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V 
Választás 

Ágas rozsnok: Amikor bizonytalanok vagyunk a küldetésünkkel, választásainkkal 

kapcsolatban. (36.) 

Egynyári szikárka: Amikor képtelenek vagyunk két lehetőség közül választani. (37.) 

Étkezési paprika: Segít felülemelkedni a tétlenségen, elősegíti a változást, és a 

döntéshozatalt. (10.) 

Gránátalmafa: Amikor habozunk a szakmai élet, és a családi élet között. (13.) 

Havasi gyopár: Amikor nehéz időszakok során határozatlanok vagyunk abban, hogy 

milyen irányba haladjunk tovább. (14.) 

Kékgyökér: Amikor képtelenek vagyunk teljes függetlenségben önálló véleményt 

alkotni. (39.) 

Kígyógyökerű keserűfű: A szétszórtság megszüntetésével segít a döntések 

meghozatalában. (18.) 

Molyhos ökörfarkkóró: Elősegíti a belső hangunkra való figyelés képességét, és a 

döntéshozatalt: (24.) 

Sárga bohócvirág: Félént természet, amely visszafogott, visszahúzódó, magába 

forduló magatartással jár együtt. (41.) 

Vadszeder: Amikor képtelenek vagyunk ötleteink konkrét megvalósítására. (34.) 

Varádics: Ha hajlamosak vagyunk mindent későbbre halasztani, és nem lépni akkor, 

amikor szükséges lenne. (34.) 

Vörösfenyő: Önbizalomhiány, kudarctól való félelem. (42.) 

 

Változás 

Angyalgyökér: Védelem a bizonytalanság időszakaszaiban, az ismeretlen helyzet 

kapuja előtt. (4.) 

Diófa: Azért, hogy felszabadulhassunk azon korlátozó hatások alól, amelyek a 

változás időszakában megfékezik fejlődésünket. (37.) 

Erdei mályva: Nagy testi változások időszakaira (kamaszkor, változókor). (9.) 



VIRÁGTERÁPIÁK 3 

 

Étkezési paprika: Előrehaladásra való képtelenség, tétlenség. (10.) 

Havasi gyopár: Azért, hogy a nagy változások perceiben is hűségesek 

maradhassunk vágyainkhoz. (14.) 

Kapor: Új helyzetek következtében fellépő stressz leküzdése (utazás, költözés, stb.). 

(17.) 

Kígyógyökerű keserűfű: Nagy változások időszakaiban átélt érzelmi stressz 

leküzdésére, amikor attól tartunk, elveszítjük az önkontrollt. (18.) 

Orgona: Segít abban, hogy egyenes gerinccel, erővel, rugalmasan nézzünk szembe 

az élet nehézségeivel a nagy változások idején. (26.) 

Varádics: Azok számára, akik elutasítják a változást, és nem hajlandóak cselekedni. 

(34.) 

 

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.) 

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

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

 

Városi élet 

Dohány: Az érzelmek elnyomása annak érdekében, hogy védjük magunkat a 

környezeti stressztől. (8.) 

Fehér cickafark: A környezeti stresszel szemben tanúsított sebezhetőség. (6.) 

Kapor: Túlzott érzékszervi ingerek. (17.) 

Kukorica: Zavarodottság, összezártság, fullasztó érzés egy túlnépesedett 

környezetben. (21.) 

Macskagyökér: A városi élet intenzív ritmusának következtében fellépő 

ingerlékenység, túlterheltség. (22.) 

Rózsaszín cickafark: A környezetünk érzelmi hatásaira való fogékonyság. (6.) 

 

Védelem 

Angyalgyökér: Ha védelmet igénylünk vészhelyzet során, vagy az ismeretlen 

„küszöbén”. (4.) 

Csombormenta: Sérülékenység minket érő negatív gondolatokkal szemben. (8.) 

Diófa: Sebezhetőség, befolyásolhatóság az átmeneti, vagy nagy változások 

időszakaiban (37.) 

Fehér cickafark: A környezet negatív hatásaival szembeni érzékenység. (6.) 

Fokhagyma: Lelki vámpírkodást élősködést, és életerő csökkenését elősegítő, 

könnyen befolyásolható jellem. (11.) 

Háromszínű árvácska: A vírusos megbetegedések és az ismétlődő fertőzések elleni 

védelem. (14.) 

Hársfa: Anyai védelmezés hiánya gyermekkorban. (14.) 

Közönséges nyírfa: Az öregedéshez kapcsolható meszesedési és megkeményítő 

folyamatok. (20.) 

Lóhere: Védelem a tömeges pánik és a tömeghisztéria ellen. (21.) 

Orbáncfű: Alvás alatti védelem. (26.) 
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Rózsaszín cickafark: Érzelmi sebezhetőség azok részéről, akik könnyen 

azonosulnak mások érzelmeivel. (6.) 

Sárga cickafark: Hiper - érzékeny művészlélek, aki hajlamos az önvédelemből 

történő társadalmi élettől való elszigetelődésre. (30.) 

Vöröshagyma: Segít azoknak az önvédelmi pajzsoknak, páncéloknak az 

eltávolításában, amelyeket egy sokkoló esemény után építettünk magunk köré. (35.) 

 

Versengés 

Csalán: Egy csoporton, családon belüli rivalizálás. (7.) 

Háromszínű árvácska: A külső támadásoktól való megküzdéshez szükséges erő, 

és bátorság. (14.) 

Kocsányos tölgyfa: Arra való hajlam, hogy erőnket meghaladva mindent bevessünk 

a siker érdekében. (39.9 

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

Májusi gyöngyvirág: A kikényszerített versenyszellem elutasítása. (22.) 

Mezei tikszem: Az élet kihívásainak leküzdéséhez szükséges bizalom és akarat 

hiánya. (23.) 

Turbánliliom: Túltengő és agresszív versenyszellem. (33.) 

 

Vészhelyzet 

Angyalgyökér: Ha ismeretlen dolgok küszöbén állunk, ha intenzív félelmeink 

vannak, ha az életünk forog kockán. (4.) 

Bíbor kasvirág: Az integritás elvesztése, ha összetörünk fizikailag, vagy érzelmileg. 

(5.) 

Cickafark: Zaklatott, nehéz, vagy nyugtalanító környezettel szembeni védelem. (6.) 

Cseresznyeszilva: Az önkontroll elvesztése, szélsőséges düh, hisztéria. (37.) 

Csüngő amaránt: Az elszigeteltség által felerősített szélsőséges szenvedés és 

szorongás. (8.) 

Erdei füzike: Azért, hogy felülkerekedjünk egy személyes, vagy kollektív sokkoló 

eseményt követő pusztulásérzésen, lapozzunk, előre haladjunk. (9.) 

Ernyős madártej: Traumák és sérülések. (38.) 
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Fügefa: Világos gondolkodás és önkontroll vészhelyzetek esetén. (12.) 

Golgotavirág: Azért, hogy megbocsássuk másoknak a viselkedésüket, és azokat a 

szenvedéseket, amelyet ezzel okoztak. (12.) 

Hegyi árnika: Fizikai traumák és sérülések. (15.) 

Körtefa: Azért, hogy egyensúlyban, és jelen legyünk a krízishelyzetek, a kusza 

összevisszaság során. (19.) 

Levendula: Idegkimerültség. (21.) 

Lóhere: Tömeghisztéria, pánik. (21.) 

Macskagyökér: Idegi stressz, ha úgy érezzük, hogy az események meghaladják 

képességeinket. (22.) 

Molyhos napvirág: Intenzív félelem, rettegés, pánik. (40.) 

Orbáncfű: Védelem, amikor a nappali éber tudatunk nem aktív. (26.) 

Vadalma: Vegyszer, vagy ételmérgezés során fellépő megtisztulás igénye. (41.) 

 

Vidámság 

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

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

(26.) 

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.) 

 

Vigasz 

Citromfa: Dinamizálja, erősíti a törékeny, visszahúzódó, érzékeny, depressziós 

karakterek elméjét. (7.) 

Csalán: Enyhíti a konfliktusokat egy csoportban, vagy egy családon belül, vigaszt 

nyújt egy családi szakítás után. (7.) 

Cseregalagonya: Elhozza egy szív békéjét egy elválás, gyász esetén. (7.) 

Ernyős madártej: Megnyugtat és vigaszt hoz egy trauma, vagy egy sérülés után. 

(38.) 

Hársfa: Az anyával vagy a családi gyökerekkel való kapcsolat megszakadása 

következtében érzett elhagyatottság érzése. (14.) 

Havasi palástfű: A anyai kötelék hiánya, az anya iránt érzett kielégítetlen szeretet. 

(28.) 

Kajszibarack: Azoknak az intellektuális beállítottságú, ingerlékeny jellemeknek, akik 

hajlamosak a hangulatingadozásra, és a túlterheltségre. (16.) 

Kamilla: Enyhíti az élénk, ingerlékeny haragos jellemek érzelmi bosszúságait. (17.) 

Kínai mályvarózsa: Melegség nélküli, lélektelen szexualitás. (19.) 

Körömvirág: Ha a kommunikáció során nem vagyunk fogékonyak másokra, elősegíti 

a megnyugtató és melegséggel teli odafigyelést. (19.) 
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Levendula: Enyhíti az idegességet. (21.) 

Narancsfa: Vigaszt nyújt a hosszantartó megpróbáltatások utáni krónikus depresszív 

állapotokban. (25.) 

Rozsdás havasszépe: Zord és nehéz környezet. (30.) 

Szívvirág: Enyhíti egy elválás, szakítás következtében összetört szív fájdalmát. (32.) 

 

Világosság 

Ágas rozsnok: Hogy képességünket és életcéljainkat körvonalazni, definiálni tudjuk. 

(36.) 

Borsmenta: A mentális képességek dinamizmusa, segít a lelki fásultság 

leküzdésében. (6.) 

Citromfa: Mentális világosság, szellemi frissesség. (7.) 

Csombormenta: Megszünteti környezetünk negatív gondolatai által okozott 

zűrzavart. (8.) 

Csüngő amaránt: Segít, hogy a szenvedésünknek értelmet találjunk. (8.) 

Fügefa: Tisztánlátás a krízishelyzetek során. (12.) 

Gyermekláncfű: Felszabadítja a testi feszültségeket. (13.) 

Havasi gyopár: Segíti életünk tudatos választásainak átlátását azért, hogy 

legmélyebb vágyainkkal harmóniában cselekedjünk. (14.) 

Jázmin: Spirituális nyitottság. (16.) 

Kapor: Külső stimulánsok, izgatószerek túlzott alkalmazásának következtében 

kialakult zavarodottság. (17.) 

Kőrisfa: Hogy képesek legyünk meglátni életünk friss, vagy múltbeli fájdalmas 

eseményeinek értelmét. (20.) 

Lóhere: Azért, hogy ne engedjünk a tömegpszichózis érzelmi elragadtatásának. 

(21.) 

Molyhos ökörfarkkóró: Magunkkal szemben tanúsított egyenesség és 

becsületesség. (24.) 

Petúnia: Világos gondolkodás, hogy megszabaduljunk egy terv megvalósítását 

akadályozó gondolatoktól. (28.) 
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Rozmaring: Memóriazavar, feledékenységre való hajlam esetén, vagy ha nem 

érezzük jól magunkat saját testünkben. (30.) 

Százszorszép: Szintézisre, összefogásra való hajlam. (32.) 

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

Vadmurok: Tisztánlátás, éleslátás. (34.) 

Vadszeder: A cselekvésbe való belevágást, tettrekészséget elősegítő mentális 

világosság. (34.) 

 

Visszaélés 

Bíbor kasvirág: Ha kizsákmányolás és bántalmazás áldozataként elveszítjük emberi 

méltóságunkat. (5.) 

Bortermő szőlő: Hajlam a másokon való uralkodásra. (36.) 

Borzas kúpvirág: Egy a múltban átélt bántalmazással, visszaéléssel kapcsolatos 

helyzet sokkoló oldalával való szembenézés megtagadása. (6) 

Cickafark (rózsaszín): A környezet érzelmi, és pszichés erőszakos viselkedésének 

való alárendeltség. (6.) 

Csalán: Egy csoporton, vagy családon belüli erőszak. (7.) 

Erdei füzike: Egy bántalmazás által okozott sérülés következtében érzett 

pusztulásérzés. (9.) 

Erdei mályva: Kisebbségi érzés, egy bizalmi visszaélés következtében (9.) 

Erdeifenyő: Bűntudat és szégyen érzése. (37.) 

Ernyős madártej: Visszaélésekkel kapcsolatos traumák, és sérülések megoldása. 

(38.) 

Ezerjófű: Akik keresik az alárendelt helyzeteket, és engedik, hogy kizsákmányolják, 

kihasználják őket. (38.) 

Feketebodza: Egy testi, vagy érzelmi erőszak átélése után fellépő szégyenérzet, 

vagy tisztátalanság érzése. (11.) 

Hársfa: Ha édesanyánk elhagyott minket kisgyermekkorunkban. (14.) 

Kerti oroszlánszáj: Szavakban megnyilvánuló erőszak. (18.) 

Kígyógyökerű keserűfű: Egy sérülés, trauma, bántalmazás következtében kialakult 

kiegyensúlyozatlan szexualitás. (18.) 
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Kínai mályvarózsa: Ha zsarnokság, uralkodás, vagy szexuális kizsákmányolás 

áldozataivá válunk, az érzékiség elvesztése. (19.) 

Májusi gyöngyvirág: A minket a gyermekkorból a felnőttkorba átsegíteni hivatott 

beavatási szertartások során elszenvedett bántalmazás. (22.) 

Örökzöld puszpáng: Akik akaratuk ellenére engedik, hogy mások rosszul bánjanak 

velük, kihasználják őket. (27.) 

Rozmaring: Ha egy fizikai bántalmazás következtében nehezen vagyunk képesek 

önmagunkat jól érezni. (30.) 

Szelídgesztenye: Durva, kegyetlen bánásmód. (41.) 

Vöröshagyma: Ha testi, szexuális, és érzelmi erőszaknak esünk áldozatul, és ez 

érzelmi elfojtáshoz vezet. (35.) 

 

Visszahúzódás 

Bazsalikom: Alakoskodásra, magunkba fordulásra, megtévesztésre való hajlam egy 

párkapcsolaton belül. (4.) 

Erdei ibolya: Ha egy csoporton belül zárkózottak, félénkek vagyunk. (9.) 

Erdei mályva: Elszigeteltséghez vezető félénkség, ha kényelmetlenül érezzük 

magunkat társaságban. (9.) 

Ezerjófű: Szolgalelkűség másokkal szemben. (38.) 

Kígyógyökerű keserűfű: Visszahúzódás attól való félelmünkben, hogy nem leszünk 

képesek életünket irányítani. (18.) 

Kukorica: Zavarodottság, összezártság, stressz városi környezetben. (21.) 

Lucfenyő: Zord és merev személyiség, aki hajlamos a magába fordulásra attól vaó 

félelmében, hogy nehogy bele kelljen folynia a dolgokba. (22.) 

Mimóza: Amikor a depresszív periódusok során kiközösítenek, elutasítanak minket, 

magunkba fordulunk. (24.) 

Mustár: Magunkba fordulás és depresszió során kialakult elszigetelődés. (40.) 

Napraforgó: Ha önbecsülés hiánya miatt elfojtjuk egyéniségünket, elvonuló 

magatartás. (24.) 

Réti boglárka: Félénkségből történő elvonulás, önmagunk leértékelése. (29.) 

Sárga bohócvirág: Izgatott, hiperérzékeny, félénk jellem. (41.) 
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Sárga cickafark: Magunkba fordulás annak érdekében, hogy megvédjük művészi 

érzékenységünket, sebezhetőségünket. (30.) 

Vérehulló fecskefű: Kommunikációs nehézségekkel fűszerezett visszahúzódás. 

(35.) 

Vörösfenyő: A kudarctól, vagy a nevetségessé válástól való félelmünkben kialakult 

tétovázás, elvonulás, magunkba fordulás. (42.) 

 

Vitalitás 

Bíboros hajnalka: Hullámzó vitalitás, kiegyensúlyozatlan életritmus. (5.) 

Borsmenta: Letargia, mentális lustaság. (6.) 

Citromfa: Serkenti az elmét, elősegíti az analitikus, elemző gondolkodást. (7.) 

Dohány: Érzéseink elaltatása, amely vitalitás csökkenést eredményez. (8.) 

Fehér cickafark: A környezetszennyezés, és környezeti zavarok következtében 

fellépő életenergia csökkenés. (6.) 

Fekete nadálytő: Megerősíti az idegrendszert, javítja a reflexeket egy trauma, 

sérülés után. (11.) 

Fokhagyma: Rejtett idegesség, életerőnket elszívó idegi félelmek. (11.) 

Görögdinnye: A várandósság harmonizáló szere. (13.) 

Gyepűrózsa: Fásultság, beletörődés, az élettel szembeni érdektelenség. (39.) 

Hegyi árnika: Visszaállítja a vitalitást egy trauma, vagy sérülés után. (15.) 

Kerti borágó: Fájó szív és szomorúság, a megpróbáltatásokkal szembeni életerő 

csökkenés. (17.) 

Kínai mályvarózsa: Szexuális fásultság, érzékiség hiánya. (19.) 

Közönséges gyíkfű: Vitalitás hiánya, amely a saját belső gyógyulási 

képességünkben való kételkedéssel párosul. (20.) 

Közönséges nyírfa: Meszesedésre, és magunkba fordulásra való hajlam. (20.) 

Mandulafa: Gyermeknél és idős embernél fellépő életerő csökkenés. (23.) 

Mezei juhar: Blokkolódott energia, vitalitás hiánya. (23.) 

Olajfa: Testi kimerültség, nagy fáradtság. (41.) 
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Rozmaring: Testi jelenlét hiánya, a testben fellépő hidegségérzés. (30.) 

Rózsaszín cickafark: Mások negatív érzéseinek „felszívása” következtében fellépő 

energiahiány. (6.) 

Sarkantyúvirág: Egy megterhelő szellemi munka során fellépő életerő csökkenés. 

(31.) 

Tök: Terhesség, vagy egy terv megvalósítása során fellépő vitalitáshiány. (33.) 

 

Vizsgák és tanulmányok 

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.) 
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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.) 

Vadgesztenye: Visszatérő gondolatok, amikor ugyanazokon a gondolatokon 

rágódunk. (42.) 

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

magaslatán. (42.) 

 

 

Z, ZS 
 

 

Zavar 

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

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

Feketebodza: Önmagunk leértékelésével párosuló szégyen, mocskosság, 

tökéletlenség érzése. (11.) 

Kukorica: Zavarodottság, összezártság, fullasztó érzés egy túlnépesedett 

környezetben. (21.) 

Ragadós maszkvirág: Elfojtott szexualitás, intimitástól való félelem. (29.) 

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

Vadmurok: Látási zavarok. (34.) 
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Zavarodottság 

Ágas rozsnok: Zűrzavar az életünk választásaival kapcsolatban, amikor képtelenek 

vagyunk rátalálni küldetésünkre (karrier). (36.) 

Egynyári szikárka: Ha állandóan másképpen viselkedünk, és gondolataink is 

csapongóak, mivel nem tudunk állást foglalni valami mellett. (37.) 

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

Kígyógyökerű keserűfű: Jelenlét hiánya, érzelmi kiegyensúlyozatlanság. (18.) 

Kukorica: Ha nem a valóságban élünk, ha úgy érezzük, szinte megfulladunk, vagy 

túlságosan is össze vagyunk zárva másokkal. (21.) 

Lóhere: Pánik, egy csoporton belül kialakuló tömeghisztéria. (21.) 

Pillangóvirág: Szavakban megnyilvánuló zavartság. (28.) 

Rozmaring: Ha elidegenedtünk testünktől, nem vagyunk jelen, memóriazavarok, 

bóbiskolás, tompultság. (30.) 

 

Zűrzavar 

Citromfa: Szellemileg aktív időszakban fellépő mentális fáradtság. (7.) 

Csombormenta: Méreganyagok fogyasztása miatt kialakuló mentális zavarodottság. 

(8.) 

Golgotavirág: Spirituális ébredést követő érzelmi zűrzavar. (12.) 

Kapor: Erőteljes külső ingerek, hatások következtében kialakult érzékszervi 

túlterheltség. (17.) 

Kígyógyökerű keserűfű: Érzelmi zűrzavar, segít, hogy a legmélyebb vágyainkkal 

összhangban, kiegyensúlyozottak maradjunk. (18.) 

Lóhere: Hisztérikus, vagy pánikhangulatú közösségi tudat keltette mentális 

zavarodottság. (21.) 

Petúnia: Segít az elmének abban, hogy megszabaduljon a felesleges dolgoktól. (28.) 

Pillangóvirág: Kapkodó, kusza, nem összefüggő, felületes beszéd. (28.) 

Sarkantyúvirág: Megterhelő szellemi munka miatt fellépő kiürültség állapota. (31.) 

Vadszeder: Ötleteink megvalósítására való képtelenség. 34.) 
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Zsákutca 

Bíboros hajnalka: A cselekvést megakadályozó destruktív, romboló szokások, 

méreganyagoktól való függőség. (5.) 

Egynyári szikárka: Állandó bizonytalanság, amikor úgy érezzük, zsákutcába 

jutottunk. (37.) 

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

Eukaliptusz: Stagnáló, megakadt konfliktushelyzetek, szomorúság, és 

elkeseredettség érzéseivel fűszerezve. (10.) 

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.) 

 

 

 

 


