
 

 

 

 

 

 

Gyógyító virágok, virágesszenciák 

35. 

 

*** 

Vérehulló fecskefű 

Vöröshagyma 

 



Vérehulló fecskefű  

Chelidolium majus 

(sárga) 

 

 

Vérehulló fecskefű virágesszencia 

Nyitottság 

 

A vérehulló fecskefű egy nagyon szerény, hideg, kékeszöld levélzetű (a víz elemhez 

kapcsolható), külsőleg törékeny, érzékeny alkatú és szerény virágzatú növény.  

Mivel nem túl „szociális” beállítottságú növény, nem találkozhatunk vele más 

növények társaságában. Jobban kedveli egy kő közelségét, vagy egy kis cserje 

árnyékát. 



Titokzatos, tartózkodó, és magába forduló jelleme úgy tűnik, szárába és gyökerébe 

rejti a fény és a meleg virágerőit, egy olyan növénytejet hozva létre, amely a gyökér 

fele haladva a sárgától a narancsvörös színig terjed. 

Közeli rokonával, az ugyanazon családhoz tartozó pipaccsal ellentétben, a vérehulló 

fecskefű külső megjelenésével nem fejezi ki üzenetét teljes mértékben. 

A vérehulló fecskefű állandóan rendelkezésre álló, mindig megújuló és uralt vitalitása 

ennek a színes és igen erős illatú folyékony nedvnek a jelenlétében mutatkozik meg. 

A vérehulló fecskefű virágesszencia megkönnyíti a kommunikációt, a párbeszédet, 

és az információk befogadását. Olyan személyeknek javasolt, akik gyakran a 

figyelem hiánya, vagy önfejűségük, makacsságuk következtében elzárkóznak 

környezetüktől, magukba fordulnak. 

A vérehulló fecskefű virágesszencia azoknak is ajánlható, akik nehezen dolgoznak 

fel információkat, és akik nem képesek mások meghallgatására.  

A vérehulló fecskefű esszencia hatását főként a gégefő központjában fejti ki. 

Legfontosabb jellegzetességét, az információátadásra irányuló képessége biztosítja. 

Mivel felszabadulttá teszi a beszédet, olyan személyek számára is ajánlhatjuk, 

akiknek nyilvánosan kell szerepelniük, nagyobb közönség előtt kell kifejezni magukat. 

Pld. énekesek, előadók, tanítók ….stb. 

Testi vonatkozásban a vérehulló fecskefű esszencia jó hatással lehet a torok – és 

hangszál problémákra. 

A vérehulló fecskefű esszencia a bosszúsággal, és keserűséggel kisért 

kommunikációs problémák kezelésére is alkalmas. 
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Vöröshagyma 

Allium cepa 

(zöld/fehér) 

 

Vöröshagyma virágesszencia 

Elengedés, az érzelmek felszabadítása 

 

Ha figyelmesen megnézzük a vöröshagymát, akkor megállapíthatjuk, hogy két pólus 

között egyensúlyoz.  

Föld alatti része egy magas víztartalmú hagymagyökér, a levegőben pedig légies, és 

fényes ernyővirágzatot bont. 

A hagymagyökér embrionális ereje egy erőteljes „kénfolyamat” során lendületesen 

felfelé tör, és vertikális irányban terjeszkedik. Ez a „kénfolyamat” felmelegíti és 

stimulálja a szervezetet.  

Fitoterápiás alkalmazása során a hagyma az anyagcserére hat, mivel serkenti az 

emésztési folyamatot, cseppfolyóssá tesz, és szabályozza a belső áramlásokat.  



Ez a „kénfolyamat megtalálható virágesszenciájának tulajdonságában is, amelyet 

olyan egyéneknek ajánlunk, akik bástyát építenek maguk köré, vagy 

kompenzációkat, kárpótlásokat keresnek, és akik nem hagyják érzelmeiket 

kifejezésre jutni. 

Esszenciájának hatása emlékeztet a növény jellegzetességére: igen érdekes 

megfelelést vehetünk észre a hagyma rétegei, és azok között az egymásra 

rétegeződő fájdalmak, és blokkoldások, zárlatok között, amelyeket bizonyos emberek 

a lelkük mélyén felhalmoznak. 

Amikor az ember sokkos élményt, érzelmi traumát, vagy egyszerűbben fogalmazva 

egy olyan tapasztalatot él át, amelyet nem bír lelkileg feldolgozni, akkor gyakran 

elméje segítségével olyan sorozatos kompenzációkhoz folyamodik, amelyek lehetővé 

teszik számára, hogy felülemelkedjen az eredeti esemény által kiváltott belső 

egyensúlytalanságon, vagy szenvedésen. 

Úgy juthatunk el a vöröshagyma belsejébe, ha lefejtjük róla a különböző 

hagymarétegeket.  

A vöröshagyma virágesszencia lehetővé teszi, hogy ugyanígy „lehántsuk” 

problémánk lényegéről a különböző pszichikai gátakat.  

A vöröshagyma virágesszenciát kiválóan alkalmazhatjuk pszichoterápiák, vagy 

elemző, analizáló ülések alkalmával. Megkönnyíti a magunkba nézést, főleg azok 

számára, akik elméjük segítségével egy igen ellenálló „önvédelmi rendszert” 

alakítottak ki. 

A vöröshagyma virágesszencia azokhoz is szól, akik múltjuk során valamiféle 

szexuális bántalmazást, kihasználást, függési helyzetet éltek meg, vagy akik igen 

zaklatott, alkoholhoz, vagy droghoz köthető közegbe kerültek – akár gyermekkorban, 

akár felnőttkorban élték meg ezt. 

A vöröshagyma virágesszencia abban is segít, hogy rétegről – rétegre kihámozzák 

felszínre hozzák ezt a többszintű egyensúlytalanságot.  

Ez a lépésről – lépésre történő felszínre hozás tükrözi azt az utat, amelyet a 

bántalmazást, zaklatást átélt személynek követnie kell annak érdekében, hogy újra 

békébe kerüljön önmagával.  

A vöröshagyma virágesszencia főként azoknak a nőknek ajánlott, akik múltjuk 

során rossz bánásmódban részesültek, és amelynek pszichoszomatikus kifejeződése 

olyan nőgyógyászati problémákban mutatkozik meg, mint a premenstruációs 

szindróma.  

Olyan nőkről van szó, akik ismétlődő visszaélések, és megaláztatások folytán 

elvesztették érzelmi egyensúlyukat, és akik havi vérzésüket „hisztérikus” módon élik 



meg. (tudtad azt, hogy a hisztérikus szó a latin uterus szóból ered, melynek 

jelentése: anyaméh?)  

A vöröshagyma virágesszencia tehát azoknak a nőknek ajánlható, akik szexuális, 

vagy családon belüli erőszak, bántalmazás, vagy igen erőteljes függés miatt 

menstruációs zavarokkal küszködnek.  

Azoknak a nőknek is ajánlott, akik a havi vérzésüket megelőző időszakban 

kedvetlenek, frusztráltak, kedélyállapotuk meglehetősen ingadozó, vagy úgy érzik, 

hogy meglehetősen könnyen elveszítik önuralmukat. 

A vöröshagyma virágesszencia megkönnyíti az elfojtott érzelmek felszínre 

kerülését, ugyanúgy, ahogy elősegíti a víztöbblet kiürülését is a szervezetünkből.  

„Megsirat” minket, mint ahogy erre maga a vöröshagyma növény tulajdonsága is utal. 

Kihajtja szervezetünkből a rezgések gyógyhatásának útjában álló méreganyagokat.  

A vöröshagyma virágesszencia felszínre hozza, felszabadítja a dühöt, és az 

elfojtott könnyeket, ezáltal lehetővé teszi az egyén számára, hogy érzelmileg is 

egyensúlyba kerülhessen. 

A vöröshagyma virágesszencia arra ösztönöz, hogy pozitívan álljunk az élethez. 

Segít abban, hogy elengedjünk dolgokat, és hozzásegít annak megértéséhez, hogy a 

szenvedéssel szemben a lélek valódi védelme nem az, amelyet elménkkel építünk 

fel, hanem az, amelyet belső Énünk biztosít számunkra. 

 

*** 

Itt fontos átadnom a saját tapasztalataimat, ami különösen akkor hasznos, ha Te is 

valamilyen terapeuta vagy, vagy a környezetedben találkozol hasonló helyzettel. 

Az évek során nagyon sok kapcsolatom volt olyan hölgyekkel, akik igen sokat 

szenvednek a menstruációval. A hosszas beszélgetések és feltárások során kivétel 

nélkül mindannyiszor kiderült, hogy Ő, vagy – elsősorban! – édesanyja, nagymamája 

szexuális zaklatásnak volt kitéve gyermekkorában.  

Érdekes összefüggések, amelyet a különböző területen végzett tanulmányaim 

egybehangzóan igazolnak. 

A gyermekkori szexuális zaklatás mély lelki nyomot hagy a lányokban, ami kihat 

későbbi családi életükre is. Ha viszonylag kiegyensúlyozott kapcsolatban él felnőtt 

korában, tudatalattija akkor is őrzi, eltárolja az emléket. Gyakori, hogy a tudatalatti a 

felnőttkori normális szexuális aktust is a gyermekkori zaklatás, megerőszakolás 

élményéhez kapcsolja. Ez abban az esetben is érvényes, ha egyébként nem gondol 

rá, vagy saját érdekében tudatalattija zárolja az emléket, azaz megfeledkezik róla. 



A Biologikából (Új Germán Medicina) tudjuk, hogy a születendő magzat (a gyermek 7 

éves koráig, olykor még tovább is) átveszi édesanyja lelki állapotát, legbensőbb 

érzéseit. Ez pedig azt eredményezi, hogy érzelmekben a fogantatása 

„megerőszakolás” révén történt akkor is, ha a valóságban ez nem így van. Ha 

lánygyermekről van szó, logikus tehát, hogy emlékei miatt felnőttkorában a 

különösen fájdalmas görcsökkel reagál a méhe menstruáció előtt. 

A vöröshagyma virágesszencia ilyenkor a legjobb választás, különösen akkor, ha egy 

terapeuta mindjárt „rétegenként lefejti a hagyma héját”.  

Tapasztalat, hogy a feltárás akkor is segít, ha a zaklatást nem közvetlenül, hanem 

közvetve, az édesanya, nagymama szenvedte el. A tudatalatti ugyanis elfogadja a 

feloldást, miszerint ez az „emlék” nem a sajátja. Ezt követően rendszerint beáll a 

menstruáció a „normális” mellékhatásokra. 

Mivel a férfiak ebben a tekintetben zárkózottabbak, azt még nem sikerült kideríteni, 

hogy milyen hatással van rájuk, ha édesanyjuk szexuális zaklatás áldozata volt 

gyermekkorában. Biztos vagyok azonban abban, hogy valamilyen módon a fiú 

szülöttek is magukban hurcolják ezt a szenvedést. 

 

 

  

 

 

 



Vöröshagyma virágesszencia 

kulcsszavak 

bántalmazás 

düh 

elengedés 

elfojtás 

feminim, női oldal 

függés 

hisztéria 

katalizátor 

környezet 

leblokkolás, blokkolódás 

szexualitás 

test 

trauma 

védelem 



A mai nappal együtt összesen 96 gyakran használt virágesszenciát vettünk át. A 

sorozat 36. részében rátérünk a Bach virágterápia 38 hagyományos 

virágesszenciájára. 

 

Szeretettel kívánok minden jót! 

Ágnes 

 

 

 


