
 

 

 

Gyógyító virágok, virágesszenciák 

5. 

 

*** 
 

Az előző részben az Angyalgyökérrel és a Bazsalikommal foglalkoztunk. Ma nézzük 

a következő 3 virágot: 

 

Bíbor kasvirág 

Bíboros hajnalka 

Birsalma 

 

 



Bíbor kasvirág 

Echinacea purpurea (rózsaszín /lila) 

 

Bíbor kasvirág esszencia 

Integritás 

 

A bíbor kasvirág egy olyan növény, amely segít megőrizni a fizikai, testi és pszichikai, 

lelki integritásunkat (teljességünket, épségünket). 

Fizikai vonatkozásában aktív biokémiai összetevői serkentik és erőstik az 

immunrendszert, szervezetünknek azt az önvédelmi rendszerét, amely a külső 

támadások visszaszorításával védelmezi testi épségünket, integritásunkat. 

A bíbor kasvirág virágesszenciaként alkalmazva megerősíti pszichikai 

teljességünket, kifejlesztve bennünk a hovatartozás és az identitás (azonosság) 

jelentéseit. Modern társadalmunk, amelyet egyre inkább a gépesítés és a 

névtelenség fémjelez, veszélyezteti az olyan alapvető értékeken keresztül kifejeződő 

személyes önazonosság tudatunkat, mint saját magunk tisztelete, és saját 

méltóságunk. 

Erőszakos, romboló, vagy megsemmisítő környezetünk szintén káros hatást fejt ki 

személyes azonosságtudatunkra. 



Aktuális társadalmunkban végbemenő, mélyreható változásokra számos olyan 

hagyományos támpont elveszítése, megszűnése jellemző (a családok szétesése, 

életközösségek eltűnése, a természettel való kapcsolat elvesztése), amelyek addig a 

lelki egyensúly és az önelismerés forrásait képezték, és amelyek lehetővé teték az 

egyén számára saját identitásáról alkotott képének létrejöttét. 

Ez a változás gyakran szorongást, zűrzavart, és erőszakot szül. A bíbor kasvirág 

esszencia egy olyan alapvető elixír, amely azokhoz szól, akik testi, vagy érzelmi 

vonatkozásban fenyegetettnek érzik magukat, a méltóságukat, integritásukat, és 

egészségüket ért támadások következtében. 

Lehetővé teszi a pusztulás, ellenséges érzület, végtelen magány, és elutasítás 

érzésein történő felülemelkedést. 

 

A bíbor kasvirág esszenciát ajánljuk: 

 Azok számára, akik úgy érzik, egy jelentős sokk, trauma következtében, vagy 

jelenlegi, vagy a múltban átélt rossz bánásmód miatt (szexuális erőszak, 

konfliktusok, vagy olyan helyzet, amelyben úgy érezték, hogy 

kizsákmányolták, kihasználták őket, vagy uralkodtak rajtuk) teljesen 

összeomlottak, és nem képesek visszatalálni elvesztett belső méltóságukhoz. 

 

Úgy érzik, megsemmisítették őket, és azt is érezhetik, hogy teljesen idegen 

számukra mindaz ami velük történik. 

 

 Azoknak, akik olyan zaklatott, erőszakos környezetben élnek, amely kibillenti 

őket egyensúlyukból, amelyben megaláztatásokat, sértegetéseket kell 

elviselniük, és ahol megvetik őket.  

 

Az agressziók és fenyegetettségük által emberi méltóságukon és tiszteletkön 

esik csorba (városi gettók, társadalmi elutasítottság, börtön környezet, 

háborús helyzetek). 

 

 Olyan helyzetekben, amelyekben fizikai és lelki leépülést tapasztalunk, amikor 

az immunrendszer meggyengült, és működésében zavar állt be. 

 

 Az olyan idegi fáradtsággal járó helyzetekben, amikor teljesen le vagyunk 

törve, teljesen padlón vagyunk. 

 

 Baleset, jelentős sokk, vagy sebészeti beavatkozás után. 

 

 Amikor természeti csapásoknak vagyunk kitéve (földrengés, tűzvész, 

árvíz…stb.). 



 

 A bíbor kasvirág virágesszencia segít rátalálnunk identitásunkra, hogy saját 

magunk tiszteletén és önbecsülésén keresztül megtaláljuk és szeressük 

önmagunkat. 

 

A bíbor kasvirág esszencia segít a méltóságunkat, integritásunkat és 

egészségünket ért erőszakos támadásokon történő felülemelkedésben, és 

lehetővé teszi, hogy megújítsuk saját magunkkal, az emberiséggel és a 

Földdel való kapcsolatunkat. 

 

 

 

Bíbor kasvirág kulcsszavak 

 

Állatok 

Bántalmazás 

Egyéniség 

Elfogadás 

Ellenérzés 

Fáradtság 

Gyermekkor 

Gyógyulás 

Integritás 

Levertség 

Magány 

Önbecsülés 

Összezártság 

Természet 

Test  

Vészhelyzet 

 

 

 



 

Bíboros hajnalka 

Ipomoea purpurea (kék) 

 

 
 

Bíboros hajnalka virágesszencia 

 
Ébredés, vitalitás 

 

A bíboros hajnalkában a természet szépsége mutatkozik meg. A trombita formájú 

virágok nagylelkűen mért, spontán, erőteljes vitalitásról árulkodnak. 

 

A bíboros hajnalka virágesszencia egy igen értékes katalizátor, amely segít 

újragondolni és átalakítani kikristályosodott szokásainkat, berögzült viselkedési 

formáinkat, főleg abban az esetben, ha ezek egy kiegyensúlyozatlan életmódhoz 

kapcsolódnak. 

 

A bíboros hajnalka virágesszencia azok számára ajánlott, akiknek életritmusa 

nem rendszeres, és élénkítő szerekre van szükségük ahhoz, hogy jól érezzék 

magukat. Ez az esszencia rendszert visz a mindennapi élet ritmusába az étkezések, 



az alvás kiegyensúlyozásával. Vitalitást ad, és biztosítja a kiegyensúlyozott 

életmódhoz szükséges stabilitást. 

A bíboros hajnalka virágesszencia azoknak ajánlott, akik nyugtalan természettel 

lettek megáldva, hiperaktívak, akik nem bírnak egy helyben maradni, olyanoknak, 

akiknek kedélyállapota egy napon belül is képes ingadozni, és akik mérgező 

anyagokkal próbálják enyhíteni túlzott idegfeszültségüket. 

Ezek olyan emberek, akiket egyik nap kirobbanó formában találunk, másik nap pedig 

látszólag különösebb ok nélkül levertnek, fáradtnak tűnne számunkra. 

A bíboros hajnalka virágesszencia egyensúlyba hozza az életerőt. Erősíti és 

szabályozza az idegrendszer egészét. A növény tulajdonságára angol neve, a 

„Morning Glory” utal, amely szó szerint a reggel dicsőségét jelenti, mivel virágja kora 

reggel nyílik ki, és az idő előrehaladtával fokozatosan összezárja szirmait. 

A bíboros hajnalka esszenciát azoknak ajánljuk, akik éjszakai hiperaktív és 

nappali fáradt periódusok váltakozását élik meg, akik nehezen kelnek ki az ágyból, 

és ébredéskor nem érzik magukat kipihentnek. 

Segít, hogy ne bal lábbal keljünk fel, hanem frissen, tiszta fejjel keljünk ki az ágyból, 

és vitalitásunkat, erőnket az egész nap folyamán megőrizzük.  

Orvosolhatja az álmatlanságban, fogcsikorgatásban, körömrágásban megmutatkozó 

ingerültséget. 

Alkalmazása olyan esetben is javasolt, amikor az időeltolódással járó utazás után az 

életritmusunkat újra egyensúlyba szeretnénk hozni. 

Segít olyan függésektől, szokásoktól megszabadulnunk, mint a dohányzás, 

kávé, alkohol, édesség, vagy a drogok. 

 Ez esetben igen fontos, hogy az egyén elhatározza magát a szokástól, vagy 

függőségtől való megszabadulásra! Ezek a szokások, ha régóta tartanak, 

akkor élettani téren is káros elváltozásokat eredményeznek, és pszichológiai 

okai is vannak.  

 

Egy terápiás programmal és / vagy más virágkivonatokkal együttesen 

alkalmazva ez a virágesszencia lehetővé teszi az egyén számára, hogy 

szembenézzen azokkal a konfliktusokkal, amelyek újra felszínre kerülhetnek a 

leszokás során. 

 

A természet ritmusához visszacsatoló bíboros hajnalka üzenete és tanulsága az élet 

új, és világosabb távlatból, perspektívából történő szemlélése.  

Tulajdonságai a vitalitás, az erő és a határozottság.  



Bíboros hajnalka kulcsszavak 

 

alvás 

átmenet 

elszakadás 

fáradtság 

függés 

idegesség 

jelenlét 

kimerültség 

letargia 

lustaság 

nyugtalanság 

öröm 

pihenés 

ragaszkodás 

regenerálódás 

ritmus 

szabadság 

szennyezés 

szokások 

természet 

tétlenség 

vitalitás 

 



Birsalmafa  

Cydonia oblonga (fehér, rózsaszín) 

 

és a Japánbirs 

Chaenomeles speciosa

 

 



Birsalmafa virágesszencia 

Kiteljesedett nőiesség 

 

A birsalmafa virágesszenciát a birsalma Cydonia oblonga fajából, vagy a japánbirs, 

Chaenomeles speciosa fajaiból nyerhetjük ki. 

A birsalmafa lágy, és fényes virága kiegyensúlyozott nőiességet reprezentálja. 

A birsalmafa virágesszenciája növeli a szeretet erejét, és annak pozitív oldalát. 

Elősegíti a nőies tulajdonságok kiegyensúlyozott kiteljesedését. 

Minden egyes emberi lény magában hordozza a másik nem képét. Így a férfi 

tudattalanja egyidejűleg tartalmazza a kiegészítő feminim oldalt, az animát is, a női 

tudattalan pedig a maszkulin oldalt, az animust szintén magába foglalja. 

Ezeken az ellentétes polaritású alakokon keresztül kapcsolódunk a tudattalanhoz. 

Mindenkinek fel kell ismernie, ki kell fejlesztenie, és összhangba kell hoznia 

magában lényének ezt a két oldalát, ha kiegyensúlyozott és kielégítő kapcsolatokat 

akar kiépíteni másokkal. 

A birsalmafa virágesszencia azokhoz szól, akik nem tudják megfelelően 

harmonizálni magukban ezt a kollektív tudattalanhoz kapcsolódó két archetipikus 

erőt, és azokhoz is, akik egymással ellentétes erőkként élik meg ezt a két pólust, bár 

mindkét oldal személyiségük szerves részét képezi. 

Azok számára is ajánlott, akik nem képesek a szeretetet és a tekintélyt 

összehangolni, mivel úgy vélik, hogy a szeretet nem teljes, ha szigorúsággal, vagy 

fegyelemmel társul. 

Ezzel ellentétben szintén ajánljuk olyan hatalmi harcokat vívó nőknek, akik 

hajlamosak arra, hogy túlságosan is megkeményedjenek. 

Napjaink nyugati társadalmában a kiteljesedett nőiesség egyszerre jelenti a gyengéd, 

irgalmas, megbocsátó anyai szeretet női erejének, és egy jóindulatú, azonban 

mindemellett szigorú, és ne részrehajló maszkulin erejének kifejeződését. 

A birsalma virágesszencia azoknak a nőknek is ajánlott, akiknek meg kell találniuk az 

aktív (szakmai élet és párkapcsolat) és családi életük (gyermekek nevelése és 

gondozása) közti arany középutat. 

 

A fentieken kívül a birsalma virágesszenciát még a következőknek ajánljuk: 

 Azoknak a nőknek, akik számára a nőiesség a gyengeség szinonimája. 

Nehezükre esik a gyengédség kimutatása, gyermekeikkel is túlságosan 

szigorúak. 



 Azoknak a nőknek, akik úgy érzik, nem alkalmasak az anyaszerepre, és akik 

elfojtják magukban gyermek utáni vágyukat. 

 

 Azoknak a nőknek, akik ez utóbbival ellentétben nem ismerik el 

személyiségük maszkulin oldalát, akik nehezen juttatják kifejezésre az erővel 

és fegyelemmel kapcsolatos érzéseiket. 

 

 Azoknak a nőknek, akik egyedül nevelik gyermekeiket, általában mindazok 

számára, akiknek egyensúlyba kell hozniuk a szigorúságot a gyengédséggel, 

a fegyelmet a cselekvés szabadságával. 

A birsalmafa virágesszencia áldásos lehet olyan férfiak számára is, akik nehezen 

azonosulnak az apaszereppel. Mivel nem találják az arany középutat a tekintély és a 

szeretet között, állandóan egy engedékeny, és egy tekintélyelvű apaszerep között 

ingadoznak. 

 

Birsalmafa kulcsszavak 

anya 

apa 

feminim, női oldal 

gyengédség  

hatalom 

keménység 

konfliktus 

maszkulin, férfias oldal 

szakmai karakter 

szerelem 

szeretet 

szigorúság 

 



A mai nap végére értünk. Következő alkalommal a borsmenta, a borzas kúpvirág és 

a cickafark virágesszenciák tulajdonságaival foglalkozunk 

 

Addig is szeretettel kívánok minden jót! 

Ágnes 


