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J 
 

Jelenlét 

Bíboros hajnalka: Ha nehezen térünk magunkhoz a nap kezdetén. (5.) 

Borsmenta: Mentális letargia, esetlenség, bóbiskolásra való hajlam. (6.) 

Erdei iszalag: Álmodozásra való hajlam, hogy elmenekülhessünk a jelen elől, 

részvétel hiánya. (37.) 

Hársfa: Az anyai és a családi kötelékek hiánya a gyermeknél, vagy amikor az anya – 

gyermek kötelék megszakadt. 

Havasi palástfű: Az anyával való érzelmi kötelék elvesztése, állandó szeretetigény. 

(28.) 

Kajszibarack: Ha nem figyelünk oda testünkre, elhanyagolt külső, ha testi 

viszonylatban nem vagyunk harmóniában önmagunkkal. (16.) 

Kígyógyökerű keserűfű: Zavarodottság a nagy változások időszakaiban. (18.) 

Körtefa: Derűs, békés, és kiegyensúlyozott jelenlét a megpróbáltatások és 

konfliktusok idején. (19.) 

Napraforgó: Az apa hiánya. (24.) 

Nefelejcs: Ha a várandós nőnek nincs különösebb kapcsolata születendő 

gyermekével, vagy ha nincs kapcsolatunk a már eltávozottakkal. (25.) 

Rozmaring: Ha nem vagyunk harmóniában testünkkel, testi melegség hiánya. (30.) 
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K 

Kapcsolatok 

Bazsalikom: Kiegyensúlyozatlan szexuális élet miatti kapcsolati problémák. (4.) 

Békaliliom: Távolságtartó, lenéző magatartás, egyedüllétre való igény. (36.) 

Csalán: Egy csoportban, vagy családon belüli viszonyok harmonizálása. (7.) 

Csarab: Ha mások odafigyelésére vágyunk, hogy beszélhessünk saját személyes 

problémánkról. (37.) 

Cseregalagonya: Egy szerettünk elvesztése, elválás, gyász. (7.) 

Erdei ibolya: Félénkség, sebezhetőség, nyilvánosságtól való félelem. (9.) 

Erdei mályva: Kapcsolatteremtési nehézségek, félénkség. (9.) 

Fehér tavirózsa: Ha félünk mások előtt megnyílni akkor, amikor attól tartunk, hogy 

ezzel elveszítünk valamit. A ki nem mondott dolgok, és családi titkok felszabadítása. 

(10.) 

Hársfa: Megerősíti az anya – gyermek kapcsolatot, és a generációs kötelékeket. 

(14.) 

Havasi gyopár: Egy párkapcsolaton belüli, érzelmi ridegség. (14.) 

Havasi palástfű: Az anyai kötelék, és az anya iránt érzett szeretet lendületének 

megszakadása. (28.) 

Kerti oroszlánszáj: Szavakban megnyilvánuló agresszivitás. (18.) 

Kígyógyökerű keserűfű: Ha úgy érezzük, hogy szexualitásunk túlmegy az 

általánosan elfogadott normákon, vagy éppen az ellenkezője, elfojtott, elnyomott 

szexualitás esetén ajánlott. (18.) 

Körömvirág: Mások fogékony meghallgatása, szívélyes kommunikáció 

elősegítésére. (19.) 

Lucfenyő: A minden kapcsolatra jellemző kompromisszumok elfogadása, a 

túlságosan is szigorú jellemek esetén. (22.) 

Magyal: Hogy felülkerekedjünk a mások iránt érzett gyűlölet, a féltékenység, és a 

gyanakvás érzésein. (40.) 
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Májusi gyöngyvirág: Azok számára, akik mások elismerését hajszolják, és akik 

külső körülményeiknek a fogja. (22.) 

Mezei katáng: Túlzott szeretetigény. (40.) 

Mezei tikszem: A tekintéllyel, és az apaképpel kapcsolatos problémákra. (23.) 

Mimóza: A depresszív időszakok során fellépő magunkba fordulás, elszigeteltség, 

elhagyatottság érzése. (24.) 

Napraforgó: Az apával való viszony zavara. (24.) 

Nefelejcs: Megerősíti az emberek közötti kapcsolatot, egy kapcsolat mély 

értelmének megértése. (25.) 

Ragadós maszkvirág: Félelem a szexuális intimitástól. (29.) 

Rézvirág: Harmonikussá teszi és megerősíti a szülő – gyermek kapcsolatot. (29.) 

Sárga cickafark: Érzékeny jellem, művészalkat, aki hajlamos az elszigetelődésre. 

(30.) 

Szívvirág: Érzelmi kötődés, szakítás. (32.) 

Turbánliliom: „Macho” viselkedés, uralkodó, és egocentrikus magatartás. (33.) 

Vérehulló fecskefű: Kommunikálásra való képtelenség, önmagunkba fordulás. (35.) 

 

Kapkodás (lásd: Türelmetlenség) 

 

Katalizátor 

Borzas kúpvirág: Segíti személyiségünk azon sokkoló és fájdalmas oldalainak 

felszínre kerülését, amelyeket eddig elfojtottunk magunkban. (6.) 

Diófa: Azért, hogy minden külső hatást kizárva, saját utunkat járjuk. (37.) 

Erdei füzike: Azoknak, akiket megsebeztek, és akik érzik az előrehaladás, valamint 

a nem megfelelő szokásoktól való megszabadulás szükségességét. (9.) 

Étkezési paprika: Az akarat mobilizálására, mozgósítására, és a tétlenség, 

stagnálás, előrehaladásra való képtelenség leküzdésére. (10.) 

Hóvirág: Elhozza a múlt szenvedéseitől való megszabaduláshoz és az 

előrehaladáshoz szükséges lelki erőt. (15.) 
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Kőrisfa: Segíti az életünk fájdalmas eseményeivel való tudatos szembenézést, és 

azok jelentésének, üzenetének megértését. (20.) 

Mezei juhar: A stagnáló helyzetekre, amikor úgy érezzük, „csak saját farkunkat 

kergetjük”, amikor az energia megmerevedett. (23.) 

Orvosi zsálya: Azért, hogy kellő eltávolodással végig gondoljuk eddigi életünket 

(27.) 

Vadszeder: Azért, hogy konkretizáljuk szándékainkat, és megvalósíthassuk 

ötleteinket. (34.) 

Varádics: Azért, hogy felülkerekedjünk a minden cselekvést megakadályozó 

lassúságon, fásultságon, letargián és lustaságon. (34.) 

Vöröshagyma: Azért, hogy végre lehulljon rólunk az általunk készített önvédelmi 

páncél, amely megakadályozza elfojtott érzelmeink felszínre jutását. (35.) 

 

Kegyetlen bánásmód (lásd: Bántalmazás) 

 

Keménység 

Birsalmafa: Ha egy nő nem képes gyengédségre, és nem nőies. (5.) 

Bükkfa: Kritizálásra való hajlam, arrogancia, másokkal szembeni intolerancia. (36.) 

Csalán: Nehéz, és konfliktusokban bővelkedő családi viszonyok. (7.) 

Dohány: Szenvtelenséggel párosuló kemény, és sótlan külső. (8.) 

Erdei fenyő: Önvád, bűntudat, rossz lelkiismeret. (37.) 

Forrásvíz: Túlzott szigorúság önmagunkkal szemben. (38.) 

Gyermekláncfű: Hajlam testünk túlhajszolására. (13.) 

Kerti oroszlánszáj: Agresszív és nyers beszéd. (18.) 

Kocsányos tölgyfa: Amikor folytatni akarunk egy küzdelmet, egy munkát, és nem 

hallgatunk saját magunkra. (39.) 

Körömvirág: Bántó, trágár nyelvezet. (19.) 

Lucfenyő: Hideg, zord, barátságtalan jellem. (22.) 

 

 



 

VIRÁGTERÁPIÁK 6 

 

Keresés 

Havasi gyopár: Egy elérhetetlen abszolútum, vagy ideál állandó hajszolása 

kimerülésre való hajlammal. (14.) 

Kaliforniai kakukkmák: Ha szemfényvesztést hajszoló szektákon, vagy káros 

szenvedélyen keresztül próbálnánk meg elérni egyfajta ideált. (16.) 

Kékgyökér: Mások elismerésének hajszolása, h nem bízunk saját intuíciónkban, 

megérzéseinkben. (39.) 

Közönséges gyíkfű: Amikor állandóan újabb terapeutákat, kezeléseket, terápiákat 

próbálunk ki belülről fakadó, gyógyulásra irányuló akarat nélkül. (20.) 

 

Keserűség (lásd: Neheztelés) 

 

Kétség, kételkedés 

Egynyári szikárka: Határozatlanság, szeszélyesség. (37.) 

Érdeslevelű szil: Múló kétség egy gyenge pillanatunk miatt. (38.) 

Európai sülzanót: teljes reményvesztettség. (38.) 

Háromszínű árvácska: Immunrendszerünk meggyengülését és sorozatos 

fertőzések iránti hajlamot eredményező, önmagunkban való kételkedés. (14.) 

Kékgyökér: Saját megérzéseinkben való kételkedés. (39.) 

Keserű tárnics: A kihívásokkal és kudarcokkal szembeni elkeseredés. (39.) 

Közönséges gyíkfű: Ha kételkedünk abban, hogy jól is tudjuk érezni magunkat. 

(20.) 

Mezei tikszem: Másokkal szembeni önérvényesítés, önbizalom hiánya. (23.) 

Réti boglárka: Saját értékeinkben való kételkedés. (29:9 

Seprűzanót: „Világvége” hangulat. (31.) 

Vörösfenyő: Kudarctól való félelem, ha képtelenek vagyunk magunkat nyilvánosság 

előtt kifejezni. (42.) 

 

Kihasználás (lásd: Bántalmazás) 
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Kiközösítettség (lásd: Elhagyatottság, Magány) 

 

Kimerültség (lásd még: Fáradtság) 

Bíboros hajnalka: Nehéz ébredés, másnaposság, amikor különféle ajzószerek 

élénkítő hatására van szükségünk. (5.) 

Borsmenta: Mentális lustaság, pszichés letargia, bóbiskolásra való hajlam. (6.) 

Gyepűrózsa: Fásultság, beletörődés, érdektelenség. (39.) 

Gyertyán: Monoton életmód, ha hétköznapi feladatainkat unalmasnak érezzük. (39.) 

Kajszibarack: Amikor nem vagyunk kibékülve önmagunkkal, túlterheltség esetén, 

vagy amikor semmit sem teszünk szívesen. (16.) 

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

Közönséges nyírfa: Mindennel szembeni érdektelenség, önmagunkba fordulás, 

amikor úgy érezzük életünk már inkább mögöttünk van. (20.) 

Mandulafa: Az idős emberekre jellemző élénkség hiánya, erőtlenség. (23.) 

Mimóza: Elkeseredettség, elszigeteltség, magunkba fordulás, téli depresszió. (24.) 

Nőszirom: Művészi kreativitás hiánya. (25.) 

Olajfa: Fizikai fáradtság. (41.) 

Pillangóvirág: (Komor, rideg, nem túl plasztikus beszédmód. (28.) 

Vadcseresznyefa: Mogorva, depressziós hangulat. (33.) 

 

Kitartás 

Európai sülzanót: Azért, hogy visszanyerjük reményünket a szűnni nem akaró 

megpróbáltatásokkal szemben. (38.) 

Feketebodza: Azért, hogy előre haladjunk, és felülemelkedjünk egy sérülést 

követően önmagunk leértékelésén és kiürülésén. (11.) 

Keserű tárnics: Hogy az akadályok ellenére is kitartsunk. (39.) 

Kocsányos tölgyfa: Erős, és kitartó jellem, aki sosem adja fel, még akkor sem, ha 

levert, és kimerült. (39.) 
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Molyhos ökörfarkkóró: Kitartás, és morális egyenesség egy közös, kollektív terv 

megvalósítása során. (24.) 

Narancsfa: Segít a hosszan tartó depresszív állapotok leküzdésében. (25.) 

Örökzöld puszpáng: Azért, hogy megszabaduljunk egy túlságosan is kényszerítő, 

uralkodó környezettől. (27.) 

Petúnia: Egy hosszú távú terv megvalósításához szükséges kitartás. (28.) 

Seprűzanót: Azért, hogy megőrizzük hitünket, és bízzunk. (31.) 

Vörösfenyő: Azért, hogy esetleges kudarc esetén is kitartsunk. (42.) 

 

Kiürülés, lemerülés (lásd: Vitalitás) 

 

Kommunikáció 

Békaliliom: A társadalmi kapcsolatok megvetése, távolságtartás. (36.) 

Bükkfa: Ha kritikusan, és intoleránsan fejezi ki magát valaki. (36.) 

Csalán: Egy csoporton, vagy családon belüli konfliktussal teli kommunikáció. (7.) 

Erdei ibolya: Félénkség, elvonulás. (9.) 

Hársfa: Megerősíti az anyával, és a családdal való kapcsolatot és a velük való 

kommunikációt. (14.) 

Kerti oroszlánszáj: Szavakban megnyilvánuló agresszivitás. (18.) 

Körömvirág: Érvelésre, és vitázásra való hajlam. (19.) 

Mimóza: Megkönnyíti a nyitást a depresszív és magányos időszakok során.  (24.) 

Nőszirom: A művészi ihlet kifejezése. (25.) 

Petúnia: A túláradó gondolatfolyam következtében fellépő nyelvi zavarok, (28.) 

Pillangóvirág: Felszínes beszéd, mely nem kötődik belső, megélt dolgainkhoz. (28.) 

Réti boglárka: Önbizalomhiány, saját magunk alulértékelése. (29.) 

Rézvirág: Gyermekeinkkel való kommunikációs nehézségek. (29.) 

Vérehulló fecskefű: Kommunikációtól való félelem. (35.) 

Vörösfenyő: Önmagunk érvényre juttatása, önbizalommal teli kifejezés. (42.) 
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Koncentráció 

Borsmenta: Fejleszti a figyelmet és a szellemi frissességet. (6.) 

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

Gyermekláncfű: Hogy lelkileg jól bírjuk az intenzív, megterhelő tevékenységet. (13.) 

Kamilla: Hiperaktivitás, nagy fokú érzelmesség, érzékenység. (17.) 

Pillangóvirág: Zavaros kommunikáció. (28.) 

Rozmaring: Memóriazavarok, szórakozottság. (30.) 

Százszorszép: Szétszóródott, vad gondolatok, amikor nehezen foglaljuk össze az 

információkat. (32.) 

Vadgesztenye: Az elme túlzott aktivitása miatt fellépő koncentráció zavar. (42.) 

 

Konfliktus 

Bazsalikom: Szexualitás és spiritualitás közötti konfliktus. (4.) 

Birsalmafa: A szeretet és a tekintély összehangolásának, összeegyeztetésének 

nehézsége. (5.) 

Csalán: Családi konfliktus. (7.) 

Egynyári szikárka: A döntések meghozására való képtelenség következtében 

kialakuló belső konfliktus. (37.) 

Gránátalmafa: A családi és szakmai élet között húzódó konfliktus. (13.) 

Kígyógyökerű keserűfű: Szexualitáshoz kapcsolható konfliktusok. (18.) 

Körömvirág: Konfliktusos szóbeli kommunikáció. (19.) 

Körtefa: Derűs, békés és figyelmes magatartás tanúsítása a konfliktushelyzetekkel 

és kihívásokkal szemben. (19.) 

Közönséges párlófű: A konfliktusok meglátásának és azokkal való 

szembenézésnek az elutasítása, kedélyesség álarca mások megtévesztésére. (40.) 

Magyal: Féltékenység, rivalizálás, gyűlölet. (40.) 

Májusi gyöngyvirág: Lázadó személyiség, aki mindig védekezik, vagy külső 

körülmények foglya. (22.) 

Narancsfa: A tudat alatt meghúzódó érzelmi feszültségekkel kapcsolatos 

konfliktusok. (25.) 
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Kontroll (lásd: Hatalom) 

 

Könnyedség 

Borsmenta: Nehézkes, és letargikus elme. (6.) 

Citromfa: Mentális nehézkesség, elgyöngülés, alkati gyengeség. (7.) 

Kajszibarack: Azért, hogy túllépjünk a bizonytalanság érzésén, és az életet a jobbik 

oldaláról szemléljük feszültségek és ideges türelmetlenség nélkül. (16.) 

Kerti borágó: Fájó szív szomorúság, bánat. (17.) 

Mustár: Látszólag ok nélküli levertség és nehézkesség állapota, nehéz szív. (40.) 

Narancsfa: Lehangoló, terhes, minket elárasztó érzések. (25.) 

Orbáncfű: Éjszakai félelmek, sebezhetőség. (26.) 

Pillangóvirág: Világos és összefüggő beszédért. (28.) 

Rézvirág: Borús, és nyomasztó hangulat esetén. (29.) 

 

Környezet 

Angyalgyökér: Sérülékenység az emberpróbáló helyzetekben (betegek, haldoklók 

ápolása. (4.) 

Bükkfa: Környezetünkkel szembeni túlérzékenység, mások gyengeségeivel, és 

tökéletlenségével szembeni intolerancia. (36.) 

Fehér cickafark: Ha érzékenyek vagyunk a negatív hatásokra, környezeti 

ártalmakra, és szennyeződésekre. (6.) 

Közönséges palástfű: Amikor ráébredünk a természet és a Föld spirituális 

dimenzióira. (28.) 

Kukorica: Összezártság a városi, urbánus környezetben. (21.) 

Rózsaszín cickafark: Túlzott érzékenység, fogékonyság mások érzelmeire. (6.) 

Rozsdás havasszépe: Kemény, zord környezet, szomorúság, melankólia. (30.)  

Sárga cickafark: Túlzott művészi érzékenység, amelyet nehezen egyeztethetünk 

össze környezetünkkel. (30.) 
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Vadalma: Túlzott érzékenység környezetünk tisztátalanságaira, 

tökéletlenségeire.(41.) 

Vöröshagyma: Zaklatott társadalmi környezethez kapcsolható elfojtott érzelmi 

szenvedés. (35.) 

 

 

Közömbösség 

Dohány: Az érzelmek elaltatása annak érdekében, hogy elviseljük a túl rideg, 

kemény életkörülményeinket. (8.) 

Erdei iszalag: Álmodozó lelki alkat, aki nem mutat túl nagy érdeklődést a körülötte 

lévő dolgok iránt. (37.) 

Gyepűrózsa: Beletörődés, fásultság, teljes érdektelenség, az életről való lemondás. 

(39.) 

Kajszibarack: Ridegség, távolságtartás, hangulatingadozások, amikor idegennek 

tűnünk saját magunk számára. (16.) 

Közönséges nyírfa: Gondtalanság, megvetés, amikor fölényesen viselkedünk 

másokkal, főként a fiatalok a felnőttekkel. (20.) 

 

 

Közösségi, társadalmi élet (lásd: Csapat) 

 

 

Kreativitás 

Gránátalmafa: A női kreativitás meghatározott kifejeződése. (13.) 

Nőszirom: Feléleszti a művészi kreativitást és az ihletet. (25.) 

Sárga cickafark: Azért, hogy aktívabban részt vehessünk a közéletben, 

túlérzékenység esetén feléleszti a kreativitást. (30.) 

Tök: Elősegíti az elfojtott női kreativitás felszínre kerülését. (33.) 

Vadszeder: A gondolat teremtő ereje, az ötletek megvalósítása. (34.) 
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Kritika 

Bükkfa: Intolerancia, mások állandó kritizálása. (36.) 

Erdeifenyő: Önkritika, bűntudat, ha úgy érezzük, soha, semmit nem vagyunk 

képesek elég jól csinálni. (37.) 

Fehér fűz: Ha hajlamosak vagyunk másokat vádolni, és másokra haragudni. (38.) 

Forrásvíz: Saját magunkkal szemben tanúsított túlzott szigorúság, merevség. (38.) 

Kerti izsóp: Önkritika, bűntudat, ha úgy érezzük, vétkeztünk. (18.) 

Kerti oroszlánszáj: Kritikus megjegyzések, szavakban megnyilvánuló agresszivitás. 

(18.) 

 

Kudarc 

Érdeslevelű szil: Ha felelős, és kompetens személyek inkompetensnek érzik 

magukat. (38.) 

Étkezési paprika: Egy kudarcot követő tétlenségi állapot. (10.) 

Keserű tárnics: Egy kudarcot követő kétség, és elkeseredettség érzése. (39.) 

Kocsányos tölgyfa: Ha nem fogadunk el egy kudarcot, vagy ha hajlamosak 

vagyunk túl sokat vállalni. (39.) 

Réti boglárka: Önmagunk leértékelése, ha hajlamosak vagyunk életünket egy nagy 

kudarcnak tekinteni. (29.) 

Vörösfenyő: A kudarctól való előzetes félelem, amikor tartunk a sikertelenségtől. 

(42.) 

 

L 
Lábadozás 

Gyepűrózsa: Segít a fásultságon, beletörődésen való felemelkedésben a hosszan 

elhúzódó lábadozási folyamatok során. (39.) 

Háromszínű árvácska: Megerősíti a test sorozatos fertőzésekkel szembeni 

ellenállóképességét. (14.) 
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Közönséges gyíkfű: A bizalom és önállóság értékeinek közvetítésével serkenti, és 

regenerálja a szervezetet. (20.) 

Olajfa: Egy küzdelmet követő nagy fáradtság, kimerültség. (41.) 

Őszibarackfa: Gyógyulást elősegítő katalizátor. (27.) 

 

Lakhely 

Csalán: Hogy megtisztítsuk a családi konfliktusok által megfertőzött helyzeteket. (7.) 

Csombormenta: Azért, hogy megtisztítsuk a negatív energiák, vagy egészségtelen 

gondolatok által megfertőzött helyeket. (8.) 

Mezei juhar: Egyensúlyba hozza, és dinamizálja életterünk energia áramlatait. (23.) 

 

Lassúság 

Borsmenta: Lassú és letargikus elme. (6.) 

Étkezési paprika: Tétlenség, stagnálás. (10.) 

Nebáncsvirág: Ha nem vagyunk képesek alkalmazkodni mások ritmusához, amelyet 

túl lassúnak ítélünk meg. (40.) 

Vadgesztenye rügye: Ugyanazon hibák megismétlése. (42.) 

Varádics: Amikor mindent másnapra halasztunk, amikor képtelenek vagyunk 

halogatás nélkül azonnal cselekedni. (34.) 

 

Leblokkolás, blokkolódás 

Egynyári szikárka: Választásra, döntéshozatalra való képtelenség. (37.) 

Erdei mályva: Társaságban érzett bizonytalanság, félelem a mások felé történő 

nyitástól. (9.) 

Étkezési paprika: Stagnálás, érzelmi gátlás. (10.) 

Fügefa: Elősegíti a termékenységet a tudatalattiban elrejtett félelmek 

felszabadításával. (12.) 

Gyermekláncfű: Izom, és idegfeszültségek. (13.) 
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Hóvirág: Testünkben megrekedt régi érzelmi traumák, amelyek megakadályozzák az 

energia szabad áramlását. (15.) 

Kerti oroszlánszáj: Felszabadítja az állkapocs ízületeit, verbális kifejezés általi 

elengedés. (18.) 

Mezei juhar: Megmerevedett, vagy stagnáló energia, életerő megfogyatkozása, 

fáradtság. (23.) 

Orgona: Rugalmasságot biztosít, javítja a tartásunkat, megszünteti a hátunk 

feszültségeit, blokkolódásait. (26.) 

Rézvirág: Ha képtelenek vagyunk gyermekeink iránt érzett érzelmeink kifejezésére, 

kimutatására. (29.) 

Vadszeder: Ha képtelenek vagyunk arra, hogy elgondolásainkat tettekre váltsuk 

(34.) 

Vörösfenyő: Ha a kudarctól, vagy nevetségessé válástól való félelem bénító hatása 

alatt vagyunk. (42.) 

Vöröshagyma: Az elfojtott, sokkoló érzelmek elengedése. (35.) 

 

Lelkesedés 

Étkezési paprika: Motivációt, lelkesedést biztosít, segít a tétlenség leküzdésében. 

(10.) 

Eukaliptusz: Melankólia, szomorúság, magányosság érzése. (10.) 

Közönséges nyírfa: Idős emberek lelkesedésük, dinamizmusuk elvesztése. (20.) 

Mandulafa: Az élet iránti még nagyobb lelkesedés, segít leküzdeni az öregedéstől 

való félelmet. (23.) 

Molyhos ökörfarkkóró: Egy terv megvalósításához szükséges őszinteség, és 

lelkesedés. (24.) 

Petúnia: Hogy egy terv megvalósításánál lelkesen a lényegre koncentráljunk. (28.) 

Rézvirág: Ha a túl komoly jellemekben nincs elég lelkesedés. (29.) 

Vadcseresznyefa: Mogorva, depresszív hangulat, életkedv és lelkesedés hiánya. 

(33.) 

Vadszeder: Mások szolgálatába állított lelkesedés. (34.) 

Vasfű: Az idealista, fanatikus személyiségekre jellemző túlzó lelkesedés. (42.) 
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Letargia 

Bíboros hajnalka: Reggeli levertség. (5.) 

Borsmenta: Nehézkes, bóbiskoló, szunnyadó elme. (6.) 

Étkezési paprika: Tétlenség, stagnálás. (10.) 

Gyertyán: Motiváció hiánya. (39.) 

Sarkantyúvirág: A vitalitás csökkenése egy szellemi, agyi túlterheltség 

következtében. (31.) 

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

Varádics: Ha hajlamosak vagyunk mindent másnapra halasztani, amikor képtelenek 

vagyunk azonnal cselekedni. (34.) 

 

Levertség 

Bíbor kasvirág: Az integritásunkat és méltóságunkat veszélyeztető, jelentős 

sérülések, és kegyetlen bánásmód következtében fellépő megsemmisülés érzése 

esetén. (5.) 

Cseresznyeszilva: Amikor attól tartunk, hogy lelkileg összetörünk, vagy egy 

jóvátehetetlen cselekedetet hajtunk végre. (37.) 

Érdeslevelű szil: Amikor úgy érezzük, túl sok teher és felelősség nehezedik ránk. 

(38.) 

Gyertyán: A mindennapi kötelességeinkkel szembeni érdektelenség. (39.) 

Kapor: Túlterheltség következtében fellépő levertségérzés, amikor rendkívül sok 

dolgot kell egyszerre irányítanunk. (17.) 

Kerti borágó: A kihívások, próbatételek utáni szomorúság, levertség. (17.) 

Kocsányos tölgyfa: Amikor teljesen kimerültnek, és levertnek érezzük magunkat, de 

szeretnénk panaszkodás nélkül tovább haladni. (39.) 

Lóhere: Pánik, tömeghisztéria, egyensúlyunkból kibillentő tömegpszichózis. (21.) 

Narancsfa: Egy fájdalmas élményen, tapasztalaton történő túljutásra való 

képtelenségünk következtében kialakuló, depresszióra való hajlam. (25.) 

Rózsaszín cickafark: A környezet erőszakos érzelmeinek következtében kialakuló 

levertség érzése. (6.) 
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Lustaság 

Bíboros hajnalka: Reggeli fáradtság, lustaság, éjszakai hiperaktív periódus. (5.) 

Borsmenta: Főként az étkezéseket követően fellépő tunyaság, lustaság, szellemi 

lassúság, fáradtság. (6.) 

Citromfa: Intellektuális tunyaság. (7.) 

Étkezési paprika: Tétlenség, az előrehaladásra való képtelenség, régi szokások 

berögzülése. (10.) 

Gyertyán: Látszólag ok nélkül fellépő fáradtság, mentális kimerültség. (39.) 

Rozmaring: A dolgok elfelejtésére, bóbiskolásra való hajlam, amikor nem vagyunk 

jelen. (30.) 

Sarkantyúvirág: Egy megerőltető szellemi munkát követő vitalitáshiány, testi 

tunyaság. (31.) 

Varádics: Azoknak, akik túlságosan is lassúak, és akik mindent későbbre 

halasztanak vagy lustaságból, vagy azért, mert szeretik a dolgokat a könnyebbik 

végén megfogni. (34.) 

 

 

 

 

 

 


