
A outra face da moeda

Os parasitas
são necessários

O aspecto pouco considerado
de uma praga em forma de
parasitas é que este desequilí-
brio na natureza, também pode
se transformar em um proble-
ma para os parasitas. Uma
reprodução descontrolada leva
consigo problemas no compor-
tamento territorial, uma grande
densidade de parasitas reduz o
espaço vital de cada um dos
animais e isto origina estresse.
Além do mais, muitos animais

consomem muito mais comida
podendo originar escassez. O
aumento de uma espécie
sempre traz consigo os depre-
dadores, quer dizer, aqueles
que comem estes parasitas,
podendo se reproduzir com
rapidez graças à boa situação
alimentar, com o qual, por sua
vez, os parasitas correm um
maior risco de serem comidos.
No fim das contas, o desequilí-
brio não é bom para ninguém na
natureza, nem sequer para os
parasitas. Este entendimento é

i m p o r t a n t e p o r q u e a
biocomunicação instrumental
com QUANTEC® possibilita a
solicitação de cooperação dos
parasitas para o seu próprio
bem.

Os parasitas são necessários
para manter as espécies de
animais que se alimentam
deles. O problema da luta
química é justamente porque se
mata tanto os parasitas, que os
predadores da região morrem
devido à falta de alimento, ou,
porque também são vítimas dos
produtos químicos emprega-
dos. Como consequência,
quando um campo não é
borrifado contra os parasitas
em questão, estes caem sobre
ele como uma praga egípcia,
porque não há ninguém que
possa mantê-los sob controle.
Este é um estado ideal para a
indústria; os praguicidas se
convertem em uma necessida-
de e em um produto que se
vende sozinho..
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Ajuda aos parasitas
Um novo ponto de vista sobre o problema dos parasitas

O título "Ajuda aos parasitas" se formulou assim,
conscientemente, para que permita duas
interpretações: a interpretação usual seria que
alguém precisa de ajuda na luta contra os
parasitas. No entanto, também pode ser inter-
pretado no sentido de que são os parasitas os
que precisam de ajuda quando se converteram
em um problema contra o qual se deve agir.
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O importante
é o equilíbrio

Por exemplo: as rosas da
Empresa QUANTEC

Como é este
tratamento na prática?

1. A atração de
animais benéficos.

®

Uma vez que estamos de acordo
em que o importante não é
eliminar parasitas, podemos
colocar mãos à obra com
QUANTEC , para solucionar o
problema e voltar a reproduzir o
equilíbrio na natureza, que
previamente fora destruído por
nós mesmos: o ser humano.

Na entrada dos escritórios da
Empresa QUANTEC GmbH há
um longo canteiro de rosas.

A grande quantida-
de de rosas é um
d e s t i n o m u i t o
a p r e c i a d o p a r a
parasitas de todo
tipo.
Naturalmente, as
rosas da empresa
QUANTEC não são
nem adubadas e
nem tratadas com
p r o d u t o s , n e m
sequer com produ-
tos naturais.
O tratamento destas
rosas se realiza
exclusivamente com QUANTEC
há vários anos.

Para conservar o equilíbrio
natural o seguinte procedimen-
to demonstrou a sua eficácia:

Primeiramente devem estudar-
se os aspectos destacados dos
parasitas e doenças das rosas
do próprio jardim. Se a gente
não domina muito bem este
tema, sobre o que pode atacar e
ser nocivo para as rosas, pode
se procurar alternativas na
Internet e consultar as páginas
correspondentes, (por exemplo,
em Wikipedia).

Em seguida, deve informar-se
sobre os inimigos naturais
destes parasitas. Estes devem
ser introduzidos na folha de
tratamento de QUANTEC
(HealingSheet). Para este
canteiro de rosas (veja na
página 3, HealingSheet n.º 1).

A ondulação das rosas com as
imagens dos animais benéficos
(ou seja, os animais que se
alimentam dos parasitas

correspondentes) faz com que o
canteiro de rosas absorva estas
ondulações e atraia especial-
mente a estas espécies de
animais benéficos. Ali, se
sentem bem, onde acontecem
ondulações como as deles.
Existem vários modelos explica-
tivos para estas situações.

Outro efeito desta ondulação, é
que o instinto adverte aos
parasitas, porque tudo aponta a
que há um inimigo nas proximi-
dades. Na natureza esta adver-
tência instintiva só se percebe
quando o inimigo já está na
parte inferior da folha. Deste
modo a natureza não percebe o
efeito QUANTEC e, os parasitas
evitam instintivamente as
plantas que emitem as mesmas
ondulações dos seus inimigos.

Enquanto se dão estes dois
fatores, o problema começa a
ser desarmado claramente. . .

®
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Este ano, nas rosas pudemos apreciar muitos
icnêumones que vão a procura de pulgões.

... continua na página 4
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2. O uso de nosódios

Com o uso de nosódios pode se
reduzir adicionalmente o
número de parasitas. Os nosó-
d i o s s ã o r e m é d i o s
homeopáticos que se obtêm
normalmente das doenças. O
princípio reside em que a
potencialidade homeopática
faz de qualquer doença um
medicamento que cura justa-
mente essa doença. No entan-
to, os nosódios também se
utilizam para espantar os
parasitas (por exemplo, o
nosódio da amálgama) e em

consequência, os nosódios que
se obtêm de parasitas – no caso
de QUANTEC com imagens dos
parasitas – os expõem a
osci lações homeopát icas
desagradáveis.

Desta forma, uma estadia breve
no canteiro de rosas aparente-
mente não é um problema. Mas,
outra coisa é se instalar e criar
descendentes em um hábitat
q u e e m i t e a s m e s m a s
ondulações dos inimigos que
querem comê-lo e, aonde se
está submetido às próprias
ondulações homeopaticamente

invertidas. (veja o HealingSheet
n.º 1)

Além disto, existem doenças
nas rosas, como por exemplo,
míldio, manchas nas folhas ou
folhas podres, para cujos
causadores não é tão fácil
encontrar animais benéficos.
Neste caso são os nosódios os
encarregados da função de
proteção (veja HealingSheet 2).
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3. Proteção e
fortalecimento das plantas

E atenção e amor. . .
Naturalmente, também pode-
mos enfrentar os parasitas e as
doenças fortalecendo as rosas
e seu sistema imunológico.

Em primeiro lugar devemos
prestar atenção no solo. Um
escaneado com QUANTEC ,
especialmente com os bancos
de dados agrários, dá os primei-
ros esclarecimentos e se pode
ondular de imediato. Se as
rosas estão bem nutridas desde
o solo, se produzem todas as
c o n d i ç õ e s p r i m á r i a s
necessárias. Neste caso, como
dissemos, não há necessidade
de adubar substancialmente, a
v ibração com QUANTEC
costuma ser suficiente.

Em segundo lugar devemos
procurar que as rosas estejam
em um ambiente agradável
para elas.

O canteiro deve estar livre de
ervas daninhas, e para isto se
cobre com uma camada de
cascas de tronco que, além
disso, evita que o solo seque
durante longos períodos de
tempo bom.

Também, na imagem superior
podemos observar que coloca-
mos uma grande pedra natural
no canteiro, que as rosas já
cobriram quase por completo. A

pedra absorve calor
durante o dia e o
libera pela noite;
esta pedra pode
inclusive manter
afastado o orvalho
quando faz muito
frio.

E para a beirada da
rua as rosas estão
protegidas por uma
barra lateral para

que nenhum carro passe por
cima ou para que não queimem
com o asfalto nos dias de muito
calor.

Na imagem inferior pode ver-se
que foi plantada lavanda entre

as rosas; a lavanda mantém
afastados das rosas e seu
entorno a muitos parasitas
graças ao seu cheiro acentua-
do.
O assunto da lavanda foi um
teste para QUAN-
TEC : as áreas com
plantas de lavanda
t e r i a m m e n o s
parasitas que a área
(mais extensa) na
qual não se plantara
nada?
Após cinco anos com
esta distribuição
experimental, pode-
mos dizer que não
ex is te nenhuma
diferença entre as
áreas com e sem
lavanda: QUANTEC
faz seu trabalho sem
ajuda.
E finalmente, porém

nem por isso menos Importan-
te: além do tratamento puro
para atrair animais benéficos,
nosódios, a ondulação do solo e
uma afirmação com a qual
antecipamos o resultado
obtido, as rosas recebem
também, meios homeopáticos,
florais de Bach, terapia da cor e
muito mais que QUANTEC
determinou como adequado
para estas rosas, em um esca-
neado.

Nós gostamos da nossa entra-
da de rosas. Dizemos às rosas
que são bonitas. Estamos muito
satisfeitos de que sejam bonitas
e que deem tanto valor a nossa
entrada.

Isto não é eternamente mais
maravilhoso que tão somente
pôr adubo e matar todo o que
incomode?
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DEUS dorme nas pedras,

respira nas plantas,

sonha nos animais

e acorda no ser humano.
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