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Depresszió 

Ágas rozsnok: Ha azért válunk depresszióssá, mert nem találjuk küldetésünket, 

helyünket az életben. (36.) 

Citromfa: Dinamizálja, erősíti az elmét a depresszív állapotok során, és segít az 

előrehaladásban. (7.) 

Csüngő amaránt: Magunkba fordulást eredményező nagy szenvedés. (8.) 

Erdeifenyő: Bűntudat, attól való félelem, hogy sohasem tudjuk eléggé jól csinálni a 

dolgokat. (37.) 

Érdeslevelű szil: Amikor úgy érezzük, hogy nem vagyunk a helyzet magaslatán, túl 

sok munka, vagy túl sok felelősség hárul ránk. (38.) 

Ernyős madártej: Azoknak a depresszív embereknek, akik olyannak tűnnek 

számunkra, mintha állandóan sokkos állapotban lennének. (38.) 

Európai sülzanót: Beletörődés, elkeseredettség, amikor teljesen reményvesztett 

állapotba kerülünk a próbatételek során. (38.) 

Gyepűrózsa: A kihívásokkal szembeni fásultság, beletörődés leküzdésére. (39. 

Gyertyán: Fásultság, a napi feladatok elvégzésére való képtelenség, mentális, és 

fizikai fáradtság. (39.) 

Hóvirág: Bánat, a múlt érzelmi sérüléseihez kapcsolható szomorúság, és 

melankólia. (15.) 

Kamilla: Enyhíti a depresszív állapothoz köthető érzékenységet, nyugtató hatása is 

ismert. (17.) 

Kerti borágó: Bánat, szomorúság, elkeseredettség esetén javasoljuk. (17.) 

Kerti izsóp: Bűntudat amikor úgy érezzük, hogy vétkeztünk. (18.) 

Keserű tárnics: Szkepticizmus, kétség, kudarcok miatti elkeseredettség, hitünk 

elvesztése. (39.) 

Kocsányos tölgyfa: Levertség, kimerültség, amelyet mindig megpróbálunk bátran 

leküzdeni. (39. 

Közönséges nyírfa: Az élettel szembeni érdektelenség, amikor úgy érezzük, az élet 

már inkább mögöttünk van. (20.) 

Mimóza: Elszigeteltség, magunkba fordulás, elhagyatottság érzése, téli depresszió. 

(24.) 
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Molyhos napvirág: Vész – és krízishelyzetek során érzett intuitív félelem, pánik. 

(40.) 

Mustár: Látszólag ok nélkül megjelenő depresszió, melankólia, szomorúság. (40.) 

Narancsfa: Erőteljes érzelmi feszültségekkel kisért krónikus depresszió. (25.) 

Olajfa: Fizikai túlterheltség miatt fellépő depresszió. (41.) 

Orbáncfű: A napfény hiányának következtében kialakuló téli depresszió. (26.) 

Őszibarackfa: Magába forduló, egocentrikus személyiség, aki hajlamos a 

depresszióra. (27.) 

Palástfű: Az anyával való kapcsolat elvesztésének következtében fellépő mély 

szeretetsérülés. (28.) 

Rozsdás havasszépe: Szigorú és zord környezet által kiváltott depresszió, belső 

szomorúság, amely testi szinten a mellkas területén jelentkezik. (30.) 

Seprűzanót: A világban eluralkodó állapotok, helyzet miatti elkeseredettség, 

levertség. (31.) 

Szelídgesztenye: Teljes reménytelenség, amikor úgy érezzük, hogy helyzetünk az 

elviselhetetlenség határait súrolja. (41.) 

Vadcseresznyefa: Pesszimista, és mogorva jellem, aki csak a dolgok negatív oldalát 

látja. (33.) 

Dinamizmus (lásd: Vitalitás) 

 

Döntés 

Ágas rozsnok: Amikor bizonytalanok vagyunk a küldetésünkkel, választásainkkal 

kapcsolatban. (36.) 

Egynyári szikárka: Amikor képtelenek vagyunk két lehetőség közül választani. (37.) 

Étkezési paprika: Segít felülemelkedni a tétlenségen, elősegíti a változást, és a 

döntéshozatalt. (10.) 

Gránátalmafa: Amikor habozunk a szakmai élet, és a családi élet között. (13.) 

Havasi gyopár: Amikor nehéz időszakok során határozatlanok vagyunk abban, hogy 

milyen irányba haladjunk tovább. (14.) 

Kékgyökér: Amikor képtelenek vagyunk teljes függetlenségben önálló véleményt 

alkotni. (39.) 
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Kígyógyökerű keserűfű: A szétszórtság megszüntetésével segít a döntések 

meghozatalában. (18.) 

Molyhos ökörfarkkóró: Elősegíti a belső hangunkra való figyelés képességét, és a 

döntéshozatalt: (24.) 

Sárga bohócvirág: Félént természet, amely visszafogott, visszahúzódó, magába 

forduló magatartással jár együtt. (41.) 

Vadszeder: Amikor képtelenek vagyunk ötleteink konkrét megvalósítására. (34.) 

Varádics: Ha hajlamosak vagyunk mindent későbbre halasztani, és nem lépni akkor, 

amikor szükséges lenne. (34.) 

Vörösfenyő: Önbizalomhiány, kudarctól való félelem. (42.) 

 

Drogok (Lásd Függés, függőség) 

 

Düh, bosszúság 

Borzas kúpvirág: Azért, hogy az elfojtott dühöt tudatosítsuk. (6.) 

Cseresznyeszilva: Irányíthatatlan, erőszakos dühkitörések. (37.) 

Fehér fűz: Keserűség és neheztelés mögé rejtett düh. (38.) 

Fukszia: Azoknak a bosszúságoknak a kezelésére, amelyek kisgyermekkorban 

gyökereznek. (12.) 

Havasi palástfű: Az anyához fűződő szeretetkötelék megszakadása következtében 

kialakult mély düh. (28.) 

Hóvirág: Egy más által okozott, igazságtalannak megítélt szenvedéshez köthető 

érzések. (15. 

Kajszibarack: A zsörtölődő, ingerlékeny, kolerikus jellemeknek, akik úgy érzik, hogy 

a világ nem egy biztonságos hely. (16.) 

Kamilla: Hangulatingadozások, arra irányuló hajlam, hogy a legkisebb bosszúság, 

akadály feldühítsen minket. (17.) 

Kerti oroszlánszáj: Kolerikus, és trágár kommunikáció. (18.) 

Közönséges párlófű: Jókedv álarca mögé rejtett düh. (40.) 

Lucfenyő: Kemény, merev, zord jellem, aki azért lesz dühös, hogy ne kelljen 

megkérdőjeleznie önmagát. (22.) 
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Magyal: Dühösek vagyunk, mert úgy érezzük, hogy nem szeretnek minket eléggé. 

(40.) 

Nebáncsvirág: Az ingerlékeny, türelmetlen, intoleráns, kolerikus jellemeknek. (40.) 

Skarlát maszkvirág: Félelem saját dühünktől. (31.) 

Tök: Gyereknemzésre való képtelenségünk tényével szemben érzett frusztráció és 

düh. (33.) 

Vadcseresznyefa: Rosszkedv, állandó elégedetlenség, életöröm hiánya. (33.) 

Vöröshagyma: A traumák, vagy sérülések következtében elfojtott düh felszínre 

kerülése. (35.) 

 

Egoizmus 

Békaliliom: Felsőbbrendűségérzés, mások megvetése miatt kialakuló 

távolságtartás. (36.) 

Bortermő szőlő: Mások felett való uralkodás, tekintélyelvűség.(36.) 

Csarab: Amikor minden csak rólunk, és a saját problémánkról szól. (37.) 

Fehér tavirózsa: Birtoklási vágy, kapzsiság, mohóság. (10.) 

Golgotavirág: Másokkal szemben tanúsított érdektelenség miatt fellépő magunkba 

fordulás. (12.) 

Indiai lótusz: Spirituális gőg. (15.) 

Kerti oroszlánszáj: Agresszív beszédstílussal történő megfélemlítés. (18.) 

Közönséges nyírfa: Magunkba fordulásra és meszesedésre való hajlam az 

öregedés során. (20.) 

Magyal: Mások szeretetére való képtelenség, miközben úgy érezzük, nem szeretnek 

minket. (40.) 

Mezei katáng: Egocentrikusság, birtokló szeretet. (40.) 

Napraforgó: Ha arra van szükségünk, hogy csodáljanak, elismerjenek minket.(24.) 

Őszibarackfa: Egocentrikusság, ha nem mozgósítjuk magunkat másokért. (27.) 

Turbánliliom: Hogy ne harcoljunk mások ellen, és hogy a közjó javára 

munkálkodjunk. (33.) 
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Egyenesség 

Bazsalikom: A másik megtévesztése, bizonyos dolgok elkendőzése a szexuális 

együttlétek során. (4.) 

Diófa: Azért, hogy a változások időszakaiban hűek maradjunk önmagunkhoz. (37.) 

Egynyári szikárka: Véleményváltoztatás, nem tudunk erkölcsi döntéseket hozni. 

(37.) 

Forrásvíz: Túl merev erkölcsi normák, magunkkal szembeni túlzott szigorúság.(38.) 

Kaliforniai kakukkmák: Vonzalom a külső stimulánsok, különböző külső hatások 

iránt (drogok, szekták) azért, hogy ezzel kompenzáljuk belső erkölcsi tartásunk, 

erőnk hiányát. (16.) 

Kékgyökér: Amikor saját erkölcsi normáink meghatározásához szükségünk van 

arra, hogy mások véleményére támaszkodjunk. (39.) 

Lucfenyő: Erkölcsi tartás kifejeződése. (22.) 

Molyhos ökörfarkkóró: Az egyenesség, őszinteség hiánya, az erkölcsiség 

feléledése. (24.) 

Orgona: Hogy kihúzzuk magunkat, és az élet akadályait testileg – lelkileg erővel és 

rugalmassággal küzdjük le. (26.) 

Vadalma: Rögeszmés erkölcsiség, tisztátalanság érzése. (41.) 

 

Egyéniség 

Bíbor kasvirág: Amikor nagy próbatételek során elveszítjük a pszichés és lelki 

integritásunkat.(5.) 

Erdei ibolya: Önbizalomhiány, félénkség, amikor sebezhetőnek érezzük magunkat 

egy csoporton belül. (9.) 

Ezerjófű: Önmagunk megtagadása, amikor másoktól akarunk függeni. (38.) 

Kerti izsóp: Ahhoz, hogy újra visszanyerjük saját egyéniségünket, amikor egy ránk 

kényszerített szerep fogságában élünk. (18.) 

Kígyógyökerű keserűfű: Hogy egyensúlyban maradjunk, és hűségesek legyünk 

vágyainkhoz, amikor érezzük, hogy eltévedtünk. (18.) 

Körtefa: Segít megőrizni integritásunkat, épségünket egy krízishelyzet során, vagy 

sokkoló esemény után. (19.) 
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Molyhos ökörfarkkóró: Azért, hogy erőteljesen és egyenesen fejezhessük ki 

egyéniségünket. (24.) 

Napraforgó: Az apával való viszony működésképtelensége, vagy sérült apakép 

következtében fellépő kiegyensúlyozatlan önkifejezés (arrogancia, vagy önbecsülés 

hiánya). (24.) 

Örökzöld puszpáng: Kényszerű alárendeltségi viszony, amely hátráltatja a 

személyiségfejlődést. (27.) 

 

Együttműködés 

Fehér tavirózsa: Azért, hogy környezetünkkel együtt érző és bizalmon alapuló 

kapcsolatokat alakítsunk ki. (10.) 

Magyal: Mások iránti negatív érzelmek esetén elősegíti a szív tisztaságát. (40.) 

Őszibarackfa: Azok számára, akik nem érdeklődnek mások iránt, akik nem képesek 

másokról gondoskodni. (27.) 

Turbánliliom: Másokkal való munka során megkönnyíti az együttműködést. (33.) 

 

Elbátortalanodás (lásd: Bátorság) 

 

Elengedés, megszabadulás 

Csalán: Hogy felhagyjunk egy csoporton, családon belüli rivalizálással, és agresszív 

viselkedéssel. (7.) 

Csombormenta: Hogy megszabadulhassunk a merev, és mérgező gondolati 

sémáktól. (8.) 

Csüngő amaránt: A testi és érzelmi szenvedés elfogadásának és elviselésének 

képessége. (8.) 

Fehér tavirózsa: Azért, hogy megszabaduljunk az anyagi javak, és minden, 

birtoklásra irányuló önző vágy uralma alól. (10.) 

Golgotavirág: A befelé fordulás egoista tendenciáinak és az ezzel járó 

feszültségeknek az elengedése. (12.) 

Havasi gyopár: Hogy életcéljainkat hajlandósággal és könnyedséggel, a felesleges 

feszültségek elengedésével valósíthassuk meg. (14.) 

Hóvirág: Az érzelmi traumák, és a múlt bánatainak felszabadítása, elengedése. (15.) 
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Kerti oroszlánszáj: Az elfojtott érzelmeink hangunk által történő felszabadítása. 

(18.) 

Kocsányos tölgyfa: Azok számára, akik mindig saját határaikat feszegetik. (39.) 

Májusi gyöngyvirág: Hogy megszabadulhassunk azoktól a külső körülményektől, 

amelyek megszorítják, korlátozzák valódi természetünket. (22.) 

Molyhos napvirág: A halállal, megsemmisüléssel szembeni bátorság. (40.) 

Narancsfa: Depresszív állapotok során fellépő érzelmi feszültségek felszabadítása. 

(25.) 

Rezgő nyár: Bizalom az ismeretlennel, és a láthatatlan hatásokkal szemben. (41.) 

Szelídgesztenye: A legkritikusabb, és legdrámaibb helyzetekkel való szembesülés 

képessége. (41.) 

Szívvirág: Hogy megszabadulhassunk egy túlzott érzelmi ragaszkodástól. (32.) 

Vöröshagyma: Egy sérülést követő lelki megtisztulás elősegítésére. (35.) 

  

Elerőtlenedés (lásd: Vitalitás) 

 

Éleselméjűség (lásd: Világosság) 

 

Éleslátás 

Angyalgyökér: A spirituális világra való ráébredés. (4.) 

Borzas kúpvirág: A múlt sokkoló fejezeteihez köthető érzelmeknek a megértése. 

(6.) 

Fukszia: Hogy megértsük gyermekkorunk azon elfojtott érzéseit, amelyeket hamis 

érzelmeink álarca mögé rejtettünk. (12.) 

Kőrisfa: Segít tudatosítani az átélt megpróbáltatás mély értelmét. (20.) 

Orvosi zsálya: Létünk értelmének megértése. (27.) 

Petúnia: Hogy meglássuk a fontossági sorrendeket, megszabaduljunk a felesleges 

dolgoktól, és a lényegre koncentráljunk. (28.) 

Százszorszép: Hogy képesek legyünk egy átfogó képet nyújtó egész megértésére 

annak számos, töredékes összetevője ellenére is. (32.) 
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Szemvidítófű: Segít, hogy másokat ne felszínesen, globálisan, teljes egészében 

kezeljünk. (32.) 

Vadgesztenye rügye: Azért, hogy megértsük életünk tapasztalatait, és tanuljunk 

belőlük. (42.) 

Vadmurok: Elősegíti a látás, és a tisztánlátó érzékenység fejlődését. (34.) 

 

Életkor (lásd: Öregedés) 

 

Elfogadás 

Bíbor kasvirág: Hogy visszanyerhessük méltóságunkat, ha megsértettek, 

kigúnyoltak, bántalmaztak minket. (5.) 

Borzas kúpvirág: Azért, hogy felismerjük, és elfogadjuk személyiségünk sérült, és 

elfojtott oldalait. (6.) 

Csüngő amaránt: Egy erőteljes intenzív szenvedés elfogadása. (8.) 

Dohány: Saját érzéseinkkel való szembenézés elutasítása, szívünk 

megkeményítésére való hajlam. (8.) 

Erdei mályva: Önmagunk elfogadása a testi átalakulással, változásokkal járó 

időszakokban. (9.) 

Erdei fenyő: Hogy túljussunk a bűntudaton, és önmagunk lebecsülésén. (37.) 

Fehér fűz: Hogy elfogadjuk, és megbocsássuk azt, amit mások okoztak nekünk, amit 

mások tettek velünk. (38.) 

Fuxia: Kisgyermekkorunk elfojtott érzéseinek felismerése, elfogadása. (12.) 

Görögdinnye: A terhesség alatti testi – lelki változások elfogadása. (13.) 

Jázmin: Önmagunk elfogadása, ha tisztátalannak, tökéletlennek érezzük magunkat. 

(16.) 

Kajszibarack: Hogy elfogadjuk a testünket, és biztonságban érezzük magunkat (16.) 

Kaliforniai kakukkmák: Hogy ne meneküljünk többé, és külső stimulánsok (drogok, 

karizmatikus csoportok, szekták) alkalmazása nélkül nézzünk szembe saját 

magunkkal. (16.) 

Kerti izsóp: Elfogadás, és önmagunknak való megbocsátás ha hibáztunk, vagy ha 

rossz a lelkiismeretünk. (18.) 
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Kocsányos tölgyfa: Saját határaink elfogadása. (39.) 

Közönséges gyíkfű: Önmagunk elfogadása, és az egészségügyi problémáink 

leküzdéséhez szükséges saját belső képességeinkben való hitünk, bizalmunk. (20.) 

Közönséges párlófű: Hogy felismerjük a derűsség, kedélyesség látszata mögé 

rejtett fájdalmat. (40.) 

Magyal: A másik elfogadása féltékenységi, rivalizálási helyzetekben. (40.) 

Májusi gyöngyvirág: Hogy elfogadjuk a társadalmi megszorításokat, 

kötelességeinket anélkül, hogy ezek foglyaivá válnánk. (22.) 

Mandulafa: Ahhoz, hogy a test öregedési folyamatait elfogadjuk. (23.) 

Molyhos ökörfarkkóró: Hajlam arra, hogy saját magunknak hazudjunk, 

őszintétlenség magunkkal, és másokkal szemben. (24.) 

Nebáncsvirág: Annak elfogadása, hogy mindenki a saját ritmusa szerint él. (40.) 

Nefelejcs: Egy számunkra kedves lény elvesztésével járó megbékélés. (25.) 

Orvosi zsálya: Azért, hogy elfogadjuk létünk múltbéli tapasztalatait, és tanuljunk 

belőlük. (27.) 

Ragadós maszkvirág: Elfojtott szexualitás, intimitástól való félelem. (29.) 

Réti boglárka: Hogy olyannak fogadjuk el magunkat, amilyenek vagyunk. (29.) 

Skarlát maszkvirág: Hogy elfogadjuk a bennünk lévő haragot, és erőszakos 

érzéseket. (31.) 

Vadalma: Saját magunk elfogadása, ha túlságosan is saját tökéletlenségeinkre 

összpontosítunk. (41.) 

Vadcseresznyefa: Hogy örömmel, és jókedvvel fogadjuk az élet eseményeit. (33.) 

Vadgesztenye rügye: A múlt tapasztalataiból való okulás elutasítása, ha hajlamosak 

vagyunk mindig ugyanabba a hibába esni. (42.) 

 

Elfojtás 

Borzas kúpvirág: Ha visszautasítjuk személyiségünk árnyoldalait. (6.) 

Dohány: Ha minden érzékenységünket elfojtjuk azért, hogy megvédjük magunkat 

modern társadalmunk gépiesítő tendenciáitól. (8.) 

Ezerjófű: Ha a másoknak való megfelelni vágyás miatt elfojtjuk saját 

személyiségünket, szolgalelkűek vagyunk. (38.) 
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Forrásvíz: Aszketikus életmód, saját életszükségleteink elnyomása. (38.) 

Fukszia: Kisgyermekkorunk fájdalmas érzelmeinek elnyomása. (12.) 

Gyermekláncfű: Testi feszültségeket okozó érzelmi elfojtás. (13.) 

Kerti oroszlánszáj: Szóbeli agresszivitás formájában megjelenő elfojtott szexuális 

vágyak. (18.) 

Kínai mályvarózsa: Elfojtott érzelmek a szexualitásban. (19.) 

Közönséges párlófű: Ha mások előtt vidámság álarca mögé rejtjük el érzelmeinket. 

(40.) 

Nőszirom: Hogy felszabadítsuk az elfojtott, visszaszorított kreativitást. (25.) 

Örökzöld puszpáng: Külső kényszerből létrejövő alárendelt viszony, amely 

egyéniségünk elfojtásából ered. (27.) 

Ragadós maszkvirág: A szexuális vágyak elfojtása az intimitástól való félelem miatt. 

(29.) 

Skarlát maszkvirág: A düh, és az erőszakos érzelmek elfojtása. (31.) 

Varádics: Egy érzelmi trauma következtében kialakuló érzelmi elfojtás, amely a 

cselekvés, és a részvétel megtagadását eredményezi. (34.) 

Vöröshagyma: A mély érzelmek elfojtása egy érzelmi, vagy szexuális bántalmazást 

követően. (35.) 

  

Elhagyatottság 

Angyalgyökér: Védelem, és felvállalás hiánya a krízishelyzetek során, vagy nagy 

megpróbáltatások küszöbén. (4.) 

Cseregalagonya: Egy számunkra kedves személy elvesztését követő 

elhagyatottság érzése. (7.) 

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

Gyepűrózsa: Fásultság, beletörődés, az életről való lemondás. (39.) 

Hársfa: Az anya, a család, a közösség hiánya, vagy a velük való kapcsolat 

elvesztése. (14.) 

Havasi palástfű: Az anyával való kapcsolat megszakadása következtében fellépő 

szeretethiány. (28.) 
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Magyal: Szeretethiány következtében fellépő ellenségesség, féltékenység, düh, 

irigység érzése. (40.) 

Mezei katáng: Ha mások figyelmének kihívására van szükségünk, vagy ha 

birtoklóan lépünk fel szeretteinkkel szemben. (40.) 

Mimóza: Csüggedés, depresszív időszakok során fellépő elhagyatottság érzése. 

(24.) 

Nefelejcs: Egy számunkra kedves személy elvesztését követően fellépő 

elszigeteltség, elhagyatottság érzése. (25.) 

Örökzöld puszpáng: Saját személyiségünk elvesztése, feladása az alárendelt 

helyzetekben. (27.) 

Szelídgesztenye: A teljes elhagyatottság érzése, ha úgy érezzük, erőnk végéhez 

értünk. (41.9 

Szívvirág: Ha úgy érezzük, társunk elutasít, vagy nem támogat minket. (32.) 

Vörösfenyő: A megkezdett dolgok abbahagyása, a kudarctól való félelem, vagy 

önbizalomhiány miatt. (42.) 

 

Elhalálozás (lásd: Halál) 

 

Elhatározás  

Ágas rozsnok: Amikor bizonytalanok vagyunk a küldetésünkkel, választásainkkal 

kapcsolatban. (36.) 

Egynyári szikárka: Amikor képtelenek vagyunk két lehetőség közül választani. (37.) 

Étkezési paprika: Segít felülemelkedni a tétlenségen, elősegíti a változást, és a 

döntéshozatalt. (10.) 

Gránátalmafa: Amikor habozunk a szakmai élet, és a családi élet között. (13.) 

Havasi gyopár: Amikor nehéz időszakok során határozatlanok vagyunk abban, hogy 

milyen irányba haladjunk tovább. (14.) 

Kékgyökér: Amikor képtelenek vagyunk teljes függetlenségben önálló véleményt 

alkotni. (39.) 

Kígyógyökerű keserűfű: A szétszórtság megszüntetésével segít a döntések 

meghozatalában. (18.) 
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Molyhos ökörfarkkóró: Elősegíti a belső hangunkra való figyelés képességét, és a 

döntéshozatalt: (24.) 

Sárga bohócvirág: Félént természet, amely visszafogott, visszahúzódó, magába 

forduló magatartással jár együtt. (41.) 

Vadszeder: Amikor képtelenek vagyunk ötleteink konkrét megvalósítására. (34.) 

Varádics: Ha hajlamosak vagyunk mindent későbbre halasztani, és nem lépni akkor, 

amikor szükséges lenne. (34.) 

Vörösfenyő: Önbizalomhiány, kudarctól való félelem. (42.) 

 

Elismerés 

Eukaliptusz: Egy nézeteltérés, egy szakítás, egy veszteség után fellépő elismerésre 

való igény. (10.) 

Hársfa: Ha igényét érezzük annak, hogy újra felvegyük a kapcsolatot a családi és ősi 

kötelékekkel, ha ezek időközben megszakadtak. (14.) 

Havasi palástfű: Az anya iránti szeretet kifejeződésének hiánya, amely állandó 

elismerésre való igénnyel jár együtt. (28.) 

Közönséges palástfű: A Föld szentségének elismerése. (28.) 

Májusi gyöngyvirág: Azok számára, akik mások elismerését hajszolják, és akik 

külső körülményeik foglyai. (22.) 

 

Elkötelezettség  

Ágas rozsnok: Amikor bizonytalanok vagyunk a küldetésünkkel, választásainkkal 

kapcsolatban. (36.) 

Egynyári szikárka: Amikor képtelenek vagyunk két lehetőség közül választani. (37.) 

Étkezési paprika: Segít felülemelkedni a tétlenségen, elősegíti a változást, és a 

döntéshozatalt. (10.) 

Gránátalmafa: Amikor habozunk a szakmai élet, és a családi élet között. (13.) 

Havasi gyopár: Amikor nehéz időszakok során határozatlanok vagyunk abban, hogy 

milyen irányba haladjunk tovább. (14.) 

Kékgyökér: Amikor képtelenek vagyunk teljes függetlenségben önálló véleményt 

alkotni. (39.) 
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Kígyógyökerű keserűfű: A szétszórtság megszüntetésével segít a döntések 

meghozatalában. (18.) 

Molyhos ökörfarkkóró: Elősegíti a belső hangunkra való figyelés képességét, és a 

döntéshozatalt: (24.) 

Sárga bohócvirág: Félént természet, amely visszafogott, visszahúzódó, magába 

forduló magatartással jár együtt. (41.) 

Vadszeder: Amikor képtelenek vagyunk ötleteink konkrét megvalósítására. (34.) 

Varádics: Ha hajlamosak vagyunk mindent későbbre halasztani, és nem lépni akkor, 

amikor szükséges lenne. (34.) 

Vörösfenyő: Önbizalomhiány, kudarctól való félelem. (42.) 

 

Ellazulás (lásd: Pihenés) 

 

Ellenállás 

Borzas kúpvirág: Félelem személyiségünk árnyoldalaival való szembenézéstől. (6.) 

Csüngő amaránt: Megerősíti az immunrendszert. (8.) 

Étkezési paprika: Ahhoz, hogy leküzdjük a tétlenséget. (10.) 

Fehér cickafark: Környezetünk negatív és zavaró hatásaira való érzékenység. (6.) 

Fokhagyma: Idegi félelmek és az akaratot lebénító bizonytalanság. (11.) 

Forrásvíz: Merevség, szigorúság, önkritika esetén. (38.) 

Fukszia: Mély, és fájdalmas érzéseket leplező hamis érzelmek. (12.) 

Gyermekláncfű: Érzelmi páncél, és testi feszültségek. (13.) 

Gyertyán: A mindennapi feladatokkal való megküzdés megtagadása, amely állapot 

fáradtsággal, és kimerültséggel jár. (39.) 

Háromszínű árvácska: Azért, hogy megerősítsük szervezetünket a visszatérő 

fertőzésekkel szemben. (14.) 

Jerikói lonc: A jelenben élés elutasítása, a múlt nosztalgiája. (39.) 

Kékgyökér: Bizalmatlanság a saját ítélőképességünkkel szemben, mások 

véleményétől való függés. (39.) 
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Közönséges gyíkfű: A saját magunkért való felelősség felvállalásának elutasítása. 

(20.) 

Közönséges párlófű: Szenvedésünk elrejtésére szolgáló vidám, és derűs látszat. 

(40.) 

Mezei tikszem: A tekintélynek való ellenállás. (23.) 

Örökzöld puszpáng: Felébreszti bennünk az erőt és a kitartást, hogy 

megszabadulhassunk a másoknak való kényszerű alávetettségtől. (27.) 

Vadszeder: Azért, hogy megvalósítsuk ötleteinket. (34.) 

Varádics: Cselekvéssel szembeni ellenállás, a kockázattól való félelem, vagy 

lustaság miatt. (34.) 

 

Ellenségesség 

Bíbor kasvirág: A minket ért erőszakos támadások, bántalmazások, amelyek sértik 

integritásunkat, emberi méltóságunkat. (5.) 

Bükkfa: Kritikus, intoleráns, vádaskodó természet, jellem. (36.) 

Csalán: Családon, egy csoporton belüli ellenséges tendenciák. (7.) 

Kerti oroszlánszáj: Szavakban megnyilvánuló ellenségesség esetén. (18.) 

Magyal: Mások felé irányuló ellenségesség. (40.) 

Turbánliliom: Ellenséges, tekintélyelvű, uralkodó magatartás. (33.) 

 

Elme 

Borsmenta: Mentális fásultság, letargia. (6.) 

Citromfa: Serkenti az intellektust, elősegíti az elemző gondolkodást, érvelést. (7.) 

Csombormenta: A negatív gondolatokra való érzékenység, szűk, és merev 

gondolkodás. (8.) 

Diófa: Ha nem tudunk elszakadni a múlttól és mások gondolataitól. (37.) 

Fügefa: Az elme kontrollja a fizikai testünk autonóm folyamataira. (12.) 

Havasi gyopár: életcél hiányában kialakuló kusza gondolatok. (14.) 

Kajszibarack: A test és a szív igényeitől eltávolodott rideg és absztrakt elme. (16.) 
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Körtefa: Azért, hogy a krízishelyzeteket nyugalommal, hidegvérrel és világos 

gondolkodással kezeljük. (19.) 

Orbáncfű: Igen aktív lelki élet, amely érzékennyé tesz a negatív hatásokra. (26.) 

Őszibarackfa: Egocentrikusság, és befelé fordulásra való hajlam túlzott mentális, és 

idegi izgatottsággal. (27.) 

Petúnia: Minden cselekvést lefékező, korlátozó gondolatok, hiedelmek. (28.) 

Pillangóvirág: Amikor képtelenek vagyunk saját gondolatainkat érthető módon, 

szavakba önteni. (28.) 

Sarkantyúvirág: Testünk életerejét csökkentő, az intellektusra való túl nagy 

hangsúly fektetése. (31.) 

Százszorszép: Amikor képtelenek vagyunk az információk és a gondolatok 

összegzésére. (32.) 

Vadgesztenye: Visszatérő, rögeszmés gondolatok. (42.) 

Vadmurok: Amikor az elménk túlságosan is domináns szerephez jut az intuícióval 

szemben. (34.) 

Vadszeder: Ötleteink megvalósítására, gyakorlati alkalmazására való képtelenség. 

(34.) 

 

Elszakadás 

Bíboros hajnalka: Mérgező, káros szokások, mérgező anyagoktól való függőség. 

(5.) 

Cseregalagonya: Egy szerettünk elvesztése, hirtelen, erőszakos elválás. (7.) 

Csüngő amaránt: Elszigeteltséghez vezető végtelen szenvedés. (8.) 

Ezerjófű: akaratgyengeség, amikor másoknak alávetjük akaratunkat. (38.) 

Fehér tavirózsa: Ha függőségi viszonyban állunk a pénzzel, anyagi javakkal. (10.) 

Kerti izsóp: Hogy bűntudat nélkül megváljunk egy ránk kényszerített rendszertől, 

vagy szerepkörtől. (18.) 

Kőrisfa: Hogy kissé eltávolodva tekintsünk a próbatételekre azért, hogy teljes 

egészében megértsük azok értelmét. (20.) 

Körömvirág: Rálátást, a helyzettől való eltávolodást mellőző kommunikáció. (19.) 

Májusi gyöngyvirág: Ha külső körülményeink foglyai vagyunk. (22.) 
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Örökzöld puszpáng: Külső befolyás, uralkodó helyzet. (27.) 

Szívvirág: Szakítás esetén, ha összetörték a szívünket. (32.) 

Vadcseresznyefa: Hogy tudjuk humorral és eltávolodással kezelni az életet, amikor 

mogorva hangulatban vagyunk. (33.) 

 

Elszigeteltség (lásd: Magány) 

 

Eltökéltség  

Ágas rozsnok: Amikor bizonytalanok vagyunk a küldetésünkkel, választásainkkal 

kapcsolatban. (36.) 

Egynyári szikárka: Amikor képtelenek vagyunk két lehetőség közül választani. (37.) 

Étkezési paprika: Segít felülemelkedni a tétlenségen, elősegíti a változást, és a 

döntéshozatalt. (10.) 

Gránátalmafa: Amikor habozunk a szakmai élet, és a családi élet között. (13.) 

Havasi gyopár: Amikor nehéz időszakok során határozatlanok vagyunk abban, hogy 

milyen irányba haladjunk tovább. (14.) 

Kékgyökér: Amikor képtelenek vagyunk teljes függetlenségben önálló véleményt 

alkotni. (39.) 

Kígyógyökerű keserűfű: A szétszórtság megszüntetésével segít a döntések 

meghozatalában. (18.) 

Molyhos ökörfarkkóró: Elősegíti a belső hangunkra való figyelés képességét, és a 

döntéshozatalt: (24.) 

Sárga bohócvirág: Félént természet, amely visszafogott, visszahúzódó, magába 

forduló magatartással jár együtt. (41.) 

Vadszeder: Amikor képtelenek vagyunk ötleteink konkrét megvalósítására. (34.) 

Varádics: Ha hajlamosak vagyunk mindent későbbre halasztani, és nem lépni akkor, 

amikor szükséges lenne. (34.) 

Vörösfenyő: Önbizalomhiány, kudarctól való félelem. (42.) 
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Elutasítás (Lásd: Visszahúzódás, Magány) 

 

Elválás 

Angyalgyökér: Ha úgy érezzük, hogy magunkra hagytak minket a nehéz pillanatok 

során. (4.) 

Csalán: Egy családon, vagy csoporton belüli viszály miatt bekövetkező elválás. (7.) 

Cseregalagonya: Egy szertettünk elvesztésekor ajánlott. (7.) 

Hársfa: Elválás az édesanyától, és általánosabb értelemben a családtól. (14.) 

Havasi palástfű: Ha az anya, és a gyermek között megszakad a szeretetkapcsolat. 

(28.) 

Kajszibarack: A magzati létünk alatt bekövetkezett sokkoló esemény hatására 

kialakult kapcsolatvesztés a fizikai testünkkel, bizonytalanság érzése. (16.) 

Nefelejcs: Egy közeli hozzátartozónk elvesztését követő elhagyatottság érzése, 

gyászidőszak. (25.) 

Rozmaring: Ha nem vagyunk harmóniában saját testünkkel. (30.) 

Szívvirág: Szakítás (32.) 

 

Erkölcsösség  

Bazsalikom: A másik megtévesztése, bizonyos dolgok elkendőzése a szexuális 

együttlétek során. (4.) 

Diófa: Azért, hogy a változások időszakaiban hűek maradjunk önmagunkhoz. (37.) 

Egynyári szikárka: Véleményváltoztatás, nem tudunk erkölcsi döntéseket hozni. 

(37.) 

Forrásvíz: Túl merev erkölcsi normák, magunkkal szembeni túlzott szigorúság.(38.) 

Kaliforniai kakukkmák: Vonzalom a külső stimulánsok, különböző külső hatások 

iránt (drogok, szekták) azért, hogy ezzel kompenzáljuk belső erkölcsi tartásunk, 

erőnk hiányát. (16.) 

Kékgyökér: Amikor saját erkölcsi normáink meghatározásához szükségünk van 

arra, hogy mások véleményére támaszkodjunk. (39.) 

Lucfenyő: Erkölcsi tartás kifejeződése. (22.) 
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Molyhos ökörfarkkóró: Az egyenesség, őszinteség hiánya, az erkölcsiség 

feléledése. (24.) 

Orgona: Hogy kihúzzuk magunkat, és az élet akadályait testileg – lelkileg erővel és 

rugalmassággal küzdjük le. (26.) 

Vadalma: Rögeszmés erkölcsiség, tisztátalanság érzése. (41.) 

 

Erő (lásd: Hatalom) 

Érzékenység 

Angyalgyökér: Hogy úgy érezzük, védelmeznek, támogatnak minket a nehéz 

pillanatok során. (4.) 

Bükkfa: A környezettel szembeni túlérzékenység, amely kritikus és intoleráns 

magatartást von maga után. (36.) 

Citromfa: Megerősíti az értelmi képességet, és koordinálja az elmét a zavaró érzelmi 

hatások eltávolításával. (7.) 

Csombormenta: A negatív lelki hatásokra való érzékenység (8.) 

Dohány: Érzékenység hiánya, érzelmi ridegség, mechanikus, gépies viselkedés (8.) 

Erdei ibolya: Szerény, tartózkodó, sebezhető, hiperérzékeny, visszahúzódásra 

hajlamos jellem. (9.) 

Ernyős madártej: Ha elveszítjük érzékenységünket egy trauma, egy sérülés után. 

(38.) 

Fehér cickafark: A környezeti hatásokra való érzékenység. (6.) 

Görögdinnye: Terhesség és szülés alatti érzelmi stressz. (13.) 

Kamilla: Érzelmi túlérzékenység, hangulatingadozások, ingerlékenység. (17.) 

Körömvirág: Elősegíti az érzékeny, és melegséggel teli, szívélyes odafigyelést. (19.) 

Közönséges nyírfa: A világ dolgai iránt tanúsított érzéketlenség, és érdektelenség, 

amikor úgy érezzük megettük már a kenyerünk javát. (20.) 

Levendula: Idegi túlérzékenység, túlterheltség. (21.) 

Lucfenyő: A szigorúság, keménység, és zordság álarca mögé rejtett érzékenység. 

(22.) 
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Mimóza: Rosszul uralt túlérzékenység a másokkal való kapcsolatainkon belül, amely 

elszigeteltséghez, és magunkba zárkózáshoz vezethet. (24.) 

Orbáncfű: Zavart alvás, zaklatott álmok, a fényre való túlérzékenység. (26.) 

Őszibarackfa: A napfényre való érzékenység. (27.) 

Rezgő nyár: Túlérzékenység a láthatatlan, néha rémisztő hatásokra. (41.) 

Rózsaszín cickafark: Mások érzelmeire, érzéseire való érzékenység. (6.) 

Sárga cickafark: Művészi érzékenység, amely visszahúzódáshoz vezet. (30.) 

Tök: Egyensúlyba hozza a terhesség alatti érzelmeket. (33.) 

Vadmurok: Fejleszti az intuitív képességeket. (34.) 

 

Érzéketlenség (lásd érzékenység) 

Érzelmesség (lásd érzékenység) 

 

 

 

 

 

 

 


