
 

 

 

 

 

 

Gyógyító virágok, virágesszenciák 

34. 

 

*** 

Vadmurok 

Vadszeder 

Varádics 



Vadmurok 

Daucus carota 

 (fehér, bíbor) 

 

 

Vadmurok virágesszencia 

Világosság, érzékenység 

 

 

Ha van kiskerted, valószínűleg találkoztál már – főleg régebben, amikor a 

vetőmagokat még nem csávázták – a sárgarépa sorokban vadmurokkal. Levele 

szinte megtévesztésig hasonlít a sárgarépára, de a gyökerét nem szabad megenni. 

Ezzel szemben a vadmurok virágának esszenciája fontos üzenetet tartogat 

számunkra. 



A vadmurok igen gazdag a minden növényben jelen lévő karotinban, amely jelentős 

szerepet játszik a növény által történő fényenergia felszívásában, eljuttatván azt 

egészen a gyökerekig. 

Az emberi szervezetbe a karotin A – vitaminná alakul, és szemünkben található meg 

igen nagy mennyiségben. 

A vadmurok virágesszencia az érzékszervekre van hatással, főként a szemre, a 

látásra hat.  

A látásért felelős szervünk, a szemünk, arra szolgál, hogy érzékeljük a minket 

körülvevő dolgok „felszínét”, lehetővé téve számunkra, hogy egyszerre számos 

tárgyat érzékeljünk.  

Mindamellett az a látás, amit a szemünknek tulajdonítunk nem képes arra, hogy 

a dolgok mélyére lássunk. 

Annak érdekében, hogy a különböző tárgyakat egymással kapcsolatba tudjuk hozni, 

egy gondolati műveletsort kell közbe iktatnunk. Ha ez utóbbit egyfajta érzelmi 

egyensúlyzavar, személyes projekciók (kivetítések), vagy a valóságtól való 

elrugaszkodás uralja, akkor a látás károsodik, még testi szinten is.  

A látással való érzékelés magyarázatára néhány mondat erejéig ki kell térjek. 

Nem kell feltétlenül nagy károsodásra gondolni, bár kétségtelen, hogy az évek során 

a lelki beállítottság következményeként valóban észrevehetően is romlik a látás.  

Talán érthetőbb a magyarázat, ha arra gondolsz, hogy bármit nézel, és a látásod 

tárgyát analizálod, senki más nem képes ugyanazt, ugyanúgy látni, még akkor sem, 

ha ugyanabban az időben melletted áll. Ha valaki érzelmileg teljes egyensúlyban 

van, minden amit lát, másként érzékel, mint az, aki akár csak egy icipicit is kibillen az 

egyensúlyból. 

A szem szerkezete által a látás szoros összefüggésben van az egyensúly, és a 
mozgás fogalmaival. A két szem által érzékelt két látótér összetartásában nagy 
szerepet játszik a minden látási folyamat részét képező egyensúly és mozgás. 
 
Az egyén akaratlagos tevékenységéhez kötődő mozgás és egyensúly aktualizálja a 
vizuális tapasztalást, és ezzel az embert a külső valósághoz kapcsolja.  
A szemek önmagukban még nem képesek a világról teljes képet nyújtani, csak akkor 
alakul ki a teljes valóságunk az agyunkban, amikor az akarat a szemizmok 
segítségével beleavatkozik a látási folyamatba. 
 

A kis kitérő után térjünk vissza a vadmurokra. 

A vadmurok virágesszencia elősegíti a belső érzékenység, fogékonyság 

kiteljesedését, és azok számára kínál gyógyírt, akik nem hajlandók a tapintható világ 



látszata mögötti valóságot meglátni, és akik nem fogadják el, hogy látómezejük 

kiszélesítésére van szükség. 

A vadmurok virágesszencia megkönnyíti a belső látáshoz kapcsolódó lelki, 

pszichikai képességek kiteljesedését, kinyílását.  

Egyszerűbben szólva hozzásegít ahhoz az állapothoz, amit az Önismereti 
tréningünkön gyakorolhattál (ha azok közé tartozol, akik már részt vettek rajta), 
miszerint már természetesen magadénak érzed azt a látásmódot, amit úgy 
jellemezhetnénk, hogy „látom, mert hiszem” azzal ellentétben, amit mai világunkban 
legtöbben megélnek: „hiszem, ha látom”. Feljebb írtam, hogy az akarat a szemizmok 
segítségével beleavatkozik a látási folyamatba. Tehát egyedül azon múlik minden, 
hogy mit akarunk látni. 
  

A vadmurok virágesszencia segít egyensúlyunk megőrzésében, és a realitások 

talaján történő megmaradásban, főként az érzékfeletti képességek kibontakozásának 

időszakában. Valójában a tisztánlátás képességének felébredése, amikor azt érzelmi 

sérülékenység kíséri, látási zavarokat okozhat. 

A vadmurok esszenciát azoknak is ajánljuk, akik túlságosan is az értelmük, vagy 

ellenkezőleg, az érzelmeik foglyai, és akik nem rendelkeznek megfelelő képességgel 

ahhoz, hogy világosan lássák az életüket. 

A vadmurok esszencia megnyugtatja az elmét, amikor az túlságosan is domináns 

szerepre tör. Ez főként az intellektuális beállítottságúaknál szokott előfordulni.  

A vadmurok virágesszencia az útkeresőknek, kételkedőknek belső világosság 

forrása lehet, és azok számára is áldásos hatású lehet, akik intuitív képességeik 

felébredésével elvesztik a kapcsolatot a valósággal, realitással.  

A vadmurok esszencia hatásos mindazok számára, akik külső és belső látásukat – 

amely elhozza a lélek valódi tisztánlátását – egyaránt élesíteni akarják.  

A vadmurok virágesszencia ajánlható azok számára, akiknek csapongó 

gondolataik vannak, vagy zavaros lelki mintával rendelkeznek, és akik döntéseiket 

nehezen hozzák meg.  

 A vadmurok virágesszenciának pozitív hatása van a tobozmirigyre, megnyitja a 

korona – csakrát, segít a gondolatok lecsillapításában. fejleszti a belső látást, és a 

telepatikus készséget, megteremti az egyensúlyt a fizikai és szellemi világ között, 

ezáltal segíti a tisztánlátást. 

 

 

 



Vadmurok virágesszencia 

kulcsszavak 

éleslátás 

elme 

érzékenység 

figyelem 

intellektus 

intuíció 

ítélet 

ítélőképesség 

rálátás 

spiritualitás 

test 

világosság 

zavarodottság 



Vadszeder 

Rubus fructicosus 

(fehér/rózsaszín) 

 

Vadszeder virágesszencia 

Megvalósulás, elkötelezettség 

 

Ennek az erőteljes gyökeret eresztő, dús, és pompás virágzású cserjének a buja 

növekedése tükrözi számunkra virágesszenciájának tulajdonságát.  

Valójában ez a növekedés, fejlődés a gondolat teremtő erejében gyökerezik: azzá 

válunk, amit gondolunk. Ha a gondolat teremtő erejét nem uraljuk, akkor a zavaros, 

és ködös élet kifejeződéseként létrejött ellentmondásos gondolatok nehezen jutnak el 

a konkrét megvalósulásig. 

A vadszeder virágesszencia abban segít, hogy még inkább tudatában legyünk 

gondolataink teremtő erejének, és annak, hogy ezek milyen módon alakítják a 

valóságunkat.  



Mivel elősegíti az elme és a lélek világosságát, valamint az őszinteséget, ez az 

esszencia lehetővé teszi elménk legelvontabb szintjeinek, annak legkonkrétabb 

oldalaival való összehangolását. 

A vadszeder virágesszencia az elme kiváló harmonizáló szere, amely lehetővé 

teszi a tétlenség, és a cselekvésképtelenség leküzdését. 

A túl absztrakt, és zavaros ötletekhez az akarat erejét társítja. Akkor ajánljuk, amikor 

gondolataink álmok, és fantazmagóriák börtönében sínylődnek, és elrugaszkodtak a 

konkrét valóságtól. 

A vadszeder esszencia olyan személyek számára áldásos, akik ötleteiket nehezen 

váltják valóra a gyakorlatban, nehezen hoznak meg döntéseket, és képtelennek érzik 

magukat a kezdeményezésre. Ezt a fajta tétlenséget gyakran az életerő 

megcsappanása kiséri. 

A vadszeder virágesszencia azokhoz is szól, akik hajlamosak kritizálni, ítélni, vagy 

érvelni anélkül, hogy következetesen cselekednének. Olyan bizonytalansági 

helyzetekre ajánlott, amikor „kerülgetjük a forró kását”, de nem merünk belevágni a 

dolgokba.  

Aki ilyen helyzetet él meg, túlságosan is kritikusnak, vagy negatívnak tűnhet a 

környezetével szemben, mivel frusztrálja a tudat, hogy nem mer lépni, vagy nehezen 

szánja rá magát a cselekvésre. 

A vadszeder virágesszenciát nem szabad összekeverni a borsmenta 

virágesszenciájával, amely azoknak ajánlott, akik nagy agyi megterheléssel járó 

szellemi tevékenység következtében (intellektuális típusok) kialakult mentális 

kimerültség letargikus állapotában vannak. Frissítő, felrázó, felébresztő 

tulajdonságaival a borsmenta virágesszencia mentális világosságot biztosít, és 

elősegíti a szellemi frissességet.  

A vadszeder virágesszencia azonban lehetővé teszi az elme kitisztulását, és az 

ötletekhez, gondolatokhoz az akarat erejét társítja, elősegítve ezzel a tervek konkrét 

megvalósulását. 

A vadszeder virágesszenciát gyakran meditációs, vizualizációs, éber álom technikák 

gyakorlataival együtt alkalmazzák.  

Lehetővé teszi „Felettes Énünk” számára, hogy gondolataink és tetteink által 

közvetlenebbül kifejeződhessen. A vadszeder virágesszencia elősegíti, hogy 

könnyebben és aktívabban mutatkozzanak meg lehetőségeink, képességeink.  

Így elősegíti rejtett képességeink fejlesztését. 

 

 



Vadszeder virágesszencia kulcsszavak 

akarat 

barátkozás 

cselekvés 

elhatározás 

ellenállás 

elme 

frusztráció 

katalizátor 

kreativitás 

leblokkolás 

lelkesedés 

letargia 

motiváció 

szakmai karrier 

terv 

tétlenség 

világosság 

zűrzavar 



Varádics 

Tanacetum vulgare 

(sárga) 

 

Varádics virágesszencia 

Határozottság, elhatározás 

 

A varádics serkentő tulajdonságait virágesszenciája is hordozza. A varádics 

virágesszencia cselekvésre buzdít. 

Azoknak a határozatlan, lassú, közönyös személyiségeknek ajánlhatjuk, akik vagy  a 

kockáztatástól, vagy a nyugalmuk elvesztésétől való félelmükben nem akarják 

elkötelezni magukat, nem akarnak előrehaladni, akik mindig mindent későbbre 

halogatnak. 

Azok számára ajánlott, akik ha változásokkal, váratlan dolgokkal, vagy külső 

kényszerítő erőkkel találják magukat szemben, hajlamosak magukba fordulni, és 

passzivitásba süppedni. 



A varádics virágesszencia segít a letargián, határozatlanságon, maradiságon, 

fejlődésellenességen, a visszahúzódásra való hajlamon történő felülemelkedésen, 

főként abban az esetben, amikor ez a fajta viselkedési mód egyfajta érzelmi zűrzavar 

megnyilvánulása. 

A varádics virágesszencia azok számára is ajánlható, akik motiváció, vagy 

elszántság hiánya miatt nem képesek befejezni azt, amit elkezdtek, vagy akik 

elmenekülnek kötelességeik elől, főként akkor, amikor döntéseket kellene hozniuk. 

Alkalmazása azok számára is áldásos, akik úgy érzik, nem motiválja őket a 

munkájuk, és/vagy akik nem képesek a szakmai kötelezettségeiknek eleget tenni. 

A varádics virágesszenciához kapcsolható jellemek egykedvűek, ténfergők, néha 

még lustának is tűnhetnek. A külső hatások hidegen hagyják, egykedvűen, 

közönyösen fogadják azokat.  

Az élet minden feszültségével, vagy kényszerhelyzetével szemben hajlamosak 

magukba fordulni, és minden fizikai tevékenységet megszüntetni. Ezek az emberek 

általában olyan hétalvók, akik kedvelik a tétlenséget, és akik nagy engedményekre, 

kompromisszumokra képesek békéjük megőrzése érdekében.  

Az energia irányításának, kezelésének ez a módja gyakran egy gyermekkorban átélt, 

dühvel, és bosszúsággal kisért olyan érzelmi családi traumához társítható, amelynek 

következtében önmagukba zárkóztak. Mivel lemondtak a küzdelemről egy esetleges 

újabb érzelmi megrázkódtatás elkerülésének érdekében, érzelmeik, és érzéseik 

elfojtásával egyfajta menekülési stratégiát fejlesztettek ki magukban. 

A varádics virágesszencia cselekvésre buzdít a motiváció, spontaneitás, és az 

eltökéltség erényeinek erősítésével. 

 

 



Varádics virágesszencia 

kulcsszavak 

akarat 

autonómia 

cselekvés 

döntés 

elfojtás 

ellenállás 

fásultság 

katalizátor 

lassúság 

letargia 

lustaság 

motiváció 

ritmus 

szakmai karrier 

tétlenség 

trauma 

változás 



 
A sorozat 35. részében a vérehulló fecskefű, és a vöröshagyma virágaival fogunk 

foglalkozni. Ezzel végére érünk majd a 96 modern virágesszencia ismereteinek, majd 

ezt követően a 36. részben rátérünk majd Dr.Bach 38 virágesszenciájára. 

 

Szeretettel kívánok minden jót! 

Ágnes 

 

 
 

 

 

 


