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Drevesa so posebna bitja v 

naši skupnosti. Brez njih bi 

bil svet puščava ali največ 

negostoljubna stepa. Proizvajajo ki-

sik, utrjujejo tla, umirjajo veter in s 

svojo prisotnostjo prikličejo dež. S 

senco ne varujejo zgolj prebivalcev 

pred soncem, ampak tudi organiz-

me in mikroorganizme, ki zagota-

vljajo rodovitnost zemlje. Iz njih 

izhlapevajo velike količine vode in 

tako uravnavajo podnebje. To so le 

najosnovnejši vidiki služenja dreves 

našemu planetu. V veliki meri pa 

drevesa, tudi v obliki esenc, ravno 

tako služijo našemu zdravju.

Utelešena sporocila
Esence dreves so plod dolgoletne-

ga opazovanja in komuniciranja z 

drevesi ekoloških kmetovalcev iz 

Italije, Hubert Boscha in Lucille Sa-

tanassi. Na svoji ekološki farmi sta 

leta in leta na različne načine prou-

čevala lastnosti in sporočila dreves. 

Plod njunega duhovnega in znan-

stvenega raziskovanja so sporočila 

duhov dreves. Ta sporočila sta 

nadgradila v holistične pripravke, ki 

sta jih poimenovala Esence dreves. 

Esence utelešajo sporočilo, moč in 
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energijsko bistvo trinajstih najpogo-

stejših dreves v našem zemljepi-

snem oko l ju.  Z  n j im i  l ahko 

izkoristimo duhovno podporo in 

moč najljubšega drevesa za pre-

magovanje čustvenih težav, odpira-

nje novim energijam in preseganje 

blokad. Posebne lastnosti različnih 

vrst dreves se tako v nas prebudijo 

in razvijajo. Čeprav je tak vpliv re-

snična moč duha dreves, imajo ti 

pripravki v zelo kratkem času tudi 

izjemen učinek na naše fizične te-

žave, kar je odvisno od posamezni-

kovega primanjkljaja lastnosti 

posameznega drevesa v sebi.

Katera vas najbolj 
pritegne?

ESENCA LIPE: Naj se nasprotja 

srečajo. Esenca lipe podpira člo-

veštvo pri premagovanju občutka 

razdvojenosti, združevanju, sku-

pnem delu za boljšo prihodnost. 

Spodbuja sodelovanje in pomaga 

ustvariti usklajen odnos z vsem, 

kar je različno. Esenca lipe lahko 

pomaga sprejeti svetlobe in sence 

v združenosti, omogočiti srečanje 

srca in mišljenja, olajšati srečanja, 

pogovore in sodelovanje, pomiriti 

sprte strani za dosego miru, vzdr-

ževati zavezništvo v partnerstvu. 

ESENCA JABLANE: Neguj svoje 

telo, um in duha z lepoto. Spreme-

ni svet v vrt. Esenca jablane po-

maga očistiti telo, um in duha, 

zaceliti rane, prepoznati, okusiti in 

negovati svojo lepoto, prinesti le-

poto na svet, prispevati k spremi-

njanju Zemlje v raj. 

ESENCA BREZE: Gibko in ra-

dostno zapleši v svojo prenovo. 

Esenca breze pomaga z lahkoto 

živeti spremembe, plesati s svojo 

lepoto v gibljivosti, z radostjo doži-

vljati prenovo, odpreti se svetu, 

prinašati svetlobo v življenje.

Esence dreves
podpora dobremu 

pocutju

ESENCE DREVES

Poiščite jih na spletni strani:

www.madal-bal.com
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