
 

 

 

 

 

 

Gyógyító virágok, virágesszenciák 

9. 

 

*** 

Erdei füzike 

Erdei ibolya 

Erdei mályva 



Erdei füzike 

Epilobium angustifolium 

(rózsaszín/mályva) 

 

Erdei füzike virágesszencia 

Regenerálódás, megtisztulás 

 

Figyelem! Ne keverjük össze a szintén csodálatos hatású gyógynövénnyel, a 

kisvirágú füzikével (Epilobium parviflorum ), aminek teája elsősorban a férfiak 

prosztata problémáira van jótékony hatással. 

Az erdei füzike virágzási folyamata gyógyerejének vizuális szimbóluma: ez az 

energia folytonos mozgását tükrözi a növekedés egymást követő fázisain keresztül. 

Az erdei füzike angol neve „fireweed”, amely tűzfüvet jelent. Egy fenséges, szél által 

fodrozódó lánghoz hasonlóan az erdei füzike megtisztít és regenerál. 

Az erdészek tűznövénynek is nevezik, mivel ez az a növény, amely egy tűzvész által 

sújtott területen, vagy erdőirtás után először kihajt. 

 



 

Valójában az erdei füzike a talaj regenerálódását segíti elő. Felborult egyensúlyú 

helyeken, mint például a tűzvész által sújtott területeken nő, és gyógyító energiájából 

finom, légiesen könnyű hálót sző a terület köré.  

Az erdei füzike megtisztítja és megújítja a talaj szerkezetét, ami elősegíti majd az új 

növényzet megjelenését, növekedését. 

Az erdei füzike virágesszencia segít a romboló, vagy sokkoló események 

következtében kialakult pusztulásérzésen történő felülemelkedésben, legyen szó 

személyes, vagy az egész bolygónkat érintő eseményekről.  

Megkönnyítve a feszültségek és a stressz felszabadítását, az erdei füzike 

virágesszencia egy olyan kivonat, amely bármely újjáépítés előtt segít a terep 

megtisztításában. 

Alkalmazása akkor ajánlott, amikor úgy érezzük, megsérültünk, összetörtünk, 

összeomlottunk, azonban túl kell lépni bizonyos dolgokon, és előre kell haladnunk. 

Visszaállítva az életenergia áramlását, az erdei füzike esszencia egy új fejlődési 

fázisba juttatja el az egyént: Egy 4 – 8 hetes kúra keretein belül alkalmazva egy 

olyan hatásos, fejlődést, és átalakulást segítő katalizátorként működik, amely 

megkönnyíti régi szokásaink elengedését, és amely arra készteti az egyént, hogy 

újragondolja létét és cselekvési mechanizmusait. 

 

Segít a régi, még be nem forrt sebekkel való szembenézésben. Mint egy ölelő, 

mozgékony lángnyelv, az erdei füzike esszencia a növény fizikai oldalához 

hasonlóan elpusztítja, felszámolja a múlt azon berögzült viselkedéseit, amelyek már 

nem felelnek meg a jelen elvárásainak, igényeinek. 

Előhozza az új működési sémák kialakításához szükséges rugalmasságot, és lelki 

nyitottságot. 

Eseti jelleggel alkalmazva hatásos lehet minden vészhelyzetben, mivel 

megszabadítja az egyént az erőszakos, és sokkoló események által kiváltott fizikai 

stressztől.  

Azon virágesszenciák közé tartozik, amelyeket egy jelentős sokk, vagy trauma, 

baleset bekövetkezte után eredményesen alkalmazhatunk.  

Ilyenek még – amivel szükség esetén ki is lehet egészíteni -  a hegyi árnika, a bíbor 

kasvirág, és az ernyős madártej virágesszenciák is. 

 

 



 

Erdei füzike kulcsszavak 

alkalmazkodás 

átmenet 

bántalmazás 

feszültségek 

gyógyulás 

katalizátor 

megtisztulás 

pihenés 

regenerálódás 

rugalmasság 

szokások 

természet 

tisztulás 

vészhelyzet 

 

 

 

 



 

Erdei ibolya 

Viola sylverstris/hirta/odorata 

(kék, lila) 

 

 

 

Erdei ibolya virágesszencia 

Kiteljesedett érzékenység 

 



Az erdei ibolya felépítése nagy finomságról, érzékenységről tanúskodik. Egyfajta 

jellegzetes távolságtartással és visszahúzódással is jellemezhetjük.   

Virágja formájának alapján úgy tűnik, mintha az ellenkező irány felé tartana. Mérete, 

és földrajzi helyzete alapján diszkrét és szerény tud maradni.  

Gyökere, és kúszó indái alapján ítélve erős kapcsolata van a földdel. Korai 

virágzásának szépsége és intenzitása arra utal, hogy az életöröm, az ártatlanság, és 

a reménység közvetítőjeként a reménység szimbóluma. 

Az erdei ibolya virágesszenciát azoknak a félénk, távolságtartó, bizonytalan 

embereknek ajánljuk, akik magányba menekülnek, pedig nem igazán kedvelik a 

magányt.  

Mivel rosszul, kényelmetlenül érzik magukat társaságban, látszatra hidegnek, 

visszafogottnak tűnnek, félnek a feltűnéstől, önmaguk előtérbe helyezésétől, és 

nehezen nyílnak meg mások előtt. 

Mivel egy csoporton belül sebezhetőnek érzik magukat, önvédelemből magukba 

zárkóznak, és szenvednek ettől a tartózkodástól. 

Az erdei ibolya virágesszencia segít a kommunikációban, és a távolságtartásból való 

kitörésben anélkül, hogy emellett érzékenységünk megtagadására késztetne 

bennünket. 

Az erdei ibolya virágesszencia bátorságot ad, és lehetőé teszi az érzékeny 

természetűeknek, hogy úgy nyíljanak ki mások, a többiek felé, hogy közben ne 

féljenek identitásuk elvesztésétől.  

Az erdei ibolya virágesszencia tehát a félénk, sérülékeny, visszahúzódó és 

magánykedvelő egyéneknek javasolt. Akik csak látszólag hidegek vagy 

visszafogottak, tulajdonképpen félnek előtérbe kerülni és nehezen nyílnak meg 

mások előtt.  

Az erdei ibolya virágesszencia segít kommunikálni és elkerülni a túlzottan tapintatos 

magatartást az érzékenység megőrzése mellett. 

 

 

 

 

 

 



Erdei ibolya kulcsszavak 

barátkozás 

bizonytalanság 

csoport 

egyéniség 

érzékenység 

félelem 

félénkség 

kapcsolatok 

kommunikáció 

magány 

megosztás 

nyitottság 

sebezhetőség 

visszahúzódás 

zavar 



Erdei mályva 

Malva sylvestris 

 

Erdei mályva virágesszencia 

Saját magunk elfogadása, társadalmi nyitottság 

 

Az erdei mályva virágesszencia azokhoz szól, akik szerények, gyanakvók, 

magányosak, távolságtartók, akik nehezen létesítenek társas kapcsolatokat, és 

nehezen nyitnak mások felé. 

Ezek általában olyan emberek, akiknek nincs túl sok barátjuk, ismerősük, és gyakran 

az elutasítástól való félelmükben nem keresik a kapcsolatot a környezetükkel.  

Mivel gyanakvóak másokkal szemben, sehol sem érzik magukat biztonságban. Mivel 

híján vannak az egészséges önbecsülésnek, és kevéssé bíznak magukban, nehezen 

képesek önmagukat elfogadni.  

Ezt a magatartást gyakran egyfajta kisebbrendűség érzés kíséri, sőt, esetenként 

túlzott hiúsággal, önimádattal párosul, ami miatt gyakran elszigetelődnek 

embertársaiktól.  



 

Ennek a viselkedésformának a gyökerei gyakran kora gyermekkorba nyúlnak vissza, 

amikor is a bizalmuk sérült, elhagyták, vagy elárulták őket.  

Az erdei mályva kivonat tulajdonságai a nyitottság, a bizalom, és önmagunk 

elfogadása. Erősíti az interperszonális (személyek közötti) kapcsolatokhoz feltétlenül 

szükséges bizalmat, a nyitottságot, és a szívélyességet.  

Ez az esszencia segít a bizonytalanság érzésének, és a mások előtti bezárkózásra 

irányuló hajlam leküzdésében.  

Az erdei mályva virágesszenciát olyan egyéneknek ajánljuk, akik szociális 

viselkedési nehézségekkel küszködnek, nehezen barátkoznak, nehezen ápolják a 

barátságaikat, akik hajlamosak arra, hogy megakadályozzák a barátság bármely 

formájának a kialakulását.  

 

Más téren az erdei mályva virágesszencia segít, hogy elfogadjuk életünk átalakulási, 

és öregedési folyamatait. Támogatja az embert életének nagy átmeneti 

időszakaiban, olyan periódusokban, amelyek során igen gyorsan, néha szinte 

hirtelen bekövetkező fizikai és lelki változásokat kell feldolgoznunk. 

Kamaszkorban az erdei mályva virágesszencia érzelmi téren támogatja a serdülőt, 

és lehetővé teszi számára, hogy kezelje a gyors testi átalakulás következtében 

kialakuló bizonytalanságokat. 

Alkalmazása a változó korban lévő nők számára is ajánlott. 

Az erdei mályva virágesszencia azoknak is javallott, akik félnek az öregedéstől. Ez a 

virágesszencia oldja az öregedési folyamatokat felgyorsító stresszt és 

feszültségeket. 

 

 

Erdei mályva kulcsszavak 

alkalmazkodás 

átmenet 

bántalmazás 



barátságosság 

bizalom 

bizonytalanság 

csoport 

elfogadás 

elhagyatottság 

félelem 

félénkség 

fiatalság 

gyermekkor 

kapcsolatok 

leblokkolás 

magány 

megosztás 

nyitottság 

önbecsülés 

öregedés 

szívélyesség 

változás 

visszahúzódás 

zavar 



A sorozat 10. részében az étkezési paprika, eukaliptusz, és a fehér tavirózsa 

virágaival fogunk foglalkozni. 

 

Szeretettel kívánok minden jót! 

Ágnes 

 

 

 


