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B 

Bánat 

Cseregalagonya: Egy számunkra kedves személy elvesztését követő bánat. (7.) 

Ernyős madártej: Egy traumát követő bánat. (38.) 

Eukaliptusz: Nézeteltérés, szakítás következtében fellépő meg nem értettség 

érzése. (10.) 

Fukszia: Elősegíti a kisgyermekkor elfojtott bánatainak felszínre jutását. (12.) 

Gyepűrózsa: Intenzív és tartós bánat, amely fásultsághoz, és beletörődéshez vezet. 

(39.) 

Hársfa: Az anyával való kapcsolat megszakadása. (14.) 

Hóvirág: Korábbi érzelmi traumákhoz kötődő mély szomorúságtól való 

megszabadulás. (15.) 

Jázmin: Segít az eddig visszatartott könnyek megindulásában, megtisztulás igénye. 

(16.) 

Jerikói lonc: Múlthoz való kötődés, hajlam arra, hogy az emlékeinknek éljünk. (39.) 

Kerti borágó: Elkeseredettség, bánat, nehéz szív. (17.) 

Rozsdás havasszépe: A halállal kapcsolatos sokkoló esemény után. (30.) 

Szívvirág: Egy elválás következtében fellépő szomorúság. (32.) 

Vadcseresznyefa: Mély bánatot takaró pesszimizmus és rossz hangulat. (33.) 

 

Bántalmazás 

Bíbor kasvirág: Ha kizsákmányolás és bántalmazás áldozataként elveszítjük emberi 

méltóságunkat. (5.) 

Bortermő szőlő: Hajlam a másokon való uralkodásra. (36.) 

Borzas kúpvirág: Egy a múltban átélt bántalmazással, visszaéléssel kapcsolatos 

helyzet sokkoló oldalával való szembenézés megtagadása. (6) 

Cickafark (rózsaszín): A környezet érzelmi, és pszichés erőszakos viselkedésének 

való alárendeltség. (6.) 
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Csalán: Egy csoporton, vagy családon belüli erőszak. (7.) 

Erdei füzike: Egy bántalmazás által okozott sérülés következtében érzett 

pusztulásérzés. (9.) 

Erdei mályva: Kisebbségi érzés, egy bizalmi visszaélés következtében (9.) 

Erdeifenyő: Bűntudat és szégyen érzése. (37.) 

Ernyős madártej: Visszaélésekkel kapcsolatos traumák, és sérülések megoldása. 

(38.) 

Ezerjófű: Akik keresik az alárendelt helyzeteket, és engedik, hogy kizsákmányolják, 

kihasználják őket. (38.) 

Feketebodza: Egy testi, vagy érzelmi erőszak átélése után fellépő szégyenérzet, 

vagy tisztátalanság érzése. (11.) 

Hársfa: Ha édesanyánk elhagyott minket kisgyermekkorunkban. (14.) 

Kerti oroszlánszáj: Szavakban megnyilvánuló erőszak. (18.) 

Kígyógyökerű keserűfű: Egy sérülés, trauma, bántalmazás következtében kialakult 

kiegyensúlyozatlan szexualitás. (18.) 

Kínai mályvarózsa: Ha zsarnokság, uralkodás, vagy szexuális kizsákmányolás 

áldozataivá válunk, az érzékiség elvesztése. (19.) 

Májusi gyöngyvirág: A minket a gyermekkorból a felnőttkorba átsegíteni hivatott 

beavatási szertartások során elszenvedett bántalmazás. (22.) 

Örökzöld puszpáng: Akik akaratuk ellenére engedik, hogy mások rosszul bánjanak 

velük, kihasználják őket. (27.) 

Rozmaring: Ha egy fizikai bántalmazás következtében nehezen vagyunk képesek 

önmagunkat jól érezni. (30.) 

Szelídgesztenye: Durva, kegyetlen bánásmód. (41.) 

Vöröshagyma: Ha testi, szexuális, és érzelmi erőszaknak esünk áldozatul, és ez 

érzelmi elfojtáshoz vezet. (35.) 
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Barátkozás, barátkozás hiánya 

Békaliliom: Elszigeteltséghez vezető, felsőbbrendűségérzés, megvetés. (36.) 

Bortermő szőlő: Azoknak ajánlott, akik hajlamosak a tekintélyelvű, a környezetével 

uralkodóan fellépő magatartásra. (36.) 

Bükkfa: Ítélkezésre, és kritizálásra való hajlam, másokkal szembeni tolerancia 

hiánya (36.) 

Cickafark (fehér): A nehéz, zaklatott környezetre való érzékenység. (6.) 

Csarab: Ha hajlamosak vagyunk mások figyelmének kisajátítására, ha azt akarjuk, 

hogy mások a mi problémáinkkal legyenek elfoglalva, másokra való odafigyelés 

hiánya. (37.) 

Csüngő amaránt: Elszigeteltséghez vezető, nagyfokú személyes szenvedés. (8.) 

Erdei ibolya: Félénk, visszahúzódó természet, aki attól tart, hogy a mások felé 

nyitás következtében elveszti saját identitását. (9.) 

Erdei mályva: Ha hajlamosak vagyunk másokat akadályozni, kapcsolatteremtési 

nehézségek. (9.) 

Fehér tavirózsa: Hogy társadalmunkon belül kifejezésre juttassuk a megosztás és 

szolidaritás értékeit. (10.) 

Kaliforniai kakukkmák: Vonzalom a csoportos tapasztalatokhoz, szektákhoz, 

szemfényvesztésekhez. (16.) 

Kígyógyökerű keserűfű: Integritásunk elvesztésétől való félelmünkből származó 

igény a minket körülvevő dolgok irányítására. (18.) 

Diófa: Hogy megszabaduljunk a múltunk azon hatásaitól, amelyek megakadályoznak 

minket abban, hogy saját utunkat járjuk. (37.) 

Ezerjófű: Gyenge jellem, aki könnyen befolyásolható. (38.) 

Fokhagyma: Rejtett félelmek, amelyek testi és lelki vámpírkodással párosulnak. 

(11.) 

Kékgyökér: Meggyőződés hiánya, ha könnyen befolyásolhatnak minket. (39.) 

Kerti izsóp: Bűntudattal párosuló, egy szülők által ránk kényszerített szerepbe való 

bezártság érzése. (18.) 

Májusi gyöngyvirág: Azért ajánlott, hogy kiszabaduljunk külső körülményeink 

fogságából. (22.) 
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Örökzöld puszpáng: Ha akaratunk ellenére alá vagyunk rendelve mások 

hatásainak. (27.) 

Rózsaszín cickafark: Mások gondolataira és érzelmeire való érzékenység. (6.) 

Vasfű: Mások befolyásolására és a rajtuk való uralkodásra irányuló hajlam. (42.) 

 

Béke (lásd konfliktus) 

Békülés (lásd konfliktus) 

Betegség (lásd gyógyulás) 

 

Birtoklás 

Cseregalagonya: Egy túlzott érzelmi kötődést követő szakítás, fájdalmas elválás 

esetén ajánlott. (7.) 

Fehér tavirózsa: Gazdagságra, és az anyagi javak birtoklására irányuló vágy, 

félelem a nélkülözéstől. (10.) 

Magyal: Ha úgy érezzük, meg vagyunk fosztva a szeretettől, érzelmi hiányérzet. 

(40.) 

Mezei katáng: Ha úgy érezzük, hogy sohasem kapunk elég figyelmet és szeretetet a 

környezetünktől. (40.) 

Szívvirág: Birtokló, kisajátító kapcsolatok, érzelmi függés. (32.) 

 

Bizalom 

Angyalgyökér: Az ismeretlennel szembeni bizalom megerősítésére, a nagy 

változások küszöbén. (4.) 

Bazsalikom: Egy bizalmon alapuló párkapcsolaton belüli nyitottság, párbeszéd. (4.) 

Erdei mályva: Másokkal szembeni bizalmatlanság, amely megakadályozza, hogy 

barátokat szerezzünk. (9.) 

Fügefa: Hogy lazítsunk, elengedjük a dolgokat, ne akarjunk mindent irányítani. (12.) 

Havasi gyopár: Hogy bízzunk abban, hogy képesek vagyunk bátran, tisztánlátással, 

erőltetés nélkül elhivatottságunkat követni. (14.) 
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Hóvirág: A régi mentális és érzelmi sémáktól való megszabadulással visszanyerjük 

reményünket és bizalmunkat. (15.) 

Kékgyökér: Ítélőképességünkben, intuíciónkban való bizalom. (39.) 

Kerti borágó: Hit és optimizmus a nehézségek ellenére. (17.) 

Közönséges gyíkfű: Saját öngyógyító képességünkbe vetett bizalmat erősíti. (20.) 

Mimóza: A mások felé nyitáshoz szükséges bizalom hiánya. (24.) 

Molyhos ökörfarkkóró: Amikor nem bízunk abban, hogy képesek vagyunk az 

őszinteségre. (24.) 

Nefelejcs: A szív ügyeivel kapcsolatos bizalom. (25.) 

Orvosi zsálya: Bizalom, és a saját személyes küldetésünk megértése. (27.) 

Réti boglárka: Saját értékünkbe vetett bizalom, önbecsülés. (29.) 

Rezgő nyár: Azért, hogy bizalommal forduljunk az ismeretlen felé. (41.) 

Rozsdás havasszépe: Az életbe vetett bizalom, azért, hogy legyőzzük a haláltól 

való félelmünket. (30.) 

Seprűzanót: Bizalom a világ eseményeivel, és helyzetével szemben. (31.) 

Szelídgesztenye: Segít, hogy még a legnehezebb percekben se veszítsük el 

bizalmunkat. (41.) 

 

Bizonytalanság 

Erdei ibolya: Elvonuló, zárkózott jellem, aki tart a társaságban való előtérbe 

kerüléstől. (9.) 

Erdei mályva: Félénkség, ha társaságban kényelmetlenül érezzük magunkat. (9.) 

Fokhagyma: Minket lebénító, rajtunk élősködő félelmeink. (11.) 

Háromszínű árvácska: Testi sebezhetőség a betegséggel szemben. (14.) 

Kajszibarack: A magzati élet alatt átélt sokkoló esemény hatására kialakuló 

bizonytalanságérzet. (16.) 

Májusi gyöngyvirág: Ha úgy érezzük, elveszettek vagyunk ebben a számunkra igen 

idegennek tűnő világban. (22.) 

Orbáncfű: Éjszakai félelmek esetén javasolt. (26.) 

Ragadós maszkvirág: A szexualitástól, és az intimitástól való félelmeink. (29.) 



 

VIRÁGTERÁPIÁK 7 

 

Rezgő nyár: Ideges szorongás, az ismeretlentől való félelem. (41.) 

Sárga bohócvirág: Ismert okokra visszavezethető, speciális félelem. (41.) 

Sárga cickafark: Túlérzékenység, amely társaságban bizonytalanság érzését 

okozza. (30.) 

 

Bocsánat 

Bükkfa: intolerancia, arrogancia ellen, azért, hogy megtanuljunk megbocsátani.(36.) 

Erdei fenyő: Azért, hogy megbocsássuk magunknak saját hibáinkat, és saját 

tökéletlenségünket. (37.) 

Fehér fűz: Keserűség, ellenérzés, neheztelés. (38.) 

Golgotavirág: Enyhíti a szív fájdalmát, felébreszti a megbocsátás képességét, és a 

részvétre való hajlamot. (12.) 

Kerti izsóp: Egy vétkünket követően úgy érezzük, hogy bűnünk megbocsáthatatlan. 

(18.) 

Magyal: Gyűlölet, féltékenység, keserűség, gyanakvás, irigység (40.) 

Mezei katáng: Kisajátító, manipuláló személyiség, aki nehezen képes másoknak 

megbocsátani. (40.) 

Orvosi zsálya: Azért, hogy levonjuk a tanulságokat élettapasztalatainkból, és hogy 

megbocsáthassunk. (27.) 

 

Bosszúság (lásd düh) 

 

Böjt 

Jázmin: Elősegíti a méreganyagok kiürülését. (16.) 

Közönséges gyíkfű: A szervezetben jelenlévő ásványi anyagok sejteken keresztül 

végbemenő felszívódását segíti. (20.) 

Orvosi zsálya: Elősegíti a belekben felhalmozódott mérgek kiürülését. (27.) 

Vadalma: Tisztátalanság érzése, megtisztulásra való igény. (41.) 
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Bölcsesség 

Hársfa: Azért, hogy hozzákapcsolódjunk az előttünk élők ősi bölcsességéhez. (14.) 

Indiai lótusz: A szív érzéseivel kapcsolatban álló spirituális bölcsesség. (15.) 

Kajszibarack: Hogy felismerjük saját belső bölcsességünket, és higgyünk benne. 

(16.) 

Kaliforniai kakukkmák: Azok számára, akik a bölcsesség állapotát szekták, és 

vallási csoportosulások keretein belül próbálják elérni. (16.) 

Közönséges párlófű: Hogy ráébredjünk a természet szakrális mivoltára. (40.) 

Orvosi zsálya: Azért, hogy felismerjük létünk értelmét. (27.) 

Pillangóvirág: Világos, átgondolt beszéd. (28.) 

Százszorszép: Az ötletek és információk egy összefüggő egészbe történő 

összefoglalását segíti. (32.) 

Vadgesztenye rügye: Azért, hogy tanuljunk a múlt tapasztalataiból, és ne essünk 

mindig ugyanazokba a hibákba. (42.) 

 

 

Bűntudat 

Erdei fenyő: Ha úgy érezzük, hogy soha nem csináljuk jól a dolgokat. (37.) 

 

 

Büszkeség (lásd Önbecsülés) 
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C, CS 

Cinizmus 

Dohány: Amikor elrejtjük érzéseinket, annak a látszatát keltve, hogy mi már 

mindenen túl vagyunk. (8.) 

Fehér fűz: Keserűség, ellenérzés (38.) 

Magyal: Féltékenység, gyanakvás, irigység, mások gyűlölete miatt felvett cinikus 

magatartás (40.) 

Orvosi zsálya: Ha képtelenek vagyunk értelmet találni létünknek, kiábrándultságra 

való hajlam. (27.) 

 

Cselekvés 

Egynyári szikárka: Határozatlanság, tétovázás, amikor képtelenek vagyunk két 

lehetőség között választani. (37.) 

Étkezési paprika: Tétlenség, megmerevedett, megrekedt helyzetek. (10.) 

Fokhagyma: Életerőnket elszívó, a cselekvést lebénító idegesség. (11.) 

Gyepűrózsa: Fásultság, beletörődés. (39.) 

Gyermekláncfű: A túlzott aktivitás idejére, amikor figyelmen kívül hagyjuk testünk 

valódi igényeit. (13.) 

Gyertyán: Mindennapi kötelességeink elvégzésére való képtelenség. (39.) 

Májusi gyöngyvirág: Külső kötelezettségektől és körülményektől független 

cselekvési szabadság. (22.) 

Mezei juhar: Úgy érezzük, mintha „saját farkunkat kergetnénk”, mintha egy kiút 

nélküli helyzet fogjai lennénk. (23.) 

Mezei tikszem: A tekintéllyel kapcsolatos problémakörhöz köthető 

cselekvésképtelenség. (23.) 

Napraforgó: Az apával, vagy az apaképpel való kiegyensúlyozatlan viszony 

következtében kialakult cselekvésképtelenség. (24.) 

Nőszirom: Blokkolódott, megrekedt kreativitás. (25.) 

Vadszeder: Az ötletek megvalósítására való képtelenség. (34.) 
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Varádics: Határozatlanság, lassúság, fásultság, a meghozandó döntések 

elnapolására való hajlam. (34.) 

Vörösfenyő: A kudarctól, vagy a nevetségessé válástól való félelem következtében 

fellépő bénultság. (42.) 

 

Csere (lásd Megosztás) 

 

Csoport 

Békaliliom: Elszigeteltségben érzett felsőbbrendűségi érzés, mások megvetése a 

közösségben, vagy családon belül. (36.) 

Bortermő szőlő: Domináns, uralkodó jellem egy csoporton belül. (36.) 

Bükkfa: Kritikára, ítélkezésre, intoleranciára való hajlam. (36.) 

Csalán: Feszültségek, rivalizálás, konfliktusok egy csoportban, vagy egy családon 

belül. (7.) 

Csarab: A figyelem kisajátítására való hajlam, egoizmus. (37.) 

Erdei ibolya: Érzékeny, elvonuló, magányos természet, aki nem keres kapcsolatot 

másokkal. (9.) 

Erdei mályva: Hogy a félénkebb természetűek is képesek legyenek beilleszkedni 

egy csoportba. (9.) 

Kaliforniai kakukkmák: Lelkesedés szekták, és a karizmatikus csoportosulások 

iránt, megtévesztő, szemfényvesztő beszéd. (16.) 

Körömvirág: A másokra való odafigyelésnek, meghallgatásának, a másokra való 

fogékonyságnak a hiánya, veszekedésre való hajlam. (19.) 

Körtefa: Rálátás és szellemi nyitottság hiánya egy csoporton belül. (19.) 

Kukorica: Ha úgy érezzük, hogy megfulladunk, és túlságosan is össze vagyunk 

zárva egy nagyobb tömeggel. (21.) 

Lóhere: Egy tömegen uralkodó pánik, tömeghisztéria. (21.) 

Magyal: Másokra való féltékenység, irigység, mások gyűlölete. (40.) 

Molyhos ökörfarkkóró: Egy egész csoport mozgósítása egy cél érdekében. (24.) 

Nebáncsvirág: Ingerlékenység, türelmetlenség, ha úgy érezzük, hogy a többiek túl 

lassúak. (40.) 
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Orvosi zsálya: Egy közös döntéshozatal pillanatában szükséges, a problémától 

kissé eltávolodott elemzés, és az arra való rálátás. (27.) 

Örökzöld puszpáng: Ha nehezen érvényesülünk egy domináns, uralkodó csoporton 

belül. (27.) 

Rózsaszín cickafark: Ha társaink érzelmeire fogékonynak érezzük magunkat egy 

csoporton belül. (6.) 

Sárga cickafark: Túlérzékenység, ami megnehezíti egy csoporthoz való 

viszonyulásunkat. (30.) 

Skarlát maszkvirág: Kiegyensúlyozott önérvényesítés egy hierarchiára épülő 

csoporton belül. (31.) 

Százszorszép: A töredékes, elszigetelt különálló információk egységes egészbe 

történő szintetizálásának képessége. (32.) 

Turbánliliom: Túlzott versengés, versenyszellem, egy csoporton belüli szolidaritás 

hiánya. (33.) 

 

Csüggedtség (lásd Levertség) 

 

 

 

 

 

 

 

 


