
 

 

 

 

Gyógyító virágok, virágesszenciák 

8. 

 

*** 

Csombormenta 

Csüngő amaránt 

 Dohány  

 
 



Csombormenta 

Mentha pulegium (rózsaszín/lila) 

 

 

 

 



 

Csombormenta virágesszencia 

Védelem 

 

A csombormenta virágesszencia védelmet nyújt a lelki sebezhetőséggel járó 

helyzetekben. A borsmentához hasonlóan a mentális területekre hat. 

A csombormenta virágesszencia védelmet nyújt a lelki támadások ellen, és 

megszabadítja elménket a kívülről érkező negatív gondolatok hatásától.  

Segít kivédeni, hogy környezetünk mentális és érzelmi hatásai megmérgezzenek 

minket, mivel ezek képesek arra, hogy parazitaként uralkodjanak szabad 

akaratunkon. 

Olyan embereknek ajánljuk, akik a konfliktushelyzetekben nem képesek eltávolodni a 

problémától, és engedik, hogy az őket körülvevők problémái ellepjék és kibillentsék 

őket egyensúlyi helyzetükből. 

A csombormenta virágesszenciát arra használjuk, hogy megtisztítsuk azokat a 

helyeket, élettereket, ahol nehéz, kellemetlen események játszódtak le, és amelyeket 

egészségtelen gondolatok és negatív energiák fertőztek meg.  

Erre a speciális alkalmazási területre lehetőleg a spray- t használjuk. 

A csombormenta virágesszencia rugalmasabbá teszi elménket abban az esetben, 

amikor ez utóbbi megkövesedett mentális sémákat, gondolamintákat raktároz. 

Ezt az esszenciát azoknak is ajánljuk, akik olyan, őket korlátozó gondolkodásmód 

foglyai, amelytől nem képesek megszabadulni.  

Azoknak lehet még hasznos ez a virágesszencia, akik szűk látókörűek, vagy egy, a 

személyiségüket jelentősen korlátozó, uralkodó gondolat dominanciája alatt élnek. 

Ilyenkor használjuk együtt az örökzöld puszpáng esszenciájával. 

 A májusi gyöngyvirág esszenciájával együtt használva a csombormenta 

virágesszenciát azok számára ajánljuk, akik érzékenyek, sérülékenyek, és másoktól 

várják az elismerést. 

A csombormenta virágesszencia segít a mérgező anyagok (alkohol, drogok) túlzott 

mértékű fogyasztása következtében lecsökkent intellektuális képességekkel 

rendelkezőknek is. 

Mivel tisztító, és regeneráló hatással rendelkezik, ez az esszencia áldásos lehet a 

mentális zavarodottság, zűrzavar különféle állapotainak kezelésére. 



Csombormenta kulcsszavak 

elengedés 

elme 

érzékenység 

függés 

lakás 

lakhely 

méregtelenítés 

regenerálódás 

sebezhetőség 

terhesség 

tisztulás 

védelem 

világosság  

zűrzavar 

 

 

 



Csüngő amaránt 

Amaranthus caudatus & hypochondriacus (vörös/bíbor) 

 

 

Csüngő amaránt virágesszencia 

Önmagunkon való felülemelkedés 

 

Vörös szárával, vöröses leveleivel és vérvörös virágaival a „hipochonder” csüngő 

amarántra igencsak ráillik a latin neve: amaranthus hypochondriacus. 

A csüngő amaránt virágesszenciához kapcsolható személyiség túlságosan el van 

foglalva az egészségügyi állapotával. Mivel hajlamos arra, hogy eltúlozza 

szenvedéseit, az az érzése, hogy el van vágva a világtól.  

Mégis, ennek a virágesszenciának az alkalmazása nem kizárólag ennek a típusnak 

ajánlott, hiszen minden olyan ember számára áldásos hatású lehet, aki mély 

szomorúságba süppedt, és mind testi, mind lelki vonatkozásban szenved ettől.  

A lelki vagy/és testi szenvedés olyan intenzitású, hogy emiatt az egyén gyakran 

magányossá válik, reményét veszíti, vagy nem talál lehetséges kiutat a 

szenvedéseiből.  

 



 

A csüngő amaránt virágesszencia azoknak ajánlott, akik szomorúságuk 

engesztelhetetlen zsarnokságától szenvednek, és akik ezt a külvilágtól való 

elzárkózással élik meg.  

A csüngő amaránt virágesszencia segít, hogy ezen a végtelen fájdalmon túllépjünk, 

mivel támogatja, hogy elkerüljük az átélt szenvedésünkkel történő túlzott mértékű 

azonosulást. 

A csüngő amaránt virágesszencia segít az extrém helyzetek kezelésében, 

megakadályozza, hogy az ember eltévedjen, vagy hogy hagyja magát 

megsemmisülni.  

Segít abban, hogy túllépjünk saját szenvedésünkön, legyenek ezek bármilyen 

intenzívek. Az amaránt virágesszencia felkészít minket egyfajta aktív, önmagunkkal 

történő szembesülésre, amely minden megértés, és mély változás forrása, 

alapfeltétele. 

Az amarántkivonat abban segít minket, hogy szenvedésünknek értelmet adjunk, 

megerősíti az immunrendszert, segíti azt a bakteriális és vírusos eredetű fertőzések 

leküzdésében. 

A csüngő amaránt virágesszencia vérzések esetén szintén ajánlott. Olyan nőknek 

ajánljuk, akik fájdalmas, bőséges vérzéssel, idegességgel, nyugtalansággal kísér 

havi menstruációs tünetektől szenvednek.  

 

„A létezéshez le kell mondanunk saját létezésünkről!” – ez a csüngő amaránt mély 

értelmű üzenete, amely elősegíti a saját magunkon való felülemelkedést, így 

biztosítva a saját szenvedésünk megértéséhez szükséges figyelmet, és szellemünk, 

gondolkodásunk világosságát. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Csüngő amaránt kulcsszavak 

állatok 

barátkozás 

bátorság 

depresszió  

elengedés 

elfogadás 

ellenállás 

elszakadás 

feminim női oldal 

figyelem 

gyógyulás 

halál 

kötődés 

magány 

mártír 

részvét 

sebezhetőség 

spiritualitás 

test 

vészhelyzet 

világosság 



Dohány 

Nicotiana tabacum (rózsaszín) 

 

Dohány virágesszencia 

Nyíltszívűség 

 

A dohányt ma egészen másra használják, mint korábban az amerikai indiánok. Az 

indiánok által vallási szertartások során használt szent növény Nyugaton, illetve az 

egész világon olyan örömforrásként használt luxusméreggé vált, amely lehetővé tette 

az emberek számára a szeretettől és érzésektől mentes életmód okozta szorongás 

enyhítését, és az ebből fakadó üresség érzetének betöltését. 

Rudolf Steiner szerint a dohány akkor jelent meg és kezdett elterjedni nyugati 

társadalmunkban, amikor a spirituális értékek rovására az anyagi dolgok kerültek 

előtérbe, és váltak hangsúlyossá. 

Ekkor az ember egy olyan féktelen aktivizmusba (az önmagáért való cselekvést 

eszményítő világnézeti felfogás) menekült, amelynek egyetlen célja a fizikai világ 

felfedezése és meghódítása volt. 

Feltehetjük magunkban a kérdést, miért örvend ekkora népszerűségnek a dohány 

annak ellenére, hogy egyáltalán nem rendelkezik hallucinációkat keltő, vagy 

mámorító tulajdonságokkal? 



Valójában a látszólagos nyugtató és testi ellazulást serkentő hatásán túl a dohány 

letompítja az érzéseket, és hosszú távon egyfajta érzéketlenséget okoz. Ezzel még 

csak nem is említjük az erőteljes függés kialakulását. 

Azonban ez a fajta drog az egész bolygón elterjedt, mivel megkönnyíti az ember 

számára az alkalmazkodást, valamint környezete gépiesedésének és 

megkeményedésének elviselését. 

A dohány virágesszencia – ne feledjük, hogy a dohány virágának információját 

hordozza! – ezzel szemben számtalan jótékony hatással rendelkezik. 

Olyan embereknek ajánljuk, akik alá vannak vetve jelen társadalmunk gépiesedő 

impulzusainak, és akik tudatosan, vagy tudat alatt elutasítják személyiségüknek az 

érzésekhez és érzelmekhez kötődő oldalát. 

A dohány virágesszenciát olyan emberek számára ajánljuk, akik keménynek, 

száraznak, feszültnek, idegesnek tűnnek, akik elvesztették kapcsolatukat 

érzéseikkel, vagy elfojtják őket. Azoknak, akik szélesebb értelemben véve 

mindenféle szeretetkapcsolatot elveszítettek a környezetükkel, és másokkal. 

Az érzelmek ilyenfajta elaltatását akaratlagosan, önvédelemből is véghezvihetjük, 

azért, hogy ne érezzük magunkat sebezhetőnek az egyre inkább elidegenítő, őrjítő 

társadalmunk közegében. 

A dohány virágesszenciát azoknak is ajánljuk, akik szenvednek az érzelmeikkel, 

érzéseikkel való kapcsolatuk elvesztésétől, és akik állandó jelleggel szoronganak.  

A dohány virágesszencia áldásos hatással lehet a dohánytól való függőség 

megszüntetésére. Segíti az embert abban, hogy tudatosítja a függőséget, és 

elősegíti a leszokást. 

A dohány virágesszencia elősegíti a szív békéjét, és segít minket abban, hogy 

harmonikus kapcsolatot alakítsunk ki a körülöttünk élőkkel és a Földdel.  

A dohány legfontosabb üzenetét, amelyet a virágesszencia is hordoz magában, a 

Sioux törzs spirituális vezetője, Tahca Ushte fejezte ki legérzékletesebben a kalumet, 

az indián békepipa szertartása kapcsán:  

„Tudtam, hogy a füst kifújásával, égbe engedésével felszabadítottam magamban mindazt, 

ami szabadulni vágyott, és hogy ezzel örömet szereztem a Föld összes növényének és 

állatának. Mindezt a szívemmel és a véremmel értettem meg, hasonlatosan ahhoz, ahogy az 

állatok, úgy hiszem, nem az agyukkal értik meg a világot. Hosszú éveken keresztül még 

sokszor gondoltam vissza ezekre a felismeréseimre…… Annyi idő elteltével, hacsak 

eszembe jut ez a felfedezés, mind a mai napig nem tudok aludni tőle éjszakánként. Hirtelen 

biztos lettem abban, hogy lélegzetemet a szent füsthöz keverve az egész föld minden 

élőlénének lélegzetével egyesülhetnék, és hogy a békepipa parázsnak fénye a Nagy 

Szellem szent tüzének fénye volt. Ugyanaz a tűz, ami a Napban is jelen van…..” Tahca 

Ushte (1903-1977) 



Dohány kulcsszavak 

agresszivitás 

cinizmus 

elfogadás 

érzékenység 

feszültségek 

függés 

gyengédség 

hatalom 

idegesség 

keménység 

közömbösség 

maszkulin oldal 

materializmus 

menekülés 

nyitottság 

nyugalom 

szív 

természet 

városi élet 

vitalitás 

 



Következő alkalommal az erdei füzike, erdei ibolya, és az erdei mályva 

virágesszenciák hatásaival foglalkozunk. 

 

Szeretettel kívánok minden jót! 

Ágnes 

 

 

 

 

 

 

 

 


