
 

 

 

 

 

 

Gyógyító virágok, virágesszenciák 
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Ragadós maszkvirág 

Réti boglárka 

Rézvirág 



Ragadós maszkvirág 

Mimulus auriantacus 

(narancssárga) 

 

 

Ragadós maszkvirág virágesszencia 

A szexualitáshoz kapcsolódó félelmektől való 

megszabadulás 

 

A ragadós maszkvirág – akárcsak a többi maszkvirág (Mimulus)- félelmeink 

leküzdésére szolgál. Virágesszenciája segít a szexualitásunkkal kapcsolatos 

félelmeink kezelésében. Főként a szexuális együttlétek intimitásától való félelmeinkre 

hat.  

Ez az emberi kapcsolatok intimitásától való félelem gyakran abban gyökerezik, 

amellyel nyugati társadalmunk a szexualitást bemutatja, eladja, és kizsákmányolja.  



Minden intim, bensőséges kapcsolattól, főként a szexuális kontaktustól való félelem 

mélyen megzavarhatja szexualitásunk kifejeződését. Ez azt eredményezi, hogy ez 

utóbbit vagy elnyomjuk, elfojtjuk, vagy ellenkezőleg, túlzott intenzitással, felszínesen, 

ösztönösen műveljük szívünk mély érzéseinek elhanyagolásával. 

A ragadós maszkvirág virágesszencia azokat célozza meg, akik gátlásosan, vagy 

ügyetlenül fejezik ki mély, intim érzéseiket szexuális életükben. 

Segít a szexualitáshoz kapcsolódó félelmektől, konfliktusoktól, vagy zűrzavaroktól 

(félelem a sebezhetőségtől, vagy attól, hogy nem leszünk a helyzet magaslatán, vagy 

hogy elutasítanak minket) való megszabadulásban. 

A ragadós maszkvirág esszencia lehetővé teszi a szexualitásnak az élet globális 

egyensúlyba történő harmonikus beillesztését. 

A ragadós maszkvirág esszenciát gyakran a cickafark, és a skarlát maszkvirág 

esszenciákkal kombinálva használjuk párkapcsolati problémák megoldásához. 

A szexualitással kapcsolatos problémakör gyakran a szeretet képességéhez, a 

bensőségességhez és a kreatív impulzusok elfogadásához kapcsolható. A ragadós 

maszkvirág esszencia összehangolja a szerelmet és a szexualitást, és rávilágít az 

élet valamennyi oldalának szentségére. 

Azoknak ajánlott, akik minden erőfeszítésük ellenére nem képesek a harmonikus 

szexualitás kifejezésére, kialakítására. 
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Réti boglárka 

Ranunculus acris 

(sárga) 

 
Réti boglárka virágesszencia 

Önbecsülés, bizalom 

A szépség és az egyszerűség csodálatos üzenetét adja át nekünk a réti boglárka. Ez 

az egészen egyszerű, szinte jelentéktelennek tűnő kis virág tavasszal örömmel tölt el 

minket, amint ragyogásának intenzitását, és nyugodt, derűs magabiztosságát 

figyeljük. 

A réti boglárka virágesszenciát azok számára ajánlhatjuk, akik hajlamosak 

önmaguk alulértékelésére, nem elismerésére. A réti boglárka lágy és jóindulatú 

sugárzása arra hivatott emlékeztetni minket, hogy a szépség az egyszerűségben 

lakozik. 

Ez a kivonat segít ráébredni arra, hogy képességeinknek nem kell feltétlenül 

grandiózusnak lenniük ahhoz, hogy értékesek legyenek. 



A talajt intenzív ragyogásával beborító, a Föld spiritualizálódásához jelentősen 

hozzájáruló kis réti boglárkához hasonlatosan az Élet, az első látásra talán 

egyszerűnek és jelentéktelennek tűnő Élet kis feladatai, az anyai gondoskodás, a 

kertészkedés valójában nagyon nagy jelentőséggel bíró feladatok. 

A réti boglárka esszencia azok számára is ajánlott, akik kételkednek saját 

magukban, akik nem tudják magukat saját értékeik szerint helyesen megítélni, vagy 

azok számára, akik úgy találják, hogy az ő kis életük jelentéktelen. Ezek többnyire 

szerény, félénk emberek, akik általában visszahúzódva, elvonultan élnek, akik 

gyakran mondanak ehhez hasonló mondatokat: „nem teszek semmi értékeset”, vagy 

„én nem számítok”. Saját maguk alulértékelése gyakran a gyermekkorban 

gyökerezik, amikor a kisebbségi komplexusban szenvedő ember tehetségét és 

adottságait a környezete elnyomta, és emiatt értéktelennek érzi magát. 

A réti boglárka esszencia az egyént a külvilág felé nyitottá teszi, mivel biztosítja 

számára, hogy megossza saját erényeit a többiekkel. Bizalmat sugall, önbecsülést és 

nyitottságot nyújt azoknak, akik vagy töprengésük, félrevonulásuk, vagy az elismerés 

hiánya miatt állandó jelleggel alulértékelik magukat. 

Hatása áldásos lehet azok számára is, akik nem képesek szakmai téren az 

önmegvalósításra, kiteljesedésre, és azok számára úgyszintén, akik nem tudják 

pontosan, hogyan éljék, hogyan irányítsák, vezessék az életüket. 

Ajánlható a réti boglárka virágesszencia alkalmazása abban az esetben is, amikor 

az egyén önbecsülésének hiányát a környezet, vagy a társadalom által felállított 

negatív sztereotípiák okozzák.  

Azoknak a nőknek is ajánlott, akik úgy érzik, hogy anyaként és/vagy 

háziasszonyként nem kapják meg a megfelelő, őket megillető elismerést. 

A réti boglárka virágesszencia nagyon értékes azok számára, akiknek valamilyen 

testi fogyatékossággal kell élniük. Ez a virág arra emlékeztet minket, hogy minden 

emberi lény egyedi, és megismételhetetlen. Elősegíti sajátos jellegünk kifejezését, 

kihangsúlyozását, és segít minket abban, hogy megértsük, a lélek valódi ragyogása 

az alázatban és az egyszerűségben rejtőzik. 

A vörös fenyő, a közönséges gyíkfű és a réti boglárka esszencia keveréke 

önbizalmat ad. Alkalmazási területeik mégis különbözőek: 

- A vörösfenyő a kudarctól, vagy nevetségessé válástól való félelmet tartja 

kordában, amely félelem önmagunk cenzúrázásához, folytonos kontrolljához, 

és az alkotó impulzusok kiirtásához vezethet. 

- A közönséges gyíkfű, amely sokkal egyetemesebb, az önbizalmat erősíti, 

növeli bennünk a belső gyógyulási és átalakulási képességet. 

- A réti boglárkának megfelelő embertípus egy olyan félénk, visszafogott, 

zárkózott egyén, aki saját értékét és másokkal való együttműködését rendkívül 

nagy szerénységgel kezeli. 
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Rézvirág 

Zinnia elegans 

(bíbor/lila) 

 

 

Rézvirág virágesszencia 

Öröm, humor 

 

Első megközelítésben a rézvirág nem tűnik túl természetes növénynek, mivel túlzott, 

erőteljes színeivel egy kicsit mesterkéltnek tűnhet számunkra. Bohócos külseje, kissé 

bolondos oldala a belső tulajdonságaira mutat rá.  

A rézvirág virágesszencia megtanít minket arra, hogy a nevetés nagyon eredményes, 

jó orvosság. A gyermekek a játék világában élnek, amelynek két nagyon fontos 

jellegzetessége a nevetés, és a cselekvés könnyedsége. 

 



A rézvirág virágesszencia visszakapcsolja az embert belső gyermeki lényéhez. 

Feléleszti a gyermekek világára olyannyira jellemző meglepődésre és 

rácsodálkozásra való képességet. 

A rézvirág virágesszenciát a merev, komoly, szigorú jellemeknek ajánljuk. Mivel 

igen nagy, gyakran már őket is nyomasztó felelősségtudattal rendelkeznek, ezek az 

emberek azt gondolják, hogy az élet egy olyan, ige komoly dolog, amelybe nem „fér 

bele” semmiféle túláradó könnyedség, vidámság. 

Mivel kötelességeikre koncentrálnak (szakmai, vagy egyéb), semmiféle jelentőséget 

nem tulajdonítanak a mindennapi élet kis gyönyöreinek.  

Mivel nem képesek nevetni, nincs humoruk, úgy vélik, hogy a vidámság, a 

könnyedség a felelőtlenség, üresség, felszínesség szinonimái. 

Általánosságban a rézvirág virágesszencia olyan emberek számára ajánlható, 

akik ha nehézségekkel, kihívásokkal találják magukat szemben, szomorúságba, és 

pesszimizmusba süppednek.  

Azoknak a mogorva, keserű embereknek is ajánljuk, akik hajlamosak mindent 

tragikusan felfogni. 

Annak is szüksége van erre az esszenciára, aki hajlamos érzéseit visszafojtani, 

vagy azokat magában tartani. Ilyen helyzet gyakran deresszív állapot következtében 

alakul ki. 

Ez az esszencia hasznos lehet azoknak az intellektuális beállítottságú 

személyiségeknek is, akik kizárólag gondolataikban élnek, és akik nem nyitnak a 

külvilág felé. 

A rézvirág esszencia megerősíti a szülő – gyermek kapcsolatot. Segít azoknak a 

szülőknek, akik kommunikációs problémáik vannak gyermekeikkel. Mivel mindig 

sietnek, vagy el vannak halmozva munkával, számos kifogást találnak, hogy ne 

kelljen gyermekeikkel foglalkozniuk. Játszani és szórakozni sem tudnak velük.  

A rézvirág virágesszencia segít a minden spontaneitást és kommunikációt megölő, 

előre eltervezett, mindennapi rutintevékenységekből való kitörésben. 

Fizikai vonatkozásban a rézvirág oldja, megszünteti testi feszültségeinket az olyan, 

mélyünkből előtörő, őszinte kacagás elősegítésével, amikor a „hasunkat fogjuk” a 

nevetéstől. 
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A sorozat 30. részében a rozmaring, rozsdás havasszépe, és a sárga cickafark  

virágaival fogunk foglalkozni. 

 

Szeretettel kívánok minden jót! 

Ágnes 

 

 

 


