Medžių savybės
 Paprastoji eglė (Picea abies) – moteriškas, šaltas (imantis medis), nuima žemų dažnių energijas,























motiniška globėjiška, guodžia. Galim prašyti kad padėtų susitvarkyti su liūdesiu, depresija, gedulu,
pykčiu, negatyviom seksualinėm patirtimis. Turbūt todėl itin tinka laidotuvėm, šarvojimo, laidojimo
aplinkai puošti – padeda gedintiesiems. Gerai, pradžioj eiti prie eglės kad apvalytu, o po to pasikrauti
pas kitus medžius, pvz. buką. Esant pakilioj, dvasingoj būsenoj, eglės gali ir nuleisti prie materialinių
rūpesčių.
Paprastoji pušis (Pinus sylvestris) – ugnies medis, šiltas, moteriškas, duoda gyvybinės, salyginai
aukštesnių dažnių energijos. Puikiai įkrauna veiklai, darbine energija, ir gal altruistiškuma, darba
kitiem, žemei skatina. Sunkesnes mintis nuima.
Europinis maumedis (Larix decidua) – šiltas ugnies medis, duoda darbinės energijos, bet skirtingai
nuo pušų – vyriškas, energija gal kiek žemesnių dažnių nei pušų, ne taip kelia sąmonę.
Europinis kukmedis (Taxus baccata) – vyriškas, šiltas, mirties medis, padeda prisiminti praeitus
gyvenimus. Gilus, bet uždaras. Gerenoriškas senukas, geras patarėjas.
Paprastasis kadagys (Juniperus communis) – ugnies medis, apsauginis, saugo nuo piktų dvasių, bet
gal asmeniškai žmogų, o ne namus. Jie dvinamiai tai gal ir yra skirtingų energijų.
Bekotis ąžuolas (Quercus petraea) – kaip ir paprastasis, bet įvardijamas kaip šaltas – paimantis
kažką. Tai jis ne tiek kaip duoda, bet išgrynina, išryškina jau esantį stiprumą.
Paprastasis ąžuolas (Quercus robur) – vyriškas medis, šiltas, duoda energijos, stiprina. Bet kad iš
ąžuolo gauti sustiprinti jau turi būti gana stiprus.
Paprastasis uosis (Fraxinus excelsior) – Vyriškas, dažnai įvardijamas kaip pasaulio medis, kuris
palydi sielas į žeme gimstant ir išlydi mirštant. Suteikia išminties, teisingumo, pasitikėjimo jausmą,
stiprina valią. Uosių galima prašyti kad suteiktų jėgų ir išminties eiti teisingu, dvasingu gyvenimo
keliu, įgyvendint šioj inkarnacijoj išsikeltus uždavinius, padeda kai jaučiamės užstrigę vienoje
vietoje. Šiuo metu didelė dalis lietuvos uosių serga uosiu maru ir po truputi džiūna, tad bendravimui
reikėtu rinktis tik sveikus medžius.
Karpotasis beržas (Betula pendula) – vyriškas, šiltas, stimuliuojantis, jaunatviškos energijos,
seksualumo davėjas. Atjaunina, suteikia jaunatviškos energijos, gyvybingumo, džiaugsmo, skatina
kurybingumą.
Plaukuotasis beržas (Betula pubescens) – kaip ir karpotasis beržas, bet ne toks skaidrus.
Juodalksnis (Alnus glutinosa) – dažnai jie būna žemesniųjų subtilių būtybių gyvenamoji vieta.
Todėl bendrauji ne tik su pačiais medžiais asmeniškai, bet ir su tomis būtybėmis. Alksniai lėtina,
nuramina protą, bet tuo pačiu gali ir padėti susikaupti.Verta prašyt pagalbos susierzinus,
susinervinus, lendant įkyrioms mintims. Gali pagerinti bei sustiprinti vidutinius, žemesnių vibracijų,
gabumus.
Baltalksnis (Alnus incana) – Atviras, bet labai neutralus, priima tave tokį koks esi. dažnai jie būna
žemesniųjų subtilių būtybių gyvenamoji vieta. Todėl bendrauji ne tik su pačiais medžiais asmeniškai,
bet ir su tomis būtybėmis. Pnašus į juodalksnį, bet aukštesnių ir silpnesnių vibracijų.
Drebulė (Populus tremula) - šaltas, labai gerai paimantis energija. Galima prašyt kad nuimtu
norimus blogumus, ar bendrai sodint vietose kurias nori kad apvalytų, pvz. miestų parkuose. Galima
prie jos išsikrauti, bet po to padidėja jautrumas, tad reikėtų eiti prie šilto medžio pasikrauti.
Blindė (Salix caprea) – itin moteriškas, vaisingumo medis, tinka moterims prašant vaisingumo, su
kitom moteriškom problemom.
Gluosnis (Salix alba / fragilis) – kaip ir alksniai dažnai būna žemesnių vibracijų būtybių gyvenamoji
vieta, tad bendrauji ne tik su pačiais medžiais asmeniškai, bet ir su tomis būtybėmis. Iškelia mumyse



































esantį, bet užlėptą liūdesį, sielvartą, gedėjimą, nusivylimą, bet tuo pačiu ir padeda jį išgyventi. Tad
jau pasinėrus į liūdesį gluosniai ramina, jų galima prašyti neigiamus jausmus ir panaikinti, padėt
išgyventi, atpalaiduoti. Tačiau kadangi jį ir stimuliuoja tai reikia per dažnai ir ilgai neužsibūti.
Mažalapė liepa (Tilia cordata) – šiltas, moteriškas, motiniškas, globėjiškas medis. Duoda
motiniškos, atjauninančios, lengvos energijos, raminantis. Po liepomis gerai ilsėtis. Mažina viso kūno
uždegimus. Įsimylėjusiųjų medis – jaunos šeimos.
Paprastasis klevas (Acer platanoides) – vyriškas, šaltas, duoda energijos, bet priešingai nuo ąžuolo
duoda jėgų ir silpnam.
Platanalapis klevas (Acer pseudoplatanus) - kaip ir paprastasis, bet šiltesnis minkštesnis, lengviau
bendrauja, turi daugiau moteriškumo.
Uosialapis klevas (Acer negundo) – šiltas, dvinamis, tai ir labiau vyriškų ir labiau moteriškų būna,
atlaidus, dosnus. Gali būt kitų energetinių būtybių gyvenamieji vieta.
Paprastasis bukas (Fagus sylvatica) – moteriškas, šiltas, padeda suharmonizuot moterišką energiją.
Skatina dvasingumą, pakelia į aukštesnio dažnio vibracijų būvį, harmonizuoja. Tinka gydyt galvos
negalavimus.
Kalninė guoba (Ulmus glabra) – vyriškas, harmonizuojantis medis. Labiau ne duoda bet draugiškai
harmonizuoja tavyje esančią vyrišką energiją.
Paprastoji vinkšna (Ulmus laevis) – moteriškas šiltas. Suteikia moteriškumo, tinka jaunoms
mamoms, harmonizuoja moterišką energiją. Tarp ievos su blinde ir liepos.
Paprastasis skirpstas (Ulmus minor) – vyriškas, harmonizuojantis medis. Kaip ir guoba.
Paprastoji ieva (Prunus padus) – moteriškas, duoda jaunatviško moteriškumo, lankstumo, padeda
prisitaikyti prie naujos aplinkos, bet ir išlaikyti savo moteriškumą, grožį. Tinka jaučiantis užguitai.
Jaunoms mamoms padeda neužmiršt ir savo poreikių. Gal vyrams šaltas, o moterims šiltas?
Paprastasis šermukšnis (Sorbus aucuparia) – šiltus, slapukas, apsaugo visą aplinką. Skatiną,
uždarumą, susikaupimą. Galim prašyt kad suteiktų saugumo, apsaugotų nuo priešiškai nusiteikusių
būtybių.
Obelis (Malus sp.) – moteriškas, namų židinio medis. Šeimos santykių harmonizavimui.
Šeivamedžiai (Sambucus sp.) – sužadina gyvybines organizmo jėgas, padeda peršalus, kabinantis
ligai.
Tuopos (Pupulus sp.) – Šaltas, paimantis energija
Gudobelės (Crataegus sp.) –panašu į obelį
Kedrai (kedrinė, sibirinė pušys)
Paprastasis skroblas (Carpinus betulus)
Kriaušė (Pyrus sp.)
Vyšnia (Prunus sp)
Slyva (Prunus sp.)
Trešnė (Prunus avium)
Paprastasis lazdynas (Corylus avellana)
Europinis kėnis (Abies alba)
Kaštonas – šiltas, raminantis medis.
Paprastasis šaltekšnis (Frangula alnus)

