
 

 

 

 

 

 

Gyógyító virágok, virágesszenciák 

31. 

 

*** 

Sarkantyúvirág 

Seprűzanót 

Skarlát maszkvirág 



Sarkantyúvirág 

Tropaeolum majus 

(narancsos vörös) 

 

Sarkantyúvirág esszencia 

Vitalitás, ébredés 

 

Azt mondják, hogy a növény foszforsavtartalmának köszönhetően nyári meleg 

napokon szikrák pattannak ki a virág belsejéből. A melegséggel, fénnyel átitatott 

sarkantyúvirág szoros kapcsolatban áll a tűz elemmel.  

Ahogyan azt élénk színe és belső összetevői sugallják, a sarkantyúvirág képes arra, 

hogy a melegség híján lévő embereknek mind testi, mind lelki értelemben 

melegséget és segítséget nyújtson. 

A sarkantyúvirág esszencia melegséget és vitalitást biztosít mindazoknak, akik 

eltávolodtak saját érzelmeiktől, és az anyagcsere folyamatokhoz feltétlenül 

szükséges életerejüktől. 

Ezt az esszenciát abban az esetben is ajánlhatjuk, amikor az intellektus (értelmi 

képesség, értelem, ész) túl hangsúlyossá válik, és az egyén eltávolodik a hétköznapi 

élet gyakorlati oldalától. Mivel már többé nem támogatja az érzelmi élet és a testi 



cselekvés melegsége, az elme elvágja magát az életerőtől, és a fizikai testtel 

egyetemben elsorvad. 

Amikor életünk kizárólag az intellektusra, az elmére támaszkodik, és ez utóbbi 

elszigetelődik, elidegenedik a szív érzéseitől, és az akaratlagos cselekvésektől, ez 

általában a vitalitás hiányát fáradtságot, és számos testi problémára való hajlamot 

okozhat. Ilyenek például a kihűlések, meszesedés, agyhártya izgalom, 

immunrendszeri problémák, stb. 

A sarkantyúvirág virágesszenciáját a következőknek ajánlhatjuk: 

• Olyan intellektuális beállítottságú embereknek, akik a bal oldali – analitikus – 

agyféltekéjüket részesítik előnyben 

 

• Tanulóknak, tanároknak, kutatóknak, és mindazoknak, akiknek szakmájuk 

által intenzív intellektuális tevékenységnek vannak kitéve. 

 

• Időszakos energiakészlet – kimerüléskor, amikor egy kis energia feltöltésre 

van szükség, mint túlságosanmegterhelő intellektuális munka (vizsgaidőszak), 

vagy a fizikai testünkkel való kapcsolatvesztés során. 

 

• Minden olyan helyzetben, amikor a fizikai erőfeszítés szükségességét 

érezzük, azonban nem vagyunk képesek ezt véghez vinni 

 

A következő lelkiállapotok esetén történő alkalmazása szintén javasolt: 

• letargia 

• szűklátókörűség 

• mániákus állapotok 

A sarkantyúvirág esszencia megerősíti az idegrendszert, főként akkor, amikor a 

szemek, a látás meggyengül.  

Megerősíti a színek iránti érzékenységet, ezért a színterápiában (kromoterápia) is 

sikeresen alkalmazható. 

A sarkantyúvirág esszencia egy olyan energiakatalizátor, amely felébreszti, és 

fokozza életenergiánkat. Segít minket abban, hogy ráébredjünk fizikai energiánkra 

annak újra egyensúlyba hozásával és lelki életünkhöz való kapcsolásával. 

 

 

 

 



Sarkantyúvirág esszencia 

kulcsszavak 

barátkozás 

elme 

fáradtság 

intellektus 

letargia 

lustaság 

nyitottság 

regenerálódás 

tanulmányok és vizsgák 

test 

testi jelenlét 

vitalitás 

zavarodottság 



 

Seprűzanót 

Cytisus scoparius 

(sárga) 

 

 

Seprűzanót virágesszencia 

Motiváció, kitartás 

 

Az Ardennek és a Cévennek hegység szegény, parlagon hagyott, megműveletlen 

földjei tavasszal a kimerült, vitalitásukat vesztett talajokat regeneráló növény, a 

seprűzanót élénk, ragyogó, csillogó virágzásától tündökölnek.  

A seprűzanót virágai a remény és a bizalom fénylő üzenetét hordozzák 

magukban. 

A seprűzanót dús virágzásának szemlélése arra emlékeztet minket, hogy még 

mostoha környezetben, nehéz körülmények között is meg kell őriznünk kitartásunkat, 

reménységünket, és bizalmunkat. 

A seprűzanót virágesszenciának a legfontosabb tulajdonságai a motiváció, a 

hit, és a kitartás. Bolygónk zavaraival, bajaival szemben érzett pesszimizmus, 

elbátortalanodás, csüggedés, reménytelenség leküzdésére alkalmazhatjuk.  



A seprűzanót virágesszencia olyan pesszimista beállítottságú egyénekhez szól, 

akiket elszomorítanak, és elkedvetlenítenek a világ eseményei, és igen aggódnak 

saját személyes helyzetük miatt. Úgy érzik, mai világunk társadalmi, gazdasági, 

politikai és környezeti kihívásai meghaladják erejüket, és egy olyan értelmetlen 

csapás előszelét érzik, amelynek nincs semmiféle felsőbbrendű célja. 

Mivel érzékenyen reagálnak a médiára, mélyen megrendítik őket a tragikus 

eseményeket taglaló beszámolók. Nagy hatással vannak rájuk a 

„szerencsétlenségek prófétái”, akik rendszerint egy közeledő világvégéről jósolnak. 

Olyan embereknek ajánljuk a seprűzanót virágesszenciát, akik gyakran 

cinikusak, keserűek, depresszióra hajlamosak, és nem hajlandók elkötelezni 

magukat, sem cselekedni. Azt állítják, hogy személyes hozzájárulásuk, cselekedeteik 

nem lennének elégségesek a világ megváltásához. 

A seprűzanót virágesszencia lehetővé teszi, hogy az élet nehézségeit 

fejlődésünk, gyarapodásunk lehetőségeiként foghassuk fel. Állhatatosságot és 

kitartást hoz mindazoknak, akik állandóan akadályokba ütköznek, biztosítja számukra 

azt, hogy szakadatlanul a kezükben tartsák a gyeplőt, és ne csüggedjenek el, 

elkerülve így a reményvesztettség állapotát. 

A seprűzanót virágesszencia abban segít minket, hogy megfeleljünk jelen világunk 

kihívásainak, és úgy tekintsünk e próbatételekre, mint számunkra személyesfejlődési 

lehetőséget biztosító eseményekre. Arra ébreszt rá minket, hogy a kihívások csak 

abban az esetben hasznosak, ha megértjük azok mély értelmét. Segítségünkre van 

abban, hogy a nehézségek és a próbatételek során kitartsunk. 

 

 



Seprűzanót esszencia 

kulcsszavak 

bátorság 

bizalom 

depresszió 

fásultság 

kétség 

kitartás 

melankólia 

motiváció 

pesszimizmus 

rálátás 

szolidaritás 

természet 



 

Skarlát maszkvirág 

Mimulus cardinalis 

(vörös) 

 
 

Skarlát maszkvirág virágesszencia 

Intenzív érzelmek felszabadítása 

 

Mint minden maszkvirág, a ragyogó skarlátszínű maszkvirág is Észak – Amerikából 

származik. Színe, és száj alakú, horizontális felépítésű virágja által az erőteljes 

érzelmekkel való kapcsolatára utal, és a szintén ehhez a családhoz 

(scrophulariaceae) tartozó kerti oroszlánszájra emlékeztet minket. 

A különböző maszkvirág (mimulus) virágesszenciák különféle félelmeinket hivatottak 

kezelni. A skarlát maszkvirág virágesszencia egy olyan érzelmi katalizátor, amely 

a düh, és a frusztráció intenzív érzésétől való félelmeken történő felülemelkedésen 

segít.  



Ezek a félelmek általában a gyermekkorhoz köthetők, és gyakran elfojtjuk őket, 

amelyek azonban néha brutális, erőszakos, agresszív módon nyilvánulnak meg, 

törnek felszínre. Ezeknek az életenergiához szorosan kapcsolódó érzelmeknek a 

székhelyét testi szinten a napfonat (solar plexus) területén találhatjuk meg. 

A skarlát maszkvirág esszencia azoknak is ajánlható, akik elnyomják érzéseiket, 

érzelmeiket attól való félelmükben, hogy ezek düh, vagy indulat formájában 

mutatkoznak meg. Ezek az egyének elfojtják az ilyen jellegű kirobbanó érzelmeiket, 

indulataikat, mivel attól félnek, hogy elveszítik az önmaguk feletti uralmat, vagy attól 

tartanak, hogy társadalmi környezetük elutasítja, vagy nem helyesli ezeket az 

érzelmeket. 

Ezek az emberek gyakran görcsösek, idegesek, de féken tartják agresszív 

érzéseiket. Előfordul azonban, hogy időnként düh, vagy indulatkitörések formájában 

hirtelen és kontrollálhatatlanul előtörnek. 

A skarlát maszkvirág virágesszencia elősegíti a negatív érzelmek elfogadását 

és megértését. Segít szembenézni személyiségünk árnyoldalával, azaz segít az 

álarcunk – amit a külvilág számára magunkra öltünk -  mögé tekinteni. 

A skarlát maszkvirág esszenciája segít az interperszonális kapcsolatokban 

felmerülő hatalmi konfliktusok és kolerikus helyzetek megoldásában is.  

Ezt az esszenciát azoknak a szülőknek is ajánlhatjuk, akik nem képesek 

természetes tekintéllyel fellépni a gyermekeikkel szemben, és akik szenvednek ettől 

a tehetetlenségtől. 

Ez az autoritással, tekintéllyel kapcsolatos probléma általában saját 

gyermekkorukban gyökerezik, és olyan hatalmi iszonylatokat eredményez, 

amelyekben a dühkitörések vannak túlsúlyban. Mivel gyakran úgy érzik, hogy nem 

tisztelik őket eléggé, szeretnének jelenlétüknek hangot adni, szeretnék tekintélyüket 

nyomatékosítani, ezt azonban csak a düh és indulatkitörések által képesek véghez 

vinni. 

A skarlát maszkvirág esszenciát ajánlhatjuk olyan szakmai helyzetekben is, amikor 

nem a beosztásunknak megfelelően bánnak velünk, és létezésünket, jelenlétünket 

csak a dühünkkel vagyunk képesek kifejezésre juttatni. 

A skarlát maszkvirág esszencia fejleszti az önkifejezés és az önérvényesítés 

képességét. Felszabadítja a vitalitást az elfojtott ellenérzés, neheztelés, harag, 

negatív érzések hatása alól. Lehetővé teszi, hogy tudatosítsuk lelkünk árnyoldalait is, 

és visszataláljunk önmagunkhoz ezen egymással ellentétes jellemvonásaink 

összebékítésével. 

 

 



Skarlát maszkvirág esszencia 

kulcsszavak 

agresszivitás 

anya 

apa 

bátorság 

düh 

elfogadás 

elfojtás 

félelem 

feszültségek 

maszkulin oldal 

menekülés 

önérvényesítés 

szégyen 



A sorozat 32. részében a százszorszép, szemvidítófű, és a szívvirág virágaival 

fogunk foglalkozni. 
 

Szeretettel kívánok minden jót! 

Ágnes 

 

 

 


