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BRZOZA

Liczba drzewa panuj¹cego
100

Znaczenie
Wewnêtrzne, odradzaj¹ce siê ponownie m³ode ¿ycie

Mitologia
Saga

Nazwa botaniczna
Betula pendula

Rodzina
Rodzina brzozowatych (Betulaceae)

Pora kwitnienia
Kwiecieñ–maj

Wystêpowanie
W ca³ej Europie

Wygl¹d
Brzoza bia³a osi¹ga wysokoœæ 20 do 25 metrów. Jej rzadka

korona ma zwisaj¹ce ga³êzie. Wraz z wiekiem jej g³adk¹, bia³¹ ko-

ronê pokrywaj¹ ciemne, poziomo popêkane miejsca i naciête

pionowe rysy na korze. Liœcie zmieniaj¹ce siê co roku s¹ jajowato-

trójk¹tne i na brzegach maj¹ podwójne naciêcia. Brzoza bia³a

osi¹ga wiek 100 do 150 lat.

Ludowe przekazy
Brzoza jako drzewo majowe jest drzewem ¿ycia i „drzewem

kosmiczym” odradzaj¹cej siê przyrody. Drzewo majowe ustawione

dla „ukochanej” to oœwiadczyny, które wyra¿aj¹ pragnienie po³¹-
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czenia siê i potomstwa. Uderzanie œwie¿¹ ga³¹zk¹ brzozy o udo

powinno pobudziæ energie seksualne. Ten zwyczaj „dodawania

pieprzyku” m³odym pannom za pomoc¹ ¿yciowej rózgi by³ kiedyœ

szeroko rozpowszechniony podczas œwi¹t majowych.

Dzia³anie uzdrawiaj¹ce
Promieniowanie brzozy wprawia pole energetyczne cz³owieka

ponownie w ruch, dzia³a orzeŸwiaj¹co, usuwa apatiê, niepokój,

depresje i uspokaja nerwy. Energia uzdrawiaj¹ca brzozy otwiera

duszê na inspiracje, usuwa blokady duszy i cia³a, pobudza prze-

mianê materii, ³agodzi i leczy choroby skóry, a dziêki masa¿om

równie¿ artretyzm, podagrê, reumatyzm. Dziêki namagnetyzowa-

nej wodzie dzia³a reguluj¹co na gospodarkê p³ynów organicznych,

pobudza pêcherz, nerki i funkcje skóry, wp³ywa korzystnie na

wysoki poziom cholesterolu, jak równie¿ na nadwagê. Hildegard

von Bingen (1098–1179), kompozytorka i autorka licznych utwo-

rów religijnych, okreœla brzozê mianem „szczêœcia”.

Przyjmowanie energii
uzdrawiaj¹cych

Zajmowanie odpowiedniego

miejsca; æwiczenia w aurze drze-

wa; rêkoma z cia³a eterycznego

drzewa; za pomoc¹ medytacyj-

nego po³¹czenia z przyjacielem

– drzewem.

Przekazywanie energii
uzdrawiaj¹cych

Przesuwanie r¹k przez cia³o ete-

ryczne; za pomoc¹ namagnetyzo-

wanych noœników; k¹piele w na-

magnetyzowanej wodzie; picie

namagnetyzowanej wody mineral-

nej; masa¿e lecznicze.
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WIERZBA

Liczba drzewa panuj¹cego
9

Znaczenie
Wy¿sza wiedza o ¿yciu i œmierci

Mitologia
Idun

Nazwa botaniczna
Salix alba

Rodzina
Rodzina wierzbowatych (Salicaceae)

Pora kwitnienia
Kwiecieñ–maj

Wystêpowanie
W ca³ej Europie

Wygl¹d
Doros³a wierzba bia³a (pospolita) osi¹ga wysokoœæ 25 do

30 metrów, a kora na pniu o ponad metrowej gruboœci mo¿e wy-

kazywaæ siateczkowe rysy. Zmieniaj¹ce siê co roku liœcie s¹ lance-

towate, o g³adko pi³kowanym brzegu. Na spodniej stronie maj¹

jedwabiœcie posrebrzane ow³osienie. Pokrój drzewa ma formê ku-

list¹ lub owaln¹. Wierzby g³owiaste rosn¹ce przy zalewiskach s¹

najczêœciej spotykan¹ odmian¹ wierzb bia³ych. Wierzba bia³a ¿yje

ponad 100 lat.

Ludowe przekazy
Ju¿ od dawnych czasów witka znajduje zastosowanie jako ma-

giczna ga³¹zka. Potrójnie skrêcona pêtla z witki, zwana „wyd”, by³a



1276. Specyficzne energie poszczególnych drzew

w dawnych czasach zawieszana na szyi skazañca. Wierzba jako

sêdzia stoi pomiêdzy ziemi¹ a œwiatem podziemnym. W wierze-

niach ludnoœci wiejskiej jest równie¿ drzewem czarownic i upio-

rów, czêsto tak¿e miejscem pobytu koboldów, elfów i wró¿ek.

Dzia³anie uzdrawiaj¹ce
Z wierzby wyp³ywa melancholia, która przechodzi na wra¿li-

wych ludzi i przypomina im o koñcu ziemskiego ¿ycia. Dziêki temu

wzmacnia odpowiedzialnoœæ za siebie i etykê. Dzia³a uspokajaj¹co

na wszystkich, którzy s¹ oziêbli, przepe³nieni nienawiœci¹, nieza-

dowoleni, zgorzkniali i rozczarowani. Przy stabilnym charakterze

pobudza zdolnoœæ do jasnos³yszenia i jasnowidzenia. K¹piele i pi-

cie wody namagnetyzowanej energiami wierzby pomocne s¹ przy

gor¹czce, atonii pêcherza, czerwonce, chorobach ¿o³¹dka i jelit,

krwawieniach, dolegliwoœciach menstruacyjnych, k³opotach z ocza-

mi. Picie namagnetyzowanej wody mineralnej t³umi poza tym po-

ci¹g p³ciowy. P³ukanie namagnetyzowan¹ wod¹ ³agodzi zapalenie

gard³a i migda³ów, jak równie¿ krwawienie dzi¹se³. Przekazywanie

promieniowania za pomoc¹ palców lub trzymanej w namagnety-

zowanych d³oniach witki wspiera proces leczenia ran i wrzodów.

Przyjmowanie energii
uzdrawiaj¹cych

Wszystkie opisane metody

Przekazywanie energii
uzdrawiaj¹cych

Wszystkie opisane metody oprócz

masa¿y.
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BUK

Liczba drzewa panuj¹cego
8

Znaczenie
Magicznie p³odz¹cy nosiciel ¿ycia

Mitologia
Frika

Nazwa botaniczna
Fagus silvatica

Rodzina
Rodzina bukowatych (Fagaceae)

Pora kwitnienia
Kwiecieñ–maj

Wystêpowanie
W ca³ej Europie

Wygl¹d
Buk osi¹ga do 40 metrów wysokoœci. Pieñ rozwidlony wide³ko-

wato ma wysoko osadzon¹ koronê i g³adk¹ srebrzystoszar¹ korê.

Zmieniaj¹ce siê co roku liœcie s¹ pod spodem jaœniejsze, maj¹

formê jajowat¹ i pofa³dowany brzeg. Pokrój drzewa równie¿ ma

pe³n¹ formê jajowat¹. Buk mo¿e ¿yæ 100 do 200 lat.

Ludowe przekazy
W buku dzia³aj¹ magiczne si³y p³odz¹ce. W ¿ywym drewnie buka

dawne doradczynie uzdrawiania – Hagedisy – wyciê³y runy Azów,

które uwalniaj¹ od chorób. W roz³upanych patykach bukowych

(patyk = ustawiczne p³odzenie) wycina³y œwiête runy, które s³u¿y-
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³y pytaniom o przeznaczenie. O opiekunkach run, nornach, cór-

kach Matki Ziemi, mówiono w Eddzie: „Urd nazywano jedn¹, inn¹

Werdandi – one r¹ba³y drewno na szczapy; Skuld nazywa³a siê

trzecia; kierowa³y losem, ¿yciem ludzkim, przeznaczeniem mê¿-

czyzn”.

Dzia³anie uzdrawiaj¹ce
Buk jest silnym „po¿eraczem” energii i dobrowolnie nie oddaje

swojej energii, gdy przy nim staniemy. Ale przejmuje na siebie

choroby, przede wszystkim bóle g³owy i migreny. K¹piele w nama-

gnetyzowanej wodzie dzia³aj¹ ³agodz¹co w chorobach o ostrym

przebiegu, st³uczeniach, zapaleniach, obrzmieniach. Pole jego ener-

gii oczyszcza chaotyczne myœli, wspiera duchow¹ twórczoœæ, pra-

cê umys³ow¹. Przyczynia siê do zrozumienia, wspó³czucia, ochoty

do ¿ycia i pozytywnego nastawienia do ¿ycia. Namagnetyzowana

woda do picia ma korzystny wp³yw na w¹trobê, ¿ó³æ i jasnoœæ

umys³u. Pragnienia na³adowane energi¹ buka realizuj¹ siê czêsto

bardzo szybko.

Przyjmowanie energii
uzdrawiaj¹cych

Æwiczenia w aurze drzewa; rêko-

ma z cia³a eterycznego drzewa; przez

medytacyjne po³¹czenie z przyja-

cielem – drzewem; ustawienie siê,

ale tylko sposobem opisanym na

stronie 72.

Przekazywanie energii
uzdrawiaj¹cych

Przesuwanie r¹k po ciele eterycz-

nym; za pomoc¹ namagnetyzowanych

noœników; k¹piele z dodatkiem nama-

gnetyzowanej wody; picie namagne-

tyzowanej wody.
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SOSNA

Liczba drzewa panuj¹cego
7

Znaczenie
Wzniecanie ognia

Mitologia
Sigun

Nazwa botaniczna
Pinus silvestris

Rodzina
Rodzina sosnowatych (Pinaceae)

Pora kwitnienia
Maj (po raz pierwszy w wieku 30 lat)

Wystêpowanie
W ca³ej Europie

Wygl¹d
Ga³êzie siêgaj¹cego do 40 metrów wysokoœci drzewa rosn¹ na

wielu poziomach. Pieñ osi¹gaj¹cy gruboœæ do 1 metra rozga³êzia

siê i tworzy kulist¹ koronê przypominaj¹c¹ parasol. Pokrój

drzewa przybiera kszta³t od owalnego a¿ po trójk¹tny. £uskowata

kora jest w wy¿szych partiach pomarañczowobr¹zowa i przecho-

dzi ku do³owi w popêkan¹, czarniaw¹ korê blaszkowat¹. Cienkie,

d³ugie ig³y osadzone s¹ po dwie na pêdach skróconych; s¹ sza-

rozielone i najczêœciej wygiête. Sosna mo¿e osi¹gn¹æ wiek 100

do 200 lat.
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Ludowe przekazy
Sosna symbolizuje wzniecanie ognia, urzeczywistnienie celu

w dzia³aniu. Jest drzewem ognia, drzewem–pochodni¹. Wióra-

mi z drewna sosnowego i ga³êziami oœwietlano zamki i wêdzarnie

w zagrodach ch³opskich.

Dzia³anie uzdrawiaj¹ce
Emanacja sosny jest dobroczynna, wzmacnia p³uca i mo¿e

wspieraæ cechê dobroci. Sosna nale¿y do drzew ognia i umacnia

– podobnie jak wiele innych drzew iglastych – ognistoelektryczn¹

cz¹stkê energii ¿yciowej u wszystkich ludzi, którzy pozbawieni s¹

chêci dzia³ania i radoœci ¿ycia. Przywraca duszy œwiat³o i radoœæ

¿ycia, rozpêdza smutek i przygnêbienie, uwalnia od Ÿle wp³ywaj¹-

cych na psychikê zarzutów stawianych samemu sobie. Pokrzepia-

j¹c¹ serce energi¹ uzdrawiaj¹c¹ uwalnia od trosk (blokad, poczu-

cia winy, niemo¿noœci przebaczenia/zapomnienia). Byæ mo¿e

dlatego Hildegard von Bingen nada³a soœnie okreœlenie „smutek”.

Magnetoteraupetyczne k¹piele, namagnetyzowana woda do picia

i przesuwanie r¹k po ciele eterycznym daj¹ poza tym dobre efekty

uzdrawiaj¹ce przy przeziêbieniach,

chronicznym kaszlu, astmie i nie¿ycie

oskrzeli.

Przyjmowanie energii uzdrawiaj¹cych
Ustawienie siê pod drzewem jest nie-

skuteczne i op³aca siê tylko wtedy, gdy

przeprowadzony „test zwi¹zków” jest po-

zytywny. Skuteczne: æwiczenia w aurze

drzewa; rêkoma z cia³a eterycznego drze-

wa; poprzez medytacyjne po³¹czenie siê

z przyjacielem – drzewem.

Przekazywanie energii uzdrawiaj¹cych
Przesuwanie d³oni po ciele eterycz-

nym; przez namagnetyzowane noœniki;

k¹piele z dodatkiem namagnetyzowanej

wody; picie namagnetyzowanej wody mi-

neralnej.
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JODŁA

Liczba drzewa panuj¹cego
6

Znaczenie
Dawca ¿ycia, pêd do ¿ycia, wola ¿ycia

Mitologia
Nanna

Nazwa botaniczna
Abies alba

Rodzina
Rodzina sosnowatych (Pinaceae)

Pora kwitnienia
Maj–czerwiec

Wystêpowanie
Europa œrodkowa

Wygl¹d
Jod³a pospolita na przestrzeni 100 lat osi¹ga w drzewostanach

wysokoœæ 60 metrów. Kora pnia dojrza³ego drzewa jest g³adka

i srebrnoszara. Pokrój drzewa ma koronê sto¿kowat¹, która ku

do³owi przechodzi w owaln¹. Jod³a pospolita mo¿e osi¹gn¹æ wiek

500 do 600 lat.

Ludowe przekazy
Jod³a jest drzewem odrodzenia, choink¹, drzewkiem bo¿onaro-

dzeniowym, które koñczy stary rok i obwieszcza wskrzeszenie œwia-

t³a z ciemnoœci nocy. Dawne obchody przesilenia zimowego ³¹czy-
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³y siê z urodzajem nowego roku. Wskazuj¹ na to pierniki, pieczy-

wo w kszta³cie ró¿nych figur, cz³owieczek z bia³ej m¹ki, rogaliki,

ciasteczka korzenne o ró¿nym kszta³cie, ale tak¿e owoce, jab³ka

i orzechy.

Dzia³anie uzdrawiaj¹ce
Jod³a wspiera odrodzenie, ci¹g³¹ odnowê cielesn¹ i duchow¹.

Wzmacnia równie¿ intuicjê cz³owieka. Jej si³a promieniowania

dzia³a odœwie¿aj¹co, leczy choroby p³uc, zwyrodnienia œluzowe

dróg oddechowych, nie¿yt oskrzeli, przyspiesza gojenie siê ran.

Pomaga tak¿e przy ró¿nego typu bólach g³owy i dolegliwoœciach

serca. Subtelna emanacja jod³y dzia³a uspokajaj¹co i wzmacnia-

j¹co na ca³y system nerwowy. Jej magiczne moce chroni¹ przed

nieszczêœciem. Hildegard von Bingen wiedzia³a, ¿e „duchy niena-

widz¹ drewna jod³owego i unikaj¹ miejsc, w których takowe siê

znajduje”. Wêdzenie przy u¿yciu igie³ jod³y oczyszcza atmosferê.

Przyjmowanie energii uzdrawiaj¹cych
Inhalacja aromatycznych olejków jod³owych; æwiczenia w aurze

drzewa; rêkoma z cia³a eterycznego drzewa; po³¹czenie medyta-

cyjne; ustawianie siê tylko przy pozytywnym „teœcie zwi¹zków”!

Przekazywanie energii
uzdrawiaj¹cych

Przesuwanie r¹k po ciele eterycz-

nym; poprzez namagnetyzowane

noœniki; k¹piele z dodatkiem namag-

netyzowanej wody; picie namagnety-

zowanej wody mineralnej; masa¿e

lecznicze.


