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Plantas e a Crença Popular - 2
Acreditar
ou não a
creditar? Eis
a questão.
Se a maioria
da população diz, é porque
meia verdade deve existir.
Dessa forma não vou contestar. Melhor respeitar e praticar, que "pecar" pelo desdém.
As energias que nos rodeiam existem para todos, alguns
as percebem e outros não. Na
energia das plantas estão guardados elementos que desconhecemos. No mundo atual, a
população procura alguma forma de energia para alimentar
o lado espiritual. As forças
energéticas que estão ao nosso redor são em sua maioria
fruto do inconsciente do ser humano. Mas que um bom lugar
rodeado de verde e tranqüilidade, fazem bem para a mente e consequentemente, para
o corpo, há isso fazem!
O conhecimento popular nos
leva a produções maravilhosas.
Então se temos bons pratos
para degustar, é por que no passado, nossos familiares fizeram
e desenvolveram a cada dia as

receitas, até chegarem ao gosto
desejado. Assim também fizeram
com o conhecimento das plantas, tentativas e aprendizados levaram ao conhecimento que temos hoje. É melhor acreditar que
as plantas interferem em nossa
vida e continuar com seus cultivos do que matar todas elas.
Uma planta rústica e resistente, que não requer muitos
cuidados, é a Guiné. Basta
manter o solo onde ela esta
com umidade necessária e adubação normal, para termos um
belo pote com planta bonita.
Popularmente é utilizada para
limpeza energética e combater
o mau olhado. O vaso deve ser
colocado próximo a porta de
entrada. A planta fará a filtração das energias negativas.
Conforme alguns depoimentos de ambientalistas e o conhecimento popular, o Lírio da paz
é uma planta que "limpa/barra/
absorve" ondas eletromagnéticas provenientes de aparelhos
eletrônicos, celulares e a má
energia do esgoto. O lírio da paz
mantém o ambiente equilibrado. Requer terra sempre úmida
e bem adubada para proporcio-

nar ótima floração.
O Manjericão pode auxiliar na limpeza do ambiente e dinamizar a energia.
Esta erva necessita de cuidados simples, terra úmida
e sol direto (de preferência).
Outra planta que afasta
energias negativas e pensamentos inapropriados ou ruins
é a Pimenteira, por este motivo devemos cultivá-la próximo a entradas da casa. Como
é de pouca durabilidade, devemos trocá-la assim que secar,
até restabelecer as energias da
casa ou local de trabalho. É uma
planta que precisa e muito sol.
Através da sabedoria popular, o Trevo está associado ao
poder de ganho financeiro. Deve
ser cultivado preferencialmente
no ambiente externo ou em local que tenha sol direto. O vegetal que tem esta característica é o trevo de quatro folhas.
Associado a ele temos também
a atração de sorte e felicidade.
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