
 

 

 

 

 

 

Gyógyító virágok, virágesszenciák 

32. 

 

*** 

Százszorszép 

Szemvidítófű 

Szívvirág  



Százszorszép 

Bellis perennis 

 (rózsaszínes/fehér/sárga) 

 
Százszorszép virágesszencia 

Ítélőképesség, perspektíva 

A százszorszépet az egység szimbólumaként értelmezhetjük. Fényes, napra 

emlékeztető központi virágtányérja, melyet sugárirányban számos kis fehér 

virágszirom vesz körül, jól tükrözi a kis növényke belső tulajdonságait. 

Ez a kicsi, de robosztus, szinte egész éven át virágzó növény állandóan az egység 

és teljesség üzenetére emlékeztet minket. Nekem külön azért is kedvencem ez a kis 

virág, mert szerényen megbúvik a fűben, csak a kis fejecskéje kandikál ki a világra. 

Ha véletlenül lenyírom a fűvel együtt, egy – két nap múlva újra hozza kis virágját. 

Igazi túlélő növény, ami bölcsességével fűnyírás után olyan rövid szárat növeszt, ami 

elfér a fűnyíró alatt is. A véletlenül levágott virágfej is tovább él, magot termel ott a 

fűben, és megsokszorozza önmagát. 

Milyen információkat hordoz magában ez a kedves kis virág, és hogyan hat 

ránk? 



Nézzük először az elmét: az intellektuális munka során az elme egyik legfontosabb 

tevékenysége az információk megosztása, elkülönítése, és csoportosítása annak 

érdekében, hogy jobban megérthessük, feldolgozhassuk őket. Ez az elkülönítés 

áldásos az analitikus (elemző) megértés folyamatához, de ha kizárólag az intellektust 

részesítjük előnyben, akkor megakadályozhatja a valódi intelligenciához feltétlenül 

szükséges globális és egységes látásmód kialakulását. 

A százszorszép virágesszencia a mezei margaréta esszenciához hasonlóan, 

hozzásegít az intellektuális megközelítés által biztosított sokféleség nézőpontja 

helyett a valóság átfogó, összefüggéseben történő megfigyelésének képességéhez. 

Ez a virágesszencia segít a különböző, és sokféle forrásból érkező információ 

szintetizálásában (magasabb szintű egységbe való rendezésében), 

összefoglalásában, és azok globális, egységesítő perspektívába történő 

beillesztésében. 

Az intuíció kifejeződésének elősegítésével egyensúlyba hozza a bal és a jobb 

oldali agyféltekéket. 

A százszorszépben rejlő szintetizáló és integrációs tulajdonságok egyre inkább 

szükségesek modern társadalmunk számára. Az ember egyre erőteljesebb 

szakosodásával, egy – egy szakterületre való specializálódásával inkább az elméjét, 

az intellektusát fejleszti, miközben az intuíciójának figyelembevételét elhanyagolja. A 

világot egyfajta materialista és analitikus látásmód segítségével próbálja megérteni 

ahelyett, hogy az életet egyfajta globális megközelítésből szemlélné. 

A százszorszép virágesszencia azokhoz szól, akik sok információt gyűjtenek, 

azonban nehezükre esik ezt az információhalmazt egy összefüggő, élő és teljes 

egységként kezelni. Lehetővé teszi, hogy elszigetelt, különálló elemekből kiszűrjük 

egy cselekedet, vagy tapasztalat leglényegesebb tartalmát. 

Manapság egyre többen járnak az un. ”spirituális úton”. Különböző gyógyító, teremtő 

technikákat sajátítanak el, rengeteg információt begyűjtenek, mégis sokan azt 

tapasztalják, hogy nem működnek a tanultak. Ők azok, akik a különböző 

információkat elkülönülten kezelik ahelyett, hogy megkeresnék az összefüggéseket. 

Ez az esszencia megtanítja velük, hogy minden összefügg mindennel.   

A százszorszép esszenciát ajánlhatjuk azoknak is, akiknek meg kell tervezniük 

valamit, vagy meg kell szervezniük valamilyen tevékenységet. Javasolhatjuk még 

tanulók, tanárok, írók, kutatók, és mindazok számára, akik mentális szervezettséget 

igénylő munkát végeznek. 

Mivel elősegíti az információk szintézisét (rendszeres egységbe foglalását), és a 

gondolatok egységét, a százszorszép esszencia a megélt dolgok átfogó megértése 

által fejleszti az ítélőképességet, és segít abban, hogy rálátásunk legyen a dolgokra, 

és egységes képet kaphassunk a világról. 



Százszorszép esszencia 

kulcsszavak 

bölcsesség 

csoport 

éleslátás 

elme 

gyógyulás 

inspiráció 

intellektus 

intuíció 

ítélőképesség 

koncentráció 

rálátás 

szakmai karrier 

szintézis 

tanulmányok és vizsgák 

terapeuta 

terv 

világosság 



Szemvidítófű 

Euphrasia officinale 

(lila/sárga) 

 

Szemvidítófű virágesszencia 

Megértés, intuíció 

 

Méretének szerénysége ellenére a szemvidítófüvet könnyen felismerhetjük 

elsősorban a hegyvidéki mezőkön. Virága kellemes látványt nyújtó, komplementer 

(egymást fehérre kiegészítő) színekben pompázó lágy lángnyelvhez hasonlítható. 

Megjelenése, és színei által leginkább egy szemhez hasonlítható. terápiás 

alkalmazása is ezt az analógiát erősíti. Tudományos neve a görög mitológiából 

származik, Euphrosine az egyik gráciaként a szépség, kellem, vidámság 

megtestesítője. Népies nevei: vigasztalófű, szemfű. 



A szemvidítófű virágesszencia a látásra hat, azonban a fizikai (testi) szinttől eltérő 

módon. Segít a minket körülvevő emberek egyszerű fizikai megjelenésükön, 

külsejükön túl történő „meglátásban”, és megértésében. 

A szemvidítófű virágesszenciát elsősorban terapeutáknak, és mindazoknak 

ajánljuk, akiknek szakmájukból kifolyólag az emberek belső dimenzióira kell irányítani 

a figyelmüket. 

Kifejleszti a terapeutában azt a képességet, hogy a páciens állapotát, és energetikai 

valóságát a kizárólagos érzékszervi megközelítésen túlmenően meglássa, érzékelje. 

A szemvidítófű egy olyan virágesszencia, amelyet azok számára is ajánlhatunk, akik 

figyelmetlenségből, vagy érdektelenségből kevéssé figyelnek a környezetükre, és 

másokra. 

Azok számára is ajánlott, akik megelégednek egyfajta felületes érzékeléssel, 

meglátással, akik kizárólag a külső jegyek alapján ítélnek. 

A szemvidítófű virágesszencia rálátást, és perspektívát biztosít minden olyan 

helyzetben, amely némi eltávolodást igényel részünkről ahhoz, hogy ez által 

közelebb kerüljünk a másik ember valódi lényegéhez. 

A neves Paracelsus (1493 – 1541), akit nem csak a fizikailag érzékelhető tünetek és 

kórok érdekelték, hanem a teljes ember, minden lelki és szellemi indíttatásával 

együtt, állítólag a növény virágának alakjából következtette ki a szemre gyakorolt 

jótékony hatását.  Az ókori görögök úgy vélték, hogy a növény nemcsak a szemre 

van jó hatással, hanem az őt szeretettel használó személy boldog és jókedvű is lesz 

tőle. 

Érdekességként megemlítem, hogy a szemvidítófű minden névváltozata csak a 
pozitív tulajdonságait emeli ki, pedig valójában félparazita, ugyanis más növények 
gyökeréből szerzett tápanyagokból él. 

A népies nevén vigasztalófűként is emlegetett orvosi szemvidítófű  virágesszenciája, 
- akárcsak a főzete - , gyógyír például árpa vagy szemgyulladás esetén is. A fáradt 
szemek pihentetésére, megnyugtatására külsőleg borogatást tehetünk. 

  



Szemvidítófű virágesszencia 

kulcsszavak 

éleslátás 

figyelem 

intuíció 

ítélet 

ítélőképesség 

odafigyelés, meghallgatás 

rálátás 

terapeuta 

 



Szívvirág 

Dicentra spectabilis 

(rózsaszín) 

 

Szívvirág virágesszencia 

Felétlen szeretet 

 

A szívvirág szív alakú virágai önmagukért beszélnek! Valójába a szívvirág esszencia 

a „szív dolgait” hivatott egyensúlyba hozni, harmonizálni, különös tekintettel az 

érzelmi fájdalmakkal járó és a ragaszkodással kapcsolatos esetekre. 

A szívvirág esszencia azoknak ajánlott, akik egy olyan, számukra kedves 

személytől történő fájdalmas elváláson vannak túl, akihez érzelmileg nagymértékben 

kötődtek. 

A tisztánlátás és az elengedés képességét biztosítja azok számára, akik túl 

erőteljesen azonosulnak a szeretett személlyel, vagy túl birtoklóan lépnek fel vele 

szemben. 



Ezt az elixírt szerelmi szakítások esetén is ajánlhatjuk, főként fiatalok számára, a 

szerelem megtapasztalásának kezdeti időszakaiban. 

A szívvirág esszencia intenzív, szívet szorongató érzéseket szabadít fel. Az olyan, 

lelkileg még nem teljesen feldolgozott helyzetekre is gyógyír, amikor úgy érezzük, 

összetörték a szívünket. Ez az esszencia segít megtalálni a szív békéjét. 

A szívvirág esszencia sikeresen alkalmazható olyan jelenlegi kapcsolatokban, 

amelyekben aggasztóan erős kötődés van kialakulóban. 

Alkalmazása olyan párkapcsolatokban is ajánlatos lehet, amelyekben a pár egyik 

tagja nem eléggé önálló, amikor érzelmileg túlságosan is függ a másik érzelmeitől, és 

iránta tanúsított figyelmének mértékétől. Az ilyen jellegű túlzott érzelmi függés 

gyakran arra készteti a társat, hogy kissé hátráljon, mivel úgy érzi, hogy nincs elég 

szabadság a birtokában. 

A szívvirág és a mezei katáng a szerelmi kapcsolat egyensúlytalanságát hivatottak 

orvosolni. Azonban míg a mezei katáng az olyan birtokló egyéneken segít, akik 

gyakran panaszkodnak, és mindig másoktól várják a boldogságot, addig a szívvirág 

inkább azok számára ajánlott, akik egy másik ember „érzelmi vonzáskörzetében” 

élnek, és nem elég önállóak. 

Ha a szívvirág esszenciát állatokon alkalmazzuk, akkor segít a gazdáik iránt túl 

erős ragaszkodást mutató állatok kezelésében, annak érdekében, hogy 

megszüntessük ezt a túlzott ragaszkodást. 

A szívvirág, és a cseregalagonya esszenciákat egyaránt alkalmazhatjuk 

elváláshoz köthető, mély fájdalom kezelésére, és keverve használhatjuk őket, ha egy 

veszteség megtapasztalásából tanulságokat szeretnénk levonni.  

A cseregalagonya ezen kívül igen jelentős tisztító hatással is rendelkezik.  

Azonban míg a szívvirág különösen szakítások esetén, a galagonya inkább gyász 

esetére ajánlott, amikor egy szeretett lény elvesztésén vagyunk túl, vagy egy vetélés, 

abortusz során veszítettük el a gyermekünket. 

A szívvirág és a kerti borágó virágesszenciák a bánat enyhítésére alkalmazhatók, 

és gyakran használjuk őket keverékként. A kerti borágó esszencia akkor szükséges a 

szívvirág mellé, ha reményvesztett, elcsüggedt embernek szeretnénk vele segíteni. 

Érzelmi kötődéseink, ragaszkodásaink elengedésével, a szívvirág esszencia 

megtanít minket arra, hogy szabadságuk tiszteletben tartásával szeressünk másokat.  

 

Rávezet minket arra, hogy a valódi szeretet feltételek nélküli. 

 



Szívvirág virágesszencia 

kulcsszavak 

állatok 

autonómia 

bánat 

birtoklás 

elengedés 

elhagyatottság 

elszakadás 

elválás 

féltékenység 

fiatalság 

függés 

halál 

kapcsolatok 

magány 

ragaszkodás 

részvét 

szabadság 

szeretet 

szív 



A sorozat 33. részében a tök, a turbánliliom, és a vadcseresznye virágaival fogunk 

foglalkozni. 
 

Szeretettel kívánok minden jót! 

Ágnes 

 

 

 

 

 

 


