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Kínai mályvarózsa 

Körömvirág 

Körtefa virága 

 



Kínai mályvarózsa 

Hibiscus sinensis (vörös) 

 

Kínai mályvarózsa virágesszencia 

A lélek érzékisége 

 

A kínai mályvarózsa virágesszenciát a női szexualitáshoz kapcsolhatjuk. Egyensúlyt, 

vitalitást, és érzékenységet biztosít olyan nők számára, akiknek vagy egyáltalán 

nincs szexuális életük, vagy csak nincs egyensúlyban.  

A kínai mályvarózsa virágesszencia megerősíti a test és a lélek kapcsolatát a 

szexualitás területén, és ráébreszt arra, hogy a szerelem mély érzéseinek, és a szív 

nyitottságának a szexualitáson keresztül kell kifejeződnie. 

A kínai mályvarózsa virágesszencia azokhoz a nőkhöz szól, akik elvesztették minden 

kapcsolatukat a szexualitásukkal.  

Társadalmunkban a média és a kereskedelem által közvetített nőkép egy hideg, és 

személytelen, kizárólag a szenvedély tárgyaként megjelenő nőt mutat be.  



A nők a női szexualitás ilyen jellegű kizsákmányolását erőteljes lelki támadásként, 

agresszióként élik meg, és ez sok nőt akadályoz meg abban, hogy úgy érezzék, 

harmóniában élnek a szexualitásukkal.  

A kínai mályvarózsa esszenciát azoknak ajánljuk tehát, akik tudatosan, vagy tudat 

alatt egyfajta lélek nélküli szexualitás sztereotípiáját raktározzák el magukban. 

A kínai mályvarózsa virágesszencia lehetővé teszi, hogy a szexualitást a lélek és az 

érzések melegsége járja át. A szexualitáson belül elősegíti annak a valódi 

érzékiségnek a felébredését, amely összefonja, egyesíti a lélek melegségét a test 

szenvedélyével. 

A kínai mályvarózsa esszencia olyan nők számára is ajánlott, akik olyan szexuális 

élet traumáját kénytelenek elviselni, amely nem tartja tiszteletben testüket, lelküket 

(férfi dominancia, eltúlzott „macho” viselkedés, szexuális kizsákmányolás). 

 

 

 

 

 

 



Kínai mályvarózsa  

kulcsszavak 

 

bántalmazás 

elfojtás 

feminim, női oldal 

intimitás 

öregedés 

regenerálódás 

szeretet 

szerelem 

szexualitás 

szívélyesség 

vigasz 

vitalitás 



Körömvirág 

Calendula officinalis 

(narancssárga) 

 
 

Körömvirág virágesszencia 

Fogékonyság, barátságosság 

 

A körömvirág archetipikus tulajdonságai közé tartozik a virágesszenciája által 

közvetített fertőtlenítő, és sebgyógyulást elősegítő hatása. 

Virágként hagyományosan a sebek, és az irritált bőr kezelésére alkalmazzuk, 

virágesszenciaként azonban ezen is túlmutat, mivel a nem kiegyensúlyozott verbális 

kommunikáció által okozott lelki sebek gyógyítására is alkalmas. 

Napjainkban a verbális kommunikációt egyre inkább az informatikai és elektronikus 

kommunikáció helyettesíti, amely az egész bolygónkat átszövi hálójával.  



Ettől függetlenül még mindig a verbális kommunikáció a személyek közötti 

kapcsolatok legmegfelelőbb kifejezési módja, mivel ez utóbbi tükrözi az egyén 

személyiségét. 

A körömvirág esszencia melegséggel, tisztelettel teli, harmonikus kommunikáció 

kialakulását segíti elő. Segítségére siet az önmagát kifejezni próbáló egyénnek (aki 

ad), és annak úgyszintén, aki meghallgatja a másikat (aki kap). 

A körömvirág esszenciát azoknak ajánljuk, akik hallgatóságukat saját igényeiknek 

megfelelően akarják formálni, és erőltetett, kényszerítő nyelvezetet használnak a 

kommunikáció során. Ezek általában olyan személyek, akiket gyakran nem 

hallgatnak meg, és akik nem részesülnek megfelelő elismerésben. Szavaikkal 

bántóak, megalázóak, irritálóak lehetnek, és hajlamosak arra, hogy verbálisan 

támadjanak, átkozódjanak. 

A körömvirág esszencia azok számára is ajánlott, akik nagyon jó kommunikatív 

képességgel rendelkeznek, azonban hajlamosak ezt a tulajdonságukat azzal 

elrontani, hogy elvesznek egyfajta állandó jellegű vitatkozásban, érvelésben.  

A körömvirág esszenciát azoknak is ajánljuk, akik felületesen hallgatnak. Fejleszti a 

meghallgatáshoz szükséges fogékonyságot, és lehetővé teszi, hogy a szavak 

szintjén túl, megértsük mások valódi üzenetét. Megkönnyíti a verbális kommunikáció 

segítségével történő társadalmi nyitást. 

A körömvirág esszenciát szakmai közegben is alkalmazhatjuk, olyan területen, ahol 

az átgondolt és komoly beszéd igen nagy jelentőséggel bír (tanítás, vagy olyan 

jellegű terápiás munka, ahol a meghallgatás igen fontos). 

A körömvirág esszencia tulajdonságai közé tartozik a kommunikációban és az 

eszmecserében tanúsított barátságosság, és érzékenység. A körömvirág nyitottá 

teszi a tudatot a szavak gyógyító erejére. 

Külsőleg alkalmazva, például masszázsolajhoz keverve a körömvirág esszencia 

fejleszti a két ember között lezajló meghallgatás, és kommunikáció képességét.  

A melegség, barátságosság, fogékonyság, érzékenység és a kommunikáció 

gyengédségének üzenetét közvetíti. 

 



Körömvirág kulcsszavak 

agresszivitás 

barátkozáscsoport 

elszakadás 

érzékenység 

gyengédség 

gyógyulás 

kapcsolatok 

keménység 

kommunikáció 

konfliktus 

megosztás 

nyitottság 

odafigyelés 

részvét 

terapeuta 

tolerancia 

türelmetlenség 

vigasz 



Körtefa 

Pyrus communis 

 

Körtefa virágesszencia 

Béke, egyensúly 

 

A körtefa virágesszencia arra sarkall minket, hogy az élet nehézségeit egyenes 

gerinccel, és összpontosítva fogadjuk, valamint a nehéz pillanatokat erővel, 

rugalmassággal, és derűvel kezeljük.  

Krízishelyzetek, nagy változások idejére ajánljuk, amelyeket a virágesszencia 

segítségével nagy érzelemkitörések nélkül, nyugodtan, és hidegvérrel kezelhetünk. 

Az élet kihívásaira nagyrészt vagy ellenállással, vagy passzivitásba süllyedéssel 

reagálunk. Ha a konfrontálódást választjuk, akkor szenvedéssel és zárlatokkal, 

blokkolódásokkal járó konfliktushelyzeteket kell megélnünk, ha viszont passzivitásba 

süppedünk, akkor ezzel azt kockáztatjuk, hogy alávetettek leszünk, vagy gyáván 

feladjuk önmagunkat.  

 



 

A körtefa virágesszencia segít minket a belső békéhez elvezető nyugodt, és derűs 

hozzáállás kialakításában.  

Archetipikus erénye, tulajdonsága az Assisi Szent Ferencnek tulajdonított békéért 

könyörgő keresztény imában lelhető fel. Mert tudnunk kell, hogy a béke nem egy 

befejezett, változatlan állapot, hanem egy állandó keresésnek, egyfajta állandó 

erőfeszítésnek és lelki nagyságnak a gyümölcse. 

* 
„Uram, tégy engem a békéd eszközévé,  

hogy szeretetet hozzak oda, ahol gyűlölet van,  

hogy a megbocsátás szellemét hozzam oda, ahol széthúzás van, 

hogy harmóniát hozzak oda, ahol hamisság van, 

hogy hitet hozzak oda, ahol kételyek vannak,  

hogy örömöt hozzak oda, ahol szomorúság lakik. 

Uram, add meg nekem, hogy én vigasztalhassak ahelyett,  

hogy engem vigasztalnának, 

hogy én értsek meg másokat ahelyett, hogy arra vágynék, engem értsenek meg, 

hogy szeressek inkább, minthogy engem szeressenek. 

 

Mert aki elfelejti magát, az találja meg, 

aki megbocsát, annak megbocsátanak, 

aki meghal, az felébred az örök életre.” 

(Assisi Szent Ferenc) 

 

* 
A körtefa virágesszencia segít egyensúlyunk visszaállításában, egyéniségünk 

megőrzésében. Ez a testi szintre is vonatkozik, hiszen újra összhangba hozza a 

testet függőleges tengelyével.  

Az elme, és az érzelmek megnyugtatásával a pszichikai szintre is hat. Segít abban, 

hogy két lábbal a földön járjunk egy trauma, sérülés, sokkoló esemény, vagy egy 

nagy érzelmi stresszel járó konfliktushelyzet után.  

Ez egy igen értékes esszencia olyan betokosodott konfliktusok megoldódásának 

elősegítésére, amelyek – úgy tűnik – az idő múlásával sem oldódnak meg, és 



amelyeket az elhallgatott, ki nem mondott dolgok, asztal alá söpört bosszúságok, 

keserűségek táplálnak. 

A körtefa virágesszencia rugalmassá, hajlékonnyá teszi a testet, kiegyenesíti a 

gerincoszlopot, és lazítja az izomszerkezetet.  Kiegyensúlyozza, és harmonikusan 

összhangba hozza testünket. 

A körtefa virágesszenciát az orgona, és a gyermekláncfű virágesszenciával 

kombinálva hátproblémák kezelésére használhatjuk.  

A DEVA laboratórium 3.számú „Testi ellazulás” nevű összetett virágesszenciájának 

egyik összetevőjét képezi a hegyi árnika és a gyermekláncfű esszenciák mellett. 

A körtefa virágesszencia megnyugvást hoz az elmének, és elősegíti, hogy a 

környezetünkkel, és a minket körülvevő emberekkel harmonikus kapcsolatot 

alakítsunk ki.  

Ez az esszencia két, vagy több ember között húzódó kapcsolati problémák 

megoldását segíti elő abban az esetben, amikor az adott kapcsolatot régi 

konfliktusok megoldatlan dolgai, problémái árnyékolják be.  

Egy csoporton belül alkalmazva a körtefa virágesszencia elősegíti a nyitottságot. 

Elősegíti a tiszteleten és mások megértésén alapuló kapcsolati „működési modell” 

kialakulását. 

 

 

 

 



Körtefa kulcsszavak 

csoport 

egyéniség 

elme 

feszültségek 

jelenlét 

konfliktus 

nyugalom 

pihenés 

regenerálódás 

rugalmasság 

sebezhetőség 

test 

trauma 

vészhelyzet 

 



A sorozat 20. részében a közönséges gyíkfű, közönséges nyírfa és a kőrisfa 

virágaival fogunk foglalkozni. 
 

Szeretettel kívánok minden jót! 

Ágnes 

 

 

 


