
 

 

Gyógyító virágok, virágesszenciák 

18. 

 

*** 

 

Kerti izsóp 

Kerti oroszlánszáj 

Kígyógyökerű keserűfű 

 



Kerti izsóp 

Hyssopus officinalis 

(kék/lila) 

 

Kerti izsóp virágesszencia 

Bűnbánat, bűnbocsánat,  

saját magunk elfogadása 

„Tisztíts meg engem kerti izsóppal, és tiszta leszek. Fürdess meg engem, és tisztább 

leszek a hónál.” (51:7 Zsoltár) 

Ez a tisztaság olyan ember tisztaságát jelenti, akit nem mocskolt be a Rossz. Az 

embernek az „eredendő bűn” előtti tisztaságára utal. A bibliai zsoltárban 

megtalálhatjuk a kerti izsóp virágesszenciájának legfontosabb tulajdonságát: a lelket 

a bűntudattól való megtisztítás képességét és az ebből fakadó megkönnyebbülés 

érzésének elősegítését. A kerti izsóp virágesszencia lehetővé teszi, hogy újra 



ráleljünk a bizonyos szerepnek való megfelelés szükségességétől mentes saját 

identitásunkra. 

A kerti izsóp virágesszenciát olyan embereknek ajánljuk, akik gyermekkoruk óta 

olyan, szülők által kikényszerített szerep foglyai, amely egyáltalán nem felel meg 

egyéniségüknek. Mivel ennek a szülői képnek a fogságában élnek, nem képesek 

valódi identitásuk kifejezésére. Ha ennek ellenére eltávolodnak ettől  a 

konformizmustól, egy családi tabut, tiltott zónát hágnak át, és az ebből fakadó 

bűntudatuk megakadályozza őket valódi identitásuk teljes megélésében. 

A kerti izsóp virágesszencia olyan emberekhez szól, (jogosan, vagy jogtalanul) úgy 

érzik, hogy „rosszat” cselekedtek, és emiatt bűntudatot éreznek, rossz a 

lelkiismeretük. Ez a típus gyakran érzi úgy, hogy „bűne” megbocsáthatatlan, nem 

lehet rajta felülkerekedni. Hajlamos arra, hogy magába forduljon azért, hogy mások 

tekintete, ítélete elől elmenekülhessen. Bűnbocsánatra szomjazik, és gyakran van 

szüksége arra, hogy bűnhődéssel, vezekléssel szabaduljon meg hibáitól. 

A kerti izsóp virágesszencia segít azon tetteink, viselkedéseink, gondolataink 

egymással történő aktív szembeállításában, amelyekből ez a bűntudat 

eredeztethető, és megkönnyíti a bűntudathoz kapcsolódó érzelmek felszabadítását. 

A kerti izsóp virágesszencia lehetővé teszi, hogy a helytelen, téves bűntudatot az 

egyén felelősségtudatává alakítsuk át. Ez az eszencia hasznos lehet mindazoknak, 

akik egy élethelyzet, vagy rendszer (börtöni környezet) foglyainak érzik magukat 

(család, társadalmi csoport, politikai párt) 

Testi vonatkozásban a kerti izsóp virágesszencia felszabadítja a bűntudathoz 

kapcsolódó ideg – és izomfeszültségeket, és megtisztítja a szervezetet. Külsőleg 

történő alkalmazása (masszázs) szintén ajánlott. A kerti izsóp virágesszencia hatása 

áldásos minden olyan személy számára is, akinek bűntudata légzési 

rendellenességek formájában mutatkozik meg. 

Míg az erdei fenyő azokhoz szól, akik bűnösnek érzik magukat, úgy érzik, soha nem 

csinálják jól a dolgokat, és akik általában a mások hibájáért is bűntudatot éreznek, 

addig a kerti izsóp esszencia azoknak ajánlott, akik úgy vélik, bűnt követtek el, és 

emiatt tisztátalannak érzik magukat. Megnyitja a tudatot a lelkünket megtisztító, 

mindent megbocsátó, megváltó, végtelen szeretet előtt. 



Kerti izsóp kulcsszavak 

ártatlanság 

autonómia 

bocsánat 

bűntudat 

depresszió 

egyéniség 

elfogadás 

elszakadás 

feszültségek 

hatás 

ítélet 

kritika 

nyitottság 

rögeszme 

szégyen  

tisztulás 



Kerti oroszlánszáj 

Antirrhinum latifolium&majus 

(sárga) 

 

Kerti oroszlánszáj virágesszencia 

Harmonikus verbális kifejezés 

 

A növény jellegzetessége által közvetített üzenet itt is egyértelmű. A kerti 

oroszlánszáj a kifejezés hatalmát, erejét reprezentálja. A kerti oroszlánszáj virága azt 

a benyomást kelti, mintha éppen kiáltani akarna, azonban ezt mégsem tudja 

megtenni. 



A kerti oroszlánszáj virágesszencia azok számára ajánlott, akik nehezen beszélnek, 

nehezen fejezik ki érzéseiket. Nem félénk, vagy nyomott kedélyű emberről van szó, 

hanem olyan erőteljes fogékony, és hirtelen haragú személyiségről, aki fejlett kritikai 

érzékkel rendelkezik, és kizárólag kiabálva képes beszélni, mivel engedi, hogy 

érzelmei elragadtassák. Nem képes zsákmányát elengedni, összeszorítja fogait 

(azonban ezt nem makacsságból teszi), és összezárja állkapcsát. 

Nálunk népiesen tátikának is hívják, de érdemes megvizsgálni az oroszlánszáj másik 

nevét, amely franciául „muflier”. A „mufle” szó goromba, modortalan embert jelent. A 

„muflier” tehát utal a kerti oroszlánszáj virágesszenciához kapcsolódó személyiség 

néhány tulajdonságára. 

Annak van szüksége a kerti oroszlánszáj virágesszenciára, aki a környezetét szóbeli 

megfélemlítéssel próbálja meg irányítása alatt tartani, beszédében időnként még 

trágár kifejezéseket is használ. A gyakran elfojtott szexuális energiáját hajlamos 

szavakban megnyilvánuló agresszivitás formájában kifejezésre juttatni. 

A száj a beszéd utolsó bástyája, több mint kétezerszer dolgozik naponta.  

A kerti oroszlánszáj virágesszencia testi szinten az izomtevékenységre hat, így 

hatása azok számára lehet áldásos, akik nehezen mozgatják szájukat, fogukat 

csikorgatják, vagy akik szájzártól szenvednek.  

A kerti oroszlánszáj virágesszencia segít a torok, állkapocs, arcizmok, és a nyelőcső 

egyensúlytalanságainak, zavarainak kezelésében. 

A jkerti oroszlánszáj virágesszenciát a verbális (szóbeli, szavakban megnyilvánuló) 

kifejezésen keresztül végbemenő elengedésre alkalmazzuk. Lehetővé teszi, hogy a 

hang (kiáltások, sikolyok) segítségével felszabadítsuk elfojtott érzelmeinket. 

A kerti oroszlánszáj virágesszencia alkalmazása azokban az esetekben is ajánlott, 

amikor az elfojtott érzelmet az állkapocs területén raktározzuk. Mindemellett nem egy 

érzelmi katalizátorról van szó, ezért ebben az esetben ajánlatos más 

virágesszenciákkal együttesen alkalmazni. 

Relaxáció során a kerti oroszlánszáj virágesszenciát az állkapocs feszültségeinek 

csökkentésére használjuk. 



Hervé Chambon oszteopata (csontbetegségekkel foglalkozó), tekintélyes  

szakember, aki ezt az esszenciát gyakran alkalmazza, ezt állítja tanulmányában:  

„Ez az esszencia olyan szigorú, tekintélyelvű, nagylelkű, és felelős egyénekhez is 

társítható, akiket gyakran kikezdenek érzéki vágyaik, és ez a szigorú stabilitás iránti 

vágyukat veszélyezteti. 

Ezek a jellemek igen kreatívak, azonban mindemellett érzelmes, nagyszívű emberek, 

akiknek igen nagy szükségük van gyengédségük és nyugalom iránti vágyuk 

kifejezésére.  

Sokkal inkább álmodozóak, mint amennyire ezt bemernék vallani maguknak. Ez a 

kettős természet konfliktusokkal, belső ellentmondásokkal és agresszivitással jár. 

Mivel szakmájukban általában igen tehetségesek, nincs nagyon más lehetőségük 

érzelmeik, érzéseik kifejezésére, csak ha kiabálással, trágár szavakat használva, 

vagy összeszorított állkapoccsal beszélnek”. 

A kerti oroszlánszáj virágesszencia hatásos agresszivitásra hajlamos állatok 

számára is (lovak, kutyák, stb.). 

A kerti oroszlánszáj egy elengedést, lazítást elősegítő esszencia, amelynek legfőbb 

tulajdonsága a verbális kifejezés harmonikus fejlődése. Ez a virágesszencia 

megkönnyíti az „igaz” beszéd kifejezésre juttatását. 

 



Kerti oroszlánszáj kulcsszavak 

agresszivitás 

akarat 

autoritás (tekintély) 

bántalmazás 

düh 

egoizmus 

elengedés 

elfojtás 

ellenérzés 

feszültségek 

gyűlület 

hatalom 

kapcsolatok 

keménység 

kommunikáció 

kritika 



Kígyógyökerű keserűfű 

Polygonum bistorta 

(rózsaszín) 

 

Kígyógyökerű keserűfű virágesszencia 

Nyitottság, önkontroll 

A keserűfű az összehúzódásra, összeszorításra és visszatartásra való hajlamot fejezi 

ki. Ez a tulajdonsága megmutatkozik mind fitoterápiás alkalmazásban, mind fizikai 

megjelenésében, mivel jellemzője a csavart gyökér, a levélhüvely a bütyköket 

beburkolja, a virágok sűrű füzérvirágzatot alkotnak egyetlen virágburokkal. 

 

Egy olyan növényről van szó, amelyet ha önmagában szemlélünk, akkor úgy tűnhet 



számunkra, hogy önmagára koncentrál, fukarul bánik saját területével, amit teljesen 

uralni kíván.  

Növekedésében a függőleges jelleg érvényesül, ez a kozmosz felé történő erőteljes 

terjeszkedési vágyáról árulkodik. Úgy tűnik, minden energiáját ebbe a felfelé 

törekvésbe fekteti. A vertikális, függőleges impulzus látszólagos abszolút uralása 

túlságosan is merevnek mutathatja a növényt. 

Pedig a keserűfű nem önmagába zártan él, kedveli a fajtársait, amelyekkel együtt, 

füzérvirágaik megjelenésekor szemet gyönyörködtető, sűrű kolóniákban 

csoportosulnak. 

Valójában – bár önmagukban jelentéktelennek tűnnek – a virágok sűrű, telepszerű 

növekedésének köszönhetően magukra vonják a figyelmet. Gazdag, egymás mellé 

csoportosuló virágzatot alkotnak, és sok nektárt adnak a méheknek, rovaroknak. 

Amikor virágzó keserűfű mezőt pillantunk meg, elsőként egy igen erőteljes, egység – 

és globalitás élménynek lehetünk részesei.  

Az érzékeny, és szerény rózsaszínű füzérvirágzat olyan, egyfajta lágy és mérsékelt 

erőt fejez ki, amely ugyan egy függőleges tengely köré csoportosul, azonban mégis a 

közösség szolgálatában áll. 

Virágzása által juttatja kifejezésre leglényegesebb tulajdonságát, a kiegyensúlyozott 

önkontrollt, amely bővebben kifejtve a következőket jelenti: Úgy kell hűségesnek 

maradnunk személyes vágyainkhoz, törekvéseinkhez, hogy közben elismerjük, 

és tiszteljük másokéit. 

A kígyógyökerű keserűfű virágesszencia segít, hogy úgy valósítsuk meg 

lehetőségeinket, hogy közben összpontosítsunk magunkra és a céljainkra, azonban 

mindemellett nyitottak maradunk a környezetünkre, és rendelkezésükre állunk. 

Ez az esszencia azok számára ajánlatos, akik nem járnak két lábbal a földön, 

akiknek nem erőteljes a jelenlétük, kevés az életerejük, és hajlamosak arra, hogy 

szétforgácsolják magukat az igényeikkel és céljaikkal kapcsolatosan. 



A keserűfű virágesszencia azok számára is ajánlott, akik magukban, vagy maguk 

körül mindent uralni akarnak attól való félelmükben, hogy elveszítik egyensúlyukat, 

vagy hogy nem sikerül megvalósítani vágyaikat. 

Ezek általában olyan önbizalomhiányban szenvedő emberek, akik attól félnek, hogy 

elveszítik létük irányításának képességét (félelem az ismeretlentől). Feszülten, és 

idegesen próbálnak meg maguk körül mindent irányítani, vagy ezzel ellenkezőleg 

magukba zárkóznak, és csak nehezen lesznek képesek mások felé kinyílni, mert 

félnek integritásuk (eredeti teljességük), épségük, sértetlenségük elvesztésétől.  

A kígyógyökerű keserűfű esszencia az érzelmi életre hat. Az eltévelyedett, szétszórt 

embereknek is ajánlott, akik nem képesek érzelmeiket irányítani, főként intenzív 

stressz, nagy bizonytalanságok, vagy nagy változások időszakaiban. 

Ez az esszencia megerősíti a világgal és a minket körülvevő emberekkel való 

kapcsolatunkat, miközben segít integritásunk, teljességünk megőrzésében. 

Támogat abban, hogy félelem nélkül kinyílhassunk, kitárulkozhassunk. Ahogyan a 

pillangó szárnyait kiterjesztve kirepül bábjából, hogy felemelkedhessen az égbe, és 

felfedezhesse a világot, ez a kivonat abban segít minket, hogy az élet szabadon 

áramolhasson bennünk. 

 

 



Kígyógyökerű keserűfű kulcsszavak 

barátkozás 

döntés 

egyéniség 

félelem 

feszültségek 

hatalom 

integritás 

jelenlét 

nyitottság 

önbizalom 

szétszórtság 

változás 

visszahúzódás 

zűrzavar 

 

 



A sorozat 19. részében a kínai mályvarózsa, a körömvirág és a körtefa virágaival 

fogunk foglalkozni. 
 

Szeretettel kívánok minden jót! 

Ágnes 

 

 

 


