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Hegyi árnika 

Arnica montana (sárga) 

 

Hegyi árnika virágesszencia  

Regenerálódás 

„Minden létező anyag közül elsősorban az energia sűrűsödik, koncentrálódik az 

árnikában. Nézzétek ezt a virágot, ahogyan kibomlik, ahogyan kitárul a fényben, a 

nap izzásában. Íme a gyors gyógyulás, az energikus döntés növénye! Ha erőszakos 

behatolás, sérülés ér téged a külvilágból, árnika a segítségedre siet.” (Goethe) 

A hegyi árnika napfénnyel átitatódva a fény és hő tulajdonságait fejleszti ki magában. 

Narancsos árnyalatú színe, erős, és meleg illata a vitalizáló, serkentő és regeneráló 

hatású, erőtől duzzadó fényenergia jelenlétének kifejeződései. 

Azok a növények, amelyek nagy mennyiségű kovasavat tartalmaznak, igen 

fogékonyak a külső hatásokra, a fényre. 

A hegyi árnika kivonatot külsőleg alkalmazva a bőr kezelésére, ütések, és 

zúzódások, zárt baleseti sérülések orvoslására használjuk. Virágesszenciaként az 

árnika újra egyensúlyt teremt életenergiánkban, és újra kapcsolatba kerülhetünk mély 

Énünkkel, főleg olyan helyzetekben, amelyekben fizikai testünk egy jelentős, súlyos 

testi sérülés következtében elvált a belső lényegünktől. 



(Az „Én” fogalma a legmélyebb lényünket, annak legintimebb kifejeződését jelenti, 

amelyet „Én”-nek nevezünk. Ez az az energetikai központ, amely által a lelki élet egy 

koherens egésszé válik, amely magába foglalja gondolatainkat, érzéseinket, és a 

minket irányító akaratot. Az Én az egyéniségünk kifejeződése.) 

Egy sérülés valójában mindig olyan erőszakos energetikai behatást, sérülést jelent, 

amellyel az ember (illetve inkább az energetikai rendszere) nem képes elváltozás 

megjelenése nélkül megbirkózni.  

Bizonyos sérülések közvetlenül és azonnal megjelennek a fizikai síkon anélkül, hogy 

ez az ember egyéniségében nyomot hagyna. Vannak olyan egyéb sérülések, 

amelyeknek káros hatása elképzelhető, hogy csak hetekkel, hónapokkal, sőt évekkel 

később jelenik meg mentális, vagy érzelmi torzulások, deformációk formájában. 

A hegyi árnika virágesszencia orvosol minden régi, vagy új keletű fizikai, mentális, 

érzelmi, vagy lelki sérülés, trauma okozta kárt. Enyhíti azokat a folyamatos, hosszan 

tartó negatív hatásokat, amelyek az idegrendszerre kimerítően hatnak: 

szenvedélybetegségek, házastársi erőszak, alkoholizmus, stb. 

A vészhelyzetekben orvosolja a sérüléseket, és enyhíti a fájdalmat, főként, ha fizikai 

sérülésről van szó. Ajánlott műtét utáni rehabilitációban, mert elősegíti a felépülést, 

regenerálódást. 

A hegyi árnika virágesszencia segít a nagy érzelmi stresszhelyzetek kezelésében. 

Enyhülést hoz, regenerál, és fénnyel teli vitalitást kölcsönöz.  
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Hóvirág 

Galanthus nivalis (fehér) 

 

Hóvirág esszencia 

Elengedés, megújulás 

 

A virágrügyet védő levélhüvely lehetővé teszi a hóvirág számára, hogy a hó rétegein, 

és felfedje egyetlen, csengettyű formájú virágjának érzékeny szépségét, mely először 

az ég felé, majd nyílásakor, kiteljesedve lágyan, melankolikusan szinte kilégző 

mozdulattal a föld felé hajlik. 

Milyen megragadó kontraszt! Egyfelől élénk lendületű, meleg, és energikus 

növekedési folyamatról tesz tanúságot, amely lehetővé teszi, hogy áttörje a 

hótakarót, és az első, még igen szerény, erőtlen tavaszi napsugarakat magába 

szívhassa. Másfelől pedig kényes, érzékeny szépségű virágával elhagyatottságot, ás 

egyfajta alázat erényét tükrözi. 

Virága a halhatatlanságot és a tudást szimbolizáló tejfehér, gyöngyházfényű színén 

keresztül égi táplálékához jutva , együttérzéssel fordul a föld felé, azért, hogy új, 

lendületes életerőt biztosítson számára. 



A hóvirág által hordozott archetipikus tulajdonság a Boddhisattva részvétteljes 

tekintete, aki úgy döntött, hogy mindaddig, amíg a csúnyaság el nem tűnik a Föld 

színéről, újra leszáll a Földre, és segít az embereknek ráébredni megszabadulásuk 

kulcsára. 

(A Boddhisattva egy szanszkrit kifejezés, amely „felébredettet” jelent. Ez a buddhista 

hagyományhoz tartozik, és annak a rendkívüli lénynek részvétteljes, a 

megvilágosodás, felébredés felé vezető útját beszéli el, aki készen áll arra, hogy 

kiszabaduljon a folyamatos ujjászületések forgatagából, de mégis inkább azt 

választja, hogy aktívan él, és cselekszik a világban, és minden emberi lény 

megváltásán munkálkodik.) 

 

A hóvirág üzenete egyfajta megújult erő ígérete. A hóvirág virágesszencia segít 

életünk legnehezebb eseményein való túljutásban, abban, hogy tartsunk ki, és ne 

adjuk át magunkat az elkeseredettségnek.  

Egyfajta érzelmi katarzist segít elő, és erőt, reménységet hoz az embernek, egy 

olyan új belső szabadságot, teret biztosítva számára, amely nyitott a világra és az 

életerőkre. 

A hóvirág virágesszencia megadja a szükséges erőt és kitartást ahhoz, hogy merjük 

elkötelezni magunkat egyes dolgok mellett, hogy merjünk belevágni ezekbe a 

dolgokba.  

A hóvirág virágeszencia a korlátozott képességű gyermekeknek ajánlott, akik attól 

szenvednek, hogy nem tudják képességeiket érvényre juttatni, kifejezni.  

Minden olyan embernek ajánlott, akik gyermekkorukban nem tudtak úgy kibontakozni 

és cselekedni, ahogy azt szerették volna. Lehetővé teszi az elhatározástól a konkrét 

cselekvésig, megvalósításig való eljutást, felvállalva annak kockázatát, hogy 

félretesszük személyiségünket. (ki vagyok én, és hol van a helyem ebben a 

világban?) 

A hóvirág virágesszencia egy igen értékes katalizátor, amely a múlt tudattalan 

mélységeibe száműzött, csöndes bánatainak, bosszúságainak, lelki, érzelmi 

traumáinak és feszültségeinek elengedésében segít. 

Eltávolítja azokat a lelkünket beárnyékoló, felgyülemlett mentális és érzelmi 

„cisztákat” (váladékot tartalmazó, kóros eredetű, üreges képződmény, rendszerint 

daganat), amelyek megakadályozzák előrehaladásunkat. 

Felszabadít a szívet fogva tartó negatív erők hatása alól, és ráébreszt bennünket a 

mindnyájunkban létező szépségre és lehetőségekre. 



A hóvirág virágesszencia megkönnyíti a múlt érzelmi kötődéseinek és azon negatív 

érzelmeinek (düh…) a felszabadítását, amelyeket az igazságtalannak megélt 

szenvedés érzése kelt bennünk.  

A hóvirág virágesszencia segít azoknak a meszesedést okozó tendenciáknak a 

leküzdésében, amelyek fogva tartják testünket, szellemünket, amikor a lélek nem 

képes többé érzelmi feltöltődésre.  

Alkalmazhatjuk minden olyan szellemi túlfeszítettség, túlterheltség megszüntetésére, 

amelyek fogva tartják lelkünket, és megakadályozzák az életenergiánk szabadon 

áramlását. 

A hóvirág virágesszencia örömöt, lelkesedést, és reménységet hoz el azok számára, 

akik belemerevedtek egy hosszan tartó, ínséges érzelmi hullámvölgy állapotába, és 

blokkolódott az energiájuk. 

A hóvirág virágesszencia a vitalitás forrásaként biztosítja a múlt szenvedéseitől 

történő megszabaduláshoz és a további előrehaladáshoz szükséges lendületet, és 

lelkierőt. 

 

 

 

 

 

 



Hóvirág kulcsszavak 

bánat 

bizalom 

depresszió 

düh 

elengedés 

feszültségek 

halál 

katalizátor 

leblokkolás, blokkolódás 

öröm 

ragaszkodás 

részvét 

szív 

tisztulás 

trauma 



Indiai lótusz 

Nelumbo nucifera (rózsaszín) 

 

Indiai lótuszvirág esszencia 

Nyitottság, alázat 

Az indiai lótusz virágesszencia azokhoz szól, akik mások felett állónak, tökéletesnek, 

feddhetetlennek érzik magukat. 

Ez a virágesszencia segít annak a spirituális gőgnek, arroganciának és 

elbizakodottságnak a leküzdésében, amellyel néha a magukat a spirituális 

útkeresésnek szentelő egyéneknél találkozunk. 

A gőgre egyfajta felsőbbrendűségi érzés, túlzott hiúság jellemző, és gyakran jár 

személyiségük bizonyos jellemvonásainak elutasításával. 

Ezen a specifikus hatóterületen kívül is az indiai lótusz esszencia egy igen hatásos, 

különleges értékű kivonat. Olyan egyetemes virágesszencia, amely ez egyén minden 

oldalára hat. 

Megnyitja tudatunkat a valamennyi spirituális út követéséhez alapvetően szükséges 

erények, értékek előtt, mint a szeretet, megosztás, szolidaritás, szabadság, és segt 

az anyagi világ látszólagos értékein történő felülemelkedésben. 



Az indiai lótusz virágesszencia emelkedetté teszi és kiteljesíti a spirituális fejlődés 

folyamatát. Mivel egy teljesebb és hitelesebb spiritualitás irányába elmozduló 

fejlődési folyamatot segít elő, alkalmazása akkor javallott, amikor a spiritualitás iránti 

vágy csupán intellektuális motiváció eredményeként jelenik meg. 

Az indiai lótusz virágesszenciát azért szokták ajánlani más terápiákkal, 

gyógymódokkal való együttes alkalmazásra, mivel a lótusz felerősíti ez utóbbiak 

hatását. 

Igen előnyös a lótuszt más virágesszencia kombinációkkal együttesen alkalmazni, 

főként abban az esetben, amikor olyan esszenciákat alkalmazunk, amelyek hatását 

erős érzelmi reakciók kísérhetik. 

Általánosságban szólva, a lótusz virágesszencia elősegíti az összetett 

virágesszencián belüli esszenciák szinergiáját, együttműködését, összhangját.  

A DEVA Laboratórium által előállított (gyógyszertárban, gyógynövény boltokban 

kapható) „Assistance” nevet viselő összetett virágesszencia radikálisan átalakítja a 

Dr.Bach által kidolgozott „Gyorssegély”, „Elsősegély” esszencia hagyományos 

összetételét úgy, hogy az indiai lótusz hozzáadásával dinamizálja azt, és egy újfajta, 

univerzális jelleget kölcsönöz neki. 

Fizikai vonatkozásban az indiai lótusz virágesszencia a tápanyagok feldolgozását, 

felszívódását segíti elő, és megtisztítja a szervezetet azoktól a méreganyagoktól, 

amelyek a rezgések gyógyerejének hatását semlegesíthetik. 

Kifejtett hatása által az indiai lótusz napjaink létező legalapvetőbb, és 

leguniverzálisabb virágesszenciáinak egyike. 

 

 

 

 

 

 



Indiai lótusz kulcsszavak 
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A sorozat 16. részében a jázmin, kajszibarack, és a kaliforniai kakukkmák virágaival 

fogunk foglalkozni. 

 

Szeretettel kívánok minden jót! 

Ágnes 

 

 

 

 


