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Voce conhece aexpressao "ter amao verde"?
Afrase eutilizada na jardinagem para referir-se a
pessoa com "mao boa" para plantas, dominic da arte
de plantar, intimidade com 0 mundo vegetal. An09ao
inspirou a cria9ao do personagem Tistou, 0 "Dedo
Verde", por Maurice Druon (1918-2009).
Mas afinal, pode amao, ou os dedos, interierirem
no desenvolvimento vegetal, apenas pela presen9a?
Ha tecnica simples, caseira, para tirar aduvida. Basta
replicar aconhecida experiencia das aulas de Ciencia
-plantar semente de feijao no algodao.
No caso deste autor, foram plantadas 10 (dez)
sementes de feijao preto envolvidas por chuma90 de
algodao, em 10 copos descartaveis. Separou-se ale
atoriamente 0conjunto em 2(dois) grupos de 5copos.
Tomou-se 0 cuidado para que todas as variaveis (se
mentes, regas, algodao, i1umina9ao) fossem similares.
Ai1umina9ao foi apenas indireta.
Sobre 0 grupo de Teste fazia-se "imposi9ao de
maos". Isto e, aproximavam-se ambas as maos, sem
contato fisico, ecolocava-se inten<;ao de envolver aque
Ie grupo de sementes com energias, visando fortale
cer 0 seu desenvolvimento. 0 outro grupo, de Contro
Ie, permanecia a20cm de distancia, sem receber in
ten9a~(3nergetica.
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No total, ao lange de 12 dias, foram aplicadas 12
horas e35 minutos de energiza90es, em horarios va
riados. Percebiam-se pontos de maior pressao, no
centro da mao e ponta dos dedos, como se algo eslj·
vesse "inchando", "formigando" ou naquecendo" nes
sasareas.
as resultados foram marcantes! Ap6s 11 dias, 4
(quatro) sementes haviam brotado ese desenvolvido
. todas no grupo de Teste. Ja no grupo que nao rece
beu as energiza90es, duas sementes germinaram, mas
apodreceram em seguida. Apartir de entao, todas as
mudas entraram em processo de enfraquecimento,
murchando na semana seguinte.
Em sintese, 4mudas se desenvolveram no grupo
Teste, e nenhuma no grupo de Controle. as unicos 2
brotos que apodreceram antes de se abrirem estavam
no grupo de Controle. Achance destes eventos ocor
rerem por mero acaso e rarfssima, igual a 2-6 ou
1,56%.
Se poucas horas de trabalho energetico propicia
ram este resultado sobre os vegetais, imaginemos 0
que adedica9ao continuada podera fazer, em beneff
cio da saude e qualidade de vida da pr6pria pessoa.

Flavio Amaral (famara/@inbox.xom) e
voluntario da ASSIPI - Associafao Internacio
nal de Parapsiquismo Interassistencial.

PILESTRIS GRITUITIS SEMAIIIIS
Sabados, 15:00 a 17:00, na Rua Rui Barbo
sa n° 820, sala 804.
Quartas-feiras, 19:00 a 21 :00, no Shopping
JL Cataratas, 2° piso, sala de reuni6es.
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