
 

 

 

 

Gyógyító virágok, virágesszenciák 

4. 

 

 

A következő részekben 96 virágesszenciát mutatok be, ezek az utóbbi két évtized 

kutatásainak eredménye. Kiválasztásukra a terapeuták által közölt, a 

hatékonyságukat igazoló leírások alapján került sor. 

A következő leírások forrása: Philippe Deroide: Európai virágesszenciák című műve. 

Philippe Deroide 1986 óta folytatja Dr.Bach munkásságát. Kutatásainak 

eredményeként kifejlesztett kortárs virágesszenciák széles palettáját mutatja be. 

 A virágesszenciákkal kapcsolatos kutatásokért és a képzésért felelős Gaia Intézet 

egyik alapító tagja, s aktív munkatársa, valamint a virágesszenciák elkészítésére és 

forgalmazására specializálódott Deva laboratórium alapítója és vezetője.  

 



A különböző növények ismertetője végén minden alkalommal színessel fogom 

kiemelni azokat a kulcsszavakat, amelyek a sorozat végén segítenek majd abban, 

hogy megismerjük a virágesszencia egyéb felhasználási lehetőségeit is, valamint 

szintén a sorozat végén összeállított repertóriumon keresztül megismerjük az adott 

területre ható többi virágesszenciát is. 

A 96 modern virágesszencia leírásának kiegészítéseként röviden bemutatjuk 

Dr.Bach 38 virágesszenciáját is. 

 

 

 

Angyalgyökér 

Angelica archangelica 

 

 

Angyalgyökér virágesszencia 

Támogatás 

A középkorban ennek a növénynek az angyalgyökér nevet adták, mivel a 

betegségek ellen erős védelmet nyújtott. Paracelsus dicsőítette ezt a gyógyírt, amely 

szerinte legyőzte az ember fertőzésekkel és járványokkal szemben érzett bénító 

félelmét.  

Paracelsus szerint az angyalgyökér az emberek számára a spirituális világ gyógyító 

erőit hozza el, és amikor a fertőzésekkel szembeni védelemről beszélt, bizonyosan 

nem a baktériumokra gondolt.  



Felfedezte, hogy ez a növény nem csak megerősíti a belső védelmünket, hanem 

elsősorban meg is akadályozza, hogy az emberek „átadják magukat” a járványoknak.  

A materializmus és a technológia által uralt világban a modern ember elfeledkezik a 

szellem világával való kapcsolatáról, és elszigeteltnek, mindentől eltávolodottnak, 

elzártnak érzi magát. 

 

Az angyalgyökér virágesszencia segít abban, hogy felülről szemléljük az 

eseményeket, főként ez mély krízis, válság perceiben.  

Szívünket és tudatunkat kinyitja a szellem a spiritualitás világára, felébresztve lelkük 

mélyén azt az érzést, hogy életutunk során vezetnek, védelmeznek minket, bármely 

próbát kell is kiállnunk, vagy bármilyen akadályt kell is leküzdenünk.  

Elősegíti, hogy felismerjük életünkben a felsőbbrendű erők jó szándékú 

közreműködését. 

Az angyalgyökér virágesszencia megadja számunkra a kiút nélkülinek tűnő 

élethelyzetek megoldásához szükséges erőt, és képességet.  

Vészhelyzetekre, krízishelyzetekre, nagy változásokat hozó, átmeneti időszakokra 

ajánljuk. Minden olyan helyzetben is alkalmazható, amelyben emberi élet forog 

kockán (sebészeti beavatkozás, súlyos betegség, stb.), és amikor közeledünk 

életünk alkonyához. 

Azoknak segít, akik elszigeteltnek, elhagyatottnak érzik magukat, főként nagy 

változások, és nehéz élethelyzetek alkalmával. 

Az angyalgyökér kivonat azoknak is ajánlatos, akik másokat is ápolnak, vagy akik 

haldokló embereknek segítenek. 

Az angyalgyökér virágesszencia elősegíti a bizalmat, és megerősíti a szervezet 

ellenálló képességét a nehéz helyzetekben. Akkor használjuk, amikor az embert az 

ismeretlen dolgok küszöbén belső félelem önti el. 

Napjainkban a félelem minden irányból elárasztja a világot, és az embert. A nemes 

angyalgyökér átadja nekünk jó szándékú erejét.  

A népi hagyomány szimbolikájában az angyalgyökér a minket védelmező angyali 

erők növényi alakban történő megnyilvánulása, megtestesülése.  

Segít megértenünk, hogy az emberi szellemnek valójában hatalmában áll saját 

félelmeinek legyőzése, ha a korunk eseményei mögött álló spirituális erők 

segítségével aktív, pozitív, teremtő gondolati erőket hoz létre, fejleszt ki magában. 

 



Angyalgyökér kulcsszavak: 

átmenet 

bizalom 

éleslátás 

elhagyatottság 

elválás  

érzékenység 

félelem 

gyógyulás 

gökerek 

halál 

hatás 

környezet 

magány 

materializmus 

nyitottság 

nyugalom 

spiritualitás 

változás 

védelem 

vészhelyzet 

 



Bazsalikom (fehér) 

Ocimum basilicum  

 

 

Bazsalikom esszencia  

Kiegyensúlyozott szexualitás 

 

Ha tanulmányozzuk az ehhez a növényhez kapcsolódó hagyományt, 

megállapíthatjuk, hogy a bazsalikom ellentmondásos természetű.  A bazsalikom 

olyan rendkívül ellentétes átalakulásokat szimbolizál egyszerre, mint a születés és a 

halál, fájdalmas méreg, és gyógyító erő.  

Mivel a bazsalikomot a Skorpió jegyével társítják, a szexualitás és a spiritualitás mély 

rejtelmeibe avat be minket. 

A születést minden emberi lény egyfajta elszakadásként éli meg. Ettől a pillanattól 

kezdve az egyén folyvást ezt az egységélményt próbálja megtalálni, az 

újraegyesülést keresi. Ez a benne létező, egyesülésre irányuló vágy különféle 

formákban fejeződik ki: 

1. Fizikai szinten a szexualitásban 

2. Érzelmi szinten a szeretetben és szerelemben 

3. Spirituális szinten pedig egy belső útkeresésben, amely lehetővé teszi az 

egyén számára, hogy az egóján és a világ kettősségén túl megvalósíthassa 

önmagát. 



A keleti hagyomány szerint a testünket átható életerő különböző energetikai 

központokban, csakrákban fejeződik ki, amelyek kapcsolatot jelentenek a lélek, és a 

fizikai test között. 

Fizikai síkon ezeken keresztül nyilvánul meg a személyiség (érzések, érzelmek, 

viselkedés).  

Az ember felépítésének ilyenfajta energetikai megközelítése értelmében a nemi 

szervek helyén található csakra: 

-  a szexualitáshoz,  

- a féltékenységhez,  

- a vágyhoz,  

- a dühhöz kapcsolódik 

A szívcsakra az érzelmek és a szeretet – szerelem kifejezésével kapcsolatos. 

A fejtetőn található korona csakra pedig a spirituális energiákhoz kapcsolódik. 

A szexuális és spirituális energia ugyanannak a – minden emberben megtalálható – 

erőnek a megnyilvánulásai, amelyeket azonban gyakran egymással ellentétes, és 

szembenálló erőknek élünk meg. 

A bazsalikom nagyobb hangsúlyt fektet kapcsolataink spirituális értékeire. Azok 

számára ajánlott, akik szerelmi kapcsolatukban és életmódjukban egyesíteni kívánják 

a spiritualitásukat és a szexualitásukat, főként olyan helyzetekben, amelyekben 

ezeket ellentétes erőként fogják fel. 

A bazsalikom esszenciát azoknak ajánljuk, akik szexuális vágyaikat szembeállítják 

spirituális, vagy erkölcsi értékeikkel. 

Nagyon értékes kivonat azok számára, akik elfojtják természetes szexualitásukat, 

mivel ez számukra összeegyeztethetetlennek tűnik erkölcsi értékeikkel. 

A szexuális energia helytelen kezelése megmutatkozhat egyfajta felfokozott, túlzott 

mértékű szexualitásban, vagy ellenkezőleg, egyfajta szexuális elfojtást is 

eredményezhet, amely mániákus viselkedéshez vezethet. 

A bazsalikom esszencia tehát olyan esetekben is ajánlott, amelyekben a szexualitás 

túlságosan hangsúlyos szerepet kap a többi érték kárára, vagy éppen ellenkezőleg, 

olyan esetekben, amelyekben a szexualitás nem képes harmonikusan kifejezésre 

jutni. Ez eredményezhet hazugságra, a dolgok takargatására, ki nem mondására, és 

magunkba fordulásra való hajlamot. 

A bazsalikom kivonat olyan pároknak is ajánlott, akik szexuális problémákat és 

érzelmi konfliktust élnek át. Megkönnyíti az egymás felé nyitást, a párbeszédet, 

kommunikációt, és lehetővé teszi, hogy a pár jobban megértse e konfliktusok 

eredetét. Hatása még jobban érezhető lesz, ha a partnerek egyszerre alkalmazzák. 



 

Bazsalikom kulcsszavak 

 

bizalom 

egyenesség 

elvonulás 

eredetiség 

fiatalság 

függés 

halál 

intimitás 

kapcsolatok 

konfliktus 

menekülés 

spiritualitás 

szégyen 

szexualitás 

  

Jövő héten a Bíbor kasvirág, Bíboros hajnalka és a Birsalma virágesszenciák 

következnek. 

 

Addig is üdvözlettel: Ágnes 


