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Uma palavra antes de comerçarmos...
Antes de tudo: seja muito bem vindx! Escrever “O Poder das
Folhas” é a realização de um grande sonho e ter você comigo nessa jornada é motivo de grande alegria. A primeira edição do livro
foi lançada em dezembro de 2016 e, se chegamos até aqui, você é
parte fundamental de tudo isso. Por isso, quero agradecer imensamente e te dizer: você é especial pra mim!
Por esse motivo é com honra e felicidade que eu entrego a
chave da magia em suas mãos!
Além disso, é também com o coração repleto de gratidão
que eu quero compartilhar com você um pouco mais do que
apenas palavras e ensinamentos sobre a magia e o poder das
folhas sagradas. Por isso, quero te dar algumas informações
importantes que vão nos guiar juntos daqui pra frente...
A primeira delas é sobre o e-book que acompanha o livro:
junto com o exemplar impresso que você agora tem em mãos, O
Poder das Folhas também é composto por mais um livro, em
formato digital, que vai complementar o que aprenderemos aqui.
Mas, tudo a seu tempo... No correr do livro, conforme eu te
ensinar sobre a classiﬁcação das plantas e seus usos na magia,
também vou te explicar exatamente como acessar e fazer o
download desse material em seu computador ou celular.
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A segunda coisa que eu quero te contar é que a nossa jornada está apenas começando! A primeira edição de O Poder das Folhas cresceu e se transformou na “Trilogia As Folhas Sagradas”.
O livro que você está lendo agora é a porta de entrada: nele
vamos aprender juntos como identiﬁcar e classiﬁcar as plantas
através de suas características mágicas; como realizar a colheita
sagrada dos ingredientes para os seus banhos e defumações; de
que maneira combinar os elementos da natureza, os dias da
semana, a vibração dos planetas e as fases da lua para
potencializar o poder das suas receitas; como criar uma horta
mágica em casa e como encantar as folhas e ervas para despertar
o seu poder de transformação!
No segundo volume da trilogia, intitulado “A Magia das
Folhas´, daremos um passo tremendo em nosso aprendizado,
com uma coletânea de 365 plantas classiﬁcadas em detalhes por
seus poderes mágicos e seus Orixás regentes – assim, além de um
grimório incrível e super completo, você ainda terá à sua
disposição as ferramentas necessárias para poder substituir
alguns ingredientes por outros de maneira fácil e prática!
Pra fechar com chave de ouro, o volume três da trilogia,
chamado “O Segredo das Folhas” e que será lançado em 2019,
traz dicas e exercícios para despertar o seu poder interior, além
de um passo-a-passo detalhado ensinando técnicas de colheita,
preparo e armazenamento dos seus ingredientes mágicos!
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Prefácio
Por Claudiney Prieto
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Em um tempo sem remédios, quando não havia a tecnologia
que atualmente conhecemos para tratar as doenças, o uso das
ervas e plantas era a única fonte possível de cura.
É difícil precisar o momento em que os homens descobriram
que as plantas possuíam propriedades medicinais. É provável que
as tentativas de erro e acerto tenham levado a esse
descobrimento. Ou, ainda, o comportamento dos animais acerca
de certas ervas também é uma das possibilidades do início do
processo de identiﬁcação e uso de algumas delas e de suas
propriedades de cura.
Uma coisa é certa: não importa qual tenha sido a origem da
arte da cura através das plantas, elas sempre foram consideradas
sagradas e divinas!
As ervas carregavam o poder dos Deuses e, através do uso
adequado e manipuladas por quem sabia despertar suas forças,
se tornavam verdadeiros elixires que podiam fechar feridas,
baixar febres, aliviar as dores. Elas podiam levantar ou fazer cair
do mais humilde plebeu ao mais poderoso rei e rainha. Eram,
assim, não só instrumentos de cura, mas também de magia.
A ciência arcaica do uso das plantas sobreviveu ao tempo e
nos foi transmitida pelos sábios guardiões dessa sabedoria oculta,
passando de geração em geração. Quem não colocou a arruda
atrás da orelha para afastar o olho gordo e quebranto? Quem de
nós não buscou entre os familiares a receita milagrosa da vovó,
guardada a sete chaves, que cura aquela forte gripe?
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Muitas das antigas poções a base de ervas ainda se
encontram em uso hoje em dia. A água de melissa para acalmar, o
leite de rosas para limpar a pele ou o chá de camomila para
clarear o cabelo é uma pequena amostra do benefício dessa
sabedoria que se desenvolveu durante os séculos e que
certamente foi considerada mágica quando ainda não tínhamos
os conhecimentos cientíﬁcos que hoje possuímos.
Ainda que em meio aos largos avanços da ciência, o
interesse pelo uso mágico e medicinal das plantas cresce a cada
dia. Essa mesma ciência, que procura diariamente desacreditar
os poderes metafísicos da magia, tem ironicamente contribuído
para comprovar que determinados aromas ou compostos
extraídos das plantas atuam em nível energético, mental e
emocional que pode harmonizar e auxiliar no bem-estar. E o que
é a magia se não a capacidade de manipular princípios e
substâncias com a ﬁnalidade de provocar mudanças em
diferentes níveis?
Esse conhecimento oculto do mundo vegetal sempre esteve
no cerne das religiões mágicas e extáticas, convertendo as
plantas em amaldiçoadas, abençoadas, sagradas ou proibidas de
acordo com suas propriedades especíﬁcas e cujo verdadeiro
signiﬁcado era conhecido somente por alguns iniciados e que têm
sido objetos de numerosas lendas e mitos.
Minha própria tradição religiosa, a Wicca, atribui à
intervenção divina para que esse conhecimento fosse
compartilhado com os seres humanos.
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Contam as lendas que o rei celta Nuada, que governou os
Tuatha De Danann, perdeu um de seus braços. De acordo com os
preceitos daquele povo todo rei que adquirisse algum tipo de
deformidade se via obrigado a renunciar ao trono. O pai da Deusa
Airmid, Dian Cecht, era o médico principal dos Deuses e criou
para o rei um braço de prata que lhe permitiu voltar a governar.
Porém, Miach, ﬁlho de Dian Cecht, sabia que era possível,
com sua própria habilidade como cirurgião e as aptidões mágicas
de sua irmã Airmid, regenerar completamente o braço de Nuada
com uma solução ainda melhor. Então juntos, irmã e irmão,
reconstituíram perfeitamente a carne do braço da Nuada, "três
vezes, por três dias e três noites" com o uso de ervas sagradas
acompanhadas de palavras mágicas, poderosos encantamentos e
magia. Quando Dian Cecht se inteirou de que seu próprio ﬁlho
tinha superado suas habilidades, ﬁcou enfurecido e matou Miach
com um golpe na cabeça.
Profundamente entristecida, Airmid foi à tumba de seu
irmão e circulou a sepultura com pedras. A jovem Deusa,
embargada pela dor, chorou amargas lágrimas sobre a tumba de
seu irmão Miach. Gotas de seu choro caíram sobre o solo e, pouco
depois, Airmid percebeu que nova vida passou a brotar da terra.
Trezentas e sessenta e cinco ervas começaram a crescer nesse
lugar, cada uma delas se revelando como cura para uma parte
especíﬁca do corpo.
Airmid, sabendo que seu irmão lhe enviara um legado para
ser compartilhado com todos, dispôs seu manto no chão para
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começar a classiﬁcar as ervas de acordo com seu uso, notando
bem o lugar de onde tinham saído, recolheu e catalogou cada
uma das ervas de acordo com suas propriedades. Quando Dian
Cecht se inteirou do fato, em mais um ato de fúria, suspendeu a
capa no ar e espalhou todas as folhas ao vento, perdendo-se assim
para sempre o presente que Miach compartilharia com a
humanidade por intermédio de sua amada irmã. Somente Airmid
conhece os mistérios cada folha encerra.
Dizem as lendas que até hoje Airmid vaga pelo mundo
ensinando os segredos medicinais das ervas àqueles que a
escutam e vão buscar por seus conhecimentos nas clareiras das
ﬂorestas e interiores dos bosques. Por isso, quando se faz
necessário, invocamos seu espírito como guia nessa tarefa. O
número das ervas que a Deusa catalogou - trezentos e sessenta e
cinco - é um símbolo da morte de um ano, que nos recorda que
quando não encontramos ervas capazes de nos curar, somente o
tempo é capaz de fechar todas as feridas.
Lendas como essa abundam em diversas culturas, nos
mostrando que a arte de curar e encantar com o uso das plantas
está disponível a todos nós. Os Deuses estão a todo o momento
sussurrando em nossos ouvidos a sabedoria de cada folha. Vá a
uma ﬂoresta ou parque, sente-se sob os pés de uma árvore e ouça
o som dos ventos passando por entre as folhas e você certamente
chegará à conclusão de que as árvores podem falar. Ouvi-las é
resgatar a sabedoria ancestral da magia e cura que pertence a
toda a humanidade.
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A obra que agora encontra-se em suas mãos é um dos
depositários desse legado. Em "O Poder das Folhas", Diego de
Oxóssi compartilha informações sobre o uso das ervas pela
perspectiva de diferentes culturas e tradições espirituais. Não
importa qual seja a sua religião ou sua percepção sobre o divino,
aqui você encontrará referências preciosas que poderão ser
usadas por você para acessar o poder mágico das ervas e se valer
de toda sua vibração e energia. Esta publicação é portadora de
uma sabedoria ancestral de eras que agora está ao seu alcance e
pode ser usada com todo o suporte que somente uma fonte de
referências como esta pode proporcionar.
Esse livro é como uma árvore repleta de folhas que revelam
a você toda a memória ancestral da alma do mundo, fazendo a
ligação entre o céu e a terra. Cada linha traz uma revelação, cada
folha um conhecimento.
Não é por acaso que livro e árvores possuem algo em
comum: folhas!
Entre agora no bosque sagrado e deixe os Deuses cantarem
na ﬂoresta de sua alma enquanto lê a sabedoria escrita em cada
uma destas folhas. Se aproxime, tome um assento e sua mente se
tornará como uma árvore enraizada, de onde desabrocham novos
botões a partir de velhos ramos.

Claudiney Prieto
Autor do best-seller
«Wicca: a Religião da Deusa»
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Acesse o site e
garanta já o seu!

