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Lucfenyő 

Picea abies (vörös/sárga) 

 

Lucfenyő virágesszencia 

Egyenesség, szívélyesség 

Egy lucfenyőerdőben tett séta egyfajta természetes meztelenség, komolyság, 

örökkévalóság és nagyság érzését ébreszti fel bennünk.  

A lucfenyők törzsei egy katedrális tartóoszlopaihoz hasonlóan mereven, egyenesen, 

szigorúan nyújtózkodnak az ég boltozata felé. 

Amikor a szél feléled, ünnepélyes süvítése egy primitív, erős, és zord természet 

érzetét kelti. Amikor minden elcsendesül, a lelkünket áhitat, és tisztelet hatja át. 

Minden más tűlevelűhöz hasonlóan a lucfenyőre is az egyszerűség, a vertikális 

jelleg, az ég felé irányuló fenséges lendület a jellemző.  

Széles, és lekerekített csúcsával teljesen elkülönül a többi fától. 

Alkotóelve a törzsére, az ágakra, és a hegyes tűleveleire olyannyira jellemző 

linearitás, egyenes vonalúság. 



A zord, és ünnepélyes lucfenyő olyan környezetben él, amelyre hosszú, és hideg 

telek jellemzőek. Nagy fényigényű, engedi, hogy a nap melege átjárja, amely 

melegségével elősegíti az egész fenyőt elárasztó, illatos gyanta termelődését. 

A lucfenyő így, gyantájával fejezi ki azt a belső melegséget, amely szöges 

ellentétben áll a környező hideggel és a szigor klímával. Vitalitásán a külső hatások 

sem ejtenek csorbát.  

A lucfenyő virágesszencia az egyenes és felfelé törekvő törzséhez hasonlatosan a 

merevség és keménység nélküli szigorúság, pontosságegyenesség, és tökély 

tulajdonságait hordozza magában. 

Ráébreszt bennünket arra, hogy a lélek valódi szigorúsága nem a megkeményedett, 

vagy túl erős ego következtében kialakult érzéketlenséget, hajthatatlanságot, 

kegyetlenséget jelenti, hanem ez egy olyan erény, amelynek szeretetből, és egyfajta 

belső együttérzésből kell fogannia.  

A lucfenyő virágesszencia a merev, hideg, hajlíthatatlan természetű egyéneket 

célozza meg, azokat, akik nehezen változtatják meg a véleményüket.  

Mivel hajlíthatatlanok, és igen nagy elvárásokat támasztanak magukkal és másokkal 

szemben, visszautasítanak minden kompromisszumot és megegyezést. Nem eléggé 

rugalmasak, és kemény, szigorú emberek benyomását keltik bennünk. 

Nem férnek meg környezetükkel, néha kolerikusak, lehetnek rögeszméik, és 

magukba is zárkózhatnak attól való félelmükben, hogy ne kelljen saját magukat 

megkérdőjelezniük.  

A lelkük mélyén ők is igen érzékenyek, azonban visszautasítják ennek kifejezésre 

juttatását, vagy képtelennek érzik magukat rá. A már – már érzéketlenséget súroló 

keménységük álarca gyakran aranyszívet takar. 

A lucfenyő virágesszencia megtanít minket arra, hogy ne szigorúsággal, hanem 

könnyedséggel alakítsuk ki saját belsőnk szerkezetét.  

Segít minket abban, hogy a saját egyéni és kollektív sorsunk tudatában éljünk, és 

megadja a szükséges erőt a múlt azon leckéinek, tapasztalatainak feldolgozásához, 

amelyeket még nem zártunk le.  

A múlt lezárása gyakran abból az okból kifolyólag nem történt meg, hogy 

elutasítottuk ezeknek a leckéknek, és tapasztalatoknak az újra átgondolását. 
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Macskagyökér 

Valeriana officinalis 

(fehér/rózsaszín 

 

Macskagyökér virágesszencia 
Nyugalom, enyhülés 

A macskagyökérre igen jellemző a vitalitással az ég felé nyújtózó, hosszú, vertikális 

szára. A rózsaszínes fehér, könnyed, légies, kényes és bódító virágzású növény jó 

magasan a környező füvek és virágok felé ágaskodik. A legtöbbször az erdő szélén 

növő macskagyökér igen érzékenyen reagál a fény, és az árnyék, a víz és a levegő, 

a föld frissessége, és a levegő melegségének váltakozásaira.  

Amikor a szél finoman ringatja, olyan, mintha harmonikusan lélegezne ég és föld 

között. Földi és kozmikus erők által átitatva engedi, hogy virágzásának időszakában 

az asztrális erők uralják, miközben folyamatosan az ellentétes erőknek ezt a 

törékeny, és harmonikus egyensúlyát fejezi ki. 

A macskagyökér virágesszencia a gyöngédség, az egyensúly, és a szabadság 

tulajdonságait hordozza magában. Nyugtató, megnyugvást hozó hatása miatt 

alkalmazzák. Segíti az elalvást is.  



A macskagyökér virágesszencia egy olyan szer, ami segít a jelentős stresszek 

leküzdésében (szorongás, idegesség, csüggedés, depresszió), és megnyugtatja az 

idegrendszert is. Az idegrendszer egyensúlyba hozásával a türelmetlen, ingerült 

emberekhez szól, azokhoz, akiknek idegei feszültek, fáradtak. Azok számára ajánlott, 

akiknek nagy felelősséget kell a hátukon cipelniük, és aki úgy érzik, a mindennapi 

gondok és a stressz felőrli őket. 

Virágesszenciaként kifejtett hatása igen közel áll a fitoterápiában való 

alkalmazáshoz. Azonban virágesszenciaként alkalmazva az idegrendszeri 

kiegyensúlyozatlanságokon kifejtett harmonizáló és enyhülést hozó hatása nem egy 

nyugtató gyógyszer hatásával egyenértékű. Ellentétben a klasszikus 

gyógynövényként való alkalmazásával, a macskagyökér virágesszencia minden 

probléma nélkül használható kisgyermekeknél is. 

A macskagyökér virágesszenciát minden vészhelyzetben, intenzív 

stresszhelyzetben használhatjuk, amikor úgy érezzük, az események meghaladnak 

minket, és amikor a problémától való eltávolodás, elrugaszkodás igényét érezzük 

magunkban. 

A macskagyökér virágesszencia egyensúlyba hozza azokat az emberi kapcsolatokat, 

amelyeket a túlterheltséghez kapcsolódó feszültségek, vagy a környezetünkben élő 

túlzottan negatív beállítottságú emberek uralnak (családi, vagy szakmai körökben). 

A macskagyökér virágesszencia életörömöt, és jó kedvet közvetít. Ha az ernyős 

madártejjel együtt használjuk, megkönnyíti a gyermekkorban elszenvedett sérülések, 

traumák feldolgozását. A macskagyökér enyhíti, és tehermentesíti azokat az 

embereket, akik túlságosan is sebezhetőnek érzik magukat, akik túl érzékenyek a 

lelki hatásokra. 
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Májusi gyöngyvirág 

Convallaria majalis (fehér) 

 

Májusi gyöngyvirág virágesszencia 

Ártatlanság, spontaneitás 

Elsősorban a bükkerdő fényes félhomályát kedvelő gyöngyvirág a fény és az árnyék, 

a hűvös és a meleg kereszttüzében él. Állandó rizómájából, gyöktörzséből minden 

évben két levél fejlődik, majd egy vékony, csupasz szár, amely kis fehér 

selyemcsengettyűket hordoz. 

Ezek a kis csengettyűk ritmikusan helyezkednek el a szár hosszában, és mindegyik 

egy irányba hajlik, általában abba az irányba, ahonnan a legtöbb fény jön.  

Kedves, nyugtató illatuk tavaszi frissességről, a nap perzselő sugaraitól megvédő 

árnyékos menedékről suttog, de ha túl hosszan lélegezzük be az illatát, akkor 

egyfajta kénes, mámorító, már – már zavaró illat váltja fel ezt a harmóniát. 

Ez az ezer közül is könnyen felismerhető friss, gyümölcsös, élénk, és huncut illat 

gyakran kedvetlenítette el a parfümkészítőket, hiszen a gyöngyvirág „nem adja” 

illatát, és azt sem engedi, hogy illóolajjá degradálják. 

Miután leszedték, virága megszűnik illatanyagot termelni, és illatának reprodukálása 

érdekében a parfümiparnak a kémia tudományára kell hagyatkoznia. 



Ez a természet egyik legkellemesebb illata, amely múlandó, törékeny, és a bennünk 

élő gyermeki lényünkhöz szólva igen mélyen megérint minket.  

A gyöngyvirág gyakran előfordul a gyermekkorral kapcsolatos hagyományos 

népmesék képi világában, a virág ezzel fedi fel leglényegesebb üzeneteinek egy 

részét: visszavisz minket a gyermekkor ártatlanságához, szabadságához, és őszinte 

nyíltságához. Ezek az értékek egy olyasfajta bölcsesség és nyíltszívűség 

megnyilvánulásai, amelyek akkor jelenhetnek meg, amikor biztonságban érezhetjük 

magunkat a világban. 

Azoknak van szükségük a gyöngyvirág virágesszenciára, akik elveszítették ezt a 

spontaneitást, vagy képtelenek ennek kifejezésére.  
 

Nehezen begyűjthető és elraktározható illatához hasonlóan a gyöngyvirághoz 

társítható személyiség „nem adja meg magát” egykönnyen. Gyakran lázad, 

védekezik, visszautasítja a konfortizmust, azaz nem hódol be, és nem áll be a sorba, 

ugyanakkor nehezen halad a saját útján.  

Mivel gyakori, hogy az ilyen személyiséget gyermekkorában megfosztották az apa 

érzelmi támogatásától, nem érzi magát biztonságban, és elutasítja a felnőttek világát, 

amiben nem találja a helyét. 

Mivel arra vágyik, hogy szabadon és függetlenül a saját útját járhassa, nem elégszik 

meg az őt fogva tartó taposómalommal, de nem képes kitörni a „karámból”, hogy 

kifejezhesse valódi természetét. 

Általában olyan külső körülmények függésében él, amelyek nem felelnek meg mély 

természetének, lényegének, és amelyeket egyfajta rabságként él meg. 

A gyöngyvirág virágesszencia azoknak üzen, akik nem érzik magukat 

biztonságban abban a világban, amiben élnek, és elutasítják azt. 

Azok számára szintén áldásos hatású lehet, akik olyan működési 

mechanizmusokba menekülnek, amelyek nem nekik valók, nem felelnek meg 

alapvető vonásaiknak.  

Ezt a virágesszenciát azoknak is ajánljuk, akiknek életét a feladatok, 

kötelességek, megpróbáltatások, vagy a társadalmi konvenciók, bevett szokások 

irányítják.  

A gyöngyvirág virágesszenciát akkor is ajánljuk, amikor foglyul estünk különféle 

külső, társadalmi, családi, vagy szakmai körülményeknek, vagy azok erőteljes hatása 

alatt állunk. 

A gyöngyvirág virágesszenciát serdülőkorban is ajánljuk, abban az időszakban, 

amikor a gyermekkor szokásait lassan felváltják a felnőttek világának dolgai.  



 

A nem túl magabiztos kamasz tart, fél a világtól, és arra törekszik, hogy mások 

elfogadják őt, és társai elismerjék. Néha a külső körülmények (például az iskolai 

közeg) kényszerítik a kiskamaszt, hogy hirtelen kilépjen a gyermeki világból, vagy 

megtagadja azt.  

A kamaszban - mivel szenved ettől a hirtelen elszakadástól – kifejlődhet egy 

bizonyos bűntudatérzés, leértékelheti önmagát, és magába is zárkózhat.  

Az iskolai és egyetemi beavatási szertartások (például a gólyák beavatása) arra 

szolgálnak, hogy az egyén behódoljon egy bizonyos szűkcsoport konvenciói és 

működési mechanizmusai előtt. 

A gyöngyvirág virágesszencia segít a kamasznak abban, hogy megtalálja helyét, 

és otthonosan, jól érezze magát a felnőttek világában anélkül, hogy megtagadná a 

gyermekkor alapvető értékeit, amelyeket manapság igen gyakran elutasítanak. 
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A sorozat 23. részében a mandulafa, mezei juhar, és a mezei tikszem virágaival 

fogunk foglalkozni. 

 

Szeretettel kívánok minden jót! 

Ágnes 

 

 

 


