Morva Virágeszenciák
Bevezető
Kérem, engedjék meg nekem, hogy elmondjam, voltaképpen miért is keletkeztek a
Morva Virágeszenciák és mire használatosak. Előállításukhoz Morvaországban és
Szlovákiában honos növényeket használtam. Virágeszenciáim semmi újat nem jelentenek a
Nap alatt, hiszen Angliában Dr.Bach már ötven évvel ezelőtt kifejlesztett gyógyítás céljára
egy hasonló, virágeszenciákból álló rendszert. Ha így van, akkor mire jó egy újabb
virágeszencia rendszert felállítani, kérdezhetnék Önök joggal. A magyarázat egyszerű. A
Dr.Bach-féle Virágeszenciák olyan növényekből készülnek, melyek Angliában nőnek és
teremnek, ezért kisugárzásuk inkább az ottani vidékeken élő emberek számára felel meg. A
Morva Virágeszenciák kisugárzása viszont a Közép Európában élő emberek számára
alkalmas. Aki ismeri a bacheszenciák elvét, az meg fogja érteni, hogy éppen ez a tulajdonság,
azaz az energetikai kisugárzás jellege az, ami a virágeszenciák esetében annyira fontos. Az a
kisugárzás, amit Közép Európában találunk, lényegesen eltér a Nagy-Britanniában fellelhető
kisugárzástól. Ebből az adódik, hogy a Morva Virágeszenciák inkább alkalmasabbak a KözépEurópában élő emberek számára.
E két rendszer két különálló, önálló rendszer, mely egymástól függetlenül jött létre, és
ezért a virágok is különböző módon vannak bennük jelen. A természeti erők segítségével
olyan növényekre esett a választás, melyek felölelik az egész energetikai spektrumot. Azok
számára, akiknek ez vajmi keveset mond és nem tudnak ezalatt semmit sem elképzelni, talán
így tudnám elmagyarázni készítésük elvét: A természet és az ember élete a civilizáció
nyomására és hatására manapság annyira eltér egymástól, hogy ne csodálkozzunk, amiért
megannyi különböző betegséggel találkozunk. A természet ellenben olyan mechanizmusokkal
rendelkezik, melyek függetlenek az embertől és megbízhatóan működnek annak gonoszsága
ellenére is. Miért mondom, hogy gonoszsága ellenére? Az ember a Természet Bölcsességétől
teljes eddigi létezése során voltaképpen semmit, vagy legalábbis nagyon keveset tanult.
Ahelyett, hogy bölcs és megfontolt gondnok lenne, beképzelt hódítóvá vált, aki gátlástalanul
kiaknázza mindazt, amit a Természet megbízhatóságával és tisztaságával létrehozott és
letrehoz. Az úgynevezett technikai civilizáció vívmányai, melyre a mai emberek olyan
büszkék, nem egyebek, mint szánalmas másolatai annak, amit a Természet már régen
megalkotott. De mindez nem annyira fontos. Ami érdekel bennünket, az az, hogy hová
juttatott bennünket működésünk és mit okoztunk vele. Az anyagi világban, mely körülvesz
bennünket, nyomásnak vagyunk kitéve. Ez azt jelenti, hogy ez az életmód sok olyan helyzetet
hoz, mely szüntelen állásfoglalást kíván tőlünk. Ha képtelenek vagyunk reagálni úgy, ahogyan
azt lelkiismeretünk vagy magasabb énünk diktálja, akkor vagy saját magunkkal vagy
környezetünkkel kerülünk összetűzésbe. Ez pedig olyan állapotot idéz elő, amit lelki sokknak
is nevezhetünk. Szükségtelen mondani, hogy az ilyen helyzetek nap mint nap nem egyszer
tesznek próbára bennünket. A lelki állapotok némelyikét, ha nyomásra keletkezik, nevezhetjük
sokkos állapotnak is. Éppen az ilyen állapotok oldását hivatottak elősegíteni a Morva
Virágeszenciák. Minden növény, mely a Morva Virágeszenciákban található, az alább leírt
állapotok egyikére javasolt.
1. Körömvirág – Calendula Officinalis
A körömvirág június közepétől augusztus végéig virágzó évelős növény. Virága színe a
világos sárgától egészen a sötét narancsszínig terjed.
Hatása testi szinten:

A körömvirág egyike a legjobb gyógyhatással bíró növényeinknek, bármiről van is szó, amit
gyógyítani kell. Használatos az asztma, a köhögés, a szív ritmuszavarainak a megszüntetésére,
a havi vérzéssel járó nehézségek, valamint minden idegi jellegű állapot leküzdésében is.
Egyike azon kevés növények közül, melynek még rákellenes hatásai is kimutathatók.
Lelki jellemzői:
Kulcsállapot: Pesszimizmus
A körömvirág típusú embereknek egyáltalán nincs könnyű életük. Életszemléletük úgymond
mínuszban van. Bármilyen helyzet képes őket a szenvedés állapotába juttatni. Hozzanak
bármilyen döntést – úgy vélik - annak sosem lehet jó vége. A világ rossz, semmi sem működik
és minden igyekezet hiábavaló. Ha ez az állapot huzamosabb ideig tart, képesek mély
depresszióba esni, ráadásul gyakran még az önpusztítás gondolatai is felmerülnek bennük.
Olyan helyzetben, ha jó döntés kínálkozik a számukra, rögtön készek azt egy kézlegyintéssel
elintézni, mondván, „úgysem fog működni”. A körömvirág képes az ilyen állapotokat oldani.
Kapcsolatban van az egész szervezet átmelegítésével, a tudat felvidításával és reményt ad,
hogy a holnap szebb lesz.
Hatások:
Úgy melegíti fel és világítja be az ember lelkét, mint a delelő nap a tájat.
2. Mezei katáng – Cichorium Intybus
A mezei katáng nagy mennyiségben fellelhető évelős növény és júniustól szeptemberig a
finom világoskéktől egészen a sötétkékig terjedő színskálában virít.
Hatása testi szinten:
Erőteljes hatással bír az anyagcsere serkentésére és a májnak a mérgező anyagoktól való
tisztítására. Ezentúl azonban nem lehet figyelmen kívül hagyni ösztönző hatását a bélrendszer
működésére sem. Segít könnyebb neurózisoknál is.
Lelki jellemzői:
Kulcsállapot: Türelmetlenség, vágy az érdeklődés középpontjába kerülni
Az igyekezet, hogy az ember az érdeklődés középpontjába kerüljön, éppen a katángra
jellemző. Ez a gyermek állapota, amikor az bármit hajlandó megtenni annak érdekében, hogy
a figyelem középpontjába kerüljön, a zsarolást is beleértve. A felnőtteknél ez az állapot nem
mutatkozik meg ennyire nyilvánvalóan. Fő ismertetőjele a jóindulat mástól való önző
megkövetelése anélkül, hogy az ember átérezné a szükségét annak, hogy többet adjon, mint
amennyit kap. Ha vágyuk, igényük nem teljesedik, önsajnálatba esnek, amit alaposan meg is
éreztetnek teljes környezetükkel.
Hatások:
A katáng a tisztítással és a türelemmel áll kapcsolatban, de ugyanúgy a szívóssággal és
kitartással is. Hatása az önzetlen szeretet adására és az anyaságra összpontosul.

3. Citromfű - Melissa Officinalis
A citromfű évelős növény, a nyár kezdetén virít a fehértől egészen a kékesfehér színig.
Hatása testi szinten:
Nyugtatólag hat úgy lelki szinten, miként az emésztés terén is, nyugtatja a háborgó
bélrendszert és az epekiválasztást.
Lelki jellemzői:
Kulcsállapot: Felindultság
Ez olyan ember állapota, aki állandóan azon van, hogy valamit behozzon. Az olyané, aki úgy
érzi, hogy mindig késésben van. Ez az érzés egy soha szűnni nem akaró izgalmi állapotba
juttatja, mert az az érzése, hogy semmit sem győz. Mindenekelőtt azonban anyagi dolgokkal
törődik.
Hatások:
A citromfű megnyugvást hoz és megédesíti az életet. Mint lágy, kedves simogatás hat a
szorongás kiváltotta mindenféle állapotban és a kis és a nagy agy között finoman a
kiegyensúlyozottság állapotát állítja föl.
4. Orvosi zsálya - Salvia Officinalis
Az orvosi zsálya évelős, bokorszerű növény és júniusban és júliusban virágzik kék, kékeslila
virággal.
Hatása testi szinten:
Az orvosi zsályát joggal sorolják a legjobb tisztító és fertőtlenítő hatásokkal bíró
gyógynövények közé úgy az emésztés, miként a kiválasztás terén is. Elősegíti a megújulást is.
Lelki jellemzői:
Kulcsállapot: Álnokság
A zsályaemberek olyanok, akik állandóan elégtelenségeiket igyekeznek mentegetni, jóllehet,
belsőleg feszültséget éreznek. Ez az olyan ember állapota, akit bár hazugságon kaptak,
mentegetőzni fog ahelyett, hogy beismerné saját hibáját. Ismertető jele a túlzott szétfolytság
és a nézetek ingatag volta. Az ilyen ember szelleme azonban mégis olyan nyomást vált ki,
amely az önsajnálat gyakori rohamaiban nyilvánul meg, gyakran pedig még a helyzet
orvoslása utáni vágyban is.
Hatások :
Az Igazság, amelyet a zsálya magába foglal, tisztít és erőt ad. Fokozza az Igazság és a
Tisztaság utáni vágyat.
5. Kőtörőfű – Saxifraga Granulata

A kőtörőfű a tavasz végén és kora nyáron bontja fehér, kékesfehér virágait.
Hatása testi szinten:
A legjobb minden olyannak a szétporlasztásához, ami leülepedett és minden olyannak a
feltöréséhez, ami kővel kapcsolatos.
Lelki jellemzői:
Kulcsállapot: Keménység
Konzervatív egyének, akik makacsul, hajthatatlanul, saját akaratuk végrehajtására vágynak.
Nehezen viselik a felsőbb hatalom ellenállását. Kitartóan ragaszkodnak saját nézeteikhez
abban a meggyőződésben, hogy tévedhetetlenek. Kemények saját magukkal, miként
környezetükkel szemben is.
Hatások:
A kőtörőfű segít megváltoztatni az élethez kialakított hozzáállásunkat és erőt ad az
alázat általi változásra. Feloldja még a sziklaszilárd nézetet is.
6. Rozmaring – Rozmarinus Officinalis
A rozmaring örökzöld, kékeslila színű virágot bontó, áthatóan illatozó, kisebb bokorszerű
növény.
Hatása testi szinten:
Testi szinten használva kitűnő eredményeket hoz más, hozzá társított növények hatásának az
elmélyítésében. Egyedül pedig kitűnően hat a vese és az idegek nyomására.
Lelki jellemzői:
Kulcsállapot: Tehetetlenség
A rozmaringemberek olyanok, akik bár tudatosítják azt, hogy mindig félnek, mégis
képtelenek tudatos változásokat végrehajtani. Tehetetlenek a jelentkező gondokkal szemben,
mert képtelenek gondjuk mélyére hatolni. Úgy érzik, nem tudják megoldani a létrejött
helyzetet.
Hatások:
A rozmaring képes nagyon mélyre, a gond lényegébe hatolni és azt a felszínre hozni. A
feszültséget éppen a dolgok megismerése által oldja fel.
7. Mezei zsurló – Equisetum Arvense
A mezei zsurló kedveli a nedves helyeket. Szárát júliustól októberig szedjük.
Hatása testi szinten:
A mezei zsurló ásványi anyagokkal látja el a testet. Köti a nehéz fémeket és ezért nagyon
hatásosan megtisztítja a szervezetet a mérgező anyagoktól. Rendkívül erőteljes hatása van a

vese területének a megtisztításában.
Lelki jellemzői:
Kulcsállapot: Kishitűség
A zsurlóember elégedetlen önmagával és kishitűségbe esik. Ez egy olyan állapot, amikor az
így elmélkedő ember, jóllehet nagy alkotó készséggel rendelkezik, mindig kételkedik önnön
magában, vagy abban, amit tesz. Az önelemzés az ilyen ember számára szenvedéssé válik,
mert nem talál saját magán semmi elfogadhatót.
Hatások:
A mezei zsurló lehetővé teszi, hogy az emberben felébredjen a jól elvégzett értelmes
munka érzése, valamint a vágy a belső változás után. Az ember megtanulja saját magát
jobban érteni és értékelni.
8. Kakukkfű – Thymus Serpyllum
A kakukkfű kisebb bokorszerű, kúszó szárú növény. Vörösbe hajló lila virágai júniusban és
júliusban pompásan illatoznak.
Hatása testi szinten:
Bár finom hatással rendelkezik, nagyon erős a tisztítás és serkentés területén. Ugyanúgy
közismert gyulladásgátló hatása is.
Lelki jellemzői:
Kulcsállapot: Konzervativizmus
Az ilyen ember igyekszik élete helyzeteit az egyszer már elsajátított módon megoldani. Nem
engedi, hogy érzései beleszóljanak döntéseibe. Sokszor követ el hibát és ilyenkor ideges és
ingerült lesz. Nyugtalanságát azonban magán kívülre irányítja.
Hatások:
Finoman bevilágítja a tudatot.
9. Közönséges párlófű – Agrinomia Eupatoria
A párlófű évelős növény, mely világos sárga virágait júniustól egészen augusztusig bontja.
Hatása testi szinten:
Ez a vérképzésre és a májzavarokra legerősebben ható gyógynövények egyike.
Lelki jellemzői:
Kulcsállapot: Egyenesség
Az ilyen emberek csak tengnek-lengnek egyik napról a másikra anélkül, hogy eszményeik

után vágynának. Mellékes dolgokkal foglalkoznak és szellemi felemelkedésüket mindig
elnapolják, mellékvágányra terelik. Ha választaniuk kell egy szellemi dolgokkal foglalkozó
könyv olvasása és vacsorafőzés között, az utóbbit fogják választani.
Hatások:
Biztonságot ad és egyenes utat mutat az élet értelmének a megismerésében. Bevilágítja a
szellem előtt az utat.
10. Orbáncfű - Hypericum Perforatum
Nagyon gazdagon, sárga, barna pontokkal tarkított virágot bontva nő a nap hevének kitett
réteken kezdve június végétől egész augusztuson át és gyakran még szeptemberben is.
Hatása testi szinten:
A gyógynövények között sok területen és sok minden tekintetében az orbáncfüvet tartják a
legáltalánosabbnak és leghatásosabbnak. Nagyon erős antibiotikum és gyulladásgátló hatása
van, de gyógyítja az ekcéma zömét, beleértve azok nehéz megnyilvánulásait is. Eltávolítja a
daganatokat, gyógyítja a tüdőt és oldja az emésztési gondokat.
Lelki jellemzői:
Kulcsállapot: Tisztítás
A helyzetek beidegződött megoldása, úgy ahogy az az emberi szabályok szerint szokványos,
az embert saját lelkiismeretével állítja szembe. Egy olyan ember állapota ez, aki nem tér le a
megadott útról, mert így érzi helyesnek. Ezért az ember használhatatlan szabályok és tételek
tömkelegével halmozza el saját magát, melyek gyakran nem állnak összhangban azzal, amit
érez.
Hatások:
Teret biztosít az embernek arra, hogy rálátása legyen másmilyen, mint berögződött
szokásokba és így változtatásokra ösztönzi.
11.Fagyöngy – Viscum Album
Mindig zöld, félig parazita növény és az erdei közösségeket támadja meg. Észrevétlen, zöld
színű virága van. A tartalmazó anyagok kimondottan e parazitáló növény házigazdájától
függnek.
Hatása testi szinten:
Hormonális szinten is működik, köti a nehéz fémeket és toxikus anyagokat. Szívnyugtatóként
érelmeszesedésnél, de vizeletelhajtóként is használható és csökkenti a vérnyomást.
Lelki jellemzői:
Kulcsállapot: Hajthatatlanság
A világ eseményeinek az örvénye mindegyikünktől megköveteli, hogy véleményt mondjon

vagy állást foglaljon. Ugyanígy a körülöttünk kialakult helyzetek is állandóan nagy
mennyiségű ingert közvetítenek felénk és arra kényszerítenek bennünket, hogy reagáljunk
rájuk. Ha a helyzetet azonban a valósággal ellentétben értékeljük és ragaszkodunk hozzá,
akkor hibát hibára halmozunk és letérünk a helyes útról. Ez még önmagában véve nem lenne
olyan borzasztó, de a fagyöngy típusú emberek a helytelen nézetnek is keményen érvényt
szereznek.
Hatások:
Képes oldani a keménységet és így nyit teret a hibák kijavítására.
12. Cickafark – Achillea Millefolium
A cickafark nagyon gyakori évelős súgárvirágú növény. Szürkésfehér virágai teljes vegetációs
ideje alatt szedhetőek.
Hatása testi szinten:
A cickafark is hormonális alapon működő növény. El tudja vérrel látni a test alsó részeiben
található szerveket. Rendkívül hatásos a rák megelőzésében és a metasztázisok kialakulási
folyamatában. Úgyszintén nagyon hatásosan tudja megállítani a vérzést. Serkenti az étvágyat
és mérsékelten csökkenti a vérnyomást is.
Lelki jellemzői:
Kulcsállapot: Nőiesség
A cickafark az anya állapota, aki nem akarja megengedni, hogy fia önállósuljon, saját élete
útját járja. Még akkor is, amikor partnert talál, igyekszik befolyásolni fia döntéseit. Nem tud
beletörődni, hogy fia többé már nem az övé. Ez az állapot a helytelenül megnyilvánuló
nőiesség állapota is lehet minden iránt, ami a férfival mint olyannal kapcsolatos. Mint amikor
a nő elhatározza, hogy férfiasan fog cselekedni. A világ manapság tele van olyan nőkkel, akik
megnyilvánulásukban inkább férfiak, mint nők. Legyen ez akár öltözködésben vagy
munkában, a mai nők igyekeznek helyettesíteni a férfiakat. Ezért elveszítik vonzerejük
legtisztább részét. Ha őszintén belegondolunk - vajon ébreszthet-e egy ilyen nő a férfiban
vágyat arra, hogy oltalmazza, védelmezze őt?
Hatások:
Megtisztítja és harmonikus egyensúlyba juttatja a nőiességet.
13. Kisvirágú füzike – Epilobium Parviflorum Scherb.
A kisvirágú füzike apró növésű, évelős növény. Sápadt, bíborvörös virágai júniustól
szeptemberig nyílnak.
Hatása testi szinten:
A kisvirágú füzike is egyike a hormonális szinten működő növényeknek. Nagy segítséget
nyújt az egész test energiaháztartásának a kiegyensúlyozásában és serkenti a kiválasztó
szervek működését. Joggal tartják férfinövénynek.

Lelki jellemzői:
Kulcsállapot: Férfiasság
A kisvirágú füzike olyan férfi állapotát tükrözi, aki gőgösen és durván viselkedik a nőkhöz.
Határozottan nem lehet róla elmondani, hogy a női báj védelmezője és olyan lovag lenne, aki
a női tisztaságot oltalmazná.
Hatások:
Harmonizálja az test energiaháztartását és könnyíti a test és a szellem tudatosítását.
14.Kankalin – Primula Veris
A kankalin a napsütötte és nedves domboldalak gyakori vendége, ahol kora tavasszal
gyönyörű sárga virágaival ékeskedik.
Hatása testi szinten:
A kankalin kitűnően hat az idegi eredetű ingerültségre és az álmatlanságra, tisztítja a tüdőt, jó
a reuma ellen és sikeresen használható lelki okokra visszavezethető fejfájásoknál.
Lelki jellemzői:
Kulcsállapot: Nyitottság
A kankalin népi neve péterkulcs. Neve világosan utal arra, amire adatott. A kankalin az olyan
ember állapota, aki vágyik arra, hogy életeszményeit összhangba tudja hozni a valósággal. A
kulcs, melyet a kankalin hordoz magában, megnyitja a kaput a kis és a nagyagy között. Teret
nyit a szellem előtt, hogy munkálkodjon.
Hatások:
Lazító, oldó, tisztító és simogató.
15.Tejoltó galaj – Galium Verum
A tejoltó galaj évelős növény, gyönyörű mézillata van és parányi citromsárga virágai júniustól
augusztusig gyűjthetőek.
Hatása testi szinten:
Mindenekelőtt a kiválasztó szervek működésére használatos és nagyon erős hatással bír, mint
reuma elleni gyógyszer. Ugyanúgy kitűnő hatása a szájüreg gyulladásai esetén is.
Lelki jellemzői:
Kulcsállapot: Kétségbeesettség
Ez egy olyan ember állapota, aki hosszú ideje ki van téve a szenvedésnek és aki állapotát úgy
érzékeli, mintha állandóan körbe forogna. A kétségbeesettség, amelyet az ilyen ember érez,
annyira szélsőséges, hogy az ilyen állapotban géphez hasonlóan mozog. Ez az állapot a

tűrőképesség határán található.
Hatások:
A tejoltó galaj képes oldani a kialakult feszültséget és teret biztosít az állapot
megoldására, mely előidézte a kétségbeesettséget.
16.Madárkeserűfű – Polygonum Aviculare
A madárkeserűfű egyéves növény, mely júniustól szeptemberig parányi rózsaszínbe hajló
virágokat bont.
Hatása testi szinten:
A madárkeserűfű rendkívül univerzális növény. Mindenekelőtt az egész szervezet tisztítására
használatos, kezdve a májon és a vesén át egészen a vérig. Szintén köztudomású hatása a tüdő
területén.
Lelki jellemzői:
Kulcsállapot: Lustaság
Ez egy olyan ember állapota, aki lusta egyedül döntéseket hozni. Ezért szeret autoritások
mögé bújni, akikre szeretné átvinni a felelősséget is, melyet saját magának kellene vállalnia.
Igyekszik a kollektívába rejtőzködni, mert lusta egyedül válaszokat találni, melyek az élet
megnyilvánulásaival állnak összeköttetésben. Inkább elfogadja a nézetet, melyet eléje raknak,
legyen szó akár szellemi, akár anyagi dolgokról.
Hatások:
Felébreszti az emberben a vágyat, hogy saját útját járja. Az ember így felfedezheti saját
személyiségét és erőt kölcsönöz neki ahhoz, hogy elvégezze a test számára sajátos
tisztitási folyamatot.
17.Fehér üröm – Artemisia Absinthium
A fehér üröm évelős növény, mely tájainkon általában gyakori és eléri az egy méter
magasságot is. Júniustól augusztusig apróka gömb alakú sárga színű virággal virágzik.
Hatása testi szinten:
Nagyon hatásosan ösztönzi az emésztést, jóllehet azt mondják róla „arzénikum”. Ezt a nézetet
nekünk is el kell fogadnunk, bár hatása messze túlmutat e néphagyományon, mert
felhasználása valóban széleskörű akár az emésztés akár a nőgyógyászat területén. A fehér
üröm kedvező hatással bír a sima izomzat összehúzódására.
Lelki jellemzői:
Kulcsállapot: Elkeseredettség
Ez egy olyan ember állapota, aki arra vágyik, hogy uralja környezetét. Ám a mód, melyet
ennek elérésére választ, ellenszenvet vált ki az emberekben. Ennek következtében az ilyen

ember sértve érzi magát és elkeseredik, amit látványos módon tudat széles környezetével. Az
ilyen emberek szomorúnak is tűnhetnek és gyakran sajnálatot ébresztenek, ám amikor egy
ilyen ember felé segítő kezünk kinyújtjuk, nagyon kemény visszautasításra találunk.
Hatások:
Az elkeseredettség olyan görcs, melyet éppen a fehér üröm tud könnyen oldani így
nyitva teret a dolgok helyrehozatalára.

18.Papsajt – Malva Neglecta
A papsajt is egyéves növény, igénytelen, észrevétlen kinézetű. Virágai júniusban és
augusztusban a fehértől egészen a lila színig virítanak.
Hatása testi szinten:
Segít a szöveteket megvédeni a károsodástól, serkenti a vér- és a pankreasz enzimek képzését,
ugyanakkor használatos a szájüregi vagy fekélyes betegségek esetén is.
Lelki jellemzői:
Kulcsállapot: Melankólia
A melankólia állapotát minden bizonnyal ismerik. Olyan személyekről lehet szó itt, akiket
semmi sem érdekel. Mintha kifogyott volna az üzemanyaguk. Ez az az állapot, amikor az
ember melankolikussá válik. Egyszerűen kifáradt és már nincs benne szikra, mely lángra
tudna lobbanni. Ezek olyan emberek, akiknek szükségük van az erősebbek védelmezésére.
Hatások:
Éppen ez az állapot az, amire a papsajt a leghatékonyabb, remekül védelmez és
ugyanakkor erőt ad.
19.Fekete bodza – Sambucus Nigra
A fekete bodzát bokorként vagy kisebb, néha néhány méter magas faként ismerjük. Májusban
és júniusban virágzik fehér illetve sárgás fehér színben. A bodzának a termése is használatos,
melynek kitűnő vérképző hatása van.
Hatása testi szinten:
Kiváló képességekkel rendelkezik a tisztítás, a nyálka eltávolítása, valamint a vérképzés terén.
Lelki jellemzői:
Kulcsállapot: Önalábecsülés
Ez az állapot nagyon kellemetlen az élet számára. Az ember, akit az ilyen állapot érint,

állandóan kétségek között van, még akkor is, ha erre semmi oka sincs. Alábecsüli magát úgy a
munkában, mint a kikapcsolódásban is. Ezért gyakran a szociális fóbia állapotába kerül.
Hatások:
Erőt ad a szellemnek arra, hogy tudatosítsa önmagát és saját útját járja, valamint arra
is, hogy ráébredjen saját egyediségére.
20.Feketeribizli – Ribes Nigrum
A feketeribizli bokrot lehetetlen bármi mással összekeverni, hiszen aromája azonnal
figyelmeztet ottlétére. Áprilistól májusig virágzik. Termése kellemes ízű és nagyon jó hatással
bír a vérképzésre.
Hatása testi szinten:
Kiváló a véredények nehézségei esetében, támogatja a szervezet ellenállóképességét és a
vérképzést.
Lelki jellemzői:
Kulcsállapot: Életképesség
Mindennapi és rendszeres munka nyílt elismerés nélkül. Ha az ember ezt a tényt elfogadja,
kiegyensúlyozott és a fekete ribizli típushoz tartozik. Ellenkező esetben képes sok hűhót
csapni a semmiért is. Rejtve él benne a vágy az olyan munka elismerésért is, mely általános,
vagy amely olyan tevékenységek közé tartozik, mint a kötelesség.
Hatások:
A feketeribizli értelmet ad a mindennapi munkának és egyúttal energiát is.
21.Százszorszép – Bellis Perennis
A százszorszép évelős növény, mely bárhol, voltaképpen mindenhol előfordul, ahol gyepes,
pázsitos helyek vannak. Tavasztól egészen őszig apró fehér virággal ékeskedik, melynek sárga
a közepe és a virág alja gyakran rózsaszínbe hajlik.
Hatása testi szinten:
Ismert gyulladás elleni hatása, de emellett kitűnő szere a kiköhögésnek és a gyógyulni be nem
akaró sebeknek, valamint ekcémáknak is.
Lelki jellemzői:
Kulcsállapot: Otthon
Bizonyára mindenki vágyik egy otthonra vagy legalább egy olyan ember után, akivel jól
érezné magát. Ez pont az az állapot, amikor a százszorszép használ. Ha a százszorszép ember
az elhagyatottság állapotába kerül, nagyon szenved. Az ilyen emberek vágya a szeretetre
nagyon erős és a mai világban nagyon szükséges.

Hatások:
A szeretet, melyet közvetít, önzetlen és tiszta.
22.Parlagi nefelejcs - Myosotis Arvensis
Szereti a nedves környezetet, de az utak mentén is tud nőni, és gyönyörű, finom kék színű
virágait májustól egészen őszig bontogatja.
Hatása testi szinten:
Nagyon jó a szemészetben a gyulladások kezelésében és a dolgok felderítésére.
Lelki jellemzői:
Kulcsállapot: Magányosság
Azok számára adatott, akik úgy érzik, hogy mások nem értik meg vágyaikat és ezért az élet
forgatagában egyedül érzik magukat. A nefelejcs az olyan ember állapota, ak jóllehet tele van
jószándékkal, de környezetük azt vele együtt nem tudja elfogadni. Egyedül áll az életben és
nincs senki, akinek adhatna szívéből.
Hatások:
Ismét egy olyan növény, mely gyengédséget és szeretetet adományoz.
23.Orvosi szemvidító – Euphrasia Rostkoviana
Egynyári növény, mely júliusban és augusztusban fehér virágokat bont. Virágai olykor
egészen a finom lila árnyalatába csapnak át és alakjukat tekintve az árvacsalán virágaira
hasonlítanak.
Hatása testi szinten:
Mint harmonizáló növény, jó hatással van a könnyebb gyulladások és az idegi alapú
ingerültségre. Legjobban azonban a szemészetben és a bőrbetegségek esetében használatos.
Lelki jellemzői:
Kulcsállapot: Fény
A szemvidítófűnek kiváltságos helyzete van a Morva Virágeszenciák között. Nem lehet
ugyanis egyáltalán semmilyen lelki állapothoz kapcsolni. Éspedig azért, mert voltaképpen
mindnyájunknak szükségünk van rá. A fényből, illetve az emberi lényeket beragyogó fényből,
a világon annyira kevés van, hogy feltétlenül szükséges azt pótolni.
Hatások:
A szemvidítófű úgy ragyogja be e világot, mint egy gyertya, mely világosságot gyújt a
sötétségben. Vágyat ébreszt a tisztaság, az igazság és a szeretet után.

24.Vadrózsa – Rosa Canina
Gyakran magas, gazdagon ágazó bokor, mely júniusban és júliusban gyönyörű rózsaszínű
virágokkal pompázik.
Hatása testi szinten:
Kitűnő gyógynövény az influenzásos állapotokra, amikor az embernek vitaminokra és
energiára van szüksége. De használata jó vízhajtásra is.
Lelki jellemzői:
Kulcsállapot: Energia
Ugyan kinek ne lenne mai világunkban szüksége energiára. Ez éppen az az állapot, amelyre a
vadrózsa rendeltetett. Az energiakészletek elfogyasztásakor nagyon gyakran lép fel olyan
állapot, amikor a vírusok megtámadják a szervezetet és úgynevezett influenza áll be. Minden
embernek van egy bizonyos energiakapacitása, mely, ha huzamosan túl van lépve, beáll a
vadrózsaállapot.
Hatások:
Energiafeltöltés.
25.

Pásztortáska - Capsella Burza-Pastoris

A pásztortáska nagyon elterjedt gyomnövény, mely az alföldektől kezdve egészen a hegyes
vidékekig nő és márciustól egészen novemberig apró fehér virágokat bont.
Hatása testi szinten:
Segít az agy vérellátásában és ezért az agyvérzés után keletkezett vérömlenyek
felszívódásában is és kitűnően hat az erekre. Ugyanúgy nem elhanyagolható hatása a húgyivar-rendszerre is.
Lelki jellemzői:
Kulcsállapot: Anyagiasság
Ez éppen az az állapot, mely megfelel használatának. Minden valószínűség szerint gyakran
lesz használva, mert világunkban egy nagyon gyakori jelenséget tükröz. A pásztortáska egy
olyan ember képét mutatja, aki figyelmét anyagi szükségleteire összpontosítja. Ez az állapot
egy olyan ember állapotának felel meg, aki benső életét az élvezetek szintjére korlátozta.
Hatások:
A pásztortáska korrigáló hatása egy további, talán utolsó lehetőség felajánlásában rejlik.
26.

Orvosi kálmos – Acorus Calamus

Az orvosi kálmos nedvességet kedvelő növény, patakok és halastavak partján nő, júniusban és
júliusban sárgászöld színű virággal virágzik. Vidékeinken azonban a mesterséges talajjavítás

miatt nagyon ritkává vált.
Hatása testi szinten:
Az orvosi kálmosnak nagyon erős tisztító hatása van, segít a sókat eltávolítani a testből, segít
a légzésben. Használata azonban sok más testi gond leküzdését is érinti, legyen az az
emésztéssel vagy a termékenységgel kapcsolatos gond.
Lelki jellemzői:
Kulcsállapot: Ideál
Az ideál az, ami sok embernek manapság hiányzik és ezért életüket a túlélésre, a napról napra
való létezés szintjére alacsonyították le. Ha az ember egy ilyen állapotba jut, képtelen
bármilyen olyan tevékenységre, mely magasztosabb ideálokat érintene. Életfilozófiájuk a
világ talmi csillogásáig jutott csak el és itt meg is merevedett, hiszen azt – teljesen jogtalanul a magát bölcsnek vélő ember alkotta.
Hatások:
Az orvosi kálmosnak olyan csodálatos a hatása, hogy a meghatottságtól az ember
lélegzete szinte elakad. Képessége magasabb ideált közvetíteni egészen egyedülálló.
27.

Vadgesztenye – Aesculus Hippocastanum

A vadgesztenye gyönyörű hatalmas fa, mely vidékeinken nagy számban nő, de napjainkban
sok betegség gyötri és pusztítja. Kora tavasszal áprilistól egészen májusig nagyon jellegzetes
illatú rózsaszínű virágokkal ékeskedik.
Hatása testi szinten:
A vadgesztenye a leghatásosabb növények egyike, mely rendkívül módon képes növelni a
vérellátás és az érrendszer átereszthetőségének a hatékonyságát. De további használata is
biztosított, mint például a vese területén kifejtett hormonális hatása és az ekcémák gyógyítása
is.
Lelki jellemzői:
Kulcsállapot: Kiegyensúlyozottság
A vadgesztenye sokunk számára nagyon szükséges, mert a dolgok érzelmi átélésében
kiegyensúlyozottságot teremt. Aktív állapotban a belső lelki ziláltság állapotába kerülünk,
amikor az ilyen állapottal kapcsolódó, a helyzetnek nem megfelelő megoldásokat választjuk.
A vadgesztenye olyan ember állapotát tükrözi, aki a kés élén jár.
Hatások:
A vadgesztenye döntőképességünk mérlegének
kiegyensúlyozottság állapotába billenti át.
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28.

Veronika – Veronica Officinalis

A veronika évelős növény és inkább szereti a napfénnyel borított helyeket, ahol gyönyörű
világoskék virágokat bont májustól egészen szeptemberig.
Hatása testi szinten:
Felszabadítja az utakat és átengedést biztosít az energiának, könnyíti a hatást más növények
számára. A veronika hatása mindenekelőtt az egész szervezetnek a kártékony anyagoktól való
megtisztításában rejlik.
Lelki jellemzői:
Kulcsállapot: Változás
A veronika olyan ember állapotát tükrözik, aki szüntelen egyetlen lezárt körben jár anélkül,
hogy lehetősége lenne saját erejéből elhagyni azt. A hibák állandó ismétlése az ilyen embert
egy olyan magatartáshoz vezeti, amikor saját magával harcol. Sarokba húzódik és várja az
újabb sorscsapást. Nincs azonban semmi, amit az ember ne maga a saját hozzáállásával
okozott volna. Mindig érvényes marad: „Amit vetsz, azt fogod learatni”.
Hatások:
A veronika feloldja eddigi felfogásunkat, lehetőséget ad arra, hogy a visszahatások
körforgását megváltoztassuk, és mindig a történések és a folyamatok szellemi lényegéhez
emelkedjünk fel.
29.

Jegenyefenyő – Abies Alba

A jegenyefenyő növése csodálatos, egyenesen a magasba tör s hazánk területén mindenfelé
nő. Jelenleg tanúi lehetünk a jegenyefenyő visszatérésének erdeinkbe. Jellegzetes
megkülönböztető jegye tűleveleinek és kérgének ezüstös szürkébe hajló színezete.
Hatása testi szinten:
Nagyon jól hat a gerinc, az ízületek és általában mindennemű fájdalom csillapításában. Kiváló
továbbá mint vízhajtó szer keményebb típusú kövek esetében is.
Lelki jellemzői:
Kulcsállapot: Hit
A kétkedés éppen az az állapot, melynek a jegenyefenyőtől van szüksége segítségre. Az ilyen
típusú emberek mindig mindenben kételkednek, amit kézzel nem tudnak megtapogatni és
gyakran még azon túl is. A bizonyítékok állandó megkövetelése olyan helyzetbe hozza őket,
hogy nem értik meg az élet valós értelmét és annak megnyilvánulásait. Ezért ingatagok
nézeteikben, álláspontjukat az adott körülményhez idomítják és szerintük változtatják.
Hatások:

A jegenyefenyő szilárd és egyenes növése világosan mutatja, hogy milyen az egyenes út
hatása és hová vezet az emberi lét értelmének a keresése. Ha ezt az állapotot az ember
eléri, szilárddá válik úgy hitében, mint életében is.
30.

Pongyola pitypang - Taraxacum Officinale

A pongyola pitypang évelős növény, mely tájaink teljes területén fellelhető és izzó sárga
virágait voltaképpen teljes vegetációs idejében bontja.
Hatása testi szinten:
A pongyola pitypang a májra és annak parenchym sejtjeire kifejtett hatása miatt a legerősebb
tisztító gyógyszernek tekinthető. Úgyszintén kiváló vízelhajtó hatása van. Feldolgozása
széleskörű, kezdve a mézzel egészen a leveleiből készített salátáig. Hormonális hatása van a
hasnyálmirigyre.
Lelki jellemzői:
Kulcsállapot: Az élvezetek hajszolása
Az élvezetek mindenféle típusánál használ. Az ilyen emberek általában önzőek, életöröm
nélkül élnek. Nem képesek arra, hogy önzetlenül szeressenek, kedvelik az édes ízt. A saját
szükségleteinek a kielégítése az ilyen ember számára létszükséglet. Minden más nem fontos
és másodrendű. Ha az ilyen embertől azt fogják akarni, hogy feleslegét másokkal ossza meg,
azt fogja mondani, hogy neki magának sincs elég, ő is nélkülözik jóllehet a mód, ahogyan él a
jólétről tanúskodik.
Hatások:
A pongyola pitypang képes felébreszteni az emberben a mások megajándékozása utáni
vágyat és éppen ez az előny, melyre sokaknak szüksége van.
31.

Szúrós gyöngyajak – Leonorus Cardiaca

A szúrós gyöngyajak évelős növény, mely egy méternél magasabbra is megnő és
fáradtrózsaszínű virágait júniustól szeptemberig bontja.
Hatása testi szinten:
A szúrós gyöngyajak a vérnyomás és a tachykardia kiegyenlítésére használatos legjobb
gyógynövény, serkenti és harmonizálja a szívműködést. További használata azonban
sokoldalú.
Lelki jellemzői:
Kulcsállapot: Alibizmus
Ez egy nagyon gyakori állapot, amikor az ember nem tisztességes, sem saját magával, sem
pedig környezetével, amikor a „de hát ez nekünk megfelel” kerekedik felül. Ez az az állapot,
mely annyira ismeretes előttünk. Képességünk igazolni saját hiányainkat csodálatraméltó.
Ennek ellenére képességünk elítélni valakit úgyszintén. Ne csodálkozzunk tehát, ha

szellemünk nem ért egyet és óva int bennünket.
Hatások:
Éppen a szív tisztaságából fakadó szeretet kivétel nélküli és örömteli adásának a
képessége az az állapot, melyet a szúrós gyöngyajak képvisel.
32.

Közönséges boróka – Juniperus Communis

A borókabokor eléri az egy méter magasságot is és mindenekelőtt a Beskydy hegységben a
szlovák-morva határköz területén nő.
Hatása testi szinten:
Kitűnő a vese stresszhatások alatt fellépő elégtelenségeinél, rossz működésénél De ismeretes
hatása ízület- és gerincfájdalmak esetében is.
Lelki jellemzői:
Kulcsállapot: Pánik
A közönséges boróka egy egészen különleges állapotot mutat. Ilyen mindenekelőtt a
rendkívüli leterheltség és a sokkos állapotok. Elsősorban a lelkiállapot kiváltotta feltételes
reakciókról van szó. Ez az az állapot, amikor az ember olyan nyomásnak van kitéve, amelyet
saját akaratából a megfelelő módon nem képes elfogadni és feldolgozni. Ez pánikot kelt
benne, mert a történteket képtelen képtelen úgy elfogadni, hogy azok Isten Törvényeinek a
megnyilvánulásai.
Hatások:
Feloldja a pánikszerű félelmet és a vele kapcsolatos megnyilvánulásokat.
33.

Hegyi árnika – Arnica Montana

A hegyi árnika évelős növény, mely a nyár elején mindenekelőtt hegyi réteken terem és ott a
sárgától kezdve egészen a narancssárga színbe hajló virágaival ékeskedik. Mivel ritkán fordul
elő, hazánkban védett.
Hatása testi szinten:
Mindenekelőtt különböző fájdalmak esetén hatásos, de legfőképpen az emésztés területén.
Használata gyakran ajánlott szívbetegségeknél is. Nem elhanyagolható sebgyógyító hatása
sem.
Lelki jellemzői:
Kulcsállapot: Túlzott érzékenység
A hegyi árnika tipusú emberek szenvedő emberek, jóllehet erre a legkisebb okuk sincs. A
gyakori panaszkodás a sorsra általános megnyilvánulásuk. Mindig van mire panaszkodni. Az
öröm megnyilvánulásainak a felfedezése az ilyen emberekben a csoda kategóriájába tartozik.

Hatások:
Gyógyítja a szíven ejtett nyitott sebet, mely álladóan vérzik és fáj.
34.

Közönséges gyújtoványfű – Linaria Vulgatis

A közönséges gyújtoványfű évelős növény, mely fél méter magasságot ér el és sárgásnarancsszínű virágai vannak. Virágai gazdag és kecses fürtöt alkotnak. Júniustól egészen
augusztusig szedjük.
Hatása testi szinten:
Rendkívül erőteljesen hat mint görcsoldó bármilyen görcsös típusú hasi fájdalmaknál. Tisztító
képességei inkább a spektrum erősebb oldalán találhatóak, de ugyanakkor finom, gyengéd és
kímélő hatásúak.
Lelki jellemzői:
Kulcsállapot: Harmonizáció
A Morva Virágeszenciák között ez az a növény, mely az egyes növények hatását harmóniával
teli együttes összhatásba fonja. Ez mindenekelőtt a motiváló és a tisztító hatású növényekre
érvényes. Önmaga egyedül azonban szívósságot és kitartást ad az előrehaladásban a Fény felé
vezető úton.
Hatások:
Mint a tartófal a házat, úgy megtámogatja az elcsigázottakat, kifáradottakat a nem
könnyű úton való haladásban.
35.

Sarkantyúvirág – Tropaeolum Majus

A sarkantyúvirág egyéves növény. Virágai nagyon érdekesek. A nyár vége felé virít és
kitartóan virágzik egészen késő őszig. Nálunk főleg, mint dísznövénnyel találkozunk vele a
kertekben. Kitűnő íze miatt zöldségként is használatos a konyhában.
Hatása testi szinten:
Legjobb hatása a vírusok és baktériumok elleni harc területén van. Használata sokoldalú,
mindenekelőtt a vírusos típusú tüdőbetegségek elleni harcban.
Lelki jellemzői:
Kulcsállapot: Éberség
A sarkantyúvirág-emberek olyanok, akik meg vannak elégedve saját magukkal és nincs
bennük vágy saját maguk tökéletesítése iránt. Az apátia, mellyel a körülöttük zajló
események, folyamatok iránt viseltetnek, szinte meghökkentő.
Hatások:

Megbontja a látszólagos nyugalom héját és lehetőséget ad a szellemi ébredésre.
36.

Csarab – Calluna Vulgaris

A csarab örökzöld kis bokor, mely mindenekelőtt tiszta környezetben nő. Júliustól
szeptemberig virít a fáradtrózsaszíntől egészen a liláig terjedő színskálában.
Hatása testi szinten:
A csarabnak kitűnő hatása van a húgyutakra és használatos fertőtlenítő, tisztító szerként is.
Használata azonban általános.
Lelki jellemzői:
Kulcsállapot: Bőbeszédűség
A csarab olyan emberekhez szól, akik képesek bárkivel, bármiről beszélni. Igyekeznek
minden áron az érdeklődés középpontjába kerülni, még a féligazságok, az Igazság
módosításának az árán is.
Hatások:
A csarab a saját fontosságunk határának a háttérbeszorítására és a beszéd készségének,
mint ajándéknak a helyes használatára tanít.
A növények és hatásuk szerinti számozás - kulcsismertetőjük
1. Körömvirág – Calendula Oficinalis
2. Mezei katáng – Cichorium Intybus
3. Citromfű - Melissa Officinalis
4. Orvosi zsálya - Salvia Officinalis
5. Kőtörőfű – Saxifraga Granulata
6. Rozmaring – Rosmarinus Officinalis
7. Mezei zsurló – Equisetum Arvense
8. Kakukkfű – Thymus Serpyllum
9. Közönséges párlófű – Agrinomia Eupatoria
10. Orbáncfű - Hypericum Perforatum
11. Fagyöngy – Viscun Album
12. Cickafark – Achillea Millefolium
13.Kisvirágú füzike – Epilobium Parviflorum Scherb.
14. Kankalin – Primula Veris
15. Tejoltó galaj – Galium Verum
16. Madárkeserűfű – Polygonum Aviculare
17. Fehér üröm – Artemisia Absinthium
18. Papsajt – Malva Neglecta
19. Fekete bodza – Sambucus Nigra
20. Feketeribizli – Ribes Nigrum
21. Százszorszép – Bellis Perennis
22. Parlagi nefelejcs - Myosotis Arvensis

Pesszimizmus
Türelmetlenség
Felindultság
Álnokság
Keménység
Tehetetlenség
Kishitűség
Konzervativizmus
Egyenesség
Tisztitás
Hajthatatlanság
Nőiesség
Férfiasság
Nyitottság
Kétségbeesettség
Lustaság
Elkeseredettség
Melankólia
Önalábecsülés
Életképesség
Otthon
Magányosság

23. Orvosi szemvidító – Euphrasia Rostkoviana
24. Vadrózsa – Rosa Canina
25. Pásztortáska - Capsella Burza-Pastoris
26. Orvosi kálmos – Acorus Calamus
27. Vadgesztenye – Aesculus Hippocastanum
28. Veronika – Veronica Officinalis
29. Jegenyefenyő – Abies Alba
30. Pongyola pitypang - Taraxacum Officinale
31. Szúrós gyöngyajak – Leonorus Cardiaca
32. Közönséges boróka – Juniperus Communis
33. Hegyi árnika – Arnica Montana
34. Közönséges gyújtoványfű – Linaria Vulgatis
35.Sarkantyúvirág – Tropaeolum Majus
36. Csarab – Calluna Vulgaris
37. Elsősegély

Fény
Energia
Anyagiasság
Ideál
Kiegyensúlyozottság
Változás
Hit
Élvezetkeresés
Alibizmus
Pánik
Túlzott érzékenység
Harmonizáció
Éberség
Bőbeszédűség
Lelki sokkos állapotok
vagy életveszélyes esetek
kezelése

A növények hatásterületei az általuk kisugárzott színskála szerinti felállításban
A színek nagyon hozzávetőlegesek, mert igazi fényüket és valódi színezetüket a durvaanyagú
világban lehetetlen kifejezni és bemutatni.
Elsősegély
Kankalin – Primula Veris
Madárkeserűfű – Polygonum Aviculare
Pásztortáska - Capsella Burza-Pastoris
Vadgesztenye – Aesculus Hippocastanum
Veronika – Veronica Officinalis
Jegenyefenyő – Abies Alba
Szúrós gyöngyajak – Leonorus Cardiaca
Csarab – Calluna Vulgaris

Nyitottság
Lustaság
Anyagiasság
Kiegyensúlyozottság
Változás
Hit
Alibizmus
Bőbeszédűség

Az Elsősegély cseppek a virágok olyan speciális összetételét kínálják, mely mindenütt
használható, ahol lelki megrázkódtatás vagy az életet veszélyeztető helyzet áll fenn. Az
állapotokat, ahol ez a segély használható, nem lehet pontosan meghatározni, hiszen minden
ember más, éppen ezért a cseppek használata egyedi és mindenkor az adott ember
érzékenységétől függ.
Ajánlott használat
Csepegtessünk nyelvünk alá 4 cseppet 4-szer naponta
A Morva Virágeszenciák mindkenekelőtt olyan terapeuták számára készül, akik úgy

döntöttek, hogy szeretnének kezük ügyében egy átfogó és viriálható rendszerű segédeszközt
tartani, melyet fel lehet akármilyen állapotra használni. Az adott eszenciákból úgynevezett
„használati cseppeket” keverünk mégpedig önállóan az adott páciensre szabva.
Tapasztalataink szerint a cseppeket nagyon gyakran használják kineziológiával vagy
homeopátiával foglalkozó terapeuták, akik már tapasztalták hatásukat. Az egyes
virágeszenciák adagolását szintén nem lehet pontosan meghatározni, mert az is az adott
páciens szükségleteihez kell igazodjék.
Gyakran előfordul, hogy a használati cseppekhez még Elsősegély Cseppeket is adagolnak. Ez
nem azért történik, hogy ezek bármit is helyettesítsenek, hanem azért, hogy az adott
esszenciák hatását még hatványozzák. Ebben rejlik a Morva Virágesszenciák rendkívülisége.
Hatásaikat kölcsönösen lehet ötvözni, harmonizálni és szükség szerit növelni.
Más, nem Morva Virágeszenciák, vagy készítmények esetében a terapeuta arra kényszerül,
hogy egy konkrét szert, a megfelelőt válassza anélkül, hogy lehetősége lenne a korrekcióra.
Ez nem érvényes a Morva Virágesszenciákra. Ténylegesen és valóban is képesek bárkinek
segíteni. Hatásuk egyszerű.
A lélek minden állapota döntő hatással van a test fizikai állapotára. Ezért lelki szinten javítják
az állapotot, de úgy, hogy az embert a harmónia állapotába állítják vissza és ez gátolja azt,
hogy a lelki megrázkódtatások áthatoljanak a fizikai szintre. Ez a már folyamatban lévő
fizikai betegségre is vonatkozik. Az ok eltávolításával megtörténik a következménynek is a
lezajlása és eltűnése.
Az virágeszenciákat 50 ml-es flakonokba csepegtetjük, s hozzájuk vagy gyógyvizű forrásból
töltünk tiszta vizet vagy jó minőségű ásványvizet. Majd ehhez a keverékhez végezetül hat
csepp Starorežná Prostějov márkájú brandyt adagolunk. Ez az egyedüli megengedett
konzerválási eljárás.
Késztsünk Elsősegély használati cseppeket egy 25 ml-es flakonba az alábbi módon:
csepegtessünk 7 cseppet az eszenciából tiszta, energetikailag módosított forrásvízbe, majd
konzerváljuk az így nyert oldatot 6 csepp Starorežná Prostějov márkájú brandyvel.
A Morva Virágeszenciák kétféle kiszerelésben készülnek:
Kis csomag: mindegyik virágeszencia 10 ml-s flakonban van, összesen 36 virágeszencia és
egy Elsősegélyeszencia. Az egész együttes tartalma 370 ml.
Nagy csomag: mindegyik virágeszencia 20 ml-s flakonban van, összesen 36 virágeszencia és
egy Elsősegélyeszencia. Az egész együttes tartalma 740 ml.
Gyártó és forgalmazó:
MORAVSKÉ KVĚTY s.r.o. (Kft.), 798 41 Kostelec na Hané,
Libušinka 392, Cseh Köztársaság
Ügyvezető: Jaroslava Hruzíková, tel: 558 431 681, mobil: 736415748
Email: jhruzikova@seznam.cz
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