
O Poder das Ervas 

 
Este capítulo tem por objetivo orientar o uso das ervas em processos de 

limpeza e harmonização de um ambiente (casa, apartamento, etc), será 
apresentado uma seqüência lógica de harmonização, mas o curador planetário 
deve ter firme em sua consciência que a INTUIÇÃO tem prioridade e, portanto 
‘deve ser seguida antes de qualquer esquema racional. Para desenvolver a sua 
intuição medite diariamente. 

Os vegetais precisam ser compreendidos através de dois aspectos 
básicos: (1) científico, representado pelos princípios ativos bioquímicos e (2) 
energético ou espiritual, representado pela presença da essência dévica (ou 
elemental) em cada planta. Este último aspecto é o que vamos abordar com maior 
ênfase, devido a sua importância na prática da harmonização. 

Cada vegetal da natureza e constituído por uma parte material e outra 
espiritual, a parte material refere-se a estrutura do vegetal e obedece à 
Geometria Sagrada e à Matemática Fractal, que são ciências estudadas pelos 
nossos cientistas da atualidade (Matemática Fractal) e pelos antigos alquimistas 
(Geometria Sagrada). A parte espiritual refere-se a partícula divina que habita 
cada planta, assim como o ser humano tem a Chama Trina (Espírito Santo), os 
vegetais também possuem a sua expressão Divina. 

Ao longo dos tempos os seres humanos denominaram esta expressão 
Divina de duendes, que apesar de ser um nome aceito por toda a humanidade é 
mal compreendido e muitas vezes simplista devido a complexidade de toda uma 
Hierarquia Divina, pois este é um assunto que só pode ser compreendido através 
da Sabedoria da Sagrada Chama Trina em nossos corações alinhada com a nossa 
mente. Por outro lado, não pode ser compreendido pelo racional lógico, concreto, 
sem a conexão com a nossa parcela espiritual. 

O reino dévico tem como função a sustentação dos outros reinos da 
natureza, pois ele é um prolongamento direto da Sagrada Mãe Gaya que é a 
Consciência do planeta Terra. À medida que um vegetal ajuda na evolução 
espiritual e material dos outros seres ele também evolui espiritualmente. A 
seqüência evolutiva simplificada de um deva é: 
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Como todo assunto relacionado à espiritualidade sempre há um choque 
entre dogmas, princípios, crenças e valores culturais, se buscamos desvendar 
estes mistérios através da pesquisa bibliográfica iremos encontrar inúmeros 
autores com igual número de pontos de vista, da mesma forma quando 
pesquisamos entrevistando rabinos, padres, pais-de-santo, pastores e outros 
líderes religiosos, filosóficos ou espirituais, nunca obteremos uma resposta com 
cem por cento de aprovação, de forma que não nos reste dúvida alguma, então a 
única solução é a busca interna, com a Centelha Divina dentro de nós, para isso 
você pode usar a meditação com a Chama Trina. 

Um outro bom exercício é meditar com um planta a sua frente. 
Experimente. 

Um princípio básico ao manipular as ervas ou essências é compreender que 
você está manipulando consciências vivas e pensantes e por isso você deve sempre 
ter boa intenção e agir com amor incondicional. 

Para harmonizar um ambiente, deve-se inicialmente limpá-lo e em seguida 
preenchê-lo de energias sutis que podem ser direcionadas para paz, tranqüilidade, 
harmonia, introspecção (meditação), espiritualidade, prosperidade, estudo, 
clareza mental, amor, etc. Ao realizar qualquer processo de harmonização deve-
se ter em mente que somos um instrumento de cura planetária da FONTE QUE 
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TUDO É (Deus) e que portanto sempre devemos afirmar que apesar das nossas 
intenções deve sempre prevalecer a vontade do Criador e que tudo que acontecer 
seja para a nossa evolução espiritual. Portanto, vamos à pratica: 

1o) Faça a limpeza física do ambiente; 
2o) Ao colher a planta (ou as folhas) deve-se antes pedir permissão ao 

deva da planta explicando a sua intenção de harmonizar um ambiente. 
3o) a) Se você escolher borrifar no ambiente: macerar a planta na água e 

deixar curtir por cerca de uma (1) hora, depois é só coar e borrifar no ambiente; 
b) Este líquido, a infusão, pode ser usado para passar pano no 

ambiente, assim como pode ser usado para nos móveis, paredes, e objetos em 
geral, isto dará também um bom resultado na limpeza energética, uma observação 
importante é ter cuidado pois algumas ervas podem manchar objetos de arte ou 
móveis. 

c) Este líquido, a infusão, pode também ser vaporizado no ambiente, 
lentamente, esta técnica é boa porque o processo pode durar muitas horas, além 
do efeito que perdurar ainda mais. 

d) Se você escolher defumar o ambiente: pegue a planta (ou as folhas) 
e coloque-as ao Sol para secar, após secas, esmigalhe-as, depois é só colocar no 
defumador, acende-lo e passear com ele por todo o ambiente. 

Em muitas lojas esotéricas e feiras livres podemos encontrar óleos 
essenciais de muitas plantas que também podem ser usados para a harmonização 
ambiental, procure sempre escolher o mais puro possível. Estes óleos essenciais 
podem ser usados diretamente no ambiente, em vaporizadores, borrifadores, etc. 
 
Plantas para Limpeza: 
- Arruda; 
- Alecrim; 
- Manjericão; 
- Alfazema; 
- Guiné (mucuracaá); 
- Violeta; 
- Sálvia; 
 
Plantas para Amor: 

O Amor verdadeiro tem um sentido muito mais sublime e elevado do que 
simplesmente atrair uma pessoa para você, mas desenvolve a capacidade inerente 
do ser humano de amar todos os seres do Universo, todas as coisas, cada grão de 
areia, pois o amor é a energia universal que a tudo permeia. 
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- Rosa: (usar as pétalas); 
- Rosa Branca; 
- Rosa Amarela; 
- Rosa Vermelha; 
- Rosa da Índia; 
- Mel; 
- Jasmim; 
- Dama da Noite; 
 
Plantas para prosperidade: 
- Cedro; 
- Canela; 
- Louro; 
- Cravo; 
 
Plantas para Espiritualidade, Meditação (introspecção): 
- Angélica; 
- Eucalipto; 
- Lótus; 
- Heliotrópio; 
- Violeta; 
- Sândalo; 
 
Plantas para Estudo, Clareza Mental: 
- Alecrim; 
- Cravo; 
- Erva Doce; 
- Lírio; 
- Hortelã; 
 


