
Hétszínvirág – lélekböngészde virágesszenciákkal 

 

„Szívem szirma, szeretlek, 

szállj nyugatról keletnek, 

északról meg délfele, 

szállj el, szállj el százfele! 

Földet, ha érsz kis szirom, 

legyen úgy, mint akarom, 

tedd meg nekem, szépen kérlek – 

„ VIRULJON A NŐI LÉLEK! 
 

A versike ismerős lehet számodra, hiszen V. Katajev Hétszínvirág c. meséjéből 

emeltem ki. Az utolsó sort viszont már én illesztettem hozzá, mintegy ars 

poeticaként: 

Nőként, feleségként, anyaként, női jóga és yin jóga 

oktatóként is arra törekszem, hogy minél több 

módon támogassam a boldog nőiség megélését, a 

nők testi – lelki egészségét, kibontakozását és 

virágzását. 

Ezirányú tevékenységeimbe szervesen illeszkedik a 

Bach virágcseppek használata. Sok – sok évvel 

ezelőtt ismerkedtem meg velük, s nagyon gyorsan 



közel kerültünk egymáshoz, mert az esszenciák pontosan olyan hatásmechanizmussal 

működnek, amellyel én is közeledem a női lélekhez: őszinte tükröt tartva, de 

gyengéden támogatva a hozzám fordulókat, figyelembe véve az egyén nyitottságát, 

fejlődési ritmusát, nem erőltetve de kellő határozottsággal kísérve az örömteli nőiség 

útján. 

Személyes beszélgetések során közösen tárjuk fel „szívünk szirmait”, a bennünk 

dolgozó érzelmeket, megvizsgáljuk, körbejárjuk „nyugatról keletnek, északról meg 

délfele” azt a kérdéskört, problémát, amely kapcsán megkeresel, amely 

megoldásához a virágok rezgéseit hívjuk segítségül. 

S mikor érdemes a probléma feltáráshoz, a megoldáskereséshez és a 

fejlődéshez a virágesszenciákhoz fordulni tanácsért?  

 - mindig ;-) 

 - betegségek lelki okainak feltárására 

 - válsághelyzetek, változó élethelyzetek eredményes megélése / túlélése 

érdekében 

 - rossz szokások, beidegződések elhagyására 

 - koncentrációs, tanulási problémák csökkentésére 

 - kamaszkori „borulások” enyhítésére 

 - szülő – gyermek kapcsolat egyensúlyának helyreállítására 

 - pánik, félelmek, fóbiák feloldása céljából 

 - depresszió, lehangoltság, kilátástalanság megszüntetésére 

 - stresszes, túlhajszolt életmódból adódó gondok esetén 

 - önbizalomhiány és kapcsolati nehézségek oldására 

 - lelki egyensúly megtartására 

 - ha tudatosan szeretnél készülni egy – egy előtted álló feladatra, élethelyzetre 

(pl. babavárásra, költözésre, munkahelyváltásra, stb.) 

 - ha érzed, hogy ott van előtted a válasz, mégsem látod meg 

 - ha te magad szeretnél rátalálni a válaszokra, a megoldásra 

 

Én mindehhez a tolmács, a navigátor vagyok: lefordítom viselkedésmintáidat, érzelmi 

reakcióidat a virágok nyelvére, és útmutatót nyújtok ahhoz, hogy mely esszenciákból 

tudunk egy olyan személyes keveréket összeállítani számodra, amely megvilágítja, 

merre érdemes továbbhaladnod. 

 

Izgalmas felfedezést és örömteli virágzást kívánok! 


