
 

 

 

 

 

 

Gyógyító virágok, virágesszenciák 

26. 

 

*** 

Orbáncfű 

Orgona 

Orvosi tisztesfű 



Orbáncfű 

Hypericum perforatum 

(sárga) 

 

Orbáncfű virágesszencia 

Védelem és lelki erő 

Ha ujjaink között szétmorzsoljuk az orbáncfű sárga virágainak egyikét, akkor egy 

hipericin nevű, sötétvörös anyag szivárog ki belőle. A keresztény misztériumok 

szimbolikájában az orbáncfűt Krisztus áldozatához társítják, aki vérét adta azért, 

hogy az emberiséget megváltsa a bűntől. 

A nyári nap sugarainak hatására kinyíló, és pusztulása után vérvörös folyadékát a 

Földnek ajándékozó gyógyító virág. Az istenség napszimbólumaként emlegetett 

sárga virágú orbáncfű jellegzetességének megkapó képe lehetővé teszi számunkra, 

hogy jobban megértsük az orbáncfű virágesszencia legfontosabb üzenetét.  

Az orbáncfűben a fény és az anyagban való megtestesülés folyamatai 

fejeződnek ki leginkább. 

Az orbáncfű a nyári napforduló, Szent János virága, annak a fénnyel teli időszaknak 

a gyümölcse, amire a külvilágra való rendkívüli nyitottság, könnyedség, életöröm és 

gondtalanság a jellemző. Ha ez a nyitottság túlságosan nagymértékű, vagy rosszul 

irányított, akkor sebezhetőség, legyengülés forrásává válhat, azzal az érzéssel 

fűszerezve, hogy túlságosan is „messzire mentünk”. 



Míg az orbáncfű teája és tinktúrája (a virág alkoholos kivonata) érzékeny bőrűeknek 

nem ajánlott, addig az orbáncfű virágesszencia pontosan azok számára ajánlott, 

akik igen érzékenyek a fényre, vagy annak hiányára.  

Testi téren az orbáncfű abban az esetben nyújt védelmet, amikor a túl erős fényhatás 

következtében bőrünk védőrétege megsérült.  

Az orbáncfű virágesszencia azok számára is gyógyírt biztosít, akik igen aktív lelki 

életet élnek, mentálisan és érzelmileg túlságosan nyitottak, sebezhetőnek érzik 

magukat a külső pszichikai hatásokkal szemben. 

Az orbáncfű virágesszenciát abban az esetben is ajánljuk, amikor a gyermekek és 

felnőttek alvását zaklatott álmok zavarják. Segít abban, hogy megszűnjenek a 

rémálmok, a gyermekkorra jellemző félelmek (sötétségtől, egyedül alvástól való 

félelem).  

Fizikai vonatkozásban a belső jó közérzet forrását képező, egyfajta érzelmi 

átalakulás elősegítésével ez az esszencia képes orvosolni a gyermekek 

ágybavizelési problémáját. 

Az orbáncfű virágesszencia az évszakhoz kötött, fényhiány következtében 

kialakuló depresszív állapotok kezelésére szintén ajánlott. Az esszenciát a napfény 

hiányától szenvedőknek a tél kezdetétől kell alkalmazni, abban az időszakban, 

amikor rövidek a nappalok, és nem jutnak elegendő napfényhez. 

Az orbáncfű virágesszencia erősítő és regeneráló hatással rendelkezik, amely 

megszabadítja az embert a tudatosan megélt, és rejtett félelmeitől egyaránt. Azoknak 

ajánljuk, akik hajlamosak kikelni magukból, és akiknek védelemre van szükségük. 

Mivel a másokkal szemben tanúsított, túlzott nyíltságuk következtében természetes 

hajlamuk van a szétforgácsolódásra, szétfolyásra, érzékenyek a környezeti stressz 

hatásokra. 

Rozmaring virágesszenciával kombinálva az orbáncfű virágesszencia olyan idős 

emberek számára is hatásos, akik kezdik elveszíteni a kapcsolatot a testükkel, akik 

nem képesek többé kontrollálni testi funkcióikat. 

Az orbáncfű virágesszencia megtanít minket belső napunk felébresztésére, és arra, 

hogy a fényt ne csak egy egyszerű külső valóságként, hanem egyfajta belső erő és 

védelem forrásaként érzékeljük.  

Fejleszti a bátorságot és a bizalmat minden olyan helyzetben, amikor a fizikai világ 

és az éber tudatállapot határain túli állapot felé tartunk (alvás, betegség, halál). 

 

 

 



Orbáncfű kulcsszavak 

alvás 

bátorság 

bizonytalanság 

depresszió 

elme 

érzékenység 

félelem 

gyermekkor 

halál 

könnyedség 

nyitottság 

öregedés 

öröm 

sebezhetőség 

spiritualitás 

testi jelenlét 

védelem 

vészhelyzet 



Orgona 

Syringa vulgaris 

(kék, fehér, mályva) 

 

Orgona virágesszencia 

Rugalmasság, hajlékonyság 

 

Tavasszal, a dús pompával virágzó orgona szinte megperzseli érzékszerveinket. Az 

érzéki, és erőteljes illatú, fenséges, kifinomult virágok édes, és nyugalommal teli, 

melankóliával kevert, kissé fagyos örömérzést keltenek bennünk. Az érzékeny 

szépséggel megáldott orgona teljességet sugároz magából.  

Az orgona virágesszencia segít, hogy a fény felé „emelkedjünk”, és lelkileg, 

fizikailag egyaránt talpra álljunk. A megpróbáltatások, kihívások jelentős fejlődések, 

változások idején az orgona virágesszencia segít, hogy talpon maradjunk, és testileg, 

lelkileg egyaránt erősen, rugalmasan kezeljük az élet kihívásait. 

Pszichikai, lelki vonatkozásban az orgona virágesszencia fejleszti 

rugalmasságunkat, és lehetővé teszi, hogy létünk minden új helyzetéhez 

megfelelően alkalmazkodhassunk. 



Fizikai, testi szinten az orgona virágesszencia a testtartásunkat javítja, és 

visszaadja hátunk rugalmasságát. Hatása szinte azonnali, így remekül használható 

oszteoterápiában, (csontbetegségek gyógyítása), vagy alkalmazhatjuk közvetlenül 

gerinckezelések előtt.  

Enyhíti az idegbecsípődések által okozott gyulladásokat, problémákat. Lazítja 

hátizmaink szerkezetét, így hatása áldásos lehet a nehéz fizikai munkát végzők 

számára is. 

Az orgona virágesszencia egyensúlyba hozza a hát energetikai keringését. A 

hátgerinc energetikai központjainak (csakrák) megnyitásával aktiválja a Kundalini 

energiát a gerincoszlop kezdetétől (farkcsont/keresztcsont) egészen a fejünkig. 

Az orgona virágesszenciát használhatjuk külsőleg is, a hát fájdalmas területein 

helyileg alkalmazva. 

(A jóga tanításai szerint a Kundalini azt a gerincoszlopon végigáramló energiát 

jelenti, amelyet meditáció segítségével felébreszthetünk, és végigáramoltathatjuk a 

gerincoszlop egészén, egészen a keresztcsonttól a fejtetőn található kutacsig. A 

keleti hagyomány szerint a Kundalini az Önvalónk tudatát hordozza magában.) 

 

 

Képek keresgélése során akadtam rá erre a bájos kis orgonafára. 

 

 



 

Orgona kulcsszavak 

 

alkalmazkodás 

egyenesség 

feszültségek 

leblokkolás 

pihenés 

regenerálódás 

rugalmasság 

spiritualitás 

test 

változás 

várandósság 

 



Orvosi tisztesfű 

Stachys officinalis 

(lila/vörös) 

 

Orvosi tisztesfű esszencia 

Harmonikus szexualitás 

Bár századokon keresztül univerzális gyógyírként szolgált, a tisztesfű napjainkra 

szinte teljesen feledésbe merült. Lehetséges, hogy a növények terápiás gyógyító 

ereje alakulna át idővel, vagy csak a gyógyszeripar hatására a velük szembeni 

fogékonyságunk változik? 

Ha elfeledjük, hogy a növény egy élőlény, és csupán egy névtelen kémiai anyagnak 

tekintjük, ez a magatartás eltávolíthat bennünket annak bizonyos alkalmazásaitól. A 

tisztesfű leglényegesebb üzenete a növény érzékeny megfigyelésében rejlik. 

Az összes többi ajakosvirágú növényhez hasonlóan a tisztesfű az ÉN szerveződési 

és struktúrálódási szintjén fejti ki hatását a kapcsolatok, és a kommunikáció 

területén. 



Ennek a virágnak a jellegzetessége főként virágainak színében rejlik, ami a növényt 

az érzelmi területhez kapcsolja. 

Az orvosi tisztesfű virágesszencia elősegíti a szexualitáshoz köthető traumák, 

megrázkódtatások által kiáltott, elnyomott érzések, érzelmek felszínre hozását. 

Az orvosi tisztesfű virágesszencia a szexuális életet hozza egyensúlyba. Azok 

számára ajánlott elsősorban, akik hosszan tartó, előírt, vagy kényszerű 

önmegtartóztató időszakot élnek át, és azoknak is, akik úgy érzik, szexualitásuk nem 

fér bele a szexualitás „normáiba”, és ez zavarja őket. Ez az érzés főként azokat 

érinti, akiket a múltban szexuálisan zaklattak (nemi erőszak, vérfertőzés áldozatai, 

stb). 

Az orvosi tisztesfű virágesszencia a szexualitás olyan egyensúlytalansági 

helyzeteit hivatott kezelni, amelyekben elfojtott, vagy ellenkezőleg, túlzottan 

hangsúlyos szexualitásról van szó.  

A tisztesfű egyensúlyba hozza a nemi vágyat olyan esetekben, amikor a szexuális 

impulzusok dominálnak, vagy nem szabunk határt nekik.  Megnyugvást hoz a már – 

már az egyén kiteljesedését hátráltató, felfokozott szexualitással járó 

konfliktusokban, és az ehhez kötődő érzelmi zavarokra is jótékony hatással van.  

A tisztesfű esszenciát tehát olyan embereknek ajánljuk, akik hagyják, hogy saját 

fantazmagóriáik, szexuális vágyaik kontrollálatlanul ellepjék őket, és akik nem 

képesek arra, hogy saját impulzusaikat kordában tartsák. Mivel a tisztesfű 

megnyugvást, derűt, és mértéktartást közvetít, a szexuális energiát a helyes 

mederbe tereli, egyensúlyba hozza a szexualitással kapcsolatos érzelmeket, és segít 

nekünk a szexuális traumák feldolgozásában. 

 



Orvosi tisztesfű kulcsszavak 

asszimiláció, feldolgozás 

autoritás (tekintély) 

bizalom 

bocsánat, megbocsátás 

böjt 

bölcsesség 

cinizmus 

csoport 

éleslátás 

elfogadás 

halál 

ítélőképesség 

katalizátor 

materializmus 

önbecsülés 

öregedés 

 



A sorozat 27. részében az orvosi zsálya, örökzöld puszpáng, és az őszibarackfa  

virágaival fogunk foglalkozni. 
 

Szeretettel kívánok minden jót! 

Ágnes 

 

 

 

 

 

 


