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DREVo Ztvl.lerutA Iz MtNERALov

SIMBOLIKA

Drevo je star simbol Zivljenja, ki predstavlja cikli6ni znaeal kozmi6neg a razvoja.

Drevje vsako leto izgubi listje in se nato znova prekrije z njim. Zivljenje je tak5no kot drevo -
nenehno se spreminja, se bogati in dviga proti nebu.

V drevesu so povezane tri ravni kozmosa: podzemlje, ki ga preiskujejo korenine, povr5ino
obvladujeta deblo in nizke veje, proti nebu pa segajo zgornje veje in vrh.

Drevo zdruluje tudi Stiri elemente narave: voda kroZi s sokovi, zemlja se zaradi korenin
povezuje z drevesnim deblom, zrak hrani liste, les pa je tudi prvotni vir ognja.

Mit drevesa je tudi danes globoko prisoten, saj drZavniki pogosto posadijo drevo v znamenje
miru, sodelovanja in napredka. Drevo se zasadi ali podari tudi ob zelo pomembnih
Zivljenjskih dogodkih, kot je rojstvo, poroka ali selitev v novi dom, ali pa si ga podarimo sami.
Znjim simbolidno zalelimo dolgo, uspe5no, razgibano in sredno Zivljenje.

IMAJO KRISTALNA DREVESCA NENAVADNO MOE?

Drevesca so sestavljena iz razlilnih kristalov, zaradi njih pa oddajajo tudi razlidne energije.
Vzemimo na primer drevesce iz kamene strele. Ta kristal ima sposobnost, da oddaja
univerzalno energijo, katera poveduje delovno sposobnost dloveka, prepre6uje zaspanost,
potencira energijo, tekmovalnost, ve6a delovno vnemo in daje obdutek da smo nedotakljivi.
- Ametist - vijolidne barve - pomirja, ugodno vpliva na srce in krvni obtok ter vzpostavlja
enakovredno razmerje nasprotujodih energij v iloveku in blaZi nespe6nost. Zelo dober
mineral pri medsebojnih odnosih in novih zadetkih.
- Avanturin - zelen - pomaga pri vsakem uspe5nem zadetku. Vsak kristal ima svoj vpliv

in udinek, zeleni minerali pa delujejo tudi antistresno.
-Citrin, ki s svojo ognjeno barvo deluje poZivljajode ima tudi tak5en udinek. Zato ga
postavljamo v delovne prostore, ker poveduje koncentracijo in veda delovno vnemo.
-Ro2evec, mineral srede, ljubezeni in prijateljstva. To je drevo, ki vas nikoli ne bo razodaralo,

saj bo s svojo neZno energijo in prijetno barvo vplivalo na vedno dobro razpoloZenje vseh.

Drevesca ne delujejo le na enega 6loveka, ampak tudi na okolico. Kameno strelo drevesce si
bo verjetno izbrala ambiciozna oseba, ki ve, kaj hode, ametist bo prirasel k srcu neZni in
romantini du5i, aventurin pa bo dobrodo5el privseh ki se lotevajo novih izzivov. lzbira
razli6nih kamnov je res velika, torej zadnimo raziskovati!

KAKO NEGUJEMO KRISTALNA DREVESA?

Kristalna drevesa ne spiramo pod tekodo vodo, temved jih neZno s kak5nim dopidem po listih
prebri5emo in seveda postavimo na sonce. V kolikor imate igle kamenih strel ga lahko
poloZite v njihovo sredino in jih na ta na6in energijsko napolnite.
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