
 

 

 

 

 

 

Aktiváljuk öngyógyító erőinket! 

 

*** 
Mit gondolsz, hogy gyógyulni a virágok segítségével, csak egy naiv elképzelés 

lenne?  Kőolaj, acél, és kémia uralta világban élünk, ahol már – már úgy fogja fel az 

ember a saját testét is ha megbetegszik, mintha egy megjavítandó gépezet lenne?  

Pedig az öngyógyító erők kivétel nélkül mindenkinél maguktól működnének, ha nem 

lennének leblokkolva, éppen a személyiség, az elme korlátozó erejénél fogva. A 

legtermészetesebb gyógyulás a test öngyógyító erőinek felszabadítása ez alól a 

blokkoltság alól.  



Ahogy visszatérsz önmagadhoz, természetes, saját Énedhez, úgy szabadul fel 

a tested is. 

Ahhoz, hogy megértsük a virágok hatását, először azt kell megértenünk, hogy miért 

betegszünk meg. Testünk betegsége az élő szervezet megbetegedésének csak az 

egyik kifejezésmódja.  

Testünk tulajdonképpen „láthatóvá” teszi a tudatban zajló ellentmondásokat, 

blokkolásokat, küzdelmeket. 

Ma már az erre irányuló kutatások is bizonyítják, hogy először abszolút minden a 

tudatban zajlik, majd csak utána, második lépésként nyilvánul meg a szemünk előtt. 

A virágok titkot hordoznak, és elárulják, mennyire közel állnak hozzánk.  

A virág önmagát adva feltárja, megosztja velünk teljes szépségét, és utat mutat a 

számunkra. Minden növénynek megvan a jellegzetessége, és ezt információként 

hordozza magában. Bizonyos körülményeket előnyben részesít, másoktól pedig 

idegenkedik. Gondoljunk csak a talajra. 

A mezőn növő boglárka egyszerű, szerény, jelentéktelen virág, mégis felhívja 

magára a figyelmünket, mert olyan intenzív a kisugárzása, magabiztosságot, 

nyugalmat, megfontoltságot közvetít. 

A boglárkát eszünkbe sem jutna olyan személynek javasolni, aki magabiztos, 

erőszakos, nem tűr ellentmondást. Egy ilyen személy jobban magára ismerne a 

tátikában, aminek a virága büszkén ágaskodik fel karcsú szárán, mintha kiáltani 

akarna.  

Miért van az, hogy nem mindenkinek tetszik ugyanaz a virág? 

Azért tetszik nekünk egy virág, mert a virág tapasztalata közel áll a miénkhez! 

Szépségével azt közvetíti, hogy a kiteljesedésünket nem kell máshol keresnünk, mint 

önmagunkban, itt és most. Harmóniája segít megoldani a gyötrő kettősséget a sár 

húzása és az áhított fény vonzása között. 

A virágesszenciák nem a testet, hanem a lelket gyógyítják. A test pedig majd 

követi ezt a gyógyulást. 

   

*** 
A virágesszenciák alkalmazásán alapuló egészségvédelmi módszert Dr.Edward 

Bach angol orvos dolgozta ki a múlt század 30’-as éveiben. Dr.Bach által kidolgozott 

38 esszencia Bach virágterápia néven mára már közismertté vált hazánkban is, 

hiszen számtalan orvos, természetgyógyász, terapeuta alkalmazza sikerrel.  



A legcsodálatosabb azonban az, hogy sem orvosnak, sem terapeutának nem kell 

lenni ahhoz, hogy a laikusok számára is elérhető legyen ez a tudás. Elegendő, ha 

ismerjük a virágok lelkünkre gyakorolt hatását, és pontosan meg tudjuk határozni, 

hogy éppen most mi zajlik lelkünk mélyén.  

Félelem, frusztráció, harag, düh, kétségbeesés?.......és sorolhatnám, hiszen napi 

szinten átélhetjük akár mindet is. Ezek idővel mind – mind elváltozásokat okoznak a 

testünkben, ha nem tudjuk uralni.  

Mi lehetne egyszerűbb annál, mint elővenni a megfelelő virágesszenciát, és pár 

cseppet bevenni belőle, vagy a homlokunkra dörzsölni? 

Van, aki gyakran álmatlanságban szenved. Valószínűleg már megvan hozzá a jól 

bevált altatója. Csakhogy ha megfigyelné, hogy az álmatlan éjszaka előtt mi 

nyugtalanította, amit gondolataiban nem tudott elengedni, könnyen rájönne, hogy 

mindig más áll a háttérben.   

Ha tegnap a gyermekéért aggódott, ma pedig feldühítette a főnöke, ez két különböző 

helyzet, ezért mindkettőnek a megoldása különböző.  

Nem véletlen, hogy több ezer különböző lelki állapotról beszélhetünk, aminek 

mindegyikére megvan a megfelelő gyógyír, ami egyensúlyt teremt. 

 

*** 
A Gyógyító virágok kurzus 52 részből áll, amit egy jelszóval védett zárt oldalon 

helyeztem el. Ebből az 52 részből több mint 2000 különböző lelki állapottal 

ismerkedhetsz meg, aminek feloldására mindjárt meg is kapod a választ.  

A sorozat magába foglalja a Bach virágterápia tanfolyam teljes anyagát is. Ebben 

Bach 38 hagyományos virágesszenciájával foglalkozunk, képekkel illusztrálva. 

Dr.Bach bakteriológus, homeopata orvos (1886 – 1936) munkásságát követően 

mostanáig neves kutatók még 96 féle virágesszenciát dolgoztak ki, melyeket 

szintén részletesen végig vesszük, azokkal a pszichés és lelki állapottal együtt, 

amelyekre azok hatásosak.  

Mint már említettem, a virágesszenciák készítése rendkívül egyszerű, így akár Te 

magad is elkészítheted, ennek folyamatát is pontosan megismerheted. 

Ha szeretnél jelentkezni a Gyógyító virágok kurzusra, most megteheted. 

A tanfolyam díja 15.000 Ft! 

Ráadásul minden résztvevőnek egy gyönyörű, nyomdában készült, névre szóló 

tanúsító igazolást küldök (postai ajánlott küldeményben), amivel a részvételét 

igazolom. 



Jelentkezni ezen az oldalon tudsz: 

https://kristalyinfo.hu/gyogyito-viragok/ 

 

Szeretettel kívánok minden jót! 

Ágnes 
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