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Gyógyító virágok, virágesszenciák 

43. 

Mentális és érzelmi lelki állapotok 

Hajlamok és tulajdonságok 

Egyensúlytalansági állapotok 

Speciális helyzetek 

Általános témák 
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A virágesszenciák kiválasztása 

 

A következő fejezetek célja a virágesszenciák kiválasztásának megkönnyítése. Ez a 

lista kb.300 címszót tartalmaz – ezek voltak az előző fejezetek kulcsszavai, melyek 

több, mint 2000 különböző lelki állapotot mutatnak be. Mögötte zárójelben azt a 

számot látod, amelyik leckében találod a virág részletes leírását. 

A címszavak az alábbi témákból tevődnek össze: 

• Különböző mentális és érzelmi lelki állapotok, mint pld. a nyugalom, düh, 

öröm, szomorúság, félelem, bűntudat stb. 

 

• Hajlamok és tulajdonságok, pld. önzetlenség, kreativitás, egyenesség, 

megosztás stb. 

 

• Egyensúlytalansági állapotok, mint pld. függés, bántalmazás, arrogancia stb. 

 

• Az élet kulcsfontosságú pillanatai, mint pld. várandósság, születés, 

gyermekkor stb. 

 

• Speciális helyzetek, mint pld. tanulmányok, szakmai karrier, vészhelyzetek, 

városi élet stb. 

 

• Általános témák, pld. természet, kapcsolatok, állatok, spiritualitás stb. 

Minden címszó egy bizonyos mentális, vagy érzelmi állapotot, viselkedésformát ír le, 

vagy egy karakter, személyiség negatív oldalát taglalja, esetleg az adott esszencia 

által elősegített átalakulás utáni pozitív oldalra világít rá. Így az adott 

egyensúlytalansági helyzetből kiindulva, vagy a virágesszencia által kiváltott pozitív 

eredményt alapul véve, könnyen kiválaszthatjuk a megfelelő virágesszenciát. 

Mivel a virágesszenciák – mint azt az előzőekben olvashattad – széleskörű 

alkalmazási területen fejtik ki jótékony hatásukat, azt javaslom, hogy miután 

kiválasztottad a megfelelő esszenciát, érdemes megnézni azokat a leírásokat is, 

amelyek látszólag nem teljesen megfelelő az adott helyzetben, mégis van valami 

hasonlóság. A virágesszenciák tulajdonságai túlmutatnak a szavakban 

megnyilvánuló kifejezések határain, és egyedi érzékenységünk függvényében 

különféleképpen is érthető.  

Javaslom tehát, hogy amikor itt kiválasztasz egy esszenciát, akkor újra olvasd el az 

előző részben a teljes leírását is, hogy teljes képet kapj annak hatásköréről, és 

gyógyító, terápiás képességéről. 
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A következő leckékben nem fogok elő – és utószöveget írni, hogy megszakítás nélkül 

egyben le tudd fűzni az útmutatót, ha úgy szeretnéd. 

Nézzük tehát a kulcsszavakat, ABC rendben. 

 

 

A, Á 
 

Absztinencia (önmegtartóztatás) 

Kígyógyökerű keserűfű: szexuális együttlétek, kapcsolatok hiányából fakadó 

hiányérzet (18.) 

Mezei tikszem: Intim kapcsolatok kialakításának nehézsége (23.) 

 

Aggodalom (félelem, idegesség) 

Angyalgyökér: Félelmek az ismeretlentől (4.) 

Bíboros hajnalka: Drogok, ajzószerek használata, rendszertelen életritmus (5.) 

Borzas kúpvirág: Ha félünk szembenézni személyiségünk árnyoldalaival (6.) 

Cseresznyeszilva: Attól való félelem, hogy erőszakosan reagálunk, félelem a 

jóvátehetetlentől, aggodalom az önkontroll elvesztése miatt. (37.) 

Dohány: A legmélyebb érzelmeinkkel való kontaktus elvesztése, és létünk 

gépiesedése miatti aggodalom. (8.) 

Erdei ibolya: Félénk, sebezhető, érzékeny, elvonuló jellem, aki fél a társaságban 

megnyilatkozni. (9.) 

Erdei mályva: Aggodalom az öregedés miatt. (9.) 

Érdeslevelű szil: Ha attól félünk, hogy feladatainkkal nem állunk a helyzet 

magaslatán, hogy azok meghaladják erőinket. (38.) 

Fehér tavirózsa: Aggodalom, hogy elveszítjük az általunk birtokolt anyagi javakat, az 

adástól, megosztástól való félelem. (10.) 

Fekete nadálytő: Meggyengült, ingerlékeny, vagy károsodott idegrendszer. (11.) 
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Fokhagyma: Lebénító idegi félelem, amely elszívja az életerőt. Az akaratot lebénító 

krónikus idegesség, amely elszívja az életerőt, energiát, vitalitást. (11.) 

Fügefa: Aggodalom, hogy elveszítjük az önkontrollt. (12.) 

Kajszibarack: Érzelmi feszültségek, bizonytalanság érzése (16.) 

Kamilla: Hiperaktivitás, hangulatváltozások, bizonytalanság (17.) 

Kapor: Érzékszervi túlterheltség, túl sok külső inger. (17.) 

Kígyógyökerű keserűfű: Ha attól tartunk, hogy elveszítjük létünk irányításának 

képességét, és minden irányításra való hajlam esetén ajánlott. (18.) 

Közönséges párlófű: A jókedv álarca mögé rejtett idegesség. (40.) 

Levendula: Hiperérzékenység, felindultság, nagyfokú izgalom, testi kimerültség. 

(21.) 

Lóhere: Kollektív aggodalom, félelem, pánik (21.) 

Macskagyökér: Idegi feszültségek, túlhajtottság, ingerültség. (22.) 

Mandulafa: Aggódás az öregedés miatt. (23.) 

Mezei tikszem: Nőktől való félelem. (23.) 

Molyhos napvirág: Mély félelmek, halálfélelem, űrtől, megsemmisüléstől való 

félelem, aggodalom (40) 

Mustár: Depresszióval kisért, alattomos idegesség, és látszólag ok nélküli 

melankólia. (40.) 

Narancsfa: Az ismeretlen eredetű aggodalmak felismerése, megértése az álmainkon 

keresztül. (25.) 

Orbáncfű: Éjszakai félelmek, aggodalmak. (26.) 

Pillangóvirág: Ha lámpalázunk van, idegesek vagyunk, amikor beszélnünk kell. (28.) 

Ragadós maszkvirág: A szexuális intimitástól, bensőségességtől való félelem. (29.) 

Rezgő nyár: Értelmetlen, megmagyarázhatatlan aggodalom. Látszólag indokolatlan 

idegesség. (41.) 

Rozsdás havasszépe: Halálfélelem (30.) 

Sárga bohócvirág: A mindennapi élet ismert félelmei, félénkség. Idegeskedés, 

aggodalom a mindennapok jelentéktelen eseményei miatt, aggodalmaskodó 

viselkedés. (41.) 
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Sárga cickafark: Érzékeny művészlélek, aki fél a nyilvános szerepléstől, lámpaláz. 

Hiperérzékeny jellem, aki fél a társaságban megnyilatkozni. Nyilvánosságtól való 

félelem, lámpaláz. (30.) 

Skarlát maszkvirág: Dühtől, kitörő érzelmektől való félelem (31.) 

Vasfű: Feldobottság, lázas izgalom következtében fellépő testi és idegi túlterheltség. 

(42.) 

Vörös vadgesztenye: Ha szeretteinket féltjük (42.) 

Vörösfenyő: A kudarctól, sikertelenségtől vagy nevetségessé válástól való 

félelmünk. (42.) 

 

Agresszivitás 

Bortermő szőlő: Zsarnoki magatartás (36.) 

Dohány: Keménység, szívtelenség (8.) 

Kajszibarack: Nagyfokú bizonytalanság érzés következtében létrejött 

hangulatingadozások, ingerlékenység, túlterheltség. (16.) 

Kerti oroszlánszáj: Szavakban megnyilvánuló agresszivitás (18.) 

Körömvirág: Bántó beszédstílus, perlekedő, veszekedő magatartás, odafigyelésre, 

mások meghallgatására való képtelenség. (19.) 

Napraforgó: Hiúság, önteltség, arrogancia (24.) 

Nebáncsvirág: Türelmetlenség, dühkitörés, tekintélyelvűség. (40.) 

Skarlát maszkvirág: Ha magunkba fojtjuk dühünket, mert tartunk mások 

rosszallásától. (31.) 

Turbánliliom: Versengés, domináns, uralkodó magatartás, ellenségesség. (33.) 

 

Akarat 

Bortermő szőlő: Tekintélyelvűség, uralkodás, ha mások felett akarunk uralkodni. 

(36.) 

Étkezési paprika: Tétlenség, stagnálás, gyenge akarat (10.) 

Ezerjófű: Akaratgyengeség, ha hajlamosak vagyunk arra, hogy engedjük magunkat 

kizsákmányolni, ha képtelenek vagyunk másoknak nemet mondani. (38.) 

Fokhagyma: Az akaratot megbénító rejtett szorongás, idegi félelmek. (11.) 
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Gyepűrózsa: Ha akaratunk feladja a küzdelmet, amely fásultsághoz, 

beletörődéshez, és teljes érdektelenséghez vezet. (39.) 

Kerti oroszlánszáj: Rosszul irányított, nagy akaraterő, amely agresszivitást és 

szavakban megnyilvánuló erőszakot eredményez. (18.) 

Kocsányos tölgyfa: Nagy erő, és erős akarat, egyszerre túl sok dolog vállalására 

való hajlam, kimerültséget okozó kötelességtudat. (39.) 

Mezei tikszem: A tekintélyhez, és az apaképhez kapcsolódó problémakör, amely a 

saját magunkért történő felelősség felvállalására és a cselekvésre való 

képtelenségben mutatkozik meg. (23.) 

Narancsfa: Segít kitartani a nehéz percekben, és abban is támogat, hogy ne 

csüggedjünk. (25.) 

Örökzöld puszpáng: Másoknak való kényszerű alárendeltség, amely akadályozza 

az akarat kifejezését. (27.) 

Vadszeder: Ha képtelenek vagyunk ötleteink és ideáink gyakorlati megvalósítására. 

(34.) 

Varádics: Bizonytalanság, lassúság, önmagunk elkötelezésének, a cselekvésnek az 

elutasítása, arra való hajlam, hogy mindent másnapra halogassunk. (34.) 

 

Alávetettség 

Bortermő szőlő: Tekintélyelvű, uralkodó magatartás, érvényre akarjuk juttatni 

akaratunkat. (36.) 

Ezerjófű: Szolgalelkűség, ha akaratgyengeség miatt alárendeljük magunkat 

másoknak. (38.) 

Napraforgó: Az apához fűződő konfliktusos, alárendelt viszony. (24.) 

Örökzöld puszpáng: Amikor másokat és a környezetünket arra kényszerítjük, hogy 

hódoljon be akaratunknak. (27.) 

Rozsdás havasszépe: Amikor képtelenek vagyunk megbirkózni nehézkes, zord, 

szigorú környezetünkkel. (30.) 

 

Alázat 

Békaliliom: Felsőbbrendűségi érzés, távolságtartó, gőgös magatartás. (36.) 

Bortermő szőlő: Uralkodó, tekintélyelvű, ambiciózus természet. (36.) 
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Ezerjófű: Szolgalelkűség, nem túl erős jellem, ambiciózus természet. (38.) 

Feketebodza: Alulértékelés, szégyen, jellemtelenség, tökéletlenség érzései. (11.) 

Indiai lótusz: Spirituális büszkeség (15.) 

Napraforgó: Uralkodó, nárcisztikus, vagy ezzel ellenkező, túlságosan is félrehúzódó 

természet. (24.) 

Réti boglárka: Önmagunk le – vagy alulértékelése, túlzott zárkózottság. (29.) 

 

Alkalmatlanság (lásd alulértékelés, és önbecsülés) 

 

Alkalmazkodás 

Erdei füzike: Hogy lapozhassunk, és előre haladjunk (9.) 

Erdei mályva: Félénkség, ha nehezen nyitunk mások felé, elszigeteltség (9.) 

Forrásvíz: Azok számára, akiknek túl merev, szigorú az életmódjuk. (38.) 

Fügefa: Amikor életünk minden részletét irányítani akarjuk, és ez megakadályoz 

minden fejlődést és nyitottságot. (12.) 

Lucfenyő: Merev, hajlíthatatlan, rugalmatlan, kemény jellem. (22.) 

Májusi gyöngyvirág: azoknak a kamaszoknak, fiataloknak ajánljuk, akik nem 

találják helyüket a felnőttek világában. (22.) 

Orgona: Biztosítja az életünk különböző helyzeteiben való helytálláshoz szükséges 

rugalmasságot, és alkalmazkodóképességet. (26.) 

 

Állatok 

Bíbor kasvirág: Azoknak az állatoknak ajánlott, akiket felhergeltek, megsebeztek, 

vagy megijesztettek. (5.) 

Csalán: Csordában, vagy csoportban élő állatok közötti megértés elősegítésére. (7) 

Csüngő amaránt: Hogy megnyugtassuk a megsebesült, utolsó stádiumban lévő, 

kivérzett állatokat. (8.) 

Diófa: Minden átmeneti, változásokkal teli időszakra, vagy környezetváltozásra. (37.) 

Ernyős madártej: Segít túljutni egy esetleges traumán, sérülésen, vagy kegyetlen 

bánásmódon. (38.) 
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Gyepűrózsa: Fásultság, minden dologgal szemben tanúsított érdektelenség, 

kedvtelenséget mutató állat. (39.) 

Háromszínű árvácska: Segít a tanyasi és háziállatoknak a vírusos és bakteriális 

fertőzések leküzdésében. (14.) 

Hegyi árnika: Érzelmi, lelki trauma, sérülés, sebesülés, sebészeti beavatkozás. (15.) 

Kamilla: Az ingerlékeny, izgatott, izgága, érzékeny, hangulatingadozásokra és 

gyomorproblémákra hajlamos állatoknak. (17.) 

Kerti borágó: Szomorú, búskomor állatok számára. (17.) 

Kerti oroszlánszáj: Az agresszív, mindig a támadás lehetőségét kereső, állandóan 

lesben álló állatok számára. (18.) 

Közönséges gyíkfű: A gyógyulási, lábadozási folyamat elősegítésére, stimulálja  a 

vitalitást. (20.) 

Lóhere: Ha a macska, vagy a kutya szorong, pánikban van az utazások, 

helyváltoztatások alkalmával. (21.) 

Magyal: Olyan féltékeny állatoknak, akik állandó jelleggel gazdáik odafigyelését 

igénylik. (40.) 

Mezei katáng: A nagy törődést, figyelmet igénylő, és figyelmünket kisajátító fiatal 

állatkölykök számára. (40.) 

Pillangóvirág: Megkönnyíti az állat és a gazdája közti kommunikációt. (28.) 

Rezgő nyár: Egy ideges, nyugtalan, vadon élő állat tárgytalan félelmének 

kezelésére. (41.) 

Rózsaszín cickafark: Azoknak az állatoknak való, akik végtelenül érzékenyek 

gazdájuk problémáira, érzelmeire. (6.) 

Sárga bohócvirág: Ideges, félénk állatoknak. (41.) 

Szívvirág: Egy másik állattal, vagy gazdájukkal való kapcsolatuk megszakadása 

esetén javasolt. (32.) 

Vadgesztenye rügye: Elősegíti új viselkedésformák megjelenését, felszínre 

kerülését, és megkönnyíti az idomítást. (42.) 

 

Álmatlanság (lásd alvás) 

Álmok (lásd alvás) 

Alsóbbrendűség (lásd alulértékelés, önbecsülés) 
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Alulértékelés 

Erdei fenyő: Amikor úgy érezzük, soha nem csináljuk elég jól a dolgainkat. (37.) 

Érdeslevelű szil: Amikor úgy érezzük, nem teszünk eleget kötelezettségeinknek. 

(38.) 

Feketebodza: szégyen, mocskosság, tökéletlenség érzése. (11.) 

Jázmin: Tisztátalanság érzése, önbecsülés hiánya (16.) 

Napraforgó: Személyiségünk szétesése, meggyengülése. (24.) 

Nőszirom: Ha úgy érezzük, nem rendelkezünk semmiféle kreativitással. (25.) 

Ragadós maszkvirág: Amikor úgy érezzük, nem vagyunk képesek szexuális 

teljesítményekre. (29.) 

Réti boglárka: Amikor jelentéktelennek érezzük az életünket. (29.) 

Vörösfenyő: Kudarctól, nevetségessé válástól való félelem, kisebbségi komplexus. 

(42.) 

 

Alvás 

Bíboros hajnalka: Ha a kiegyensúlyozatlan, rendszertelen életritmusunk 

következtében reggel nehezen kelünk, és este nehezen alszunk el. (5.) 

Borsmenta: Mentális letargia, nehézkesség, elbóbiskolásra való hajlam. (6.) 

Borzas kúpvirág: Érzelmi elfojtáshoz köthető intenzív és visszatérő álmok, 

amelyekkel nem merünk szembenézni. (6.) 

Fekete nadálytő: Elősegíti az álmainkra való emlékezést. (11.) 

Golgotavirág: Mentális, és érzelmi feszültségek, amelyek megakadályozzák az 

elalvást. (12.) 

Gyertyán: Ha állandóan aludni vágyunk azért, hogy elmenekülhessünk a 

mindennapok rutinfeladatai elől. (39.) 

Hársfa: Elhagyatottság, magány érzése, amelyek akadályozzák az elalvást. (14.) 

Kajszibarack: Elősegíti az alvást, és az álomtevékenységet. (16.) 

Kapor: A külső ingerek feldolgozásának nehézségei. (17.) 

Levendula: Idegi túlterheltség. (21.) 
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Macskagyökér: Idegfeszültségek. (22.) 

Mezei tikszem: Az apához, vagy apaképhez köthető problémakörhöz kapcsolódó 

zaklatott alvás. (23.) 

Molyhos napvirág: A gyermekek rémálmoktól való rettegése. (40.) 

Narancsfa: Az elfojtott lelki feszültségek tudatosítása az álmokon keresztül. (25.) 

Nefelejcs: Zaklatott álmok, rémálmok. (25.) 

Orbáncfű: Zaklatott álmok, éjszakai félelmek. (26.) 

Rezgő nyár: Félelmetes rémálmok. (41.) 

Rozmaring: Akkor ajánlott, ha hajlamosak vagyunk nappal is szunyókálni. (30.) 

Vadgesztenye: Visszatérő, rögeszmés gondolatok, zaklatott álmok. (42.) 

Vörös vadgesztenye: Ha túlságosan aggódunk másokért. (42.) 

 

Anya 

Birsalmafa: Ha nehezen egyeztetjük össze a tekintélyt (maszkulin tulajdonság) és a 

gyengédséget (feminim tulajdonság) (5.) 

Cseresznyeszilva: Ha elveszítjük önuralmunkat egy nehezen kezelhető gyerekkel 

szemben, ha úgy érezzük, erőnk végéhez értünk. (37.) 

Diófa: Ha a nő szerepéről az anyaszerepre váltunk, megkönnyíti az átmeneteket. 

(37.) 

Gránátalmafa: A kreativitás családi és társadalmi élet közötti zavaros kifejeződése. 

(13.)  

Hársfa: Hogy megerősítsük az anya - gyermek kapcsolatot, amikor az anyai szeretet 

nehezen tud kifejezésre jutni. (14.) 

Kékgyökér: Hogy bízzunk saját ösztöneinkben, és abban, hogy gyermekünkkel 

kapcsolatban mindig helyesen fogunk dönteni. (39.) 

Kukorica: Az anyafölddel való viszonyunk tudatosítása, megerősítése. (21.) 

Mezei katáng: Anya és gyermek közötti birtokló, kisajátító szeretet. (40.) 

Nefelejcs: Terhesség alatt megerősíti az anya és a születendő gyermek közötti 

kapcsolatot. (25.) 
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Olajfa: A szoptatási időszakra jellemző kialvatlanság következtében kialakuló fizikai 

fáradtság. 

Palástfű: Anyával való kapcsolat hiánya, anyai szeretet hiánya. A nőiség anyai, és 

tápláló jellegének elutasítása (28.) 

Réti boglárka: Anyaszerepünkkel kapcsolatos alulértékelés (29.) 

Rézvirág: Ha gyermekeinkben nem lelünk örömöt, és nem reagálunk elég spontán 

módon a dolgokra (29.) 

Skarlát maszkvirág: Kontrollálhatatlan dühkitörések, autoritás, tekintély hiánya. (31.) 

Vörös vadgesztenye: Gyermekeinkért való túlzott aggodalom, szorongás. (42.) 

 

Apa 

Birsalmafa: Ha meg akarjuk találni az arany középutat autoritás, tekintélyelvűség és 

engedékenység között. (5.) 

Bortermő szőlő: Tekintélyelvű, uralkodó apa. (36.) 

Erdei fenyő: Bűntudat, ha úgy érezzük, nem csináljuk elég jól a dolgunkat. (37.) 

Érdeslevelű szil: Ha úgy érezzük, nem vagyunk túlságosan a helyzet magaslatán a 

felelősségeinkkel, feladatainkkal kapcsolatban. (38.) 

Májusi gyöngyvirág: Az apa érzelmi támaszának hiány a gyermekkor alatt. (22.) 

Mezei tikszem: Akaratgyengeség, amely megakadályozza, hogy érvényre juttassuk 

tekintélyünket. (23.) 

Napraforgó: Az apához, vagy az apa képhez fűződő viszony sérülése (24.) 

Rézvirág: Ha nem leljük örömünket gyermekeinkben, és nem vagyunk képesek 

spontánul viselkedni velük. (29.) 

Skarlát maszkvirág: Kontrollálhatatlan dühkitörések, autoritás, tekintély hiánya. (31.) 

Vörösfenyő: Egy apaszerepben vallott esetleges kudarctól való félelem. (42.) 

 

Arrogancia 

Bortermő szőlő: Arrogáns, tekintélyelvű, uralkodóan fellépő viselkedés. (36.) 

Bükkfa: Kritikus, intoleráns jellem. (36.) 
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Indiai lótusz: Azok részére, akik meg vannak győződve arról, hogy spirituális 

útkeresésük során másoknál felsőbbrendűekké váltak. (15.) 

Napraforgó: Hiúság, önteltség, megalománia (nagyzási hajlam), túl nagy ego. (24.) 

 

Ártatlanság 

Kerti izsóp: Ha úgy érezzük, vétkeztünk, és arra van szükségünk, hogy vezekléssel 

nyerjük vissza ártatlanságunkat. 

Májusi gyöngyvirág: A gyermekkorral, annak ártatlanságával és frissességével való 

hirtelen szakítás. 

Nefelejcs: A fizikai világon túlmutató, az emberek közötti szeretetkapcsok 

tudatosítása. (25.) 

Réti boglárka: Önmagunk alulértékelése, amely arra irányuló hajlamunk eredménye, 

hogy magunkat ártatlan és gyenge gyermekként kezeljük. (29.) 

Rézvirág: Azért, hogy visszataláljunk a gyermeki humorhoz, vidámsághoz, és 

ártatlansághoz. (29.) 

 

Asszimiláció, feldolgozás, elsajátítás 

Erdei iszalag: Álmodozó, fellegekben járó személyiség, koncentrációs zavarokkal és 

elsajátítási nehézségekkel. (37.) 

Golgotavirág: Elősegíti tudatunk felsőbb szintjeinek megnyilvánulását. (12.) 

Indiai lótusz: A tápanyagok feldolgozása (15.) 

Jázmin: Fehérjék feldolgozása (16.) 

Kapor: A külső hatások feldolgozása, érzékszervi túlterheltség. (17.) 

Közönséges gyíkfű: Az ásványi anyagok felszívódása, asszimilációja, elsősorban 

böjtkúra alatt. (20.) 

Orvosi zsálya: Életünk tapasztalatainak egy globális perspektívába történő 

beillesztése. (27.) 

Vadgesztenye rügye: A tanulságok feldolgozása annak érdekében, hogy ne essünk 

mindig ismételten ugyanabba a hibába. (42.) 

Vérehulló fecskefű: Az információk feldolgozása. (35.) 
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Átalakulás (lásd Katalizátor) 

 

Átmenet 

Angyalgyökér: Védelem, és támogatás a betegség, a halál küszöbén. (4.) 

Bíboros hajnalka: Azért, hogy szakítsunk a mérgező szokásainkkal. (5.) 

Diófa: Hogy megszabaduljunk azoktól a régi gondolkodásmintáktól, családi, és 

közösségi értékektől, amelyeknek már nincs többé létjogosultságuk. (37.) 

Erdei füzike: Segít a sokkoló események leküzdésében, és abban, hogy 

megszabaduljunk a múlt megkövesedett szokásaitól, viselkedéseitől. (9.) 

Erdei mályva: Ahhoz nyújt segítséget, hogy elfogadjuk testünk átalakulásait a nagy 

változások időszakaiban. (9.) 

Havasi gyopár: Azért, hogy hűségesek maradjunk vágyainkhoz a nagy változások 

idején is. (14.) 

Májusi gyöngyvirág: Hogy hűségesek maradjunk önmagunkhoz, és megőrizzük 

cselekvési szabadságunkat a gyermekkorból a kamaszkorba, majd onnan a 

felnőttkorba átvezető átmeneti időszak alatt is. (22.) 

Narancsfa: Segít a nagy változások időszakainak – pld. kamaszkor, klimax -

átvészelésében. (25.) 

Nefelejcs: Szerettünk elvesztését követő gyász időszaka. (25.) 

 

Autonómia 

Diófa: Azért, hogy kiszabadulhassunk az előrehaladásunkat lefékező hatások alól. 

(37.) 

Ezerjófű: Akaratgyengeség miatt kialakuló, másoktól való függés iránti igény. (38.) 

Kékgyökér: Ha nem bízunk saját megérzéseinkben. (39.) 

Kerti izsóp: Segít kiszabadítani a ránk kényszerített szülői képből, vagy bármely 

szerepnek való megfelelésből. (18.) 

Közönséges gyíkfű: Azoknak, akik egészségük tekintetében túlságosan is függenek 

másoktól. (20.) 

Lóhere: Hajlam a pánik, a tömeghisztéria által való befolyásolhatóságra. (21.) 
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Mezei katáng: Birtoklás, mással szemben tanúsított túlzott elvárások.   

Napraforgó: Segít az apakép béklyóitól megszabadult, autonóm és kiegyensúlyozott 

önkifejezésben. (24.) 

Örökzöld puszpáng: A tekintélynek való teljes behódolás. (27.) 

Szívvirág: Egy kapcsolaton belüli érzelmi függés. (32.) 

Varádics: Egy sérülést követő fásultsággal, és tétlenséggel kisért önmagunkba 

fordulás. (34.) 

Vörös vadgesztenye: Másokért való túlzott aggodalom. (42.) 

 

Autoritás (tekintély) 

Bortermő szőlő: Uralkodás, despotizmus, túlzott tekintély. (36.) 

Ezerjófű: Önkéntes alárendeltség, szolgalelkűség egy külső tekintéllyel szemben. 

(38.) 

Kerti oroszlánszáj: Mások ellenőrzése szóbeli megfélemlítéssel, és 

agresszivitással. (18.) 

Májusi gyöngyvirág: A tekintély elutasítása, lázongó természet. (22.) 

Mezei tikszem: Képtelen érvényre juttatni egy esetleges tekintélyi helyzetet. (23.) 

Napraforgó: Az apához, vagy az apaképhez fűződő kiegyensúlyozatlan kapcsolat. 

(24.) 

Orvosi zsálya: Minden személyes ambíciótól mentes, érett, és kiteljesedett tekintély 

erősítésére. (27.) 

Örökzöld puszpáng: Egy külső tekintély által kikényszerített alárendeltségi helyzet. 

(27.) 

Turbánliliom: Ellenséges és agresszív versenyszellem. (33.) 
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