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Háromszínű árvácska 

  Viola tricolor (fehér/sárga/lila) 

 

Háromszínű árvácska virágesszencia 

Belső erő, ellenállás 

Az árvácskának számos alfaja és változata létezik. A kertészek számos formát 

kinemesítettek, nagyszámú hibridet hozván ezzel létre. A háromszínű árvácska 

formagazdagsága meglepő, és bizonyos mikroszkopikus organizmusok 

többalakúságával való egyfajta hasonlóságot vélhetünk benne felfedezni. 

A háromszínű árvácska virágesszencia főként testi szinten hat. Azok számára 

ajánlott, akik sebezhetőek, akiknek nincs elég erejük, akik kételkednek önmagukban. 

Mivel ők gyakran fáradtak, mindenféle gyakran ismétlődő fertőzések áldozatai 

lehetnek. 

A háromszínű árvácska virágesszencia immunrendszert erősítő hatása miatt segít a 

fertőzések leküzdésében, és a vírusos, illetve bakteriális fertőzésekre hajlamos 

egyének szervezetét megerősíti. 

Az állatgyógyászatban szintén ajánlott, mivel az állatok immunrendszerére kifejtett, 

pozitív, erősítő hatása miatt a tanyasi gazdaság állatain, és más háziállatokon 

alkalmazva egyaránt hatásos. 
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Hársfa 

Tilia platyphyllos (sárga/zöld) 

 

 

Hársfa virágesszencia 

Szeretetre való fogékonyság 

 

Számos történet kapcsolódik hozzá, és számos szimbólum megtestesítőjeként a 

hársfa a legtöbb mitológiában a tökéletes feminim fát jelképezi.  

Ezen kívül mindig is elismerték a család és társaság, klán berkein belül kifejtett 

védelmező tulajdonságait. 

Franciaország déli részén gyakran találkozhatunk vele házak előtt, ahol 

lombkoronája nyár derekán enyhülést hozó árnyékot biztosít. Árnyékában közösségi, 

baráti hangulatban összejön a család, a barátok, de a zümmögő, zúgó bogárhad 

találkahelyéül is szolgál. 



A hársfa virágesszencia egy igen fontos és univerzális esszencia, amely elősegíti az 

emberi szeretetre való fogékonyságunkat. Érvényesíti védelmező, gyengéd, 

enyhülést hozó, tápláló melegséget és teljességet magában hordozó tulajdonságait. 

A hársfa virágesszencia egyfajta feminim, enyhülést hozó, és mindent megkönnyítő, 

megédesítő energia hordozója. Megerősíti az anya, és gyermek bensőséges 

kapcsolatát. Ajánlott várandós nők számára a várandósság kezdeti időszakára azért, 

hogy az anyák gyermekükkel harmonikus kapcsolatot alakítsanak ki. 

Mivel tápláló anyai melegséget biztosít, a hársfa virágesszencia azoknak a nőknek is 

ajánlott, akik nehezen adnak hangot anyai szeretetüknek. 

Az újdonsült anyukáknak közvetlenül a szülést követő időszakra ajánlott, hogy 

elősegítse a gyermekükhöz való kötődést, és támogassa a kettejük közti érzelmi szál 

létrejöttét. 

A későbbiek során minden olyan helyzetben hatásos lehet, amikor feszültség van 

anya és gyermeke között. Ilyen helyzet például az az időszak, amikor a gyes 

leteltével az anya visszamegy dolgozni, és a gyermek állandóan a jelenlétét, a 

szeretetét reklamálja. Ilyenkor mindig a „legrosszabb időpontban lesz beteg”, ezzel is 

arra kényszerítve az anyát, hogy rá figyeljen, elősegítve ez által egy tudatalatti 

elutasítást. 

A hársfa virágesszenciát azoknak a gyermekeknek is ajánljuk, akik nem kapták meg 

azt az anyai figyelmet, amire szükségük lett volna. Általánosabban fogalmazva, a 

hársfa virágesszencia elősegíti az anya és gyermeke közötti harmonikus viszony 

kialakulását. 

A hársfa virágesszencia támogatja a tiszteletteljes és szívélyes kommunikációt. Egy 

mélyebb szinten az embert visszacsatolja a Földhöz, elődeink, és az emberiség által 

elsajátított spirituális bölcsességhez, és tudáshoz.  

Igen értékes esszencia a családdal, annak titkaival, és drámáival kapcsolatos 

tudatosítási folyamat támogatására.  

Megkönnyíti a különböző generációk közti kommunikációt és megértést, valamint 

elősegíti a kimondatlan, elfeledett dolgok, és a családon belüli kirekesztések, 

kiközösítések tudatosítását. 

A hársfa virágesszencia melegségét és gyengédségét hozza el azok számára, akik 

úgy érzik, elszigetelten, vagy távol élnek gyökereiktől, akik elhagyatottnak, 

magányosnak érzik magukat. 

A hársfa virágesszenciát a palástfű virágesszenciával együtt alkalmazva elősegíti a 

gyermekkor elfojtott érzelmeinek elengedését, és segíti a szeretet képességének 

visszanyerését. 
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Havasi gyopár 

Leontopodium alpinum (fehér) 

 

Havasi gyopár virágesszencia 

Önmagunk átadása 

Magashegyi növényként a havasi gyopár azt az égből leszállt csillagot szimbolizálja, 

amely a hegy tetejéről utat mutat az edzett hegymászónak. Azért, hogy azt a csillagot 

követhesse, bátran, és éles elmével kell szembeszállnia, megbirkóznia a 

hegymászás minden nehézségével. A havasi gyopár az égi szféra hírnökeként 

megvilágítja életutunkat, és elvezet minket azokhoz a célokhoz, amelyeket el 

akarunk érni. 

Virágesszenciaként alkalmazva a havasi gyopár abban segít, hogy elszántan, tisztán, 

és világosan tekintsünk életünk választásaira, és megvizsgáljuk ezek helyességét, 

helytállóságát. Segít, hogy világosan, képességeink, lehetőségeink ismeretében és 

függvényében kitűzzük életcéljainkat. Erőt, bátorságot nyújt nekünk, és biztosítja 

számunkra az életideálunk eléréséhez szükséges védelmet. 

A havasi gyopár virágesszencia lehetővé teszi, hogy legmélyebb vágyainkkal 

összhangban éljünk és cselekedjünk, engedve, hogy az élet vezessen minket, 

ahelyett, hogy széllel szemben, az élettel ellentétes áramban haladnánk. 

A havasi gyopár virágesszencia segít minket abban, hogy ne tévedjünk el életünk 

azon szakaszaiban, amelyek során a nehézségek és a próbatételek néha elfelejtetik 

velünk eredeti útirányunkat. Eljuttat minket a spirituális vezetőinkkel, segítőinkkel 

kapcsolatban álló legfontosabb, ösztönös energiaforrásunkhoz, a felettes énükhöz.  



Az esszencia alkalmazása akkor ajánlott, amikor úgy érezzük, hogy eltévedtünk az 

úton, amikor nem tudjuk, milyen irányban haladjunk tovább. Segít nekünk világosan 

újra meghatározni életcéljainkat, hogy erővel, bizalommal, és világos, tiszta elmével 

kövessük céljainkat. 

A havasi gyopár virágesszencia elvezet minket irányadó tengelyünkhöz, felébreszti 

intuíciónkat, dinamikussá teszi érzékeinket, és felkelti azokat a még rejtetten 

szunnyadó képességeinket, amelyek eddig még nem tudtak megmutatkozni. 

Mivel életünk mostantól valódi értékeinket, és céljainkat tükrözi vissza, könnyebb lesz 

azt megszervezni, irányítani, és életcélunk mély tudata irányítja majd minden 

tevékenységünket. Segítségével új összefüggések, új kapcsolatok, új érzések, 

érzetek jelennek meg, és az elménk kitisztul. 

A havasi gyopár virágesszencia azok számára is ajánlott, akik igényesek, erős 

akaratúak, és egy olyan életideált kergetnek, amelyet sosem képesek elérni, és ez 

számukra szenvedést okoz. 

Mivel mindenkoron a tökéletest keresik, túl szigorúvá válnak önmagukkal szemben, 

túl sokat várnak el saját maguktól, és túl gyors tempót diktálnak maguknak. Ezért 

hajlamosak mentális és fizikai feszültségekre (ezek a feszültségek főként a fejet és 

az állkapcsot érintik), amelyek egészen a teljes kimerülésig vezethetnek.  A havasi 

gyopár virágesszencia segíti az embert abban, hogy elengedjen dolgokat, és 

könnyedén, bizalommal telve, örömtől duzzadva haladjon előre az életben.  

Míg az ágas rozsnok virágesszenciát általában olyan fiatalok számára ajánljuk, akik 

valódi hivatásukat, küldetésüket szeretnék megtalálni, és akik elégedetlenek amiatt, 

hogy eddig még nem találták meg helyüket az életben, a havasi gyopár 

virágesszencia azokhoz szól, akik már megtalálták létük értelmét, felmérték 

lehetőségeiket, azonban ezeket még nem sikerült teljes mértékben 

kibontakoztatniuk. Ennek okaként megjelölhetjük a különböző félelmeket, kétségeket, 

vagy éppen ellenkezőleg, a túl nagy erőlködést, amely megakadályozza, hogy az 

egyén az élet áramlásával haladjon előre. 

Simone – Sarah Chabert, a növények alkímiai, szimbolikus, és mitológiai 

megközelítésének specialistája szerint: „a havasi gyopár virágesszencia az érzelmi 

és házastársi kapcsolatok harmonizálásáért is felelős. Ápolja a kihűlt párkapcsolatot, 

védőburkot sző köré, amely visszahozza az érzések melegségét, a gyöngédséget, és 

a kapcsolatok érzékiségét.” 

A havasi gyopár virágesszencia által közvetített tulajdonság hasonlatos a hegymászó 

kvalitásaihoz, aki nyugodt, és derűs, tudatában van annak, hogy a cél elérése 

érdekében fontos, hogy a nehézségeket tiszta fejjel, erővel, és nyugalommal, pontos, 

mértéktartó erőfeszítéssel kell leküzdenie.. 

A havasi gyopár virágesszenciája arra sarkall minket, hogy nézzünk körül egy kicsit 

„feljebb” is! 



Havasi gyopár kulcsszavak 

átmenet 

bizalom 

elengedés 

elme 

fáradtság  

feszültségek 

ítélőképesség 

kapcsolatok 

keresés 

spiritualitás 

szeretet 

terv 

test 

változás 

világosság 

 



A sorozat 15. részében a hegyi árnika, hóvirág, és a Indiai lótusz virágaival fogunk 

foglalkozni. 

 

Szeretettel kívánok minden jót! 

Ágnes 

 

 
 


