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Mandulafa 

Prunus amygdalus  

(fehéres rózsaszín) 

 

Mandulafa virágesszencia 

Életöröm, vitalitás 

 

A mandulafa korai virágzásának látványa életörömmel, és vitalitással tölt el 

bennünket. Sötét, pikkelyes és görbe törzse ellenére tavasszal vitalitással teli, 

törékeny, finom kis virágfürtök jelennek meg rajta. 

A virágzó mandulafa a saját szépségének örvendő természet mosolyát tükrözi. A 

megújulás, a vitalitás és a megfáradt, az idő nyomait magán viselő testek és kimerült 

lelkek regenerálódásának üzenetét hordozza magában. 

A mandulafa arra emlékeztet minket, hogy a valódi szépség nem a test múlandó, 

hanem a lélek halhatatlan szépsége. Vitalitás, életöröm, és regenerálódás a 

mandulafa leglényegesebb értékei, amelyek megértetik velünk, hogy nem 

maradhatunk örökké fiatalok, hanem folyton – folyvást megfiatalodunk. 



„Egész életünkön keresztül tanítványok maradunk, olyan tanítványok, akiknek az Élet 

a nagy tanítómestere.” (Rudolf Steiner) 

A mandulafa virágesszencia az érettség elixírje! Azok számára ajánlatos, akik 

már előrehaladottabb korúak, azonban nem képesek elfogadni az öregedést, 

kétségbeesetten kapaszkodnak fiatalságukba.  

Ez az esszencia segít a fiatalság nosztalgiáján felülkerekedni, amely érzés igencsak 

jellemző az örökké fiatalság „dicshimnuszát” zengő jelenkori társadalmunkra. 

A mandulafa virágesszencia segíti a testünkben végbemenő öregedési folyamatok 

elfogadását, és az egyszerű fizikai megjelenésen túli szépség megértését. Életkortól 

függetlenül azok számára is ajánlott, akik félnek az öregedéstől és már akkor is 

rettegnek, amikor elérik a 30 – 40. életévüket. 

A mandulafa virágesszencia egy olyan univerzális erősítőszer, amely felfrissíti a 

szervezetünket, és lelassítja a lelki öregedést.  

A növekedési problémákkal küszködő gyermekek esetén is ajánlott, valamint a 

legyengült idősebbek számára is áldásos hatású lehet. 

A mandulafa, gyíkfű, gránátalma, liliom és dió virágesszencia kivonatkeveréket 

azoknak a nőknek ajánljuk, akik félnek a klimaxtól. Ez a keverék átváltoztatja a 

változó korról alkotott negatív képet, és segíti a nőket abban, hogy ezt az 

életszakaszt egészséges, és pozitív átmeneti időszakként éljék meg. 

 

 

 



Mandulafa kulcsszavak 

elfogadás 

félelem 

gyermekkor 

kimerültség 

lelkesedés 

nosztalgia 

öregedés 

öröm 

pesszimizmus 

ragaszkodás 

regenerálódás 

szépség 

öröm 



Mezei juhar 

Acer campestre (sárga/zöld) 

 

Mezei juhar virágesszencia 

Vitalitás, dinamizmus, könnyedség 

A mezei juhar igen harmonikusan terjeszkedik környezetében. Az ágak 

irányváltoztatás nélkül, igen szabályosan ágaznak szét. Az ágak végén a levelek 

nagyon harmonikusan helyezkednek el.  

A mezei juhar levele tökéletes egyensúlyt mutat a levél felületének kiterjesztéséért 

felelős, formáló belső erők, és a levelét beszabdaló, bevágó, kívülről érkezett erők 

között. Leveleinek nincs olyan szabályos, szigorú körvonala, mint mondjuk a bükkfa 

levelének. 

A csíra megjelenésétől a levegőben pörgő termések mozgásáig ugyanazzal a 

motívummal találkozunk. Nevezetesen a juhar arról tanúskodik, hogy önmaga földi 

stabilizáló és kozmikus erőinek történő átadása között egyensúlyi helyzet jött létre. 

Egyfajta erőteljes, Ég és Föld között egyensúlyozó vitalitást kifejező, örvénylő, 

könnyed, légies és szabad energiával találkozunk általa. 

A mezei juhar virágesszencia ezt a mozgásban lévő energiára jellemző egyensúly, 

könnyedség és szabadság tulajdonságait hordozza magában. 



A kivonatot nem egy meghatározott lelkiállapotra ajánljuk, hanem alkalmazása 

harmonizáló, erősítő hatással van a szervezetre akkor, amikor a vitalitás, az életerő 

blokkolt és legyengült. 

Áldásos hatású azok számára, akik energiahiánnyal küszködnek, vagy akinek 

életereje fogytán van, kimerült, és annak, aki nem képes a stresszes, nehéz 

helyzetekkel történő szembenézésre. 

A mezei juhar virágesszenciát azok számára is ajánljuk, akik úgy érzik, hogy egy 

kilátástalan, kiút nélküli helyzet foglyai, úgymond a „saját farkukat kergetik”. 

Dinamizmust, és mobilitást biztosít azok számára, akik passzív, stagnáló időszakuk 

során úgy érzik, hogy egy helyben toporognak, cselekvésképtelenek. A mezei juhar 

virágesszencia megkönnyíti az energia szabadon áramlását az ember energetikai 

rendszerén belül, annak újra dinamizálásával. Felébreszti a stagnáló, vagy 

megmerevedett, kikristályosodott energiát.  

Keleti típusú energetikai kezelések során tanúságot tett kedvező hatásáról, mivel 

akupunktúrás kezelések alatt felgyorsítja a gyógyulási folyamatot. A mezei juhar 

virágesszencia elősegíti az energetikai rendszeren belüli egyensúly beállását, de két 

energetikai rendszer egymás közötti kommunikációját is serkenti. 

Ez utóbbi hatása miatt ajánlott terapeutáknak, egészségügyben dolgozóknak is, 

mivel kedvezően befolyásolja a páciens és a terapeuta kapcsolatát. A terapeuta az 

energetikai rendszerén keresztül jobban, könnyebben megérti a páciens állapotát, 

elősegítve ezzel a minél pontosabb diagnózis felállítását. 

Tágabb értelemben minden olyan helyzetben alkalmazhatjuk a mezei juhar 

virágesszenciát, amelyben az energia blokkolódik. 

 



Mezei juhar kulcsszavak 

cselekvés 

fáradtság 

gyógyulás 

katalizátor 

lakhely 

leblokkolás 

öregedés 

regenerálódás 

terapeuta 

test 

tétlenség 

vitalitás 

 



Mezei tikszem 

Anagallis arvensis (vörös/kék) 

 

Mezei tikszem virágesszencia 

Önérvényesítés 

A mezei tikszem virágesszenciája az autoritáshoz, tekintélyhez és az apaképhez 

kapcsolódik. Ezt az esszenciát azok számára ajánljuk, akik az apával, vagy 

apaképpel kapcsolatos érzelmi problémákkal küszködnek, és akik nehezen 

érvényesítik tekintélyüket. 

A mezei tikszem virágesszencia azok számára ajánlott, akik nehezen szánják rá 

magukat a cselekvésre, akik akaratgyengék. Mivel nehezen érvényesítik saját 

akaratukat, hajlamosak arra, hogy háttérbe húzódjanak, és elszigetelődjenek. 

A mezei tikszem virágesszencia azoknak a férfiaknak ajánlott, akik nem tudnak 

bánni a nőkkel, akik félnek tőlük, és nem képesek kapcsolatot kiépíteni velük.  

Akkor is javallott, ha zaklatott álmoktól, visszatérő rémálmoktól akarunk 

megszabadulni, mivel segít minket abban, hogy felfedezzük ezek érzelmi hátterét. 

 



Mezei tikszem kulcsszavak 

absztinencia 

akarat 

alvás 

apa 

autoritás / tekintély 

barátkozás 

cselekvés 

ellenállás 

félelem 

fiatalság 

intimitás 

kapcsolatok 

kétség 

magány 

maszkulin/férfias oldal 

önérvényesítés 

szexualitás 

 

 



Mint azt olvashattad a mezei tikszemnél, vannak olyan virágok, ahol magáról a 

növényről nagyon kevés a kifejteni való, de mint virágesszencia, annál több komoly 

lelki konfliktus megoldására ajánlott.  Különösen nagy jelentősége van ennek a mai 

korban, amikor nagyon sok fiatal férfi szenved identitászavarban. 

  

A sorozat 24. részében a mimóza, a molyhos ökörfarkkóró és a napraforgó virágaival 

fogunk foglalkozni. 

 

Szeretettel kívánok minden jót! 

Ágnes 

 

 

 


