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ČARODĚJNÉ KVĚTY 

Krása květin v nás může povzbuzovat osobní vnitřní 

krásu, sílu naší „romantické“ duše, sílu spontánnosti a 

hravosti. Prostřednictvím jejich barev a vůní 

vstřebáváme do sebe, na té nejniternější úrovni, 

vesmírné resonance, napojujeme se na energie 

tvoření, a rozpouštíme v sobě bariéry strachu a všech 

obav. V kráse květin a celé přírody se zrcadlí laskavost 

samotných nebes. Pohanské národy si to vždy naplno 

uvědomovali. Na svatých místech, tam, kde jim 

příroda nejvíce rezonovala, stavěli pohanské 

duchovní velechrámy. Znali svá éterická těla a věděli, 

jak na ně energie přírodních sil působí. 
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Tak jako my lidé máme svá éterická těla, stejně tak 

mají éterická těla všechny rostliny v přírodě, 

samozřejmě včetně stromů. A skrze tato éterická těla 

dochází ke vzájemnému působení a přenášení energií 

mezi námi a přírodou. Soustředěním se na přírodu a 

přírodní zákony můžeme upevňovat své psychické i 

tělesné zdraví. Čím více pronikneme do tajů přírody, 

tím více dáváme požehnání sami sobě, celému světu 

a potažmo i celému vesmíru. 

Všechny rostliny v přírodě mají své skupinové duše a 

tak mezi sebou ve svém jemnohmotném světě 

komunikují a předávají si informace. Všichni máme 

možnost, po vzoru pohanských národů, šamanů nebo 

keltských druidů se na tyto informace napojit. K tomu 

nám může pomoci získání alespoň základních 

informací, které vám nabízí právě tato kniha, o 

symbolickém významu rostlin, květin a koření 

z pohledu čistě spirituálního. Různé květiny, rostliny a 

stromy jsou už od pohanských dob zasvěcené bohům 

a bohyním, a také planetárním silám, které na nás 

zpětně působí skrze vesmírnou energii. Různé květy 

proto také využíváme jako rezonátory během 

meditačních nebo očistných rituálů. 
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Posvátné lilie 

Lilie je odpradávna považována za měsíční květinu, 
symbol plodnosti, atribut bohyně Matky. Je 
posvátnou květinou duchovního rozkvětu, 
upřímnosti, krásy, cudnosti, nevinnosti a panenství. 
Ne nadarmo se říká: „Je čistá jako lilie“. Nazývána je 
květinou květin, neboť je znakem duchovní čistoty, 
především je uctívána v ženských kultech. Lilie je také 
symbolem královských monarchií, královské moci.  

 

Z esoterického pohledu připomíná šest okvětních 
lístků symbol hexagramu, také šest paprsků 
posvátného Slunce (kruh se šesti paprsky). Je 
zasvěcena Měsíci a ve starých mýtech je spojována 
s Mléčnou dráhou. Řecké bohyně se zdobí věnci 
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spletenými z květů bílé lilie, narcisů a šafránu. Lilie je 
symbolem především řecké bohyně Héry. Výrazná 
vůně lilie působí omamně na smysly a v nejedné 
osamocené duši probouzí touhu po lásce. 

 

Květomluva: lásko, vím, že jsi nevinná. Dostat bílou 
lilii znamená projev úcty, chválu ženiny čistoty a 
mravnosti. Žlutá lilie znamená vážnost, velkolepost. 
Červená lilie znamená rozmanitost. Planá lilie je 
symbolem nevlídnosti. 

Kouzelné rituály: ochrana, odstranění zaklínadel, 
duchovní rozvoj. Jako rezonátor používáme květy bílé 
lilie během pravidelných měsíčních rituálů. 

 


