LÉČENÍ SE STROMY aneb
který strom právě potřebuješ?
Nejznámější stromy a co ti můžou dát
Stromy jsou odjakživa přátelé lidí, ať to lidé tak vnímají či ne. Jsou našimi pomocníky,
přáteli, průvodci, a někdy i rádci.
Skoro každý už slyšel o tom, že někteří lidé objímají stromy, chodí se k nim
zharmonizovat, posílit. At už mezi ně patříš nebo ne, chtěla bych ti povyprávět něco o
vlastnostech a charakteru jednotlivých známých druhů a s čím ti mohou pomoci.
Avšak není nad to, udělat vlastní zkušenost. Vybízím tě tedy – zkus to! Nebudeš
litovat . Jediné, co se těm méně vnímavým může stát, je, že nepocítí nic. Ale
myslím si, že to budou spíš výjimky.
Návod: Běž k vybranému stromu, pozdrav ho, a pokud od něj něco chceš, řekni mu
to, v duchu. Pak ho můžeš obejmout, položit na něj ruku, sednout si k němu, nebo se
o něj opři zády. Až budeš odcházet, poděkuj...

Začneme teda dvěma vodními stromy: VRBA a OLŠE. Obě rostou
rády u vody, ale každá s tou vodou zachází jinak.
VRBA se plně oddala vodnímu elementu, je sama stromovou fontánou, což je
nejlépe vidět u
smuteční vrby. Je
škoda, že se jmenuje
smuteční, protože její
koruna tvoří nádherný
přírodní chrám, a
člověku je pod ní
dobře. I děti si pod
ochranou jejích větví
rády hrají, a naše
fenka, ta se vždy
procházela pod
větvemi, splývajícími
skoro až na zem, a
nechala se při tom
těmi větvemi hladit po
zádech. Vypadala,
jako když je v sedmém nebi .
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Voda, element vody, odpovídá duši člověka. Vrba (tradičně se lidé chodí k vrbě
vypovídat) působí očistně na emoční zranění a duševní bolesti, uvolňuje tato
negativa z fyzického těla, takže se možná rozpláčeš, možná ne, ale vrba ti pomůže
uvolnit a očistit se, zahojit.

OLŠE – ta roste také u vody, ale vodě
vzdoruje. Při pobytu u ní, a když ji
požádáš o pomoc, nebo budeš nosit v
kapse kousek jejího dřívka, ti dodá
odolnost vůči negativním emocím z
tvého okolí, i vůči tvým vlastním
emocím – vyrovnává, utišuje emoční
extrémy.
Olše mimo to v podobě dřeva
odrušuje negativní zóny, tzn. můžeš
si z jejího dřeva udělat postel nebo
podlahu v ložnici.
Pro člověka jsou ty zemské zóny negativní, ale např. včely je vyhledávají a potřebují
– nestav tedy úly z olšového dřeva.

Jako další se podíváme na nejznámější jehličnany – BOROVICE,
SMRK, JEDLE.
BOROVICE – je kosmická matka
duše, přináší na Zem energii
vesmíru, posílí tě, spojí nahoru
mateřsky a útěšně. Můžeš si
představit, jak z jejího jehličí proudí
směrem k tobě ozdravná energie
vesmíru, kterou ona před tím
nasbírala.

SMRK a JEDLE jsou naopak
především přijímače, přijímače našich
přání a myšlenek – vysílají je nahoru,
do tvůrčího prostoru. Proto také patří k
vánocům, které byly prapůvodně
časem přání a duchovního početí a
duchovního tvoření. O tom ti
alenapíšu více o vánocích.
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Dostáváme se stromům společenským. Patří sem KAŠTAN a LÍPA.
KAŠTAN je strom pohody a přátelství
ve společenství. Proto se vysazuje v
parcích, restauracích, na veřejných
místech. Hody a setkání pod kaštanem
mohou být veselé, slavnostní. Kaštan
upevňuje
soudružnost
ve skupině,
páru, i
v rodině.

LÍPA je strom rodinné lásky, přívětivosti i spravedlnosti. Platí to i pro větší rodinu,
jako je např. obec. Proto byla dřív stará lípa na každé návsi, u ní pramen nebo
studna, a hlavně lavičky. U lípy se lidé setkávali, rokovali, hlasovali, uzavírali sňatky,
vedly se proslovy. A také se okolo ní tancovalo. Lípa byla váženým stařešinou rodu,
protože byla jak laskavá, tak i spravedlivá, byla strážcem rodinného obecního
společenského řádu.
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A teď přijdou na řadu dva stromy k osvěžení a omlazení: BŘÍZA a
JASAN.
BŘÍZA je jarní mladá ženská síla přírody. Osvěží tě, omladí, budeš se cítit lehká jako
vánek v březových větvičkách… To samé udělá i pro tvé fyzické tělo, když budeš
používat čaj z mladých lístků, který čistí krev a osvěžuje ledviny.

JASAN je jarní mladá mužská síla, omladí a zpružní, i vzpruží. I on pomáhá
detoxikovat tělo a uvolnit ztuhlé klouby a svaly. K tomu se hodí čaj z dvouletých
jasanových větviček.
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A nyní dva stařešinové rodu, duchovní rádci, u kterých najdeš
podstatu a pevnost. DUB a BUK.
DUB je strom podstaty, pevnosti, strážce
kosmického řádu, král lesa – dodá ti sílu
ve smyslu pevnosti a odolnosti, podpoří
tvoje myšlenky na věci podstatné a
důležité. Jdeš na pohovor a bojíš se? Běž
předtím k dubu, nebo si vezmi Bachovu
květovou esenci dub (=Oak).

BUK je matkou lesa, má podobné
vlastnosti jako dub, je však více
ženský. Stará se více o věci
pozemské, řád a pevnost, ale i
laskavost a porozumění, jsou jeho
charakterem. Můžeš se ho zeptat
na svůj život, mám si ho vzít nebo
nemám, mám jít do téhle práce
nebo dělat raději tohle…
Zajímavé je, že Němci mají takové
pořekadlo, které se učí už malé
děti: „Weiche Eiche; suche Buche.“
– Je to míněno pro případ
bouřky a blesků a
znamená „Vyhni se dubu,
hledej buk.“ Do buku
blesk neuhodí.
Pak je tu ještě další
zajímavost spojená s
bukem. Prastará původní
slovanská abeceda a
písmo se jmenuje
BUKVICE. A německý
výraz pro PÍSMENO,
ještě dnes, je
BUCHSTABE, tedy
buková tyčka.
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Nakonec musím zmínit ještě další dva z našich přátel stromů.
TOPOL je vysoký a pružný, a
kontaktem s ním se ti dostane
narovnání, jak psychicky, tak i
tělesně. Topol umí rovnat páteř a
celé kloubní a kostní ústrojí, aby
bylo pěkně v lati.

HLOH není sice úplně strom, spíš keř nebo menší stromek, ale vyplatí se si ho
všimnout. Jeho květy a listy se používají jako posílení pro srdce starších lidí, a kdo
vnímá jeho energie, ví proč: hloh zprostředkuje určitou blahosklonnost, umožní nám,
nenervovat se, ale dokázat věci přijmout jak jsou, bez emocionálních dramat. Kdyby
mohl mluvit, řekl by: „Všechno běží
podle svého řádu. Zachovej klid.“ 

*
Příště bych ti ráda pověděla něco o ovocných stromech v našich zahradách. Máš-li
zájem, a ještě jsi to neudělala, přihlaš se zde k odběru Zpravodaje šamanské školy:
http://samanka.paprsky1.com/
Doufám, že se mi podařilo přiblížit ti svět našich nejbližších přátel. Vyplatí se všímat
si jich. A neboj se, požádat je o pomoc. Dělají to opravdu rádi a s láskou.
Šamanka Namu
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