
 

O Mistério das Plantas Mágicas das Indias Ocidentais 

 

PLANTAS MÁGICAS  

Diversos pesquisadores em etnobotânica já comentaram o fato incrível de que não há 

equiparação no Velho Mundo, nem na África ou Austrália, em termos de variedade e 

abundãncia de espécies mágicas, curativas e alucinógenas da forma que existe nas 

florestas da América do Sul e Central, em segundo lugar nas pradarias e florestas da 

América do Norte. Na verdade, não se trata apenas da abundãncia de espécies 

alucinógenas, mas na abundãncia de espécies, em geral. A vitalidade do solo americano 

-seja no norte, no centro ou, em especial, no sul - é tão exuberante que produz espécies 

de todo tipo, aos montes e exemplares gigantescos, como se pode ver na Amazônia.  

O VISCUM seria daqui?  

Aqui vai uma hipótese minha: O Viscum é a planta européia indicada por R. Steiner 

para a cura do câncer. Os druidas a tinham como uma planta especial, ligada aos deuses, 

e só podia ser colhida por um iniciado com uma foice de ouro, uma planta sagrada e 

mágica para os druidas celtas da Europa ocidental - como floresce no inverno, seria uma 

imagem do poder da força da vida sobre o fenecer, sobre a morte.  Hipócrates, Galeno, 

Hildegard Bingem,Paracelso descreveram a planta e a utilizaram para doenças diversas, 

mas versões de planta eram conhecidas na China, na África, na India.  Até a Idade 

Média, havia uma tradição européia, certamente celta, de se fazer um incenso com as 

cinzas do Viscum album, e a fumaça era considerada uma forma mágica de se 

harmonizar as forças elementais do ambiente, proteção contra forças ruins (raciocínio 

bem "indígena" do antigo europeu celta). A notícia mais antiga que se tem do Viscum, 

na Europa, entretanto, é da parte dos Vikings, no seu texto chamado Edda, que se 

presume ter sido escrito em 1.200 AC. O bardo viking relatou no Edda como o deus sol 

Baldur, foi morto por Loki, que instigou o cego Holdur a fazê-lo, com uma seta feita de 

Viscum. Os Vikings teriam repassado o conhecimento do Viscum aos seus conterrâneos 

celtas. Evidências arqueológicas na Eruopa mostram o uso mágico do Viscum, ligado à 

deusa celta da Lua (Ceridwen) em datas até de 5-6 mil anos AC. De onde veio o Viscum 

antes de ser adotado como sagrada pelos celtas?  Seria mesmo endêmica da Europa uma 

planta que floresce no inverno? 

Acontece que a familia Loranthacea, do Viscum, é predominantemente tropical, sul-

africana e americana. Temos aqui na flora americana do sul 900 espécies de parasitas e 

semi-parasitas da família Loranthacea, Pelo fato do Viscum ter parentes aqui, na 

América (também na África), mais parentes aqui do que no Velho Mundo, e parentes 

mais antigos, e também pelo fato de florescer no outono-inverno europeu (quando é 

primavera-verão aqui) levou mais de um botânico a pensar na hipótese de que o Viscum 

foi levado do hemisfério sul para a Europa. Mas, como teria sido levado? A migração 

dentro do estômago de aves, que defecam em outro continente e assim levam a planta, 

até então seria a possibilidade. Mas, por que não pensarmos que sacerdotes curandeiros 

celtas vieram até aqui, ganharam de presente Visgos selvagens americanos, e levaram as 

mudas em terra dentro dos barcos, e lá, há muito e muito tempo, cultivaram, após 

mutações, o que se tornou o Viscum europeu que floresce lá em perfeita sincronia com 

o Viscum selvagem daqui? Em 1900, o famoso "mago das plantas", Luther Burbank, 

botãnico norte americano, experimentou fazer o caminho de volta, em 1900 trouxe uma 

muda de Viscum album da Alemanha para a  California, e a muda pegou e até hoje se 

espalha pela região oeste dos EUA. 

 



 
Phorodendron (Erva de Passarinho americana) / Viscum album europeu 

 

O TABACO AMERICANO EM MÚMIAS EGIPCIAS 

Este é um fato que não é tão facil de se explicar, a não ser que se admita que, por via 

direta, ou indireta, egipcios obtiveram amostras de fumo americano e as levaram para a 

África. Recentemente, pesquisadores encontram traços de nicotina somente encontrada 

em planta americana, na múmia de Ramsés III (1200 A.C), e na múmia de uma 

sacerdotisa de Isis (900 AC) A nicotina, junto com cocaína, foi encontrada não nas 

camadas externas das múmias (o que poderia ser explicado como contaminação por 

parte de algum fumante próximo), mas foram encontradas nas carnes da múmia, por 

dentro, como parte do processo da alquimia egípcia do preparo da mumificação. Tanto 

foi diluída em água como foi incensada, a nicotina. Bem, isto foi só o começo Uma 

pesquisadora russa,Dra,Balabanova, arqueóloga que ficou famosa pelo fato, foi adiante 

e analisou quase 200 múmias africanas, datadas de até 3 mil AC e em mais da metade 

delas constatou a presença de nicotina e cocaína americanas no processo de 

mumificação. A comunicade científica preferiu não comentar muito o assunto, desde 

então, porque isto obrigaria a rever o que a história nos conta. Mas Balabanova aventou 

duas hipóteses: ou os egipcios e norte-africanos teriam rotas com a América, 

atravessando o Atlãntico, simplesmente, ou então fariam comércio via rota da seda com 

navegantes chineses ou indianos que teriam vindo á América (o que também explicaria 

a cocaína, que não existe do lado de cá dos Andes, mas existe do lado do Pacífico). Os 

índios usam tradicionalmente, não a Nicotiana tabacum para defumação mágica, mas a 

Nicotiana rustica, uma raça de fumo ainda mais carregada de alcalóides e de efeito 

psicoativo - como acontece até hoje na Amazônia brasileria até os EUA. O tabaco 

comum é usado geralmente como substituto "fraco" e para fins de hábito profano, e foi 

este tabaco comum (Nicotiana tabacum) inicialmente apresentado em Cuba aos 

marinheiros de Cristóvão Colombo, que logo levaram, juntamente com 17 escravos 

indígenas, o tabaco para a Europa, onde se espalhou rapidamente como hábito, mas 

agora sem o caráter mágico-sagrado dos xamãs indígenas. A questão é que os egípcios 

teriam conhecido o tabaco antes de Colombo, e provavelmente o tabaco bravo, o mais 

forte em teor de nicotina e alucinógenos. Uma planta mágica, conforme a sabedoria 

indígena, que, no contexto de um ritual, abre comunicação com seres elementais 

(mamaé, na cultura xinguana), com os mortos e com outras entidades sutis do Cosmo.  

 

       



 
Ramsés III, defumado com fumo bravo sul-americano                    Fumo Bravo 

(Nicotiana rustica) brasileiro 

 

AMANITA MUSCARIA, o cogumelo sagrado 

É o famoso cogumelo dos gnomos, uma das plantas mágicas norte-americanas, e cujo 

uso foi encontrado no Velho Mundo desde épocas pré-cristãs. Como um cogumelo 

mágico que  medra no centro e no noroeste dos EUA é também encontrado na Europa 

Central, justamente na região dos celtas? A hipótese é de que ele foi levado da América 

do Norte para a Europa em épocas pré-cristãs, sendo, tanto no Velho como no Novo 

Mundo, usado em ritos mágicos druidas ou xamânicos. Isto só foi possível porque a 

espécie se aclimatou ao solo europeu, já não ocorrendo o mesmo com um cogumelo 

mágico exclusivamente norte-americano e mexicano, o Psilocybe sp, de efeito dez vezes 

maior do que o Amanita. Para obter o cogumelo Psilocybe, considerado muito sagrado 

pelos índios do sul dos EUA e conhecido pelos astecas, maias e índios da meso-

américa, só mesmo vindo buscá-lo de navio, atravessando o Atlãntico. 

 

            

Amanita muscaria (casa de gnomo)               Psilocybe mexicana, dose cavalar 

 

             

estatuetas indígenas astecas           Cogumelos mágicos nos Mistérios da Grecia 

 



 
Manuscrito herege secreto francês,  século XIII  Adão e Eva ladeando o Cogumelo do 

Paraíso 

 

Valeria a pena uma viagem em galera, movida a vela e remos, durante 2-3 meses, para 

se obter plantas mágicas e curativas como estas e outras milhares mais, além de somente 

pau-brasil, madeira que poderia facilmente ser substituída por outras do Velho Mundo, 

como o cedro do Libano? Para um antigo sacerdote curandeiro, iniciado, sim. 

Interessaria à Igreja a manutenção de práticas mágicas e religiiosas envolvendo 

alteração de estados de consciência e uma forma curta de se obter "a visão", 

demonstrando assim que o mundo invisível está ao alcance de qualquer um, mesmo que 

em planos bem básicos, sem o monopólio e o controle moral da própria Igreja? Não 

interessaria. 

O uso de plantas mágicas e que também curavam (e isto é importante, a Cura magna), 

por outro lado, é pré-histórico, em todo o Velho Mundo, desde o Soma indiano 

(Amanita muscaria americana importada via Atlantis? tradizida? levada?), até o Kukeon 

dos gregos, uma bebida mágica usada nos Mistérios de Orfeu, pelos pitagoricos, nos 

mistérios de Eleusis entre outros, até uso ritual pelas Wiica (bruxas) na Idade Média, 

prática então que foi apagada no Velho Mundo pela inquisição, e mal-apagada nas 

Américas pela colonização ibérica. 

É uma forma antiga, primitiva de se facilitar a comunicação entre o plano sensível e o 

supra-sensível, por um lado, e a comunicação entre o consciente e o inconsciente, por 

outro lado. Também é uma forma de medicina, quando se produz uma profunda 

alteração na alma da pessoa, com o auxílio de uma planta que desfaça amarras e 

estruturas anímicas normalmente rígidas, fechadas, e que, assim, mantêm uma 

personalidade doentia. Os pajés curam também assim, até hoje. Por outro lado, como 

erva mágica-iniciática, abre portas que nem todas as pessoas estariam preparadas para 

abrir, de modo tão fácil e sem uma preparação moral prévia. Por isto, eram plantas 

manipuladas somente por iniciados, pajés, xamãs, druidas, e não acessíveis a qualquer 

um despreparado, como é atualmente, desde a vulgarização destas plantas ao público. 

Para a cultura euripéia-cristã, a integridade da psiquê é uma condição dificil de se abrir 

mão, pois é nesta integridade que reside o ego racional que reinvindica a verdade de si 

mesmo. Mas, nas práticas iniciáticas em todo mundo, uma parte importoante do 

processo foi sempre a desintegração desta integridade do ego (para que o Eu brilhe) - o 

que torna um processo de iniciação, em determinados momentos, semelhante a uma 

psicose, a uma desintegração psicótica da alma. E por isto, nos Mistérios de Dionisos, o 

deus aparece ao neófito e perguntava-lhe "Voce quer mesmo se aventurar a isto?" E 

muitos podiam não voltar da experiencia, ou seja, enlouqueceriam. Todos os mistérios 

iniciáticos tinham um caminho ébrio e um caminho sóbrio  Dionísico e Apolíneo, 

respectivamente. O caminho "sóbrio", apolíneo, da maioria das correntes de ocultismo, 

já representadas na antiga yoga, no budismo e também na teosofia e na antroposofia, é a 

de usar-se apenas a prática meditativa, a imaginação e a inspiração e a intuição, como 



caminhos para se ampliar a consciência. Mas este é o caminho longo. O caminho curto 

ainda existe, e é praticado no Velho e no Novo Mundo, e era praticado universalmente 

não há mais de 500 anos. 
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