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Kamilla virágesszencia 

Derű, nyugalom 

 

A kamilla kedveli a levegőt, és a fényt. Menekül az árnyék elől, fehér, és aranyszínű 

menyecskevirágzata egy légbuborékot rejt. Ez a levegőhöz kötődő tulajdonsága, 

melyet szabdalt levelei is tükröznek, gyógyító tulajdonságaiban is megmutatkozik. 

Általában gyulladások, rángások, hasi és emésztőrendszeri görcsök, túlérzékenység 

esetén alkalmazzák. 



A kamilla virágesszencia kvalitásai igen hasonlatosak a fitoterápiás és homeopátiás 

alkalmazásának jó tulajdonságaihoz.  

Jól érezhető, definiálható hatása érzelmi és testi szinten egyaránt megmutatkozik. 

Jellemzői elsősorban az objektivitás és az érzelmi nyugalom. Elősegíti a – főként a 

gyomor területén érzett – feszültségek elengedését. 

A kamilla virágesszencia kedvező hatású azok számára, akik könnyedén dühbe 

gurulnak, nehezen engedélyeznek maguknak pihenést, vagy álmatlanságban 

szenvednek.  

Lehetővé teszi, hogy az aznap felgyülemlett gondokat, bajokat eleresszük. Testi 

vonatkozásban az emésztést segíti elő.  

A kamilla kiváló virágesszencia gyermekek számára. Alkalmazása rendkívül kedvező 

hatást gyakorolhat a hiperaktív, vagy hiperérzékeny gyermekekre.  

A kamilla virágesszencia egyensúlyt biztosít szélsőséges hangulatváltozásokra, és 

szélsőséges érzelmi reakciókra hajlamos gyermekek számára. Biztosítja a tanulási 

folyamathoz szükséges nyugalmat, és a koncentrációt.  

Kapor virágesszenciával keverve azoknak a gyermekeknek is ajánljuk, akik túlzott 

érzékszervi hatásoknak vannak kitéve. Eredményesen alkalmazzák utazások, és új 

helyzetek alkalmával. 

Emésztési zavarokkal küszködő, várandós asszonyoknak is javasolt, továbbá 

csecsemőjüket szoptató, felfokozott érzelmi állapotokkal küszködő édesanyák 

számára szintén jó hatású lehet. 

Általánosságban azt mondhatjuk, hogy depressziós állapotok során a kamilla 

esszencia - nyugtató, enyhülést hozó, csillapító hatása miatt - rendkívül 

eredményesen képes az érzelmek stabilizálására, kiegyensúlyozására. 

A római kamillából (Chamaemelum Nobilis) és a parlagi pipitérből készített esszencia 

hasonló sajátosságokkal bír, mint a hagyományos kamillából készített virágkivonat. 
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Kapor 

Anethum graveolens 

 

(sárga) 

Kapor virágesszencia 

A tapasztalatok összegzése 

A kapor növekedési folyamatának, felépítésének tanulmányozása értékes 

információkkal szolgál virágesszenciájának tulajdonságairól.  

Mint minden más ernyősvirágzatú növény, a kapor is szórt állású, könnyű, apró 

méretű, terjeszkedő, többszörösen szárnyasan szeldelt levelekkel rendelkezik. A 

többtagú, levegősen elhelyezkedő virágzat szintén szerteágazó formát mutat.  

Ez a légies terjeszkedés mutat rá a kapornak a levegő elemmel való szoros 

kapcsolatára, holott a növények többségénél a szilárd és a folyékony elem dominál.  

A levegő elem dominanciája minden ernyős virágzatúnál megtalálható, nem csak 

azért, mert az ernyős virágúak az őket körülvevő légtérben szerteágazóan 

terjeszkednek, hanem emellett a levegő elemet szervezetükbe (a levélhüvelyükbe, 

szárukba, rizómákba) építik be.  



A kapor leveleiben, szárában, és gyökerében megy végbe az a folyamat, amely 

általában más növények esetében külső folyamatként szokott lezajlani. A kapornak 

ez a fajta, a levegő elem átalakítására és beépítésére irányuló képessége 

megnyilvánul az emberekre kifejtett gyógyító hatásában is: elősegíti a táplálék 

feldolgozását, megszünteti az emésztési panaszokat (gázképződés), enyhíti a 

légzőszervi görcsöket, és orvosolja a keringési rendellenességeket. 

A kapor virágesszencia hatással van az asszimilációs, felszívódási problémákra, 

azonban ezt átvittebb értelemben kell érteni. 

Valójában a kapor virágesszencia „lelki táplálék”, azaz tapasztalataink 

asszimilációját, feldolgozását is elősegíti. Lehetővé teszi, hogy helyesen dolgozzuk 

fel különféle élethelyzeteinket, főként olyankor, amikor az egyén nagyon 

eseménydús és felgyorsult életritmust követ.  

A kapor virágesszenciát azok számára ajánljuk, akik úgy érzik, hogy egyszerre túl 

sok mindennel kell foglalkozniuk, túl sok tevékenységet kell elvégezniük, és ne 

képesek arra, hogy teendőiket derűsen összehangolják. Úgy tűnhet számukra, hogy 

minden túl gyorsan történik, és hajlamosak a jelen feladatok elvégzésének kárára 

inkább a jövőbeli történésekre koncentrálni. Így gyakran olyan érzésük támad, hogy 

szorongatott helyzetben, nagy nyomás alatt vannak, a megoldandó feladataik 

meghaladják képességeiket. 

A kapor virágesszenciát azok számára is ajánljuk, akik igen magas zajszintű, és 

rengeteg külső inger befogadásával járó nagyvárosi életet élnek, valamint azoknak 

is, akik olyan életritmust kénytelenek felvenni, amely sok információ rendkívül gyors 

befogadásának szükségességével jár. 

Olyan alkalmi stresszhelyzetek esetén is ajánlott, mint a hivatás, a szakmai élet 

kihívásai, a személyes konfliktusok, vizsgákra való felkészülés, utazások, (főként 

gyermekek számára). 

Tehát minden olyan helyzet orvoslására javasoljuk, melyet gyorsan „uralnunk” 

kell. 

Ezt a virágesszenciát szintén ajánljuk még azoknak a családanyáknak, akik úgy 

érzik, hogy napi feladataik elvégzése, vagy a gyermekzsivaj elviselése meghaladja 

erejüket.  

Ez az érzékszervi, idegi túlterheltség gyakran jár még emésztési zavarokkal, 

idegességgel, nyugtalansággal, ingerlékenységgel. 

A kapor virágesszencia lendületessé, frissé tesz, segít világosan gondolkodni, és 

sokkal függetlenebb életvitelt biztosít. Megtanít minket arra, hogyan „kaocsoljunk ki”, 

és az életre való nagyobb nyitottság megteremtésével fejleszti asszimilációs 

készségünket. 
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Kerti borágó 

Borago officinalis 

 

Kerti borágó virágesszencia 

Bátorság, bizalom 

A botanikusok véleménye megoszlik a borágófű nevének eredetével kapcsolatban. 

Egyesek úgy vélik, hogy a „borago” latin szó, a „corago” egyik változata, amely 

„elhozom a bátorságot” jelentéssel bír. Mások azt állítják, hogy a „borago” a „burra” 

szóból ered, amely durva gyapjút jelent. Ez a két lehetséges eredet a borágófű 

természetéről szolgál információkkal: a „corago” a növény pozitív tulajdonságaira 

mutat rá, a „borago” pedig a külső megjelenésére utal rá. 

A kerti borágó „lényét” elsősorban virágának formája és színe jellemzi. A növény igen 

érdekes jellegzetessége, hogy virágai a föld felé fordulnak, nehézséget, és 

szomorúságot sugallnak.  

Mélykék színe pedig felemelkedésre, és bátorságra utal, amelyek az elért érettség 

állapotának elsődleges jelei. Ez a többi színnél kifejezőbb intenzitással ragyogó kék 

szín mintha a szeretet érzését közvetítené felénk. 

A kerti borágó esszencia fénnyel telíti a szomorúsággal és bánattal teli 

szíveket.  



A hagyománnyal összhangban a kerti borágó virágesszencia valójában azoknak 

való, akik szomorúak, elbizonytalanodtak.  

Mivel bátorságot hoz, és elűzi a bánatot, a kerti borágó kivonat elsődleges 

tulajdonsága az, hogy segít nyugodt, bizalommal teli szívvel közelítenünk a 

kihívások, és a veszélyek felé. 

Ezt a kivonatot azoknak is ajánljuk, akik úgy érzik, hogy az élet nehézségei kimerítik 

őket, és akik lelkileg rossz állapotban vannak.  

Azoknak is ajánljuk, akiknek „semmi nem jó, semmi nem sikerül”. Az ilyen 

pillanatokban érzett nyomás, feszültség gyakran testi vonatkozásban is 

megnyilvánul, a mellkas és a szív tájékára koncentrálódó, szorító érzés formájában. 

Serkenti és erősíti a bánat, valamint a kihívások által kikezdett, megfáradt 

szervezetet. 

A kerti borágó virágesszencia segít minden olyan konfliktushelyzet által okozott 

szenvedés enyhítésébe, amelyre nem találunk megfelelő megoldást. 

Ajánlott érzelmi problémákra, lelki bánatra, ha keverjük galagonya, és szívvirág 

esszenciával abba az esetben, ha egy számunkra kedves személyt veszítettünk el, 

vagy diófa, esetleg zsálya virágesszenciával, a nagy „újragondolások”, 

megkérdőjelezések esetén. 

A megpróbáltatások, és nehézségek kereszttüzében a borágófű bátorsággal, 

bizalommal, és az élet iránti lelkesedéssel tölt el bennünket.  
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A sorozat 18. részében a kerti izsóp, kerti oroszlánszáj, és a kígyógyökerű keserűfű 

virágaival fogunk foglalkozni. 
 

Szeretettel kívánok minden jót! 

Ágnes 

 

 


