
 

 

 

 

Gyógyító virágok, virágesszenciák 

24. 

 

*** 

Mimóza 

Molyhos ökörfarkkóró 

Napraforgó 

 



 

Mimóza 

Acacia dealbata (sárga) 

 

 

 

Mimóza virágesszencia 

Nyitottság, empátia 

 

A mimóza egy igazán különleges növény, mely Dél-Amerikából származik. Szinte 
olyan, mintha kommunikálnánk vele. 

Érintésünkre, apró lapított tűszerű leveleinek összecsukódásával, erősebb behatás 

esetén a teljes levél lehajlásával felel.  A szemérmes növény kissé különcködő 

önvédelmi viselkedése  állítólag annak köszönhető, hogy mechanikai hatásra a 



növény szára olyan kémiai anyagokat szabadít fel, melyek ideiglenesen elvonják a 

vizet a levelekben található sejtnedvüregekből.  

Az összezáródott levelek még egy pár percig ebben az állapotban maradnak. Amint 
az ingerhatás elmúlik, a levelek megint szétnyílnak. Este naplemente után is 
összecsukódik, reggel napfelkeltekor újra kinyílik, de csak akkor, ha nem borús az 
idő. 

A mimóza virágesszencia azok számára ajánlott, akik természetükből adódóan, vagy 

egy kritikus helyzet során nehezen alakítanak ki kiegyensúlyozott és harmonikus 

kapcsolatot a környezetükkel. 

Mivel hiperérzékenyek, néha ellenségesnek, agresszívnek, tolakodónak, 

provokálónak, zsarnoknak tűnhetnek másokkal szemben, emiatt sokan elutasítják 

őket. Ilyen esetekben hajlamosak magukba zárkózni. Miután kívül rekedtek, vagy 

kizárták őket egy csoportból, nem tudják, hogyan vegyék fel újra a kapcsolatot a 

külvilággal, és szenvednek ettől az elszigetelődéstől. 

Általánosságban a mimóza virágesszenciát egy depresszív állapot folytán létrejött 

kizárással, kirekesztéssel, elutasítással járó helyzetekre ajánljuk. 

A mimóza virágesszenciát a csüggedés, levertség időszakaira is ajánljuk, amikor 

elszigeteltnek érezzük magunkat, amikor belesüppedtünk saját szenvedésünkbe, 

mivel segít a mások felé történő nyitást.  

Segít a depresszív időszakokon való túljutásban, főleg a fényhiányhoz köthető téli 

depresszió ellen hatásos. Az érzelmi kapcsolatokban segíti a mások felé történő 

nyitást. 

Ez egy olyan esszencia, amit azok számára is ajánlunk, akik régóta egyedül 

élnek, mert segít, hogy gátlásaiktól megszabadulhassanak. 

A mimóza virágesszenciát ajánljuk azoknak, a félénk, befelé forduló, introvertált 

természetű embereknek, akik hajlamosak a magukba fordulásra, és akik 

visszautasítanak minden kapcsolatot, vagy nyitást mások felé. Mivel úgy érzik, hogy 

ők mások, mint a többiek, mindenáron az autonómiát hajszolják, és hajlamosak olyan 

falakat emelni maguk köré, amelyek elszigetelik őket a környezetüktől. 

Azoknak is ajánljuk, akik a környezetükre igen érzékenyek, akik nem képesek saját 

érzelmi „határvonalaik” kezelésére. 

A mimóza virágesszencia áldásos hatású lehet az allergiában szenvedőknek is. 

A mimóza virágesszencia abban segít minket, hogy másokról pozitív képet 

alkossunk, és hogy felülemelkedjünk a másokhoz fűződő kapcsolatainkban érzett 

önbizalomhiányon. 

 



Mimóza kulcsszavak 

barátkozás 

bizalom 

depresszió 

elhagyatottság 

érzékenység 

kapcsolatok 

kimerültség 

kommunikáció 

magány 

megosztás 

melankólia 

menekülés 

nyitottság 
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visszahúzódás 



Molyhos ökörfarkkóró 

Verbascum thapsus (sárga) 

 

Molyhos ökörfarkkóró virágesszencia 

Belső hang meghallása, egyenesség 

 

Nyár közepén a molyhos ökörfarkkóró egy ragyogó, és fenséges templomi 

gyertyához hasonlatosan, lendületesen, s egyenesen az ég felé törekszik, hogy a 

napfordulót dicsőítse, ünnepelje. Sárga, narancssárga erezet által tarkított virágai 

mintha a természet lelkét figyelnék, hallgatnák. 

A molyhos ökörfarkkóró virágesszencia elősegíti a befelé figyelést, a „belső 

hangunkra” való tudatos fogékonyságot, odafigyelést főként akkor, amikor erkölcsi 

értékekkel kapcsolatos döntéseket kell meghoznunk. 

A molyhos ökörfarkkóró virágesszencia elősegíti, hogy magunkává tegyük belső 

erkölcsi törvényeinket, lehetővé teszi, hogy egyenesek, és becsületesek legyünk 

saját magunkkal és másokkal szemben egyaránt. 

Ahogyan az ember halad előre saját fejlődési útján, egyszer csak meghallja saját 

belső hangját, és odafigyel rá. Ez a magatartás fekteti le az erkölcsös élet alapkövét, 



amely lehetővé teszi az egyén és az akarat számára, hogy erőteljesen, és 

egyenességgel megnyilvánuljon. Ez a belső morális törvény egészen személyes 

dolog, és lényünk legmélyebb rétegeiből ered. Egy esetben sem lehet ezt a 

külvilágból származó, mások által meghatározott moralitáshoz, erkölcsi törvényekhez 

hasonlítani. 

A molyhos ökörfarkkóró virágesszencia azok számára is ajánlott, akik nem 

tisztelik az erkölcsi normákat, és akik tisztességtelenül cselekszenek. Akik kevésbé 

megbízhatóak, állandóan megjátsszák magukat, nem hűek sem önmagukhoz, sem 

másokhoz. Akik könnyen manipulálnak másokat, és semmit nem láttatnak abból, 

milyenek is ők valójában. Őket nem csak saját hibáik felismerésében segíti, hanem 

erényeik megismerésében, valódi személyiségük leleplezésében is. 

A molyhos ökörfarkkóró virágesszenciát ajánljuk azok számára is, akik 

környezetük hatásainak, és elvárásainak vannak kiszolgáltatva, ezért nehezen őrzik 

meg morális, erkölcsi integritásukat. 

Általánosabban megfogalmazva azok számára áldásos, akik bizonytalanok, 

tanácstalanok életútjuk irányával, és a követendő morális értékekkel kapcsolatban. 

Segíti őket abban, hogy meghallják, és odafigyeljenek saját kis belső hangjukra. 

A molyhos ökörfarkkóró virágesszencia támogatja az egy csoporton belüli 

egység, és bizalom kialakulását. Az egymáshoz szorosan hozzásimuló és 

harmonikusan a fény felé törekvő virágaihoz hasonlatosan támogatja a kollektív 

közösségi munkát, főleg abban az esetben, ha egyszerre több ember dolgozik 

ugyanazon a projekten. Ez egy olyan esszencia, ami azok számára áldásos, akik 

éppen belekezdtek egy projekt megvalósításába, mivel segít a megvalósításhoz 

szükséges türelem, lelkesedés, és erkölcsi tartás kifejlesztésében. 

 



Molyhos ökörfarkkóró 

kulcsszavak 

bátorság 

bizalom 

csoport 

döntés 

egyenesség 

egyéniség 

elfogadás 

fiatalság 

ítélet 

kitartás 

lelkesedés 

odafigyelés 

meghallgatás 

őszinteség 

szakmai karrier 

terv 

türelmetlenség 

világosság 



Napraforgó 

Helianthus annuus (sárga) 

 

Napraforgó virágesszencia 

Kiegyensúlyozott önkifejezés 

 

A Nap felé forduló napraforgó a hő és a fény forrásának, a Napnak a szimbóluma. 

Franciául Hélianthe – nak is nevezik, ami a görög Héliosz (Nap) szóból ered. 

A Nap a maszkulin, férfi spirituális princípiumot (őselv, alapelv) jelképezi, a Föld 

(Gaia) pedig a női princípiumot testesíti meg. A Nap lényünk Jang oldalát 

szimbolizálja, és annak individualizált dinamikus kifejeződését, az egót. 

Miközben a napraforgó fejlődik és egyre magasabbra nő, nem tehermentesíti magát, 

mint azt a legtöbb növény teszi. A levelek vastagodnak és elnehezülnek ahelyett, 

hogy kisebbekké, vagy törékenyebbé válnának. 

Ami a virágát illeti, igen nagy súlyú, és egyfajta igencsak földies jellegű nehézkedés 

jellemzi, amely lefelé húzza. Bár egészen virágzása csúcspontjáig inkább a nehéz 

anyag közvetítője, a napraforgó harmonikusan egyesíti magában a Nap fényét és 

melegét. 



Ezt a naperőt igen harmonikus ragyogásban teljesíti ki. A napraforgó a Nap 

kiegyensúlyozott, és ragyogó erejének növényi kifejeződése, megtestesülése. 

A napraforgó virágesszencia segít személyiségünk naptermészetének 

kifejezésében. Mivel a maszkulin archetípussal van összefüggésben, egyfajta 

kiegyensúlyozott önkifejezést segít elő, és segít az erős és ragyogó egyéniség 

archetípusának minden eltorzulását kijavítani. 

A napraforgó virágesszencia ugyanúgy azoknak is ajánlott, akik túl erőteljes egóval 

rendelkeznek, és azoknak is, akiknek rejtett az egójuk, akik másokkal szemben 

„elkent”, megfoghatatlan viselkedést mutatnak.  

Egyfelől a gőgös, arrogáns, elbizakodott, mások elismerésére vágyó 

személyiségeknek hasznos, másfelől a jelenlét, önbecsülés, és egészséges 

önszeretet, hiúság híján lévőknek is hasznos lehet. 

A napraforgó virágesszencia segít a kapcsolati problémák, és az apával, 

apaképpel kapcsolatos konfliktusok megoldásában. Felszabadítja az ehhez a 

szülőképhez kapcsolódó feszültségeket, és elősegíti a személyiségfejlődést. 

Akiknek gyermekkorukban az apához köthető zavarokkal kellett szembesülniük, azok 

ennek következtében gyakran egyensúlytalan egóval rendelkeznek.  Az egó válhat 

rejtetté, leplezetté, (az apa hiánya), válhat megsemmisítetté (domináns apa 

uralkodása), vagy ezzel ellenkezőleg eltúlzottá, túl erőteljessé is válhat, mivel egy 

túlságosan is tekintélyelvű apával szemben próbálta saját akaratát érvényesíteni. 

Testi szinten a virágának nagy súlya miatt meghajló, meghunyászkodó növényhez 

hasonlatosan a napraforgó virágesszencia azokhoz szól, akiknek fizikálisan meg 

kellett hunyászkodniuk apjuk akarata előtt.  

Javítja tartásunkat, és regenerálja a gerincoszlopot. Kiegyenesíti a hát tengelyét, 

alkalmas a csontbetegségek gyógyítására, ezért csontkovácsok is használják. 

Egy emelkedettebb szinten a napraforgó virágesszencia egyensúlyba és 

harmóniába hozza az egót a spirituális énünkkel. Természetesen nem iktatja ki az 

egót, hanem elősegíti valódi funkciójának felismerését, azt, hogy hogyan kell 

harmonikusan kifejezni spirituális természetünket, és hogyan kell kreatív módon, 

együttérzéssel munkálkodni a világban.  

 

 

 

 

 



Napraforgó kulcsszavak 

agresszivitás 

alázat 

alulértékelés 
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kapcsolatok 
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materializmus 

 



 

A sorozat 25. részében a narancsfa, nefelejcs, és a nőszirom virágaival fogunk 

foglalkozni. 

 

Szeretettel kívánok minden jót! 

Ágnes 

 

 

 


