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Ha már itt a tavasz, és nyiladoznak a virágok, virágozzunk a lelkünkben is! Ebben a 

mostani, felbolydult időszakban erre különösen nagy szükség van, még akkor is, ha 

azon szerencsések közé tartozol, aki kertes házban lakik, s így a természettel való 

kapcsolatot közvetlenebbül élheted meg.  

A lelki nyiladozáshoz, virágzáshoz hadd ajánljak egy olyan receptúrát, amelynek 

pozitív, támogató hatásait rögtön érezheted.  

A Bach virágcseppek finom rezgéseikkel ugyanolyan gyengéden terelgetnek 

bennünket, mint a női jóga (ez persze kemény felismerésekkel is járhat!), ezért 

érdemes segítségül hívni őket. 

Bár mindig az egyénre szabott esszenciakeverék a leghatásosabb, 

gondolatébresztőként bemutatok néhányat, amelyre mostanság mindannyiunknak 

szüksége lehet.  

 

 

Talán az első aggodalom, félelem, ne adj’ isten sokk 

állapotán már túljutottunk, ezen érzelmek 

feldolgozására, kivezetésére utólagosan is szükség 

van. Ehhez nyújt támogatást az Ernyős madártej 

esszenciája, amely semlegesíti a traumák utóhatásait, 

és segít újraéledni, újraorientálódni. 

 

 

 

A Cseresznyeszilva virág rezgései higgadtságot 

hoznak a mindennapjainkba, amely komoly 

támogatás lehet a felénk áradó információtömeg 

megszűrésében, a kapkodás, meggondolatlanság 

elkerülésében. Ez az esszencia hozzásegít ahhoz 

is, hogy az elfojtás helyett megfelelő kivezető 

csatornát találjuk a bennünk kavargó érzéseknek. 

 

 

 

 



 

Ha már kezdesz belefáradni a mindennapok 

kihívásaiba, vagy úgy érzed, nincs erőtartalékod, 

akkor az Olajfa lehet a mentőöv számodra. Olyan 

módon juttat energiához, hogy közben kipihentebbnek 

érzed magad. Furcsa módon, akkor is érezheted 

magad fáradtnak, ha a bezártságban nem is csinálsz 

semmit. Sok esetben ez az érzelmi traumák 

utóhatása. Az olajfa ilyenkor az egészséges 

energiaáramlás helyreállítása révén „tehet csodát”. 

 

Végül, de nem utolsósorban a FÉNY virágát, a 

Vadrepcét ajánlom figyelmedbe, amely a 

világtól és/vagy önmagunktól való 

elszigeteltséget tudja oldani, illetve segít 

olyan esetekben, amikor a körülötted élők 

együttérzésének, megértésének a hiánya 

miatt gyötrődsz.  

 

 

Ha bármelyik leírásra ráismersz egy – egy jelenlegi élethelyeztedben, és úgy érzed, 

jól jönne némi segítség, egyéni konzultáció keretei között (jelenleg csak on-line) 

pontosítani tudjuk, milyen cseppekkel és milyen kombinációban érdemes 

megtámogatnod a belső munkát, ami benned zajlik, hogy sikeresen kezelhesd az eléd 

kerülő helyzeteket.  

Keress bizalommal a +36 20 482 9012-es telefonszámon vagy a 

holdidojoga@holdidojoga.hu email címen.  
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