
 

 

 

 

 

 

Gyógyító virágok, virágesszenciák 

33. 

 

*** 

Tök 

Turbánliliom 

Vadcseresznyefa 



Tök 

Cucurbita pepo 

 (sárga) 

 
 

Tök virágesszencia 

Harmonikus várandósság 

 

A növény jellegzetessége a termésében, és a hozzá kapcsolódó szimbolikus 

történetben rejlik. A tökön keresztül a természet nagylelkű bősége mutatkozik meg 

számunkra. 

A tök virágesszencia nagy értékű harmonizáló szer, amely egyensúlyt, vitalitást, 

érzékenységet, fogékonyságot teremt.  

A fogantatáshoz, s általánosságban mindenfajta terv megfoganásához 

kapcsolható. 



Az érzelmek egyensúlyba hozásával támogatja a várandós nőket terhességük kilenc 

hónapján át, fizikálisan, mentális, és érzelmi vonatkozásban egyaránt. 

A tök virágesszencia a fizikai feszültségeket megszünteti, és lehetővé teszi, hogy a 

várandósság erői kiteljesedhessenek. 

A tök virágesszenciát a görögdinnye virágesszenciával együtt alkalmazva 

lehetővé teszi, hogy a várandós nő elfogadja, és harmonikusan dolgozza fel ezt a 

gyönyörű, ám olykor megpróbáltatásokkal tűzdelt átmeneti időszakot. 

A tök virágesszencia egyensúlyba hozza és stimulálja a férfi és női kreatív 

energiákat. Hatását a szaporító nemi szervek és a szexualitás terén fejti ki.  

Megnöveli a női kreativitást, főként akkor, amikor ez utóbbit elnyomja a nehéz 

társadalmi és kulturális környezet.  

Általában a tök virágesszenciát akkor is ajánlhatjuk, amikor egy új projekt 

megszületése, megvalósítása nehezen konkretalizálódik. Ilyen esetben tanácsos 

étkezési paprika virágesszenciával együtt alkalmazni.  

A tök virágának esszenciája az érzelmi terület olyan kiváló szere, amely lehetővé 

teszi a frusztráció, és a düh átalakítását, megszüntetését. 

Éljük meg a teremtést, alkotást örömmel, harmóniában, és nagylelkűen! Ez a 

tök virágának üzenete. 

 

 

 



Tök virágesszencia 

kulcsszavak 

düh 

érzékenység 

feszültségek 

frusztráció 

kreativitás 

öröm 

szakmai karrier 

szexualitás 

terv  

test  

várandósság 

vitalitás 



Turbánliliom 

Lilium martagon 

(bíbor/rózsaszín) 

 

 

Turbánliliom virágesszencia 

Egyensúly, együttműködés 

 

A turbánliliom virágesszencia kvalitásai több szinten mutatkoznak meg. A növény 

jellegzetessége fontos utalásokkal szolgál eme tulajdonságaira. 

Az alkímiai hagyomány a turbánliliomot a Mars bolygóhoz társítja. A Mars bolygó 

által sugárzott energia egy maszkulin, cselekvő, de egyben harcos, és agresszív 

energia is. 

A turbánliliom a virágzásakor megjelenő, egyensúlyt hozó feminim energiával 

átváltoztatja ezt a maszkulin energiát.  



A turbánliliom esszencia elősegíti a személyek közötti kapcsolatokban az 

együttműködést, és a szolidaritást. 

Napjainkban az ember olyan társadalmi környezetben kénytelen létezni, ahol 

versengés, és agresszivitás dominál. Ezek olyan helyzetek, körülmények, ahol a férfi, 

maszkulin erők vannak túlsúlyban a meghallgatás, a másokra való odafigyelés, és az 

együttműködés kárára. 

A turbánliliom virágesszenciát azok számára is ajánlhatjuk, akik állandó küzdelmet 

vívnak, konfliktusban vannak környezetükkel. Ezek olyan agresszív, vagy túl erőteljes 

versenyszellemmel rendelkező, saját érdekeiket (vagy szűk környezetük érdekeit) 

védő emberek, akik kevéssé törődnek másokkal, vagy akik szakmai közegben 

túlságosan tekintélyelvűnek bizonyulnak. 

Erre a domináns magatartásra jellemző lehet még a mások iránt tanúsított 

érdeklődés, segítőkészség hiánya, vagy a túlzott maszkulin jelleg, túlzott férfiasság 

(a „macho” típus). 

A turbánliliom jellegzetes tulajdonságainak egyike a hosszú ideig a hagymában 

koncentrálódott vitális energia, amely kilőtt nyílként törekszik egyenesen felfelé, 

szökken szárba, hogy aztán egy színekben, és formákban igen gazdag virágzásban 

teljesedjen ki. 

A turbánliliom nehézkedő, lefelé hajló virágait vérvörös foltok tarkítják. A virág 

szaporítórendszere szabadon áll, jól látható, és lefelé törekszik. A tisztaság 

szimbólumaként emlegetett liliomot itt vörös foltok borítják. 

A turbánliliom virágának tulajdonsága rámutat a növény emberiszexualitásra 

gyakorolt hatására. Minden olyan, a nemi szerveket érintő elváltozást orvosol, 

amelyek szeretteink irányában érzett ellenérzéssel, rivalizálással, vagy agresszivitás 

érzésével járnak. 

A turbánliliom virágesszenciát ajánlhatjuk azoknak a nőknek, akiknek a 

szexualitással kapcsolatos (tudatos, vagy tudatalatti) félelmeik vannak. Egyensúlyba 

hozza, és harmonizálja a feminim, női energiát a változó kor, a klimax idején, vagy 

abban az esetben, ha a havi vérzés rendellenességeket mutat. 

A turbánliliom virágesszencia megkönnyíti a csoportmunkát, és segíti a kollektív 

sikerre, eredményekre való törekvést. 

Az egyensúly, az önzetlenség, és az együttműködés női energiáinak 

közvetítésével a turbánliliom virágesszencia szépséget, és finomságot visz az 

egyének cselekedeteibe, és gondolataiba. 

 

 



Turbánliliom virágesszencia 

kulcsszavak 

agresszivitás 

autoritás (tekintély) 

barátkozás 

csoport 

egoizmus 

együttműködés 

ellenérzés 

feminim, női oldal 

hatalom 

kapcsolatok 

maszkulin, férfi oldal 

önzetlenség 

szakmai karrier 

szépség 

szexualitás 

szolidaritás 

természet 

tolerancia 

versengés 



Vadcseresznyefa 

Prunus avium 

(fehér) 

 

 

Vadcseresznyefa virágesszencia 

Vidámság, jókedv 

 

A vadcseresznyefa virágesszencia stimulálja az életerőt, derűs, és optimista 

világképet közvetít.  

Ez az esszencia azoknak a rosszindulatú, morgós, kritikus természetű embereknek 

ajánlott, akik mindig bal lábbal kelnek, állandó jelleggel panaszkodnak, és mindig, 

mindenben hibát találnak. 

Általában olyan emberekről van szó, akik lelkük mélyén elhatározták, hogy ők 

sohasem lesznek boldogok, akik hagyják, hogy rossz hangulatuk csapdába csalja 

őket, akik képesek belesüppedni rosszkedvükbe. 



 

A vadcseresznyefa virágesszencia arra ébreszt rá minket, hogy hangulatunkat 

befolyásolhatjuk, ellenőrzésünk alatt tarthatjuk, és hogy ez utóbbi a mi jóakaratunk 

függvénye is.  

A vadcseresznyefa virágesszencia lehetővé teszi, hogy kitörjünk az általános, és 

kollektív rosszkedvből, mogorva, morgós hangulatból, amelyet legtöbbször csupán 

rutinból, vagy megszokásból táplálunk. 

Általánosságban a vadcseresznye virágesszencia olyan életszakaszok során 

ajánlott, amikor hangulatunk borongós, depressziós. Segít minket abban, hogy 

humorral, és a problémától való eltávolodással az élet jó oldalait nézzük. 

A vadcseresznyefa virágesszencia leglényegesebb tulajdonsága a vidámság, és 

a jó hangulat. Mivel derűt, és optimista életfelfogást kölcsönöz, ezért azokhoz szól, 

akik pesszimista lelkialkatúak, és akik csak a dolgok negatív oldalát látják meg.  

 

 

 

 

 



Vadcseresznyefa 

virágesszencia 

kulcsszavak 

 

bosszúság 

depresszió 

düh 

elfogadás 

elszakadás 

fiatalság 

gyengédség 

humor 

kimerültség 

lelkesedés 

melankólia 

öröm 

 



A sorozat 34. részében a vadmurok, vadszeder és a varádics virágaival fogunk 

foglalkozni. 
 

Szeretettel kívánok minden jót! 

Ágnes 

 

 

 

 

 

 


