Aguaí - Uma planta interessante e com muitos poderes.
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Aguaí - Uma planta interessante e com muitos poderes.

Introdução:

O objetivo deste trabalho é copilar, organizar e colocar as informações sobre esta
extraordinária planta, Aguaí, e sua semente para ajudar as pessoas a usarem
corretamente e também terem todos os benefícios que ela traz e evitarem o uso
indevido pela alta toxidade da planta e sementes.
Como praticamente não há livros sobre isso, exceto o livro “Aguaí Zen” do Dr.
Henrique Smith , a maioria do material pesquisado foi na internet e aproveitado alguns
textos pesquisados que na maioria dos sites tem sido copiados e reproduzido; muitos
sem citarem a fonte, ou então com fontes diferentes e até divergentes.
Procuramos dar o crédito devido, dos textos e algumas imagens, aos autores que
conseguimos identificar, mas pedimos desculpas por não conseguir a origem de todos.
Pedimos também desculpas no caso de haver algum engano naqueles créditos que
citamos. Para qualquer alteração ou mesmo inclusão de citação, gentileza de nos
contatar que procederemos os ajustes necessários.
Esperamos que esse trabalho sirva de apoio e de ajuda a todos que precisarem das
sementes de Aguaí, pois o objetivo é de divulgar corretamente tudo que conseguimos
obter acerca dessa planta e sua semente.
Este trabalho não é completo, mas serve de ponto de partida para outros irem
aperfeiçoando e completando com mais informações.
Portanto colocamos a parte que pesquisamos e elaboramos para todos na Internet
com livre acesso, sem criar barreiras de autoria, pois o objetivo é de divulgação das
propriedades extraordinárias do Aguaí e também de alerta de sua toxidade, para que
não tenhamos acidentes desnecessários, mas saibamos usufruir de todo bem que
essas energias nos trazem para o equilíbrio das energias em nosso corpo e
consequentemente da nossa saúde.
Toda colaboração, para complementar o atual conteúdo, ou para a correção do
mesmo é bem vinda.
Boa leitura a todos!
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Aguaí, também conhecida como Chapéu de Napoleão:

Foto da planta Aguaí ou Chapéu de Napoleão

Nomes populares
Aguaí, chapéu de Napoleão, noz de cobra, acaimirim, cerbera, jorro-jorro, bolsa de
pastor, louro amarelo, noz da sorte, eleander amarela, Patuá de Santo Inácio, auaíguaçu, Be-still-tree, lucky nut e yellow oleander (inglês), campanilla, castaneto,
caruache, lechero (espanhol); noix serpent (francês).

Classificação e Nome científico
Reino: Plantae
Ordem: Gentianales
Família botânica: Apocynaceae
Divisão: Angiospermae
Gênero : Thevetia
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Nome científico: Thevetia Peruviana ((Pers.) K. Schum.)
Origem: Alguns lugares pesquisados colocam a origem desta planta no México ou
Centro América e outros no Brasil, mas de certo é uma planta nativa das Américas e
muito conhecida pelos indígenas.

Sinônimos botânicos: Cascabela peruviana (Pers.) Raf., Cascabela thevetia (L.) Lippold,
Cerbera peruviana Pers., Cerbera thevetia L., Thevetia linearis A. DC., Thevetia
neriifolia Juss. Ex A. DC., Thevetia neriifolia Juss. ex Steud., Thevetia thevetia (L.) Millsp.

Constituintes químicos: thevetina, thevetoxina, neriifolia (glicosídeos cardiotóxicos).

Atenção: Mesmo nome comum, mas plantas bem diferentes:
Atenção para não confundir com outra planta homônima, mas completamente
diferente:
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Aguaí também designa outra planta, árvore da fam. das sapotáceas, originária do vale
do Quaraí/RS-Brasil é também denominada de Cascaveleira ou Tingui-de-leite.
Nome científico.: Chrysophyllum lucumifolium.
Sua madeira presta-se à fabricação de móveis e ferramentas. Outros nomes:
aguaizeiro, agaí, auaí, caxeta amarela.
Seu fruto: sapota de insípido sabor.
Mas esta outra planta não está sendo objeto de nosso trabalho de pesquisa e desta
composição, ficando este trabalho restrito ao Aguaí conhecido também como Chapéu
de Napoleão (Thevetia Peruviana).
Este alerta é para esclarecer, pois tenho visto confusão em alguns sites que falam sobre
a Aguaí, chapéu de Napoleão confundindo com a cascaveleira.

Características do Aguaí ou Chapéu de Napoleão (Thevetia Peruviana)
Comumente chamada de Chapéu de Napoleão, pois a semente do Aguaí tem a forma
assemelhada com aquele famoso chapéu usado por Napoleão Bonaparte.

Aguaí é um nome de origem na língua tupi e significa guizo ou cascavel.
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Esse nome era dado pelos indígenas, pois havia algumas associações entre as
sementes e a cobra cascavel:
- A semente tem a propriedade de afastar as cobras, inclusive a cascavel.
- Os índios usavam o Aguaí para tratar picadas de cobra.
- As sementes de Aguaí eram usadas em chocalhos, junto com outras sementes,
imitando o som do guizo da cascavel, que eram usados pelos pajés ou xamãs para
ajudar a curar doenças nos rituais de cura.
Instintivamente as sementes eram usadas nesses chocalhos, pois elas emitem também
uma boa radiação de energia que ajudam na recuperação mais rápida e reequilíbrio do
organismo tratado.

Por isso o nome indígena Aguaí foi adotado também para designar popularmente essa
planta com muitos poderes.

Planta arbustiva, de textura lenhosa, e folhagem e floração ornamental e perfumada,
porém muito tóxica.
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O Aguaí ou Chapéu de Napoleão, é uma planta própria para jardim, da família das
'Apocinaceas' , recebe muitos nomes entre eles:-(Thevetia neriifolia, Thevetia
peruviana ou Thevetia Ahouai).
É encontrada no Brasil, do Nordeste às Guianas.
Uma amiga minha em viagem por Natal, relatou que nessa cidade do Nordeste
observou a existência de muitas árvores de Aguaí plantadas.
Algumas cidades no Estado de São Paulo também apresentam arvores de Aguaí
ornamentando calçadas e praças.
Encontramos a ocorrência dessa planta em praticamente todos os Estados do Brasil.

As folhas têm formatos lineares lanceolados brilhantes.
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As variedades de flores são brancas ou róseas, amarelas e alaranjadas.

Sua seiva é tóxica deve-se tomar cuidado com crianças.
Normalmente quando se apanha o fruto ainda verde, é muito comum verter um pouco
de látex junto.
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Deve ser evitado contato do látex com a pele, principalmente evitado contato com os
olhos e a mucosas.
No caso de contato com a pele, lavar bem em água corrente.
Uso do látex para flechas com pontas venenosas:
Etnobotânica: o látex era, popularmente, usado como veneno em flechas (Simões,
2002).
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Contêm glicosídeos cardiotônicos, análogos a digitoxina e a digoxina, usadas na
medicina como fonte de fortalecimento do coração e restabelecimento do ritmo
cardíaco, conforme pesquisa do instituto de Química da USP.

Ciclo de Vida:
O chapéu-de-napoleão ou Aguaí é uma planta arbustiva, de textura lenhosa, e
folhagem e floração decorativas.
O caule é ramificado, com casca cinzenta e seiva leitosa, muito tóxica.
As folhas têm formato linear a lanceolado, são coriáceas, brilhantes, glabras e alternas,
com pecíolos curtos e nervura central bem marcada, de tonalidade mais clara.
As flores são muito bonitas, tubulares, perfumadas, de coloração laranja ou amarela.
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Os frutos são do tipo drupa e muito atrativos, de formato subgloboso, como uma
castanha, com duas a quatro sementes grandes e venenosas.
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Com podas de formação, o “chapéu de Napoleão” adquire forma compacta, e prestase como arbusto isolado, em pequenos grupos ou como cerca - viva.
Apesar de ser arbustivo, pode ser conduzido como arvoreta, com caule único e porte
de 3 a 4 metros.
Desta forma presta-se para pequenos espaços como calçadas estreitas e pátios
residenciais.

Também pode ser plantado em vasos.
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Devido a grande toxicidade, o “chapéu de Napoleão” não deve ser utilizados em áreas
freqüentadas por crianças ou animais domésticos.
A ingestão de qualquer parte da planta provoca intoxicações com sintomas
semelhantes à intoxicação por Espirradeira (Nerium oleander), que vão desde vômitos,
salivação, queimaduras na pele e mucosas, até a morte, por parada cardíaca.
Deve ser cultivado sob sol pleno ou meia-sombra, em solo fértil, drenável, enriquecido
com matéria orgânica e irrigado periodicamente. Tolerante a curtos períodos de
estiagem. Aprecia clima quente, mas pode ser cultivada em regiões de clima frio,
desde que fique em ambientes protegidos no inverno.
Multiplica-se por sementes e por estaquia. As sementes necessitam de quebra de
dormência em água quente. Para que germinem, deve-se colocar uma semente Yang
(macho) junto com uma semente Yin (fêmea).
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Uso da semente para ornamentação:

O chapéu de Napoleão é uma semente muito procurada para confecção de bijuterias
pelo seu formato original, formando um triangulo isóceles, com a base maior que os
lados.
Muito usada para entremeios ou pingentes, 3 ou 4 sementes em tamanhos
decrescentes.
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Na sua cor original é bege escuro com manchas pretas nas extremidades.
Na base do triângulo estas sementes apresentam uma ranhura, como se fosse um
pequeno pastel dobrado.
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Molho de sementes Chapéu de Napoleão

16

Toxidade e Composição Química da Semente de Aguaí:
Por que as sementes de Aguaí são tóxicas para uso oral?
As sementes de Aguaí (Thevetia nerilfolia) contêm, como principais substâncias, os
glicosídeos cardiotônicos thevetina-A e thevetina-B.
Estes glicosídeos cardiotônicos são análogos à digitoxina e digoxina, que ocorrem em
Digitalis purpúrea, popularmente conhecida como Dedaleira ou Campainha, por suas
flores apresentarem aspectos de várias campainhas.
A Dedaleira tem sido utilizada na medicina popular e moderna como fonte de
substâncias para o fortalecimento do coração.
Esses glicosídeos auxiliam o movimento de contração do miocárdio no batimento
cardíaco tornando-o mais ritmado, resultando numa batida mais lenta, porém mais
forte.
A dose para obter o efeito terapêutico da digitoxina é cerca de 70% da dose tóxica, de
maneira que a administração deve ser muito cuidadosa.
Alguns dos efeitos colaterais incluem náusea, salivação, dores de cabeça, extra-sístole,
arritmias e efeito sinérgico à toxidade do cálcio.
Reações adversas foram observadas em cerca de 20% dos pacientes hospitalizados que
receberam preparações de Digitalis, sendo que a incidência de toxidade foi maior
entre idosos que sofriam de problemas do coração.
Tanto a thevetina-A e thevetina-B, bem como os produtos de reações de hidrólise em
meio ácido que resultam na formação de uma série de derivados, constituem-se num
potencial terapêutico e econômico ainda inexplorado.
Não se sabe se essas substâncias ocorrem também nas cascas do Aguaí e não somente
nas sementes, mas caso ocorram, é possível que essas possam ser absorvidas pela pele
devido a sua alta solubilidade em água. Assim, a utilização de sementes junto com o
corpo se construiria numa espécie de administração das mais eficientes, resultando
num fluxo constante de glicosídeos cardiotônicos na dose correta.
O grau de toxidade das substâncias thevetina-A e theventina-B é determinado pela
dose que o corpo pode absorver e pode vir a causar a morte por parada cardíaca.
Assim, em hipótese alguma as sementes de Aguaí, bem como suas folhas e troncos
podem ser ingeridas por via oral, seja diretamente, ou seja, através de infusões em
chás.
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O seu uso é somente externo e se possível junto à pele, dentro de um invólucro de
algodão puro para se evitar ao máximo qualquer tipo de influência na emissão de
energia para o corpo e para que ocorra a liberação das substâncias cardiotônicas na
medida correta para absorção pela pele.

"Massuo Jorge Kato Instituto de Química – Universidade de São Paulo Universidade de
São Paulo Instituto de Química Laboratório de Espectrometria de Emissão Atômica
Resultados de Análise: Sementes de Aguaí Amostra Na (Sódio) (mg/g) K 7 (Potássio)
(mg/g)
Amostra
F1
F2
F3
F4
M5
M6
M7
Média

Na (mg/g)
0,674
0,417
0,552
0,722
0,670
1,510
0,417
0,708

K7 (mg/g)
2,87
2,57
3,13
2,58
3,08
2,93
3,17
2,90

Massuo Jorge Kato"
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Informação útil de toxidade pela Fundação FIOCRUZ
Planta: Aguaí também conhecida como Chapéu de Napoleão
Nome científico: Thevetia peruviana Schum.
Nome Popular: jorro-jorro, bolsa de pastor, Chapéu de Napoleão
Partes tóxicas: todas as partes da planta.
Sintomatologia: a ingestão ou contato com o látex pode causar dor em queimação na
boca, salivação, náuseas, vômitos, cólicas abdominais, diarréia, tonturas e distúrbios
cardíacos que podem levar a morte.
Medidas Preventivas para evitar acidentes com plantas tóxicas:
• Mantenha as plantas venenosas fora do alcance das crianças.
• Conheça as plantas venenosas existentes em sua casa e arredores pelo nome e
características.
• Ensine as crianças a não colocar plantas na boca e não utilizá-las como brinquedos
(fazer comidinhas, tirar leite, etc).
• Não prepare remédios ou chás caseiros com plantas sem orientação médica.
• Não coma folhas e raízes desconhecidas. Lembre-se que não há regras ou testes
seguros para distinguir as plantas comestíveis das venenosas.
Nem sempre o cozimento elimina a toxicidade da planta.
• Tome cuidado ao podar as plantas que liberam látex provocando irritação na pele,
principalmente nos olhos; evite deixar os galhos em qualquer local onde possam vir a
ser manuseados por crianças; quando estiver lidando com plantas venenosas use luvas
e lave bem as mãos após esta atividade.

• Em caso de acidente, procure imediatamente orientação médica e guarde a planta
para identificação.
• Em caso de dúvida ligue para o Centro de Intoxicações de sua região.

BIBLIOGRAFIA
SINITOX/CICT/FIOCRUZ; CIT/PA - Belém; CIAVE/BA Salvador; CCI/SP - São Paulo; CCI/SP - Campinas; CIAVE/
MT - Cuiabá; CIT/RS - Porto Alegre. Plantas Tóxicas no Brasil.
Julho, 2001 (cartaz e folder).
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Propriedades das sementes de Aguaí (Chapéu de Napoleão):
(OBS: a base desta parte do trabalho é o texto de autoria de Oriental Luiz Noronha
obtida no site http://orientaltata.vilabol.uol.com.br/pages/aguai.html; o texto foi
alterado e adaptado para compor com o texto maior produzido. Nossos
agradecimentos ao Sr. Oriental Luiz Noronha)

Agora vem a melhor parte da pesquisa sobre os efeitos das sementes de Aguaí no
ambiente e principalmente nas pessoas.
Energia Yin e Yang:

Yin Yang é, na filosofia chinesa, uma representação do princípio da dualidade de yin e
yang, o conceito tem sua origem no Tao (ou Dao), base da filosofia e metafísica da
cultura daquele país.
Segundo este princípio, duas forças complementares compõem tudo que existe, e do
equilíbrio dinâmico entre elas surge todo movimento e mutação. Essas forças são:
•
•

Yang: o princípio ativo, diurno, luminoso, quente, masculino.
Yin: o princípio passivo, noturno, escuro, frio, feminino

A medicina chinesa tradicional acredita que a saúde do corpo depende também do
equilíbrio dessas forças.
Partindo uma semente do Aguaí, ao meio, dentro de seu invólucro encontram-se, de
cada lado, duas amêndoas separadas por uma membrana e perfazendo um total de
quatro amêndoas, que são interligadas ao meio por uma película fina que parece como
uma fotocélula que interliga as amêndoas ali dentro existentes, levando informações
uma para a outra.
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Cada amêndoa tem sua vibração própria e o conjunto das quatro vibrações, soma-se
num total a uma vibração que é caracterizada de Yang ou Yin. Thevetina - A Yang,
Thevetina-B Yin, que são glicosídeos usados pela medicina como um cardiotônicos
para o coração. (Existem na semente do Aguaí outras propriedades ainda não
estudadas pelos cientistas).
Se dentro de uma amêndoa contiver a Theventina A, a mesma produzirá energia Yang
e por outro lado se contiver a Theventina B, produzirá uma energia Yin.

Embora elas gerem tipos de energia diferentes individualmente (Yin ou Yang), podem
alterar o tipo de energia gerado quando colocadas em pares:
- duas sementes Yang juntas, bem encostadas uma a outra, e medidas com o
aurômetro, a energia que delas emana se transformou em uma energia feminina Yin.
- duas sementes Yin juntas, a energia se transformou em energia masculina Yang.
As sementes, quando separadas, não perderam suas características de origem.

As sementes devem ser utilizadas de acordo com a nossa situação energética no
momento, pois se estivermos totalmente Yin, temos que usar por algumas horas
sementes Yang até que comece a aflorar a energia Yang.
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Ao contrario, se estivermos totalmente Yang, devemos utilizar sementes Yin por
algumas horas, até aflorar a energia Yin.
Após ter aflorado a energia faltosa, aí sim usaremos as sementes Yang e Yin
conjuntamente, mantendo-se o equilíbrio entre as energias.
E como saber distinguir as sementes Yin de sementes Yang?
Um dos métodos para se distinguir as sementes com energia Yang ou Yin é utilizar-se
de um pêndulo, pois as sementes emitem um campo de energia que pode ser captado
por instrumentos radiestésicos (pêndulo ou aurímetro).
As sementes predominantemente Yang (macho) fazem o pêndulo oscilar num
movimento circular no sentido horário:
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Já as sementes predominantemente com energia YIN(fêmea) fazem o pêndulo oscilar
num movimento circular no sentido anti-horário:
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O método de mergulhar em água:
Outra forma de conhecer se a semente é predominantemente YANG (macho) ou YIN
(fêmea) é mergulhar em água e esperar mais ou menos uma hora. As sementes que
afundarem tem energia predominante de YANG (macho) e as que boiarem, tem
energia predominante YIN (fêmea). Às vezes nem precisa esperar muito que as
sementes já vão direto para o fundo ou bóiam de imediato, distinguindo-se, assim
imediatamente qual a energia nelas é predominante (YANG ou YIN).

As sementes que ficarem no meio do recipiente, nem indo direto ao fundo, nem
boiando, na maioria das vezes não estão emitindo energia ou estão em equilíbrio entre
YIN e YANG, mas são mais raras de acontecer.
Essas sementes, que nem afundam,nem bóiam, quando submetidas ao exame do
pêndulo ou aurímetro normalmente oscilam em movimentos retos ou nem oscilam
(baixa energia ou nenhuma energia).
Pela observação que fiz as sementes mais novinhas, são na maioria delas de energia
YANG (macho), mas com o passar do tempo podem se transformar em sementes de
energia YIN. O contrário também acontece, mas com menor freqüência.
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Como saber se você está mais Yin ou mais Yang para usar a semente certa?
Pela nossa forma de agir, nós temos uma predominância de atuar ou em estar mais
YANG ou mais YIN, mas também oscilamos de uma para outra energia, vez que elas
são complementares e necessárias, sendo o desejado para nossa saúde energética o
equilíbrio entre essas duas forças.
Com saber se você está vivendo mais em consonância com a energia YANG ou com a
energia YIN?
Você descobre em qual energia você está mais em sua vida, ou durante certas ocasiões
pela sua observação de seu comportamento.
PREDOMÍNIO DE YIN

A energia YIN, mais atuante em você – ou seja, a que caracteriza sua personalidade ou,
pelo menos, a fase que está vivendo – tem como atributos a suavidade, a sensibilidade
e a passividade.
Você é uma pessoa sensível, flexível, aberta, imaginativa e dispõe de talentos criativos
e artísticos.
No trato diário, atributos como solicitude, tolerância e gentileza conquistam os outros
e abrem portas e oportunidades.
Com uma índole mais tímida e retraída, você tende a ser alguém fechado ou pode
estar passando por momentos de introspecção a fim de reunir forças para dar impulso
a seus projetos.
No geral, pode se sentir inativo, letárgico, sem iniciativa, confuso em relação a seu real
valor ou, ainda, com dificuldade para estabelecer metas.
No corpo, o excesso de yin se traduz em sintomas como sensação de esgotamento ou
de frio, suscetibilidade a gripes e resfriados, preguiça e dificuldade para sair da cama
pela manhã.
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Popularmente dizemos que alguém está YIN, quando está com a pilha fraca sem muito
ânimo para nada.
Extraído do site: http://hankarralynda.blogspot.com/2009/04/semente-da-aguai.html

PREDOMÍNIO DE YANG

Sua personalidade, ou pelo menos a fase que está vivendo, é acentuadamente yang:
ativa, dinâmica e expansiva.
Você tem uma mente ágil, precisa e bastante facilidade para focalizar metas.
Com o pensamento lógico e racional, sabe dar a dimensão aos fatos, equilibrando a
visão do todo com atenção aos detalhes.
Sente necessidade de estar sempre em movimento e costuma ser impaciente frente a
pessoas com um ritmo mais lento que o seu.
Neste momento, você pode estar se sentindo um furacão – em termos físicos ou
emocionais.
Cheio de energia para lidar com as tarefas do cotidiano e dar impulso a todos os seus
projetos, também tende a querer impor sua opinião e a atropelar quem obstrua seu
caminho.
No corpo, o excesso de yang, em longo prazo, pode produzir tensão muscular, insônia,
dores de cabeça e dificuldade para descontrair ou relaxar.
Popularmente dizemos que alguém está YANG quando está com a pilha toda, cheio de
energia, até demais.
Extraído do site: http://hankarralynda.blogspot.com/2009/04/semente-da-aguai.html

26

Fundamento vibracional energético do uso das sementes de Aguaí:
‘Depois de alguns resultados positivos com a semente do Aguaí, fiquei a imaginar o
porquê dos resultados e procurei a me aprofundar nas pesquisas e as respostas vieram
à tona, quando eu li o livro do (Dr. Renato Mayol –Câncer – Corpo e Alma. Ed. Mercuyo,
1989). Segundo ele "a vida se manifesta pelo fluir da energia, a qual poderá ser
percebida pela medida das vibrações que emanam do corpo. Essas vibrações podem
ser observadas pelo aurômetro ou outros aparelhos radiestésicos".

Diz mais: "Sabemos que as menores unidades da matéria têm determinada vibração
que é característica para cada elemento da matéria. A união dos elementos forma
substâncias mais complexas e, portanto, com maior freqüência vibratória”.
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“As substâncias complexas participam da constituição de uma célula, e o organismo
inteiro que é composto de células, tem uma determinada freqüência vibratória que é o
resultado do conjunto das freqüências vibratórias de cada órgão”.

Assim sendo, cada célula é uma pequena bateria biológica com uma diferença de
potencial, entre o seu núcleo e o citoplasma, que pode ser medida e registrada através
de eletrodos.

Por outro lado, uma célula doente é uma célula com seu padrão normal alterado, e um
conjunto de células doentes vibra diferentemente.
Desta maneira, o uso constante das sementes de Aguaí junto ao corpo, aos poucos vai
estabilizando as vibrações normais e sadias em todas as células, trazendo equilíbrio
energético e saúde para as células.
As sementes medidas por radiestesia:
(A base do texto a seguir é atribuído a Regina Casses e foi extraído do site
http://hankarralynda.blogspot.com/2009/04/semente-da-aguai.html)
“A semente da Aguaí já é conhecida, aqui no Brasil, entre radiestesistas, pelo seu
comportamento e pela sua energia emanada.
Existem sementes femininas e sementes masculinas, também chamadas Yin e Yang.
São usadas para reequilíbrio energético das pessoas, dos locais e de ambientes.
Costuma-se ensinar assim: Se a pessoa estiver em desequilíbrio Yang, usar a semente
feminina junto ao corpo. Ou ao contrário: Se estiver Yin utilizar a semente masculina
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junto ao corpo.
Existe um livro chamado “Aguaí Zen” do Dr. Henrique Smith que conta toda a pesquisa.
Segundo o pesquisador esta árvore só se reproduz se estiverem juntas as sementes
masculinas e femininas. Suas auras se atraem o que estimula o desenvolvimento da
semente.
Eu já havia usado esta semente para auxiliar as pessoas. Mas no fundo não acreditava
muito neste comportamento “quase animal”. Abandonei a proposta.
Agora, vim morar em frente ao Sr. Rocha, plantador e distribuidor das sementes e
mudas para todo o Brasil. Amigo do pesquisador, teve autorização expressa do mesmo
para distribuir cópia do livro. Ele tem muito para contar !!!
Ele separa as sementes fêmeas e machos assim: Coloca uma grande quantidade de
sementes, de molho na água durante uma hora. As que afundam são fêmeas. As que
bóiam são machos. Existem umas que não afundam nem bóiam. Ele as descarta. Vende
sacos com 100 sementes (50 fem. e 50 masc.) para serem espalhadas ao redor da
habitação- internamente.
Questionei com ele a possibilidade de com a radiestesia eu encontrar sementes
femininas no grupo das masculinas e vice-versa. Ele então me mandou 20 de cada para
serem testadas radiestesicamente. Para minha surpresa estavam corretas.
Bem, este senhor não é radiestesista, mas distribui um folheto com a foto kirlian da
semente e com um documento registrado de um radiestesista informando da energia
surpreendente desta semente.
O Sr. Rocha vende as sementes para espantar insetos: formigas, cupins, escorpiões.
Porém as baratas ele não consegue impedir com este método. São imunes.
Informou- me, também, que se rodearmos a casa com as sementes esses insetos não
aparecem. Que é muito bom para residências no interior, nos campos etc.
Bem, aí eu me interessei. Vejamos: Se afasta formigas e cupins, significa que distorce
ou bloqueia as ondas telúricas negativas que esses insetos tanto admiram. Seria, no
caso, a possibilidade de interferirmos nos pontos “câncer” da malha de Curry, já que
pelo que sei, não há nada que impeça o “mal lugar” nas residências.
Estou, então, pesquisando as sementes. O que encontrei:
1- Energia acima de 10 mil Angstrons (Â). No humano, o corpo físico vai a 10mil Â
quando saudável. As sementes apresentaram 11mil Angstrons, medidas na prancha
radiestésica biométrica de Bovis.
2- Uma (1) semente fêmea apresentou 13 mil Â.
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3- Uma (1) semente macho apresentou 8 mil Â (essa não é boa).
Com isso verifica-se que nem todas são benéficas. Como encontrá-las? Será que são as
descartadas por ele (nem afundam e nem bóiam) ? E as de 13 mil Â , como encontrálas?
Imagina o que poderemos fazer com o uso dessas? Curas no corpo Astral, por exemplo?
Bloquear ponto câncer? Fantástico! Precisamos agora, verificar se elas bloqueiam a
saída das ondas nocivas no Mal Lugar e, se sim, quantas precisaríamos. Penso que em
ponto duplo negativo colocaremos apenas as Yang. Nas duplo positivo, apenas as Yin.
Agora, questionei com o Sr. Rocha: E as árvores que foram plantadas por ele em Mal
Local, quanto darão de energia as suas sementes? E as plantadas em Bom Local,
quanto darão de energia? Pedi fotos de árvores com caules torcidos e me ofereci para
pesquisar um Bom Lugar para plantarmos uma árvore cuja semente tenha nascido em
um Bom Lugar. Quem sabe poderemos produzir sementes com 13 mil Â? Quem sabe a
que tinha 13 mil Â veio de uma árvore no Bom Local? Vou pesquisar outras sementes
para tentar encontrar outras com essa energia.
Pedi que fizesse a planta do terreno onde estão as árvores. Analisei essa planta por
telerradiestesia e devolvi a análise da área plantada, com as observações feitas em
relação ao mal local detectado. Foram 4 locais. Sabe o q aconteceu? Sr. Rocha foi ao
local e encontrou em todos eles as plantas retorcidas e mortas, numa tentativa de
sobreviver ao ponto telúrico negativo.
E as baratas, quanto suportarão de energia? Poderemos selecionar sementes com
energia “etérica” para tentar barrar seu caminhar?
Sr. Rocha mandou fazer a seguinte pesquisa: Avaliação radiestésica da semente da
Aguaí e de grãos: de feijão, de soja e outros que estão relatados no panfleto que ele
distribui. As outras sementes apresentaram padrão muito abaixo.
Questionei com ele sobre a importância dos agrotóxicos usados nas outras sementes,
adubos químicos etc. que naturalmente baixariam o padrão em relação ao Aguaí
plantado por ele com adubo natural.
Então selecionamos 5 espécies de árvores de rua e suas partes, para pesquisar. Nesta
pesquisa incluímos a Aguaí que ele plantou em frente à residência, aqui na cidade. Foi
encontrada a maior energia, tanto em caules como em flores, na árvore da Aguaí.
Uma curiosidade...
Na pesquisa radiestésica, para identificar as sementes macho e fêmea, o pêndulo só
girou quando foi colocado o “olho" dela na direção da pesquisa (?). Outra característica
impressionante é que a semente é também conhecida como “duplo pênis”, porque é
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semelhante. “

Aura de uma semente de Aguaí ou Chapéu de Napoleão onde pode se observar a
intensa atividade energética que flui da semente.
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Utilidades do Uso das Sementes de Aguaí:
As sementes de Aguaí são utilizadas para equilíbrio energético, como repelente de
cobras e insetos, e também se usa a semente no combate a dor de cabeça amarrandoa na fronte.
Afastamento de cobras
Ao longo do tempo foi muito usada pelos índios para muitos processos curativos,
depurativos, como antídoto para picada de cobras e, mesmo como 'proteção, contra
elas; contra outros tantos malefícios humanos, e inúmeras outras possibilidades de
uso.

Em algumas tribos, os índios ao entrarem na mata, usam sementes de Aguaí em
colares ou amarradas nas pernas, pois isto se torna uma grande proteção que afasta as
cobras que por acaso encontrarem no caminho.

O fundamento disto parece ser a energia que as sementes emanam e que são de
alguma forma, percebida pelas cobras.
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Segundo a sabedoria popular, as cobras conseguem enxergar ou perceber coisas que
não conseguimos ver ou sentir, assim, como vários animais na natureza, tem dons e
sentidos muito além dos nossos.

O fato é que funciona como repelente de cobras e vou reproduzir um relato
interessante feito por “Zé Kleuber”:

Zé Kleuber
Originally uploaded by Soluz
(publicado na revista 'pobres & nojentas')

Desde o começo de nossa conversa algo me chama muito a atenção em Kleuber: seu
colar. Parece ser feito com mini sementes de Aguaí. Ao longo do papo eu fico
examinando para ver se realmente são “mini aguais”. Então lhe pergunto. Ele da uma
risada, tira o colar e o coloca em minhas mãos, perguntando se conheço a historia
desta semente. Digo que não conheço uma historia, mas que sei que ela tem muita
força. Mas também nunca havia visto esta variedade "mini" – que, aliás, é muito
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charmosa.
Então ele me conta um pouco de sua historia: nasceu em Pernambuco e cresceu no
Maranhão. Lá por 74? Estava ele viajando com amigos e foram andando desde Rio
Branco, no leste do Acre até Cruzeiro do Sul, no oeste.
Pela estrada, encontraram uma cobra que fazia movimentos ameaçadores. Na dúvida,
mataram a cobra com uma pequena espingarda que tinham. Então veio um menino.
Eles nem tinham percebido que havia casas próximo dali - era muita mata. As casas
eram de seringueiros. O menino os indicou como chegar numa casa e caminharam ate
lá e foram muito bem recebidos. Contaram que mataram uma cobra ali no caminho e o
menino, que fora ver a cobra e voltara a casa, disse que não era venenosa, mas sim do
tipo que come as venenosas. Kleuber disse que ficou mal com isso... já não gostava de
matar animais, e ainda mais inofensivos...almoçaram e continuaram a viagem.
Mais adiante encontraram índios que acampavam ali no caminho, e numa conversa,
ele contou que tinha matado aquele tipo de cobra e que aquilo o incomodava. Disse
que uma índia se levantou e foi buscar algo. Voltou com uma semente de aguai
amarrada num cordão de palha. Disse-lhe que as cobras iriam lhe perseguir, e que
deveria usar isto amarrado na cintura, abaixo do umbigo, para proteção.
Ele o fez. A semente o lembrou de sua infância, no Maranhão, quando brincava com
essas sementes. Pegava os frutos verdes e macios e fincava gravetinhos em sua carne
para imitar animais.
No outro dia, estavam andando na trilha, em fila indiana, quando ouviu uma cobra se
aproximando. Ela vinha em sua direção e, de repente, deu meia volta e sumiu na mata.
Tempos depois, ouviu falar de Dr. Henrique Smith que estudou esta semente e seus
poderes. Este escreveu um livro chamado Aguai Zen. Com a foto kirlian (foto da aura)
da semente, verificou como tem uma aura poderosa.
Então certo dia ele achou, sob uma arvore, estas mini sementes de aguai, conhecidas
como “castanha elétrica” aqui no Acre. Disse que já ouviu historias como de que este
tipo “mini” só dá a cada sete anos... Mas ainda não conseguiu comprovar de fato qual
a historia desta variedade. Ate hoje só encontrou uma arvore que as produz assim
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deste tamanho.
Mais recentemente, estava num encontro onde apareceu outra cobra. Resolveu fazer
um teste: rodeou a cobra com “castanhas elétricas”. Conta que ela ficou parada com a
cabeça erguida, até que veio algum entendido e recolheu a cobra.
Zé Kleuber conta ainda que há varias maneiras de usar a semente, inclusive utilizando o
óleo que tem dentro, diretamente sobre áreas doloridas do corpo. Mas deve-se tomar
cuidado pois o liquido da semente e do fruto é venenoso. Outra coisa que ele descobriu
com o tempo, é que para usar a semente em contato com o corpo, é melhor que seja
em áreas onde não há ossos muito expostos, pois isso pode provocar dor. Então ele
entendeu por que a índia lhe disse para usá-la abaixo do umbigo. Hoje, Zé Kleuber,
assim como muitos outros que conhecem o poder desta semente, carregam sempre
uma no bolso.
(extraído de http://www.flickr.com/photos/thomasbisinger/301090549/ )

Repelente de insetos:
Eu conheci as sementes de Aguaí através de um senhor que mora em Ubatuba, no
litoral norte de São Paulo, “seu” Feola e sua esposa dona Yara, que nos recebeu
gentilmente em sua casa.
“Seu” Feola nos ensinou a colocar as sementes de Aguaí espalhadas em intervalos
regulares pela casa, rente à parede que isso cria uma “tela energética” repelindo a
maioria dos insetos (em intervalos de meio metro, mais ou menos).

Mais uma vez, a explicação parece ser que as sementes de Aguaí emitem uma radiação
que não agrada aos insetos e quando colocadas em linha acabam criando uma rede, ou
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uma proteção radiônica, invisível aos nossos olhos e sentidos, mas percebida pelos
insetos.
Segundo nos falou o “seu” Feola, as baratas até se aproximam dos locais onde estão as
sementes de Aguaí, mas se comportam de maneira estranha, ficando mais lentas e até
virando de “barriga para cima”, demonstrando que são também afetadas pela energia
que irradia das sementes em rede.
Vários amigos meus que se utilizam das sementes como repelente de insetos tem nos
contado que isso realmente faz diferença para manter o ambiente livre da maioria
dessas inconvenientes pragas.
Eu fiz experiências em casa e senti uma diminuição grande de insetos, mas ainda
persistiu uma espécie de pernilongo, embora tenha percebido que somente alguns
ainda “furavam” a barreira radiônica das sementes. Ainda não sei o porquê de alguns
desses insetos terem uma espécie de resistência às radiações das sementes de Aguaí.

Uso das sementes para estimular a circulação:
A semente de chapéu de Napoleão está tendo grande procura para a confecção de pequenos
travesseiros que são colocados sob a nuca para estimular a circulação.

Uso da semente junto a pele para fortalecer o coração:
Além do uso da semente para o equilíbrio das energias do corpo, a semente de Aguaí
utilizada junto à pele continuamente, libera em doses mínimas, um excelente
cardiotônico, que absorvido pela pele ajuda quimicamente a fortalecer o coração.
Segundo Doutor e professor Massuo Jorge Kato da Universidade de São Paulo, que
analisou no Laboratório de Espectromia de emissão atômica, a estrutura molecular dos
glicosídeos que a semente continha diz entre outras coisas:-...é possível que as
substâncias que contém a semente sejam absorvidas pela pele devido a sua alta
solubilidade de seu invólucro. Assim a semente junto com o corpo se constituiria numa
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espécie de administração das mais eficientes, resultando num fluxo constate de
glicosídeos cardiotônicos na dose correta.
Nunca use as sementes em chás ou de forma oral, pois segundo o sábio Dr. João
Lacerda com experiências realizadas no Museu Nacional do Rio de Janeiro, percebeu
que as duas theventinas quando usadas oralmente são igualmente tóxicas e tem ação
rápida sobre o músculo cardíaco, paralisando o órgão em diástole e não em sístole
como o coração normalmente para. Seu veneno quando usado oralmente é eliminado
pelo fígado e não pela urina.
Como as sementes serão usadas externamente e as suas substâncias não são ingeridas
e sim captadas, não provocam desta maneira efeitos colaterais nocivos.
Para essa finalidade você pode perfurar a semente no orifício do vértice da pirâmide e
passar um fio para prender como um colar, ou pulseira, ou ainda tornozeleira.

Você também pode usar um conjunto de duas sementes (uma YANG e outra YIN)
amarrado junto ao corpo num pedaço de tecido de algodão, que também estará sendo
útil para essa administração dos glicosídeos, pois o algodão deixa passar essa
substância para a pele.
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Não use outros tipos de tecidos (muito menos os de fibra sintética) para deixar as
sementes junto ao seu corpo, pois os tecidos densos ou sintéticos afetam a energia das
sementes e também impedem a passagem dos glicosídeos, tornando sem efeito o seu
uso.
Entretanto se puder deixar a semente em contato direto com a pele é mais eficaz.
Segundo relato de alguns viajantes que estiveram em contato com os indígenas, a
orientação recebida foi de deixar a semente em regiões próximas a órgãos do corpo
que precisam de mais cuidado naquele momento.
Assim se você está com algum problema no estômago, use as sementes próximas à
ele. Se for algo na coluna, use as sementes próximas da coluna, nas costas.

Para aliviar dores de cabeça:
Se você está com dor de cabeça, o ensinado é friccionar por alguns segundos uma
semente (de preferência YANG) e em seguida levá-la ao centro no alto da cabeça e
com uma das mãos segura-la no alto e com a outra pousar sobre onde sente mais forte
a cefaléia.
Eu recomendo usar duas sementes, uma YANG e outra YIN, colocando uma no centro
no alto da cabeça e a outra na mão pousada sobre o local de maior dor.
Deve-se ficar nessa posição por alguns minutos e em estado relaxado.

Uso das sementes de Aguaí para curar vários males físicos:
Depoimento recebido por e@mail Oriental (Tatá)
Uma das pessoas que está usando a semente de Aguaí descobriu “por acaso” que
estava com um mioma, pouco depois de colocar a semente no pescoço. Tudo começou
com uma hemorragia que a levou ao médico. Segundo ela, como teve menopausa
precoce, se
não fosse isto, jamais descobriria a tempo e poderia vir a ter sérias conseqüências.
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Outra pessoa, que tem problemas no coração, uma semana após começar a usar a
semente, foi ao médico que estranhou o resultado do exame clínico. Os batimentos
pareciam regulares, o que não acontecia há anos e por isso pediu que fizesse um novo
eletrocardiograma. No eletro ela descobriu que além dos batimentos absolutamente
normais, não havia nem sinal da extra-sístole (antes constante) e que, pela primeira
vez, seu coração atingia uma amplitude (zona T ou algo parecido) nunca antes atingida.
O que está usando a semente porque sofre de insuficiência renal, também está
sentindo que melhorou bastante e os três atribuem essas mudanças à semente de
Aguaí.
Um Relato do Dr Smith:
6° caso. Do livro Aguaí Zen do Dr. Smith pagina 55
O.G., 40 anos, casada há 20 anos, prendas domésticas.
Veio ao consultório com distúrbio digestivo e preocupações circulatórias.
Sua energia era normal, mas as vibrações apresentavam-se negativas: as tireoidianas e
ovarianas normais.
Depois de um mês de macrobiótica e uso das sementes, voltou à segunda consulta,
apresentando um gráfico que indicava cura em curto prazo e vibrações chegando ao
máximo.
Em vista do observado, perguntamos se algo especial havia acontecido.
Eis seu relato:
-Sou casada há 20 anos e sempre vivi bem com meu marido, embora não fosse o
casamento perfeito que sonhei quando mocinha.
À muito custo adaptei-me à vida e ao modo de agir do meu companheiro, que nunca
foi carinhoso e nem menos preocupado comigo.
Sexualmente, acostumei-me ás manifestações esporádicas dele.
Homem educado, sério e cumpridor de suas manifestações, mas como amante,
segundo informações que obtive em confidências com amigas, ele era abaixo da
critica.
Nunca se interessava em saber onde eu ia ou a que horas voltaria e se quer reparava
nas roupas que eu vestia para agradá-lo.
Há dias - continuou O.G. – estava preparando-me para ir à costureira, quando meu
marido entrou no quarto e fez uma observação que me deixou espantada, julguei que
havia enlouquecido.
-Como você está bonita. Esse vestido dá-lhe um charme especial. É novo? (Eu o
possuía há 10 anos e já reformara duas vezes.) Onde é que você vai? Vou levá-la Saía
de uma surpresa para outra.
Levou-me à costureira e me perguntou se ia demorar.
Disse-lhe que menos de ½ hora.
Respondeu-me então que estava no carro lendo o jornal, enquanto me esperava.
Não preciso dizer que nem, me lembro da prova do vestido, pois estava num outro
mundo.
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Meu marido enlouqueceu, pensei.
Para encurtar meu relato, apenas repetirei o que ouvi anteontem a noite:
- O,G, nunca pude imaginar que você fosse essa mulher maravilhosa sexualmente.
E ainda me perguntou se algo de importante aconteceu na minha vida!?
O meu sonho de meninice aconteceu.
Esse caso foi acontecido com Dr. Smith, depois de muito tempo me chamou atenção,
pois, casos semelhantes na minha caminhada dos estudos do Aguaí têm acontecidos.
Presidente Fernando Henrique Cardoso recebeu as sementes
No seu primeiro mandato, o presidente Fernando Henrique Cardoso queixava de dores
na coluna. Tomei a liberdade de enviar-lhe algumas sementes e isto virou até notícia
no jornal "O Globo", de 20.05.95. A matéria sob o título "FH já recebeu 370 presentes
este ano", informava que "lista tem até remédio para a coluna".
No texto a referência: "Quando surgiram as primeiras notícias sobre a sua dor de
coluna, o presidente recebeu de Juca Marinho (Mariano), de Divinópolis, oito
sementes medicinais "Aguaí zen", também conhecidas como "Chapéu-de-napoleão"
ou ainda "patuá de Santo Inácio".
O presidente, por sua vez, em 31 de janeiro de 1995, nos enviou um telegrama com o
seguinte teor: "Acuso recebimento e agradeço envio sementes "Aguaí-zen",
mensagem de apoio e solidariedade. Conto com sua ajuda para mudar o Brasil.
Fernando Henrique Cardoso Presidente da República ".

Uso das sementes de Aguaí para dores de coluna:
(relato colhido na INTERNET extraído do site:
http://eventosecursosararuama.blogspot.com/2010/03/aguai-semente-eletricachapeu-de.html)
Usar uma pequena semente em contato com o corpo evita problemas de reumatismo
e acaba com a dor de coluna. É o uso externo da semente energética de Chapéu de
Napoleão (Thevetia peruviana), de eficácia comprovada
Há mais de 11 anos, Omar Amaral Castro, um amigo funcionário da prefeitura, de
saudosa memória, ao saber que eu estava com sérios problemas na coluna, onde a dor
incomoda muito, pois além de dificultar a locomoção ela irradia por quase todo o
corpo, me presenteou com uma semente, dizendo que bastava colocá-la no bolso e
deixá-la em constante contato com o corpo.
Omar ainda informou que os antigos diziam que aquele arbusto plantado próximo da
casa evita que o os moradores tenham problemas de coração. Ele teve ainda o cuidado
de mostrar-me onde havia essas árvores nas vias públicas.
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Passei a usar a semente e, realmente, nunca mais tive problemas com a minha coluna
vertebral. Foi aí que passei a me interessar por esta planta. Trata-se de "um arbusto
alto ou árvore pequena, com até 10m", conhecida popularmente como Chapéu de
Napoleão, que pertence à família das Apocynáceas, catalogada, cientificamente, como
Thevetia peruviana Schum., Thevetia Neriifolia ou Thevetia Ahouai. É também
conhecida por Aguaí, Jorro-jorro, Patuá de Santo Inácio.

Cura é superstição já antiga
Segundo, Manoel Pio Correia, na antiga e completa obra "Dicionário das Plantas Úteis
do Brasil" (vol.II), esta planta "... é especialmente interessante sob o ponto de vista
composição química da casca e do látex de que está impregnada e, sobretudo das
sementes. Estas contêm substâncias tóxicas, quando reduzidas a pó e este feito
cataplasma, passou por neutralizar os efeitos do veneno da cobra cascavel.
Manoel P. Correia, na sua obra pioneira que data de 1926, há setenta e seis anos, já
dizia que "os hervanários obtêm bom resultado material desta planta: eles vendem as
folhas sob o nome de Coração de Jesus e as sementes sob os nomes de Fava Elétrica e
Nós de Cobra. Garantem que três delas, penduradas ao pescoço, a guisa de amuleto,
previnem e até curam o reumatismo, superstição já antiga entre os povos da América
Central, porém que no Brasil foi introduzida há pouco tempo e vai se arraigando entre
as criaturas ingênuas".
(Vide: /www.jucamariano.blogger.com.br/ )
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AGUAÍ a Semente ZEN e Milagrosa do Dr. Smith
Não poderia deixar de exprimir nossa profunda gratidão ao Dr. Henrique Smith, que
pesquisou e foi um dos precursores a entender e divulgar o poder energético do Aguaí.
Não sei se o mesmo ainda convive conosco nesta dimensão, mas reproduzo um relato
de quem conviveu com o mesmo:
Aos 81 anos, cabelos brancos, corpo de atleta e uma contagiante força moral, o Dr.
Henrique Smith, é uma figura venerada no mundo da macrobiótica. Cirurgião famoso
com milhares de operações aos trinta anos de cirurgia abandona o bisturi e descobre o
poder energético do AGUAÍ.
Dr. Smith adepto da macrobiótica e da filosofia oriental, garante que as sementes de
Aguaí protegem as pessoas de doenças e vibrações negativas. Pesquisando, estudando
e fazendo experiências com o engenheiro Ciro Pereira, eles chegaram à conclusão que,
realmente a planta emite uma energia positiva principalmente quando é usada
constantemente ao peito ou em qualquer parte do corpo.
Segundo ele os resultados são surpreendentes no que tange as doenças alérgicas,
renais, rinites, asma e centenas de curas já aconteceram pelo método. Não é magia e
nem simpatia, esclarece o Dr Smith.
As sementes de Aguaí, fruto de uma planta ornamental que pode medir de três a dez
metros de altura, tem um valor excepcional pela sua composição química e pela
energia que emana.
“O aguai emite vibrações que podem ser captadas pelos processos radiestésicos.
Quando se utiliza um pêndulo ou um Aurômetro, aparelho empregado para medir a
energia dos corpos pode-se notar que as sementes manifestam uma atividade
constante. Transmitida para o homem, elas produzem em nós um equilíbrio completo
resolvendo conflitos, protegendo a saúde e gerando riquezas” garante.
Médico professor da Universidade de São Paulo, Henrique Smith traz em si, a arte de
curar. Nas culturas primitivas, este era um sinal que caracterizava os Xamãs, os magos,
os sábios das tribos. Sua boa fama de cirurgião e estudioso foi mantida inalterada,
mesmo após a adesão aos princípios da terapia macrobiótica.
Dr. Smith, no entanto temeu ser tratado como um galhofeiro ou charlatão quando
começou a defender publicamente as propriedades e efeitos desconhecidos do Aguaí.
“Eu sempre olhei para as sementes como sementes e nada mais. Com o passar do
tempo acabaram me cativando”. Revela Dr. Smith.
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Observações importantes para melhor funcionalidade no uso das sementes de Aguaí:
1) Nunca usar as sementes que outras pessoas já usaram.
O uso contínuo junto ao corpo de uma pessoa, praticamente faz com
que o campo energético da semente e o campo energético da pessoa
que a usa entrem em sintonia, como numa simbiose, não servindo para
a energização de outro campo energético.
2) Nunca usar as sementes para chás e infusões, e usar somente para contato
externo com a pele.
3) Trocar as sementes de tempos em tempos, pois com o tempo elas vão
perdendo a carga, assim como uma pilha vai se descarregando com o uso e
com o tempo (recomendável trocar de seis meses a um ano).
4) Não deixar as sementes ou a planta ao alcance de crianças e animais
domésticos, pois sua ingestão pode causar sérios acidentes.
5) As sementes que ficam em ambientes muito úmidos podem acabar mofando,
então o melhor é que fiquem guardadas em locais arejados ou então
acondicionadas em plásticos bem lacrados.
6) Para se evitar umidade e mofo nas sementes é recomendável que sejam
expostas por breves períodos ao sol.
7) É normal que com o tempo as sementes comecem a abrir na base do triângulo,
podendo ainda serem utilizadas por mais um tempo, mas se possível já pensar
em trocar por outras sementes que estejam lacradas ainda.

Observações finais:
Esperamos ter condensado nesta apresentação as principais informações acerca das
sementes de Aguaí para que todos que as conhecerem possam se beneficiar de suas
propriedades energéticas e cardiotônicas e ajudem a divulgar para que mais pessoas
possam ser ajudadas e quem sabe curadas pelas suas qualidades.
Mais uma vez peço desculpas se algum texto ou citação recolhida ficou sem o devido
crédito e estou a disposição de todos, tanto para corrigir eventuais erros de citações e
dar os devidos créditos, como também para esclarecer alguma dúvida no uso das
sementes de Aguaí.
Um abraço amigo a todos
Neste dia, muita paz em seu coração, harmonia e serenidade em suas relações e
sabedoria em suas mentes.
Alex
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Fonte de pesquisa e origem da maioria dos textos utilizados nesta composição:
http://sites.uol.com.br/infoaguai/
http://cybercook.terra.com.br/aguai-a-semente-zen-e-milagrosa-do-dr-smithforum.html?codigo=30148
http://eventosecursosararuama.blogspot.com/2010/03/aguai-semente-eletricachapeu-de.html
http://www.comunidadeespiritual.com/groups/?id=98&link=view_topic&topic_id=4854&group_id=98
http://www.portalemfoco.com.br/artigos.php?pag=artigo&artigoid=28
http://somostodosum.ig.com.br/clube/produtos.asp?id=00504
http://www.useplanta.com.br/2008/12/aguai/#awp::2008/12/aguai/
http://www.fiocruz.br/sinitox/chapeudenapoleao.htm
http://www.fiocruz.br/sinitox/medidaspreventivas.htm
http://www.essenciasdagua.hpgvip.ig.com.br/aguai.htm
http://pt.shvoong.com/medicine-and-health/alternative-medicine/1832709agua%C3%AD-zen-para-macrobi%C3%B3ticos/
http://hankarralynda.blogspot.com/2009/04/semente-da-aguai.html
http://www.jucamariano.blogger.com.br/
http://www.plantamed.com.br/plantaservas/especies/Thevetia_peruviana.htm
http://www.jardineiro.net/br/banco/thevetia_peruviana.php
http://www.useplanta.com.br/2008/12/aguai/
http://www.essenciasdagua.hpgvip.ig.com.br/aguai.htm
http://www.projetoflorescer.com.br/arvores/especies/aguai.html
http://www.wmulher.com.br/template.asp?canal=lardocelar&id_m
ater=296
http://orientaltata.vilabol.uol.com.br/pages/aguai.html
www.lyndha.com/plantas/toxicas.htm
http://cybercook.terra.com.br/aguai-a-semente-zen-e-milagrosa-do-dr-smithforum.html?codigo=30148
http://hankarralynda.blogspot.com/2009/04/semente-da-aguai.html
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