
 

 

 

 

Gyógyító virágok, virágesszenciák 

13. 

 

*** 

Görögdinnye 

Gránátalmafa 

Gyermekláncfű 

 

 



Görögdinnye 

Citrullus vulgaris (sárga) 

 

 

 

Görögdinnye virágesszencia 

Harmonikus és ragyogó várandósság 

 

A görögdinnye virágesszencia a várandósság időszakának kiváló harmonizáló szere, 

kapcsolatban áll mindennel, ami a szaporodást, a várandósságot, és a születést 

érinti. 

Nem speciális lelki – érzelmi állapotokat hivatott kezelni, hanem oldja az erre az 

időszakra jellemző érzelmi stresszt. Ez egy igen értékes virágesszencia a gyermeket 

váró nők számára. 

A görögdinnye virágesszencia megerősíti a gyermekre vágyó pár között a harmóniát, 

a férfira és a nőre egyaránt hat.  

Ha a vágyott állapot hosszan várat magára, és kiszűrtük az esetleges testi 

problémákat, akadályokat, akkor ajánlott a görögdinnye virágesszenciát a fügefa 



virágesszenciával együttesen alkalmazni, mivel ez utóbbi a fogantatás tudatos 

kontrollját segíti elő, a pszichoszomatikus blokkok, zárlatok feloldásával a 

termékenységre van hatással. 

 

A görögdinnye virágesszencia azoknak a nőknek is ajánlott, akik nem fogadják el 

testük várandósság alatti átalakulását, akik csúnyának, vagy külsejük miatt 

eltaszítottnak érzik magukat. 

Ez vagy azt eredményezi, hogy később ténylegesen is elhanyagolják külsejüket, 

vagy ezzel éppen ellentétben túlságosan is nagy energiát fektetnek külsejük 

ápolásába. 

A görögdinnye virágesszencia segíti a nőket a várandós nők szépségének 

meglátásában, és képesek legyenek áldott állapotuk viselésére. 

 

A várandósság időszakában alkalmazva a görögdinnye virágesszencia a jövendő 

anya érzelmeinek egyensúlyba hozásával és testi feszültségeinek megszüntetésével 

lehetővé teszi a magzat számára, hogy harmonikus körülmények között fejlődjön.  

A gyermek és az anya közötti érzelmi kapocs kiépülése már az anyaméhben, 

egészen a fogantatástól kezdve elkezdődik. A magzat érzékeny, és fogékony az 

anya érzelmeire, hiszen ezek beágyazódnak a gyermek étertestébe (a fizikai testet 

körülvevő, annak életét fenntartó és alakító energiarendszer, 1 – 2 cm-el nyúlik túl a 

fizikai testen. Tulajdonképpen ez az aura első rétege). 

A várandósság teljes időtartalma alatt a görögdinnye esszenciát a tök 

virágesszenciával együttesen, naponta kétszer, a reggeli ébredés után, és az esti 

lefekvés előtt alkalmazva, vitalitást, egyensúlyt biztosít, és növeli érzékenységüket, 

fogékonyságukat. 

 

Születés után a görögdinnye virágesszencia elősegíti, hogy a szoptatás 

gördülékenyen menjen, és a kamilla virágesszenciával együtt alkalmazva 

megakadályozza, hogy az anyává válás első időszakára jellemző idegesség, 

instabilitás az anyatejjel együtt átmenjen a csecsemőbe. 

 

 

 

 



Görögdinnye kulcsszavak 

elfogadás 

érzékenység 

fáradtság 

feszültségek 

önbecsülés 

születés 

test 

várandósság 

vitalitás 

 

 



 

Gránátalmafa 

Punica granatum (vörös) 

 

 

 

Gránátalmafa virágesszencia 

Kiteljesedett nőiesség 

 

A gránátalmafa virágesszencia közvetlenül a nőiséghez, és annak teremtő oldalához 

kapcsolható. A női kreativitásra hat, és arra a módra, ahogyan ez utóbbi a lelkünkben 

megnyilvánul.  

Ez egy igen nagy értékű harmonizáló szer, a nőknek minden nőiségükkel 

kapcsolatos problémáját orvosolja. 



A gránátalma esszenciát azon nők számára ajánljuk, akiknek a szakmai és családi 

életben egyaránt helyt kell állniuk. Valójában a nők kétféleképpen használhatják 

teremtő képességüket: vagy emberi élet nemzésével, családalapítással (magánélet), 

vagy az egész emberiség szolgálatával (közélet).  

Amikor mindkét lehetőséget egyszerre kihasználva, az energiákat egyidejűleg 

mindkét területen kamatoztatják, akkor igen magas ezek felcserélődésének, vagy az 

illető kimerülésének a kockázata. 

A gránátalma virágesszencia  - mivel a női kreativitás e két oldalára egyaránt hat – 

lehetővé teszi, hogy a nők derűsen lássák a helyzetüket, és segít a korunkra igen 

jellemző, a szakmai karriert gyakran a családi élettel szembeállító konfliktusok 

megoldásában. 

A gránátalma virágesszenciát azoknak a nőknek is ajánljuk, akik nem képesek 

beilleszkedni a társadalomba, és akik úgy érzik, hogy a szűk családjuk keretein kívül 

nincsen semmi más tevékenységük. 

Egy ilyen helyzet gyakran nagy frusztrációkkal, és pszichikai feszültségekkel jár, 

amelyek főként a nemi szerveket érintő, lelki eredetű betegségek kiváltói lehetnek. 

A gránátalmafa virágesszencia segít egy ilyen jellegű belső küzdelem teljes mértékű 

tudatosításában, és az ezzel kapcsolatos elhatározások meghozásában. Elősegíti a 

női kreativitás felébresztését. 

A gránátalma esszenciát ajánljuk még minden olyan krízishelyzet kezelésére is, 

amely a női identitással és kreativitással kapcsolatos. A serdülőkor és a fiatalkor 

idejére, az anyává válás időszakára, vagy arra a periódusra, amikor az anyaság után 

az asszony újra a „nő” szerepébe kerül, a klimax idejére, és minden olyan új 

életszakaszra, amely a női identitás újragondolását, újra definiálását igényli. 

A gránátalma virágesszenciát olyan nőknek is ajánljuk, akik nőiségük elutasításának 

következtében különféle nőgyógyászati problémákkal küszködnek (a menstruáció 

szabálytalanságai, rendellenességei, fájdalmas menstruáció, premenstruációs 

szindróma, stb.).  

Ha a tisztátalanság érzése dominál, akkor ajánlott ezt az esszenciát a vadalma 

virágesszenciával együtt alkalmazni.  

A vöröshagyma virágesszenciával együtt viszont olyan menstruációs zavarok esetén 

alkalmazzuk, amelyek a múltban történt rossz bánásmód, családon belül elkövetett 

erőszak, vagy nagymértékű függés következtében alakultak ki. 

A gránátalmafa virágesszencia legfontosabb tulajdonságai a kreativitás, a női 

értékek kifejeződése, az egyensúly.   

 



Gránátalmafa kulcsszavak 
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önérvényesítés 

szakmai karrier 

szépség 
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Gyermekláncfű 

Taraxacum officinalis (sárga) 

 

Gyermekláncfű virágesszencia 

A feszültségek megszüntetése 

Mivel sűrű, és szövevényes, kalciumban gazdag gyökérhálózatával igen erősen 

kötődik a földhöz, a gyermekláncfű nehezen szakad el a talajtól. Pedig virágzásakor 

hirtelen elrugaszkodik a föld sűrűjétől, és egyenes, üreges szára végén szemet 

gyönyörködtető, napfényes, ragyogó és a külvilágra igen érzékeny virágot bont (a 

virág csak napfényben nyílik ki). 

Mivel gyökerében és leveleiben jelen lévő értékes ásványi anyagok táplálják, virágot 

bont, majd termésként tollszerű, könnyű, és napfényes gömb alakú formát vesz fel. 

Az ebben található kis magvak arra várnak, hogy a szél visszaadja őket 

Földanyának. 

Szembeötlő az a kettősség, amely a környező levegőben szétszóródó termés 

könnyedsége és a gyökérzet sűrűsége, súlya között áll fenn. A fény felé törekvő 

felemelkedésével a gyermekláncfű képes volt arra, hogy megszabaduljon azoktól a 

megkötő, megkeményítő tendenciáktól, amelyek a földhöz láncolták! 



A gyermekláncfű terápiás hatása növekedésében és virágzásában mutatkozik meg. 

Jó tulajdonsága a megkeményítő, földhöz kötő, kikristályosító tendenciák 

leküzdésében fejeződik ki. 

A gyermekláncfű virágesszencia egy olyan fontos elixír, amely képes a feszültségek 

felszabadítására, megszüntetésére. 

A gyermekláncfű virágesszencia rezgése azt üzeni számunkra, hogy 

kétféleképpen valósíthatjuk meg vágyainkat!  

Az egyik lehetőség az, hogy teljesen emberi módon, cselekvéssel és 

elkötelezettséggel, minden erőnkkel egy ideál megvalósításán dolgozunk.  

A másik lehetőség a spirituális út követése. Új, kreatív alkotóenergiától duzzadó 

ösvények kialakításával érhetjük el ezt, de emellett a gyermekláncfű gyökérzetének 

mintájára két lábbal a földön kell járnunk, a szél segítségével szétszóródó magvai 

által közvetített fénnyel és könnyedséggel. 

A gyermekláncfű arra sarkall minket, hogy ne tévesszük össze a „sokat teszünk” 

fogalmát a „helyesen tesszük” fogalmával. 

A gyermekláncfű virágesszenciát azok számára ajánljuk, akik túlságosan is 

kezdeményezők, könnyen lépnek a tettek mezejére, és túl sokat várnak el a testüktől, 

akik úgy élik az életüket, hogy túl sokat, túl nagy megerőltetést vállalnak magukra.  

A gyermekláncfű típusú személyiség kedveli az életet, azonban túlzott lelkesedése 

és sietsége, kapkodása megakadályozza abban, hogy odafigyeljen testére, és 

érzelmeire. Mivel mindig túlzásokba esik, ideg – és izomfeszültségben szenved. 

A gyermekláncfű kivonat segít a túl aktív embereknek, hogy képesek legyenek 

lazítani. Egyaránt ajánljuk a maximalistáknak, akik túl sokat vállalnak, valamint 

azoknak, akik mindent irányítani akarnak. 

A gyermekláncfű virágesszencia megnöveli a testi tudatosságunkra való 

érzékenységünket, és elősegíti a feszültségek oldását és megszüntetését. A 

légiesség, az egyensúly, és a belső jólét tulajdonságainak közvetítésével 

kiegyensúlyozza, harmonizálja az éghez, és a földhöz való viszonyunkat. 

Kiszabadít minket fizikai, mentális, és érzelmi feszültségeink börtönéből. Ez egy 

olyan értékes, az összhang létrejöttét elősegítő szer, amely harmonizálja, és 

egyensúlyba hozza az egyén különböző energetikai struktúráit. 

A gyermekláncfű virágesszencia igen hasznos a test gyógyításában is. Felszabadítja 

az érzelmi és izomfeszültségeket. Gyakran használják külsőleg alkalmazva, 

masszázsolajhoz keverve, borogatás alá helyezve, vagy közvetlenül a fájdalmas 

területre kenve.  



A gyermekláncfű virágesszencia a testtel foglalkozó terapeuták (oszteopaták, 

masszőrök, gyógytornászok) leggyakrabban használt esszenciáinak egyike. 

Az univerzális jellegű gyermekláncfű virágesszenciát az elengedést megkönnyítő, 

feszültségeket felszabadító hatása miatt alkalmazzák, és egy emelkedettebb szinten 

segít mély énünkkel harmóniába kerülnünk.  

Segít minket abban, hogy életutunk során könnyedén és érzékenyen 

munkálkodjunk, és közben stabilan, két lábbal a földön álljunk. 

 

Gyermekláncfű kulcsszavak 

cselekvés 

elfojtás 

ellenállás 

feszültségek 

keménység 

koncentráció 

leblokkolás, blokkolódás 

maximalizmus 

méregtelenítés 

rugalmasság 

szakmai karrier 

tanulmányok, vizsgák 
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világosság 

 



A sorozat 14. részében a háromszínű árvácska, hársfa, és a havasi gyopár virágaival 

fogunk foglalkozni. 

 

Szeretettel kívánok minden jót! 

Ágnes 

 

 


