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T 
 

Tanulmányok és vizsgák 

Ágas rozsnok: Céltalanság, amikor határozatlanok vagyunk, hogy milyen utat 

kövessünk. (36.) 

Borsmenta: Lelki tompultság, letargia. (6.) 

Citromfa: Elemző képesség híján lévő, szunnyadó, zavart intellektus. (7.) 

Erdei iszalag: Álmodozó, fellegekben járó jellem, aki nincs mindig jelen. (37.) 

Fehér cickafark: Fáradtság, melyet akkor érzünk, ha túl sok időt töltünk a 

számítógép képernyője, televízió, vagy egy elektronikus felszerelés előtt. (6.) 

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

Gyermekláncfű: Túlzásba vitt irodaimunka, vagy tanulmányok következtében fellépő 

testi feszültség. (13.) 

Kamilla: A koncentrálást megakadályozó hiperaktivitás, nagyfokú érdektelenség. 

(17.) 

Kapor: Túl sok külső inger, a tapasztalatok feldolgozása. (17.) 

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

Levendula: Idegkimerültség. (21.) 

Nőszirom: Művészi kreativitás hiánya. (25.) 

Pillangóvirág: Kommunikációs nehézség, nem koherens, nem összefüggő beszéd. 

(28.) 

Sarkantyúvirág: Túlságosan megterhelő szellemi munka következtében létrejött 

fáradtság, életerő lecsökkenése. (31.) 

Százszorszép: Szintetizáló, összefoglaló képesség hiánya, a gondolatok egységes 

összefüggő egészbe történő rendezésére való képtelenség. (32.) 

Vadgesztenye rügye: Tanulási nehézségek, hajlam ugyanazon hibák ismételt 

elkövetésére. (42.) 
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Vadgesztenye: Visszatérő gondolatok, amikor ugyanazokon a gondolatokon 

rágódunk. (42.) 

Vörösfenyő: Kudarctól, és attól való félelem, hogy nem vagyunk a helyzet 

magaslatán. (42.) 

 

Terapeuta 

Fehér cickafark: Képtelenek vagyunk védekezni mások szenvedései ellen. (6.) 

Körömvirág: Felszínes meghallgatás, bántó beszéd, érzékenység, fogékonyság 

hiánya. (19.) 

Közönséges gyíkfű: Azok számára, akik csak a terapeutára számítanak a 

gyógyulási folyamatban, magukat kívülállónak tekintik. (20.) 

Közönséges párlófű: Ha hajlamosak vagyunk mások szenvedéseivel szemben 

elrejteni saját szenvedésünket. (40.) 

Mezei juhar: Elősegíti az energetikai rendszerünk egyensúlyát, és keringését. 

Ajánlott akupunktúrához. (23.) 

Nebáncsvirág: Türelmetlenség, időhiány. (40.) 

Rózsaszín cickafark: Sebezhetőség, mások érzelmeivel való azonosulás. (6.) 

Százszorszép: Segít abban, hogy a számos információból, és tünetből kiindulva 

felállíthassunk egy összefüggő képet. (32.) 

Szemvidítófű: Hogy elősegítse a páciens iránti érzékenységet, és állapotának 

helyes megítélését. (32.) 

Vérehulló fecskefű: Elősegíti az információk átadását és a kommunikációt. (35.) 

Vörös vadgesztenye: Ha túlságosan aggódunk a páciensünkért, és hogy képesek 

legyünk felé az egészség és kitartás pozitív gondolatait közvetíteni. (42.) 

 

Terhesség, várandósság 

Csombormenta: Megvéd környezetünk negatív gondolataitól. (8.) 

Fehér cickafark: Ha túlságosan is érzékenyek vagyunk a környezetünkre. (6.) 

Fügefa: Serkenti a gyermekre vágyó nő termékenységét. (12.) 

Görögdinnye: A várandósság legfinomabb harmonizáló szere. (13.) 
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Gránátalmafa: A családi és szakmai élet között feszülő ellentét, az anyává válás 

elfogadása. (13.) 

Hársfa: Az anya – gyermek kapcsolat megerősítése, az anyai erények kifejlődése 

érdekében. (14.) 

Kamilla: Hányinger, érzelmi hullámzások. (17.) 

Kékgyökér: Hogy bízzunk saját ösztöneinkben, hogy jól kezeljük a 

várandósságunkat, és hogy szülés után is megfelelően gondozzuk majd az 

újszülöttet. (39.) 

Közönséges palástfű: Veszteség, üresség érzése művi, vagy spontán abortusz, 

vetélés után. (28. 

Nefelejcs: Megerősíti a gyermekhez fűződő viszonyunkat a várandósság alatt és a 

végén. (25.) 

Orgona: Kiegyenesíti a gerincoszlopot, elősegíti a hát rugalmasságát, oldja a hát 

feszültségét. (26.) 

Rózsaszín cickafark: Környezetünk érzelmeire való túlérzékenység. (6.) 

Tök: Várandósság alatti fizikai és érzelmi egyensúly. (33.) 

 

Természet 

Bíbor kasvirág: Egy természeti katasztrófa következtében fellépő megsemmisülés 

érzése. (5.) 

Bíboros hajnalka: Azért, hogy visszataláljunk egy olyan természetes életritmushoz, 

amely figyelembe veszi, tiszteletben tartja a természet ritmusát. (5.) 

Dohány: Azért, hogy megleljük a természethez kapcsolódó szív békéjét. (8.) 

Erdei füzike: Segít egy sokkoló és romboló planetáris (a bolygókkal kapcsolatos) 

eseményen történő felülemelkedésen. (9.) 

Hársfa: Azért, hogy újra megtaláljuk kapcsolatunkat a Földdel és földi gyökereinkkel. 

(14.) 

Közönséges palástfű: Azért, hogy elismerjük a Föd szent mivoltát. (28.) 
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Kukorica: Azért, hogy városi és mesterséges környezetben újra visszataláljunk a 

földdel való kapcsolatunkhoz. (21.) 

Rézvirág: A bennünk szunnyadó gyermeki lény felébredése. (29.) 

Seprűzanót: Bolygónk állapota miatt érzett elkeseredettség. (31.) 

Turbánliliom: A környezettel szembeni uralkodó és kizsákmányoló magatartás. (33.) 

 

 

Terv 

Ágas rozsnok: Segít rátalálni életcélunkra, küldetésünkre, és segít ezek 

megvalósításában. (36.) 

Diófa: Hogy megszabaduljunk a múlt régi szokásaitól, amelyek lefékezik minden 

jövőbeli tervünket. (37.) 

Egynyári szikárka: Ha habozunk két választás között. (37.) 

Gránátalmafa: Ha egy nő életében konfliktus húzódik a családi feladatok és a 

szakmai célok között. (13.) 

Havasi gyopár: Azért, hogy a nehéz időszakok során se veszítsük szem elől létünk 

céljait, küldetésünket. (14.) 

Keserű tárnics: Egy terv megvalósításával kapcsolatos kétség, vagy 

elkeseredettség. (39.) 

Molyhos ökörfarkkóró: Egy kollektív, közös terv megvalósítása során tanúsított 

őszinteség és erkölcsi egyenesség. (24.) 

Petúnia: Egy hosszútávú terv megvalósításához szükséges világos gondolkodás és 

lelkesedés. (28.) 

Százszorszép: A sokféle gondolatainknak egy összefüggő egészbe történő 

összegzése. (32.) 

Tök: Elősegíti egy terv megfoganását és kezdeti szakaszának megvalósítását. (33.) 

Vadszeder: Az ötletek konkrét tetteken keresztül történő gyakorlati megvalósítását 

segíti elő. (34.) 

Vörösfenyő: Ha egy terv megvalósításánál nem bízunk kreativitásunkban. (42.) 
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Test 

Bíbor kasvirág: Megsemmisülés érzése, épségünk, teljességünk elvesztése ellen, 

megerősíti az immunrendszert. (5.) 

Borsmenta: Bóbiskolással kisért, nehéz emésztés. (6.) 

Csüngő amaránt: Nagy szenvedés és testi veszély, nem megfelelően működő 

immunrendszer. (8.) 

Erdei iszalag: Testi jelenlétet mellőző, álmodozó jellem, akinek életereje már fogytán 

van. (37.) 

Ernyős madártej: Az érzékenység elvesztésével, érzéki zavarokkal, az életerő 

csökkenésével járó sérülés. (38.) 

Eukaliptusz: A dohányfüggőség ellenszere, a légutak megtisztítása nem tisztázott 

konfliktusok után. (10.) 

Fekete nadálytő: A test, az izmok, és az idegek ellazulása, pihenés. (11.) 

Feketebodza: Szégyenérzet, mocskosság, tökéletlenség érzése, testünk 

elutasításával fűszerezve. (11.) 

Fokhagyma: Életerő csökkenése, sápadtság, parazitafertőzések, rejtett 

szorongással kisért immungyengeség, a napfonat csakra (solar plexus) területén 

fellépő energiablokk. (11.) 

Forrásvíz: A testi életszükségletek visszaszorítása, aszkétizmus. (38.) 

Fuxia: Egy érzelmi elfojtás testi megjelenése. (12.) 

Fügefa: Elősegíti, hogy az elme kontrollálhassa a belső, autonóm élettani 

folyamatainkat. (12.) 

Görögdinnye: Várandósság alatt fellépő fizikai feszültségek. (13.) 

Gránátalmafa: A női kreativitással kapcsolatos konfliktusok által kiváltott 

nőgyógyászati problémák. (13.) 

Gyermekláncfű: A test, az izmok, és az idegek ellazulása, pihenés. (13.) 

Háromszínű árvácska: Azért, hogy leküzdjük a visszatérő fertőzéseket. (14.) 

Havasi gyopár: Túlbuzgóság vagy túlzott idealizmus következtében kialakult, a fej 

és az állkapocs területén felgyülemlő feszültségek. (14.) 

Hegyi árnika: Trauma, testi sérülés. (15.) 

Jázmin: A méreganyagok kiürítése, megtisztulás, megtisztítás. (16.) 
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Kajszibarack: Azért, hogy elfogadjuk testünket, amikor nem vagyunk kibékülve 

magunkkal, hízásra való hajlam. Testünk, külsőnk elhanyagolására való hajlam. (16.) 

Kamilla: A gyomor tájékára koncentrálódó érzelmi feszültség. (17.) 

Kapor: Érzékszervi túlterheltség és zaklatott életmód következtében kialakult 

emésztési problémák. (17.) 

Kerti borágó: Szív tájéki nyomás, szorítás érzésével kisért szomorúság és bánat. 

(17.) 

Kerti oroszlánszáj: Az állkapocs és a száj területének feszültségei, fogcsikorgatás. 

(18.) 

Körtefa: Újra egyensúlyba hozza, kiegyenesíti a testet vertikális viszonylatában. 

(19.) 

Közönséges gyíkfű: Elősegíti a fizikai, testi felépülést és a tápanyagok 

felszívódását. (20.) 

Közönséges palástfű: Alhas tájékán érzett veszteség, ürességérzés egy sebészeti 

beavatkozás, abortusz, vagy nehéz szülést követően. (28.) 

Levendula: A vállak, a fej, és a nyaki terület idegfeszültségei, migrén. (21.) 

Mezei juhar: Testünk életerejének megerősítése, megújulása. (23.) 

Napraforgó: Az apával kapcsolatos problémákhoz köthető háti problémák. (24.) 

Narancsfa: Izomlazítás (25.) 

Olajfa: Fizikai kimerültség, nagy fáradtság. (41.) 

Orgona: A hát problémáira azok számára, akik a „hátuk közepére” kívánnak 

bizonyos dolgokat, amelyekből elegük van. (26.) 

Rézvirág: Megszabadulás a feszültségektől, nevetés által. (29.) 

Rozmaring: Gyakran az öregedéshez köthető, fizikai testünktől való elidegenedés, 

bóbiskolás, zsibbadás. (30.) 

Rozsdás havasszépe: A mellkas táján érzett érzelmi nyomás, feszültség. (30.) 

Sarkantyúvirág: A vitalitás csökkenését, és testünktől való elidegenedést 

eredményező túlságosan megterhelő intellektuális munka. (31.) 

Tök: Várandósságra jellemző testi feszültségek. (33.) 

Vadalma: A tisztátalanságokra összpontosító rögeszme, fizikai kontaktustól való 

undor. (41.) 
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Vadgesztenye rügye: Azért, hogy szakítsunk nem megfelelő, káros étkezési 

szokásainkkal. (42.) 

Vadmurok: Látási zavarok. (34.) 

Vérehulló fecskefű: A torok, és hangszálak területén megjelenő feszültségek. (35.) 

Vöröshagyma: A testben felhalmozódott érzelmi mérgek kiürítése, a múltban történt 

szexuális bántalmazás, vagy kizsákmányolás következtében kialakult nőgyógyászati 

problémák és premenstruációs szindróma (35.) 

 

 

Testi jelenlét 

Erdei iszalag: Álmodozásra való hajlam, jelenlét hiánya. (37.) 

Gyepűrózsa: Fásultság, beletörődés, lemondás, testtel való kapcsolat elvesztése. 

(39.) 

Jerikói lonc: Ha a múltban élünk. (39.) 

Kajszibarack: Testünk, külsőnk elhanyagolására való hajlam. (16.) 

Kukorica: A földdel való kapcsolat elvesztése, ami főként városi környezetre 

jellemző. (21.) 

Orbáncfű: A fizikai funkciók feletti irányítás elvesztése. (26.) 

Rozmaring: Memóriazavarok, agyi „rövidzárlatok”, kimaradások. (30.) 

Sarkantyúvirág: Egy megfeszített, szellemileg megerőltető munka következtében 

elrugaszkodunk a valóságtól. (31.) 

 

 

Tétlenség 

Bíboros hajnalka: A cselekvést megakadályozó destruktív, romboló szokások, 

méreganyagoktól való függőség. (5.) 

Egynyári szikárka: Tétlenséghez vezető állandó bizonytalanság. (37.) 

Étkezési paprika: Megmerevedett helyzetek, képtelenség az előrehaladásra. (10.) 

Eukaliptusz: Stagnáló, megakadt konfliktushelyzetek, szomorúság, és 

elkeseredettség érzéseivel fűszerezve. (10.) 
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Mezei juhar: Amikor úgy érezzük, hogy „csak saját farkunkat kergetjük”, ha egy kiút 

nélküli helyzet foglyai vagyunk. (23.) 

Mezei tikszem: Tekintélyhiány következtében fellépő cselekvési képtelenség. (23.) 

Vadgesztenye rügye: Ha képtelenek vagyunk okulni az élet leckéiből, ha újra és 

újra ugyanazokat a hibákat követjük el. (42.) 

Vadgesztenye: Amikor az elménk állandóan visszatérő, ismétlődő gondolatokon 

rágódik. (42.) 

Vadszeder: Képtelenség saját ötleteink konkrét megvalósítására. (34.) 

Varádics: Elnapolásra való hajlam, letargia, a cselekvés megtagadása, elutasítása. 

(34.) 

Vörösfenyő: Félelem a minket megbénító kudarctól, vagy nevetségessé válástól. 

(42.) 

 

Tétovázás (lásd: Döntés) 

Tisztánlátás (lásd: Éleslátás) 

Tisztaság (lásd: Tisztulás) 

Tisztátalanság (lásd: Tisztulás) 

Tisztelet (lásd: Integritás) 

 

Tisztulás 

Csombormenta: A külvilágból érkező lelki méreganyagok kiválasztása. (8.) 

Erdei füzike: Egy sokkoló esemény következtében felhalmozódó lelki és érzelmi 

méreganyagok kiürítése. (9.) 

Fehér tavirózsa: Az anyagi javaktól, érzékektől való elszakadás. (10.) 

Feketebodza: Szégyen, mocskosság vagy tökéletlenség érzése. (11.) 

Fokhagyma: Az életerőnket csökkentő és akaratunkat megbénító lelki élősködések, 

vámpírkodások megszüntetése. (11.) 

Hóvirág: A múlt bánatainak és nehezteléseinek elengedése. (15.) 

Indiai lótusz: Méreganyagok kiválasztása, szív nyitottsága. (15.) 
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Jázmin: A méreganyagok kiürítése és a nyálkahártya – túlburjánzás eltávolítása a 

szervezetből. (16.) 

Kerti izsóp: Bűnbánat, megbocsátás, bűntudat. (18.) 

Közönséges gyíkfű: Gyógyulást elősegítő katalizátor, minden gyógyulási 

folyamatban, vagy böjt során. (20.) 

Levendula: Idegesség, testi kimerültség. (21.) 

Magyal: Segít megszabadulni a gyűlölet, irigység, féltékenység érzéseitől. (40.) 

Vadalma: Tisztátalanság érzése, amikor állandóan mosakszunk, megtisztulásra 

vágyunk. (41.) 

 

Tolerancia 

Bortermő szőlő: Mások feletti uralkodás, tekintélyelvűség. (36.) 

Bükkfa: Kritikus, intoleráns jellem. (36.) 

Fehér fűz: Keserűség, ellenérzés. (38.) 

Forrásvíz: Túlzott szigorúság és merevség. (38.) 

Körömvirág: Állandó vitatkozás és érvelés. (19.) 

Magyal: Féltékenység, gyanakvás, irigység, gyűlölet. (40.) 

Nebáncsvirág: Ha nem fogadjuk el ások lassúságát. (40.) 

Turbánliliom: Az együttműködést elutasító, harcos, macho magatartás. (33.) 

Vasfű: Hajlam a hittérítésre, fanatizmusra. (42.) 

 

Toxikománia (lásd: Függőség) 

 

Trauma 

Cseregalagonya: Gyász idejére, amikor egy számunkra kedves személyt 

elveszítettünk. (7.) 

Ernyős madártej: Enyhülést és vigaszt hoz egy friss, vagy régebbi elfojtott trauma, 

sérülés után. (38.) 
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Fekete nadálytő: Egy trauma után fellépő idegfeszültségek megszüntetésére. (11.) 

Hegyi árnika: Enyhíti azokat a traumákat és sérüléseket, amelyek a testünkbe is 

behatolnak. (15.) 

Hóvirág: Elősegíti azoknak a régi sérelmi traumáknak a felszabadítását, amelyek 

gátolnak minket az előrehaladásban. (15.) 

Kígyógyökerű keserűfű: Szexuális bántalmazás, traumák (molesztálás, zaklatás, 

vérfertőzés). (18.) 

Körtefa: Nyugalmat és egyensúlyt közvetítve segít a nagy krízisek 

konfliktushelyzeteinek megoldásában. (19.) 

Közönséges gyíkfű: Elősegíti egy trauma utáni felépülést. (20.) 

Levendula: Idegi trauma. (21.) 

Szívvirág: Egy szakítást, vagy egy számunkra kedves személy elvesztését követő 

időszakra. (32.) 

Varádics: Olyan érzelmi trauma esetén, amely egyfajta visszahúzódást, tétlenségre 

való hajlamot eredményezett. (34.) 

Vöröshagyma: Bántalmazás traumáját követő, fájdalommal teli érzelmek 

felszabadítására (nemi erőszak, erőszakos bántalmazás). (35.) 

 

Tunyaság (lásd: Tétlenség) 

 

Türelem, türelmetlenség 

Kapor: Érzékszervi túlterheltség következtében fellépő idegi eredetű türelmetlenség, 

és szédülésre való hajlam. (17.) 

Körömvirág: Mások felületes, türelmetlen meghallgatása, bántó kifejezések 

használata. (19.) 

Macskagyökér: Túlterheltség, bosszúság, ingerlékenység, felelősségeink okozta 

stressz. (22.) 

Molyhos ökörfarkkóró: Egy közös terv megvalósítása során fellépő türelmetlenség 

és felszínesség. (24.) 

Nebáncsvirág: Türelmetlenség mások lassúságával szembeni ingerültség és 

intolerancia. (40.) 
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Petúnia: Attól való félelem, hogy valamiről lemaradtunk, egy terv megvalósítása 

során fellépő zavarodottság, szétszórtság. (28.) 

Pillangóvirág: Túláradó gondolatok, amelyek összefüggéstelen, zavaros, túl gyors 

beszédet eredményeznek. (28.) 

 

U, Ü 
 

Uralkodás 

Bortermő szőlő: Tekintélyelvű, uralkodó magatartás, amikor érvényre akarjuk 

juttatni akaratunkat. (36.) 

Ezerjófű: Szolgalelkűség, ha akaratgyengeség miatt alárendeljük magunkat 

másoknak. (38.) 

Napraforgó: Az apához fűződő, konfliktusos, alárendelt viszony. (24.) 

Örökzöld puszpáng: Amikor másokat, és a környezetünket arra kényszerítjük, hogy 

hódoljon be akaratunknak. (27.) 

Rozsdás havasszépe: Amikor képtelenek vagyunk megbirkózni nehézkes, zord, 

szigorú környezetünkkel. (30.) 

 

Ügyetlenség  

Erdei ibolya: Ha kényelmetlenül érezzük magunkat társaságban. (9.) 

Erdei mályva: Zavar a másokkal való kapcsolatainkban. (9.) 

Feketebodza: Önmagunk leértékelésével párosuló ügyetlenség, szégyen, 

mocskosság, tökéletlenség érzése. (11.) 

Ragadós maszkvirág: Ügyetlenség, alulértékelés miatt elfojtott szexualitás, 

intimitástól való félelem. (29.) 

Vadalma: Rondaság, tisztátalanság érzése miatti ügyetlenség. (41.) 

Vadmurok: Látási zavarok. (34.) 
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