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Terapii complementare:  

Dendroterapia sau proprietatile terapeutice ale copacilor 

 Cercetarile privind dendroterapia (terapia cu ajutorul copacilor) 
au demonstrat ca in unele regiuni copacul influenteaza omul intr-un fel, 
iar in alte regiuni in alt fel. 

Juramantul copacilor de a-i proteja pe oameni 

  O legenda spune ca tot ce era viu a frematat in clipa in care Iisus si-a dat 
ultima suflare pe cruce. Atunci copacii au facut un juramant: sa planga, sa sufere 
dupa Iisus si sa le slujeasca oamenilor, dandu-le energie purificata. Noi primim de la 
verdele care ne inconjoara nu numai oxigen, ci fara sa ne dam seama ne folosim de el 
ca de un prim ajutor in cazul caderilor energetice. Simtind slabiciune, instinctiv ne rezemam 
spatele de un copac si ne refacem fortele. Unii dintre copaci stiu sa dea energie omului, iar 
altii, dimpotriva, iau energia, calmeaza si dau putere, vindeca si usureaza durerile. Alaturi 
de horoscopul stelar, exista si asa - numitul horoscop al druizilor, unde fiecarui om, in 
functie de data de nastere, ii corespunde un copac.                                                        La 
diferite specii de arbori exista perioade anumite de liniste si de trezire din punct de vedere al 
energiei. Iarna potentialul energetic scade la copacii carora le cad frunzele pana la 50 – 70 %, 
iar la cei care sunt tot timpul verzi scade pana la 15 - 25 %.                                                                                             
 In medicina populara se vorbeste foarte mult despre dendroterapie sau vindecarea 
bolilor cu ajutorul copacilor. In zilele noastre nu este simplu sa iti gasesti timp pentru o 
plimbare prin padure, iar principiul de baza al fiecarei terapii, este regularitatea procedurilor 
intreprinse. 

Hranirea corpului cu energie 

 La vechii egipteni erau raspandite amuletele din lemn, care erau purtate la gat si ii 
protejau pe stapani de nenorociri. Se considera ca diferite tipuri de arbori au proprietati 
energetice diferite: hranesc corpul cu energie, inlatura inflamarile, contribuie la aparitia 
sentimentelor reciproce, protejeaza. Trebuie sa mergeti la copacul dumneavoastra, nu la 
intamplare, ci in mod regulat. Trebuie sa comunicati cu copacul vostru timp de 10 - 15 
minute. Daca ati ajuns la un copac care poate sa va stoarca energia nefolositoare, intalnirea se 
limiteaza la 1 - 2 minute. Fiecare specie de copac are proprietatile sale terapeutice. In fiecare 
localitate, langa fiecare locuinta existau paduri sfinte sau copaci separati. La ei mergeau 
oamenii atunci cand aveau probleme si aproape de fiecare data gaseau ajutor. 

Taietura intr-un copac il vindeca pe copil in trecut 

 Cercetatorul francez Jacques Bross descrie unul dintre obiceiurile care usurau 
suferintele si stabileau legatura intre om si copac. Pentru a vindeca un copil bolnav, acesta 
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era purtat gol de trei ori printr-o sectiune facuta intr-un copac viu. Ritualul era facut la 
rasaritul soarelui, atunci cand copacul are mai multa putere. Copilul lua energie de la copac, 
iar copacul ii lua boala copilului. Dupa aceasta ceremonie, taietura din copac era legata si 
unsa cu argila.           In multe tari din lume, in ziua nasterii unui copil se sadea un copac, care 
devenea protectorul micutului, il apara si ii dadea o parte din fortele sale vitale. Locuitorii 
Germaniei, in trecut, in cinstea nasterii unui baiat sadeau un mar, iar in cinstea unei fete un 
par. In Rusia, cand se nastea un baiat se sadea un stejar, iar atunci cand aparea o fata un pin 
sau un mesteacan. Fiecare mergea la copacul sau pentru tamaduire.                                                                            
 Pentru a primi ajutor, trebuia stabilit un contact cu copacul, trebuia sa ii fie adus un 
cadou, sa se discute cu el, sa i se ceara ajutor, iar dupa aceea sa i se multumeasca. Se 
considera ca daca omul sta de cateva ori rezemat de copac cu spatele sau cu capul, acesta va 
lua asupra sa boala sau nenorocirea. Poate exista o explicatie logica a acestui fapt? 

Biocampul sau aureola stralucitoare                                 din jurul trunchiului 

 In institutele din lume se fac cercetari ale formei biocampului copacilor. Astfel, 
copacul este pus intr-un camp electromagnetic puternic, care provoaca aparitia unei aureole 
stralucitoare in jurul trunchiului. Aceste inele stralucitoare care apar in jurul unor copaci pot 
fi fotografiate cu un film foarte sensibil si analizate.                                                                                                         
 Un copac sanatos care creste separat va da pe fotografie un inel simetric, egal. Daca pe 
scoarta copacului se face o taietura, atunci in aureola va aparea o limba stralucitoare lunga. 
In acest loc, campul isi va creste dimensiunile brusc. Astfel, actiunile de neinteles ale vracilor 
populari primesc o explicatie logica. Chiar daca nu foloseau termenul de biocamp, ei stiau 
foarte bine despre forta de actiune a copacului in locul taieturii proaspete. 

 Multe dintre lucrurile pe care le cunosteau stramosii nostri s-au pierdut. Cu toate 
acestea, dupa o pauza destul de indelungata, omul s-a apropiat din nou de copaci. Potrivit 
datelor oferite de obiceiuri, in vechile carti erau adunate date despre proprietatile terapeutice 
ale plantelor. Se pare ca puteau usura suferintele omului nu numai copacii vii, ci si bustenii 
sau taieturile mici. 

Biolocatia va ajuta sa va gasiti propriul copac 

 Cercetatorii care s-au ocupat de problema interdependentei copacului si omului au 
putut nu numai sa refaca unele mijloace de tratament al omului cu ajutorul copacilor, ci sa 
prelucreze si alte metode noi, mai eficiente. Multi dintre acesti cercetatori au folosit in 
studiile lor biolocatia – capacitatea omului de a fixa cu ajutorul unei rame din sarma 
campurile fizice ale diferitelor obiecte, in aceeasi masura si ale plantelor.                                                                    
 Biolocatia, cu ajutorul careia se poate gasi copacul propriu, nu este o descoperire a 
zilelor noastre. In gravurile chinezesti, care au varste mai mari de 4.000 de ani, este zugravit 
un om cu o ramura in mana care cauta apa. Desene analogice chiar mai vechi decat cele 
chinezesti au fost descoperite in pesterile africane, acestea au mai mult de 7.000 de ani 
vechime. In zilele noastre cu problemele interactiunii dintre om si copac s-a ocupat foarte 

0722.511.485     masaj-osteopatic.ro 



Ciprian Bachigeanu 

activ rusul Evsei Meilitev. Cu ajutorul unei rame el a facut cateva mii de masuratori ale 
schimbarilor de energie a omului sub influenta diferitelor tipuri de arbori. 

Cele trei tipuri de influenta energetica 

 Evsei Meilitev a reusit sa descopere in sistemul om – copac trei tipuri de influenta: de 
paralizare (contactul scade energia omului), de alimentare (energia creste), neutra (energia 
nu se schimba). Fiecare dintre aceste influente se poate folosi in scopuri terapeutice.                                                
 Influenta de alimentare creste imunitatea organismului in fata bolilor, normalizeaza 
presiunea sangvina, inlatura durerile din zona inimii.                                Actiunea de 
paralizare contribuie la desumflarea tumorilor, inlatura durerile de dinti si pe cele provocate 
de radiculita.                                                         Pentru inceput, trebuie determinat tipul de 
copac care vi se potriveste: cercetarile contemporane au aratat ca pacientul trebuie sa se 
apropie de copaci de diferite tipuri si sa puna trei intrebari: Contactul cu tine imi va spori 
energia?, Contactul cu tine imi va slabi energia?, Contactul cu tine va avea un rezultat 
neutru? Daca rama din sarma se intoarce la stanga, acest lucru inseamna da, iar daca se 
intoarce la dreapta – nu. 

Comunicarea energetica si emotionala                                cu propriul copac 

  Ca si in cazul alegerii unui medic, trebuie sa nu va grabiti si sa alegeti dintre toti 
mestecenii, pinii sau stejarii, pe cel care este al dumneavoastra, acel copac unic. Dupa parerea 
cercetatorilor care se ocupa de problema comunicarii cu copacii, interactiunea cu propriul 
copac devine treptat nu numai energetica, ci si emotionala.                                                                                            
 Copacul se transforma intr-un prieten al omului, reactioneaza la o despartire de lunga 
durata prin vestejirea frunzelor, iar la o intalnire prin niste muguri proaspeti. Treptat, 
persoana care comunica cu arborele isi schimba si modul de percepere a lumii. Aceasta simte 
bucuria si durerea copacilor care il inconjoara si nu mai poate sa treaca mai departe fara sa se 
gandeasca la ranile pe care i le poate provoca naturii.                                                                                    
 Copacii sint niste acumulatori vii, unici ai energiei cosmice, pe care o impart cu omul, 
vindecandu-i ranile lasate de succesele civilizatiei contemporane.                                                                                
 Comunicarea cu un copac poate indrepta sanatatea, dar ii poate si dauna. Primavara 
biocampul copacilor este foarte intens. Adesea, oamenii care se intorc de la plimbare nu sunt 
plini de viata, proaspeti, ci dimpotriva obositi, cu dureri de cap. 

Energia mai multor copaci poate influenta negativ 

 In padure, cu energia omului reactioneaza in acelasi timp diferiti copaci, care 
alimenteaza energia lui sau o paralizeaza. Acest cocteil de energie poate influenta negativ 
starea psihica a omului. Copacii nu sunt indiferenti la influenta energetica in relatia dintre ei.                               
 In orase se poate vedea adesea un plop si un mesteacan saditi unul langa altul. Uitati-
va la ei si veti vedea ca pe partea in care plopul se intalneste cu mesteacanul lipsesc ramurile. 
Acestea sunt ca niste maini suferinde intinse in lateral, in partea opusa plopului, pentru ca 
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energia acestuia paralizeaza energia mesteacanului.                                                                                                        
 In timpul plimbarii ar trebui ca de citeva ori, la fiecare 5 - 10 minute, sa va rezemati cu 
spatele de copacul dumneavoastra. Capacitatea copacului de a da energie si a omului de a o 
primi se schimba in timp. Gasirea propriului copac din multime, determinarea perioadei de 
timp potrivite pentru comunicarea cu el se pot face numai prin niste experimente foarte 
atente. 
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