
 

 

 

 

Gyógyító virágok, virágesszenciák 

11. 

 

*** 
 

Feketebodza 

Fekete nadálytő 

Fokhagyma 

 

 



Feketebodza 

Sambucus nigra (fehér) 

 

 
 

Feketebodza virágesszencia 

Regenerálódás, bizalom 

 

A kissé kellemetlen illatú levelekkel rendelkező, törékeny fájú, bizonytalan tartású, és 

függőleges jellegtől mentes, nitrogénjelző cserjében, a feketebodzában már eleve 

nem találhatunk sok vonzó dolgot. Ettől függetlenül kiváló gyógynövény! 

Mivel a romokat, törmelékeket, koszos vizű patakokat kedveli, nem csoda, ha sok 

embernek kevés a bizodalma iránta. 

Mégis, az erdőszél elhagyásával a feketebodza már igen régen eljött hozzánk, hogy 

jelenlétével, és áldásaival először csemegeként, aztán gyógyírként mindennapjaink 

részévé váljon.  



Az érzéki, és kábító illatokat ontó, burjánzó virágzás nem tudja elrejteni mérgező 

jellegét, és ha bogyóit nyersen fogyasztjuk, hasmenést, hányást okozhat. 

A népi hagyomány mindig is elismerte a feketebodza cserje kettősségét. A 

feketebodza egy olyan különleges, többféle orvosi használatra alkalmazható 

virágzattal megáldott cserje, amely elsőként zöldül ki tavasszal, és amely ugyanakkor 

egy kicsit a démonok és romboló erők székhelyéül szolgáló sötétséget is magában 

hordozza.   

Egyszerre áldásos, jótevő, ossz szagú és kellemes és rossz hatású, sötét és fényes, 

rossz szagú és kellemesen illatos. A feketebodza egy olyasfajta ambivalenciát 

hordoz magában, mint az ember, akinek kedveli is a társaságát.  

Mivel a sötét elem is áthatja, a fekete bodza agában rejti a föld hidegét és sötétségét 

azért, hogy ezt fénnyel teli, kénben, és illóolajokban gazdag virágzási folyamaton 

keresztül felszabadítsa.  

A feketebodza azoknak a természetes gyógyító folyamatoknak a tökéletes növényi 

kifejeződése, amelyek a hő és a fény kozmikus hatásaira való nyitottságukkal 

regenerálják a kifáradt talajokat, új vitalitást, életerő impulzusokat biztosítva 

számukra. 

Mivel visszacsatol minket a Föld primitív erőihez, a feketebodza virágesszencia egy 

olyan ébredést, és fejlődést elősegítő katalizátor, amely erőteljes, hatásos tisztító, és 

regeneráló képességgel rendelkezik. 

Azokhoz szól, akik látszólag elutasítják a testüket, akik mocskosnak érzik magukat, 

szégyenérzetet éreznek, vagy azt hiszik, hogy csúnyák.  

A feketebodza virágesszencia egy olyan értékes serkentőszer, amelyet traumát, 

erőszakot, vagy tragikus eseményt követő nagy kiürülések, kimerülések, önmagunk 

alulértékelésének időszakára ajánlunk.  

Segít a romokban heverő belső „építményünk” újjá építésében, vagy abban támogat 

minket, hogy visszanyerjük hitünket, bizalmunkat, és vitalitásunkat az elhagyatottság, 

az elszigeteltség, és a bizonytalanság időszakaiban. 

A feketebodza esszenciát ajánljuk még olyan kettős személyiségeknek, akikre a 

fakó, színtelen, nyugodt jellem látszata mögött agresszivitás, erőszak, harc, hódítás 

beteges kitörései jellemzők.  

Mivel megszabadítja a lelket a salakjaitól, segít az álarcok lerántásában, a látszatok 

megszüntetésében.  

Támogatja személyiségünk árnyoldalainak integrációját, és segít a minket megillető 

helyünk megtalálásában. Abban, hogy emberi természetünk kettősségein, 

ellentmondásain, és ambivalenciáin (egy időben két irányban való érvényesség) 

felülemelkedve újra egyensúlyba kerüljünk, és tudatosan éljünk. 



 

Feketebodza kulcsszavak 

 

alázat 

alulértékelés 

bántalmazás 

fáradtság 

kitartás 

méregtelenítés 

önbecsülés 

regenerálódás 

szégyen 

test 

tisztulás 
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Fekete nadálytő 

Symphytum officinale (rózsaszín, lila) 

 

 

Fekete nadálytő virágesszencia  

Testi tudatosság, feszültségoldás 

A fekete nadálytő egy erővel, és vitalitással teli növény (egyéb gyógyhatásai miatt 

csontforrasztó fűnek is nevezik), virágzási folyamata nehézkes. 

A fekete nadálytő virágeszencia az idegrendszert erősítő, serkentő hatással 

rendelkezik. Lehetővé teszi az idegrendszerben felgyülemlett feszültségek feloldását, 

és megkönnyíti az ellazulást.  

Az ingerlékenység, és az idegi feszültség egyik okaként az érzékszervek által 

közvetített érzéki benyomások harmonikus kezelésére való képtelenséget jelölhetjük 

meg. Ezek a benyomások érkezhetnek a külvilágból, és testünkből egyaránt.  

 

Az érzékszerveken keresztül jutnak el a tudatunkig. Ezen érzéki benyomások 

számára az idegrendszer szolgál belső közvetítő csatornaként. Amikor túl sok, túl 



erős ilyen benyomás ér minket, vagy amikor az érzékszervek nem képesek többé 

receptor - (a külvilág okozta ingereket felfogó szerv) és egyben védelmi szerepüket 

betölteni, akkor az idegrendszer veszít életerejéből, és az ingerlések (irritáció), a 

feszültségek hatására zavarokkal küzd. 

A fekete nadálytő virágesszencia az idegrendszer hatásos erősítőszere, azokban az 

esetekben ajánlott, amikor testünket nehézkesnek, feszültnek, fájdalmasnak 

érzékeljük.  

A fekete nadálytő virágesszencia növeli az élettani folyamatok tudatos 

kontrollját, és javítja a reflexeket. 

Ajánlott az élsportolóknak, és azoknak, akik Hatha jógát, meditációt, vagy 

harcművészeteket gyakorolnak.  

Az idegrendszer revitalizálásával, új életre keltésével a fekete nadálytő 

virágesszencia megnöveli a fizikai koordinációt, és megkönnyíti az izmok ellazulását.  

Külsőleg alkalmazva kiváló esszencia különféle masszázs és relaxációs 

technikákhoz. 

A fekete nadálytő virágesszenciát árnika, vagy ernyős madártej virágesszenciával 

együttesen alkalmazva elősegíti az idegvégződések regenerálódását esetleges 

baleset, vagy sebészeti beavatkozás után. 

Egy amerikai kutató, Gurudas szerint a fekete nadálytő virágesszencia jótékony 

hatással van a memóriára. Segíti az elfelejtett dolgokra, és az álmainkra való 

visszaemlékezést.  

 



Fekete nadálytő kulcsszavak 
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Fokhagyma 

Allium sativum 

Allium schoenoprasum 

(Fehér/mályva) 

 

Fokhagyma virágesszencia 

A félelmek felszabadítása, belső erő 

 

 

Amint ezt a vámpírokról szóló népi mítosz is sugallja, az anyagcsere és az akarat 

területén vagyunk a legkevésbé tudatosak, vagy a leginkább „álomszuszékok”.  

Ebből eredhetnek a testi és lelki betegségek, mintha a lelket ellepő félelem és 

bizonytalanság démonjai vámpírszerű hatással lennének az egyénre, akinek ezáltal 

akarata, életereje és vitalitása erőteljesen csökken. 



Virágesszenciaként alkalmazva a fokhagyma a félelem és a bizonytalanság 

méreganyagaira van hatással. Tisztító hatással bír, segítségünkre van a félelmeinktől 

való megszabadulásban.  

A fokhagyma mint gyógynövény fitotherápiás alkalmazása kimutatta annak 

anyagcsere folyamatokat serkentő hatását.  

A fokhagyma virágesszencia azokra a félelmekre hat, amelyek megbénítják 

akaratunkat, és amelyek kimerítik életerőnket, mivel az anyagcsere folyamatainkat 

zavarják.  

Lehetővé teszi, hogy megszabaduljunk a szorongástól, bizonytalanságainktól. 

A félelem a lelki élet egyik gyakori eleme. Virágesszenciák egész skálája hivatott az 

emberi lét tapasztalatainak különféle félelmeit kezelni.   

A fokhagyma virágesszencia olyan, a tudattalanban gyökerező, az akaratot és a 

cselekvést megbénító félelmek kezelésére ajánlott, amelyek rejtett idegességet, sőt 

néha szorongást képesek okozni. 

Ezt a kivonatot gyenge, törékeny testalkattal rendelkező, világos, sápadt bőrű 

embereknek ajánljuk!  

Általában olyan emberekről van szó, akik könnyen befolyásolhatók, nem képesek 

saját kezükbe venni életük irányítását, és akaratgyengeséggel jellemezhetők. 

A fokhagyma virágesszencia megszünteti a napfonat (solar plexus) csakra környékét 

érintő félelmeket, és feszültségeket.  

Alkalmazása azok számára ajánlott, akik gyakran gyengélkednek, sokszor fertőzések 

áldozatai, akik kimerültek, és fogytán az akaraterejük. Ez az esszencia erőt, és 

ellenállást is biztosít a számukra.  

A fokhagyma esszencia szinté ajánlott pszichoszomatikus eredetű immunrendszeri 

problémák, és anyagcserezavarok esetén.  

A fokhagymavirág esszencia stimuláló, serkentő, és tisztító hatással rendelkezik. 

Legfőbb értékei az erő és a vitalitás, amelyek elősegítik a félelmek és szorongások 

feloldását, felszabadítását. 

 

 

 

 

 



Fokhagyma kulcsszavak 
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bátorság 
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A sorozat 12. részében a fuksziával, fügefával, és a golgotavirággal fogunk 

foglalkozni. 

 

Szeretettel kívánok minden jót! 

Ágnes 

 

 


