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Słowo wstępne

Od pradawnych czasów drzewo jest symbolem wzrostu, mocy,

si³y i wiecznej odnowy ¿ycia w cyklu przyrody. Ludzie i drze-

wa tworz¹ wspólny los. Wiedza na ten temat nigdy ca³kowicie nie

zniknê³a z ludzkiej œwiadomoœci i obecnie wci¹¿ otrzymuje wiele

nowych impulsów.

Znani artyœci, filozofowie i poeci nieustannie czerpali inspiracjê

i nowe si³y twórcze z kontaktów ze „swoimi” drzewami. Gautama

Budda dozna³ oœwiecenia pod drzewem Bo.

Prawdopodobnie i Ty szukasz nowych Ÿróde³ si³ ¿yciowych, lep-

szej jakoœci istnienia, g³êbokiego zrozumienia zale¿noœci zacho-

dz¹cych w ¿yciu. Czy nêci Ciê myœl, by poszerzyæ swoj¹ œwiado-

moœæ? By byæ bardziej œwiadomym owego subtelnego œwiata, który

nas otacza, wype³nia i w którym wszystkie zjawiska materialne

maj¹ swoje Ÿród³o? Czy chcia³byœ zawrzeæ przyjaŸñ z okreœlonymi

drzewami, komunikowaæ siê z nimi? A dziêki swoim przyjacio³om

– drzewom byæ mo¿e nawet znaleŸæ dostêp do istot przyrody wielu

legend i baœni? W tej ksi¹¿ce proponujê jasne wskazówki i bodŸce,

które pomog¹ Ci spe³niæ te pragnienia.

A mo¿e chcia³byœ przede wszystkim poznaæ ma³o dotychczas

znany, naturalny sposób leczenia? Nasze drzewa s¹ prawdziw¹

studni¹ zdrowia! Zastosowanie w medycynie substancji leczniczych
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uzyskanych z drzew jest ogólnie znane. Poza tym coraz wiêcej lu-

dzi mówi o tym, ¿e przebywaj¹c w pobli¿u okreœlonych gatunków

drzew otrzymuj¹ pocieszenie i now¹ si³ê do ¿ycia. W tej ksi¹¿ce

chcemy wspólnie zaj¹æ siê w³aœnie subtelnymi energiami uzdra-

wiaj¹cymi, które wytwarzaj¹ drzewa w swoim ¿ywym organizmie.

Podstaw¹ przedstawionej tu po raz pierwszy ca³oœciowej „magne-

topatycznej terapii drzew”[1]* s¹ zapisy starego bractwa – wiedza

empiryczna o nieocenionej wartoœci, któr¹ wypróbowa³em i pog³ê-

bia³em ponad dziesiêæ lat na seminariach i podczas indywidual-

nego nauczania.

Dalsze wskazówki uzupe³niaj¹ce i potwierdzaj¹ce te informacje

znalaz³em w ró¿nych systemach jogi, w psychologii, teozofii,

u antropozofów, w biotechnicznych pracach badawczych Viktora

Schaubergera, Aloysa Kokoly’ego i Ericha Neumanna, jak równie¿

w mitach i pismach religijnych.

Uzdrawianie traktujê w ostatecznym rozrachunku jako zjawi-

sko ca³oœciowe pomagaj¹ce pokonaæ g³êboki rów, który ludzkoœæ

w ob³êdzie uwa¿ania siê za wybrañców wykopa³a pomiêdzy sob¹

a przyrod¹. Aby znowu byæ zdrowymi, musimy usun¹æ blokady,

które dziel¹ nasz¹ œwiadomoœæ od wszechœwiata, gdy¿ Bóg ukazu-

je siê nam w swoim stworzeniu.

Przyjacielski kontakt z drzewem, które – gdy bêdziemy darzyæ

je uczciw¹ sympati¹ – swoimi o¿ywczymi energiami bêdzie nam

towarzyszyæ w ¿yciu codziennym i pragnieniach, stanowi pierwszy

krok we w³aœciwym kierunku.

Styczeñ 1997 Manfred Himmel

*  Odnoœniki w nawiasach kwadratowych patrz: Uwagi i dane Ÿród³owe na

koñcu ksi¹¿ki (s. 211).


