkat, hogy a helyzetünkből, hiedelmeinkből, 

régi sérüléseinkből adódó szenvedéseinket elviseljük. 

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

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

nem fedezett lehetőségeket hordoznak magukban.  

A virágesszenciák nem egyszerű gyógyszerek, amelyek megoldják a pillanatnyi 

problémánkat, hanem a lélek hatékony harmonizálói, amelyek segítenek megtalálni 

lényünknek az élet útvesztőjében eltévelyedett lényegét, és arra ösztönöznek, hogy 

életünk irányítását tökéletesen kézbe vegyük. 

 



Tulajdonképpen ennyi volt az összes információ, amit a virágesszenciák 

használatáról tudni kell. Ha esetleg valamit nem értesz, kérdezz nyugodtan, szívesen 

válaszolok. 

A következő részekben bemutatom a különböző növényeket, és a belőlük készült 

virágesszenciákat. Először 96 virágesszenciáról írok részletesen, mindegyik után 

színessel kiemelve a kulcsszavakat, amelyek alapján majd ki tudod keresni, hogy 

milyen helyzetre milyen virágesszenciák közül választhatsz. 

 

Jövő héten folytatjuk! 

 

Szeretettel kívánok minden jót! 

                                                Ágnes 

  


