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P 
 

Pánik (lásd: Félelem) 

 

Passzivitás (lásd: Apátia) 

 

Perspektíva (lásd: Éleslátás, Rálátás) 

 

Pesszimizmus 

Eukaliptusz: Stagnáló helyzet, ha úgy érezzük a jövő semmi újat nem tartogat 

számunkra. (10.) 

Európai sülzanót: Reménytelenség, elkeseredettség, fásultság esetén ajánljuk. 

(38.) 

Gyepűrózsa: Közömbösség, érdektelenség, beletörődés az élet dolgai iránt. (39.) 

Kajszibarack: Az állandó harcnak felfogott élettel szembeni elkeseredettség érzése. 

(16.) 

Keserű tárnics: Kétség, elkeseredettség a nehézségekkel szemben. (39.) 

Mandulafa: Az öregedéssel szembeni pesszimizmus, az élet és a szépség 

múlandóságától való félelem. (23.) 

Mimóza: Depresszív állapot által kisért kiközösítés, elutasítás, magunkba fordulás. 

(24.) 

Seprűzanót: Pesszimizmus a világ jelenlegi helyzetével kapcsolatban. (31.) 

Vadcseresznyefa: Borongós, morgós, depresszív hangulat. Rávezet az élet jó 

oldalának szemlélésére. (33.) 

Vörösfenyő: A kudarctól, vagy a nevetségessé válástól való félelem. (42.) 
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Pihenés, kikapcsolódás, ellazulás 

Bíboros hajnalka: Méreganyagtól való függőséghez és rendszertelen életmódhoz 

köthető idegesség ellen. (5.) 

Erdei füzike: Sokkoló eseményekhez köthető feszültségek, és magatartások 

megszüntetése. (9.) 

Fekete nadálytő: Az idegek, és az izmok feszültsége. (11.) 

Gyermekláncfű: Egyszerre túl sok dolog vállalására való hajlam által okozott testi 

túlterheltség, kimerültség. (13.) 

Hegyi árnika: Egy sérülés utáni felépülésre. (15.) 

Kamilla: Idegesség, érzelmi feszültségek, álmatlanság. (17.) 

Kapor: Túl erőteljes ingerek, külső hatások. (17.) 

Körtefa: A gerincoszlop tartáshibái következtében létrejött testi feszültségek. (19.) 

Levendula: Túlzott izgatottság, feszültségek a fejben, feszült idegek. (21.) 

Orgona: Hátfájás, izomfeszültségek. (26.) 

Vadgesztenye: A fejben feszültségeket okozó, visszatérő, rögeszmés gondolatok. 

(42.) 

Vasfű: Amikor egy nemes ügy érdekében fizikailag túlhajtjuk magunkat. (42.) 

Vörös vadgesztenye: Mások iránti túlzott aggodalom által kiváltott feszültségek. 

(42.) 

 

 

R 
Ragaszkodás 

Bíboros hajnalka: Mérgező függések. (5.) 

Csüngő amaránt: Aggodalmainkra való túlzott odafigyelés következtében létrejött 

elszigeteltség. (8.) 



VIRÁGTERÁPIÁK 4 

 

Fehér tavirózsa: Anyagi javakhoz való túlzott ragaszkodás, kapzsiság és mohóság 

leküzdésére. (10.) 

Hóvirág: A múlt érzelmi kötelékeitől való megszabaduláshoz. (15.) 

Jerikói lonc: A múlthoz való érzelmi kötődés. (39.) 

Mandulafa: Fiatalkori ideálhoz való ragaszkodás. (23.) 

Mezei katáng: Birtoklás, feltétel nélküli szeretet. (40.) 

Orvosi zsálya: Azért, hogy rálátással kezeljük az általunk megélt dolgokat. (27.) 

Szívvirág: Érzelmi függés, fájdalmas szétválás következtében összetört szív. (32.) 

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

 

Rálátás 

Eukaliptusz: Segít kilépni a megmerevedett konfliktushelyzetekből, és segít 

életünknek értelmet találni. (10.) 

Orvosi zsálya: Azért, hogy eltávolodhassunk a mindennapok dolgaitól, és 

áttekintsük saját eddigi élettapasztalatainkat. (27.) 

Seprűzanót: Azért, hogy mai világunk kihívásait, próbatételeit fejlődési, növekedési 

lehetőségként fogjuk fel. (31.) 

Százszorszép: Segít, hogy összképet kapjunk egy tervről, egy tevékenységről, ha 

azok különálló elemeiből indulunk ki. (32.) 

Szemvidítófű: Hogy másokat globális, ne felszínes szemszögből vizsgáljunk. (32.) 

Vadmurok: Intuíció, tisztánlátás. (34.)  

 

Regenerálódás 

Bíboros hajnalka: A kiegyensúlyozatlan életritmus, mérgező szokások. (5.) 

Csombormenta: Megerősíti a méreganyagok túlzott fogyasztása következtében 

meggyöngült elmét. (8.) 

Erdei füzike: Segít megszabadulni a múlt megkövesedett szokásaitól, 

viselkedésmódjaitól egy átélt trauma után. (9.) 

Fekete nadálytő: Erősíti az idegrendszert. (11.) 
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Feketebodza: Serkenti a szervezetet egy trauma, egy nehéz esemény után, vagy ha 

leértékeljük önmagunkat. (11.) 

Hegyi árnika: Erősíti a vitalitást, és elősegíti a felépülést egy átélt trauma után. (15.) 

Kínai mályvarózsa: Dinamizálja a szexualitást és felébreszti a tüzes lelkesedést és 

szenvedélyt. (19.) 

Körtefa: Kiegyenesíti a gerincoszlopot. (19.) 

Közönséges gyíkfű: Elősegíti egy egészségügyi probléma utáni lábadozást. (20.) 

Közönséges nyírfa: Segít a meszesedési tendenciák leküzdésében. (20.) 

Mandulafa: Megerősíti a fizikai testet, és lassítja a pszichés öregedést. (23.) 

Mezei juhar: Megerősíti a megkövesedett, stagnáló energiát. (23.) 

Olajfa: Megerősíti a testet egy kimerültség, nagy fáradtság után. (41.) 

Orgona: Aktiválja, és újra egyensúlyba hozza a hát energetikai keringését. (26.) 

Sarkantyúvirág: Dinamizálja a testet, ha az értelmi képesség túl hangsúlyos. (31.) 

 

Relaxáció (lásd: Pihenés) 

Reménység (lásd: Depresszió) 

Reményvesztettség (lásd: Depresszió) 

 

Részvét 

Békaliliom: Távolság, minden részvétet, együttérzést megakadályozó 

felsőbbrendűség érzés. (36.) 

Csarab: Azért, hogy ne csak saját problémáinkkal foglalkozzunk, hanem egyfajta 

együttérző, részvétteljes magatartást fejlesszünk ki magunkban. (37.) 

Csüngő amaránt: A személyes szenvedésen való túljutás a nyitottság és a 

megosztás által. (8.) 

Golgotavirág: Megbocsátás, önmagunk átadása, együtt érző jelenlét. (12.) 

Hársfa: Anyai együttérzés. (14.) 

Hóvirág: Együttérzően tekintünk saját szenvedésünkre, azzal a szándékkal, hogy 

túllépjünk rajta. (15.) 
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Körömvirág: Bántó, csípős kommunikáció, perlekedő jellem. (19.) 

Lucfenyő: Merev, kemény, zord külső, amely megakadályozza az együttérzés 

kifejezésre juttatását. (22.) 

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

Napraforgó: Együtt érző és ragyogó cselekedet. (24.) 

Őszibarackfa: Érdeknélküliség, nyitottság mások felé. (27.) 

Palástfű: A női, feminim princípiummal való együttérzés (anya, anyaföld) (28.) 

Szívvirág: Hogy ragaszkodás nélkül, szabadon, és a másik tiszteletben tartásával 

szeressünk. (32.) 

 

Részvétel (lásd: Barátkozás, Döntés, Megosztás) 

 

 

Ritmus 

Bíboros hajnalka: Kiegyensúlyozatlan, rendszertelen életmód (étkezések, alvás), ha 

serkentőszerekre van szükségünk. (5.) 

Cseregalagonya: Egyensúlyba hozza a szívritmust a fájdalmas elvárások során. (7.) 

Kapor: Ha nehezen viseljük a túl gyors életritmust. (17.) 

Nebáncsvirág: Gyors életritmus, türelmetlenség. (40.) 

Orvosi zsálya: A belső ritmusok szabályozója, segít létünk értelmének 

megértésében. (27.) 

Rozsdás havasszépe: Szabályozza a légzésritmust, és felszabadítja a mellkas 

területén felhalmozódott, megkövesedett érzelmeket. (30.) 

Varádics: Lassúság, tétlenség, ha hajlamosak vagyunk mindent másnapra 

halasztani. (34.) 

 

Rivalizálás (lásd: Versengés) 
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Rögeszme 

Csarab: Amikor túlságosan is a saját problémáinkra koncentrálunk. (37.) 

Cseresznyeszilva: Mániák, őrjöngés, ellenőrizhetetlen dühkitörések. (7.) 

Forrásvíz: A szigor rögeszméje, szigorú önfegyelem. (38.) 

Kerti izsóp: Ha az a rögeszménk, hogy vétkeztünk, hogy egy megbocsáthatatlan 

bűnt követtünk el. (18.) 

Kígyógyökerű keserűfű: Rögeszmés szexualitás, amikor úgy érezzük, 

szexualitásunk már a normálison kívülre esik. (18.) 

Őszibarackfa: Olyan jellem, akit kizárólag önmaga érdekel, mentális halogatás. (27.) 

Ragadós maszkvirág: Az intimitástól való félelem következtében kialakult 

rögeszmés szexualitás. (29.) 

Vadalma: A tisztátalan dolgok rögeszméje. (41.) 

Vadgesztenye: Visszatérő, rögeszmés gondolatok. (42.) 

Vasfű: Fanatikus, lelkes, izgága jellem, aki állandóan meg akar téríteni, meg akar 

győzni másokat a saját igazáról. (42.) 

Vörös vadgesztenye: Ha mániákusan tartunk attól, hogy környezetünkkel történik 

valami. (42.) 

 

 

Rugalmasság (lásd még: Alkalmazkodás) 

Erdei füzike: Segít az erőszakos, és sokkoló eseményeken történő 

felülemelkedésen, és új működési mechanizmusok kialakításában. (9.) 

Fekete nadálytő: Nehéz, feszült, fájdalmas testi érzéssel kisért idegfeszültségek. 

(11.) 

Gyermekláncfű: Izomgörcsök, izomfeszültségek, ha hajlamosak vagyunk testünk 

túlhajtására. (13.) 

Hegyi árnika: Segít visszanyerni a rugalmasságunkat, testi jólétünket egy fizikai, 

testi trauma, sérülés után. (15.) 
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Körtefa: Kiegyensúlyozza hátunk függőleges tengelyét. Felszabadítja a 

krízishelyzeteket kisérő feszültségeket. (19.) 

Lucfenyő: Merev, hideg, kemény jellem, aki elutasítja a dolgokban való részvételt. 

(22.) 

Orgona: Háti feszültségek, amikor úgy érezzük egy helyzettel kapcsolatban, hogy a 

„hátunk közepére” kívánnánk. (26.) 

 

  

 

S, SZ 
Sebezhetőség 

Csombormenta: Környezetünk negatív szándékaival szembeni sérülékenység. (8.) 

Csüngő amaránt: Szélsőséges szenvedés, amelyet csak növel az elszigeteltség, 

magunkba fordulás, vagy a világtól való elvágottság. (8.) 

Diófa: A változások, átmeneti időszakok alatt megélt sebezhetőség érzése. (37.) 

Erdei ibolya: Törékenység, félénkség, ha attól félünk, hogy egy csoporton belül 

eltaposnak minket. (9.) 

Fehér cickafark: Környezeti zavarokra és szennyeződésekre való érzékenység. (6.) 

Fokhagyma: Sebezhetőség, az életerőt csökkentő és akaratunkat megbénító lelki 

élősködéssel, vámpírkodással szemben. (11.) 

Háromszínű árvácska: Testi sebezhetőség, ha hajlamosak vagyunk az ismételten 

visszatérő fertőzésekre. (14.) 

Kaliforniai kakukkmák: Drogokra és szektákra való fogékonyság. (16.) 

Körtefa: Segít, hogy megőrizzük nyugalmunkat, és egyensúlyban maradhassunk 

egy krízishelyzetben, vagy egy traumát követően. (19.) 

Lóhere: Egy csoport érzelmeivel, tömeghisztériával, pánikkal szembeni 

érzékenység. (21.) 

Macskagyökér: Túlterheltség, az intenzív stresszes időszakokra jellemző 

sebezhetőség. (22.) 
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Orbáncfű: A tudatunk kiterjesztése, a környezeti stresszre való fogékonyság. (26.) 

Rózsaszín cickafark: Az érzelmi hatásokkal szembeni sebezhetőség, mások 

problémáival való azonosulás. (6.) 

Sárga cickafark: Önvédelemből kialakuló magunkba fordulással kisért 

sebezhetőség érzése. (30.) 

 

Segítség (lásd: Önzetlenség és Szolidaritás) 

Sokk (lásd: Trauma) 

 

Spiritualitás 

Angyalgyökér: Segíti a spirituális dimenziókkal való kapcsolattartást és annak 

létrejöttét létünk kulcsfontosságú pillanataiban. (4.) 

Bazsalikom: Szexualitás és spiritualitás közti kibékíthetetlen ellentét feloldása. (4.) 

Csüngő amaránt: Segít megérteni az intenzív szenvedés spirituális értelmét. (8.) 

Fehér tavirózsa: A birtoklás egoista vágyáról való lemondás, megosztás, és 

önmagunk átadása. (10.) 

Golgotavirág: Túl merev, és zord spirituális hozzáállás, elősegíti a megbocsátás és 

az együttérzés képességét. (12.) 

Havasi gyopár: Erő, és bátorság életideálunk megvalósításához. (14.) 

Indiai lótusz: Azért, hogy felülkerekedjünk a spirituális gőg érzésén, a tudatnak 

valamennyi spirituális út leglényegesebb értékeire való kinyílásán keresztül. (15.) 

Jázmin: Megtisztulást elősegítő esszencia, amely a szív nyitottságával párosuló 

valódi morális és spirituális fejlődést tesz lehetővé. (16.) 

Kaliforniai kakukkmák: Vonzalom a spiritualitás felszínes és illuzórikus oldalai iránt, 

lelkesedés a vallási gyakorlatokért, a karizmatikus egyéniséggel rendelkező gurukért, 

szektákért. (16.) 

Kukorica: Segít abban, hogy fizikai testünkben, kapcsolatban maradva a 

környezetünkkel, harmóniában élhessük meg a spiritualitást. (21.) 

Levendula: Egy intenzív spirituális gyakorlat, vagy spirituális út során fellépő idegi 

fáradtság. (21.) 
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Nefelejcs: Hogy megerősítsük viszonyunkat azokkal, akik már eltávoztak a világból, 

vagy még nem testesültek meg, és hogy ne feledkezzünk meg róluk. (25.) 

Nőszirom: Ihlet, és művészi kreativitás. (25.) 

Orbáncfű: Lelki és testi sebezhetőség, tudatunk kinyílásának kulcsfontosságú 

pillanataiban (álom, betegség, halál). (26.) 

Orgona: Elősegíti a kundalini energia áramlását, és aktiválja a csakrákat. (26.) 

Orvosi zsálya: Segít élettapasztalataink integrálásában, és segít minket abban, 

hogy azt globálisan megértsük. (27.) 

Palástfű: Segít tudatosítani a természet szakrális és spirituális mivoltát. (28.) 

Rezgő nyár: Tudatunk kinyílásának kulcspillanataiban átélt, az ismeretlentől való 

félelem. (41.) 

Szelídgesztenye: Teljes reményvesztettség, ha kitartásunk végéhez értünk egy 

nagy spirituális megpróbáltatás után. (41.) 

Vadmurok: Elősegíti az érzelmi vámpírkodás nélküli intuíció és tisztánlátás 

fejlődését. (34.) 

 

Spontaneitás 

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

Forrásvíz: Merevség, szigorúság, amely minden spontaneitás ellensége. (38.) 

Fukszia: Hamis érzelmek, amelyek elfedik valós érzéseinket. (12.) 

Macskagyökér: Mindenfajta spontaneitást és életörömöt megakadályozó érzelmi 

túlterheltség, stressz. (22.) 

Májusi gyöngyvirág: Ha kényszeresen meg akarunk felelni a kötelezettségeknek, 

feladatoknak, és társadalmi elvárásoknak. (22.) 

Nőszirom: Spontán művészi kreativitás. (25.) 

Rézvirág: Segíti, hogy visszataláljunk gyermekkorunk vidámságához, és 

spontaneitásához. (29.) 

Vörösfenyő: A kudarctól és a nevetségessé válástól való félelmünk következtében 

kialakult önbizalom és spontaneitás hiánya. (42.) 

 

Stagnálás (lásd: Tétlenség) 
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Szabadság 

Ágas rozsnok: Életcél, életviteli, vagy szakmai tervek hiánya. (36.) 

Bíboros hajnalka: Káros szenvedélyek, függőség. (5.) 

Cseregalagonya: érzelmi függés, ragaszkodás. (7.) 

Diófa: Viselkedési szokásoktól, vagy alkalmazkodásra nem alkalmas, túlhaladott 

társadalmi viszonyoktól való függés. (37.) 

Ezerjófű: Behódoló, engedelmes természet, ha valaki önszántából alárendeli magát 

másoknak. (38.) 

Májusi gyöngyvirág: Hogy megszabaduljunk azoktól a kötelességektől és 

társadalmi elvárásoktól, amelyek nem felelnek meg valódi természetünknek. (22.) 

Nőszirom: Elfojtott, vagy megszorított kreativitás. (25.) 

Örökzöld puszpáng: Kényszerű alárendeltség, a másik uralkodása. (27.) 

Szívvirág: Érzelmi függés, birtokláson, a másik kisajátításán alapuló kapcsolat. (32.) 

Vadgesztenye rügye: A személyes fejlődést akadályozó ugyanazon 

élettapasztalatok és szokások állandó visszatérése, ismétlődése. (42.) 

  

Szakítás (lásd: Elválás) 

 

Szakmai élet, szakmai karrier 

Ágas rozsnok: Amikor nem határoztuk meg pontosan céljainkat, céltalanság a 

szakmai életben. (36.) 

Birsalmafa: Ha képtelenek vagyunk összeegyeztetni az erő, és a tekintély 

maszkulin, férfi erőit a gyengédség, és szerelem női erőivel. (5.) 

Bortermő szőlő: Uralkodó, zsarnoki hajlam, egyezkedés elutasítása. (36.) 

Csalán: Egy csoporton belüli konfliktusok, rivalizálások. (7.) 

Érdeslevelű szil: Amikor túl sok felelősség szakad a nyakunkba, és hirtelen úgy 

érezzük, hogy nem állunk a helyzet magaslatán feladataink megoldásával 

kapcsolatban. (38.) 

Étkezési paprika: Tétlenség, stagnálás, előrehaladásra való képtelenség. (10.) 

Ezerjófű: Akaratgyengeség, másokkal szembeni szolgalelkűség. (38.) 
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Gránátalmafa: Amikor képtelenek vagyunk választani a szakmai karrier, és a 

családanyai szerep között, vagy konfliktus húzódik életünknek e két része között. 

(13.) 

Gyermekláncfű: Hajlam önmagunk túlterhelésére, amely testi feszültségeket szül. 

(13.) 

Gyertyán: Fáradtság, kimerültség, motiváció hiánya, „hétfő reggeli” nyomasztó 

hangulat. 39.) 

Kocsányos tölgyfa: Túlterheltség, hajlam arra, hogy túl sokat vállaljunk, 

kötelességtudat, amely a kitartásunk határaihoz vezet el minket. (39.) 

Macskagyökér: A túl nagy felelősség, és kapcsolati nehézségeink által kiváltott 

stressz. (22.) 

Molyhos ökörfarkkóró: Őszinteség, és erkölcsi egyenesség egy közös terv 

megvalósításában. (24.) 

Nebáncsvirág: A számunkra túl lassúnak tűnő környezetünkkel szemben tanúsított 

türelmetlenség, ingerlékenység. (40.) 

Nőszirom: Unalom, monoton munka egyhangúsága, kreativitás hiánya. (25.) 

Örökzöld puszpáng: Egy ránk kényszerített helyzet következtében létrejött 

alárendelt helyzet. (27.) 

Petúnia: Egy hosszú távú közös terv megvalósításához szükséges tisztánlátás, 

lelkesedés. (28.) 

Réti boglárka: Saját magunk, és munkánk alulértékelése. (29.) 

Százszorszép: Különböző gondolataink összefüggő egységben történő kezelése. 

(32.) 

Tök: Segít a terv, projekt kitalálásában, és megvalósításának megkezdésében. (33.) 

Turbánliliom: Versenyszellem, együttműködés hiánya, ellenségesség, agresszivitás. 

(33.) 

Vadszeder: Ha képtelenek vagyunk ötleteink, céljaink megvalósítására, tétlenség. 

(34.) 

Varádics: Ha hajlamosak vagyunk arra, hogy mindent későbbre halasszunk. A 

cselekvés, akcióba lépés elutasítása, önmagunk előtérbe helyezésétől való félelem. 

(34.) 

Vörösfenyő: Önbizalomhiány, kudarctól, nevetségessé válástól való félelem, 

kisebbségi komplexus. (42.) 
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Szakrális (lásd: Spiritualitás) 

 

Szánakozás, szánalom 

Csarab: önsajnálat, amikor igényét érezzük annak, hogy saját személyes 

problémáinkat megosszuk másokkal. (37.) 

Mezei katáng: Önsajnálat, amikor nem sikerül akaratunkat érvényre juttatni, érzelmi 

zsarolás. (40.) 

Narancsfa: Depresszióval kisért, az általunk átélt fájdalmas próbatétel, vagy helyzet 

feletti kesergés. (25.) 

 

Szavak (lásd: Kommunikáció) 

 

Szégyen 

Bazsalikom: Ha szégyelljük szexualitásunkat. (4.) 

Erdeifenyő: Ha azért szégyenkezünk, hogy valamit nem csinálunk jól. (37.) 

Feketebodza: Ha szégyelljük testünket, mocskosnak érezzük magunkat. (11.) 

Kerti izsóp: Ha szégyelljük, hogy vétkeztünk. (18.) 

Párlófű: Jókedv látszata mögé rejtett szégyenérzet. (40.) 

Réti boglárka: Saját magunk alulértékelése, szégyenérzet. (29.) 

Skarlát maszkvirág: Ha szégyelljük, hogy elragadtattuk magunkat, a dühvel 

kapcsolatos érzelmeink miatt érzett szégyenérzet. (31.) 

Vadalma: Ha szégyelljük testünket, ha rögeszmésen a tökéletlenségekre figyelünk. 

(41.) 

Vörösfenyő: Nevetségessé válástól, kudarctól, megaláztatástól való félelem. (42.) 

 

Szellemi kimerültség (lásd: Intellektus) 
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Szennyezés 

Bíboros hajnalka: Mérgezés, káros szenvedélyek, másnaposság. (5.) 

Fehér cickafark: Környezetszennyeződés elleni védelem. (6.) 

 

Szépség 

Gránátalmafa: Hogy felismerjük, és kifejezésre juttassuk a női termékenységben 

rejlő szépséget. (13.) 

Mandulafa: Félelem az öregedéstől. (23.) 

Nőszirom: Ha nem vagyunk képesek meglátni, felismerni a világ szépségeit. (25.) 

Réti boglárka: Saját magunk leértékelése egy fogyatékosság miatt. (29.) 

Turbánliliom: A kiegyensúlyozottság, az önzetlenség, az együttérzés, szolidaritás 

erényei által kifejezésre juttatott szépség. (33.) 

 

Szeretet, szerelem 

Birsalmafa: Ha képtelenek vagyunk összeegyeztetni a szeretetet és a szigorúságot. 

(5.) 

Cseregalagonya: Egy szeretett lény elvesztése. (7.) 

Golgotavirág: Az együtt érző szeretet felébresztése, a szív fájdalmának enyhítése 

és megbocsátás. (12.) 

Gránátalmafa: A női kreativitás kifejezője. (13.) 

Hársfa: Emberi szeretetre való fogékonyság felélesztésére. (14.) 

Havasi gyopár: Egy párkapcsolaton belüli érzelmek ridegsége, fagyossága. (14.) 

Havasi palástfű: Az anyával való kapcsolat elvesztése. (28.) 

Kínai mályvarózsa: Szeretet nélküli, hideg, és szenvtelen szexualitás. (19.) 

Magyal: Szeretetre való képtelenség. (40.) 

Mezei katáng: Feltétel nélküli szeretet, birtoklás. (40.) 

Őszibarackfa: Másokkal szemben tanúsított nyitottság, nagylelkűség, és szeretet 

hiánya, egocentrikusság. (27.) 

Szívvirág: Fájdalmas elválás. (32.) 
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Szétszórtság (lásd: Éleslátás, Koncentráció, Zavarodottság) 

 

Szexualitás 

Bazsalikom: Azért, hogy a szexualitást a spiritualitáshoz kapcsoljuk. (4.) 

Fuxia: Szexuális vágyak elnyomása. (12.) 

Kerti oroszlánszáj: Szavakban megnyilvánuló agresszivitás, mely túlzott nemi 

vággyal társul. (18.) 

Kígyógyökerű keserűfű: A szexuális élet harmonizáló szere. (túlzott, vagy éppen 

ellenkezőleg, elnyomott szexualitás). (18.) 

Kínai mályvarózsa: Azért, hogy egy lelketlen szexualitásba újra gyengédséget, 

szeretetet vigyünk. (19.) 

Mezei tikszem: Gátlásosság, ügyetlenség, nőktől való félelem. (23.) 

Ragadós maszkvirág: Intimitástól való félelem, kiegyensúlyozatlan szexuális élet. 

(29.) 

Tök: Harmonikussá teszi a várandósság alatti szexuális életet. (33.) 

Turbánliliom: A szexualitás zavarai, amelyeket mások irányában érzett 

agresszivitás és ellenségesség érzése kísér. (33.) 

Vadalma: Szégyenérzés, tisztátalanság. (41.) 

Vörösfenyő: Annak a férfinak, aki nem érzi magát a helyzet magaslatán, 

tehetetlenség. (42.) 

Vöröshagyma: Trauma, amelyet az okoz, hogy túl korán éltünk meg szexuális 

tapasztalatokat. (35.) 

 

Szigorúság (lásd még: Alkalmazkodás, Keménység) 

Birsalmafa: Női gyengédség, finomság hiánya. (5.) 

Erdeifenyő: Bűntudat, önkritika és önvád. (37.) 

Forrásvíz: Magunkkal szemben tanúsított túlzott szigorúság. (38.) 

Lucfenyő: Túlzott szigorúság, amely merevséghez és keménységhez vezet. (22.) 

Rézvirág: Humor hiánya, túl nagy komolyság. (29.) 
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Szintézis 

Pillangóvirág: Hogy összefüggően és világosan fejezhessük ki személyiségünk 

mély gondolatait. (28.) 

Százszorszép: Különféle gondolatok és információk egységes egészbe való 

összerendezése. (32.) 

Vadgesztenye rügye: Azok számára, akik nem tanulnak a tapasztalatból, és mindig 

ugyanabba a hibába esnek. (42.) 

 

Szív 

Cseregalagonya: Egy szeretett személy elvesztése. (7.) 

Dohány: A szívet nyitottá teszi a mély érzelmekre. (8.) 

Golgotavirág: Csillapítja, enyhíti a szív fájdalmát, felébreszti a megbocsátást és a 

részvétet. (12.) 

Gyepűrózsa: Visszaadja az életkedvet, leküzdi a fáradtságot és beletörődést. (39.) 

Hársfa: A szív érzékennyé válik az anyai szeretetre. (14.) 

Hóvirág: A szívet nyitottá teszi új vágyakra. (15.) 

Kerti borágó: Bánat, fájdalom. (17.) 

Macskagyökér: Nyugtató és harmonizáló hatással van a szívre. (22.) 

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

Szelídgesztenye: Teljes reménytelenség, egy nagy kihívás alkalmával erőnk 

végéhez értünk. (41.) 

Szívvirág: Egy szakítás következtében összetört szív. (32.) 

 

Szívélyesség, melegség, gyengédség 

Erdei mályva: Megkönnyíti a másokhoz fűződő melegséggel teli kapcsolat 

kialakulását. (9.) 

Hársfa: A lágy, és melegséggel teli anyai erények felélesztése. (14.) 

Havasi palástfű: Az anyai szeretet hiányának következtében kialakult, gyengéd 

érzelmek kimutatására való képtelenség. (28.) 
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Kajszibarack: Mogorva, ingerlékeny, ideges, túlhajszolt, gyengédség híján lévő 

jellemeknek. (16.) 

Kínai mályvarózsa: Lélektelen, gépies szexualitás, fejleszti az érzékiséget. (19.) 

Körömvirág: Bántó és trágár beszéd, elősegíti a békés, melegséggel teli 

kommunikációt. (19.) 

Lucfenyő: Kemény, hideg, szigorú jellem, aki képtelen környezetével gyengéden 

viselkedni. (22.) 

Ragadós maszkvirág: Elősegíti a bensőségességet, az intimitást a szexuális 

együttlét során. (29.) 

Rozmaring: Mindig fázik, képtelen testét felmelegíteni. (30.) 

Sarkantyúvirág: Intellektuális szárazság, hidegség. (31.) 

Vadcseresznyefa: Pesszimista, mogorva, zsörtölődő jellem, aki mindig mindenre 

panaszkodik. (33.) 

 

Szokások 

Bíboros hajnalka: Hogy legyőzzük kiegyensúlyozatlan, rendszertelen 

életritmusunkhoz kötődő káros szokásainkat. (5.) 

Diófa: Hogy megszabaduljunk azoktól a mások hatására felvett szokásoktól, 

amelyeknek nincs létjogosultságuk többé. (37.) 

Erdei füzike: Segít egy jelentős sérülés, trauma után kialakult berögzült 

viselkedéstől való megszabadulásban. (9.) 

Étkezési paprika: Hogy felülkerekedjünk a tétlenségen, és a rutinos szokásainkon. 

(10.) 

Forrásvíz: Segít, hogy megszabaduljunk életünk túl szigorú fegyelmezettségétől. 

(38.) 

Májusi gyöngyvirág: Hogy megszabaduljunk azoktól a feladatainktól, 

kötelességeinktől, társadalmi konvekcióktól, amelyek akadályoznak minket 

kifejezésünkben. (22.) 

Vadgesztenye rügye: Ugyanazon hibák elkövetésére való hajlam. (42.) 
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Szolidaritás 

Békaliliom: Felsőbbrendűségi érzés következtében kialakuló távolságtartó, lenéző 

magatartás. (36.) 

Bortermő szőlő: Autoriter, zsarnoki, uralkodó jellem, aki érvényre juttatja akaratát. 

(36.) 

Csalán: Azért, hogy túljussunk a családi, vagy közösségi konfliktusokon, és hogy 

megerősítsük a csoporton belüli együttműködést. (7.) 

Ezerjófű: Saját akarat hiánya, amely ahhoz vezethet, hogy másoknak alárendelve 

éljünk, és hogy mások kihasználjanak, kizsákmányoljanak minket. (38.) 

Golgotavirág: Azért, hogy megbocsássunk, és másokat együttérzéssel fogadjunk el. 

(12.) 

Magyal: Hogy felülkerekedjünk az irigység, a féltékenység érzésein, és hogy 

másokat szeretettel, együttérzéssel fogadjunk el. (40.) 

Őszibarackfa: Egocetrizmus, aki hajlamos csak magával foglalkozni. (27.) 

Seprűzanót: Fejleszti a közösség jólétének szolgálatába állított segítőkészség, 

elhivatottság és szolidaritás érzését. (31.) 

Turbánliliom: Agresszív, versenyszellemű magatartás, mások eltaposására való 

hajlam. (33.) 

 

Szomorúság (lásd: Bánat) 

 

Szorongás (lásd: Idegesség) 

 

Szülés, születés 

Ernyős madártej: A megszületendő gyermek fogadása. (38.) 

Görögdinnye: Megszünteti az érzelmi stresszt, és megkönnyíti a szoptatás 

beindulását. (13.) 

Hársfa: Ha gyermekünk születésekor nem vagyunk elég tápláló anyai melegség 

birtokában. (14.) 

Havasi palástfű. Amikor a gyermek születésének pillanatában elválik az anyjától. 

(28.) 



VIRÁGTERÁPIÁK 19 

 

Hegyi árnika: Nehéz és fájdalmas szülés az anya számára. (15.) 

Kamilla: Elősegíti a harmonikus, érzelmi méreganyagoktól mentes szoptatást. (17.) 

Kékgyökér: Saját magunkban és megérzéseinkben való bizalom, hogy jól kezeljük 

majd gyermekünk megérkezését. (39.) 

Közönséges palástfű: Veszteség, hiány, üresség érzete egy nehéz szülést 

követően. (28.) 

Mustár: Szülés utáni depresszió. (40.) 

Olajfa: Egy túlhordott terhesség során fellépő kimerültség. (41.) 

 

 

 

 

 

 

 


