20 curiosidades sobre o fluxo energético das
vassouras
Item essencial em todas as casas, as vassouras carregam consigo significados
antigos e que vão muito além da simples limpeza supérflua.
Inicialmente, os primeiros modelos eram confeccionados à mão, de modo
totalmente caseiro onde eram utilizados galhos de árvore e arbustos para varrer o chão
ou limpar as cinzas das lareiras.
Um pouco depois, estas passaram a ser produzidas a partir de ramos ou cascas de
milho amarradas à uma vara ou cabo de ferro – as quais tinham pouca durabilidade.
Atualmente, encontramos vassouras de diversos materiais e finalidades específicas
para limpar o quintal ou o interior das casa, mas seu significado espiritual raramente é
levado em consideração durante as faxinas ou mudanças.
Veja o que deve ser observado neste indispensável utensílio.

20 curiosidades sobre as vassouras e seu fluxo energético
Geralmente desconsiderados por falta de crença ou mesmo informação, as
vassouras detém funções que vão muito além da simples limpeza, sendo estas
responsáveis por varrer energias negativas, atrair felicidade e até mesmo espantar visitas
indesejadas.
Vale lembrar que também é possível potencializar os efeitos montando sua própria
vassoura em casa; para isso, basta tirar a parte sintética de uma das suas vassouras e
amarrar folhas de palmeira ou alecrim neste cabo.
Esse processo é excelente para espantar a negatividade da sua vida e também de
sua casa.

1. Jamais use uma vassoura em casa após as 18h ou realize faxinas em sua casa;
2. Se mudar de casa ou apartamento, jogue fora as vassouras e produtos de
limpeza da residência antiga.
Caso leve os itens antigos, corre-se o risco de atrair energias negativas para
a casa nova;
3. Para repelir os maus fluídos presentes nas paredes e pisos de sua casa, monte
uma vassoura com galhos de guiné, prendendo-os com uma fita.
Feito isso, varra todas as paredes de cima para baixo e, então, o piso, de
dentro para fora.
4. Para atrair felicidade em abundância para sua vida, varra sua casa de fora para
dentro às segunda, quartas e sextas. Sempre que o fizer, diga:
“O que é bom fique melhor e que fique dentro da minha casa”.
5. Para você eliminar o indesejado de sua vida, as terças, quintas e sábados, varra
sua casa de dentro para fora dizendo:
“O que tiver de ruim, eu ponho para a rua”.
6. Assim que terminar a varredura da casa, deixe um pouquinho de pó em um
cantinho, pois este ajudará a mandar embora pessoas indesejadas.
Se conseguir também passar um pouco desse pó nas costas da pessoa em
questão, ela irá embora rapidamente;
7. Ainda sobre as visitas indesejadas, para espanta-las, deixe uma vassoura de
ponta cabeça pendurada atrás da porta de entrada da casa;
8. Nunca deixe uma vassoura deitada atrás da porta, pois isto atrapalhará a fluidez
de energias e proporcionará uma série de obstáculos em sua vida.
9. Aos que sofrem com medos ou pesadelos durante a noite, coloque uma
vassoura debaixo da cama, preferencialmente na altura do indivíduo com tal dificuldade.
Esse processo será capaz de trazer mais paz e tranquilidade durante o
sono;
10. Sempre na noite de virada de ano, descarte ou aposente sua vassoura.
Comece o ano sempre com um objeto novo;
11. Para ter uma renovação completa em sua vida, produza uma vassoura
utilizando folhas de palmeira.
Passe-a por toda a sua casa, tanto no chão quanto nas paredes em uma
sexta-feira;
12. Com a finalidade de abrir caminhos e afastar encostos, crie uma vassoura de
alecrim, passando-a por toda a extensão de sua casa – o que inclui as paredes – durante
uma quarta-feira;

13. Para atrair novas amizades ou um novo amor para dentro de sua vida, faça
uma vassoura com ramos de citronela.
Com isso, varra toda a casa e, principalmente, seu quarto durante uma
quarta-feira;
14. Se deseja atrair coragem para vencer os obstáculos da vida, faça uma
vassoura com chorão e passe por toda a sua casa, sempre uma vez por semana;
15. Para eliminar inveja e olho gordo, uma vassoura de capim-limão pode ser a
solução. Passe-a em toda a casa em uma segunda-feira;
16. Para atrair mais tranquilidade, momentos de paz interior e ter uma boa noite de
sono, prepare uma vassoura de erva cidreira e passe no quarto de quem deseja tal efeito;
17. Se o seu desejo é afastar brigas da sua casa, passe uma vassoura de palmeira
ou alecrim sobre as paredes em uma segunda-feira;
18. Se sua casa se encontra carregada de energias pesadas, passe uma vassoura
de guiné por toda sua extensão;
19. Se existe alguém em sua família que bebe em demasia, ela possivelmente traz
consigo muitos encostos.
Portanto, faça uma vassoura com ramos de alecrim, bolso e guiné,
passando-a por toda a casa e, principalmente, no quarto desta pessoa durante as sextasfeiras;
20. Por fim, jamais dê sua vassoura a alguém.
Leia também: 6 Instrumentos de vidência que preveem o futuro e suas curiosidades
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