
























Установено, е че растенията влияят много позитивно върху 
психическото и физическото здраве на човека. Те прочистват 
въздуха и го обогатяват с кислород, попиват вредните вещества 
от почвата, заглушават силните звуци и правят сянка. Но освен 
това, растенията встъпват в метафизичен контакт и притежават 
значително биополе, което въздейства на човека.

Известно е, че флората най-силно чувства излъчването на 
енергията. Оказва се, върху корените на растенията съществуват 
вкусови рецептори, които търсят в земята „вкусните“ питателни 
вещества. Растенията прекрасно чуват всичко. Всеки, който се 
занимава с отглеждането на цветя, е наблюдавал с изумление, 
че сякаш в отговор на доброто отношение цветята започват да 
растат по-бързо.

Най-важното е, че ако им даряваме всекидневно частица 
от нашата обич, и те ще ни се отблагодарят и ще ни служат  като 
надеждна защита. 

Дърветата…..
Неслучайно лекарите препоръчват на много от своите 

пациенти почивка в борова гора. Фитонцидите на иглолистните 
растения са открити отдавна. Хвойната, елата, борът изпълват 
въздуха с отрицателно заредени йони, които поглъщат вредните 
излъчвания. Иглолистните дървета като че придават на човека 
своята жизнена енергия. 

Стайните растения…
Те са алтернатива на общуването ни с дърветата. Всички 

цветя също отделят фитонциди, които унищожават микробите. 
Изборът на стайни растения е истинско изкуство, най-често той 
е продиктуван от характера на самия човек:

• зюмбюл – любопитство
• мушкато – безразсъдство
• кактус – инат, целеустременост
• хризантема – радост, откритост, веселие
• роза – щастие, радост. 
Стайните растения ограничават вредното въздействие 

на битовата техника и синтетичните материали в помещенията, 
пречистват пространството.

Интересни факти…
Още в древността хората са отглеждали определени 

цветя с конкретна цел.
• Смятало се е, че азалията влияе благотворно на 

отношенията между съпрузите. 
• Теменужката се е отглеждала като символ на 

нежност, романтика и любов. 
• Кактусът се слагал, за да предпазва от уроки (днес 

се смята, че той може да поглъща вредното излъчване от 
компютрите). 

Растенията в нашия живот
Всяко растение е малък жив организъм, който отделя в 
пространството своята енергия и я обменя със заобикалящата 
го среда. Озеленявайки своята градина или стая, човек е движен 
от естествената потребност за приближаване до природата. 
Затова и хората любители на цветята го смятат за “красиво 
средство, което ни помага да станем по-чисти: физически и 
духовно”.
























