
                                 CONVERSAR   COM   A   NATUREZA   
  

Ao  tempo  em  que  morávamos  no  litoral  norte  de  São            
Paulo,  tínhamos  belíssimo  vaso  de  samambaia  de  metro  pendurado           
em  local  da  casa  onde  sempre  tomava  um  pouco  do  sol  da  manhã.               
Além  dos  cuidados  que  lhe  dispensávamos,  era  minha  saudosa  sogra            
que  diariamente  conversava  com  ela,  dizendo-lhe,  ao  mesmo  tempo           
em  que  acariciava  seus  longos  ramos  verdes,   “como  você  é  bonita”.             
E  de  fato,  aquele  vaso  parecia  cada  dia  mais  vivo  e  belo.  Mas  dona                
Isabel  também  dialogava  com  as  azaleias  plantadas  junto  do  muro            
lateral  da  residência,  que  estavam  sempre  muito  floridas,  causando           
admiração  a  quem  então  nos  visitasse.  Era,  sem  dúvida  alguma,  uma             
forma   de   responderem    ao   carinho   com   que   eram   tratadas.   

Lembrei-me  disso  tudo  no  momento  em  que  li  a  respeito            
daquela  bondosa  senhora  que,  em  bairro  da  Capital  do  Estado,  vem             
cuidando  de  muitas  abelhas  sem  ferrão.  Ela  também  conversa  com            
as  abelhinhas,  cumprimentando-as,  quais  fossem  pessoas  humanas,         
com  delicados   “bom  dia,  boa  tarde,  boa  noite” ,  estímulos  carinhosos            
que   todas   compreendem   e   aceitam   obedientemente.   

Embora  muitos  neguem  que  seres  da  natureza  possam  ser           
sensíveis  a  estímulos  mentais  externos,  penso  que  há  fortes  razões            
para  se  acreditar  que  o  cérebro  é  capaz  de  emitir,  pelo  pensamento,              
ondas  positivas  ou  negativas.  É  verdade  que  nós,  humanos,  nem            
sempre  somos  sensíveis  a  elas  -  pelo  menos  conscientemente  -            
durante  nossa  vida  terrena.  E  mesmo  que  o  fôssemos,  poucas  vezes             
teriam,   penso   eu,   força   suficiente   para   mudar   nossa   conduta.     

Vale  perguntar,  a  propósito,  sobre  quem  já  não  se  sentiu            
desconfortável  diante  de  certas  pessoas,  como  se  o  ambiente           
estivesse  “carregado”  de  fluidos  negativos?  Ou,  pelo  contrário,          
bastante  confortável  diante  de  outras,  qual  irradiassem  fluidos          
positivos?  Trata-se  de  fenômenos  admitidos  pela  Psicologia,  ainda          
que  haja  divergências  quanto  à  sua  explicação.  Até  mesmo  no  campo             
das  religiões,  em  que  também  se  discutem  tais  ocorrências,  inexiste            
completa   convergência   de   ideias   a   respeito   dos   mesmos.   



Mas  como  há  inúmeros  relatos  verossímeis  e         
concludentes  no  sentido  de  que  os  fenômenos  em  tela  efetivamente            
existem,  uma  atitude  inteligente,  ao  meu  ver,  seria  utilizá-los,  por            
exemplo,  como  auxiliares  do  tratamento  de  certos  problemas          
médicos  em  que  é  de  capital  importância  a  atitude  mental  do             
paciente.     

Vejam  que,  quanto  à  música,  todos  estão  de  acordo  sobre            
sua  influência  positiva  em  praticamente  todos  os  campos  da           
atividade  humana.  Fiquei  sabendo,  até  mesmo,  que  na  Dinamarca  um            
criador  de  vacas  leiteiras  está  levando  música  clássica  a  elas,  por             
certo  na  esperança  de  que  produzam  mais  leite.  Se  ele  pudesse  ouvir              
um  conselho  meu,  diria  para  também  conversar  francamente  com          
elas  e  dizer-lhes: ”Vaquinhas  minhas,  vocês  são  tão  lindas  e  me  dão            
cada   vez   mais   leite”.    Acho   que   Iria   ficar   rico   de   tanto   leite...   

 Apenas  Raimundo,  aquele  caiçara  pescador  que  todos          
conhecem,  se  deu  mal  com  essa  técnica  de  conversar  com  seres  da              
natureza.  Ele  contou-me  que,  certa  manhã  de  mar  calmo  e  águas             
tépidas,  próprias  para  pesca,  depois  de  elogiar  peixes  e  camarões,            
dizendo  que  eram  bonitos,  gentis  e  amigos,  pediu-lhes  que  viessem            
visitá-lo  na  rede  e  que  depois  poderiam  voltar  tranquilamente  para            
suas  tocas  e  abrigos.  Penso  que  desconfiaram  de  tanta  bondade,            
pois  nenhum  veio.  Aqui  entre  nós,  achei  muito  bem  feito,  pois  o  que               
Raimundo  fez  foi  “pisar  na  bola”,  ele  que  é  sempre  tão  ponderado  e               
correto.   Merecia   um   puxão   de   orelhas.   Você   não   acha,   caro   leitor?  
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