
 

 

 

 

 

 

Gyógyító virágok, virágesszenciák 

30. 

 

*** 

Rozmaring 

Rozsdás havasszépe 

Sárga cickafark 



Rozmaring 

Rosmarinus officinalis  

(kék) 
 

 

Rozmaring virágesszencia 

Jelenlét, belső melegség 

 

 

A rozmaring neve (Rosmarinus) őshazájára, a párás tengerpartra utal. 

marinum=tenger, ros=harmat. A név jelentése a „tenger harmata". A Kárpát-

medencébe a rómaiak hozták, akik egyész Európában, még a Brit-szigeteken is 

elterjesztették és népszerűsítették. 

Az ókori Arkhigenész idejében már feljegyzések maradtak ránk a rozmaringról, bár 

elsősorban az olaja volt értékes.. Az 1300-as években von Villanova rozmaringból 



állította elő először az un.éterikus olajkivonatot, amit ma illóolajként nevezünk. Nem 

csoda, hogy a gyógyászatban minden formában jelen van a rozmaring. 

Rudolf Steiner igen lényeges támponttal szolgál a rozmaring gyógyhatásáról: 

„Megerősíti az énünket az emberi lény más oldalaira gyakorolt hatásának 

viszonylatában. Aktiválja a vérkeringést, és serkenti az anyagcserét. 

Összeköti a szellemet az anyaggal, és megerősíti ezek kapcsolatát. Ez egy olyan 

gyógyír, ami abban segít minket, hogy megállapodjunk az anyagban…..” 

A test és a szív felmelegítésével a rozmaring virágesszencia megkönnyíti az 

anyaghoz való kötődést. Éppen ezért ezt a virágesszenciát azok számára 

ajánlhatjuk, akik nehezen képesek magukat jól érezni sajt bőrükben.  

Ezek az emberek gyakran szórakozottak, nincsenek jelen, és vitalitás, életerő híján 

vannak. Mivel nem fűti őket egyfajta belső tűz, hajlamosak a fázósságra, az alacsony 

vércukorszintre, vagy gyakran küszködhetnek a végtagok kihűlésével járó keringési 

problémákkal. 

Stimuláló és felmelegítő hatása miatt a rozmaring virágesszenciát azok számára is 

ajánljuk, akik zavarodottak, életerő, vitalitás hiányától szenvednek, akik hajlamosak 

elfelejteni dolgokat, memóriazavarokkal küszködnek, és állandóan bóbiskolnak. 

A rozmaring virágesszenciát azoknak is ajánlhatjuk, akik egy jelentős fizikai 

sérülés következtében elvesztették testi harmóniájukat. Mivel már nem tudják 

biztosítani azt az energiát, amire testüknek szüksége lenne, ezért már nem képesek 

a valóságban élni.  

Ajánlatos valamilyen testi sérülést, vagy traumát követő rehabilitáció során 

alkalmazni, mivel segít testünk regenerálódásában, és mobilitásunk 

visszaszerzésében. 

Míg az erdei iszalag (Bach) esszenciát az álmodozó, figyelmetlen embereknek 

ajánljuk, addig a rozmaring virágesszencia a valóságtól elrugaszkodott, 

tunyaságra, memóriakiesésre hajlamos egyének számára lehet hatásos. 

A rozmaring virágesszencia szintén hatásos lehet a túl nagy intellektuális 

igénybevétel következtében fellépő szellemi kimerültség esetén is. 

 

 

 

 

 



Rozmaring virágesszencia  

kulcsszavak 

alvás 

bántalmazás 

elválás 

gyógyulás 

intellektus 

jelenlét 

koncentráció 

lustaság 

memória 

öregedés 

öröm 

szívélyesség 

test 

testi jelenlét 

világosság 

vitaitás 

zavarodottság 



Rozsdás havasszépe 

Rhododendron ferrugineum 

(vörös) 

 
Rozsdás havasszépe virágesszencia 

Öröm, vigasz, derű 

 

„A hegyekben a rozsdás havasszépe növénykék, egymással szolidaritást vállalva, 

úgy csoportosulnak, mint havasi legelők csordái, világosan elhatárolt karámokban” 

(Jean Hannoteaux: Növénytitkok 1990) 

A rozsdás havasszépe erős, úttörő növényként „gyarmatosítja” a klasszikus 

növényzettől idegenkedő helyeket, lehetővé téve így bizonyos növények 

meghonosodását. Felavatja – a természetes úton, vagy mesterségesen – tönkretett, 

és a köves területeket. 



Nyár eleji gazdag virágzása, mely erőteljes kontrasztban áll a környező sziklákkal, a 

magas hegyek egyik legszebb látványát nyújtja. A tölcsér alakú rózsaszín, nyitott 

virágai megszépítik a száraz, kies, terméketlen környezetet.  

A virágok melegsége és izzása felelget a sziklás, kavicsos lejtők hidegségének, 

keménységének. Igen meglepő ez az egyből szembe ötlő ellentét, amely a rozsdás 

havasszépe ragyogó virágzása, és a virágoknak otthont adó lejtők szigorú, zord 

külseje között feszül. A rozsdás havasszépe fényt és melegséget hoz ebbe a steril, 

nyomasztó és zord környezetbe.  

A rozsdás havasszépe virágesszencia vígaszt, és derűt hoz azok számára, 

akiknek egy őket szorongató, nehéz környezetben kell élniük, vagy egy olyan 

sokkoló helyzetet kell átélniük, amely során a strukturáltság, szervezettség (főként 

gyermekeknél), vagy belső erő hiányának következtében átadják magukat a 

szomorúságnak és melankóliának. 

A rozsdás havasszépe virágesszencia építő, strukturáló jellegű. Segít azoknak, 

akiknek az életét felborították, megzavarták, szétzúzták. Segít, hogy újra talajt 

érezzenek a lábuk alatt, megoldják problémáikat, szembenézzenek a kihívásokkal. 

A csarab személyiséggel ellentétben a rozsdás havasszépét igénylő személyiség 

nem egocentrikussága, vagy az önmagával való túlzott foglalkozás miatt fordul 

magába, hanem azért, mert ereje fogytán van, és nem hisz az életében. Mivel nehéz 

környezettel szembesül, engedi, hogy a szomorúság és melankólia úrrá legyen rajta. 

A rozsdás havasszépe virágesszencia megkönnyíti az érzelmek felszabadítását, 

főleg azokét, amelyeket a mellkas területén halmoztunk fel, és amelyek a légzéssel 

kapcsolatosak. 

Azokhoz is szól, akik egyfajta – gyakran a halálhoz kapcsolható – sokkoló élményt 

éltek meg, és akik engedik, hogy szomorúság, melankólia, bánat legyen úrrá rajtuk.  

Ezt a virágesszenciát szintén ajánlhatjuk még azoknak, akik nagyon félnek a 

haláltól. 

A rozsdás havasszépe virágesszenciát olyan kisgyermekeknek is ajánlhatjuk, akik 

elhallgatott, ki nem mondott dolgokból kifolyólag érzelmi zavaroktól szenvednek, és 

görcsökkel járó légzési nehézségeik vannak. 

Szintén ajánlott még olyan idősebb gyermekeknek, akik magukban tartják 

szomorúságukat, és számukra nehézkes a kilégzés, vagy asztmatikus problémákkal 

küszködnek. 

Ehhez az esszenciához közvetlenül a légzőszervünket, a tüdőt társíthatjuk. Testi 

vonatkozásban a rozsdás havasszépe a megfázások által kiváltott gyulladásokat és 

– főként a városi környezetben élőket érintő – légszennyezés által eredményezett 

bizonyos légzési rendellenességeket hivatott orvosolni. 



Rozsdás havasszépe kulcsszavak 

bánat 

bátorság 

bizalom 

depresszió 

félelem 

feszültségek 

gyermekkor 

gyógyulás 

környezet 

melankólia 

öröm 

ritmus 

test 

uralkodás 

vigasz 



 

Sárga cickafark 

Achillea filipendulina 

(sárga) 

 

 

 

Sárga cickafark virágesszencia 

Nyitottság, védelem 

 

A sárga cickafark a közönséges (fehér és rózsaszín) cickafark rokona, amely 

kivonatát annak védelmet nyújtótulajdonságai miatt használjuk. Bár nem ugyanarról a 

fajról van szó, a sárga cickafark ugyanúgy nő, mint a közönséges cickafark, és 

ugyanolyan jellegzetes, védelmet sugárzó ernyővirágzattal rendelkezik. Kemény 



szárának csúcsán lapos, sátorszerű, apró, egymáshoz szorosan simuló sárga 

virágokból álló virágzat nő. 

Ez az esernyőforma a cickafark nemzetségbe tartozó növények elsődleges terápiás 

hatását, a védelmet, védelmezést szimbolizálja. 

A sárga cickafark kivonatot azok számára ajánlhatjuk, akik aktív társadalmi életet 

élnek, ebben a közegben kell kifejezniük magukat, fejleszteni személyiségüket, és 

emellett meg szeretnék őrizni egyéniségüket, érzékenységüket, fogékonyságukat. 

Segít abban, hogy érzékenységünknek hangot adhassunk, és ne kelljen félnünk 

attól, hogy a környezetünkből érkező negatív hatások kibillentsenek minket az 

egyensúlyi állapotunkból. 

A sárga cickafark virágesszencia olyan természetű embereknek is ajánlott, akik 

érzékenyek, kreatívak, művészi hajlammal rendelkeznek, gyakran sebezhetők, és 

szociálisan nehezen adnak hangot érzékenységüknek, fogékonyságuknak. 

Ezek az emberek félnek előtérbe kerülni, visszautasítanak mindenféle kapcsolatot, 

vagy nyilvános közegben történő megnyilvánulást, mivel attól tartanak, hogy ez 

kibillenti őket egyensúlyukból, és ez a tény frusztrálja őket. 

A sárga cickafark virágesszencia kiegyensúlyozott nyitottságot biztosít. Védelmet 

nyújtó tulajdonságainak köszönhetően lehetővé teszi számunkra, hogy úgy váljunk 

nyitottá mások felé, hogy közben hűségesek maradunk önmagunkhoz, és úgy 

érezzük, belső védelmet élvezünk. 

 

 



Sárga cickafarkfű kulcsszavak 

barátkozás 

bizonytalanság 

csoport 

érzékenység 

félelem 

idegesség 

kapcsolatok 

környezet 

kreativitás 

megosztás 

nyitottság 

önbizalom 

sebezhetőség 

védelem 

visszahúzódás 
 



 

 

A sorozat 31. részében a sarkantyúvirág, seprűzanót és a skarlát maszkvirág 

virágaival fogunk foglalkozni. 

 

Szeretettel kívánok minden jót! 

Ágnes 

 

 

 


