
 

 

Gyógyító virágok, virágesszenciák 

21. 

 

*** 

Kukorica 

Levendula 

Lóhere 

 

 



Kukorica 

Zea mays (fehér/sárga) 

 

Kukorica virágesszencia 

Földi kötődés, egyensúly 

 

A kukorica mind fennmaradása, mind fejlődése tekintetében teljes mértékben az 

emberi civilizációtól függ. Magjai túlságosan szorosan be vannak burkolva ahhoz, 

hogy mintsem hogy a szél, vagy a madarak segítségével, vagy más jellegű, emberi 

közreműködés nélkül égbemenő módon szétszórhatná magvait. 

Ha nem törődünk a növénnyel, csövestől lehull a kukorica a talajra, és így körülötte 

számos új növény nő ki, amelyek helyhiány miatt szinte megfojtják, elpusztítják 

egymást. A kukoricának emberi kézre van szüksége ahhoz, hogy hozzájuthasson a 

harmonikus fejlődéséhez szükséges, megfelelő nagyságú élettérhez. 

Az emberi lénynek ugyanígy fizikai, és pszichikai élettérre van szüksége ahhoz, hogy 

testileg és lelkileg fejlődhessen. Élete két tengely metszéspontjában zajlik. Az egyik 

tengely függőleges, amely a földdel, és az éggel köti össze, a másik pedig vízszintes, 

ami társadalmilag jelöli ki a helyét, és más emberekhez fűzi őt. 



Ha élettere korlátozott, akkor úgy fogja érezni, hogy megfosztották szabadságától, és 

hajlamos lesz az elsorvadásra. 

A kukorica virágesszencia igen nagy értéket képvisel mai társadalmunkban, 

amelyben az emberek többsége egy városi, szennyezett, és túlnépesedett 

környezetben egyre szűkösebb körülmények között él. 

Ugyanúgy, ahogy az ember a fejlődéséhez szükséges életteret biztosítja a kukorica 

számára, a kukorica virágesszencia az egyensúlyunkhoz, és a fejlődésünkhöz 

szükséges belső teret biztosítja számunkra. 

A kukorica virágesszencia elsősorban azoknak ajánlott, akik városi környezetben 

élnek, és ezt nehezen viselik. Azoknak, akik a túlzsúfolt környezet miatt számos 

elszigetelődéssel kapcsolatos problémával szembesülnek. Azok számára is 

gyógyírként szolgál, akik állandó jelleggel mesterséges, a természet ritmusától 

elvágott környezetben élnek (mesterséges fény, kevés ablak, stb.). 

A kukorica virágesszencia azok számára is ajánlott, akik úgy érzik, szűk, és fojtogató 

környezet, életkörülmények rabjai. Ez az esszencia segít felülemelkedni a fásultság, 

letargia, a cselekvésre való képtelenség, zavarodottság, levertség és az élettér 

(fizikai, vagy pszichikai) korlátozott mivolta következtében kialakult kimerültség 

érzésén. 

A kukorica virágesszencia hatása szintén áldásos lehet minden olyan helyzetben, 

amelyben megfosztottak minket szabadságunktól.  

A kukorica virágesszencia kiegyensúlyozottá és harmonikussá varázsolja az 

embernek a természethez, és a többi emberi lényhez fűződő viszonyát. Azok 

számára is ajánlott, akik elvesztették kapcsolatukat a természettel, mivel segíti az 

embereket abban, hogy megtalálják helyüket a világban, és hogy visszanyerjék a 

Földdel és a természettel való kapcsolatukat. 

Erőt, vitalitást, dinamizmust biztosít számunkra, hogy derűvel viselhessük el akár a 

legnehezebb körülményeket, környezetet is. A kukorica virágesszencia abban is 

segít minket, hogy harmonikus viszonyba kerüljünk a testünkkel, és a minket 

körülvevő valóságban létezzünk.  

Szeretettel gondoskodva a minket hátán hordó és tápláló Földről, kiegyensúlyozott, 

és harmonikus viszonyt alakíthatunk ki Földanyával. 

A környezetünkben élő emberek szeretetével és tiszteletével saját életünket, és 

mások életét is a mások tiszteletén, és megértésén alapuló közösségi értékekkel 

gazdagíthatjuk. A harmonikus létre ennek a két tengelynek az egyensúlya jellemző. 

Ez a minket a Föld „primitív erőihez” visszacsatoló kukorica virágesszencia üzenete, 

amely megnöveli ellenállásunkat, és lehetővé teszi számunkra a jelen világunk 

kaotikus környezetével való derűs szembenézést. 



Kukorica kulcsszavak 

anya 

csoport 

feminim, női oldal 

gyökerek 

integritás 

környezet  

nyitottság 

nyugalom 

összezártság 

spiritualitás 

természet 

testi jelenlét 

városi élet 

visszahúzódás 

zavarodottság 



Levendula 

Lavendula officinalis (kék) 

 

Levendula virágesszencia 

Enyhülés 

Nem kell Dél – Franciaország hegyei közé mennünk ahhoz, hogy gyönyörű 

levendulamezőket lássunk, ma már nálunk is több helyen (pld a Somogy megyei 

Kőröshegyen) megcsodálhatjuk ezeket a finom virágokat. 

Ilyenkor olyan érzésünk támad, mintha annak jelenléte enyhítené a környező 

forróságot, lágyabbá varázsolná a száraz és kavicsos környezetet. 

Ugyanakkor élénkítő jellege is megmutatkozik, és elmerengünk azon, vajon hogyan 

képes a levendula a perzselő nap sugarait és a kövek szárazságát elviselni. 

Virágainak lelket felébresztő erőteljes kék színe felelget a nyári égbolt mélykék 

árnyalatának. 

A levendula illata igen jellegzetes. Virágillatának belégzésével egyfajta tiszta, 

megnyugtató és enyhülést hozó hatást szívunk magunkba. Ez az igen jellegzetes, 

harmonikus illat szinte megtisztít minket.  



A levendula és a virágából készített illóolaja (ezt nevezzük aromaterápiának) 

kapcsolatban van az idegrendszer egyensúlyba hozásával is. Ezen a módon a 

levendula erősíti az idegeket, nyugtató, altató hatása egyaránt ismert.  

Serkenti a szervezet anyagcsere folyamatait, élénkítő hatással is rendelkezik. 

A levendula virágesszencia hasonló módon hat, azonban egy sokkal érzékenyebb 

szinten. Alkalmazása abban az esetben ajánlott, amikor a személyiségünk a 

mindennapok szintjén megélt külső megnyilvánulása, és Önvalónk alapvető vágyai 

között feszülő diszharmónia okoz bennünk belső feszültségeket.  

Ezek a feszültségek általában a spirituális világból érkező hatásokat közvetítő 

idegrendszerünkön keresztül fejeződnek ki. 

A levendula virágesszencia segít a spirituális és a hétköznapi élet 

összehangolásában. Azoknak ajánlott, akik intenzív spirituális és lelki életet élnek, 

azonban a maguk számára kijelölt cél elérése érdekében élettani szükségleteiket 

háttérbe szorítják.  

Mivel érzékenyek, gyenge, ingerlékeny idegzetűek, nehezen mozognak a 

hétköznapok valóságában, és gyakran szenvednek álmatlanságban, fejfájástól, látási 

zavaroktól, a nyakat és vállat érintő feszültségektől. 

Bár nem társíthatjuk speciális lelkiállapotokhoz, a levendula virágesszencia 

lenyugtatja az érzelmeket, érzéseket, főként egy intenzív spirituális gyakorlat után 

lehet hatásos. 

 

Általánosan a levendula virágesszencia a következőknek ajánlott: 

 Azoknak, akik tökéletességre törekszenek, akik emelkedett erkölcsi elveket 

vallanak magukénak, azonban nem képesek saját alapvető szükségleteik 

felismerésére. 

 

 Azoknak az ideges, és érzékeny egyéneknek, akik nem képesek 

kikapcsolódni, pihenni, és akik gyakran túlhajtják magukat. 

 

 Azoknak, akik drogokkal, stimulánsokkal, élénkítő szerekkel pörgetik fel 

magukat. 

 

 Azoknak, akik egy túlságosan megterhelő, intellektuális munka következtében 

idegi, és testi feszültségektől szenvednek. 

A levendula virágesszencia egy olyan „tisztítószer”, amely megtisztítja lelkünket az 

idegi feszültségtől, szorongástól, és ami a belső béke mély érzését hozza el 

számunkra. 



Levendula kulcsszavak 

alvás 

érzékenység 

fáradtság 

feszültségek 

függés 

idegesség 

ingerlékenység 

maximalizmus 

nyugalom 

nyugtalanság 

pihenés 

spiritualitás 

tanulmányok és vizsgák 

test 

tisztulás 

trauma 

vészhelyzet 

vigasz 



Lóhere 

Trifolium pratense (vörös) 

 

 

Lóhere virágesszencia 

Nyugalom, egyensúly 

A többlángú tűzhöz hasonlatos lóhere azoknak a tömegmozgalmaknak a hatása által 

kiváltott érzelmeknek az erejét szimbolizálja, amely mozgalmakban az ember elveszti 

saját identitását. 

A vallási és politikai demagógiáktól visszhangzó világunkban az egyénnek néha igen 

nehéz ellenállni az elszabadult indulatok és kész gondolkodási módok hatásainak. 

Mivel alá van vetve a tömegpszichózis zavaró és destabilizáló hatásának, az egyén 

elveszítheti a szabadon való gondolkodás és cselekvés képességét. 

A lóhere virágesszencia segít nyugalmunk és egyensúlyunk megőrzésében a mai 

világunkra sajnos egyre inkább jellemző tömeghisztériák, pánikhelyzetek során. 



Segít abban, hogy ellenálljunk a tömeg, a média, vagy az embert az egyéni tudat 

szabadságától megfosztani óhajtó, félelmet, szorongást, pánikot és zűrzavart keltő 

demagóg hatalmak által közvetített negatív kollektív hatásoknak. 

A lóhere virágesszenciát minden olyan helyzetre alkalmazhatjuk, amelyben a szabad 

akaratunkat megbénító düh, a gyűlölet, vagy a félelem mindenre kiterjedő érzéseinek 

vagyunk kitéve, és amely hisztérikus, romboló viselkedéseket eredményezhet. 

Segít abban, hogy nyugalommal, és hidegvérrel megőrizzük egyensúlyunkat, és 

józan eszünket. 

A lóhere virágesszenciát olyan extrém, szélsőséges érzelmi helyzetekre is ajánljuk, 

amelyek háborúkat, csapásokat, természeti katasztrófákat és járványokat követően 

léphetnek fel, és amelyek ellenőrizhetetlen reakciókat, általános pánikot válthatnak ki 

az emberekből. 

Amikor életveszélyről van szó, akkor napraforgó esszenciával alkalmazzuk. 

A seprűzanót virágesszenciával együtt alkalmazva a lóhere virágesszencia a jövőt 

katasztrofálisnak megítélő, nagyon érzelmes, és befolyásolható embereknek is segít. 

 

 

 

 

 

 



Lóhere kulcsszavak 

állatok 

autonómia 

csoport 

félelem  

halál 

hisztéria 

levertség 

nyugalom 

sebezhetőség 

védelem 

vészhelyzet 

világosság 

zavarodottság 

zűrzavar  



A sorozat 22. részében a lucfenyő, macskagyökér, és a májusi gyöngyvirág 

virágaival fogunk foglalkozni. 

 

Szeretettel kívánok minden jót! 

Ágnes 

 

 

 

 


