
Sveikata visus metus – 2022
„Trykštantys sveikatos 

šaltiniai miške“ 



Nuo seno lietuviams miškas buvo vaistas. 
Dar Antanas Baranauskas poemoje "Anykščių šilelis" 

vaizdžiai aprašė jo teikiamą naudą tiek žmogaus fizinei, tiek 
psichinei sveikatai.



Mūsų protėviams buvo puikiai žinoma, kad 
medžiai turi ypatingų galių, gali bendrauti su 

žmogumi, gydyti jo sielą ir kūną.



Senolių išmintis moko, kad ilsėtis 
geriausiai po liepa, karo žygį planuoti 

– po ąžuolu, o gydytis – tarp beržų.



Mokslo metų paskutinėmis dienomis, 
stovyklavome Kurtuvėnų regioniniame parke, 

šalia nuostabaus ošiančio miško ir Medinio ežero.



Miške pasivaikščiojęs žmogus jaučiasi pailsėjęs ir stiprus.
Tai todėl, kad jame yra savotiškų vaistų – medžių. 

Jie prisodrina orą deguonies, tad pagerėja organų kraujo 
apytaka. 

Be to, medžiai skleidžia stiprią bioenergiją, o ji padeda 
susigrąžinti jėgas. 

Apie miško ir 
medžių paslaptis 

ne tik sužinojome, 
bet ir pajautėme 

jų galią.



Daugelis medžių skleidžią stiprią bioenergiją. Greta tokių, 
maždaug penkių metrų atstumu, negali augti kiti medžiai, 

nes dėl kaimyno energijos jie nuskursta. 
Stipriausias energetinis laukas yra ĄŽUOLO, šis medis 

daugiausia energijos ir atiduoda.



Medicininiais tikslais gali būti naudojamos įvairios 
MAUMEDŽIO dalys ar komponentai. Iš maumedžio 

gaminamas terpentinas, kuris gaunamas iš žievės sakų arba 
iš ūglių ir jaunų lapų. Šis eterinis aliejus tinka įvairiems 

gydymo tikslams.



Gydomosios EGLĖS savybės yra labai gerbiamos liaudies 
medicinoje - yra daugybė naudingo augalo pagrindu 

sukurtų priemonių,  ne tik eglių spurgų ir spyglių, bet ir 
kitų augalo dalių - pumpurų, dervos ir net žievės.



O iš visų spygliuočių vertingiausia PUŠIS. Sveikatinimui 
tinka ne tik pušų spygliai, bet ir kankorėžiai. Sako, kad iš jų 
šeimininkės verda uogienę. Pušų pumpuruose ir spygliuose 

gausu vitamino C. 
Pasivaikščiojimas pušyne gerina smegenų darbą, padeda 

sutelkti dėmesį. Ilsintis po pušimi aplanko pačios aiškiausios 
mintys...



Galbūt trūko miego, galbūt pavargom, galbūt 
sukandžioti uodų, bet grįžome tikrai PUIKIOS 
NUOTAIKOS ir su NAUJOS PATIRTIES bagažu.

Galbūt trūko miego po naktinio pasivaikščiojimo 
stebuklingu, kupinu paslaptingų garsų mišku, galbūt 

sukandžioti uodų, bet grįžome tikrai 
PUIKIOS NUOTAIKOS ir su NAUJOS PATIRTIES bagažu.



Saugios, smagios, nepamirštamų įspūdžių 
kupinos vasaros♥☺♥


