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BAWÓŁ HOROSKOP   CHIŃSKI DLA  RYB 

Chińczycy swój zodiak oparli na wizerunkach zwierząt, przypisując ludziom 
urodzonym w danym przedziale czasu cechy ich „patrona”. Bardzo ciekawa jest 
obserwacja połączenia tych zasad z „naszym” oznakowaniem zodiaku. To daje bardzo 
precyzyjne, niemal jak w przysłowiowej pigułce, opisy naszych charakterów, 
życiowych wyborów, predyspozycji jak również mankamentów.

                                       Bawół  afrykański.

 Charakter urodzonych pod chińskim znakiem Bawołu
Miłosława Krogulska, Izabela Podlaska

Kto urodził się w roku Bawoła, ten ma spokojną i serdeczną naturę. Podchodzi ze spokojem do
zmiennych okoliczności życia i nie martwi się niczym na zapas. Bawół wierzy w swoją szczęśliwą
gwiazdę, jest pracowity i uczynny. Te cechy charakteru sprawiają, że jego ambitne plany zwykle
wieńczy sukces. Bawół jest niezwykle wytrwały i stara się, aby efekty wszystkich jego działań były
trwałe. Nie zależy mu na prowadzeniu, nie pragnie zaszczytów, choć ceni sobie pieniądze i wygody,
jakie może za nie kupić.
Trafnie ocenia ryzyko, jakie musi ponieść i zwykle zdobywa w życiu dobre stanowisko i pokaźny
majątek. Jego kariera Bawoła nie jest błyskotliwa czy pełna niezwykłych zwrotów akcji, bo Bawół
nigdy nie ryzykuje bez potrzeby. Staje się w życiu mistrzem kalkulacji i ostrożności, zawsze jest
dobrze ubezpieczony na wypadek niepowodzenia.
Nie pracuje jednak tylko dla pieniędzy. Ma swoje ideały i chętnie pomaga innym ludziom. Potrafi
zrozumieć i zaakceptować czyjś punkt widzenia. Nie spiera się z szefem i nie krytykuje osób, które
są  ponad  nim  w  hierarchii.  Chętnie  dyskutuje  i  zasięga  porady,  choć  najważniejsze  decyzje
podejmuje zawsze sam. Nie lubi być poganiany i pospieszany. Uważa, że zawsze można znaleźć
czas na chwilę medytacji i zastanowienia. Od podjętej decyzji trudno go odwieść, tym bardziej, że
Bawół szybko rozpoznaje intrygi i podstępy.Choć Bawół jest przyjaźnie nastawiony do ludzi i nie
potrafi się długo gniewać, to wobec swoich prawdziwych wrogów może być wyrachowany, a nawet
okrutny. Biada każdemu, kto potrafi go rozzłościć! Bawoły nie lubią żartów na swój temat i potrafią
być  mściwe. W miłości Bawół szuka przede wszystkim zrozumienia i bezpieczeństwa. Nie lubi
mówić o swoich uczuciach, a jego skromność często zmienia się w kompleksy. 
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Łatwo go przypadkowo zranić i zniechęcić. Kto jednak zdobędzie miłość Bawoła, ten może liczyć
na bardzo szczęśliwe życie  rodzinne.  Bawół troskliwie opiekuje się swoimi bliskimi i  dalekimi
krewnymi, nie szczędzi też środków aby w razie potrzeby pomóc swoim przyjaciołom.

Bawoły są na ogół dobrego zdrowia i nie muszą przesadnie dbać o kondycję.  Odpowiednie są dla
nich wszystkie rodzaje sportu, które wymagają przebywania na świeżym powietrzu.

Zaletami urodzonych w latach Bawoła jest cierpliwość i ostrożność, a także wierność i poczucie
wspólnoty z innymi ludźmi oraz  niezwykle silny upór  w  dążeniu do celu. 

http://przewodnikduchowy.pl/astrologia-chinska/

 Bawoły są bardzo silnymi osobami, są pragmatykami, twardo stąpającymi po ziemi.

Ludzie urodzeni w roku Bawoła są z natury przystosowani do ciężkiej pracy, co powoduje, że nie
darzą szacunkiem ludzi leniwych lub niedbałych. Bawołom można z łatwością zaufać, ponieważ
same są bardzo ufne. Mimo łatwości w nawiązywaniu więzi, Bawoły nie są zależne od rodziny i
przyjaciół.  Ze  swoimi  problemami  wolą  radzić  sobie  samodzielnie.  Musi  wydarzyć  się  coś
naprawdę poważnego, żeby Bawół zwrócił się do kogoś o pomoc bądź poradę.

 Fakt  ten  czyni  je  ludźmi,  na  których  można  polegać  w  każdej  sytuacji.  Bawoły  są  bowiem
niezmiennie uczciwe i bardzo drobiazgowe w wypełnianiu przyjętych przez siebie zobowiązań. Nie
ciągnie ich do egzotycznych znajomości bądź licznego grona przyjaciół. Zdecydowanie bardziej
cenią  sobie  silne  więzi  ze  swoimi  życiowymi  partnerami  i  rodziną  oraz  kilkoma  bliskimi
przyjaciółmi. Te więzi trwają przez całe życie.  

Praca i kariera

Trzy litery "u": utalentowany, uczciwy i uważny – charakteryzują osoby urodzone w roku Bawoła.
Za te właśnie cechy są zwykle poważani w gronie współpracowników i kolegów z pracy. Bawół ma
oko do szczegółów i  do każdego zadania  podchodzi  w sposób metodyczny.  Nawet  najbardziej
skostniałe  procedury  nie  przeszkadzają  mu w działaniach.  Prawdopodobnie dlatego,  że jest  tak
dobrze zorganizowany. Jest lepiej przystosowany do specjalistycznych stanowisk i woli pracować w
dużych firmach. Mimo tego, działa najlepiej, gdy może pracować w pojedynkę.

Finanse
Bawoły koncentrują się przede wszystkim na bezpieczeństwie. Właśnie w nie najbardziej wierzą.
Dlatego też obce jest im podejmowanie niepewnych decyzji w kwestiach finansowych. Hazard czy
ryzykowne inwestycje giełdowe – to nie dla nich. 
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Bawół
Jaki jesteś?

Najsolidniejsza firma w chińskim zodiaku, dzięki której ten świat się jeszcze kręci. Bawół to osoba
niezwykle pracowita i odpowiedzialna, symbol w Chinach dobrobytu osiągniętego uczciwą pracą..
Mimo że wykazujesz wiele skromności i nie znosisz autoreklamy z czasem stajesz się autorytetem
dla innych. Bawoły brzydzą się oszustwem i kłamstwem, mają dar wygaszania negatywnych emocji
i sporów w otoczeniu, dla nich słowa moralność lub etyka nigdy nie są pustymi frazesami. 

Twoje dzieciństwo i młodość mogą upływać w pewnym niedostatku, zarówno materialnym, jak i
uczuciowym. Z czasem cieszysz się coraz liczniejszymi przejawami życzliwej fortuny, a bywa że
na  starość  się  bardzo  bogatym  człowiekiem-twórcą  rodzinnej  zamożności.  Panie  Bawoły  to
doskonałe żony i panie domu. Potrafią wspaniale gotować, urządzać wnętrza i projektować ogrody.
Jako domatorka cenisz sobie tradycje i rodzinne wartości. 

Astrologia chińska wychwala cię jako najlepszego rodzica w zodiaku. Sam w dzieciństwie często
doświadczałeś braku zainteresowania ze strony rodziców i nie chcesz aby tego doświadczyły twoje
dzieci. Znakomicie osiągasz trudną harmonię między pobłażliwością a stawianymi wymaganiami,
zdarza się, że dzięki wychowaniu oraz troskliwej miłości twoje dzieci osiągają wyjątkowy sukces w
życiu.
 

Bawół  to  urodzony  pracoholik  i  perfekcjonista.  Pracujesz  często  za  dwóch,  nie  narzekasz  i
samokrytycznie podchodzisz do osiągnięć, które są najczęściej znakomite. Solidny i niezawodny
jesteś  podporą  niejednej  firmy.  Rzadko się  zdarza  abyś  zrobił  błyskawiczną  karierę  w krótkim
czasie. Raczej powoli wchodzisz na szczyt, ale jak już tam się znajdziesz z niego nie spadasz. Warto
aby młody Bawół wnikliwie zastanowił się nad wyborem zawodu. Dla ciebie bowiem praca to nie
sposób  zarabiania  pieniędzy,  ale  styl  życia.  Nie  poświęcaj  też  swoich  talentów  dla  rodziny,
rezygnując np. z pracy aby wychowywać dzieci. Bawół bez osiągnięć zawodowych nie poczuje się
w  pełni  spełniony  w  życiu.  Doskonałe  są  dla  ciebie  profesje,  które  powiązane  są  z
nieruchomościami i finansami, wojskowością. Masz też talenty naukowe, pisarskie i  aktorskie. 

                                                                         4.



Ludzie Drzewa. 
W ich  naturze  leży  wielkość  i  siła.  Są  bardo dynamiczni,  zdecydowani,  maja  jasny umysł,  są
elastyczni, altruistyczni i chcą być wolni. Jeśli ktoś próbuje ich zdominować, ograniczyć wtedy
dość gwałtownie okazują niezadowolenie.  Łatwo się irytują i  gniewają.  Zaskakują wtedy swoje
otoczenie  gdyż  takiego  zachowania  nikt  by  się  po  nich  nie  spodziewał.  Kobieta  Drzewo jest
bardzo energiczna,  ma otwarty umysł i  chce być niezależna.  Często uprawia sport,  podróżuje,
uczy się lub działa charytatywnie. 

Ciągle zajęta, zabiegana sprawia wrażenie chłodnej, łatwiej w niej znaleźć kumpla niż partnerkę na
całe życie. Ona nie przyzna się do tęsknoty swojej duszy, tęsknoty do bycia z partnerem, który by ją
ujarzmił. Jako partnera do seksu poszukuje mężczyzny dość chłodnego, podchodzącego do spraw
seksu z pewnym dystansem, gdyż nie wyobraża sobie, aby ktokolwiek mógł posiąść ją na własność.
Sukcesów kobiety-Drzewo poszukują raczej w sferze pracy zawodowej niż w roli matki czy żony. 

http://www.eioba.pl/a/425j/ludzie-drzewa-i-ich-relacje

                                  DRZEWA   PŁUCA  PRZYRODY
Drzewa potrafią się bronić
(….)  I  tak,  jak  ludzie,  mają  swój  system odpornościowy.  Dlaczego  w czasie  świtu  drzewa  są
najsłabsze?  Bo one  też  śpią,  a  ich  odporność  ulega  osłabieniu.  Receptory,  które  są  w stanie  z
odpowiednim wyprzedzeniem wykryć  na  powierzchni  kory  lub  liści  obecność  niebezpiecznego
patogenu, żeby zamknąć przed nim drogę do swego wnętrza, tracą część swojej czujności. A wtedy
właśnie najlepsze warunki dla  rozwoju mają grzyby i  ich zarodniki.  Sprzyjają  im odpowiednia
wilgotność, zawsze większa nad ranem, i temperatura gleby i powietrza. Nie da się być czujnym
przez całą dobę. Chociaż regenerują się szybko zaraz po „przebudzeniu”.
„Drzewa są wtedy najsłabsze?” Tak. Zaatakowane piłą elektryczną przez człowieka nie są w stanie
w żadnych warunkach obronić się przed nią. Ale też – bardziej zagrożone wewnętrznie – łatwiej się
jej poddają, ścinka idzie sprawniej. Intuicja drwali mówi prawdę.

Drzewa,  które  nie  są  przeznaczone  do  przetwórstwa,  te  najdorodniejsze,  mające  utrzymywać
równowagę ekosystemów, a więc nie narażone na ścięcie, są w stanie skutecznie bronić się przed
swymi naturalnymi wrogami, tzw. patogenami, praktycznie przez całe swoje długie życie. 
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Jak dowiedli tego naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego, tą obroną zarządzają
bowiem odpowiednie „geny odpornościowe”, które włączają się zawsze we właściwym do tego
momencie.  I  drzewo  się  ratuje… Skutecznie!  A sen  drzew  –  zwłaszcza  nad  ranem –  sprzyja
regeneracji ich systemu odpornościowego.

Człowiek i Ziemia
Człowiek  też  ma  swój  system  odpornościowy,  lecz  go  nie  szanuje.  Niszczy  swoje  ciało
systematycznie  wszelkimi  możliwymi  truciznami,  nieracjonalnym  jedzeniem,  niehigienicznym
trybem życia, nadmiarem pracy ponad siły. Ba, żeby ta wolna jednostkowa wola nie przekładała się
na  system Ziemi.  Ale  ona  się  przekłada.  Bo  Ziemia  nie  ma  już  sprawnego własnego systemu
odpornościowego. Został zniszczony przez człowieka. Po prostu suma (Ogromna Suma) ludzkich
destrukcyjnych  zachowań  indywidualnych  w  stosunku  do  samych  siebie  doprowadziła  do
zniszczenia  naturalnych  barier  ochronnych.  Tony  plastiku,  hektolitry  niepotrzebnie  zużywanej
wody, miliardy wypalanych papierosów, tumany spalin… I co?

Ekologia? Ten termin jest już w społeczeństwie dość mocno zakorzeniony,  ale rozumiany niestety
bardzo  powierzchownie.  Ba,  czasami  wręcz  budzi  irytację…  Dziura  ozonowa?  Zatrute  wody
gruntowe? Nadmierne ocieplenie? My się przez to za swego życia prześliźniemy! To nie nasze
zmartwienie.  Niestety,  takie  jest  powszechne  myślenie.  To  jest  typowy,  znany  w  psychologii
mechanizm.  „W  tej  kwestii  panuje  powszechna  zmowa  milczenia.  –  mówi  prof.  Wojciech
Eichelberger – W skali globalnej ludzkość czyni mnóstwo rzeczy, które każdy z nas z osobna w
głębi duszy uznaje za złe i szkodliwe. Ze zbiorowej świadomości jednak to wszystko wypieramy”.

Drzewo nie ma wyboru, my mamy
Za drzewa wyboru dokonuje człowiek. Za ludzi? Oni sami. Socjologowie z Duke University zrobili
eksperyment, w którym dwie grupy miały żyć przez rok w zamkniętym ekosystemie o podobnych
parametrach bytowych. Tylko że w jednej nic się nie psuło: WC działały sprawnie, śmieci były
opróżniane w terminie, woda lała się według potrzeb, dostawy żywności były regularne. W drugiej
grupie działo się wprost przeciwnie: wszystko ciągle się psuło, śmieciarki przestały przyjeżdżać,
wody nieustająco brakowało, a dostawy żywności ustały. Co było dalej?
Którejś  nocy,  po  pół  roku,  w  pierwszej  grupie  wysiadło  wszystko.  Eksperyment  trzeba  było
przerwać,  bo  grupa  stanęła  tak  bezradna  wobec  bezmiaru  cywilizacyjnych  niedogodności,  że
groziła  jej  po  prostu  fizyczna  zagłada.  A  w  grupie  drugiej?  Od  dawna  już  –  wymuszony
okolicznościami  –  funkcjonował  system  wczesnego  ostrzegania,  zapobiegania,  oczyszczania,
alternatywnego wytwarzania energii, produkowania żywności, jednym słowem – zdrowego bytu!
Parametry zdrowotne obu grup różniły się zdecydowanie – na korzyść tej drugiej. 
Jaki z tego wniosek? 
Banalny: katastrofie na Ziemi zapobiec może sam człowiek, jeśli postawi się w sytuacji drzewa,
które chroni – drzewa mającego wyobraźnię, które może spokojnie spać nad ranem. 
Boję  się  jednak,  że  zbiorowe  wyparcie,  o  którym  mówił  prof.  Eichelberger,  spowoduje,  że
znajdziemy się w sytuacji grupy pierwszej i drzewa skazanego na wycięcie. Własną piłą.
 
 autor:Wojciech Pielecki  źródło: magazyn Zwierciadło/  /przygotowała: nika_blue/
https://hipokrates2012.wordpress.com/2014/03/26/ludzie-jak-drzewa/
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Zodiak chiński podobnie  jak  zodiak  europejski składa  się  z  12  znaków.  Jednak  w
przeciwieństwie do zachodniego, cały cykl dzieli się nie tylko na miesiące, ale także 12 lat oraz 12
podwójnych godzin doby. Co więcej, lata również są notowane w cyklu dwunastostopniowym w
oparciu o ruch Jowisza. Do oznaczania poszczególnych części cyklu używa się  ziemskich gałęzi.
Dodatkowo wyróżniane jest 5 żywiołów. 

W wyniku tego cykl zodiaku wraz z żywiołami trwa 60 lat. Znakom zodiaku chińskiego patronują
zwierzęta, których cechy charakterystyczne – według tradycji – dominują u ludzi urodzonych pod
danym znakiem. Początek roku chińskiego jest ruchomy, i najczęściej wypada w lutym.

Na Zachodzie  ogranicza  się  chiński  horoskop tylko  do roku,  ale  według chińskich  astrologów,
zarówno  miesiąc  jak  i  dzień  urodzenia  mogą  mieć  wpływ  na  charakter  danej  osoby.Antyczni
chińscy astrologowie używali nazw  żywiołów w odniesieniu do 5 głównych planet, z którymi je
łączono:Następująca  lista  przedstawia  kolejność  żywiołów,  a  nie  planet  wobec  Słońca.  W
niektórych źródłach, drewno jest umieszczone przed metalem.

• Wenus – metal (złoto)
• Jowisz – drewno
• Merkury – woda
• Mars – ogień
• Saturn – ziemia

Zgodnie z astrologią chińską, przeznaczenie człowieka jest ustalane przez pozycję głównych planet,
razem z pozycją słońca, księżyca, komet oraz znaku zodiaku i czasu, w którym dana osoba się 
urodziła. System dwunastoletnich cykli zodiaku zwierzęcego został ustanowiony na podst. 
obserwacji Jowisza (Roczna Gwiazda; chin. 歳星, Suìxīng).

http://www.wrozbyonline.pl/eksperci/k/31/Horoskop_chinski
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W  zachodniej  astrologii,  która  jest  podzielona  na  miesiące,  dla  Chińczyków  determinującym
czynnikiem w wyborze właściwego czasu jest rok narodzin. Chiński zodiak opiera się na cyklach
dwunastoletnich.  Chińczycy czas zodiakalny wyrażają za pomocą 12 zwierząt,  chiński czas jest
bowiem ześrodkowany wokół numeru 12 -  dwunastoletni cykl,  dwanaście faz dnia i dwanaście
miesięcy w roku.Każdy z nas należy do jednego z żywiołów, które są związane z latami, godziną
urodzin  i  znakami  zwierzęcymi.  Woda,  Drewno,  Ogień,  Ziemia  i  Metal  to  najważniejsze  siły
wpływające  na  świat,  tworzące  integralną  część  chińskiego  horoskopu.  Każdy  z  tych  pięciu
żywiołów  ma  inne  znaczenie  i  nadaje  odmienny  charakter  znakowi  zodiaku.  

Woda -synonim zamknięcia w sobie, woda stojąca, która skrywa głębokie tajemnice delikatna i
wrażliwa. Potrzebuje czasu, żeby stworzyć stały związek gdyż należy do osób wymagających. Ma
duszę artystyczną, jest inteligentna.

Drewno  -synonim  łagodności,  równowagi,  harmonii,  sił  twórczych,  wyobraźni,  energiczny,
żywiołowy,  wciąż  ma  nowe  pomysły  na  życie,  które  natychmiast  chce  realizować.  Lubi
towarzystwo innych ale czasem ucieka w samotność. Lubi dbać o swój wygląd i jest kochliwy.

Ogień -synonim żaru, namiętności, żywotności, entuzjazmu. Wbrew pozorom nigdy nie podejmuje
decyzji  pochopnie.  Ufny wobec innych.  Lubi  życie  towarzyskie  i  umie  znaleźć  się  w centrum
zainteresowania. Ma rozległą wiedzę.

Ziemia -synonim materializmu, trwałości, bezpieczeństwa, płodności Cechuje ją mądrość, spokój i
rozwaga. Lubi analizować zachowanie innych i swoje. Kobieta - Ziemia jest oddaną matką i żoną,
życie rodzinne jest dla niej najważniejsze.

Metal -  synonim cięcia, surowości, silnej woli, przenikliwości. Z pozoru spokojny i rozważny
ale wewnątrz pełen energii i emocji. Jeśli kocha to gorąco, lubi nawiązywać nowe przyjaźnie. 

Oddany,  serdeczny  i  bardzo  towarzyski.  Żywioł  przeznaczenia  zmienia  się  zgodnie  z  latami
urodzin. Każdy żywioł obejmuje dwa lata, powraca więc co dziesięć lat.

Lata kończące się na : 
4 i 5 - Drewno
6 i 7 - Ogień
8 i 9 - Ziemia
0 i 1 - Metal 

Bawół
Bawół
19.02.1901 - 07.02.1902 Metal
06.02.1913 - 25.01.1914 Woda
24.01.1925 - 12.02.1926 Drzewo
11.02.1937 - 30.01.1938 Ogień
29.01.1949 - 16.02.1950 Ziemia
15.02.1961 - 04.02.1962 Metal
03.02.1973 - 22.01.1974 Woda
20.02.1985 - 08.02.1986 Drzewo
07.02.1997 - 27.01.1998 Ogień
26.01.2009 - 13.02.2010 Ziemia
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W  Chinach  Bawół  jest  symbolem  dobrobytu  osiągniętego  ciężką  pracą.  Działa  rozważnie  i
spokojnie,  może  nieco  powoli,  lecz  za  to  niezawodnie.  Jako  osoba  cierpliwa  i  niepodatna  na
zmęczenie najlepiej się czuje, gdy realizuje swoje zamierzenia w myśl stałych planów i konwencji.
Dzięki jego metodyczności w postępowaniu można obdarzyć go odpowiedzialnym stanowiskiem. 

Zwykle  nie  zaniedbuje  swoich  obowiązków,  a  często  wypełnia  je  nawet  kosztem  otoczenia.
Ludzi urodzonych pod panowaniem Bawoła cechuje stanowczość i przesadnie logiczne myślenie.
Potrafią  być  niezwykle  systematyczni  i  pedantyczni.  Za  ich  małomównością  i  niechęcią  do
narzucania  się  może  się  skrywać  ciekawy  intelekt  i  niezwykłe  umiejętności.  W  czasie
niesprzyjających okoliczności zachowują spokój umysłu i nieustającą gotowość do działania. Te zaś
cechy sprawiają, że mogą się okazać doskonałymi przywódcami.
Bawoły należą do znaków, które charakteryzuje naiwność, szczególnie w tzw. sprawach sercowych.
Bawoły nigdy w pełni nie potrafią pojąć, co miłość czy romanse niosą ze sobą. W tym zakresie nie
mają  efektywnej  strategii.  Po  prostu  natura  nie  obdarzyła  ich  umiejętnością  rozwiązywania
problemów romantycznych. Ponieważ zaś bywają przesadnymi konserwatystami, łatwo da się
zrozumieć, dlaczego uznają jedynie długie przyjaźnie oraz prawdziwie głębokie związki.

Jeżeli inny znak poślubi Bawoła, nie będzie tego żałował. Bawół będzie wiernie służył, poda ramię
w najbardziej  odpowiednim momencie.  Prawdopodobnie weźmie na siebie odpowiedzialność za
sprawy materialne i  zadba o w miarę dostatnie życie.  Przygotuje na czas śniadanie i  to w taki
sposób, jak to robiła jego matka, a przed nią babka, a jeszcze wcześniej prababka. Wszystko, nawet
pocałunki i powitania, dziać się będzie według utartych już wzorów. Bawoły są zwykle obdarzone
wyśmienitą pamięcią,  szczególnie gdy chodzi o doznane krzywdy. Są cierpliwe, lecz nie ponad
wszystko.  Nawet  największemu  wrogowi  nie  należy  życzyć  stanięcia  oko  w  oko  ze
zniecierpliwionym  Bawołem.  Bawół  potrafi  niszczyć  wszystko,  co  stanie  na  drodze  realizacji
zamierzonego  celu.  Lekarstwem  na  to  jest  usunięcie  się  z  zasięgu  działania  siły  Bawoła  i
przeczekanie nawałnicy.

Bawoły  czuwają  nad  literą  prawa.  Wiedzą,  jak  wydawać  rozkazy,  i  zwykle  oczekują,  że  bez
sprzeciwu będą one wykonywane. Nie są jednak tyranami i każdemu potrafią zapewnić poczucie
bezpieczeństwa.  Częściej  słuchają  głosu  rozumu aniżeli  serca  i  raczej  należy  apelować  do ich
intelektu niż  liczyć na ich emocje.  Przecież to rozum buduje rzeczy trwałe,  a te  Bawoły cenią
najbardziej.  Wszystkie te cechy sprawiają,  że niełatwo jest  Bawołom znaleźć partnera na długą
drogę wspólnego życia. Kto chce być z Bawołem, musi zaakceptować jego dominację. Dokonać
tego może tylko Kogut, Szczur i Wąż. Nie zrozumieją owej dominacji z całą pewnością Tygrysy,
Psy i kapryśne Kozy.

Żywioł Metal upewnia Bawoły w działaniu.  Woda sprawia, że stają się bardziej podatne na sugestie
innych  znaków,  zapewnia  im  też  większą  efektywność.  Drzewo  przyspiesza  wolne  zwykle
działanie,  nadaje  Bawołu  wrażliwość  etyczną  i  umożliwia  pracę  w  grupie.  Ogień  zaostrza
dominację nad innymi,  a Ziemia daje natchnienie.  Tylko w charakterze Ziemistego Bawoła jest
trochę miejsca na emocje, choć zarazem jeszcze bardziej aniżeli bracia trzyma się on ziemi, nie
pozwalając sobie na marzenia.

Pięć żywiołów Życia
Pentagram jest od wieków symbolem człowieka.
Numerologiczna symbolika liczby pięć oznacza miłość, zdrowie i człowieczeństwo. 
Ilość palców u ręki oraz analogicznie głowa i cztery kończyny ciała ludzkiego są niezmiennie 
piątką. 
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Palce rąk odzwierciedlają nasze emocje, żywioły i narządy!
Kciuk-żywioł Drzewa/wiatru/
paliczek I-paznokciowy/-pęcherzyk zółciowy,
paliczek II-wątroba.
Palec wskazujący-żywioł Ognia/gorąco/paliczek I-jelito cienkie, 
paliczek II-serce.
Palec środkowy-żywioł Ziemi/wilgoci/
paliczek I-jelito grube,
paliczek II,-śledziona,trzustka.
Palec serdeczny-żywioł Metalu/suchości/
paliczek I-jelito grube,
paliczek II-płuca.
Palec mały-żywioł Wody/zimno/
paliczek I-pęcherz moczowy,
paliczek II-nerki.
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Pentagram jest od wieków symbolem człowieka.
Numerologiczna symbolika liczby pięć oznacza miłość, zdrowie i człowieczeństwo. 
Ilość palców u ręki oraz analogicznie głowa i cztery kończyny ciała ludzkiego są niezmiennie 
piątką. 
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Magia drzew 
Na temat magii drzew napisano już wiele. Wszak zawsze były przedmiotem kultu; wspominają o
nich wszystkie mitologie: stanowiły siedziby bóstw, łączyły ziemię i niebo, uchodziły za symbol
życia  i  płodności,  a  ich  owoce  stanowiły  największą  pokusę-  także  dla  bóstw.  Często  pełniły
funkcję wyroczni, jak choćby święty gaj dębowy Zeusa w Dodonie, gdzie kapłani wieszczyli na
podstawie szumu świętych dębów .

O ich leczniczych właściwościach nie trzeba się rozpisywać. Ta wiedza przetrwała tysiąclecia, jest
wciąż obecna i stosowana w tak dziś popularnym ziołolecznictwie. Trudno zresztą nie docenić także
dobroczynnego wpływu drzew i zalet wypoczynku w ich cieniu. 

 Każde drzewo ma bowiem duszę  oraz  wielką moc,  którą może się  z  nami podzielić.  Nie bez
przyczyny wierzono niegdyś, że ułamanie gałęzi, zadarcie kory, bądź świadome uszkodzenie liści,
było równoznaczne z zadaniem mu bolesnej rany. W Irlandii, gdzie leszczyna uchodziła za święte
drzewo, za jego samowolne ścięcie groziła kara śmierci.

 Zgodnie  z  tradycją,  drzewa  były  także  najlepszymi  sprzymierzeńcami  człowieka:  pomagały
odzyskać  równowagę  ciała  i  umysłu,  dodawały  sił,  wspierały  procesy  odnowy  organizmu.
Wystarczyło pobyć w ich pobliżu, posiedzieć w cieniu, przytulić się do pnia i powierzyć im swoje
problemy.  Wszak,  tak  jak  każda  żywa  istota  mają  one  własne  pole  energetyczne,  które  może
współgrać z naszym i wzmocnić zarówno ciało jak i ducha. 

Doskonale wiedzą o tym ludzie zajmujący się bioenergoterapią oraz… radiesteci. W dzisiejszych
czasach  i  my coraz  częściej  czerpiemy z  wiedzy naszych  przodków.  Przyjrzyjmy się  więc  ich
przywiązaniu do drzew i zwróćmy uwagę na to, jakie drzewo będzie odpowiednie, by wsparło nas
w osiągnięciu zamierzonego celu. 
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Oto kilka przykładów:

AKACJA
Akacja od wieków jest symbolem nieśmiertelności i zmartwychwstania; stąd więc jej działanie 
ochronne i wspomagające we wszystkich trudnych sytuacjach. Zgodnie z tradycją jest jednym z 
materiałów, z których wykonano Arkę Przymierza. Zapewnia również pomyślność- szczególnie 
wówczas, gdy wybieramy się w podróż. Dobrze mieć zatem przy sobie liść, lub kwiat akacji. Jej 
piękne i upojnie pachnące kwiaty pobudzają zmysły, a zatem uchodzi za drzewo miłości- 
szczególnie tej, która dopiero rozkwita. Warto więc wybrać ją na miejsce spotkania, podczas 
którego padną słowa o miłości. 

W medycynie ludowej znajduje zastosowanie w stanach reumatycznych, niewydolności krążenia
oraz stanach zapalnych nerek. 

BEZ CZARNY
Niegdyś  wierzono,  że  mieszka  w  nim  opiekuńczy  demon  nazywany  Barstukiem.  Skrywał  się
najczęściej w korzeniach bzu, więc ludzie starali się w żaden sposób nie niszczyć krzewu, by go nie
zezłościć.  Nie dziwi więc,  że uważano go za roślinę ochronną i  stosowano w ziołolecznictwie.
Znajdował  zastosowanie  głównie  przy  oczyszczaniu  organizmu  ze  szkodliwych  toksyn
zalegających w układzie pokarmowym, w opóźnianiu reakcji bólowych, podczas przeziębień oraz
dla  wzmocnienia  organizmu.  Ponadto  przebywanie  w cieniu  bzu wzmacnia  siły  po  przebytych
chorobach i przynosi szczęście. Krzew ten pojawia się także w runach, a obrazuje go fehu, czyli
symbol oznaczający między innymi bogactwo i  pieniądze.  Stąd też jego działanie  w kwestiach
dotyczących poprawy finansów.

BRZOSKWINIA
W Chinach brzoskwinia uchodziła za drzewo święte, a jej rysunki zdobiły ściany świątyń. Nikt
jednak nie śmiał podnieść na nią siekiery, a gdy pień był już spróchniały ze starości palono go, zaś
popioły wrzucano do morza. Brzoskwinia ma więc niezwykłe działania magiczne wspierając tych
wszystkich,  którzy  zajmują  się  sztuką  odczytywania  przyszłości  oraz  zajmujących  się  pracą
twórczą. Przynosi natchnienie, wyostrza intuicję i uwrażliwia na to, co pozazmysłowe, wymykające
się racjonalnemu spojrzeniu. Uchodzi także za drzewo, które wzmacnia uczucia i sprawia, iż łatwiej
wyznaje się miłość. Warto więc wybrać się pod brzoskwinię z ukochaną osobą. Brzoskwinia chroni
także przed złymi wpływami. 

BRZOZA
Brzoza od wieków uchodziła za drzewo magiczne, a gaje brzozowe były miejscami świętymi, do
których zanoszono chorych. Sadzono ją przy grobie zmarłego, by chroniła go przed duchami. Ten
zwyczaj przejęło chrześcijaństwo, stąd tak popularne krzyże brzozowe. Stosowana była również
jako  amulet  chroniący  przed  czarami,  dlatego  często  z  jej  drewna  wykonywano  kołyski  dla
noworodków.  Bywało,  że  gałązkę  brzozy  umieszczano  przy  czapce  lub  ubraniu-  ot  tak,  na
szczęście. Rzymianie z jej gałązek sporządzali weselne pochodnie wierząc, iż ogień ten przyniesie
młodym szczęście.  Runa Berkanan (brzozowa gałązka) wzmacnia ochronę kobiet i  najbliższego
otoczenia.  Niegdyś  kobiety  przytulały  się  do  pnia  prosząc  ją  o  łaskę  macierzyństwa,  zaś  te
brzemienne zwracały się z modlitwą o lekkie rozwiązanie. Brzoza chroni, koi nerwy i uspokaja.
Zmęczonym dodaje sił  i  usuwa niepokoje,  chorym pomaga odzyskać zdrowie,  a cierpiącym na
depresję odnaleźć jaśniejsze strony życia. Szczególnie pomocny jest sen w jej cieniu, gdyż przynosi
wytchnienie po niedomaganiach i ciężkiej pracy.
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 Wspomaga twórczość, wzmacnia intuicję i wrażliwość, więc jeśli trudno jest podjąć jakąś decyzję,
warto usiąść w jej cieniu- jak żadne inne drzewo pomoże wyczuć, co będzie najlepsze. Zachęca
także  do  podejmowania  nowych  wyzwań.  W  medycynie  ludowej  wykorzystywana  w  celu
wzmocnienia  organizmu,  przy  obrzękach  oraz  napotnie  podczas  przeziębień.  Zewnętrznie
stosowana na rany i oparzenia, a także na zmiany skórne.   

BUK
W systemie runicznym symbolizuje go naudiz i bóg Magni, czyli uosobienie siły. Jest to zatem
drzewo  wspomagające  w  trudnych  chwilach  i  pomagające  przetrwać  trudny  okres.  Pomaga
zrozumieć innych ludzi i znaleźć kompromis, ale nie kosztem własnych interesów. Dodaje odwagi i
pewności  siebie,  więc  jest  idealne  dla  ludzi  nieśmiałych  i  zamkniętych  w  sobie.  Zachęca  do
myślenia i  szukania właściwych rozwiązań.  Warto usiąść w jego cieniu,  gdy trzeba sięgnąć do
podręcznika i  zdobywać wiedzę,  gdyż wyostrza  inteligencję  i  ułatwia koncentrację.  Nie jest  to
jednak  doskonałe  miejsce  na  spotkania  z  przyjaciółmi,  bądź  z  ukochaną  osobą-  wzmacniając
indywidualizm nie sprzyja bowiem związkom. 

BUKSZPAN
Jest  symbolem  nieustającego  odradzania  się  natury.  W  tradycji  katolickiej  oznacza  wiarę  w
zmartwychwstanie,  stąd jego obecność w palmach wielkanocnych i  koszyczkach ze święconką.
Bukszpan chroni, oczyszcza organizm i uwalnia zablokowane energie. Likwidując wszelkie bariery
wspomaga, gdy należy podjąć trudną decyzję o rozstaniu. Nie pozostawia nas jednak w cierpieniu,
gdyż dodaje sił,  by umożliwić przetrwanie tego trudnego okresu. Niegdyś wierzono, że gałązka
zapewni ochronę osobistą i domu. 

CZEREMCHA
Uchodzi za roślinę ochronną i leczniczą. Ożywia wygasające uczucia, więc jeśli tylko jest nadzieja 
na uratowanie związku, warto porozmawiać w jej cieniu. Doskonale się pod nią marzy i czyta 
lekkie powieści, gdyż pomaga oderwać się od codzienności i zapomnieć o trudach dnia 
codziennego. Wyśmienicie udaje się również drzemka w jej cieniu. Po takim wypoczynku, człowiek
wstaje pełen nowych sił i chęci do działania. W ziołolecznictwie stosowany na reumatyzm, 
wspomagająco na pracę nerek i jako środek odkażający i ściągający. 

CZEREŚNIA
Jej nazwa wywodzi się od starożytnego miasta Cerasus, skąd przywiózł ją rzymski wódz Lukullus.
Działa ochronnie i wspomagająco, wzmacnia doznania duchowe. Jej energię najlepiej wyczuwają
kobiety, gdyż symbolizuje żeński pierwiastek natury w każdym człowieku. Może dlatego uchodziła
za drzewo poprawiające relacje między partnerami, wzmagające poczucie wspólnoty i rozbudzające
życzliwość. Jest do idealne drzewo na pierwsze spotkania, gdy miłość zaczyna rozkwitać w pełnej
krasie.  Doceniane  są  także  jej  walory  lecznicze.  Owoce  działają  wzmacniająco  i  dodają  sił
nadwątlonemu organizmowi.

DĄB
Był zawsze świętym drzewem druidów, symbolem długowieczności i mądrości. Grecy i Rzymianie
wierzyli, że jest on siedzibą najwyższych bóstw. W Dodonie znajdował się gaj dębowy poświęcony
Zeusowi,  w  którym  kapłani  wieszczyli  na  podstawie  szumu  świętych  dębów  lub  dźwięku
poruszanych przez wiatr brązowych mis. Celtowie wkładali do grobów zmarłych gałązkę dębu, jako
pomoc w zaświatach. Święty Bernard, który przez wiele lat mieszkał w dziupli potężnego dębu
powtarzał, że jego siła i intelekt są zasługą drzewa. 
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Symbolizuje go runa raido, a zatem gałązka dębowa jest również doskonałym amuletem w podróży,
a także jako ochrona środków transportu. Drzewo to pomaga wzmocnić wolę i pokonać wszystkie
przeciwności losu. Zsyła prorocze sny. Jest doskonałym miejscem do nauki, gdyż rozjaśnia rozum,
wspomaga  intelekt  i  pobudza  do  działania.  Dodaje  odwagi  oraz  siły  do  walki.  Może  właśnie
dlatego,  w  jego  cieniu  odbywały  się  wszelkie  narady  wojenne  i  pertraktacje.  Ma  również
zastosowanie lecznicze. Stosowany jest w stanach zapalnych jamy ustnej i dziąseł, owrzodzeniach
żylakowych, oparzeniach i zapaleniach skóry, ma także duże znaczenie w rekonwalescencji. 

GŁÓG
Był używany już w starożytności  przez starożytnych Greków, Rzymian i  Celtów w praktykach
religijnych i leczniczych. Szybko dostrzeżono jego dobroczynny wpływ na pracę serca, więc stał się
także symbolem miłości. W dawnej Italii kochankowie ofiarowywali swoim wybrankom pierwsze
kwiaty głogu, jako dowód swego płomiennego uczucia.  Jego działanie jednak jest znacznie szersze,
bowiem stanowi również silną ochronę, wspomaga koncentrację i podejmowanie trudnych decyzji.
Jest  doskonały jako pomoc w nauce.  W medycynie znajduje zastosowanie w chorobach serca i
nadciśnienia, działa przeciwskurczowo i łagodnie uspokajająco.

GRAB
Jest  drzewem  ochronnym  i  wspomagającym  podczas  powrotu  do  zdrowia.  Jego  siły  witalne
wzmacniają pole energetyczne człowieka, dodają sił i energii.
 Przebywanie  w  jego  cieniu  pomaga  w  pokonywaniu  przeszkód  i  wytrwania  we  własnych
przekonaniach. 

GRUSZA
Działa ochronnie i pomaga w działaniu. Dodaje sił witalnych i wigoru, więc jest idealnym miejscem
na przelotny flirt i miłostkę. Nie sprzyja stałości uczuć, raczej zachęca do miłej zabawy. W sposób 
wyjątkowy wyczula na otaczające piękno, 
W medycynie ludowej ma działanie wzmacniające, wspomagające trawienie, łagodzące kaszel i 
gorączkę, stosowana niegdyś także przy schorzeniach tarczycy. 

JABŁOŃ
Od wieków uchodzi za drzewo święte i magiczne- wszak jabłko było owocem zakazanym, którego
skosztowali  Adam  i  Ewa;  w  greckim  sadzie  Hesperyd  rosły  złote  jabłka  zapewniające
nieśmiertelność; o jabłko z napisem „dla najpiękniejszej” pokłóciły się Hera, Atena i Afrodyta i
dopiero  Parys  roztrząsnął  ten  spór;  krainą  jabłek  Celtowie  nazywali  siedzibę  zmarłych,  zaś
skosztowanie jednego z owoców miało dawać wieczną  młodość i  nieśmiertelność.  W alfabecie
runicznym jabłoń symbolizuje ingwaz. Pomaga usunąć wszelkie napięcia, relaksuje i dodaje sił, by
zrealizować zaplanowane działania.  Zapewnia  równowagę psychiczną  i  fizyczną.  Kwiat  jabłoni
nazywany jest niekiedy kwiatem panny młodej, gdyż od niepamiętnych czasów używano go do
magii  miłosnej.  Jabłoń jest  ponadto  idealnym miejscem na  schadzkę,  pomoże związać  ze  sobą
ukochaną osobę, obudzi gorące uczucia i namiętność. W medycynie ludowej stosowana często w
zaburzeniach układu pokarmowego, oczyszczaniu z toksyn i odchudzaniu. 

JARZĘBINA
Korale z jarzębiny były niegdyś ozdobą dziewcząt- ich czerwony kolor nie tylko zdobił, ale także
działał  jako  zapora  przed  urokami.  Stąd  także  jej  działanie  ochronne.  Dzięki  energii  jarzębiny
wszystko nabiera właściwych proporcji,  a życie staje się zrozumiałe.   W systemie runicznym to
hagal. Pomaga człowiekowi w odnalezieniu swojego „ja”, ułatwia podejmowanie ważnych decyzji i
wprowadzanie je w czyn.
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 Pozwala wrócić do równowagi i rozwijać zdolności ponadzmysłowe. Dodaje uporu i konsekwencji
oraz wzmacnia silną wolę- zwłaszcza podczas walki z kompleksami lub nałogami. Działa ochronnie
i  wspomagająco.  Stosowana  w  nieżytach  przewodu  pokarmowego,  schorzeniach  wątroby  i
pęcherzyka żółciowego.

JESION
Jest  jednym  z  najstarszych  drzew  na  ziemi,  nasi  przodkowie  otaczali  go  wielką  czcią.  U
starożytnych Greków był symbolem odporności i siły, pobyt w jego otoczeniu jest więc doskonałym
sposobem na zbieranie sił i odradzanie się po ciężkich przeżyciach. W średniowieczu wierzono, że
sen pod nim wzmacnia siły umysłu. Uchodzi także za drzewo wiedzy i potęgi rozumu. Znajduje to
potwierdzenie  w  alfabecie  runicznym,  w  którym odpowiada  mu ansuz  wskazujący  na  naukę  i
zdobywanie nowych informacji. 
Warto więc uczyć się w jego cieniu, bo z całą pewnością nie rozproszy naszej energii. Daje silną
ochronę.

JODŁA
Jest symbolem odrodzenia, powrotu światła w ciemnościach nocy, dlatego też stała się drzewkiem
bożonarodzeniowym. Według dawnych wierzeń chroniła przed nieszczęściami, odpędzała złe moce
i  choroby.  Wierzono  również,  że  wywar  z  igieł  jodły  dodany  do pierwszej  kąpieli  noworodka
ochroni go przed złymi duchami. Warto więc przebywać w jej cieniu, gdy potrzeba nam duchowego
odnowienia.  Łączy  się  z  nią  runa  wunjo,  a  co  za  tym  idzie  sprzyja  dobremu  nastrojowi  i
świątecznym klimatom. 
Potrafi pocieszyć w żalu, przywrócić nadzieję, utrwalić miłość (nie przez przypadek nazywana jest
drzewem wierności) i podtrzymać w chwilach zwątpienia. Zgodnie z tradycją dym z igieł jodły
oczyszcza atmosferę. Dzięki jej energii nawet starsi ludzie odzyskują młodość ducha, a sen w jej
cieniu może wywołać prorocze sny. 
W medycynie  ludowej  stosowana  przy  leczeniu  płuc  i  oskrzeli,  wspomaga  system  nerwowy,
przyspiesza gojenie się ran i pomaga w bólach głowy. 

KASZTANOWIEC
Jest  to  drzewo bardzo popularne.  Do Europy trafiło w 1576 roku, kiedy to sprowadzono je  ze
Stambułu do wiedeńskich ogrodów cesarza Maksymiliana II Habsburga.  Działa oczyszczająco i
ochronnie,  łagodzi  napięcia  i  lęki,  potrafi  uspokoić  rozdarte  rozstaniem serca,  przynosi  spokój
ducha i  równowagę.  Warto usiąść w jego cieniu,  gdy miotają  nami uczuciowe rozterki.  Z całą
pewnością ukoi nerwy i pozwoli odzyskać spokój. Ułatwia także uczenie się- nie przez przypadek
matura jest w porze jego kwitnienia. Część jego energii mają kasztany, więc dobrze jest mieć je w
kieszeni,  położyć  obok monitora  lub  telewizora,  albo  pod łóżko.  Są  bowiem skuteczną  zaporą
przeciw  negatywnemu  promieniowaniu  i  neutralizują  działanie  żył  wodnych.  Trzymane  pod
łóżkiem  niosą  zdrowy  sen.  W  ziołolecznictwie  stosowany  w  celu  usprawnienia  krążenia
obwodowego, zapobieganiu obrzękom i zakrzepom oraz kurczom łydek i  ciężkości nóg. Działa
również  na oparzenia, odmrożenia i otarcia skóry. 

KLON
Życzliwie nastawia do ludzi i świata, gdyż zapobiega kłótniom i ułatwia porozumienie. Warto w
jego cieniu zorganizować przyjęcie, bo sprzyja wszelkim zabawom w większym gronie. Pomaga w
podejmowaniu sprawiedliwych decyzji i chroni przed popełnianiem głupstw. Wspomaga intuicję,
wyostrza  szósty  zmysł,  a  jasnowidzom  ułatwia  spoglądanie  w  przyszłość.  Uchodzi  za  drzewo
ochronne i wspomagające przy powrotach do zdrowia.  
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LESZCZYNA
W Irlandii uchodziła za drzewo święte,  magiczne i  opiekuńcze. Jego samowolne ścięcie karano
śmiercią.  Jej  energia  daje  poczucie  bezpieczeństwa,  łagodzi  stres  i  uspokaja  po  sporach.  Jest
szczególnie pomocna przy przemęczeniu, gdy nawarstwiające się problemy zaczynają przesłaniać
świat i niszczyć zdrowie fizyczne. Pomaga dostrzec jaśniejszą stronę życia. W sposób szczególny
sprzyja poetyckiej wenie i zapewnia płodność, także twórczą. Niegdyś uchodziła za idealne miejsce
na schadzki. Jest doskonała na różdżki radiestezyjne, gdyż reaguje na podziemne źródła wody. W
zapisie runicznym to jeran, która wspiera w sprawach długofalowych, gdy upływający czas sprzyja
zwątpieniu.  Stąd uchodzi  za drzewo cierpliwości.  W ziołolecznictwie stosowana uspokajająco i
moczopędnie. 

LIPA
Lipa  w tradycji  słowiańskiej  zajmuje  wyjątkowe miejsce.  Od  niepamiętnych  czasów uchodziła
bowiem za drzewo pojednania i przyjaźni. Sadzono ją zawsze koło każdego domu i osady oraz na
granicach posiadłości, by strzegła pokoju i godziła zwaśnione strony. 
Echa tego zwyczaju znalazły zastosowanie w dawnej Polsce, gdyż właśnie w cieniu lipy kończono
spory,  zaręczano się i  zawierano małżeństwa.  Uchodziła również za drzewo zakochanych.  Lipa
pomaga  osiągnąć  uczuciową  harmonię  i  życzliwie  nastawia  do  świata.  Uspokaja,  uczy
pozytywnego  myślenia  i  dostrzegania  pięknych  stron  życia.  W  jej  cieniu  można  pozbyć  się
pesymizmu, poczucia krzywdy i żalu do całego świata. Ułatwia wszelkie porozumienia i sprzyja
zabawom  w  szerszym  gronie.  Warto  więc  świętować  i  bawić  się  w  jej  cieniu.  Znajduje
zastosowanie w medycynie ludowej, ma bowiem działanie uspokajające i rozkurczające. Stosowana
przy przeziębieniach jako środek napotny i w stanach napięcia nerwowego. Używa się jej także do
kąpieli i płukania gardła. 

MODRZEW
Drzewo  symbolizuje  związek  między  niebem  a  ziemią.  Poprawia  samopoczucie  i  sprawia,  że
stajemy się bardziej pobłażliwi dla błędów, zarówno własnych jak i cudzych. Przynosi natchnienie
w pracy twórczej. Jest idealne dla pesymistów, bo przynosi dobry humor oraz odmładza- zarówno
fizycznie, jak i psychicznie. 
Jeżeli  problemy  ciągną  się  latami  warto  usiąść  w  jego  cieniu,  odzyskamy  bowiem  spokój  i
odzyskamy cierpliwość. Modrzew ułatwia również kończenie starych spraw, w myśl zasady, że to,
co niepotrzebne musi odejść. 

MORELA
Jest drzewem ochronnym, wspomaga i wzmacnia siły wewnętrzne. Sprzyja także romantycznym
spotkaniom budząc życzliwość i  ciepłe uczucia.  Jest  idealna na pierwsze spotkania,  gdy miłość
zaczyna  rozkwitać.  Stosowana  dla  wzmocnienia  organizmu–  szczególnie  w  przypadku  ludzi
anemicznych i słabych. 

OLCHA
Uchodzi za drzewo ochronne i niosące oczyszczenie. Jest miejscem doskonałym do odpoczynku i
miłej  lektury.  W  jej  cieniu  można  się  także  spokojnie  zdrzemnąć.  Pomaga  oderwać  się  od
rzeczywistości i zapomnieć o troskach dnia codziennego. Chroni przed negatywnymi energiami. W
futharku odpowiada jej runa eisaz, która wstrzymuje wszelkie procesy i chłodzi namiętności- nie
warto więc wybierać się na romantyczną randkę w miejsce, gdzie rosną olchy, bo niespodziewanie
może okazać się,  iż  ukochana osoba nabierze dystansu.  Olcha nie  sprzyja także podejmowaniu
działań, jej energia zachęci bardziej do odwlekania w czasie i ustępstw.

   
                                                                       17.



ORZECH
Jest to drzewo ochronne i lecznicze, uchodzące za symbol długowieczności. Sprzyja powierzaniu
sekretów  i  zachowaniu  tajemnic,  pomaga  w  przezwyciężeniu  trudności  oraz  znajdowaniu
rozwiązania dla trudnych spraw. Wyostrza inteligencję, więc dobrze jest w jego cieniu sięgnąć po
podręczniki i książki popularnonaukowe. Należy go unikać, gdy w danej sprawie potrzebna jest
dyplomacja i takt. Orzech bowiem sprzyja indywidualności, wzmacnia upór i nieustępliwość. Może
nawet zaognić dyskusję i utrudnić integrację. W medycynie ludowej znane SA jego właściwości
przeciwzapalne,  odtruwające,  przeciwkrwotoczne  i  wspomagające  w  przewlekłych  nieżytach
żołądka. Używany jest także przy problemach skórnych.

SOSNA
W Chinach jest symbolem życia wiecznego, uchodzi więc za symbol długowieczności.  Pomaga
pozbyć się smutku, łagodzi napięcia,  uwalnia od poczucia winy i uspokaja emocje. Zachęca do
działania  i  podejmowania  decyzji,  pomaga  odnaleźć  radość  życia.  Daje  nadzieję  w  trudnych
sprawach,  nie  pozwala  ulec  rozpaczy.  W jej  cieniu  można odzyskać  jasność  myśli,  pozbyć się
nieśmiałości  i  nabrać  chęci  do  podjęcia  ważnych  kroków  w  życiu.  Sprzyja  również  twórcom
wspomagając ich w realizacji zamierzeń. W runach odpowiada jej kaunan, tym samym dodając
wiary we własne siły. 
Znajduje także zastosowanie lecznicze przy chorobach reumatycznych i układu oddechowego oraz
w leczeniu infekcji. 

ŚLIWA
Jest  drzewem  wzmacniającym  i  oczyszczającym.  W  jej  cieniu  można  doskonale  odpocząć,
zdrzemnąć się, lub poczytać coś lekkiego i przyjemnego. Nie sprzyja jednak koncentracji, więc nie
warto oddawać się bardziej ambitnej lekturze. Przenosi do innego świata, w którym troski odchodzą
na  dalszy  plan.  Gdy  rozważamy  jakąś  sprawę,  pomaga  przyjrzeć  się  jej  w  sposób  bardziej
obiektywny. W medycynie ludowej stosowana dla poprawienia trawienia i oczyszczenia organizmu.

ŚWIERK
Według dawnych tradycji odpędza demony i złe duchy. Odpędza zatem pokusy, złe myśli i 
pragnienia, które mogą skrzywdzić inne osoby. Uczy radości z małych rzeczy i zachowania spokoju
bez nadmiernego epatowania uczuciami. Sprzyja zachowaniu osobistej godności i pokory wobec 
świata. W cieniu świerka łatwiej spojrzeć na daną sytuację z dystansem i bez niepotrzebnych 
emocji. 
W medycynie stosowany głównie przy schorzeniach układu oddechowego i nerwowego. 

TOPOLA/ OSIKA
Drzewo  o  silnych  właściwościach  ochronnych-  nie  przez  przypadek  osikowy  kołek  służył  do
przybijania  wieka  trumny,  co  miało  zapobiegać  wydostaniu  się  duchów  zmarłych  i  stanowił
najlepszą gwarancję pozbawienia życia wampirów. Jej energia dodaje mądrości i odwagi, wspiera w
sprawiedliwej walce. Warto usiąść w jej cieniu, gdy czujemy brak wiary we własne siły i wątpimy
w słuszność swoich opinii. Odpowiada jej runa perdo, która pomaga pokonać wpływy z przeszłości
i  odnaleźć  samego  siebie.  Nie  pozwala  na  trwanie  w samotności  i  chroni  przed  negatywnymi
emocjami.  Wspomaga w leczeniu przeziębień i wzmacnia organizm.

WIĄZ
Jest  drzewem  wspomagającym  i  dodającym  wytrwałości  w  działaniu.  Pomaga  przezwyciężyć
poczucie bezsilności, dodaje sił w zmaganiu się z rzeczywistością i pokonywaniu przeszkód. Nie
dopuszcza  do  popadania  we frustrację  i  życzliwie  nastraja  do  ludzi.  Uchodzi  także  za  drzewo
pojednania. Według tradycji, jeżeli wrogowie podadzą sobie rękę pod wiązem, to zaprzyjaźnią się
już na całe życie. 
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Wiąz  ułatwia  także  zawieranie  porozumień  i  zapobiega  kłótniom.  Warto  więc  w  jego  cieniu
prowadzić  wszelkie  negocjacje.  Sprzyja  zabawom  w  większym  gronie  i  integracji.  W
ziołolecznictwie  stosowany  przy  schorzeniach  gardła  i  jamy  ustnej  oraz  przy  zaburzeniach
trawienia.

WIERZBA 

Jako  drzewo  zdolne  do  aklimatyzacji  i  odradzania  się  nawet  ze  szczątek  jest  symbolem
długowieczności i niezwykłej zdolności do regeneracji sił. Dodaje witalności, wyostrza intuicję i
pomaga  w  rozwoju  duchowym.  Odpowiada  jej  runa  laukaz.  Sprzyja  kończeniu  długotrwałych
badań.  Muszą  jednak  uważać  na  nią  pesymiści,  bo  potrafi  pogłębiać  smutek  i  złe  myśli.  W
medycynie ludowej zmniejsza dolegliwości bólowe i gorączkę, wspomaga w leczeniu reumatyzmu. 

WIŚNIA
Według dawnych wierzeń jest to ulubione drzewo wszelkich duszków lasów, które bardzo chętnie
oddawały się pod nią zabawom i igraszkom. Nic więc dziwnego, że wzmacnia wszelkie fizyczne
doznania, pobudza uczucia i zachęca do czułości. Jest więc idealnym miejscem na romantyczną
schadzkę. Pomaga także przezwyciężyć nastroje smutku i odnaleźć pozytywne strony życia. 
W jaki sposób korzystać z mocy drzew? Zgodnie z zaleceniami naturoterapeutów najlepszą porą
jest popołudnie: między 14 a 17, gdyż właśnie wówczas jest w nich najwięcej energii. Można iść na
spacer, usiąść w cieniu wybranego drzewa, lub przytulić się do pnia. 
http://koprowska-glowacka.blogspot.com

Drzewo
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                                FOTO NIESAMOWITYCH DRZEW  ZE STRONY
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Kącik Artystyczny w Szkole Podstawowej nr 5 w Łaziskach Górnych 
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