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Étkezési paprika 

Capsicum annuum (fehér) 

 

Étkezési paprika virágesszencia 

Akarat, lelkesedés 

 

Az étkezési paprika a Solanaceae család tagja, amely család nagy hatóerejű orvosi 

növényeket, de emellett számos mérgező növényt is magába foglal. 

A Solanaceae családba olyan nagy vitalitással rendelkező növények tartoznak, 

amelyek igen érzékenyek az asztrális (a csillagokkal kapcsolatos)  terület kozmikus 

hatásaira, azonban nincsenek kitéve földi, mineralizáló, és merevítő, keményítő 

hatásoknak.  

A paprika melegséghez, hőhöz kapcsolódó természete a levegő és tűz elem 

jelenlétében mutatkozik meg, mivel levegővel teli, és erősen csípős terméseket hoz.  

Egy igen csípős, nitrogén tartalmú anyagot, kapszaicint tartalmaz, amely 

energetikailag serkenti, stimulálja az anyagcserét. 

 



Az étkezési paprika virágesszenciaként alkalmazva felerősíti az akarat erejét, 

motivációt, lelkesedést közvetít. A paprika egy fényes, állandó átalakulásban lévő 

lángnyelvhez hasonlatos, amelyet az akarat feltüzeléséhez használhatunk, azért, 

hogy rendületlenül folytathassuk életutunk ösvényeinek követését. 

Az étkezési paprika virágesszenciája valójában egy igen hatásos katalizátor, amelyet 

az akarat mobilizálására, a tétlenség, a rutin, a határozatlanság, és a maradiság 

felszámolására használhatunk. 

Ez egy rendkívüli serkentőszer, amely dinamikus átalakulási folyamatot indít 

be: 

 Azoknál az embereknél, akik nem akarják, vagy nem képesek saját magukat 

felülvizsgálni.  

A lassú, flegmatikus, nehezen mozgatható embereknél, akik hajlamosak 

kerülgetni a forró kását, aki ósdi, elavult szokásaik rabjai, akik mindig, mindent 

későbbre halasztanak. 

 

 Az olyan, megmerevedett, zsákutcába került helyzetekben, amikor az ember 

ellenállást tanúsít minden új cselekedettel szemben, vagy amikor tétovázik, 

hogy ténylegesen véghezvigyen – e egy olyan változást, amely mellett már 

régebben elkötelezte magát. 

 

Az étkezési paprika virágesszenciát keverhetjük más virágesszenciákkal is egy 

keveréken belül, amikor az esszenciák hatásával szemben ellenállást érzünk. 

Reagálási, cselekvési képessége által a paprika virágesszencia azokhoz szól, akik 

zsákutcába kerültek, vagy akik nem érzik magukat eléggé rugalmasnak egy változás 

véghezviteléhez. 

Kudarchelyzetekre ajánlott, például olyan esetekben, amikor attól félünk, hogy 

ismételten megbukunk egy olyan vizsgán, amit egyszer már sikertelenül próbáltunk 

letenni. 

 

Keverjük bíboros hajnalka virágesszenciájával, ami kapcsolatba hozható a 

stagnálással is, amely állapot általában akkor jelenik meg, amikor nagyon kevés az 

életenergiánk, és ez kényszeres állapotaink és rögzült szokásaink miatt nincs 

egyensúlyban.  

A bíboros hajnalkát és a paprikát az életenergia kibillent egyensúlyú állapotaira 

alkalmazzák: a paprika megindítja a stagnáló, leblokkolódott energiát, a bíboros 

hajnalka pedig regenerálja a káros szokások és túlfeszített életritmus által szétzúzott, 

megcsappant életenergiánkat. 



Étkezési paprika kulcsszavak 

akarat 

cselekvés 

döntés 

ellenállás 

katalizátor 

kudarc 

lassúság 

leblokkolás 

lelkesedés 

letargia 

lustaság 

motiváció 

spontaneitás 
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tétlenség 

változás 

 



Eukaliptusz 

Eucalyptus globulus (fehér/sárga) 

 

 

Eukaliptusz virágesszencia 

Elismerés, az életben való hit 

 

Az eukaliptusz egy olyan, meleg régiókat kedvelő, fénnyel teli fa, amely erőteljesen 

nyújtózkodik a nap felé, ugyanakkor feltűnően jól bírja a friss, és nedves talajt is.  

Nyitott a környező levegőre, engedi, hogy a nap ereje áthassa, és lehetővé teszi a 

napsugarak számára, hogy a talaj legkisebb, apró zugait is felmelegítsék.  

Csüngő, és keskeny levelei kevés árnyékot adnak. Kiválóan átitatódik a nap 

melegével, és igen illatos, a környező levegőt is elárasztó, bódító illóolajokat termel. 

Az eukaliptusz legfontosabb üzenete éppen az általa kedvelt, ellentétek kettősségén 

alapul: meleg – hideg, fény – árnyék. A melegség és a fény közvetítésével új életre 

kelti és egészségesebbé teszi az egészségtelen, hideg helyeket.  

Virágesszenciaként alkalmazva felmelegítő és tisztító hatása főként azoknak lehet 

hatásos, akik lelkesedés híján vannak, és nem hisznek a jövőben.  



Az eukaliptusz virágesszenciát azoknak ajánljuk, akik magánytól szenvednek, 

elbátortalanodtak, főleg egy számukra kedves személy elvesztésének, vagy meg 

nem értettséggel, és elválással járó konfliktusos helyzetek következtében. (Egyet 

nem értés, szakítás). 

Azok, akik nem tudnak kiszabadulni saját múltjuk fogságából, nehezükre esik új 

projektek, tervek, életcélok kitűzése, és nehezen haladnak előre. 

Általánosságban szólva az eukaliptusz virágesszencia segít a stagnáló helyzetekből 

történő kilábalásban, mivel biztosítja a meg nem értettségen való felülemelkedéshez, 

és az előrehaladáshoz szükséges erőt, örömöt, és bátorságot. Reményt kelt 

azokban, akik azt gondolják, hogy a jövő nem más, mint a múlt tökéletlenségeinek és 

hibáinak a folytatása, segít nekik életcéljuk megtalálásában. 

Az eukaliptusz virágesszencia elősegíti azoknak a konfliktusoknak a megoldását, 

amelyek a légzőszervi területen okozhatnak problémákat. Ennek a 

virágesszenciának tisztító, és lecsapoló hatása egyaránt ismert. 

Egyensúlyba hozza, és harmonizálja a fizikai, vagy lelki trauma következtében 

legyengült állapotban lévő légzőszervrendszert.  

A dohány (Tabacum) virágesszenciával kombinálva a dohányzásról való leszokás 

időszakában is igen hatásos lehet a légutak megtisztulásának elősegítésére. 

 

   

 

 



Eukaliptusz kulcsszavak 
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Fehér tavirózsa 

Nimphaea alba (fehér/arany) 

 

 

 

Fehér tavirózsa virágesszencia 

Elszakadás, bőség 

Bár a vízfelszínén lebeg, a tavirózsa mégis szoros kapcsolatban van a földdel, az 

iszapban lehorgonyzó, erőteljes gyökere által.  

Az iszap és a holtágak feketeségével ellentétben burjánzó virágot hoz, amely 

bizalommal fordul az Univerzum felé, és arra ösztönöz minket, hogy kiegyensúlyozott 

kapcsolatot létesítsünk a látható, érzékelhető világgal. 

A mocsaras tavakat kedvelő virág környezetének hatása ellenére is képes 

tündöklően tiszta maradni. A tavirózsa szirmaiból szemnek láthatatlan tüskeszerű 

képződmények állnak ki, melyek minden szennyeződést eltaszítanak, nem hatnak a 

virágra. Egyfajta láthatatlan védelmező pajzsot alkotva védelmezik a virágot a 



betolakodók ellen.  Átvitt értelemben élhet valaki bármilyen környezetben, képessé 

válhat a lótuszvirághoz hasonlóan tisztaságát és becsületességét megőrizni.  

 

A fehér tavirózsa (lótuszvirág) a vizek, a teremtés, a világmindenség és a lélek 

jelképe is, az élet születése, a sötét mélyben lévő csíra kibontakozása, az örök élet, 

és a lelki fejlődés szimbóluma is.  Magvait és gyökerét megeszik, gyökeréből liszt is 

készül. Csodatévő orvosság, gyógyító erejű étel. 

A kapzsi, embertelen, a pénz hatalma és az értékeink pazarlása, elfecsérelése által 

uralt világunkban felmerül egy új humanizmus létrehozásának lehetősége, amelyben 

az életminőség, és megosztás helyettesítenék a mennyiség és a pénz szerepét. 

A fehér tavirózsa arra tanít minket, hogy a valódi gazdagság nem a pénz áradatát, 

vagy az anyagi javak felhalmozását és birtoklását jelenti, hanem az igazi gazdagság 

az élet áramlásában található. Abban az Életenergiában, amelyből minden 

megnyilvánult forma származik. 

A fehér tavirózsa virágesszencia abban segít, hogy a teljességet és a bőséget létünk 

minden területén ne a konkurencia, hanem az együttműködés függvényében 

képzeljük el. Legyen szó akár a pénzhez, a munkához, a családhoz való 

viszonyunkról, akár a társadalmi környezetünkről.  

A fehér tavirózsát olyan helyzetekre ajánljuk, amelyekben valamilyen hiányérzettel 

kell megbirkóznunk, és attól félünk, hogy elveszítjük azt, ami a miénk. 

Azoknak ajánlott, akik nehezen adnak, és nehezen kapnak, azoknak, akik spórolnak, 

mert attól félnek, hogy hiányt fognak szenvedni valamiben. 

Olyan személyek számára is javasolt, akik azért vásárolnak kényszeresen, és 

mértéktelenül, hogy egyfajta belső űrt, hiányt kompenzáljanak. 

A fehér tavirózsa virágesszencia azok számára is ajánlott, akik kételkednek 

képességeikben, akik úgy vélik, semmit sem érnek, semmit nem érdemelnek, és akik 

általában kudarcot vallanak a pénzügyeikkel kapcsolatban. 

Alkalmazása azok számára is hatásos, akik teljes mértékben visszautasítják az 

anyagi javakat, mert úgy tartják, hogy megváltásuk csak a szegénység, a nélkülözés, 

és a lemondás állapotában biztosított. 

A fehér tavirózsa arra sarkall, hogy nyitottan, és bizalommal telve közelítsünk az 

élethez, kiszabadulva minden túlzó, érzelmi, vagy anyagi dologtól való függéstől. 

Ha szükségben élünk, akkor abban segít, hogy megszabaduljunk azoktól a 

hiányállapotot tápláló, korlátozó magatartásoktól, viselkedésektől, hiedelmektől, 

amelyek fékezik fejlődésünket. 

Ha ezzel ellentétben az anyagi gazdagság rabja vagyunk, akkor segít minket abban, 

hogy képesek legyünk lemondani a kizárólag önző, és személyes birtoklási vágyról. 



Elősegíti az olyan anyagi javaktól való elszakadást, amelyek nem feltétlenül 

szükségesek a boldogságunkhoz, egészségünkhöz, és egyensúlyunkhoz. 

A fehér tavirózsa virágesszencia abban is segít, hogy a problémáktól kissé 

eltávolodva, egy kis rálátással kezeljük saját életünket.   

Segít elszakadni a fejlődésünket lefékező generációs problémától, és megszabadulni 

azoktól a családi hatásoktól, átvett dolgoktól, amelyek megbénítják életünket, és 

amelyek olyan magatartásformákban, viselkedésekben mutatkoznak meg, amelyek 

idegenek tőlünk, mivel egyáltalán nem belőlünk fakadnak. 

Így lehetővé teszi, hogy azon munkálkodjunk, hogy a kimondatlan dolgok és a 

családi titkok felszínre kerüljenek. 

A fehér tavirózsa virágesszencia segít annak tudatosításában, hogy a valódi 

gazdagságot minden területen és minden elfoglaltságban nem a birtoklás, a javak 

szolgáltatják, hanem a szív tisztasága, nyitottsága, amely a megosztásban, és  a 

bőségben mutatkozik meg.  

Nem veszítjük el azt, amiről lemondunk, hanem ellenkezőleg, a szívünkben és 

lelkünkben sokkal gazdagabbá válunk. 

 

 

 

 

 

 



 

Fehér tavirózsa kulcsszavak 

 

barátkozás 
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A sorozat 11. részében a feketebodza, fekete nadálytő, és a fokhagyma  virágaival 

fogunk foglalkozni. 

 

Szeretettel kívánok minden jót! 

Ágnes 

 

 

 


