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Palástfű 

Petúnia 

Pillangóvirág 

 

 



Palástfű 

Alchemilla vulgaris (közönséges) 

Alchemilla alpina (havasi/ezüst) 

(zöldessárgás) 

 

Palástfű virágesszencia 

A teremtő anya 

 

Úgy tartják, amióta a kereszténység létezik, a palástfüvön Szűz Mária áldása van. 

A palástfű egyedisége igen jellegzetes leveleiben nyilvánul meg, mivel a levél és a 

virág összenő. A palást alakú levél belső terét alkotja meg ezáltal, és bizonyos 

értelemben helyettesíti a virágot. Sőt, saját nedvet termel, amely a földi (a Föld 

nedvessége) és a kozmikus (napfény) energiák kölcsönhatásából származik azért, 

hogy létre hozhassa ezt az „égi vizet”. 

A levél tehát befogadó anyaméhként, és az alkímiai nedű előállítójaként működik. 



Amikor a gyógynövény ismereteket tanultam, tanárunk azt mondta: „Úgy 

emlékezzünk a palástfűre, mint a nők, anyák védelmezőjére. Teája védelmező 

palástként úgy öleli át hatásával a nőket, mint ahogy a levél magába foglalja a 

virágát.” Abban az időben – közel 30 éve – nálunk még nem volt ismeretes a 

virágterápia. 

Térjünk hát vissza a palástfű virágjára, amivel már a virágterápia foglalkozik. 

A palástfű virágai túl egyszerűek, túl szerények ahhoz, hogy magukhoz vonzzák a 

rovarokat, hogy azok porozzák be őket. A palástfűnél a magok spontán módon, 

megtermékenyítés nélküli szaporodással keletkeznek, amely egyfajta „szeplőtelen 

fogantatással” egyenértékű. 

A palástfű virágesszencia a feminitás, a nőiség szent mivoltához és a női archetípus 

(őskép) nemző, anyai, védelmező oldalához kapcsolódik. Vígaszt és megnyugvást 

hoz azoknak a lelkeknek, akik elszakadtak, eltávolodtak az emberi élet eme 

archetípusától. 

Az ezüstpalástfű kivonat az ősanya női archetípusának, a megnyugvást adó, 

szerető, mindet rendbe hozó, feltétlen szeretetnek az értékeit közvetíti. 

Ez a kivonat azoknak áldásos, akik nem részesülhettek anyai szeretetben, és akik 

állandó szeretethiánnyal küszködnek. Olyan emberekről van szó, akik érzelmi falakat 

építettek fel maguk köré, és akiknek arra van szükségük, hogy megszabaduljanak 

ettől az „érzelmi fegyverzettől”, hogy ily módon lelkük mélyebb rétegeibe is 

betekintést nyerhessenek. 

Amikor egy gyermeknek akár születéskor, akár a későbbiekben el kell szakadnia 

édesanyjától, a kapcsolat megszakadásának következtében az anyja iránt érzett 

szeretetének folytonosságán esik csorba.  

 

Azok a felnőttek, akik gyermekkorukban hasonló traumát éltek át, többé – kevésbé 

képtelenek lesznek szüleik, szeretteik (társ, gyermekeik) iránt érzett szeretetük, 

gyengédségük kifejezésére. Az ilyen helyzeteket kísérő düh, reménytelenség, ls 

fájdalom csupán egy nagyon mély szeretetsérülés látható részét képezik, amely a 

későbbiekben túlérzékenységet, szorongást, elismerés utáni vágyat, elhagyatottság 

érzését eredményezheti. 

Az ezüstpalástfű virágesszencia elősegíti az elfojtott érzelmek elengedését, és 

segít abban, hogy visszaszerezzük a szeretetre való képességünket. 

A közönséges palástfű esszencia fejleszti a természettel és a Földdel (Földanyával) 

való kapcsolatunkat, segítve minket abban, hogy azokat élő, dinamikus 

képződményeknek értelmezzük, és ne tehetetlen, élettelen tárgyaknak fogjuk fel 

őket. 



Arra késztet minket, hogy foglalkozzunk a Földdel, gondoskodjunk róla, tudatára 

ébredve a Föld szakrális és spirituális dimenzióinak. 

Ez a felismerés támaszt alá minden gyógyulási folyamatot, legyen szó akár egyéni, 

akár kollektív folyamatról.  

A palástfű kivonat a Földdel szembeni szerető és tiszteletteljes magatartás 

kialakulását, segít minket abban, hogy felismerjük azt a kapcsolatot, amely minden 

egyes lényt a természethez köt. 

Mindkét palástfű kivonatot olyan nők számára is ajánlhatjuk, akik visszautasítják 

saját nőiségüknek anyai, tápláló oldalát.  

A palástfű esszencia segít a szaporítószervekkel kapcsolatos traumák 

következtében kialakuló veszteség-, hiány-, és ürességérzet leküzdésében, mint pld. 

az abortusz, vetélések, nehéz szülés, nőgyógyászati problémák, sebészi 

beavatkozás, stb. 

 

 

 

Ezüst palástfű 

 

 



Palástfű virágesszencia 

kulcsszavak 

anya 

bölcsesség 

depresszió 

düh 

elhagyatottság 

elismerés 

elválás 

feminim, női oldal 

gyengédség 

gyermekkor 

gyógyulás 

gyökerek 

jelenlét 

kapcsolatok 

környezet 

részvét 

spiritualitás 

szeretet 

szívélyesség 

születés 

természet 

test 

várandósság 

vigasz 



Petúnia 

Petunia hybrid 

(minden szín) 

 

Petúnia virágesszencia 

Mentális világosság, lelkes cselekvés 

 

A környezetére nyitott, bőséges, gazdag virágának mintájára, amely azonban 

napfény, vagy víz hiányában gyorsan elhervad, a petúnia virágesszencia arra 

emlékeztet minket, hogy életünk kiteljesítéséhez cselekvési szabadságra, világos 

gondolkodásra és lelkesedésre egyaránt szükségünk van. 

A petúnia virágesszencia főleg az elmére hat. Elhozza számunkra az ahhoz 

szükséges világos gondolkodást, hogy életünket a maga teljességébe szemléljük. 

Segít azokon a mindennapi életünket érintő, limitáló, korlátozó gondolatokon, 

hiedelmeken történő felülemelkedésben, amelyek fékezőerőként hatnak 

képességeink kiteljesedésére. 



A petúnia virágesszenciát azon kényszeres jellemek számára is ajánljuk, akik úgy 

érzik, igényeik kielégítetlenek, és mintha állandó jelleggel hiányt szenvednének 

valamiben. Mivel életük egy bizonyos szakaszában anyagi, vagy érzelmi hiányt 

szenvednek, ezt a hiányérzetet kényszeresen ismétlődő, automatikus cselekvésekkel 

próbálják kompenzálni, amelyek nem felelnek meg valós igényeiknek. 

A petúnia virágesszencia azokat célozza meg, akik úgy érzik, sosem elég az, 

amijük van, és akik úgy érzik, képtelenek létfontosságú szükségleteik kielégítésére. 

Mivel segít a korlátozó gondolatoktól és hiedelmektől való megszabadulásban, a 

petúnia virágesszencia segít a tervek konkrét megvalósításában, 

konkretalizálásában. 

Segít a dolgok sorrendiségének kiválasztásában, a felesleges dolgoktól való 

megszabadulásban, és a lényegre történő koncentrálásban. 

A petúnia virágesszenciát azok számára is ajánlhatjuk, akik nem elég lelkesek, 

vagy ezzel ellenkezőleg túlságosan vehemensek, kapkodók, szétszórtak, vagy 

türelmetlenek céljuk elérésének érdekében véghez vitt cselekedeteik során. 

Mivel félnek attól, hogy kimaradnak valamiből, engedik, hogy a mellékes, vagy 

felületes dolgok elárasszák őket, miközben elmennek a „lényeg” mellett. 

A petúnia virágesszenciát ajánlhatjuk még: 

• hiperaktív, kényszeres viselkedésű gyermekeknek, akik mindig attól tartanak, 

hogy valamiben hiányt szenvednek majd. 

• Azoknak, akik szintén a nélkülönözéstől való félelmükben hajlamosak túl 

gyorsan enni. 

• Azoknak az idős embereknek, akiknek elméjük zavart. 

• Azoknak az előadóknak, akik elhadarják előadásukat attól való félelmükben, 

hogy esetleg nem tudnak majd mindenről beszélni. 

• A beszéd bizonyos zavaraira, például a dadogás kezelésére is ajánlhatjuk. 

 

Testi vonatkozásban, külsőleg vagy belsőleg történő alkalmazás során a petúnia 

virágesszencia enyhíti az idegfeszültségeket. A bőrön keresztül gyorsan felszívódik a 

testünkbe. 

 

 

 

 

 



Petúnia kulcsszavak 

éleslátás 

elme 

gyermekkor 

ítélőképesség 

kitartás 

kommunikáció 

lelkesedés 

öregedés 

szakmai karrier 

terv 

türelmetlenség 

világosság 

zűrzavar 

 

 



Pillangóvirág 

Cosmos bipinnatus 

(sárga / rózsaszín / lila) 

 

Pillangóvirág esszencia 

Ékesszólás 

A pillangóvirág esszencia az igaz beszéd esszenciája., mivel elősegíti belső 

érzéseink kifejezését. Azok számára ajánlott, akiknek nehézségeik vannak saját, 

megélt tapasztalataik kifejezésével, azoknak a külvilág felé történő közlésével.  

Azoknak ajánlhatjuk, akik képtelenek arra, hogy világosan hangot adjanak belső 

érzéseiknek. Segíti az összetett gondolatok, és személyiségünk rejtett, legmélyebb 

rétegeinek világos, dinamikus és életteli megfogalmazását, kifejezését. 

A pillangóvirág esszencia ajánlott a félénk, introvertált (befelé forduló), tétova 

egyéneknek, mivel elősegíti a gondolatok összehangolását, és azok kifejezését. 

Áldásos hatású lehet azoknak, akik úgy érzik, hogy elméjüket ellepi a hatalmas 

információ áradat, és akik nem képesek arra, hogy ezt nyugodtan, és megfontoltan 

közöljék a külvilág felé. 



A pillangóvirág esszencia ajánlható azok számára is, akik dadognak, akik 

egyszerre több gondolatot szeretnének kifejezni, akik túl gyorsan, hadarva, vagy 

túlságosan összevissza, idegesen beszélnek. 

A pillangóvirág esszencia megkönnyíti a nyilvánosság előtti beszédet. Mivel 

nyugalmat, koncentrációt, és hidegvért biztosít, ajánlhatjuk szónokoknak, íróknak, és 

mindazoknak, akiknek nyilvánosan kell kifejezniük magukat. 

Testi, fizikai vonatkozásban a pillangóvirág esszencia abban az esetben enyhíti a 

torok – és hörgőgyulladást, ha ezek önkifejezési probléma következményeképpen 

alakultak ki. Ma már azonban tudjuk, hogy a torok és hörgő problémái minden 

esetben a ki nem mondott lelki konfliktusok miatt alakulnak ki, ezért nyugodt szívvel 

adhatjuk minden ilyen tünet esetén. 

A pillangóvirág esszencia lehetővé teszi az egyén számára, hogy elérje belső 

egyensúlyi állapotát. Az intellektust újra összhangba hozza a személyiség valódi 

érzéseivel, ezáltal megkönnyíti a gondolatok, érzések élő szóban történő kifejezését. 

 

 

 

 

 



Pillangóvirág kulcsszavak 

állatok 

bölcsesség 

elme 

félénkség 

hisztéria 

idegesség 

inspiráció 

intellektus 

kimerültség 

kommunikáció 

koncentráció 

könnyedség 

nyugalom 

önbecsülés 

szintézis 

tanulmányok és vizsgák 

türelmetlenség 

zavarodottság 

zűrzavar 

 



 

A sorozat 29. részében a ragadós maszkvirág, réti boglárka, és a rézvirág virágaival 

fogunk foglalkozni. 

 

Szeretettel kívánok minden jót! 

Ágnes 

 

 

 


