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F 
Fanatizmus 

Bortermő szőlő: Uralkodás, tekintélyelvűség. (36.) 

Kaliforniai kakukkmák: Sebezhetőség, és vonzódás a szekták, a fanatikus ügyek 

iránt. (16.) 

Vasfű: Térítés, mások meggyőződésére irányuló túlzott hajlam. (42.) 

 

Fáradtság (lásd még Kimerültségnél is) 

Bíbor kasvirág: Integritásunk elvesztése, megsemmisülés érzése. (5.) 

Bíboros hajnalka: Rendszertelen életmód, életritmus, méreganyagoktól való 

függőség. (5.) 

Borsmenta: Fásultság, mentális fáradtság. (6.) 

Citromfa: Mentális fásultságot és zavarodottságot eredményező szellemi fáradtság. 

(7.) 

Érdeslevelű szil: Túl nagy felelősség miatt érzett fáradtság. (38.) 

Fehér cickafark: Idegi, és testi kimerültség, amely akkor lép fel, amikor hosszú ideig 

ki vagyunk téve környezeti szennyeződésnek, pld. elektroszmog, TV, számítógép. 

(6.) 

Fekete nadálytő: Ideg, és izomfáradtság. (11.) 

Feketebodza: Egy nehéz időszakot követő kiürülés, lemerülés érzése, önmagunk 

leértékelése. (11.) 

Görögdinnye: Várandósság során fellépő fizikai fáradtság. (13.) 

Gyepűrózsa: Fásultság egy hosszú megpróbáltatás, vagy betegség következtében 

fellépő, véget nem érő fáradtság. (39.) 

Gyertyán: Amikor nem tudunk megbirkózni a mindennapi feladatokkal. (39.) 

Háromszínű árvácska: Fizikai fáradtság, ismételt fertőzésekre való hajlam. (14.) 

Havasi gyopár: A túlzott idealizmus és az abszolút, a tökéletesség állandó 

hajszolása következtében fellépő testi és mentális túlterheltség. (14.) 
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Kajszibarack: Amikor nem vagyunk harmóniában a testünkkel. (16.) 

Kocsányos tölgyfa: Megfeszített munka, amelyet fáradtságunk ellenére   

is folytatunk. (39.) 

Közönséges gyíkfű: Amikor képtelenek vagyunk természetes forrásainkból, 

tartalékainkból meríteni. (20.) 

Közönséges nyírfa: Kimerültség, elkeseredettség, idős korban jelentkező, 

meszesedésre való hajlam. (20.) 

Levendula: Idegfeszültség, túlterheltség. (21.) 

Mezei juhar: Energetikai zárlat, blokkolódás, amikor úgy érezzük, körbe járunk, csak 

„kergetjük a saját farkunkat.” (23.) 

Olajfa: Testi és lelki kimerültség. (41.) 

Sarkantyúvirág: Megterhelő szellemi munka. (31.) 

Vadgesztenye: Visszatérő gondolatok, amelyek gátolják az elalvást. (42.) 

Vasfű: Egy nemes cél érdekében küzdő, lázas igyekezet által eredményezett testi 

túlterheltség. (42.) 

 

Fásultság 

Borsmenta: Bóbiskolásra, letargiára való hajlam. (6.) 

Európai sülzanót: Reményvesztettség, „ez már semmire sem jó, semmin nem 

változtat” érzése. (38.) 

Gyepűrózsa: Beletörődés, motiváció hiánya, passzivitás. (39.) 

Narancsfa: Krónikus, depresszív állapotokra. (25.) 

Seprűzanót: A „mire jó mindez?” érzése a világ eseményeivel szemben, a 

cselekvés, reagálás elutasítása. (31.) 

Varádics: Lágy, lassú, határozatlan jellem, aki mindent későbbre halaszt. (34.) 

 

Félelem 

Angyalgyökér: Félelmek az ismeretlen küszöbén. (4.) 

Borzas kúpvirág: Ha félünk szembenézni személyiségünk árnyoldalaival. (6.) 
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Cseresznyeszilva: Attól való félelem, hogy erőszakosan reagálunk, félelem a 

jóvátehetetlentől. (37.) 

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

megnyilatkozni. (9.) 

Erdei mályva: Öregedéstől való félelem. (9.) 

Fehér tavirózsa: Attól való félelem, hogy elveszítjük az általunk birtokolt anyagi 

javakat, az adástól, megosztástól való félelem. (10.) 

Fokhagyma: Lebénító idegi félelem, amely elszívja az életerőt. (11.) 

Fügefa: Önkontrollunk elvesztésétől való félelem. (12.) 

Kígyógyökerű keserűfű: Attól való félelem, hogy a szexualitásunk túllépi a normális 

kereteket. Ha attól félünk, hogy elveszítjük létünk irányításának képességét, minden 

irányítására való hajlam. (18.) 

Lóhere: Kollektív félelem, pánik. (21.) 

Mandulafa: Az öregedéstől való félelem. (23.) 

Mezei tikszem: A nőktől való félelem. (23.) 

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

félelem. (40.) 

Narancsfa: Az ismeretlen félelmek megértése, az álmainkon keresztül. (25.) 

Orbáncfű: Éjszakai félelmek. (26.) 

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

Rezgő nyár: Értelmetlen és megmagyarázhatatlan félelem. (41.) 

Rozsdás havasszépe: Halálfélelem. (30.) 

Sárga bohócvirág: A mindennapi élet ismert félelmei, félénkség. (41.) 

Sárga cickafark: Érzékeny művészlélek, aki fél a nyilvános szerepléstől, lámpaláz 

esetén. (30.) 

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

Vörös vadgesztenye: Ha szeretteinket féltjük. (42.) 

Vörösfenyő: A kudarctól, vagy a nevetségessé válástól való félelem. (42.) 
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Félénkség 

Békaliliom: Belső zárkózottság, gőgös visszafogottság, felsőbbrendűségi érzés. 

(36.) 

Erdei ibolya: Félénkség, elvonulás, törékeny és túlérzékeny jellem. (9.) 

Erdei mályva: Önbizalomhiány társaságban, bizonytalanságérzés. (9.) 

Pillangóvirág: Lámpaláz, ha félünk magunkat nyilvánosság előtt kifejezni. (28.) 

Réti boglárka: Saját magunk leértékelése, alulbecsülés, önbecsülés hiánya. (29.) 

Sárga bohócvirág: Félénk, félős jellem, aki mindentől tart. (41.) 

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

komplexus. (42.) 

   

Félrevonulás (lásd: Visszahúzódás) 

Felsőbbrendűség (lásd Önbecsülés) 

 

Féltékenység 

Csalán: Családon, klánon, társaságon belüli féltékenység, rivalizálás (7.) 

Magyal: Ha úgy érezzük, „rosszul” szeretnek minket. (40.) 

Réti boglárka: Önmagunk alulértékelése, amely mások irigyléséhez vezet. (29.) 

Szívvirág: Szakítás, egy kapcsolat vége miatti féltékenység. (32.) 

 

Feminim, női oldal 

Birsalmafa: Amikor nem vagyunk képesek összeegyeztetni az erő, a szigorúság 

maszkulin erőit a gyengédség és lágyság feminim erőivel. (5.) 

Csüngő amaránt: Idegességgel járó, fájdalmas és bő havi vérzés. (8.) 

Gránátalmafa: Amikor csak nehezen, vagy egyáltalán nem tudjuk női 

kreativitásunkat kifejezni. (13.) 

Hársfa: Az anya, és gyermeke közti kapcsolat megszakadása. (14.) 

Havasi palástfű: Az anyához fűződő kapcsolat megszakadása. (28.) 
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Kínai mályvarózsa: Gyengéd érzésektől és melegségtől mentes szexualitás. (19.) 

Közönséges palástfű: A nőiség anyai és tápláló jellegének elutasítása. (28.) 

Kukorica: Az anyafölddel való kapcsolat hiánya. (21.) 

Turbánliliom: Agresszív, ellenséges, férfias viselkedés. (33.) 

Vöröshagyma: Szexuális erőszak, családon belüli bántalmazás, függőségek. (35.) 

 

Feszültségek 

Citromfa: Mentális feszültségek, szellemi fáradtság. (7.) 

Cseresznyeszilva: Nagy belső feszültségek, és attól való félelem, hogy elveszítjük a 

fejünket, vagy idegeink nem bírják tovább. (37.) 

Dohány: Dohányfüggőségaz érzelmi élet elnyomásával, és a test 

megkeményedésével. (8.) 

Erdei füzike: Egy traumát követő testi és idegi feszültségek, pusztulás, 

megsemmisülés érzésével kisérve. (9.) 

Fokhagyma: Bénító félelem, a napfonat csakra (solaris plexus) területén fellépő 

blokkolódással.(11.) 

Golgotavirág: Egy spirituális ébredés során fellépő érzelmi instabilitás és 

zavarodottság. (12.) 

Görögdinnye: Megszünteti a várandósság alatti érzelmi stresszt és fizikai 

feszültségeket. (13.) 

Gyermekláncfű: Az izmokban felgyülemlett idegi és érzelmi feszültség, a testünkben 

megjelenő érzelmi szenvedés. (13.) 

Havasi gyopár: A fejben, a nyakban, vagy az állkapocsban felhalmozódott 

feszültségek az életideálunk megvalósításának érdekében tett erőfeszítések során. 

(14.) 

Hóvirág: Megoldatlan, múltbéli érzelmi traumák következtében kialakult 

feszültségek. (15.) 

Kamilla: A gyomor területén felhalmozódott érzelmi feszültségek. (17.) 

Kerti izsóp: Mentális, és idegi fáradtság, annak következtében, ha úgy érezzük, 

hibát követtünk el. (18.) 
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Kerti oroszlánszáj: Feszültségek az állkapocs területén, fogcsikorgatás, szavakban 

megnyilvánuló agresszivitás. (18.) 

Kígyógyökerű keserűfű: Az élet minden területének kényszeres kontrollálási vágya 

következtében létrejött feszültségek. (18.) 

Körtefa: Segít, hogy nyugodtak maradjunk, és elengedjük a megpróbáltatások, 

krízishelyzetek során fellépő feszültségeket. (19.) 

Levendula: A hátra, nyakra, és a fejre lokalizálódott idegfeszültségek. (21.) 

Narancsfa: Krónikus depresszió testi feszültségekkel. (25.) 

Nebáncsvirág: Mentális, és idegi feszültségek, türelmetlenség. (40.) 

Nefelejcs: Elfojtott érzelmi feszültségek alvászavarokkal. (25.) 

Orgona: A hát feszültségei, energiablokkolódás a hát területén. (26.) 

Őszibarackfa: Egocentrikusság, érzelmi elfojtással és testi feszültségekkel kisért 

befelé fordulás. (27.) 

Rozsdás havasszépe: A mellkas területére koncentrálódott érzelmi feszültségek. 

(30.) 

Skarlát maszkvirág: Ideg – és izomfeszültségeket okozó visszafojtott düh. (31.) 

Tök: A várandósság és egy terv megvalósítása során fellépő testi és érzelmi 

feszültségek. (33.) 

Vasfű: Egy ügy, vagy ideál szolgálatába állított lázas igyekezet következtében 

kialakult fizikai túlterheltség. (42.) 

 

Fiatalság 

Ágas rozsnok: Amikor nem tudjuk pontosan, vagy csak zavarosan vagyunk képesek 

meghatározni életcéljainkat. A jövőbeli szakmai karrierrel kapcsolatos 

bizonytalanság, nem meghatározott, vagy meg nem valósított célok. (36.) 

Bazsalikom: Túlkompenzált szexualitás, pornográfiához való vonzódás, szexuális 

hódításokra való igény. (4.) 

Csalán: Családi konfliktusok, amikor egy fiatal nehezen találja meg a helyét a 

családban. (7.) 

Csarab: Egoizmus, magunkba fordulás, amikor teljes mértékben lefoglalnak saját 

problémáink, a figyelem felkeltésére való állandó igény. (37.) 
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Diófa: Olyan családi, vagy társadalmi befolyás, amely megakadályozza, hogy hangot 

adjunk saját meggyőződésünknek. (37.) 

Erdei mályva: Félénkség, bizonytalanság érzése ha nyilvános társaságban 

vagyunk, ha rosszul éljük meg a kamaszkor fizikai változásait. (9.) 

Érdeslevelű szil: Annak a fiatalnak, aki egy felnőtt szerepnek megfelelő felelősséget 

vállal, és úgy érzi, hogy ez a nyomasztó feladat meghaladja az erejét. (38.) 

Fehér fűz: Igazságtalanság érzése, keserűség a szülők, a társadalom, a tekintélyt 

képviselők iránti neheztelés. (38.) 

Gránátalmafa: A női termékenység kiegyensúlyozott fejlődése a kamasz lány első 

havi vérzésének megjelenésétől. (13.) 

Hársfa: Konfliktusos kapcsolat az anyával, elhagyatottság érzése. (14.) 

Kaliforniai kakukkmák: Vonzódás a különböző drogokhoz, karizmatikus 

csoportokhoz, modern társadalmunk csillogó, illuzórikus, szemfényvesztő oldalaihoz. 

(16.) 

Kamilla: Érzelmesség, ingerlékenység, feszült idegállapot, hangulati ingadozások. 

(17.) 

Keserű tárnics: Egy kudarcot, egy sorscsapást követő kétség, szkepticizmus, 

elkeseredettség. (39.) 

Magyal: Féltékenység, harag, irigység, rivalizálás, ha úgy érezzük, nem szeretnek 

eléggé. (40.) 

Májusi gyöngyvirág: Hirtelen és erőszakos elszakadás a gyermekkor világától, arra 

irányuló hajlam, hogy engedjük, hogy a társadalmi nyomás és konvencióik 

befolyásoljanak minket. (22.) 

Mezei tikszem: Az apai tekintély elutasítása, a cselekvéshez szükséges akarat 

hiánya. (23.) 

Molyhos ökörfarkkóró: Elősegíti az erkölcsi tudat, az egyenesség, és az őszinteség 

értékeinek felébredését. (24.) 

Mustár: Melankólia, a látszólag ok nélkül megjelenő depresszív hangulat. (40.) 

Napraforgó: Apával való konfliktusos kapcsolat. (24.) 

Szívvirág: Kölcsönös érzelmi függés, birtokláson alapuló kapcsolatok, szakítás 

következtében összetört szív. (32.) 

Vadalma: Csúnyának, tisztátalannak érezzük magunkat, saját magunktól való undor. 

(41.) 
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Vadcseresznyefa: Mogorvaság, pesszimizmus, elégedetlenség, rossz hangulat. 

(33.) 

Vörösfenyő: Ha úgy érezzük, nem vagyunk a helyzet magaslatán, kudarctól való 

félelem. (42.) 

 

Figyelem, figyelmetlenség 

Borsmenta: Elősegíti az éber figyelmet és a mentális világosságot. (6.) 

Csarab: Igény arra, hogy beszéljünk másoknak saját problémáinkról. (37.) 

Csüngő amaránt: Szenvedésünkre való túlzott koncentrálás. (8.) 

Erdei iszalag: Álmodozó, mindig a fellegekben jár. (37.) 

Fügefa: Másokkal szemben tanúsított figyelemhiány. (12.) 

Golgotavirág: Mártír szerep magunkra vétele a figyelemfelkeltés érdekében. (12.) 

Mezei katáng: Aki kisajátítja a másik figyelmét. (40.) 

Őszibarackfa: A környezetünkkel szembeni figyelmetlenség, gondoskodás hiánya, 

egoizmus. (27.) 

Szemvidítófű: Másokra való felszínes odafigyelés, figyelem hiánya. (32.) 

Vadmurok: Figyelem, és koncentráció. (34.) 

Vérehulló fecskefű: Nem hallgatjuk meg elég figyelmesen a többieket. (35.) 

 

Fogékonyság (lásd Nyitottság) 

Föld (lásd Természet) 

Frusztráció 

Eukaliptusz: Megoldatlan konfliktushelyzetek következtében kialakuló frusztráció, 

amikor úgy érezzük, csak „a saját farkunkat kergetjük”. (10.) 

Keserű tárnics: Egy kudarcot követő elkeseredettség. (39.) 

Nebáncsvirág: Mások lassúságával szembeni türelmetlenség. (40.) 

Nőszirom: Amikor nincs ihletünk, és nem tudjuk felszínre hozni a művészi 

kreativitásunkat. (25.) 
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Tök: Elnyomott, vagy elfojtott női kreativitás, egy terv konkretizálására, 

megvalósítására való képtelenség. (33.) 

Vadszeder: Ha képtelenek vagyunk ötleteink gyakorlati megvalósítására. (34.) 

 

Függés, függőség, függetlenség 

Bazsalikom: Mániákus, túlzott szexuális aktivitás. (4.) 

Bíboros hajnalka: Segít megszabadulni önpusztító szokásainktól, és rendezetlen 

életritmusunktól. (5.) 

Csombormenta: Kitisztítja az elmét a méreganyagok túlzott fogyasztása után. (8.) 

Diófa: A családi rendszertől, hagyománytól való függés, amely megakadályozza, 

hogy a saját utunkat járjuk. (37.) 

Dohány: Nikotinfüggőség. (8.) 

Ernyős madártej: Méreganyagok következtében fellépőtesti és lelki kimerültség. 

(38.) 

Hegyi árnika: Enyhíti a káros szenvedélyek által kiváltott sérüléseket. (15.) 

Kaliforniai kakukkmák: Vonzódás a drogokhoz, a látványos, szenzációs dolgokhoz. 

(16.) 

Közönséges gyíkfű: Hogy bízzunk abban, hogy képesek vagyunk legyőzni minden 

függőségünket. (20.) 

Közönséges párlófű: Érzelmeink elrejtését elősegítő káros szenvedély, 

toxikománia. (40.) 

Levendula: A leszokás folyamata során fellépő feszült idegállapot. (21.) 

Macskagyökér: Megnyugtat, és kiegyensúlyozottá tesz a leszokási folyamat során. 

(22.) 

Májusi gyöngyvirág: Hogy ne váljunk társadalmi elvárások rabjaivá. (22.) 

Szívvirág: Érzelmi függés, érzelmi ragaszkodás. (32.) 

Vadgesztenye rügye: Hajlam ugyanazoknak a függőségi szokásoknak az 

ismétlésére. (42.) 

Vöröshagyma: Bármely függőségről történő leszokási folyamat kitűnő támogatója. 

(35.) 
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G, GY 
 

Gátlás, tilalom (lásd Elfojtás) 

Gondolat (lásd Intellektus) 

Gőg (lásd Egoizmus) 

Gyász (lásd Halál) 

 

 

Gyengédség 

Birsalmafa: Gyengédség, lágyság, és szigorúság közötti konfliktus. (5.) 

Dohány: Érzékenységünk, fogékonyságunk elvesztése, érzelmi ridegség. (8.) 

Erdeifenyő: Önmagunkkal szemben tanúsított túl nagy elvárás. (37.) 

Hársfa: Az anyával, és a családunkkal való kapcsolat elvesztése. (14.) 

Havasi palástfű: Az anyával való kapcsolat elvesztése, az anyai erények, 

tulajdonságok hiánya. (28.) 

Kajszibarack: Mogorva, ingerlékeny, gyengédségre képtelen jellem. (16.) 

Körömvirág: Mások baráti, és figyelmes meghallgatása. (19.) 

Lucfenyő: Túlzott merevség, szigorúság, ridegség. (22.) 

Macskagyökér: Túlterheltség, idegfeszültségek. (22.) 

Vadcseresznyefa: Ha hajlamosak vagyunk arra, hogy mindennek csak a negatív 

oldalát lássuk meg, ha képtelenek vagyunk az öröm, és gyengédség kifejezésére. 

(33.) 

 

 

Gyengeség (lásd Szívélyesség) 
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Gyermekkor 

Bíbor kasvirág: A személyes integritás nagyfokú károsodása egy sérülés, 

bántalmazás következtében. (5.) 

Cickafark: Túlérzékeny, sérülékeny gyermek. (6.) 

Csalán: Ha nehezen találjuk meg magunkat a családunkban, családi konfliktusok. 

(7.) 

Erdei iszalag: Álmodozó, fellegekben járó, szórakozott, figyelmetlen lelkialkat. (37.) 

Erdei mályva: Félénkség, mindenfajta társasági élettől való elvonulás, 

barátságkötésre való képtelenség. (9.) 

Ezerjófű: Olyan gyermek, aki örömet akar okozni, meg akar felelni, nem képes 

nemet mondani, aki nem veszi figyelembe saját igényeit, és megpróbálja csökkenteni 

zaklatott családjának feszültségeit. (38.) 

Fokhagyma: Immunrendszeri zavarokkal járó rejtett bizonytalanság, elhagyatottság, 

szorongás érzete, általános gyöngeség, sápadtság. (11.) 

Gyepűrózsa: Hosszúra nyúló lábadozás, amelyet fásultság, és az életerő hiánya 

kísér. (39.) 

Hársfa: Az anyától való elválás, az anyai szeretet, és figyelem hiánya. (14.) 

Havasi palástfű: Az anyától való elválás, a szeretetkötelék megszűnése, a gyermek 

kielégítetlen szeretetigénye. (28.) 

Kamilla: Hiperaktivitás, ingerlékenység, hangulatingadozások, nagy érzelmi 

feszültségek. (17.) 

Közönséges gyíkfű: Gyógyulást elősegítő katalizátor, segít a gyermekbetegségek 

leküzdésében. (20.) 

Magyal: Féltékenység, rivalizálás, amikor a gyermekek úgy érzik, nem szeretik őket 

eléggé. (40.) 

Mandulafa: Sápadt, gyenge gyermek, növekedési problémák. (23.) 

Mezei katáng: Hisztis, nagy igényű, elégedetlen, zsarnoki gyermek, aki ki akarja 

sajátítani környezete figyelmét. (40.) 

Molyhos napvirág: Félelmetes rémálmok, zaklatott éjszakák, többszöri felriadással. 

(40.) 

Nebáncsvirág: Türelmetlen, az első benyomás hatására hirtelen cselekvő, izgága 

gyermek, hirtelen viselkedésváltozásokkal. (40.) 
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Nőszirom: Hogy serkentsük a művészi kreativitást, amikor azt valami lefékezi, 

elnyomja, vagy csak nem tud megnyilvánulni. (25.) 

Orbáncfű: Félelem a sötéttől, ismétlődő rémálmok, zaklatott alvás, ágybavizelés. 

(26.) 

Petúnia: Hiperaktív, kényszere karakter, aki fél a nélkülözéstől. (28.) 

Rezgő nyár: Meghatározatlan félelmek, rémálmok. (41.) 

Rozsdás havasszépe: A kimondatlan dolgok következtében kialakuló légzési 

nehézségek által kisért érzelmi zavarok. (30.) 

Sárga bohócvirág: Konkrét, általános félelmek, pld. farkastól, boszorkánytól, 

sötétségtől, stb. (41.) 

Vadgesztenye rügye: Ügyetlen, rossz koordinációs készségekkel rendelkező 

gyermek, aki mindig ugyanazokat a hibákat követi el. (42.) 

Vörösfenyő: Kudarctól, nevetségessé válástól való félelem, az önbizalom, és 

spontaneitás hiánya. (42.) 

 

Gyógyulás 

Angyalgyökér: Támasz és védelem a betegség küszöbén. (4.) 

Bíbor kasvirág: Amikor az ember legmélyebb integritása sérült. (5.) 

Borzas kúpvirág: Hogy elfogadjuk a megpróbáltatást, és szembe nézzünk 

személyiségünk árnyoldalával is. (6.) 

Csarab: Önsajnálat. (37.) 

Diófa: A gyógyulási folyamat közben bekövetkező nagy változások támogatója. (37.) 

Erdei füzike: Azért, hogy megszabaduljunk régi működési mechanizmusunktól, 

begyógyítsuk régi sebeinket, és előre haladjunk. (9.) 

Ernyős madártej: Megnyugvást hoz egy trauma, sérülés után. (38.) 

Eukaliptusz: Azért, hogy leküzdhessük azokat a konfliktusokat és sérüléseket, 

amelyek a légzőszervrendszerünk területén gyűltek fel. (10.) 

Európai sülzanót: Amikor egy hosszan tartó betegség során már nincs erőnk 

gyógyulásunk érdekében még egy dolgot kipróbálni. (38.) 

Fehér cickafark: Védelmet nyújt a durva orvosi beavatkozások során. (6.) 

Gyepűrózsa: Fásultság, beletörődés. (39.) 
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Háromszínű árvácska: Hogy megvédje a szervezetet a sorozatos fertőződésektől, 

és erősítse azt. (14.) 

Hegyi árnika: Visszaállítja energetikai rendszerünk épségét egy trauma, sérülés 

után. (15.) 

Jázmin: A méreganyagok kiürítésére. (16.) 

Kékgyökér: Azért, hogy gyógyulásunkkal a saját utunkat járhassuk, és ne azt, 

amelyet környezetünk ajánl számunkra. 39.) 

Kerti borágó: Bánat, szomorúság, megpróbáltatásokkal szembeni elkeseredettség. 

(17.) 

Keserű tárnics: Egy kudarcot követő elkeseredettség. (39.) 

Körömvirág: Mások érzékeny meghallgatása, gyógyító szavak. (19.) 

Közönséges gyíkfű: Feléleszti a személyes felelősség érzését minden gyógyulási 

folyamat során. (20.) 

Közönséges nyírfa: Hogy felülkerekedjünk a meszesedési folyamatokon. (20.) 

Közönséges palástfű: A Földdel, és a természettel való kapcsolatunkat 

megerősítve mindenféle gyógyulási folyamatot támogat. (28.) 

Mezei juhar: Helyreállítja az energetikai egyensúlyunkat, beindítja a stagnáló, 

megkövesedett, megmerevedett energiák áramlását. (23.) 

Nebáncsvirág: Türelmetlenség a gyógyulási folyamattal kapcsolatban. (40.) 

Olajfa: Egy emberpróbáló, betegség utáni fizikai felépülés, regenerálódás. (41.) 

Őszibarackfa: Egy nyitott, és részvétteljes magatartás kialakításával elősegíti a 

gyógyulást. (27.) 

Rozmaring: Ha nem vagyunk jelen: azért, hogy fizikai testünkkel harmóniába 

kerülhessünk. (30.) 

Rózsaszín cickafark: A kezeléssel szembeni érzelmi túlérzékenység, és 

sérülékenység. (6.) 

Rozsdás havasszépe: A szívet és a mellkast megszabadítja a fájdalmas érzésektől. 

(30.) 

Százszorszép: Különböző terápiás megoldások, kezelések egy összefüggő 

gyógyulási folyamatba való integrálása, összesítése. (32.) 

Vadgesztenye rügye: Hogy tanuljunk a betegségből, és elkerüljük a betegségbe 

történő visszaesést. (42.) 
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Gyökerek 

Angyalgyökér: Hogy visszanyerjük kapcsolatunkat a spirituális világgal. (4.) 

Hársfa: Hogy újra kapcsolatba kerüljünk őseinkkel, a családdal. (14.) 

Közönséges palástfű: Hogy szívünkkel újra visszataláljunk a természethez. (28.) 

Kukorica: Azért, hogy visszanyerjük kapcsolatunkat a Földdel. (21.) 

 

Gyűlölet 

Csalán: Egyetértés hiánya, rivalizálások, családi konfliktusok. (7.) 

Fehér fűz: Keserűség, ellenérzés. (38.) 

Kerti oroszlánszáj: Szavakban megnyilvánuló agresszivitás. (18.) 

Magyal: Ellenségesség, féltékenység, rivalizálás. (40.) 

 

 

H 
Hála (lásd Elismerés) 

 

Halál 

Angyalgyökér: Társ, segítő a halál árnyékában. (4.) 

Bazsalikom: Az életerőktől elvágott, halódó szexualitás. (4.) 

Borzas kúpvirág: Bátorság és erő ahhoz, hogy szembenézzünk személyiségünk 

árnyoldalaival, melyek egy súlyos betegség során mutatkoznak meg. (6.) 

Csalán: Hogy felülkerekedjünk egy közeli hozzátartozónk halálát követő 

konfliktushelyzeteken. (7.) 

Cseregalagonya: Az érzelmi kötődés elengedése egy szerettünk elvesztése során. 

(7.) 

Csüngő amaránt: Nagy szenvedés, megsemmisülés érzése. (8.) 
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Diófa: Segít a kötelékek elengedésében, és megkönnyíti, hogy elfogadjuk a haldokló 

eltávozását. (37.) 

Ernyős madártej: Megnyugvást és vigaszt hoz egy haláleset közeledtével, vagy 

bejelentésekor. (38.) 

Eukaliptusz: Egy közeli hozzátartozónk halála, vagy konfliktusok által okozott 

beteges, sérülékeny állapot. (10.) 

Fehér fűz: Hogy megszabaduljunk a hozzátartozóinkkal kapcsolatos keserűségtől, 

és ellenérzésektől. (38.) 

Golgotavirág: A szív békéje, elengedés, megbocsátás.(12.) 

Hóvirág: Hogy bátorsággal, és elengedéssel közelítsünk a halálhoz. (15.) 

Kerti borágó: Bánat, szomorúság, elkeseredettség egy szerettünk elvesztése után. 

(17.) 

Kőrisfa: Attól való félelem, hogy eltűnünk, megsemmisülünk anélkül, hogy 

megértettük volna az átélt próbatétel értelmét. (20.) 

Lóhere: Azért, hogy leküzdjük a nehéz pillanatok során átélt pánikot, 

tömeghisztériát. (21.) 

Magyal: Segít, hogy halálunk előtt megbékéljünk másokkal. (40.) 

Molyhos napvirág: Bátorság, és erő a halállal, az űrrel, a semmivel való 

szembenézéshez. (40.) 

Nefelejcs: Hogy leküzdjük az elhagyatottság érzését, amelyet egy szerettünk halála 

miatt, a gyászidőszak alatt érzünk. (25.) 

Orbáncfű: Erőt, és védelmet nyújt a testünk elhagyásától való félelemmel szemben. 

(26.) 

Orvosi zsálya: Segít áttekinteni a megélt dolgainkat, és segít levonni azokból a 

tanulságokat. (27.) 

Rózsaszín cickafark: Ha túlságosan érzékenyek vagyunk környezetünk 

szorongásaira. (6.) 

Szelídgesztenye: Szorongás, végtelen magányosság érzése a halál küszöbén. (41.) 

Szívvirág: Másokról való érzelmi leszakadás szakítás után. (32.) 
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Hatalom 

Birsalmafa: Azért, hogy összeegyeztessük a szeretetet és a tekintélyt, autoritást. 

(5.) 

Bortermő szőlő: Uralkodó és autoriter (parancsoló, tekintélyelvű) magatartás. (36.) 

Dohány: Erő, keménység látszata mögé rejtett érzékenység: (8.) 

Ezerjófű: Amikor keressük azokat a helyzeteket, amelyekben ki vagyunk 

szolgáltatva másoknak. (38.) 

Fügefa: Maximalista, pedáns jellem, aki egész létét kontrollálni akarja. (12.) 

Kerti oroszlánszáj: A parancsoló, tekintélyelvű alkat szavakban megnyilvánuló 

agresszivitása. (18.) 

Kígyógyökerű keserűfű: Ha kényszeresen megpróbálunk mindent irányítani 

magunk körül attól való félelmünkben, hogy elveszítjük az egyensúlyunkat. (18.) 

Mezei katáng: Birtokló, és manipulatív magatartás. (40.) 

Napraforgó: Az apával való konfliktusos viszony következtében kialakult arrogancia, 

önteltség, megalománia. (24.) 

Örökzöld puszpáng: Ha mások kihasználnak minket. (27.) 

Turbánliliom: Uralkodó, és agresszív versenyszellem. (33.) 

 

Határozatlanság (lásd: Döntés) 

Hazugság (lásd: Őszinteség) 

Hiány (lásd: Birtoklás, Jelenlét) 

 

Hisztéria 

Cseresznyeszilva: Önkontroll elvesztése, romboló impulzusok. (37.) 

Fukszia: Hamis érzelmek, amikor képtelenek vagyunk mély érzelmek kifejezésére. 

(12.) 

Kamilla: Túlérzékenység, ingerlékenység, nagy dühkitörésekre való hajlam. (17.) 

Lóhere: Félelem, pánik, tömeghisztéria. (21.) 
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Molyhos napvirág: Nagy félelem, pánik, nagy fokú szorongás olyan helyzetekben, 

amikor emberi élet forog kockán. (40.) 

Pillangóvirág: Gyors, összefüggéstelen, érthetetlen szóbeli kifejezésmód. (28.) 

Vöröshagyma: Fel nem dolgozott, régmúltban átélt bántalmazáshoz kapcsolható 

mély érzéseink testi megjelenése, érzelmi zűrzavar, nőket sújtó nőgyógyászati 

problémák. (35.) 

 

Hit (lásd: Bizalom) 

Hiúság (lásd Egoizmus) 

 

Humor 

Közönséges párlófű: Egy belső konfliktust, vagy szenvedést palástoló humor. (40.) 

Rézvirág: Szigorúság, komolyság, merevség, a spontaneitás és könnyedség hiánya. 

(29.) 

Vadcseresznyefa: Mogorva, pesszimista hangulat, belső derű hiánya. (33.) 

 

 

I 
Idegesség 

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

Cseresznyeszilva: Félelem az önkontroll elvesztésétől. (37.) 

Dohány: A legmélyebb érzelmeinkkel való kontaktuselvesztése, létünk gépiesedése. 

Az érzelmek elnyomása, idegességünk elrejtése, álcázása miatt. (8.) 

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

magaslatán, hogy azok meghaladják erőnket. (38.) 

Fekete nadálytő: Meggyengült, ingerlékeny, vagy károsodott idegrendszer. (11.) 
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Fokhagyma: Az akaratot megbénító krónikus idegesség, amely elszívja életerőnket, 

vitalitásunkat. Bénító hatású, rejtett szorongás. (11.) 

Kajszibarack: Érzelmi feszültségek, bizonytalanság érzése. (16.) 

Kamilla: Hiperaktivitás, hangulatváltozások, bizonytalanság. (17.) 

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

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

Levendula: Hiperérzékenység, felindultság, nagy fokú izgalom, testi kimerültség. 

(21.) 

Macskagyökér: Ingerültség, idegi feszültségek, túlhajtottság.  (22.) 

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

melankólia. (40.) 

Pillangóvirág: Ha lámpalázunk van, vagy idegesek vagyunk, amikor beszélni kell. 

(28.) 

Rezgő nyár: Látszólag indokolatlan idegesség. (41.) 

Sárga bohócvirág: Ismert félelmek által kiváltott idegesség. (41.) 

Sárga cickafark: Nyilvánosságtól való félelem, lámpaláz. Hiperérzékeny jellem, aki 

fél társaságban megnyilatkozni. (30.) 

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

(42.) 

Vörösfenyő: Kudarctól, sikertelenségtől való félelem. (42.) 

 

Igazolás (lásd: Elismerés) 

 

Ingerlékenység 

Bükkfa: Kritizálásra való hajlam, intolerancia. (36.) 

Fekete nadálytő: Bosszúság, ingerlékenység. (11.) 

Kamilla: Hiperaktivitás, hangulatingadozások, bosszúság. (17.) 

Kapor: Érzékszervi túlterheltség, túlzott külső hatások, ingerek, stimulánsok. (17.) 

Kerti oroszlánszáj: Szavakban megnyilvánuló agresszivitás, közönségesség. (18.) 
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Levendula: Idegfeszültség, szorongás, feszültségek a nyakban, a fejben, és a 

vállakban. (21.) 

Macskagyökér: Túlhajtottság és stressz következtében fellépő ingerlékenység. (22.) 

Mezei katáng: Ingerlékenység, amikor úgy érezzük, nem figyelnek ránk eléggé. (40.) 

Nebáncsvirág: Mások lassúsága által kiváltott ingerlékenység. (40.) 

Rózsaszín cickafark: Ha rendkívül érzékenyek vagyunk mások gondolataira, 

érzelmeire, amely ingerlékenység forrásává válhat. (6.) 

 

Inspiráció, ihlet 

Citromfa: Mentális világosság, éleslátás. (7.) 

Nőszirom: Művészi kreativitás. (25.) 

Pillangóvirág: Átgondolt, az érzelmeinkkel összhangban lévő beszéd. (28.) 

Százszorszép: Gondolataink, ötleteink összefüggő, kreatív egésszé való 

összefűzése. (32.) 

 

Integritás, teljesség, sértetlenség 

Bíbor kasvirág: Velünk szembeni tiszteletlenség miatt elveszített sértetlenség. (5.) 

Kajszibarack: Hogy az intellektust kapcsolatba hozzuk az érzések világával. (16.) 

Kígyógyökerű keserűfű: Amikor mindent irányítani akarunk attól való félelmünkben, 

hogy elveszítjük integritásunkat. (18.) 

Kukorica: Túlnépesedett, mesterséges környezet, összezártsággal. (21.) 

Rózsaszín cickafark: A környezetünk érzelmeivel való túlzott azonosulás. (6.) 

 

Intellektus 

Citromfa: Elősegíti a mentális világosságot és az elemző gondolkodást, érvelést. (7.) 

Kajszibarack: A test és a szív szükségleteitől eltávolodott rideg, és absztrakt elme. 

(16.) 

Pillangóvirág: Zavaros és gyors, szavakban megnyilvánuló kifejezési mód. (28.) 
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Rozmaring: Fizikai testünk elhanyagolásával járó szellemi túlfeszültség. (30.) 

Sarkantyúvirág: Életerőnk csökkenését és fizikai fáradtságot eredményező intenzív 

intellektuális tevékenység. (31.) 

Százszorszép: Elősegíti a gondolatok és az információk szintézisét, azok egységes, 

élő, összefüggő egészbe való rendezését. (32.) 

Vadmurok: Amikor az elménk uralkodik, és ez megakadályoz minket abban, hogy a 

látszatok mögé nézzünk. (34.) 

 

Intimitás 

Bazsalikom: A párkapcsolaton belül ki nem fejezett szexuális vágy, magunkba 

zárkózásra való hajlam. (4.) 

Békaliliom: Felsőbbrendűségi érzés, amely megakadályoz mindenfajta bensőséges 

kapcsolatot. (36.) 

Kígyógyökerű keserűfű: Ellenőrizhetetlenül hömpölygő szexuális fantáziák és 

impulzusok, amelyek élősködnek érzelmi életünkön. (18.) 

Kínai mályvarózsa: Rideg és távolságtartó szexualitás, érzékiség hiánya. (19.) 

Macskagyökér: Szabadságunktól megfosztó és feszültség, stressz forrásává váló 

túlzott összezártság. (22.) 

Mezei tikszem: Azoknak a férfiaknak, akik nők társaságában kényelmetlenül érzik 

magukat, félnek a testi kontaktustól. (23.) 

Ragadós maszkvirág: Intimitástól való félelem, zavar, ügyetlenség a szexuális 

együttlétek során. (29.) 

 

Intolerancia (lásd: Tolerancia) 

 

Intuíció, megérzés 

Kékgyökér: Amikor nem bízunk eléggé megérzéseinkben. (39.) 

Kőrisfa: Azért, hogy megértsük életünk legsötétebb oldalainak értelmét. (20.) 

Százszorszép: A gondolatok és az információk egy összefüggő egészbe való 

rendszerezése, amely elősegíti az intuíciót. (32.) 
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Szemvidítófű: Hogy a látszaton túl is lássunk, elősegíti a problémától való 

eltávolodás képességét. (32.) 

Vadmurok: Kiszélesíti a látást, fejleszti az intuíciót. (34.)  

 

 

Irigység (lásd: Féltékenység) 

 

 

Ítélet 

Bükkfa: kritizálásra való hajlam, intolerancia. (36.) 

Erdei fenyő: Önvád, bűntudat, ha magunkra vesszük mások hibáit. (37.) 

Jázmin: Önmagunk alulértékelése, magunkról alkotott negatív kép. (16.) 

Kékgyökér: Önítélet, ha nem bízunk saját ítélőképességünkben. (39.) 

Kerti izsóp: Ha úgy érezzük, bűnt követtünk el, bűntudat. (18.) 

Molyhos ökörfarkkóró: A belső értékeinkkel összhangban lévő ítélkezés 

képessége. (24.) 

Szemvidítófű: Megértés, intuíció. (32.) 

Vadmurok: Tisztánlátás, intuíció. (34.) 

 

 

Ítélőképesség 

Havasi gyopár: Azért, hogy a nehéz helyzetben is hűek maradhassunk legmélyebb 

vágyainkhoz. (14.) 

Kőrisfa: Hogy tudatosíthassuk létünk fájdalmas eseményeinek transzcendens 

(természetfeletti, elmével fel nem fogható) jelentését. (20.) 

Orvosi zsálya: Létünk értelmének megértése, elfogadása. (27.) 

Petúnia: Hogy ráérezzünk a fontossági sorrendekre, hogy megszabaduljunk a 

felesleges dolgoktól, hogy a lényegnek szenteljük figyelmünket. (28.) 
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Százszorszép: Arra való képesség, hogy elszigetelt, különálló elemekből kiindulva, 

megértsük egy esemény, vagy cselekedet legfontosabb tartalmát, jelentését, 

üzenetét. (32.) 

Szemvidítófű: Arra való képesség, hogy egy embert teljességében értelmezzünk. 

(32.) 

Vadgesztenye rügye: Az átélt dolgok megértése, az azokból való okulás. (42.) 

Vadmurok: Elősegíti a látás fejlődését, és kialakítja a tisztánlátás képességét. (34.)  

 

 

 

 

 

 

 


