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O Feng Shui 
Os chineses costumam 

manter esta planta em 
vaso por vezes enfeita-
do com Dragões e Fénix.

Esta planta quase caiu no 
esquecimento no Ocidente, 
mas é muito utilizada no 
Feng Shui para protecção, 
com o reconhecimento e a 
expansão desta ciência mi-
lenar de harmonização de 
ambientes e com os estu-

Muitas vezes a Espa-
da de S. Jorge é confundi-
da com a Lingua da Sogra!

A primeira é totalmente 
verde, tem mais o formato 
de espada, o nome científico 
é Sansevieria trifasciata, não 
a devemos confundir com a 
Lingua da Sogra ,planta da 
mesma espécie, mas com a 
borda amarela (que pare-
ce uma língua), cujo nome 
científico é Sansevieria tri-
fasciata var. Laurentii, cujo 
nome popular diz Lingua da 
Sogra, com uma conotação 
negativa, por as sogras di-
zerem geralmente mal dos 
conjugues dos seus filhos(as). 
Por isso a mesma não deve 
ser usada da mesma forma 
que a Espada de São Jorge 
que se utiliza por protec-
ção e nunca dentro de casa.

Além da capacidade de re-
novar o ar, as plantas, quando 

bem tratadas, trabalham a 
nosso favor; protegem a nossa 
casa e a nossa família; ab-
sorvem as energias negati-
vas; purificam os ambientes.

São como um exército si-
lencioso, porém constante, 
que nos cerca e cuida de nós. 

A Espada de São Jorge, 
aparece com frequência 
nas entradas das casas 
para protecção dos mora-
dores; e em estabelecimen-
tos comerciais, para garantir 
bons negócios e como se dá 
bem com pouca luz tam-
bém pode ser utilizada nas 
entradas dos apartamentos.

A purificadora 
Cada vez mais se utiliza 

produtos sintéticos dentro 

dos espaços e fora destes, tra-
zendo um problema ambien-
tal, por isso a NASA começou 
a estudar a forma de poder 
purificar o ar dos espaços am-
bientais, com o fim de melho-
rar a qualidade das viagens 
espaciais e as estadias na Es-
tação Espacial Internacional.

Esta pesquisa foi condu-
zida na Nasa, pelo Dr. Bill 
Wolverton, este concluiu 
que certas plantas domés-
ticas são purificadores na-
turais dos ambientes: elas 
não se limitam a processar 
a fotossintese (absorção do 
dióxido carbono, transfor-
mando-o em oxigénio) mas 
também limpam o ambien-
te de toxinas, tais como o 

benzeno e o formaldeído. 
A Espada de S. Jorge é 

uma dessas plantas com 
a vantagem de conseguir 
transformar o dióxido de 
carbono em oxigénio sem 
ser pelo processo de fotos-
sintese, pois mesmo sem luz 
(de noite) consegue proces-
sar a essa transformação.

Esta planta é purificado-
ra do ar e purificadora es-
piritual, um bem precioso 
e por isso uma planta que 
se pode ter nos quartos, 
porém deve-se tomar cui-
dado para que as crianças 
não comam suas folhas, já 
que ela é uma planta  tóxica.

Conta-se que colocada nos 
quartos em caso de doen-
ça, pode auxiliar na cura.

esPaDa De sÃO JORGe

Purificadora 
natural
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A Espada de S. Jorge pertence ao reino das plantas, ordem das Asparragales, à 
família Ruscaceae, tipo herbáceo e ao género de Sansevieria (em chinês:          ). 

O GUá DO 
SUcESSO E AS 
EScOLAS

Escola do Chapéu Preto 
– o guá fica no meio da 
parede em frente à porta 
de entrada

Escola da Bússola – Fica 
a Sul

Além da capacidade de 
renovar o ar, as plantas, 
quando bem tratadas, 
trabalham a nosso favor; 
protegem a nossa casa e a 
nossa família; absorvem 
as energias negativas; 
purificam os ambientes

espada de são Jorge

Língua da sogra, tem uma 
língua de um dos lados

texto: Bela Rodrigues, escola Portuguesa de Feng Shui

Feng Shui 

a Cidade Proibida (chinês:               ; pinyin: zǐ jìn chéng; 
literalmente “Cidade Proibida Púrpura”)
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dos efectuados pela NASA 
está de novo a valorizar-
se esta magnifica planta.

A Espada de S. Jorge 
além de ter o formato de 
uma espada também tem 
o formato de uma língua 
de fogo e por isso associa-
da ao Elemento Fogo. Por 
causa das suas folhas pon-
tiagudas é facilmente asso-
ciada ao poder de cortar as 
energias negativas, a inve-
ja, a magia, etc. Diz-se que 
espanta os maus espíritos. 

Ao cortar as energias 
negativas, esta planta 
atrai a coragem e a pros-
peridade, energias essen-
ciais a um bom sucesso.

O Elemento Fogo represen-
ta em termos de Feng Shui o 
sucesso, a boa reputação, a 
concretização de objectivos, 
colocada neste guá auxilia no 
impedimento a que falem mal 
dos residentes, pois pica e 
corta a inveja e a má-língua. 

Onde se localiza o 
guá do sucesso?

Se utilizar a Escola Do 
Chapéu Preto este localiza-
se no meio da parede em 
frente à porta de entrada. 

Na Escola da Bússola o 
guá do Sucesso fica a Sul e 
efectivamente as edificações 
imperiais chinesas – e só es-
tes podiam praticar o Feng 
Shui - ficavam com a sua 
porta principal virada a sul 
para que recebessem as boas 
energias do Sul e para que o 
sucesso entrasse pela porta.

Assim num jardim exte-
rior, esta planta pode ser 
colocada junto ao portão 
da entrada da proprieda-
de e da porta de entrada 
da habitação para impe-
dir a entrada de energia 
negativa, mesmo que esta 
não se encontre a sul, ou no 
guá do sucesso, que como 
já vimos a sua localização é 

diferenciada conforme a Es-
cola de Linhagem utilizada. 

Lembremo-nos que a clas-
se imperial não era traba-
lhadora, por isso quando 
a Escola do Chapéu Preto 
que nasceu na EUA, pelas 
mãos de Thomas Lin Yun, 
foi dirigida para uma classe 
trabalhadora e que não tinha 
hipóteses de escolher a di-
recção de suas residências, 
pois as mesmas obedecem 
a uma estrutura de cidade.

Os residentes destas ci-
dades fazem parte de uma 
comunidade laboral, sejam 
esses residentes pessoas ou 
firmas, tornando-se assim 
compreensível a utilização 
do guá do trabalho, cujo ponto 
cardeal é o Norte na entrada, 
portanto o oposto à utiliza-
ção da Escolas da Bússola, 
para assim permitir a entra-
da de boa energia laboral.

LENDA DA PLANTA 
ESPADA DE SãO JORGE

São Jorge estava na Lua,
Tão dura, crua e nua,
Lutando contra o dragão do 
mal…
De um jeito mágico e especial!

Mas depois de vencer este 
animal…
De um jeito fenomenal…
A sua espada brilhante,
Radiante e cintilante…

Caiu no planeta Terra…
Numa fértil terra…
Numa noite primavera…
Então, nasceu a planta de uma 
nova era!

Pois, sua espada virou uma 
planta formosa…
Esverdeada, firme e 
maravilhosa!
Espada-de-São Jorge é o nome 
desta planta,
Que sempre se levanta…

Para saudar a verdade…
No caminho da felicidade


