
 

 

 

Gyógyító virágok, virágesszenciák 

20. 

 

*** 

Közönséges gyíkfű 

Közönséges nyírfa 

Kőrisfa 

 

 



Közönséges gyíkfű 

Prunella vulgaris (lila) 

 

Közönséges gyíkfű virágesszencia 

Belső gyógyító erő 

 

A gyíkfű legfontosabb üzenete a gyógyulás valódi természetére kérdez rá. A 

közönséges gyíkfű esszencia abban segít minket, hogy teljes mértékig tudatában 

legyünk saját belső gyógyító erőinknek. 

Az adott speciális terápián és gyógykezelésen kívül önmagunkban egy olyan 

önbizalommal teli magatartást szükséges kialakítani, amely elfogadja a bennünk 

zajló belső változásokat, annak érdekében, hogy a gyógyulás létrejöhessen. 

Ez a magatartás elősegíti a test, és a szellem öngyógyítási folyamatainak 

beindulását. A placebo effektus szintén ennek a jelenségnek egyfajta 

megnyilvánulása.  

A gyíkfű esszencia kifejleszti ezt a magatartást és képességet, amely rejtetten 

mindnyájunkban jelen van. 



A gyíkfű virágesszencia azokhoz szól, akik tudják, hogy gyógyulás csak egyfajta 

belső magatartásváltozáson keresztül mehet végbe, azonban még nem tették meg 

az első lépést ennek a változtatásnak az érdekében. 

A gyíkfű virágesszencia bizalmat, és elfogadást közvetít, amely tulajdonságok 

lehetővé teszik az egyén számára, hogy ráleljen arra a motivációra, amely elhozza 

számára a jólétet minden tekintetben.  

Kifejleszti a gyógyulási folyamathoz szükséges belső erőt, és elősegíti, hogy a 

betegség által érintett személy felelősnek érezze magát saját gyógyulásáért.  

A gyíkfű virágesszencia segít, hogy elfogadhassuk magunkat olyannak, amilyenek 

vagyunk, elfogadhassuk az átalakulásunkat, amelyeken átmegyünk, amikor gyakran 

igen keserves módon megpróbálunk megszabadulni szenvedéseinktől. 

Ez a kivonat a lábadozás, a változások, és a nagy krízisek időszakára ajánlott, mivel 

a gyógyulást, és átalakulást segítő katalizátor. Általában más virágesszenciával, 

vagy más gyógykezelésekkel együtt alkalmazzuk annak érdekében, hogy a beteget 

ráébresszük saját felelősségére, amely megkönnyíti a gyógyulási folyamatot. 

A gyíkfű virágesszencia alkalmazása azok számára is előnyös lehet, akik 

egészségük tekintetében túlságosan is függenek másoktól, és akikben nem él az 

arra irányuló belső vágy, és akarat, hogy valóban jól legyenek. Mivel képtelenek 

felvállalni a felelősséget saját egészségi állapotukért, számos terápiát próbálnak ki, 

gyakran eredménytelenül, és mindig az után a „csodaszer” után kutatnak, amely 

majd végleg megszabadítja őket szenvedéseiktől, rossz közérzetüktől anélkül, hogy 

nekik valamit tenniük kellene. 

A gyíkfű virágesszencia hatásos lehet a hipochonder hajlamokkal rendelkező 

egyének számára, és azok számára egyaránt, akik túlságosan magukra 

koncentrálnak, és kételkednek abban a képességükben, hogy képesek „jól lenni”. 

A gyíkfű kivonat a súlyos betegségben szenvedők számára is ajánlott, vagy azoknak, 

akiknek viselniük kell egy trauma, sérülés, vagy baleset következményeit, mivel ez a 

szer visszavezeti az embert a belső gyógyulás és átalakulás valódi forrásaihoz. 

Külsőleg alkalmazva a gyíkfű nagyon értékes esszencia. Ha krémekhez, vagy 

masszázsolajokhoz keverjük hozzá, akkor közvetlenül hat az egyén 

energiarendszerére (vagy étertestére), és életerejére. 

Gyógyulást elősegítő katalizátorként egymagában is, vagy más virágesszenciákkal 

kombinálva stimuláló és regeneráló képességei miatt áldásos. 

Gurudas szintén megemlíti az energetikai testre gyakorolt jelentős erősítő hatását. 

Szerinte a gyíkfű elősegíti a testet tápláló anyagok felszívódását, asszimilációját, és 

az ásványi sók felszívódását megkönnyítő hatása miatt böjti időszakra is ajánlja. 

 



Közönséges gyíkfű kulcsszavak 

állatok 

asszimiláció 

autonómia 

bizalom 

böjt 

elfogadás 

ellenállás 

fáradtság 

függés 

gyermekkor 

gyógyulás 

keresés 

kétség 

lábadozás 

méregtelenítés 

motiváció 

önbizalom 

regenerálódás 



Közönséges nyírfa 

Betula pendula /alba 

(fehér / bíbor) 

 

Nyírfa virágesszencia 

Szelídség, dinamizmus 

 

A kelták számára a nyírfa az arany középút fája volt. Általában minél idősebb egy fa, 

annál kifejezőbbnek találjuk. A nyírfa már egészen zsenge korától elvarázsol minket 

kecsességével, szépségével, azonban nem hosszú életű. 

Nem túl vastag, világos színű törzsével, légies, az égben szinte feloldódó 

levélkoronájával, a talajhoz gyöngén kapcsolódó gyökerével, amely megvédi a súlytól 

és a földi nehézkedéstől.   

A nyírfa egy fénnyel teli, fiatalos, bájos fa, amely uralja ásványosító tendenciáit, 

azokat a kemény, és rothadásmentes kérgében koncentrálja. 



 

Sok jó tulajdonsága mellett számos kritika is éri „egoizmusa” miatt, mivel kiaknázza 

és kimeríti a számára helyet biztosító földet, amelyhez nem kötődik túl erőteljesen. A 

nyírfa olyan növény, amely gyorsan elszívja az őt tápláló talaj erejét, tápanyagait, 

azonban nem vonz sem rovarokat, sem madarakat, sem növényeket. 

* 

A nyírfa védelmében azonban néhány mondat erejéig – elhivatott gyógynövényes 

múltam miatt – kitérek egyéb hatására is. A nyírfának a levele is kitűnő gyógytea, 

kiváló veseműködés szabályozó, vízhajtó, vesehomok- és vesekőképződést gátló. 

Gyógyítja a hólyaghurutot, a húgyutakat anélkül, hogy a vesét irritálná. 

A nyírfakéreg pedig széles skáláját tartalmazza a biológiailag aktív összetevőknek. A 
kutatások bebizonyították, hogy a nyírfakéreg számos egyedülálló tulajdonsággal 
rendelkezik. 
Megkönnyíti a szervezet alkalmazkodását a külső környezet káros hatásaival 
szemben, mint pl. szennyezett környezet, stressz, fizikai és szellemi túlterhelés, 
egészségre káros munkahelyek (vegyi üzemek stb.) és időjárás változások. 
Megerősíti a szervezet saját védekező képességeit a betegségekkel szemben, 
megkönnyíti és felgyorsítja a betegségek lefolyását és segít megelőzni a 
szövődményeket. Ezen kívül antioxidáns, méregtelenítő, vérzsír-szint normalizáló 
hatással is rendelkezik. 

* 

Most azonban térjünk vissza a nyírfa virágesszenciára.  

A nyírfa jó tulajdonságai közé tartozik a fiatalság, dinamizmusával, energiájával, 

lelkesedésével, és a világra való nyitottságával. Ugyanakkor ebben az 

életszakaszban a szociális nyitás erőteljes vágya magába fordulással, és mások 

elutasításával váltakozik. 

A nyírfa tanulmányozása rámutat a fiatalság jellegzetes negatív motívumaira: 

egoizmus, érdektelenség, gondtalanság, nemtörődömség, megvetés, másokkal 

szembeni közömbösség…. Ha ebben a korai életszakaszban alkalmazzuk, a nyírfa 

virágesszencia megkönnyíti a világ, és a többi ember felé történő nyitást. Segít 

abban, hogy ne önmagunkba zártan éljünk, hanem gondoskodjunk a környezetünkről 

is. 

Előrehaladottabb életkorban alkalmazva a nyírfa virágesszencia segít az 

öregedéshez köthető meszesedési, és megmerevedési tendenciák leküzdésében. 

Könnyedséget, mozgékonyságot, és lelkesedést biztosít azok számára, akik nehezen 

haladnak előre, hajlamosak az „elsorvadásra”.  



Ezt a kivonatot főleg azoknak a középkorúaknak ajánljuk, akik már túl vannak a 

negyvenedik életévükön, és akiket már ne támogatnak a fiatalság természetes, és 

spontán erői. 

A nyírfakivonat segít körvonalazódni bennünk egyfajta világos távlatot arról, hogy mit 

kezdjünk az életünkkel abban az időszakban, amikor hajlamosak vagyunk arra, hogy 

egyfajta „meszesedést” elősegítő és fejlődésünket nem igazán serkentő napi 

rutintevékenység csapdájába kerüljünk.  

Ez egy olyan virágesszencia kivonat, amelyet azoknak ajánlunk, akik ilyen esetben 

teljes érdektelenséget mutatnak a dolgok iránt, vagy elveszettnek bizonytalannak 

érzik magukat elvégzendő feladataikkal, cselekedeteikkel szemben. 

Általánosabban a nyírfa virágesszencia azoknak válhat hasznára, akiknek az 

életében vagy még, vagy már nincs semmi szenvedély, akik az élet dolgai iránt 

közömbössé váltak, akik „savanyúak”, megkeseredettek, kimerültek, elkeseredettek, 

melankóliába süppedtek. 

A nyírfa virágesszenciát azoknak is ajánljuk, akik úgy érzik, az életet inkább maguk 

mögött tudhatják, nem pedig előtte állnak. 

A nyírfa virágesszencia egy olyan védelmet nyújtó, és regenerálódást biztosító 

kivonat, amely segít abban, hogy bármely életkorban, vagy bármilyen fizikai 

állapotban feltöltődjünk a fejlődésünkhöz szükséges erőkkel, energiákkal.  

Mivel magában hordozza a fényt, megvéd minket a külső hatásoktól, beragyogja 

létünket, és lelkünket az érettség, a bölcsesség felé vezeti. 

 

Bíbor színű nyírfa 



Nyírfa kulcsszavak 

barátkozás 

bátorság 

depresszió 

egoizmus 

érzékenység 

fáradtság 

gyógyulás 

kimerültség 

közömbösség 

lelkesedés 

motiváció 

nyitottság 

öregedés 

öröm 

regenerálódás 

védelem 

vitalitás 



Kőrisfa 

Fraxinus excelsior 

(gesztenye/fekete) 

 

 

 

Kőrisfa virágesszencia 

Megértés, elszakadás 

 

A kőrisfa a napenergia által átjárt, és a kozmosz által megnemesített anyagot 

testesíti meg. Szürkés kérge egy fehér, igen fényes faanyagot takar.  



A viharok tombolásának ellenálló gyökérzetével és az egekig emelkedő magas 

ágaival a világegyetem tengelyeként a Földet az Éggel egyesítő tulajdonságával az 

egyik legfontosabb fa. 

A mitológiában egy az Ég és a Föld egységének helyt adó, minden teremtményt 

magába foglaló világ szimbolikus reprezentációját képezi. 

 

A fa legjellegzetesebb részei közé tartoznak fekete, tömör, domborodó rügyei. Télen 

igen jól láthatjuk ezeket az ég felé nyúló ágak végén, és a hagyományos, köpenybe, 

csuhába burkolt halál alakját vélhetjük benne felfedezni. Olyan nagy kelésekhez 

hasonlítanak, amelyek készen állnak arra, hogy a tudat fényének hatására 

kiszabadítsák tartalmuk feketeségét. 

A kőrisfa virágesszencia megvilágít, napvilágra hoz minden olyan dolgot, amely 

ködös az életünkben. Segít minket abban, hogy teljes tudatunkkal átéljük életünk 

legfájdalmasabb eseményeit, és közben odafigyeljünk spirituális természetünk 

sugallataira is.  

Elhozza számunkra a legfájdalmasabb, legnegatívabb tapasztalatokkal való derűs 

szembenézéshez szükséges erőt, bátorságot, világosságot és lelki nyitottságot azért, 

hogy visszavonulás, agy meghátrálás helyett megértsük ezek értelmét. 

Lehetővé teszi számunkra, hogy a Föld és az Ég között keringő spirituális 

energiáinak a fizikai test felé történő irányításával és a szenvedés transzcendens 

(természetfeletti, érzékfeletti) értelmének tudatára ébredésével kihívásainkat negatív 

tapasztalatainkat átlényegítsük. 

A kőrisfa virágesszencia segít minket abban, hogy nyugalommal, és eltávolodással 

fogadjuk a kihívásokat. Segít a megsemmisüléstől és az attól való félelem 

leküzdésében. Rávilágít, hogy akkor semmisítenek meg minket, ha nem értjük meg a 

történések jelentését. 

Ezt az esszenciát olyan emberek számára ajánljuk, akik keresik létük értelmét, és 

valódi természetükkel harmóniában levő értékeket akarnak felfedezni. 

Általánosabban szólva, a kőrisfa virágesszencia segít az élet eseményeit bizalommal 

telve, és nyitottan kezelni. Ez egy olyan egyensúlyt hozó esszencia, amelyet azok 

számára ajánlunk, akik elveszítették intuitív és a meghallgatásra irányuló 

képességeiket.  

Azoknak is ajánlott, akik hajlamosak arra, hogy elveszítsék a valósággal való 

kapcsolatukat, és a megpróbáltatásokkal, kihívásokkal, veszélyekkel szemben 

szétforgácsolódjanak. 

 



 

Kőrisfa kulcsszavak 

anya 

csoport 

feminim, női oldal 

gyökerek 

integritás 

környezet 

nyitottság 

nyugalom 

összezártság 

spiritualitás 

természet 

testi jelenlét 

városi élet 

visszahúzódás 

zavarodottság 



 

A sorozat 21. részében a kukorica, levendula és a lóhere virágaival fogunk 

foglalkozni. 
 

Szeretettel kívánok minden jót! 

Ágnes 

 

 

 

 


