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M 
Magány 

Angyalgyökér: A környezet elutasítása, a nagy átmeneti időszakok során érzett 

elhagyatottság érzése. (4.) 

Békaliliom: Büszke, távolságtartó, visszafogott jellem, aki kedveli a magányt és a 

nyugalmat. (36.) 

Bíbor kasvirág: Önmagunk megsemmisülése, integritásunk, épségünk elvesztése 

egy sérülés, vagy kegyetlen bánásmód következtében. (5.) 

Csarab: Elviselhetetlen magány egy olyan közönségre való állandó igényre, amely 

előtt beszélhetünk magunkról. (37.) 

Cseregalagonya: Egy szerettünk elvesztése után érzett veszteségérzés. (7.) 

Csüngő amaránt: Elszigeteltséghez vezető szenvedés. (8.) 

Erdei ibolya: Félénkség, amikor tartunk attól, hogy előtérbe kerülünk. (9.) 

Erdei mályva: Másokkal való kapcsolatteremtési nehézségek. (9.) 

Érdeslevelű szil: Ha egyedül érezzük magunkat egy nyomasztó feladattal. (38.) 

Eukaliptusz: Egy szeretett lény elvesztése, vagy konfliktusos kapcsolatok 

következtében létrejövő magányosság érzése. (10.) 

Hársfa: A generációs kötelék megszakadása. (14.) 

Jerikói lonc: A múltban élésre való hajlam, amely elszigetel minket a jelen 

pillanattól. (39.) 

Magyal: Ha úgy érezzük, nem szeretnek minket eléggé. (40.) 

Mezei tikszem: nehezen vállaljuk fel magunkért a felelősséget, amely 

elszigetelődéshez vezet. (23.) 

Mimóza: Ha nehezen nyitunk mások felé, depresszió, és magunkba fordulás 

következtében kialakult elszigeteltség. (24.) 

Mustár: Kiközösítettség, levertség, melankólia érzése, látszólag ok nélkül jelentkező 

depresszió. (40.) 

Nefelejcs: Azért, hogy újra szeretetteljes kapcsolatba kerüljünk azokkal, akik 

nincsenek többé velünk. (25.) 
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Őszibarackfa: Mások iránt tanúsított érdektelenség és gondoskodás hiánya, 

magányhoz vezető egocentrikusság. (27.) 

Ragadós maszkvirág: Magunkba fordulást eredményező, intimitástól való félelem. 

(29.) 

Réti boglárka: Önmagunk leértékelése, ha úgy érezzük, értéktelenek vagyunk. (29.) 

Sárga cickafark: Túlérzékeny jellem, aki hajlamos az önvédelemből történő 

elszigetelődésre. (30.) 

Szelídgesztenye: A teljes elhagyatottság érzése, amikor emberi erőnk és kitartásunk 

végéhez értünk. (41.) 

Szívvirág: Szakítás miatt érzett magány. (32.) 

 

Magunkba fordulás (lásd: Visszahúzódás) 

 

Mártír 

Csarab: Amikor kizárólag csak saját magunkkal és saját problémáinkkal 

foglalkozunk. (37.) 

Csüngő amaránt: Szenvedésünk magunkban tartása, amely elszigeteltséghez 

vezet. (8.) 

Ezerjófű: Alárendeltség, másokkal szembeni szélsőséges szolgalelkűség. (38.) 

Fehér fűz: Amikor áldozatnak, mártírnak érezzük magunkat, és úgy véljük, ezért 

mások a felelősek. (38.) 

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

Golgotavirág: Önmagunkat mártírként tüntetjük fel azért, hogy túljussunk a 

bűntudatunkon. (12.) 

Májusi gyöngyvirág: A minket a gyermekkorból a felnőttkorba átsegítő beavatási 

szertartások során elszenvedett rossz bánásmód. (22.) 

Mezei katáng: Érzelmi zsarolás, önsajnálat. (40.) 

Örökzöld puszpáng: Uralkodás, másnak való kierőszakolt behódolás. (27.) 

Őszibarackfa: Egocentrikus jellem, akit nem érdekelnek mások, és aki egyedüllétre 

panaszkodik. (27.) 

Szelídgesztenye: Teljes reményvesztettség, amikor erőnk végéhez értünk. (41.) 
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Maszkulin oldal 

Birsalmafa: Ha rosszul integráltuk, rosszul kezeljük személyiségünk maszkulin 

(animus) oldalát. (5.) 

Bortermő szőlő: Tekintélyelvűség, uralkodásra való hajlam. (36.) 

Dohány: Az érzelmek elfojtása annak érdekében, hogy erősnek, és keménynek 

tűnjünk. (8.) 

Kerti oroszlánszáj: Agresszivitás, szavakban megnyilvánuló ellenségesség. (18.) 

Közönséges párlófű: A látszólag erős, és lelkes férfi, aki szorongást, és érzelmi 

fájdalmat próbál palástolni. (40.) 

Lucfenyő: Megkeményedett, és domináns ego, kemény, merev, és megalkuvást 

nem tűrő jellem. (22.) 

Mezei tikszem: Ha apaként nehezen tudjuk érvényre juttatni tekintélyünket. (23.) 

Napraforgó: Kiegyensúlyozatlan önkifejezés túl hangsúlyos egóval, vagy ezzel 

éppen ellenkezőleg, önbecsülés hiánya. (24.) 

Rézvirág: Gyermeki lelkünk elveszítése. (29.) 

Skarlát maszkvirág: Tehetetlenségérzéssel párosuló elfojtott düh. (31.) 

Turbánliliom: Hajlam a „macho” viselkedésre. (33.) 

 

Materializmus 

Angyalgyökér: Hogy csatlakozzunk a spirituális világhoz. (4.) 

Dohány: Hogy felülemelkedjünk a minket körülvevő materializmus, anyagelvűség 

által keltett szorongás és üresség érzésén. (8.) 

Indiai lótusz: Hogy felülemelkedjünk a materializmus illuzórikus értékein. (15.) 

Kaliforniai kakukkmák: Ha vonzódunk a csillogáshoz, kényszeres vásárlás. (16.) 

Napraforgó: A siker, és gazdagság külső értékeinek hajszolása az ego 

kielégítésének érdekében. (24.) 

Nefelejcs: Amikor képtelenek vagyunk az embereket összekötő, a fizikai világon 

túlmutató spirituális kötelékek felismerésére. (25.) 

Orvosi zsálya. Hogy számot vessünk tapasztalatainkkal, és megszabaduljunk a 

fölösleges dolgainktól. (27) 
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Maximalizmus 

Bortermő szőlő: A tökéletesség kierőszakolásának érdekében bevetett erőfeszítés. 

(36.) 

Bükkfa: Egy túlságosan is maximalista viselkedésmódhoz kapcsolható, kritizálásra 

való hajlam, arrogancia, intolerancia. (36.) 

Erdeifenyő: Bűntudat, mert úgy érezzük, hogy sohasem csináljuk elég jól a 

dolgainkat. (37.) 

Érdeslevelű szil: Teljesítménykényszer, amely azt az érzést eredményezi, hogy 

nem vagyunk a helyzet magaslatán. (38.) 

Forrásvíz: A tökéletesség hajszolása, amely egy túl merev életmód kialakulásához 

vezet. (38.) 

Fügefa: Rendezett, precíz tökéletességet igénylő jellem, aki másoktól nem vár el 

semmit. (12.) 

Gyermekláncfű: Ha egyszerre túl sokat vállalunk, ha túlhajtjuk testünket. (13.) 

Indiai lótusz: A tökéletesség hajszolása, amely egyfajta felsőbbrendűségérzést 

eredményez. (15.) 

Levendula: A túlságosan is nagy erkölcsi elvárások által kiváltott idegi, és testi 

feszültségek. (21.) 

Vadalma: Annak, aki a test tökéletességére törekszik, és minden tisztátalan dologtól 

meg akar szabadulni. (41.) 

Vasfű: Tökéletesség igénye, amely fanatizmushoz, és mások megtérítésére való 

igényhez vezet. (42.) 

Vörös vadgesztenye: A környezetünk túlféltésére való hajlam attól való 

félelmünkben, hogy történik velük valami. (42.) 

 

Megbocsátás (lásd: Elfogadás) 

 

Megértés (lásd: Éleslátás) 

 

Megnyugvás (lásd: Nyugalom) 
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Megosztás 

Békaliliom: Távolságtartó, gőgös, felsőbbrendűségi érzéssel átitatott magatartás. 

(36.) 

Erdei ibolya: Hogy identitásunk elvesztésétől való félelem nélkül legyünk képesek 

mások felé nyitni. (9.) 

Erdei mályva: Félénkség, amikor nehezen nyílunk meg mások felé, amikor nehezen 

alakítunk ki társadalmi, szociális kapcsolatokat. (9.) 

Ezerjófű: Másoknak való alárendeltség, alávetettség, szolgalelkűség. (38.) 

Fehér tavirózsa: Az anyagi javakhoz, és a pénzhez való egoista ragaszkodás. (10.) 

Körömvirág: Meghallgatás, szívélyes beszédmód. (19.) 

Magyal: A szív nyitottsága. (40.) 

Mezei katáng: Bármiféle viszonzás elvárását mellőző szeretet. (40.) 

Mimóza: Mások felé nyitásra való képtelenség és magunkba fordulás a depresszív 

időszakok során. (24.) 

Sárga cickafark: Azért, hogy művészi érzékenységünket vagy egyéb dolgokat 

megosszunk másokkal. (30.) 

Vérehulló fecskefű: Elősegíti a kommunikációt, a párbeszédet, az információ átadás 

képességét. (35.) 

 

Megtagadás (lásd: Elfogadás) 

 

Megtévesztés (lásd: Őszinteség) 

 

Megvetés, lenézés (lásd: Közömbösség 

 

Melankólia 

Eukaliptusz: Konfliktushelyzet, vagy elválás miatt érzett magányosság. (10.) 

Európai sülzanót: Elkeseredettség, reményvesztettség, létünkkel kapcsolatos 

pesszimizmus. (38.) 

Mimóza: Napfény hiánya miatt fellépő téli melankólia, depresszió. 24.) 
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Mustár: Látszólag ok nélkül megjelenő, hirtelen, váratlan búskomorság, melankólia. 

(40.) 

Narancsfa: Hosszú megpróbáltatások utáni krónikus búskomorság, melankólia. (25.) 

Rozsdás havasszépe: Szigorú, nehéz, zord környezet által kiváltott melankólia. 

(30.) 

Seprűzanót: A világban uralkodó viszonyok miatt érzett elkeseredettség. (31.) 

Vadcseresznyefa: Szomorú, pesszimista jellem, aki megtagadja a boldogságot. 

(33.) 

 

Melegség (lásd: Szívélyesség) 

 

Memória 

Fekete nadálytő: Hogy emlékezzünk álmainkra, már elfelejtett dolgainkra. (11.) 

Fügefa: Hirtelen, és múló emlékezetkiesések. (12.) 

Nefelejcs: Azért, hogy érzelmi kötelék fűzzön minket azokhoz, akik már nincsenek 

velünk. (25.) 

Rozmaring: Amikor emlékezetkieséseink vannak, és úgy érezzük, mintha köd ülne 

az agyunkra egy emlékkel kapcsolatban. (30.)  

 

Menekülés 

Ágas rozsnok: Egyfajta személyes, vagy szakmai élethelyzetnek való 

elkötelezettség elutasítása, vagy arra való képtelenség. (36.) 

Bazsalikom: Ha félünk magunkat egy párkapcsolatban elkötelezni, hajlam az 

elhallgatásra, elkerülésre. (4.) 

Békaliliom: Távolságtartó magatartás másokkal és a társadalommal szemben. (36.) 

Borzas kúpvirág: Az elfojtott érzelmeinkkel való szembenézés elutasítása. (6.) 

Dohány: Ridegség, és távolságtartás látszata mögé rejtett érzelmi élet. (8.) 

Erdei iszalag: Álmodozás, jelenlét hiánya, azért, hogy elmenekülhessünk a 

mindennapok valóságától. (37.) 

Fukszia: Elfojtott, mély érzelmeket elkendőző, hamis érzelmek. (12.) 
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Jerikói lonc: A múlt nosztalgiája azért, hogy elmenekülhessünk a jelentől. (39.) 

Kaliforniai kakukkmák: Ha hajlamosak vagyunk arra, hogy a boldogság, és a 

teljesség érzését önmagunkon kívül találjuk meg. Az illuzórikus, szemfényvesztő, 

csillogó dolgok, a mesterséges mennyország iránti vonzalom. (16.) 

Kőrisfa: Hogy derűsen, és bátran nézzünk szembe létünk fájdalmas tapasztalataival, 

ahelyett, hogy visszavonulnánk, elmenekülnénk. (20.) 

Közönséges párlófű: Ha vidámnak, derűsnek mutatkozunk annak érdekében, hogy 

elrejtsük érzelmi szenvedéseinket. (40.) 

Mimóza: Magunkba fordulásra, és menekülésre való hajlam a depressziós és 

magányos percekben. (24.) 

Ragadós maszkvirág: A bensőségességtől, intimitástól való félelem, a szexuális 

együttlétek elől való menekülés. (29.) 

Sárga bohócvirág: Félénkség, menekülés a hétköznapi élet minden kis ismeretlen 

dolgától. (41.) 

Skarlát maszkvirág: Félelem a saját erőszakos érzéseinkkel történő 

szembenézéstől (düh….). (31.) 

Vérehulló fecskefű: Kommunikáció elutasítása, magunkba fordulás, önmagunk 

kifejezésétől való félelem. (35.) 

 

Méregtelenítés 

Csombormenta: Lelki vámpírkodás ellen, azért, hogy kiszabadulhassunk 

környezetünk negatív gondolatainak hatása alól. (8.) 

Feketebodza: Mocskosság, tökéletlenség érzése, önmagunk leértékelése. (11.) 

Gyermekláncfű: A testi feszültségek megszüntetése. (13.) 

Jázmin: Méreganyagok kiürítése. (16.) 

Közönséges gyíkfű: Alapvető ellenszer, amely mindenfajta méregtelenítési folyamat 

kisérője lehet. (20.) 

Vadalma: Tisztító esszencia, tisztátalanság érzése. (41.) 

 

 

Merevség (lásd: Szigorúság, Keménység) 
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Motiváció 

Étkezési paprika: Tétlenség, akaratgyengeség. (10.) 

Eukaliptusz: Melankólia, magányosság érzése, amikor nem vagyunk elég lelkesek, 

és nem hiszünk a jövőben. (10.) 

Európai sülzanót: Azért, hogy felülkerekedjünk az elkeseredettségen, a 

tehetetlenség érzésén, és hogy visszanyerjük a reményt. (38.) 

Gyepűrózsa: Beletörődés, létünk próbatételeivel szembeni megadás, fatalizmus, 

valamiféle előre elrendelt és megmásíthatatlan sorsban, végzetben való hit, illetve az 

ebben történő megnyugvás. (39.) 

Gyertyán: Motivációhiány a mindennapokba. (39.) 

Közönséges gyíkfű: Amikor nem érzünk elég motivációt a gyógyuláshoz, ahhoz, 

hogy jobban legyünk. (20.) 

Közönséges nyírfa: Az öregedés miatt kialakult teljes érdektelenség, amikor úgy 

érezzük, hogy az élet már mögöttünk van. (20.) 

Seprűzanót: A világban zajló eseményekkel kapcsolatos elkeseredettség, amely a 

cselekvéssel szembeni elkötelezettség hiányát eredményezi. (31.) 

Vadszeder: Cselekvési képtelenség, amikor ötleteinket nem vagyunk képesek 

megvalósítani. (34.) 

Varádics: Motiváció hiánya, hajlam arra, hogy mindent elhalasszunk, ha nem tudunk 

gyorsan reagálni. (34.) 

 

 

Munka (lásd: Szakmai karrier) 
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N 
Nehézkesség (lásd: Könnyedség) 

 

Neheztelés (lásd még: Düh, Ellenségesség) 

Citromfa: Depresszív elme, elengedés, keserűségre, és ellenérzésre való hajlam. 

(7.) 

Fehér fűz: Ha áldozatnak érezzük magunkat, keserűség, tehetetlenség a saját 

helyzetünkkel kapcsolatban. (38.) 

Magyal: Féltékenység, irigység mások sikereivel kapcsolatos ellenérzés. (40.) 

Vérehulló fecskefű: Mindenfajta szóbeli kommunikációt ellehetetlenítő neheztelés, 

harag, keserűség. (35.) 

 

Nevetés (lásd: Öröm) 

 

Nosztalgia 

Jerikói lonc: A múlt iránti nosztalgia, amikor érzelmileg ragaszkodunk mindahhoz, 

ami már nem létezik. (39.) 

Mandulafa: Az elveszett fiatalság nosztalgiája. (23.) 

Nefelejcs: Egy eltávozott személy emlékének nosztalgiája. (25.) 

 

Nyitottság 

Angyalgyökér: A spirituális hatásokra való fogékonyság a nagy átmeneti 

időszakokban. (4.) 

Dohány: Rideg, érzelmek nélküli jellem, az érzékenység, fogékonyság elvesztése. 

(8.) 

Erdei ibolya: Félénkség, amikor képtelenek vagyunk a külvilág felé nyitni attól való 

félelmünkben, hogy mások teljesen megfojtanak minket. (9.) 

Erdei mályva: A társadalmi nyitásra való képtelenség, amikor nem tudunk 

másokban rokonszenvet felfedezni. (9.) 
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Golgotavirág: A részvétre, mély rokonszenv érzésére való nyitottság. (12.) 

Hársfa: Az emberi szeretetre való fogékonyság, a családi kötelékek megerősítése. 

(14.) 

Indiai lótusz: A tudat spirituális értékekre való nyitottsága. (15.) 

Kerti izsóp: Bűntudat, amely magunkba fordulással jár. (18.) 

Kígyógyökerű keserűfű: Mások felé történő kinyílásra való képesség úgy, hogy 

közben kiegyensúlyozottak, és hűségesek maradjunk önmagunkhoz. (18.) 

Körömvirág: Felszínes odafigyelés, figyelem hiánya a kommunikáció során. (19.) 

Közönséges nyírfa: Az öregedéshez kapcsolható meszesedésre való hajlamunkat 

kisérő magunkba fordulás. (20.) 

Kukorica: Összezártság, városi környezet fullasztó légköre, a természettel való 

kapcsolat elvesztése. (21.) 

Magyal: A szív nyitottsága. (40.) 

Mimóza: Félénk, magányos jellem, aki nem bízik annyira az emberekben, hogy 

nyisson feléjük. (24.) 

Orbáncfű: A tudat kiterjesztésének következtében fellépő testi és lelki 

sebezhetőség. (26.) 

Réti boglárka: Ha azáltal nyitunk mások felé, hogy saját magunk értékeit elismerjük, 

és önmagunkat megosztjuk másokkal. (29.) 

Sárga cickafark: Önvédelemből kialakuló szociális, társadalmi elszigetelődés. (30.) 

Sarkantyúvirág: Ha elménknek túl hangsúlyos szerep jut, és ez lelki 

szűklátókörűséggel, és a nyitottság hiányával párosul. (31.) 

Vérehulló fecskefű: Elősegíti a párbeszédet és a kommunikációt, nyitottá teszi a 

gégefő energetikai központját (torokcsakra). (35.) 

 

 

Nyomás (lásd: Könnyedség) 

 

 

 



 

VIRÁGTERÁPIÁK 12 

 

Nyugalom 

Angyalgyökér: Nyugalmat, és védelmet biztosít azokban a percekben, amikor egy 

küszöbhöz érkezünk, amikor ismeretlen dolgok várnak ránk. (4.) 

Csalán: Csökkenti a családon, csoporton, életközösségen belüli feszültségeket. (7.) 

Dohány: Ha valaki látszólagos hűvössége ellenére feszült idegállapotban van. (8.) 

Ernyős madártej: Enyhülést, és vigaszt hoz egy trauma, sérülés után. (38.) 

Fügefa: Kiegyensúlyozott önkontroll, tisztánlátás. (12.) 

Hársfa: Anyával, nemzettel, őseinkkel elődeinkkel való kapcsolat elvesztése. (14.) 

Kamilla: Ingerlékenység, hangulatingadozások, idegi nyugtalanság. (17.) 

Kapor: Amikor úgy érezzük, hogy egyszerre túl sok mindennel kell foglalkoznunk, 

külső stimulánsok túlzott használata. (17.) 

Kígyógyökerű keserűfű: Konfliktusokat és érzelmi zavarokat eredményező, nem 

egyensúlyban lévő szexualitás. (18.) 

Kőrisfa: A kihívásokkal szemben tanúsított nyugalom és eltávolodás képessége, a 

kihívás értelmének megértése. (20.) 

Körtefa: Nehéz helyzetekben találjuk meg az egyensúlyt és a harmóniát. (19.) 

Közönséges párlófű: Gyakran belső vívódást leplező nyugodtság, és kedélyesség 

látszata. (40.) 

Kukorica: Hogy visszataláljunk a természethez a városi stresszhelyzetekben. (21.) 

Levendula: Bosszúság, ingerlékenység. (21.) 

Lóhere: Pánik, tömeghisztéria, tömegmozgalmak. (21.) 

Macskagyökér: Csillapítja a túlterheltséghez és a feszültségekhez kapcsolódó idegi 

stresszt. (22.) 

Pillangóvirág: Zavaros és bizonytalan, habozó verbális kifejezés. (28.) 

Vadgesztenye: Visszatérő, elkalandozó gondolatok. (42.) 

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

Vörösfenyő: Saját képességeinkben való bizalom anélkül, hgy egy esetleges 

kudarctól, vagy nevetségessé válástól félnénk. (42.) 
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Nyugtalanság 

Bíboros hajnalka: Rendszertelen életmód miatt fellépő nyugtalanság. (5.) 

Egynyári szikárka: Határozatlanság, amikor választani kell két dolog közül. (37.) 

Fekete nadálytő: Ingerlékenység, idegfeszültségek. (11.) 

Kaliforniai kakukkmák: A külső stimulánsok, hatások, ajzószerek állandó 

hajszolása. (16.) 

Kapor: Külvilágból érkező, túl erős ingerek. (17.) 

Levendula: A túlérzékenyekre jellemző ingerlékenység. (21.) 

Macskagyökér: Túlterheltséghez kötődő feszültség és nyugtalanság. (22.) 

Nebáncsvirág: Türelmetlenség. (40.) 

Vadgesztenye: Mentális nyugtalanság. (42.) 

 

 

 

O, Ö 
Odafigyelés, meghallgatás 

Csarab: Ha túl sokat foglalkozunk önmagunkkal, ha képtelenek vagyunk fogékonnyá 

válni másokra. (37.) 

Kaliforniai kakukkmák: Fejleszti a minden külső kényszertől és igézettől mentes 

hangunkra való odafigyelést. (16.) 

Kőrisfa: Azért, hogy hallgassunk belső énünkre, és értelmet találjunk életünk 

fájdalmas eseményeinek. (20.) 

Körömvirág: Felületes odafigyelés, bántó és perlekedő beszédstílus. (19.) 

Molyhos ökörfarkkóró: Elősegíti a befelé figyelést, amely segít erkölcsi értékeink 

felfedezésében. (24.) 

Nebáncsvirág: Türelmetlenség miatti hiányos odafigyelés, meghallgatás. (40.) 

 



 

VIRÁGTERÁPIÁK 14 

 

 

Szemvidítófű: Azért, hogy terápiás kezelés alkalmával odafigyeljünk a másik 

igényeire. (32.) 

Vérehulló fecskefű: Ha figyelmetlenségünk, vagy makacsságunk miatt nehezen 

hallgatunk meg másokat. (35.) 

 

 

Önbecsülés 

Békaliliom: Felsőbbrendűségi érzéssel rendelkező, zárkózott karakter. (36.) 

Bíbor kasvirág: Ha elveszítjük önbecsülésünket és integritásunkat bántalmazás, 

szidás és sértegetés következtében. (5.) 

Csarab: Túlzott egocentrikusság. (37.) 

Erdei mályva: Önbizalomhiány az emberi kapcsolatokban. (9.) 

Ezerjófű: Saját értékeink elismerése azért, hogy másokat szolgálhassunk. (38.) 

Feketebodza: Önmagunk leértékelése egy erőszakos, és tragikus esemény után, 

szégyenérzet, amikor mocskosnak érezzük magunkat. (11.) 

Görögdinnye: Ha a terhességünk alatt elutasítjuk saját testünket, amikor csúnyának 

érezzük magunkat. (13.) 

Indiai lótusz: Spirituális gőg, amikor úgy érezzük, hogy mások felett állunk. (15.) 

Jázmin: Tisztátalanság, tökéletlenség érzése. (16.) 

Napraforgó: Ha nem szeretjük magunkat, félrevonulás, az apával, vagy önmagunk 

maszkulin oldalával való konfliktusos viszony. (24.) 

Orvosi zsálya: Amikor megpróbáljuk némi eltávolodással megérteni életünket, 

tapasztalatainkat. (27.) 

Örökzöld puszpáng: Ha egy alárendelt helyzetben nehezen érvényesítjük saját 

igényeinket. (27.) 

Pillangóvirág: Mély érzéseink kifejezésére való képtelenség. (28.) 

Réti boglárka: Hogy tudatában legyünk saját értékeinknek másokkal szemben. (29.) 

Vörösfenyő: Amikor nem bízunk saját kifejezési képességeinkben. (42.) 
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Önbizalom 

Egynyári szikárka: Tétovázás, döntéshozatal pillanatában fellépő önbizalomhiány. 

(37.) 

Fokhagyma: Bizonytalanság, bénító rettegés, könnyen befolyásolható személyiség. 

(11.) 

Fügefa: Egyfajta önbizalomhiányt leplező, életünk minden területének irányítására, 

ellenőrzésére irányuló igény. (12.) 

Kékgyökér: Önmagunkban való kételkedés, külső tanácsok, és vélemények 

hajszolása. (39.) 

Kígyógyökerű keserűfű: Ha mindent ellenőrzésünk alatt akarunk tartani magunk 

körül azért, hogy ne veszítsük el lábunk alól a talajt. (18.) 

Közönséges gyíkfű: Saját öngyógyító képességünkben való hit erősítésére. (20.) 

Napraforgó: Kiteljesedett, ragyogó személyiségért. (24.) 

Réti boglárka: Önbizalomhiány. (29.) 

Sárga bohócvirág: Ha tartunk a mindennapok félelmeivel, fóbiáival való 

szembenézéstől. (41.) 

Sárga cickafark: Lámpaláz, ha nyilvánosság előtt sebezhetőnek érezzük magunkat. 

(30.) 

Vörösfenyő: Sikertelenségtől való félelem, kétség, saját magam cenzúrája. (42.) 

 

Önérvényesítés 

Gránátalmafa: Ha képtelenek vagyunk női kreativitásunkat érvényesíteni a szakmai 

és családi élet berkein keresztül. (13.) 

Mezei tikszem: Tekintéllyel, vagy apaképpel kapcsolatos problémákra. (23.) 

Napraforgó: Az apához fűződő viszony kiegyensúlyozatlansága következtében 

kialakult önérvényesítésre való képtelenség. (24.) 

Skarlát maszkvirág: Dühkitörés. (31.) 

 

Önérzet (lásd: Önbecsülés) 

Önkifejezés (lásd: Kommunikáció) 
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Önzetlenség 

Érdeslevelű szil: Az erős, bátor egyéniségek gyenge pillanataira és azokra a 

helyzetekre, amikor nem érezzük magunkat a helyzet magaslatán. (38.) 

Fehér tavirózsa: A kapzsiság leküzdésére és egyfajta érdeknélküli nagylelkűség 

kifejlesztésére. (10.) 

Mezei katáng: A birtokló fellépés ellenszere, azért, hogy önzetlenül, viszonzás 

elvárása nélkül segítsünk másoknak. (40.) 

Őszibarackfa: Egocentrizmus, ha kizárólag önmagunkkal vagyunk elfoglalva. (27.) 

Turbánliliom: Individualizmus, versenyszellem, másokon való átgázolásra, mások 

eltaposására való hajlam. (33.) 

 

Öregedés 

Borsmenta: Mentális letargia, szellemi lassúság. (6.) 

Bükkfa: Intolerancia, ha hajlamosak vagyunk mindent kritizálni. (36.) 

Csarab: Ha túlságosan magunkra koncentrálunk. (37.) 

Cseregalagonya: Egy szerettünk, vagy társunk elvesztése. (7.) 

Erdei iszalag: Jelenlét hiánya, álmodozás, látási zavarokra, és hallási problémákra 

való hajlam. (37.) 

Erdei mályva: Az öregedéstől való félelem. (9.) 

Fehér fűz: A megélt dolgainkkal kapcsolatos keserűség érzése. (38.) 

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

Jerikói lonc: Nosztalgia, a múlthoz való túlzott ragaszkodás. (39.) 

Kínai mályvarózsa: Hogy megőrizzük érzéki, szenvedélyes szexualitásunkat. (19.) 

Közönséges nyírfa: Azért, hogy felülkerekedjünk a magunkba fordulás meszesedési 

tendenciáin. (20.) 

Lucfenyő: A merev, megkövesedett jellemeknek, akik elutasítják eddigi 

tapasztalataik áttekintését. (22.) 

Mandulafa: Az öregedés elutasítása, a megöregedéstől való félelem, a fiatalság 

nosztalgiája. (23.) 

Mezei juhar: Megmerevedett, stagnáló energia. (23.) 
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Orbáncfű: A fizikai funkciók kontrolljának elvesztése. (26.) 

Orvosi zsálya: Azért, hogy egy kis rálátással áttekintsük létünk tapasztalatait. (27.) 

Petúnia: Mentális zavarodottság. (28.) 

Rozmaring: Bóbiskolás, emlékezetkiesés, testünkkel való kapcsolat elvesztése. 

(30.) 

Sárga bohócvirág: A valós világtól való félelem következtében kialakuló magunkba 

zárkózás. (41.) 

Vadgesztenye: A gondolatok elkalandozása, visszatérő gondolatok. (42.) 

Vörös vadgesztenye: Közeli hozzátartozóinkkal kapcsolatos rögeszmés aggódás. 

(42.) 

 

Öröm 

Bíboros hajnalka: Erőtlenség, hullámzó energia, beletörődés, mérgezés. (5.) 

Gyepűrózsa: Passzivitás, beletörődés, amikor feladunk egy kihívást. (39.) 

Gyertyán: Örömtelen, monoton és gépies élet, melyet fáradtság, unalom és 

kimerültség kísér. (39.) 

Hóvirág: Régebbi érzelmi sérülésekhez köthető bánat, mély, és tartós 

elkeseredettség. (15.) 

Jázmin: Szomorú, mogorva jellem, aki alulértékeli saját magát. (16.) 

Kajszibarack: Intellektuális beállítottságú, mogorva, ingerlékeny jellem. (16.) 

Kerti borágó: Elkeseredettség, szomorúság. (17.) 

Közönséges nyírfa: Meszesedés, magunkba fordulás, az élet dolgai iránti 

érdeklődés elvesztése. (20.) 

Közönséges párlófű: Tettetett öröm, ami egy belső szenvedést hivatott elfedni. (40.) 

Macskagyökér: Túlterheltség, ingerültség. (22.) 

Mandulafa: Visszaadja az életkedvet az öregedés során. (23.) 

Narancsfa: Hosszú megpróbáltatásokat követő krónikus depresszió. (25.) 

Orbáncfű: Sérülékenység, éjszakai félelmek, fényhiány miatt fellépő depresszió. 

(26.) 



 

VIRÁGTERÁPIÁK 18 

 

Orvosi zsálya: A megélt dolgokon való mélyreható elmélkedés segítésére, amely 

lehetővé teszi személyes feszültségeink elengedését. (27.) 

Rézvirág: Gyermeki öröm, bennünk élő gyermeki lényünk feléledése. (29.) 

Rozmaring: Jelenlét, és melegség hiánya. (30.) 

Rozsdás havasszépe: Nehéz körülmények, környezet miatt érzett szomorúság, 

melankólia. (30.) 

Tök: Elősegíti az örömteli kreativitást egy terv megfoganása és megvalósítása során. 

(33.) 

Vadcseresznyefa: Kritikus, morgós, pesszimista jellem. (33.) 

 

Őszinteség 

Bazsalikom: Hazugságra, megtévesztésre, alakoskodásra, képmutatásra irányuló 

hajlamok egy párkapcsolaton belül. (4.) 

Borzas kúpvirág: Személyiségünk elfojtott oldalaival történő szembenézés (6.) 

Fukszia: Segít a valódi érzések felismerésében, a felszín hamis, mesterséges 

érzelmein túlmenően. (12.) 

Kaliforniai kakukkmák: Vonzalom az illuzórikus, csalóka tapasztalatokhoz, 

gyakorlatokhoz ahelyett, hogy önmagunkon dolgoznánk. (16.) 

Közönséges párlófű: A valódi érzelmeink elrejtése vidámság álarca mögé. (40.) 

Májusi gyöngyvirág: Hogy a külső körülményekből kiszabadulva megtaláljuk 

helyünket a világban. (22.) 

Molyhos ökörfarkkóró: Ha magunknak és másoknak is hazudunk. (24.) 

 

Összezártság 

Bíbor kasvirág: Azért, hogy megőrizzük pszichikai és lelki épségünket azokban a 

helyzetekben, amikor különböző emberekkel vagyunk összezárva. (5.) 

Kukorica: Másokkal való összezártság túlnépesedett városi közegben, a 

természettel való kapcsolat hiánya. (21.) 

Macskagyökér: Személyes, vagy szakmai környezetünkkel való túlzott összezártság 

feszültségének oldására, és az abból következő stressz enyhítésére. (22.) 
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