
 

Gyógyító virágok, virágesszenciák 

27. 

 

*** 

Orvosi zsálya 

Örökzöld puszpáng 

Őszibarackfa  

 

 

 



 

Orvosi zsálya 

Salvia officinalis (lila) 

 

 

 

Orvosi zsálya virágesszencia 

Az élet megértése, bölcsesség 

 

Az orvosi zsálya - akárcsak a levendula és a rozmaring - a lélek és a szellem 

kapcsolatát harmonizálja, maga a spiritualitás vágyának kifejeződése. 

Az orvosi zsálya virágesszencia tudatosítja lényünk spirituális dimenzióját, és 

lehetővé teszi számunkra, hogy kicsit külső szemlélőként távolabbról, rálátással 

szemléljük, kezeljük létünk tapasztalatait. 



Ez annak az érett, felnőtt embernek az esszenciája, akinek ki kell szűrnie megélt 

tapasztatainak lényegét, esszenciáját.  

Biztosítja számunkra az életünk értelméről történő gondolkodás képességét. 

Megnyitja az utat belső bölcsességünk felé, és minden olyan ember számára áldásos 

hatású, akik nem tanulnak, nem vonják le a tanulságot a múlt tapasztalásaiból, 

történéseiből.  

Az orvosi zsályát létünk kulcspillanataiban használhatjuk, nagy változások, 

átalakulások időszakaiban.  

Különösen áldásos lehet életünk előrehaladottabb periódusában, amikor 

elősegíti, hogy sorsunk értelme körvonalazódhasson számunkra. 

Mivel megértést, és belső békét nyújt számunkra, az orvosi zsálya virágesszencia 

azok számára is áldásos, akiknek egy fájdalmas próbatétellel, súlyos betegséggel 

kell szembenézniük, és akik a „halál árnyékában” a következő kérdést teszik fel 

maguknak: „Miről is szól mindez valójában?” 

Az orvosi zsálya virágesszencia kiegészíti a vadgesztenye rügye (Bach) 

esszenciát, amely azokhoz szól, akik nem tanulnak a dolgokból, bekerültek a 

mókuskerékbe, körbe – körbe járnak és újra – és újra beleesnek ugyanabba a 

hibába. 

Az orvosi zsálya kivonatot a tanuláshoz és az anyagi valósághoz is köthetjük, 

mivel elősegíti az elme jobb koordinációját, amely vagy túl gyors, vagy túl lassú.  

A vadgesztenye rügye inkább gyermekeknek való esszencia, az orvosi zsálya pedig 

a kiteljesedett érettség elixírje, amely széles rálátást biztosít az élet különböző 

szakaszaira, és segít létünk értelmének felfedezésében. 

Egy csoporton belül az orvosi zsálya virágesszencia abban segít, hogy egy döntés 

meghozatala előtt megfelelő távolságból szemléljük az eseményeket. Azoknak a  

túlságosan materialista beállítottságúaknak is ajánlhatjuk, akik csak tetteik rövid távú 

hatásaival törődnek. 

Testi vonatkozásban a táplálék jobb feldolgozásával, asszimilációjával az emésztést 

segíti elő.  

Gurudas rámutat, hogy az orvosi zsálya virágesszencia a test feszültségeinek 

elengedésével elősegíti a nevetést, és hashajtónak is használhatjuk, mivel elősegíti a 

bomlást (a szövetek enzimek által történő lebontását) főként böjtkúrák alatt. 

 

 

 



Orvosi zsálya kulcsszavak 

asszimiláció, feldolgozás 

autoritás (tekintély) 

bizalom 

bocsánat 

megbocsátás 

böjt 

bölcsesség 

cinizmus 

csoport 

éleslátás 

elfogadás 

halál 

ítélőképesség 

katalizátor 

materializmus 

önbecsülés 

öregedés 

öröm 

ragaszkodás 

rálátás 

ritmus 

spiritualitás 



Örökzöld puszpáng 

Buxus sempervirens 

(sárga/zöld) 

 

Örökzöld puszpáng virágesszencia 

Szabadság, önmegvalósítás 

 

A puszpáng szó görög eredetije (püxosz) zárt öklöt jelent, ami nem csak a 

virágrügyek formájában mutatkozik meg, amelyek sűrűn, ököl formához hasonló 

képződményként nőnek, hanem fájának keménységében és sűrűségében egyaránt, 

amelyet sajátosságai miatt az egyik legkiválóbb faanyagnak tartanak. Nem meglepő, 

hogy a francia nyelvben a 14.századig a „bois”szót (ami a fa mint anyag 

megnevezésére szolgál) a puszpáng megnevezésére használták. 

A dekoratív díszítő tulajdonsága miatt igen kedvelt cserjét gyakran nyírják formára. 

Pedig csak abban az esetben virágzik, amikor hagyják természetesen nőni, ha 

formára nyírják, akkor sohasem. 



A puszpáng virágzása meglepő átalakulás, metamorfózis előjátéka, amely a 

megtermékenyítés után megy végbe, a termés kialakulásakor. A később kialakuló 

fazék alakú termés három „lába” elválik egymástól, és három kis fekete szemű (a 

későbbi magok) kampós csőrű „bagollyá”válnak. 

A növény átalakulásra, alakváltozásra való hajlamát az ember teljes mértékben 

kihasználta. Mindamellett, a külső nyomások és erőszakos beavatkozások ellenére a 

puszpáng képes volt erejének, vitalitásának, sajátos jellegének megőrzésére. Még 

eredeti formájának elvesztésével is könnyedén ráismerünk, mert megőrzi teljességét, 

integritását. 

Akár nevének görög eredetéről van szó, akár történetéről, vagy szimbolikájáról, az 

örökzöld puszpáng minden külső akadály, és erőszakos beavatkozás ellenére a 

keménység, szigorúság, ellenállás, és a teljesség üzenetét hordozza magában. Nagy 

alkalmazkodóképességről tesz tanúságot a kényszerű helyzetekkel szemben. Az 

örökzöld puszpáng jó tulajdonsága az összeszorított ököl szimbolikájában mutatkozik 

meg.  

A puszpáng legfontosabb üzenete a következő: 

Felébreszteni magunkban az erőt, és a kitartást, amelyek lényünk kiteljesedéséhez 

szükségesek, és amelyek belső szabadságunk megóvása érdekében ellenálló 

képességünk fejlesztésével lehetővé teszik egy nehéz, kényszerű helyzettel 

szembeni alkalmazkodásunkat.  

Az örökzöld puszpáng virágesszencia erőt, bátorságot, kitartást, szívósságot nyújt 

azok számára, akiket nehéz, problémás, személyes kiteljesedésük szempontjából 

kedvezőtlen környezet vesz körül. Segít abban, hogy kiszabaduljunk mások uralma 

alól. Elősegíti a lélek kiteljesedését, kiszabadítva azt mindenfajta külső hatás alól. 

Az örökzöld puszpáng virágesszencia azok számára ajánlott, akik hagyják, hogy 

környezetük, hozzátartozóik, családtagjaik uralkodjanak rajtuk, és akiknek nehezükre 

esik saját vágyaikat érvényre juttatni. 

Ezt az esszenciát azok számára is ajánlhatjuk, akik kiteljesedésük szempontjából 

kedvezőtlen külső körülményeknek vannak kitéve, és akiknek nincs elég erejük 

ahhoz, hogy e hatásoknak ellenállhassanak. 

Annak van szüksége örökzöld puszpáng virágesszenciára, aki akarata ellenére 

aláveti magát egy olyan külső helyzetnek, amelyre kényszerítik őt. Alapvetően nem 

szolgalelkű, engedelmeskedő típus, azonban a külső körülmények arra kényszerítik, 

hogy alávesse magát, ellentétben a szolgalelkű temperamentummal rendelkező 

emberrel, aki gyenge akarattal rendelkezik, és akiben nagy a tetszés, a megfelelés 

iránti vágy. Ez utóbbi temperamentumot az ezerjófűvel (Bach) azonosíthatjuk. 



 

Az örökzöld puszpáng virágesszencia kivonatot a következő esetekben is 

ajánlhatjuk: 

 Olyan gyermekek számára, akik túl nagy tekintély hatásának vannak kitéve 

(szülők, tanárok, stb., akik olyan modellek, alapelvek szerint nevelik őket, 

amelyek nem veszik figyelembe személyiségüket. Ezek általában félénk 

gyerekek, akik nehezen fejezik ki magukat. 

 Azok számára (férfiak, nők), akik párkapcsolatukban elnyomott helyzetben 

élnek, akiket házastársuk ural. Azért, hogy megfeleljenek társuknak, 

lassanként feladják saját személyiségüket, és boldogtalanná, depresszióra 

hajlamossá válhatnak. Ez az esszencia kiváló gyógyír lehet a férjük által uralt 

(szexuális dominancia) feleségek számára. 

 Olyan emberek számára, akik társadalmi, kulturális, családi, vagy szakmai 

környezetük miatt nem képesek saját személyiségük kifejezésére, és akik 

önmaguk megadásával, lehajtott fejjel feladnak minden ellenállást. 

 Olyan embereknek, akik szabadságvesztéssel járó helyzetet élnek meg, pld. 

börtönbüntetés, vagy különböző szankciók. 

 Azok számára, akik életük egy bizonyos szakaszában a fent leírt helyzetek 

valamelyikét élték meg, és még mindig szenvednek miatta, bár az alávetett 

helyzet már megszűnt.  

 Akkor is áldásos a hatása, ha testi épségünket érte támadás. Pld. nemi 

erőszak, végtag – amputáció, egy érzékszerv károsodása, vagy balesetben 

történő elvesztése (látás, hallás) esetén. 

Balsorsunk, és az önkifejezést akadályozó körülmények közepette a puszpáng az 

erő, és az aktív ellenállás üzenetét hozza el számunkra. Segít teljességünk, 

épségünk megőrzésében, amikor ezt támadás éri, tagadják, vagy kibillentik az 

egyensúlyából.  

Hosszú élete, és vitalitása egy olyan belső erő kifejeződése, amelyet nem ér csorba 

a rajta elkövetett „merénylet” esetében sem. 

Az örökzöld puszpáng esszencia megtanít minket arra, hogyan szabaduljunk fel 

mások hatása alól, és segíti az embert saját sorsának alakításában. 

 

*** 

Az antik hagyományok szerint a puszpángot Plútó istenségnek szentelték, aki az örökzöld 

fákat védte, amelyek a télben, a pokolban, és a túlvilágon folytatódó élet szimbólumai. 

Ugyanakkor óvakodtak attól, hogy Vénusznak, a szerelem istennőjének puszpángágakat 

ajándékozzanak, attól való félelmükben, hogy ezzel az adománnyal elveszítik „férfierejüket”.  

A puszpáng virágzása alkalmával elhagyja Plútót Vénuszért: előkészíti a 3 lábú üsthöz 

hasonlatos termését, amelyben a méhek által olyannyira kedvelt cukros nedű erjed. 



Örökzöld puszpáng kulcsszavak 
 

akarat 

autonómia 

autoritás (tekintély) 

bántalmazás 

bátorság 

befolyás 
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egyéniség 
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elhagyatottság 
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elszakadás 

hatalom 

kitartás 

mártír 

önbecsülés 

szabadság 

szakmai karrier 

uralkodás 



Őszibarackfa 

Prunus persica (rózsaszín) 

 
Őszibarackfa virágesszencia 

Őszinteség, nyitottság 

 
Az őszibarackfa virágesszenciája a nyitottság, és nagylelkűség tulajdonságait 

hordozza magában. Az olyan egocentrikus, folytonosan önmagukra fókuszáló 

egyének számára ajánlott, akik ne szentelnek túl nagy figyelmet környezetüknek. 

Mivel hajlamosak dolgaik elfojtására, ők olyan, állandóan „agyaló” egyének, akik 

elsősorban saját gondolataikkal vannak elfoglalva, és érzelmeiket elfojtják. 

Ez az értelmi beállítottság gyakran számos testi feszültséget eredményező érzelmi 

elfojtással párosul. 

Mivel egoisták, nem gondoskodnak túlságosan másokról, nem akarnak semmiben 

sem részt venni, gyakran vannak kapcsolattartási nehézségeik környezetükkel, és 

gyakran magánytól szenvednek. 



Az őszibarackfa virágesszencia az együtt érző szeretet képességét ébreszti fel az 

emberben, annak a szeretetnek a képességét, amely azt eredményezi, hogy mások 

szükségletei jobban érdekeljenek minket, mint a sajátjaink.  

Ez az anyai szeretet határtalan, végtelen nagylelkűségének archetipikus 

kifejeződése. Tágabb értelemben gondolkodva ez a szeretet olyan emberekre is 

jellemző, akik testüket, lelküket humanitárius, az egész emberiség jólétét, jövőjét 

szolgáló céloknak szentelik. 

Együtt érző, és felszabadító hatása által az őszibarackfa virágesszencia egy olyan 

hatásos, gyógyulást elősegítő katalizátor, amely serkenti a szervezet 

revitalizálódását (új életre keltését), feltöltődését. 

Az őszibarackfa virágesszencia enyhíti a fizikai testben kikristályosodó mentális és 

érzelmi feszültségeket. Ezt az esszenciát azok számára is ajánljuk, akik idegeik 

túlterheltsége következtében kialakult működési zavaroktól szenvednek.  

Külsőleg alkalmazva megkönnyíti a feszültségek felszabadulását. 

Az őszibarackfa virágesszencia enyhíti a fej feszültségeit, és megnyugtatja az 

elmét. A blokkolódott energiákat feloldja, megkönnyíti a rekeszizom, a napfonat, és a 

mellkas területén zárlatot okozó érzelmek elengedését. Ez az esszencia a hasi 

terület izomgörcseire is hat. 

 Más téren, az éterképzést elősegítő hatása által, az őszibarackfa virágesszencia a 

nap ultraibolya hatásaitól is megvéd. A túlságosan erős napfénynek kitett bőr 

problémáira, vagy napérzékenységek kezelésére is ajánljuk. 

Az őszibarackfa virágesszencia segít ráébrednünk arra, hogy emberi lényünk 

kiteljesedésének forrása abban rejlik, ha mások szolgálatának szenteljük magunkat. 

 

*** 
 

Egy növény részei közül a virága az, amely leginkább kifejezi az egyediségét. A virágnak 

terméssé való átalakulása egy életszakasz lezárását jelzi, amivel megkezdődik a 

terméshozás folyamata. Ez teszi lehetővé a növény számára, hogy szaporodjon, azonban ez 

a növény számára egy hanyatlási, hervadási folyamattal jár együtt. Goethe nagyon jól 

kifejezte ennek a fejlődésnek a titkát, amikor ezt mondta:”Le kell mondanunk a létezésről 

azért, hogy létezhessünk.” A virág akkor jelenik meg, amikor a növény „lemond saját 

létezéséről azért, hogy létezhessen”. A virág nélkül a növény a végtelenségig fejlődne, és 

kizárólag csak vegetatív folyamatok útján sokasodna. 

 



Őszibarackfa virágesszencia 

kulcsszavak 

depresszió 

egoizmus 

együttműködés 

elme 

érzékenység 

feszültségek 

figyelem 

gyógyulás 

lábadozás 

magány 

mártír 

önzetlenség 

részvét 

rögeszme 

szeretet 

szerelem 

szolidaritás 



 

A sorozat 28. részében a palástfű, a petúnia, és a pillangóvirág  virágaival fogunk 

foglalkozni. 

 

Szeretettel kívánok minden jót! 

Ágnes 

 

 

 


