
 

 

 

 

 
Gyógyító virágok, virágesszenciák 
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Borsmenta 

Mentha piperita (lila) 
 
 

 

 
 

Borsmenta virágesszencia 
Szellemi frissesség 

 
 
 

A borsmenta ellentétes, egyszerre frissítő és felmelegítő 
hatásmechanizmusa virágesszenciájának tulajdonságaira is jellemző.  
 
Ez utóbbi felfrissíti az anyagcsere folyamatainkban fontos szerepet 
játszó szerveinket (máj, emésztőrendszer), és mindemellett serkenti, 
felmelegíti a szellemi szféráinkat. 
 
A borsmenta virágesszenciát a mentális lustaság, fáradtság, letargia, 
levertség orvoslására használják.  
 
Fejleszti a figyelmet, koncentrációt, elősegíti a szellemi frissességet 
anélkül, hogy serkentőszerekre lenne szükségünk. 



 
 
A borsmenta virágesszenciát azok számára ajánljuk, akiknek szellemi 
tompultságáért, tunyaságáért, a mértéktelen, vagy a ki nem 
egyensúlyozott étkezési szokások a felelősek.  
Azoknak ajánlott, akik minden energiájukat az emésztésre fordítják, és 
emésztési folyamatuk megakadályozza bármiféle agyi, pszichikus 
tevékenység beindulását. 
 
Ezek olyan emberek, akik gyakran érzik úgy, hogy elnehezül a fejük, és 
akik minden egyes étkezés után igényét érzik annak, hogy kicsit 
lepihenjenek. 
 
A borsmenta az egyik legfontosabb, tanuláshoz, és iskolai munkához 
kapcsolódó esszenciák egyike. Egyaránt ajánljuk diákoknak, és 
intellektuális beállítottságú embereknek.  
 
Az olyan fásult, közönyös emberek számára is hasznos, akik semmiféle 
erőfeszítést nem tesznek tanulásuk érdekében, és azok számára is 
áldásos lehet, akik iskolai lemaradásokkal küszködnek.  
 
A borsmenta virágesszencia alkalmazását azoknak is ajánljuk, akiken 
egy túlzottan megerőltető mentális aktivitás következtében létrejött 
szellemi tompultság lett úrrá. 
 
A borsmenta virágesszenciát szintén ajánljuk olyan időskorú emberek 
számára, akik intellektuális, szellemi képességeiket szeretnék 
felfrissíteni.  
 
Az elmére gyakorolt hatásának köszönhetően aktív és éber szellemi 
frissességet nyújt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Borsmenta kulcsszavak 
 

alvás 
 

elme  
 

fásultság 
 

figyelem 
 

jelenlét 
 

kimerültség 
 

koncentráció 
 

könnyedség 
 

lassúság 
 

letargia 
 

lustaság 
 

öregedés 
 

tanulmányok, és vizsgák 
 

test  
 

világosság 
 

vitalitás 



 
 

Borzas kúpvirág 
Rudbeckia hirta (sárga/fekete) 

 

 
 

Borzas kúpvirág virágesszencia 
Az elfojtott dolgainkkal történő szembenézés 

 
 
A borzas kúpvirág virágesszencia egy olyan készítmény, amely az 
amerikai kutatásból származik, és elsősorban az egyén érzelmi oldalára 
hat.  
 
Ennél a virágesszenciánál a növény külseje igen lényeges: A virág 
fekete és domború közepe egy furunkulushoz, azaz egy olyan fájdalmas 
tályoghoz hasonlít, amelyet ki kell szúrni, fel kell fakasztani annak 
érdekében, hogy meggyógyulhasson. 
 
Amikor régebbi sérüléseinkkel kapcsolatos intenzív, mély érzelmeket 
pszichénk legmélyére száműzünk, akkor ezek gyakran az éber 
tudatunkból eltűnnek ugyan, azonban mindemellett fizikai, vagy /és lelki 
elváltozásokat okozva bennünk, még továbbra is hatnak ránk.  
Ezek, a tudat felszíne alá söpört érzések, érzelmek, a lélek 



furunkulusaiként szennyezik pszichénket, és hirtelen dühkitörések, 
ellenséges, vagy más önpusztító viselkedés formájában törnek felszínre. 
 
Mivel az ilyen jellegű érzelmeknek a legmélyére hatol, a borzas kúpvirág 
virágesszencia megkönnyíti, hogy ezek az érzelmi méreganyagok 
felszínre kerüljenek, és ezáltal meg is szűnjenek.  
 
A borzas kúpvirág virágesszencia lehetővé teszi tehát az értelmi, és az 
érzelmi oldal összhangba hozását, mivel napvilágra hoz olyan dolgokat, 
amelyek eddig a tudattalan félhomályában rostokoltak, s most az 
esszencia segítségével a tudatos szférába kerülnek. Ez a kivonat 
lehetővé teszi a rejtett érzéseknek és önmagunk elfojtott oldalainak 
megértését, főként amikor elménk a személyiségünk bizonyos vonásait 
elfojtja, vagy tagadja. 
 
A borzas kúpvirág segít önmagunkat olyannak meglátni, amilyenek 
valójában vagyunk. 
 
Azok számára ajánlott, akik félnek mélyen magukba nézni. Azoknak 
hatásos, akik nem hajlandóak érzéseikkel, problémáikkal szembenézni.  
Elősegíti a múlt fájdalmas élményeinek (bántalmazás, kizsákmányolás, 
kihasználás) teljes mértékű tudatosítását és feldolgozását. 
 
A borzas kúpvirág esszenciát azok számára is ajánljuk, akiknek 
betegséggel kell szembesülniük, és akik nem fogadják el a betegséggel 
járó kihívást, és megkérdőjelezéseket, újragondolásokat. A borzas 
kúpvirág virágesszencia segít szembesülni személyiségünk 
krízishelyzetben, vagy mély átalakulás időszakában megmutatkozó 
árnyoldalaival. 
 
A borzas kúpvirág minket egyfajta belső tudatosítási folyamatra késztető 
katalizátor, amely ennek érdekében elhozza számunkra a serkentő, 
önmagunkkal történő szembesüléshez szükséges bátorságot és 
őszinteséget. Meggyorsítja új tudatszintek megjelenését, és segít a belső 
átalakulást akadályozó tétlenségi állapotok megszüntetésében. 
 
Mivel igen hatásos, átalakulást serkentő katalizátorként működik, a 
borzas kúpvirág erőteljesen ráébreszt minket önmagunk eddig elnyomott 
oldalaira. A borzas kúpvirág esszencia által kiváltott érzelmi katarzist 
jobban viselnénk, jobban élnénk meg, ha segítségül hívnánk a következő 
enyhítő, egyensúlyt hozó és nyugtató hatású kivonatokat is, amelyek pld. 
a csalán, macskagyökér, ernyős madártej, vagy a közönséges gyíkfű 
virágesszenciákat. 



Borzas kúpvirág kulcsszavak: 
 

alvás 
 

bántalmazás 
 

bátorság 
 

düh 
 

éleslátás 
 

elfogadás 
 

elfojtás 
 

ellenállás  
 

félelem 
 

gyógyulás 
 

halál 
 

katalizátor 
 

menekülés 
 

őszinteség 
 
 
 
 



Cickafark 
Achillea millefolium (fehér / rózsaszín) 

 

 
 

 

 
Cickafark virágesszencia 

 
Védelem 

 



Az ember lelki fejlődési útja során megtanulja, hogy az érzékenységének 
fejlesztésével, és mások felé történő nyitással hogyan váljon érzékennyé 
normális és spirituális értékekkel szemben. 
 
Az érzékenységnek, fogékonyságnak ilyenfajta felébresztését gyakran 
fizikai sebezhetőség kíséri, főként abban az esetben, amikor az egyén 
nincs eléggé megfelelő egyensúlyi állapotban, vagy nehéz körülmények 
között él.  
 
A sebezhetőség érzete általában fizikai, vagy érzelmi gyengeség, a 
külső hatásokkal szembeni túlérzékenység, vagy különlegesen mostoha 
légkör, olyan környezet miatt alakul ki, amellyel nehéz megbirkózni. 
 
A kísérő tünetek gyakran a következők: 
 

 A környezettel szembeni nagyfokú érzékenység, és a teljesség 
érzetének elvesztése. 
 

 Az érzelmek zűrzavara, gyakran az a kockázat is fennáll, hogy 
saját érzelmeinket nem tudjuk megkülönböztetni másokétól.  
 

 Önvédelemből történő magunkba fordulásra való hajlam. 
 

 A környezethez köthető kellemetlenségek (allergiás reakciók, idegi 
ingerlékenység, fáradtság, levertség).  

 
A magasra nyúló szár tetején szorosan egymás mellett csoportosuló, 
sátoros virágzatú cickafark virágai egyfajta védelmet nyújtó napernyő 
formáját juttatják eszünkbe, mintha pajzsként védené ki a 
környezetünket sújtó minden káros hatást. 
 
A cickafark virágesszencia segítségünkre siet minden olyan 
élethelyzetben, amelyben sérülékenynek, sebezhetőnek érezzük 
magunkat. 
 
A fehér cickafark esszencia azoknak ajánlatos, akik sérülékenynek 
érzik magukat a környezet káros (vagy károsnak érzékelt) 
hatásaival szemben: 

 
 Azoknak ajánljuk, akik érzékenyek a környezet zavaraira, 

szennyeződéseire (radioaktivitás, elektromos, és elektromágneses 
mezők, egyéb szennyező anyagok, erőteljes külső hatások, magas 



zajszint, stb.). Főként azok élvezhetik ennek a virágesszenciának 
pozitív hatásait,.akik munkájuk során hosszú órákat töltenek el a 
számítógép képernyője előtt, gyakori TV nézők, vagy azok, akik 
nagyfokú halláskárosodás veszélyének vannak kitéve.  
 
 

 Azoknak, akik rendkívül érzékenyek környezetük negatív érzéseire, 
gondolataira 

 

 A fehér cickafark virágesszenciát azok számára szintén ajánljuk, 
akiknek szakmájukból kifolyólag más emberek gondjaival, 
problémáival, szenvedéseivel kell szembesülniük: pld. terapeuták, 
gyógyítók, tanítók, nevelők, stb. 
 

A rózsaszín cickafark kivonat a fehéréhez igen hasonló pozitív 
tulajdonságokkal rendelkezik, azonban a fehér cickafarknál sokkal 
erőteljesebben kapcsolódik az érzelmi oldalhoz. 
 
Azoknak a rendkívül érzékeny természetű embereknek ajánljuk, akik 
könnyen azonosulnak mások problémáival, és akik érzelmi téren igen 
sebezhetőek, sérülékenyek.  
 
Főleg a környezetükre mindig érzékeny gyermekek, és állapotos nők 
számára lehet áldásos a hatása. 
 
A rózsaszín cickafark kivonat nehéz, és konfliktusokkal teli kapcsolatok 
esetén áldásos. Segítségünkre lehet abban, hogy eltávolodjunk az adott 
problémától, ne hagyjuk magunkat indulati szinten elragadtatni.  
 
Ez a viselkedés általában saját területünk védelméből fakad, és arra 
irányuló vágyat leplez, hogy a másik területét agresszívan támadjuk.  
 
A védelmet nyújtó képességeiknek köszönhetően a cickafark 
virágesszenciákat (fehér, vagy rózsaszín) tehát azoknak ajánljuk, 
akik úgy érzik, valamilyen szinten támadják őket, vagy környezetük 
áldozatainak tekintik magukat. 
 
 
 
 
 
 



Cickafark virág kulcsszavak 
 

állatok 
 

bántalmazás 
 

bűntudat 
 

csoport 
 

ellenállás 
 

érzékenység 
 

fáradtság 
 

gyermekkor 
 

gyógyulás 
 

halál 
 

ingerlékenység 
 

integritás 
 

környezet 
 

levertség 
 

sebezhetőség 
 

szennyezés 
 

tanulmányok és vizsgák  
 

terapeuta 



 
Következő alkalommal a citromfa, csalán, cseregalagonya 
virágesszenciák hatásaival foglalkozunk. 
 
 
Üdvözlettel: 
Ágnes 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 


