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Narancsfa 

Citrus aurentium (fehér) 

 

Narancsfa virágesszencia 

Bátorság, életöröm 

 

A narancsfa virágesszencia a depresszív állapotokat kezelő egyik legfontosabb 

esszencia. Segít a nagy megpróbáltatások következtében kialakult krónikus 

depresszió leküzdésében, amely nagy lelki szenvedéssel, szomorúsággal, 

közönyösséggel és beletörődéssel jár. 

Alkalmazása minden olyan tartós depresszív állapotban, fájdalmas helyzetben 

ajánlott, amelyeken nem tudunk felülkerekedni, és amelyek eredményeképpen 

depresszióba süllyedünk. Pld. egy számunkra kedves személy elvesztése, sokkoló 

baleset, súlyos betegség, öngyilkos gondolatok….stb.  

Általánosabban fogalmazva a narancsfa virágesszencia abban segít, hogy 

kitartsunk a nehéz pillanatokban, és ne legyen rajtunk úrrá az elkeseredettség. 

Elhozza számunkra a nehézségekkel való megbirkózáshoz, a fájdalmakon történő 

felülemelkedéshez szükséges erőt és energiát, és segít az előrehaladásban. 



A narancsfa virágesszencia ezen kívül még egy érzelmi katarzist, megtisztulást 

elősegítő hatásos katalizátor is egyben. Serkenti azoknak az intenzív érzelmi 

feszültségeknek a megértését és megszüntetését, amelyek okait mélyen a 

tudatalattinkba szorítottuk.  

Segít a feszültségeket kísérő konfliktusok megoldásában, főleg a nagy változások, 

átalakulások időszakaiban (serdülőkor, klimax). 

A narancsfa virágesszencia azoknak az ideges, depresszióra hajlamos 

személyiségeknek is ajánlott, akiknek hosszan tartó problémákkal kell 

megküzdeniük, akik nem képesek érzelmeik kezelésére, és hajlamosak azok 

visszafojtására. 

Lehetővé teszi, hogy az ismeretlen félelmekkel tarkított álmaink segítségével 

tudatosítsuk ezeket, és ezáltal meg is szabaduljunk tőlük. Azért, hogy jobban 

kihasználhassuk a narancsfa virágesszencia minden előnyét, tanácsos 

pszichoterápiával együtt alkalmazni.  

A narancsfa virágesszencia abban segít, hogy tudjunk újra mosolyogni, és 

visszanyerjük életkedvünket. 

Gurudas azt állítja, hogy testi vonatkozásban ez az esszencia izomlazító hatású, 

ellazítja az izomszerkezetet. 
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Nefelejcs 

Myosotis sylvatica (kék) 

 

 

Nefelejcs virágesszencia 

A szív és a lélek kapcsolata 

 

A nefelejcs megerősíti a szeretet kapcsolatot azokkal, akik már nincsenek velünk. A 

nefelejcs közepe egy kék háttér előtt ragyogó kis sárga csillaghoz hasonlít. Számos 

hagyomány szerint az égen ragyogó csillagok azok „lenyomatai”, akik valaha a 

Földön éltek, de már eltávoztak közülünk.  

A nefelejcs arra emlékeztet minket, hogy a tovaszálló lélek a kék ég határtalan 

végtelenségében  ragyogó csillaggá változik, olyan csillaggá, amely addig fog 

ragyogni, amíg az eltávozott emléke szívünkben él. 

A nefelejcs lágyságával, egyszerűségével és tisztaságával a gyermekek által igen 

kedvelt virág. Szemlélése közben ránk törnek a gyermekkorra olyannyira jellemző, 

tiszta, fényes ártatlanság, és teljesség érzései. 



A nefelejcs mindenki által ismert üzenete: „szeressetek, ne felejtsetek el 

engem!”. Újra meghallhatjuk ezt a spirituális erőkkel történő egyesülésre való 

felhívást, újra átélhetjük ezt az univerzumhoz való tartozás élményét, amit a 

gyermekek még ismernek, a felnőttek azonban már elfelejtették. 

A nefelejcs virágesszencia a tudatalatti szféra serkentésével, stimulálásával 

visszavisz minket ebbe az eredendő ártatlanság állapotába. Elősegíti a 

tudatalattinkban elraktározott feszültségek elengedését, és visszakapcsol minket a 

spirituális vezetőinkhez.  

A tudatalattink a tudatos szférára történő kinyitásával a nefelejcs virágesszencia 

fejleszti azoknak a karmikus kapcsolatoknak az érzékelését, amelyek az anyagi 

világon túli létezőkhöz kötnek minket. 

A szanszkrit karma szó mindazoknak a jó és rossz tetteknek az összességét jelenti, 

amelyeket az egyén korábbi létformáiban hajtott végre, és amelyek az 

elkövetkezőkben megszabják a sorsát. 

Erősíti a kapcsolatunkat azokkal, akik már nem, vagy még nem élnek ezen a világon, 

és akiknek ugyanúgy szükségük van szeretetünkre, támogatásunkra. 

A nefelejcs virágesszenciát a gyász idejére is ajánljuk, arra az időszakra, amikor 

már túl vagyunk az első, konkrét elválást, elszakadást feldolgozó, nehéz időszakon. 

Segít, hogy elfogadjuk a számunkra kedves személy elvesztését, és segít 

felülemelkedni az elhagyatottság és magány érzésén. 

A nefelejcs virágesszencia erősíti az anya – gyermek kapcsolatot a várandósság 

során abban az esetben, ha az anya nehezen kötődik a méhében hordott 

gyermekhez, vagy nehezen teremt kapcsolatot vele. 

A nefelejcs virágesszencia tudatos szintre emeli az elnyomott feszültségeket, és az 

álomtevékenység során szabadítja fel őket. Ezt az esszenciát olyan embereknek 

ajánljuk, akiknek zaklatott álmaik vannak, rémálmoktól szenvednek, és mivel félnek 

az álmaiktól, ez álmatlanságot eredményezhet. 

A nefelejcs virágesszenciát azok számára is ajánljuk, akik olyan gyakorlatok 

segítségével próbálnak a túlvilággal kapcsolatba lépni, mint a spiritiszta szeánszok, 

és a médiumok. Ezek a gyakorlatok veszélyesek is lehetnek, kizökkenthetnek minket 

a nyugalmunkból. 

A nefelejcs virágesszencia hatásos lehet azoknak is, akik meditációt vagy jógát 

gyakorolnak, mivel elősegíti a spirituális ráhangolódást. 

 

„Emlékezzetek mindarra,  

ami segített nektek a fejlődésben, az előrejutásban!” 

Ez a nefelejcs üzenete. 
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Nőszirom 

Iris germanica / Iris sibirica / 

Iris versicolor 

(kék) 

 

Iris germanica 

 

Nőszirom virágesszencia 

Művészi kreativitás, inspiráció, ihlet 

 

Mint azt feljebb olvashattad, háromféle nősziromból készíthetünk virágesszenciát. 

Lényegüket, információjukat tekintve azonosak, mindegyik ugyanazt az elsődleges 

tulajdonságot közvetíti, csak külsőre eltérőek. 



Hogy tudd, melyek ezek a virágok, mindháromról láthatsz képeket. Bár mindegyikből 

vannak más színek is, virágesszencia a kékből készül. Nem véletlen, hiszen a kék 

szín önmagában is információt hordoz magában. (ld.színterápia) 

 

 
Iris Sibirica 

 

 

Iris verticolor 



 

Az írisz görögül szivárványt jelent. Hasonlatosan a két világot összekötő szivárvány 

jelenségéhez, a növény Ég és Föld hírhozója. Virágja maga annak az isteni és 

teremtő üzenetnek a kifejeződése, amelyet magában hordoz.  

Virágzáskor mutatkozik meg igazán kiteljesedett szépsége, mivel szerkezete az 

egyik legjelentősebb aránytörvény, az aranymetszés szabályai szerint épül fel. 

Minden más organizmushoz hasonlóan, növekedése során a virág különböző részei 

úgy fejlődnek, hogy közben sohasem veszítik el a kapcsolatot egymással, és a virág 

egészével sem.  

Az arányok ilyenfajta állandóságát minden korban isteni eredetűnek tekintették. Nem 

csupán számos élő organizmus struktúrája követi az aranymetszés szabályait, 

hanem minden olyan, ember által létrehozott, művészi, és esztétikai alkotás, amely 

egyesíti magában a szépséget és harmóniát. 

Semmi nem állandó a nőszirom virágának átalakulási folyamatában: a virág külseje 

az aranymetszés arányainak megtartásával, alkotóelemei időbeli változásának 

függvényében változik.  

A nőszirom virága a megnyilvánult  világban csak igen ritkán megjelenő szépség, és 

alkotó harmónia ideálját egyszerre tükrözi. 

Sem a növény, sem az ember élete nem akadálymentes, hiszen a szépség törvénye 

mellett a megpróbáltatásokkal, és szenvedésekkel teli földi törvény is hat rá. Pedig a 

szépség gyakorlata igen fontos az emberi lélek számára, mivel ez táplálja a 

hétköznapi cselekedeteinket, és öröm forrása lehet ugyanúgy, mint a szivárvány 

szárnyain szálló istenek hírnöke, a nőszirom virága.  

Az egyre inkább uniformizálódó és gépiesedő világunkban a nőszirom 

virágesszencia a szépség és a kreativitás üzenetét hozza el számunkra. Szabad 

utat enged az inspirációnak (ihletnek), és segít kreativitásunk korlátainak, zárlatainak 

átlényegítésében. 

A művészet területén kifejtett hatása igen jelentős. A nőszirom virágesszencia 

azokhoz szól, akik az ihlet hiányától szenvednek, vagy frusztráltnak, és 

korlátozottnak érzik magukat az alkotói tevékenységükben fellépő zárlat, leblokkolás 

miatt. 

A nőszirom virágesszencia elősegíti a kreativitás feléledését azoknál, akiknek 

művészi kifejezését életük egy bizonyos szakaszában elnyomták.  

Ez egy olyan esszencia, ami kifejezetten ajánlott olyan gyermekek számára, 

akiknek kreativitását elnyomta az iskola, a szülők, vagy a társadalmi környezet. 

A nőszirom virágesszenciát azoknak is ajánljuk, akik szakmájukkal szemben 

elvesztettek minden lelkesedést, és szenvednek ettől. A nőszirom esszencia segít a  



kreativitás elvesztésének következtében létrejött unalom, egyhangúság, monotónia, 

érdektelenség leküzdésében. 

A nőszirom virágesszencia azoknak is hatásos lehet, akik elveszítették 

kapcsolatukat a természeti világgal, elveszítették érzékenységüket a természet 

szépségei iránt, és akik nem veszik észre annak sugárzó vitalitását. 

Általánosan szólva a nőszirom virágesszenciát azok számára ajánljuk, akik 

engedik, hogy társadalmunk gépiesítő és leegyszerűsítő hatásai korlátozzák őket, 

akik színtelen, szürke, átlagos környezetben élnek, és olyan minden kreativitást 

megölő, fojtogató tevékenységek rabjai, mint a túlzott tévénézés, telefon, számítógép 

billentyűzetének nyomkodása. 

A nőszirom virágesszenciát azok számára is ajánljuk, akik csak a mennyiségileg 

meghatározható dolgok iránt érdeklődnek. Utat nyit az inspiráció számára, és az 

emberi lelket a szépség művelésére, ápolására buzdítja. 
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A sorozat 26. részében az orbáncfű, orgona és az orvosi tisztesfű virágaival fogunk 

foglalkozni. 

 

Szeretettel kívánok minden jót! 

Ágnes 

 

 

 

 


