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Gyepűrózsa (Wild rose) 

Rosa Canina 

 
Motiváció, vitalitás 

A gyepűrózsa esszenciája a lelkesedés felkeltésére ajánlott. Meghozza a kedvet az életben való aktív 

részvételhez. A fásultság, érdektelenség, beletörődés, vagy teljes lemondás ellen ajánlott. 

A teljes passzivitás helyzeteire ajánljuk, amikor semmi reményünk, vagy már a teljes 

reményvesztettség lett úrrá rajtunk. Segít kilábalni a hosszan elhúzódó pszichoszomatikus 

betegségekből. 

Azoknak is ajánlható, akik krónikus betegségben szenvednek, akik már mindenbe beletörődtek, és 

feladták a küzdelmet. 

A gyepűrózsa a vállalkozókedv és az élet iránti érdeklődés szere is. Segít kifelé fordulni, 

érdeklődőbbé, nyitottabbá, vállalkozókedvűvé, kezdeményezővé tesz. Legyőzi az egykedvűséget, a 

szellemi tompaságot, és a lemondást.  

Az eszencia erősíti a feltétlen odaadást, segít eljutni az önfeladástól az életbe vetett hiten át egészen 

sorsunk kézbevételéig. Megerősíti az önrendelkezés erejét, új életerővel tölt el, amellyel képesek 

lehetünk még a veszteségek ellenére is felszabadítani kreativitásunkat. 

Amikor a változás érdekében tett lépéseink meghozzák a várva várt eredményt, akkor a negatív 

állapotból kikerülve újra erősnek, energikusnak érezhetjük magunkat. 

Azoknak lehet hasznos segítség, akik automatikusan teszik a dolgaikat, sodródnak a 
hétköznapokban, apatikus állapotban vannak. Segítségével megragadja az irányítást, tesz azért, hogy 
sorsa jobbra forduljon. Ha nincs megelégedve helyzetével, akkor kezdeményezi annak 
megváltoztatását. 

Rezignáltságra, fásult állapotokra is ajánljuk.  
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Gyertyán (Hornbeam) 

Carpinus betulus 

 
Vitalitás, szellemi frissesség, rugalmasság 

 A gyertyán esszenciája hasznos az erő és vitalitás visszaszerzésére. Segít a múló testi – lelki 

fáradtság, kimerültség, energiahiánykövetkeztében fellépő érdektelenség és a mindennapi élet 

monoton rutin elleni küzdelemben. 

A látszólag indokolatlan kimerültség ellen ajánlott, és abban az esetben is áldásos hatással 

rendelkezik, amikor képtelenek vagyunk megbirkózni mindennapi feladatainkkal.  

Alkalmazása eredményes lehet olyan hosszúra nyúló lábadozás idején, amikor nincs kedvünk 

visszatérni az életünkbe, vagy a munkánkhoz. 

A gyertyán a mindennapi életben való boldogulás szere. A kudarctól való félelem ellen is hat, 

serkenti az egészséges teljesítési vágyat, vállalkozókedvet és önbizalmat ad. Megakadályozza, hogy 

az ember a túlhajszoltság érzése miatt betegségbe meneküljön. 

Olyanoknak is ajánlott, akik halogatják dolgaikat. Hiányzik a lendület és a motiváció, ami beindítsa 

őket. Úgy érzik, hogy ha majd lelkileg, meg testileg megerősödnek, akkor majd tesznek valamit. 

A gyertyán eszenciája segíti a változtatást, a helyes önértékelést, a kellemetlen unalmas feladatok 

elvégzését. 
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Jerikói lonc (Honeysuskle) 

Lonicera caprifolium 

 
Cselekvés a jelenben 

A jerikói lonc esszenciája támogat minket abban, hogy a jelenben, az „itt és most”-ban éljünk. Azoknak 

ajánljuk, akik a múltban lő, nosztalgikus alkatok.  

Mivel ők az emlékeikbe merülnek, gyakran visszavágynak a múltba, amelyet hajlamosak 

megszépíteni, és az általuk megélt dolgok kiszínezésével menekülnek a jelen elől. 

A jerikói lonc esszenciája felébreszti a jelen és a valóság iránti érdeklődést, elhalványítja a feltörő 

emlékeket. Segítséget nyújthat honvágy, nosztalgikus ábrándozás esetén is. 

A jerikói lonc esszenciája az alábbi esetekben javasolt: 

• Kóros nosztalgiázás, ábrándozás, hajlamos az élet dolgainak elhanyagolására 

• A múltba vágyódik, nem érdeklődik a jelen történései iránt, a múlt felértékelődik számára, 
nehezen fogadja el az új dolgokat. 

• Honvágy gyötri, vágyódik megszokott helyek, események, személyek után, gyakran bánatos 
és szomorú. 

 

 

“Az ember úgy találja meg igazán az életét, ha elengedi azt, amiről azt gondolja, hogy az 

életének szólnia kellene, és hagyja, hogy az élet megmutassa neki, hogy mi is valójában. 

Ez nem könnyű feladat, de lehetséges.” – Zach LeBeau 
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Kékgyökér ( Cerato) 

Ceratostigma villmottiana 

 
Önmagunkba vetett bizalom, intuíció 

A kékgyökér esszencia a velünk született tudás felismerését teszi lehetővé.  

Azok számára ajánlott, akik kételkednek képességeikben, akik nem bíznak az intuíciójukban, akik 

akaratgyengék, vagy nincs elég bátorságuk saját meggyőződéseikhez. 

Közülük kerülnek ki a hűséges követők. Gyakori, hogy gyermekkorukban környezetük elutasítja őket, 

könnyen megtéveszthetők, állandóan kérdéseket tesznek fel, és hajlamosak az őket körülvevők 

utánzására, követésére. 

A kékgyökér esszenciája tökéletes gyógyír a bizonytalanságra. Javítja a „belső hanggal” való 

kapcsolatot, erősíti a saját véleménybe vetett hitet, ezáltal képessé teszi az embert arra, hogy úgy 

cselekedjen, ahogy akar. Javítja a „jó” és „rossz”, a „helyes” és „helytelen” közötti különbségtétel 

képességét. Hatására csendes önbizalom, döntőképesség jellemző, melyek segítségével megtalálja 

igazi útját. Belső útmutatásait követi, önállóan dönt. 
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Keserű tárnics (Gentian) 

Gentiana amarella 

 
Hit, bátorság, kitartás 

Bátorságot és felelősségtudatot biztosít az élet minden helyzetéhez. A kétség, a szkeptikusság, 

szomorúság, hitvesztés leküzdésére ajánlott. A fejlődés stagnálását kisérő elkeseredettség, a 

kudarcot elősegítő negatív hozzáállás ellenszere.  

Melankóliára, szomorúságra, és az ismert eredetű depresszióra hajlamos egyéneknek ajánlhatjuk. 

A tárnics eszencia reményt, bátorságot és állhatatosságot ad, erősíti az akaratot, növeli a 
céltudatosságot. Általa optimistán láthatjuk a világot, kitartóvá tesz és a napi feladatok is könnyen 
végrehajtóvá válnak. A sikertelenséget és a kudarcot próbatételnek, a tanulás lehetőségeinek 
tekinthetjük vele, az akadályok felmerülésekor sem adjuk fel, újra és újra próbálkozunk. segít, hogy 
könnyen alkalmazkodjunk a külső körülményekhez, az akadályok se szegjék a kedvünket, nem adjuk 
fel az elhatározásainkat, optimistán, bizakodva tekintünk a jövőbe. 
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Kocsányos tölgy (Oak) 

Quercus robur 

 
Saját határaink felismerése, elengedés 

Segít ráébrednünk arra, hogy az élet nem állandó harcból áll. Azoknak a komoly, erős, türelmes 

embereknek ajánlott, akik úgy vélik, hogy az élet erőt, és kitartást igénylő, állandó küzdelem.  

Azoknak is ajánlhatjuk, akik mindig többet vállalnak, mint amennyit elbírnak, és akik gyakran 

végkimerülésig hajszolják magukat. 

Hasznos segítség lehet azoknak is, akik helyzetük reménytelenségének ellenére is mindig 

próbálkoznak. 

Ajánlhatjuk még azoknak, akik 

• Rugalmatlan, önfejű, makacs, hajthatatlan emberek, nem adják fel, és nem is engednek soha. 

• Betegen is dolgoznak, nem törődnek a figyelmeztető jelekkel sem, nem fogadnak el másoktól 
segítséget 

• Levert, kimerült állapotukon is túllépnek, saját határaikat feszegetik, nem szeretnek mások 
előtt gyengének mutatkozni 

 Ezek az emberek a tölgyfa esszencia hatására felismerik, hogy magukkal is kell törődniük 

kötelezettségeik mellett. Tudatosul bennük, hogy továbbra is támasza maradhatnak a rászorulóknak, 

de csak addig, míg az saját rovásukra nem megy. 
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A következő -  40. - részben a közönséges párlófű, magyal, mezei katáng, molyhos napvirág, mustár 

és a nebáncsvirág esszenciáival fogunk foglalkozni. 

 

Szeretettel kívánok minden jót! 

Ágnes 

 

 

 

 

 

 

 


