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Posvátné věže druidů
Jak nasměrovat kosmické energie
do krajiny, objevili před dávnými dobami druidové v Irsku. Stovky let si
nikdo nevšímal 65 zvláštních kulatých věží, rozmístěných v krajině po
celém Irsku. Pak vědci zjistili, že až
25 metrů vysoké stavby byly vybudované podle astronomických výpočtů.
Kromě toho tráva kolem nich rostla
mnohem lépe než jinde. Právem bychom si tedy mohli položit otázku,
jestli věže nesloužily ke zlepšování
plodnosti půdy. Pískovec, vápenec a
čedič, stavební materiál věží, mají paramagnetické vlastnosti. To znamená,
že sbírají magnetickou energii a dál ji
předávají půdě. Jako antény přijímají
středověké kulaté věže elektromagnetické vlny, tvrdí odborníci. Tuto energii můžete využívat i ve své zahradě.

Pomocí věže posílit
zahradu

Postavte si do zahrady jednu
nebo víc věží. Ne originální keltskou,
ale svou vlastní: kupte si jeden nebo
dva metry vysokou a 30 centimetrů
širokou odpadní rouru z terakoty
(umělá hmota jde také, když není
jiné řešení). Intuitivně, pomocí virgule
nebo kineziologického testu najděte
nejvhodnější místo. Na něj postavenou
rouru naplňte čedičovými kamínky,
nahoru
umístěte
špičku,
kužel
z čedičového cementu. Vaše rostliny
i vaše okolí vám za to budou vděční.
Američtí domorodci znali podobnou
metodu, jak jsem viděl v USA
u indiánského kmene Čerokézů. Na
jejich polích a zahradách s málo
úrodnou půdou stavějí tzv. kosmické
trubky. Mají stejný účel jako irské
kulaté věže, soustředění energie
a zlepšení jakosti půdy. Pokud chcete
napodobit tyto indiány, zasaďte
asi 75 centimetrů hluboko do země
tři metry vysokou rouru z umělé
hmoty. A najdete-li na svém pozemku energetické linie, postavte ji
na jejich průsečíku.

Uzdravit místo

Události, jež se staly ve vašem domě
nebo na vašem pozemku, jsou uložené ve hmotě. Pokud předchozí majitel
nešetřil přírodu a chemicky hnojil bez
rozmyslu, přičemž ubližoval i zvířatům, je místo negativně poznamenané. Domy, kde se lidé hádali, bojovali,
trápili se nebo dokonce došlo k vraždě,
v sobě dál nesou tyto informace. V zámcích se vypráví o strašidlech, když
senzitivní jedinec vycítí dávno minulé
události a stojí tváří v tvář těmto faktorům. V těchto obydlích nás může přepadnout zvláštní trudná nálada, cítíme
chlad, ačkoli vůbec není zima. Co můžeme udělat, když je dům a pozemek
zatížený traumatickými zážitky a tato
zátěž je pořád v atmosféře?

Senzitivní jedinec může vycítit základní atmosféru domu a pozemku. Pak ji může začít měnit, aby co
nejvíce odpovídala jeho osobním
vibracím. Výše popsané metody léčení zahrady odpovídají tomuto požadavku. Pomocí protipólů lze obnovit narušenou energetickou rovnováhu, odstranit nesoulad.
Postupujte přitom trpělivě a dbejte na kladnou, mírumilovnou, tvůrčí
atmosféru ve svém okolí. Nedopusťte,
aby ji druzí narušovali svými destruktivními energiemi. Než něco začnete
měnit v domě nebo zahradě, zakreslete si své úmysly do plánů. Celostní
medicína se v poslední době obohacuje o psychologii a spiritualitu, což
se projevuje i v léčení zahrady. Stále
víc citlivých majitelů zahrad se stará
o tajný duševní život rostlin. Zjistili,
že jim prospívá láskyplná náklonnost.
Zřejmě tato metoda nebude scestná,
když si připomeneme základ veškerého dění na této zeměkouli: vibrace a
jejich kmitočty. Rostliny neslyší jako
lidé a zvířata, ale přesto lidé na celém světě mluví se svými květinami,
stromy, keři a vším možným, co kolem nich roste. A to jim pak děkuje
za tuto náklonnost krásnějšími květy,
lepším růstem a vyššími výnosy. Nebo
si to jen namlouvají? Může skutečně
komunikace s duší rostliny mít takové důsledky? V posledních letech přibývá zpráv o psychologickém působení na říši rostlin, zřejmě dost úspěšném: například švýcarský zahrádkář
Ernst Roth vzbudil velký ohlas svými
gigantickými plody. Laici i odborníci byli překvapeni jeho kedlubnami
o průměru 90 centimetrů a váze 15
kilogramů, 28 kilogramů těžkými
hlávkami zelí a popínavými fazolemi,
které sklízeli hasiči na otáčivém žebříku, protože vyrostly na telegrafním
sloupu do výšky osmi metrů. Policista
a úspěšný zahradník vždycky zdůrazňoval, že zásadně nepoužívá žádná
umělá hnojiva ani jiné chemikálie.
Novináři si ho všimli v Curychlu,
když se s obrovskou hlávkou salátu
nevešel do výtahu. Brzy psala redakce „Guinessovy knihy rekordů“ o jeho
hlávkách zelí, popínavých fazolích i
topinamburech jako největších svého
druhu. I švýcarští kuchaři potvrdili
vynikající chuť těchto plodů. Jak to
Roth dokázal? Kromě čisté vody, kopřivové hnojůvky, odvaru z přesličky a tabáku prý rostlinám prospívá,
když s nimi mluví. Každý den prochází zahradou a podle potřeby věnuje
každé rostlině pozornost a čas.

Mluvit s rostlinami

Chcete-li napodobit Švýcara s gigantickými plody a jemu podobné, měli
byste každý den rostliny oblažovat láskyplným slovem. Ptejte se jich, jak se

jim vede, vyprávějte jim, jakou máte
radost z jejich přítomnosti a krásy.
Nové rostliny vítejte v zahradě. Možná
už brzy vypěstujete nové kandidáty do
„Guinessovy knihy rekordů“, kdo ví?
Zahrádkáři jako Ernst Roth dělají
pro blaho svých svěřenců to podstatné: vytvářejí si k nim osobní vztah.
Ten hraje největší roli v péči a léčení zahrady. K tomuto závěru došla na severu Skotska v 60. letech
paní Dorothy MacLeanová, spoluzakladatelka duchovního společenství
Findhorn. Jak sama řekla, v hluboké meditaci navázala osobní styk s
duchy svých rostlin hrachu a tak položila základní kámen jevu, kterému
se divil celý svět. Protože ve Findhornu duchové kromě obvyklého
poklábosení sami dávali instrukce,
jak hnojit, zavodňovat a zalévat neúrodnou půdu. Od té doby toto zahradnictví a zemědělství na nehostinném, chladném severu britského
ostrova dosahuje rekordních sklizní
(např. hlávky zelí váží cca 40 liber).
„Zázrak z Findhornu“ dodnes překvapuje i vědce. Mnozí duchovně
orientovaní zahrádkáři a zemědělci,
stejně jako průkopníci Findhornu
a druidové, uznávají jemnohmotný,
pro normální smrtelníky neviditelný
svět, jehož duchové zodpovídají za
veškeré dění v přírodě. A přitom nejsou sami. Šamani a léčitelé z celého
světa mluví úplně samozřejmě s duchy rostlin. I indiánští medicinmani,
tibetští lékaři při hledání bylin, taoističtí kořenáři… a naší druidové, jak
by se dalo předpokládat.

Navázat styk s rostlinami

Pokud i podle vašeho názoru rostliny prožívají individuální emoce, můžete je přímo oslovit. Věříte na duchy
přírody nebo anděly? Navažte s nimi
styk a oni se rádi postarají o blaho
vašich rostlin, budou mít radost z vaší
spolupráce. Ale na začátku to můžete
zkusit s několika příjemnými, dobrosrdečnými slovy. Uvidíte, jestli vaši
zelení přátelé budou reagovat na harmonizující vibrace vašeho hlasu.

Stavět kamenné kruhy

Magickou sílu kamenů a jejich seskupení můžeme také – v menším
měřítku – využít k uzdravení rostlin.
Jak v keltské, tak i v jiných kulturách
sloužily malé magické kruhy z kamenů
kolem slabé či nemocné rostliny k jejímu uzdravení. Najděte si pár pěkných
oblázků a položte je ve vzdálenosti pár
centimetrů kolem rostliny. Kruh koncentruje léčivou energii a vede ji k ní.
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