
 

 

Gyógyító virágok, virágesszenciák 

7. 

 

 

*** 

 

Citromfa 

Csalán 

Cseregalagonya 

 

 



Citromfa 

Citrus limonium (fehér/rózsaszín) 

 

 

Citromfa virágesszencia 

 

Az elme világossága 

 

A citromfa virágai a természet azon nektárjait képezik, amelyek magukkal hozzák az 

előrehaladást, a beteljesülést, és a nagy kezdeteket valamennyiünk életében. 

A keleti népek úgy tartják, hogy másik nevén „Buddha keze”, a citromvirág 

boldogságot és fellendülést is hoz az életünkbe. Azért nevezik „Buddha 

kezének”, mivel a virág szirmai úgy hajlanak vissza, mint az ujjak, ezáltal pedig egy 

kézre – Buddha kezére emlékeztetnek, amint azok felfele néznek, meditálás közben. 

Az biztos, hogy a virágok a szépség, tökéletesség és grácia jelképei, ebből kifolyólag 

pedig azt is tartják róluk, hogy a szeretet, az egyediség és az imádat szimbólumai is. 



A citromfa virágai megtöltik illatukkal a környező levegőt. Intenzív, édeskés, bódító 

illatot árasztanak magukból, amely a fény és a meleg asztrális erőinek a növénybe 

történő erős beleépülésére utal.  

 

 

A citromfa virágesszencia ennek a meglepő termékenységgel megáldott, büszke és 

kemény fában éledő erőnek, dinamizmusnak és vitalitásnak a hordozója. 

A vigaszt nyújtó és frissítő hatású gyümölcs mintájára a citromfa virágesszencia 

erősítő és új életre keltő hatásáról híres. Szoros rokonságban állva  a narancsfával, 

ez utóbbihoz hasonlatosan erősítő és antidepresszáns hatású tulajdonságokkal 

rendelkezik.  

Míg azonban a narancs virágesszencia a depresszív állapotok mélyén húzódó 

érzelmi konfliktusok megoldásában segít, a citromfa virágesszencia specifikusabban 

hat a mentális és intellektuális oldalra. 

 

Fizikai vonatkozásban a szervezet egyensúlyi állapotának visszaállításával 

megszünteti a feszültségeket, és megerősíti a szervezetet.  

 

A citromfa virágesszencia hatását az agy bal féltekéjén fejti ki. Mivel visszaszorítja a 

zavaró érzelmi hatásokat, és koordinálja a gondolatokat, világosabbá teszi az elmét 

és a gondolkodást. 

Stimulálja a felfogóképességet, kitisztítja az elmét, és elősegíti az analitikus 

gondolkodást.  Ezt az esszenciát azok számára ajánljuk, akik tanulmányaikat végzik, 

vagy bármely más intellektuális tanulási folyamat részesei. 

Vizsgaidőszakban igen hatásos esszencia, a „Tanulmányok és vizsgák” nevet 

viselő keverék egyik fontos összetevője, a Deva Laboratórium 8-as számú keveréke. 

A citromfa virágesszenciát ajánljuk visszafogott, zárkózott érzelmi beállítottságú, 

energia híján lévő embereknek is. Azoknak, akik sodródnak az eseményekkel, és 

vigaszra lenne szükségük. 

Olyan emberekről van szó, akik hagyják, hogy úrrá legyen rajtuk a keserűség. Az 

elme megerősítésével a citromfa arra készteti őket, hogy tanulják meg kezükbe venni 

az életüket, és tanuljanak meg felülemelkedni depresszív állapotaikon. 
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Csalán 

Urtica dioica (zöld) 

 

Csalán virágesszencia 

Családi egység, enyhülés 

 

 

Az egymás iránt szolidáris csalánnövények csoportosan nőnek. Gyakran emberek 

által elhagyatott helyeken nő, de lakott területek környékén ugyanúgy találkozhatunk 

vele.  

Kissé agresszív külseje ellenére a csalán egy jóindulatú növény, regenerálja és 

egyensúlyba hozza a talajt, akár csak az embert, egy csalántea kúra alkalmával. 

A csalán virágesszencia enyhülést hoz, és csökkenti a gyermekek közötti 

versengést, rivalizálást, (például féltékenység esetén) és a családtagok között 

időnként fellépő esetleges feszültségeket. 

Olyan családi körülményekre ajánljuk, amelyekben az egyet nem értés dominál, és 

amelyekre konfliktushelyzetek jellemzőek. Egy csoporton belül felmerülő nehéz 

helyzetekre is ajánljuk, mint például a rossz bánásmód, érzelmi zsarolás, erőszak, 

stb. 



A csalán virágesszencia segít egy családi közegben, vagy közösségben fellépő, 

másokkal szemben tanúsított ismétlődő elutasítás és agresszivitás 

viselkedésformáiból kilépni. 

Enyhíti a családi elszakadás, elválás, vagy haláleset után felgyülemlő érzelmi 

stresszt és nyugalmat, bátorságot biztosít. Ez egy igen értékes harmonizáló szer az 

örökléssel, utódlással kapcsolatos helyzetek kezelésére.  

A családi konfliktusokkal összefüggő érzelmi feszültségekre kifejtett hatása erősebb, 

ha a kamilla virágesszenciájával együttesen alkalmazzuk.  

Fizikai szinten a csalán virágesszencia az idegbántalmakat és ideggyulladásokat 

kezeli. Külsőleg alkalmazva a bőrproblémákat orvosolja.  

A virágesszencia a csalán virágjával készül, de a csalán fontossága miatt röviden 
tekintsük át az egész növény hatását.  

A nagy csalán (Urtica dioica) egyébként az egyik legismertebb gyom- és 
gyógynövény. A csalánfélék (Urticaceae) családjába tartozik. A növénycsalád nevét 
a latin éget szóból kapta.  

Egyike azon növényeknek, melyet szívesen nyilvánítunk haszontalan gyomnak, 
haragszunk rá, mert összecsípi kezünket, lábunk szárát kirándulás közben.  

A csalánnak közel 80 faja ismert szerte a világon.  

A csalánt ízületi, reumatikus fájdalmak gyógyítására már az ókorban is használták. A 
római katonák hideg éghajlatú területeken csalánlevelekkel ostorozták magukat 
egyrészt a hideg ellen, másrészt pedig ízületi fájdalmaik miatt.  

Ebből a kezelési módból alakult ki az a mai napig használatos gyógyító eljárás, mi 
szerint a reumát és a köszvényt csalánnal kezeljük, mivel csökkenti a vér 
húgysavszintjét. 

A csalánszőr hangyasavat, acetilkolint, szerotonint, és hisztamint tartalmaz, ezért 
fájdalmas és égető a csaláncsípés.  

Teáját évszázadok óta fogyasztják ízületi betegségek ellen. Erősítő, vizelethajtó, 
vértisztító, tejelválasztást serkentő teakeverékek alkotórésze. Gyökerének alkoholos 
kivonatát samponokba, tonikokba, egyéb hajápoló termékekbe teszik hajhullást 
csökkentő, hajerősítő hatása miatt.  

A konyhában is használatos gyógynövény: leveleit főzelékként, zsenge hajtásait 
tavaszi levesekben és salátákban fogyasztják, sőt néha sörhöz is használják 
fűszerként.  

Gyökere és levelei vizelethajtó és gyulladáscsökkentő hatásúak. Leveleit gyakran 
alkalmazzák epe- és májbántalmakra is. Az egész növényből kisajtolt nedv kitűnő 
tavaszi tisztítókúrákhoz, az egész kiválasztó szervrendszert felpezsdíti. 
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Cseregalagonya 

Crataegus oxyachantha (fehér) 

 

 

 

Cseregalagonya virágesszencia 

A szív nyugalma, szabadság 

Minden tavasszal megcsodálhatjuk a galagonya pazar virágzását, amelynek 

ragyogása a napfényben tündöklő hóhoz hasonlatos, és amely szépségével és 

finomságával kibékíthetetlen ellentétben áll ijesztő tüskéjével, valamint a növény 

faanyagának keménységével.  

Virágai tömény és bódító illatukkal számos rovart vonzanak magukhoz. Szerényen, 

mintha tisztelné a többi növényfajt, kizárólag csak tavasszal virágzik, fényes, dúsan 

pompázó és vitalitással teli virágkoronát bont. 

Bárhol is virágzik, a galagonya bámulatos módon képes alkalmazkodni a 

környezetéhez. Úgy tűnik, bárhol megtalálja a helyét a természetben. 



A cseregalagonya esszencia megkönnyíti a külső hatások alól történő 

felszabadulást, főként olyan jellegű negatív hatások esetében, amelyeket érzelmi 

ragaszkodásaink, függéseink okoznak.  

A kivonat segítségünkre lehet annak a gondolatnak a felfedezésében, hogy nem 

élhetjük az életünket másoktól való függőségben, és segíthet valódi egyéniségünk 

kialakításában, amely az önmegvalósításhoz vezet el minket.  

Spirituális üzenete a belső szabadság. 

 

A cseregalagonya esszencia enyhíti a párkapcsolati problémákat kísérő intenzív 

érzelmi stresszt. Mérsékli a fájdalmat, és egyensúlyt teremt a hirtelen elválásokat, 

veszteségeket, főként egy szívünknek kedves személy elvesztését (haláleset, vagy 

egy vetélés, abortusz következtében elveszített gyermek) megélt személyek 

szívközpontjában. 

A cseregalagonya esszenciát azok számára is ajánljuk, akik rosszul dolgoztak fel egy 

szakítást, elválást, veszteséget, lelkileg megkeményedtek belülről.  

Ezt a kivonatot minden olyan helyzetre javasoljuk, amelyben úgy érezzük, 

„összetörték a szívünket”. Általánosságban minden olyan helyzet kezelésére javasolt, 

amely igencsak megterhelő a szív számára. 

 

Megkönnyítve az érzelmi ragaszkodások alól történő felszabadulást, a 

cseregalagonya kivonat csökkenti a szeparáció, az elválás okozta fájdalmakat, és 

enyhíti az ezzel járó szomorúságot. 

Megtisztítja a szívet a negatív töltetű érzésektől. 

Segít ráébrednünk arra, hogy a mások iránt érzett valódi szeretet egyfajta feltétel 

nélküli szeretet, amit nem határolhatnak, piszkíthatnak be érzelmi ragaszkodáshoz, 

vagy birtoklási vágyhoz kapcsolódó érzelmek.  

A galagonya gyógynövényként is a szívre való hatása miatt lett népszerű, mivel 
rendkívül jó szíverősítő és szívnyugtató. Serkenti a szívizom vérellátását, értágító 
és vérnyomáscsökkentő hatású, teájának fogyasztása javallt koszorúér-betegségek 
esetén. Segít a vérkeringési problémák enyhítésében, visszaszorítja az 
érelmeszesedés kialakulását. 

Öregkori szívpanaszokra, illetve a szívizmok degenerációs megbetegedéseire is 
ajánlott. A megelőzés szempontjából fontos tartós, folyamatos fogyasztása. 
Huzamosabb ideig tartó alkalmazása során is teljesen veszélytelen, nem alakul ki 
hozzászokás, hatóanyaga nem toxikus, s nem halmozódik fel a szervezetben. 
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Következő alkalommal a csombormenta, csüngő amaránt, és a dohány 

virágesszenciák hatásaival foglalkozunk. 

 

Szeretettel kívánok minden jót! 

Ágnes 

 

 

 
 

 

 


