
Stromy nám nabízejí sílu, lásku i zdraví
Každý strom žije,  má duši a také obrovskou životodárnou sílu. V minulosti  lidé tuto sílu
dokázali  využívat;  měli  své  posvátné háje  velkých  dubů,  buků  či  kaštanů,  které mnohde
působily také věštírny. Jakmile se lidé odebrali do posvátného háje a pod jejich mohutnými
větvemi se uložili  ke spánku, duchové stromů  jim nabídli  vyřešení jejich problému. Také
nemocní  přicházeli  pro  zdraví  a  mnozí  je  také tímto  způsobem získávali.  Proto  i  pouhé
ulomení větve v posvátném háji bylo považováno za hřích a věřilo se, že poraněný strom
pachatele potrestá buď smrtí, nebo nemocí.

Dnes opět objevujeme uzdravující sílu stromů. Je známo, že léčit může už samotný pobyt v
lese.  Výzkumy  prováděné  v  Rusku  prokázaly,  že  větve  sibiřské  jedle  umístěné  poblíž
nemocného, snižují množství mikrobů až o 50 %. Borové a jalovcové větve zase urychlovaly
rekonvalescenci  zvláště  u  pacientů  s  nemocnými  plícemi.  Přinášely  úlevu  také  při
nepříjemných migrénách.

Mnozí  z  nás  se již  sami  přesvědčili,  jak  blahodárně  působí  stromy či  lesní  prostředí  na
ztrápenou duši.  A že psychický stav člověka ovlivňuje i  jeho fyzické zdraví  již  uznává i
klasická medicína.

Nabízíme vám způsob, jak využít darů této “lesní ozdravovny” zejména na jaře, kdy se celá
příroda probouzí a projevuje se v plné své síle a kráse. Chceme-li přijímat sílu stromu, měli
bychom se napřed přesvědčit, zda na něm neroste jmelí nebo zda nemá hřibovité výrůstky
(takový strom je pravděpodobně  nemocný).  Vybraný strom obejmeme a přitiskneme se k
němu celým tělem. Zavřeme oči, zapomeneme na všechny problémy a soustředíme se jen na
sjednocení se stromem. Představujeme si a vnímáme, jak ze stromu přechází do našeho těla
proud energie. Doporučuje se zůstat takto 15 až 20 minut. Pak nezapomeneme strom pohladit
a poděkovat mu za jeho pomoc.

Ještě předtím, než začneme využívat sílu stromu, měli bychom vědět, jaký strom je nám v tuto
chvíli nejvíce užitečný. Každý druh stromu má poněkud odlišný charakter a některé by vám
při  určitých  problémech  nejen  nepomohly,  ale  mohly  by  i  uškodit.  Například  tis  má tu
vlastnost, že namísto dávání energie, sám ji přijímá od druhých živých bytostí. Nebo vrba sice
rozjasňuje mysl, napomáhá k tomu, abychom si uvědomili  své problémy a pochopili  sebe
samého, ale zároveň nás přivádí k pesimismu a v krajních případech až k sebevraždě. Proto
její pomoc by měli využívat jen lidé sebevědomí, bez komplexů a bez vnitřního strachu a
obav.



BOROVICE (Pinus)

Borovice  byla  uctívána  už  ve  starověku.  Kultovním
stromem byla především v Číně a v Japonsku. Tam byla
považována za strom, který posilňuje jak živé bytosti,
tak  i  duše  zemřelých.  I  v  Evropě  byla  borovice
symbolem  síly,  zdraví,  dlouhověkosti  a  plodnosti.
Keltové ji  považovali  za  “matku  moudrosti”  a  strom
zdraví.

Hojivých  účinků  borové  pryskyřice  využíval  už
Hippokrates.  Léčivé  jsou  také  pupeny,  ovšem  jejich
jarní sběr lze provádět jen se souhlasem majitele lesa.
Odvar z čerstvých nebo sušených pupenů se používá při
chronických  bronchitidách,  při  neurózách  a  také  při
revmatismu.

Pobyt  u  borovice,  zvláště  pak  v  borovém  hájku,
napomáhá  k  vyostření  intelektu,  posiluje  paměť  a  navrací  emocionální  rovnováhu.  Také
zklidňuje zlost a stres a dokonce je prospěšný i při hubnutí. Borovice mají také antiseptické
účinky, léčí a chrání před infekcemi a v jejich blízkosti se můžeme snadněji zbavit rýmy či
nachlazení.

BŘÍZA (Betula pendula)

Bříza  je  strom  pro  melancholiky;  zahání
chmury  a  způsobuje  dobrou  náladu.  Už
samotný pohled na štíhlé bílé kmeny břízy a
její jemné větve působí na nás uklidňujícím
dojmem.  Bříza  byla  kdysi  považována  za
magický strom především při  překonávání
nemocí. Pokud někdo trpěl třesavkou, zašel
do březového hájku,  kde postupně  zatřásl
třemi  břízkami,  a  pak  vyslovil  magickou
formuli: “Zatřes se mnou, jako já s tebou, a
pak  přestaň!”  Potíže  pak  ustaly,  neboť

strom převzal lidskou chorobu na sebe.

Spánek pod břízou se doporučuje lidem, kteří se cítí vyčerpáni nemocí nebo těžkou prací. Z
mladých  březových pupenů  (jsou však  chráněny!)  si  můžeme připravit  salát,  z  čerstvých
mladých listů zase čaj. Extrakty z břízy jsou elixírem pro zdraví a krásu. Čaj z mladého listí
působí protizánětlivě a močopudně a napomáhá rozpouštění močových kamenů. Užívá se při
revmatických potížích a při poruchách funkce slinivky břišní. Zevně působí na pročištění a
regeneraci pokožky, též vyhlazuje vrásky.

Když obejmeme kmen břízy,  přinese nám to klid  a celkové posílení.  Napomůže také při
rozvíjení intuice a vnímavosti.



BUK (Fagus sylvatica)

Buk je stromem plodnosti, například Řekové přiváděli k
bukům “jalová” zvířata a také neplodné ženy. Slované
věřili, že tam, kde rostou buky, nemohou nikomu ublížit
žádné čáry a kouzla. Také plody – bukvice (sbírané na
podzim) byly praženy a jedly se pro očistu organismu.
Ovšem jen  v  malých  dávkách,  jinak  působily  stejně,
jako hodně silný alkohol. Z bukvic se získává také jedlý
olej,  který,  lisovaný  za  studena,  se  vyrovná  oleji
olivovému. Čerstvé bukové listí se žvýká při vyrážce v
ústech. Odvar z listí  buku je také účinný na svědivou
vyrážku.

Pobyt u zdravého buku uleví od stresu, bolestí hlavy a
prospívá  při  léčbě  krevního  tlaku  (normalizuje  ho).
Bukový les nám poskytuje pocit bezpečí a nepříjemné
problémy  pak  dokážeme  vnímat  z  nadhledu.  Buk
posiluje  v  člověku  schopnost  tolerance  k  ostatním.

Máte-li problémy ve svém okolí, ve všem chcete mít jen svoji pravdu, obejměte buk, který
vám pomůže najít společný jazyk s ostatními a dovede vás ke kompromisu.

DUB zimní (Quercus petraea) a letní (Quercus robur)

Duby byly považovány za posvátné stromy.
Ze  šumění  jejich  listí  uměli  kněží
starověkého  Řecka  “číst”  božská  sdělení.
Také Keltové a Slované uctívali duby, dávali
jim obětní dary, a když potřebovali důležité
rady usínali v jejich stínu s vírou, že větve
dubu  jim  přinesou  prorocký  sen.  Rovněž
mnozí svatí z počátků křesťanství trávili svůj
život  v  prostoru starých  vykotlaných dubů.
Například sv. Bernard tvrdil, že za veškerou
svoji energii i moudrost vděčí dubu, v jehož
dutině často pobýval.

Dubová kůra (sbírá se z mladých tenkých větví v dubnu) je důležitým léčebným prostředkem,
obsahujícím hodně tříslovin a hořčin. Svým protizánětlivým účinkem (též zastavuje krvácení
a průjem) se využívá při  špatném trávení nebo zevně  při  hemeroidech, kožních zánětech,
špatně se hojících ranách, nebo proti potivosti nohou.

Dub nám svojí  energií  dodává zdraví  a sílu,  podporuje myšlenkové procesy a především
rozhodování. Pobyt pod ním se proto doporučuje těm, kteří mají nějaké neřešitelné problémy,
neboť dub jim dodá sílu a napoví to nejlepší řešení.



JEDLE (Abies)

Jedle je strom, který regeneruje naší vitalitu. Například v
Rumunsku  bylo  zvykem  přinášet  těžce  nemocné  pod
jedli, tam je opřeli o kmen stromu a postižení se snadněji
uzdravovali. Jedlové větvičky se také přidávaly do první
koupele novorozeněte,  aby dítě  bylo  silné a aby duch
jedle  od  něho  odháněl  zlé  mocnosti.  Jedle  bývá
považována za krále lesa, symbolizuje majestát, stálost a
také trpělivost.  Keltové  uctívali  jedli  v  době  zimního
slunovratu,  kdy ji  zdobili  pentlemi  a přinášeli  pod  ní
dary svým bohům.

Léčivou částí jedle jsou mladé výhonky a jehličí, z nichž
se  získává  silice.  Ta  slouží  jako  součást  zevních
přípravků proti revmatismu, k inhalacím při  dýchacích
potížích,  nebo  jako  přísada  do  koupele  (uklidňující  a
posilující prostředek).

Obejmout  jedli  se  doporučuje  osobám zavaleným prací,  neustále  někam spěchajícím a  s
nízkým pocitem sebevědomí. Tento strom je bude chránit před přepracováním a poskytne jim
tolik  potřebné  zklidnění  a  odpočinek.  K  jedli  by  se  měli  přitisknout  také  ti,  kteří  trpí
zablokováním v sexu; protože tento strom jim pomůže možná více než kterýkoliv sexuolog.

KAŠTAN – Jírovec maďal (kaštan koňský)

Kaštan  –  správně  jírovec  –  uklidňuje,
zmírňuje napětí a tak pomáhá především ve
chvílích,  kdy  prožíváme  z  něčeho  velké
obavy a strach. Tento strom léčí nemocnou
duši a pomáhá najít ztracené sebevědomí a
jistotu.

Léčivá je kůra jírovce, kdy se vývar používá
při  léčbě  hemeroidů  nebo  křečových  žil.
Výluh (lihový) z květů nebo plodů kaštanů

je známý jako mazání při revmatických potížích, neboť podporuje lepší prokrvení nemocného
místa. Často postačí prosté nošení plodu kaštanu v kapse, abychom se zbavili příležitostných
revmatických bolestí. Doporučuje se také uložení kaštanových plodů do postele pod matraci,
to  abychom spali  klidným spánkem,  zbavili  se  revmatických  potíží  a  byli  chráněni  před
nečistými silami.

Pobyt u kmene jírovce nám pomůže zbavit se neklidu a strachu.



LÍPA malolistá / velkolistá (Tilia cordata / platyphyllos)

Lípa  je  stromem  smíření.  Už  za  dávných
časů,  jakmile  se  dva  znesvářené  rody  či
sousedé  udobřili,  zasadili  na  hranici  svých
území lípu, aby hlídala a chránila jejich mír a
pokoj.  Je  to  strom  lásky,  který  urovnává
mezilidské vztahy.

Lípa  je  také  účinná  léčitelka.  Její  květ  je
známým  prostředkem  při  nachlazení,  při
horečkách  a  zahlenění  dýchacích  cest.
Pomáhá také při žaludeční a střevní kolice a
též proti revmatismu.

Energie  lípy  zajišťuje  zdravý  odpočinek,  přivolává  věštecké  sny  a  především  přináší
příjemnou a vstřícnou atmosféru ve vztahu dvou či více osob. Proto se pobyt u kmene lípy
doporučuje především těm lidem, kteří  vidí  všechno černě  a domnívají  se,  že je neustále
někdo pronásleduje a chce jim ublížit. Zvláštní magickou sílu má dvanáct lip vysazených do
kruhu. V jeho středu i méně vnímavý člověk může pocítit zvláštní kouzlo, jakoby otevírání se
něčemu nádhernému, laskavému i tajemnému zároveň.  Funguje to i tehdy, kdy už některé
stromy z kruhu jsou poraženy nebo odstraněny i s kořeny, ale je viditelné, že v původním
počtu jich bylo dvanáct.

MODŘÍN opadavý (Larix decidua) (Smrekovec opadavý)

Modřín  pochází  se Severní  Ameriky a  dnes  je hojně

rozšířen především pro své cenné dřevo. Modřín dodává
energii a povzbuzuje sebejistotu. Je symbolem obnovy a
lepšího  života,  takže  omlazuje  jak  fyzicky  tak  i
psychicky. Používá se k tomu vykuřování modřínovým
dřevem nebo pálení  modřínového jehličí,  což  dokáže
odvrátit  nepříznivé  vlivy.  Vykuřování  modřínem  se
úspěšně využívalo i v dobách moru.

Z  pryskyřice  modřínu  se  vyrábí  modřínová  mast  na
revmatické bolesti, ale též jako mazání na hrudník při
bronchitidě  nebo úporném kašli.  Modřínová kůra  má
vysoký obsah tříslovin a používá se do koupelí nohou
proti jejich pocení a zápachu.

Pobyt  pod modřínem nám přináší  dobrou náladu a je
tedy doporučován především pesimistům. Povzbuzuje trpělivost,  vytrvalost a napomáhá v
řešení komplikovaných záležitostí.

SMRK (Picea)



Smrk má ochrannou moc a na některých místech je ještě
i  dnes  vysazován  tam,  kde  má  chránit  dům a
rodinu před veškerým zlem, nemocemi a nepřízní
osudu. U našich předků ztělesňoval ženský prvek
a byl proto stromem života a mateřství. Ve starém
Řecku se předpokládalo, že ve smrkových hájích
mají své obydlí bohové. Jinde lidé zase věřili, že
v korunách smrkových stromů  sídlí  dobří  lesní
duchové a skřítkové, a proto pod nimi pořádali
tajemné magické obřady.

Nejdůležitější  léčivou  složkou  smrku  je  jeho  silice,
získávána  z  mladých  jarních  výhonků.  Ty  je  možné
nasušit  a pak používat k inhalacím nebo jako doplněk
bylinkového čaje. Je prokázáno, že smrk – celý strom –
má schopnost důkladně pročistit vzduch.

Ke smrku se můžeme obracet při jakýchkoliv potížích – tělesných, psychických i jiných. Je
jako laskavá matka, která nás k sobě přivine a sejme z nás vše nepříjemné, abychom mohli s
úsměvem vstoupit na další trasu našeho pozemského putování.

Zdroj: časopis MEDIUM č. 7/2003
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