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Inca din lumea antica, plantele decorative erau folosite in amenajarile de interior pentru 
proprietatile lor puri�catoare, si chiar pentru imbunatatirea starii su�etesti si transformarea 
energiilor inconjuratoare. Studiile efectuate in zilele noastre arata ca plantele naturale decora-
tive sunt niste sustinatori de nadejde ai vietii. Ele sunt miracolele Naturii. 
Descoperiti alaturi de noi bene�ciile pe care vi le pot aduce plantele in ambianta moderna. 
Iata cateva argumente pentru a amplasa plante naturale in spatiile de interior, in special la 
birou:

Plantele curata aerul de noxe si imbunatatesc umiditatea
Va vine sa credeti ca un om obisnuit isi petrece până la 90% din timp in incaperi inchise? 
Credem ca suntem la adapost de poluarea de afara, dar se pare ca poluarea in spatiile de 
interior este de cca. 10 ori mai mare decat cea  din exterior. Cladirile de birouri, bine izolate 
termic in urma crizei energetice din anii '70, ventilate de cele mai multe ori arti�cial, pastreaza 
inauntru aerul pe durate lungi de timp, si ca urmare oamenii isi petrec multe ore zilnic într-un 
mediu cu fum si vapori volatili nesanatosi. Acesti vapori provin din materialele sintetice 
(covoare sau mochetă, saci de nylon pentru gunoi, tesaturi), din materiale tratate chimic 
(parchet laminat, mobilier), gaze emanate de corpul uman prin procesul de transpiratie, si pot 
cauza alergii, astm, probleme respiratorii, somnolenta, apatie, senzatie de greata si chiar 
cancer. Aceste simptome care apar in cladiri noi sau renovate au fost reunite sub numele 
sindromului "cladirii bolnave" (“sick building syndrome”).  Ce e de facut? Ventilatia fortata sau 
amplasarea plantelor naturale.
S-a dovedit stiinti�c ca plantele naturale reduc concentratia de benzen, formaldehida, cloro-
form, tricloretilena, amoniac, alcool, acetona din aer. Toate substantele enumerate mai-sus 
sunt emanate de materiale ce se a�a in mod obisnuit în birouri.
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Pe langă faptul ca absorb substantele nocive, prin procesul de fotosinteza plantele elimină oxigen, facand ca aerul pe care il respiram sa �e mai sanatos. 
Mai mult, plantele reglează umiditatea aerului din jur prin transpiratie. Iar uscaciunea aerului în cladirile moderne este des intalnita, tocmai din cauza slabei 
ventilatii si a incalzirii centrale. 
Cum au loc aceste procese? Plantele indeparteaza toxinele prin absorbtia prin porii microscopici ai frunzelor si prin transportarea lor spre radacini, unde 
sunt supuse biodegradarii. Ca urmare, toxinele poluante sunt transformate in surse de hrana pentru microorganismele din pamant si pentru planta in sine.
Nu-i asa ca natura se gandeste la noi? 

NASA spune ca avem nevoie de plante naturale in spatiile inchise
Spre sfarsitul anilor '70 NASA a decis sa studieze fezabilitatea creerii unui sistem ecologic de sustinere a vietii, in ideea trimiterii oamenilor pe luna in unitati 
de supravietuire. 
Prima lor concluzie a fost ca "Skylab", o astfel de unitate de supravietuire, prezenta in aerul din interior cca. 300 substante organice volatile, ceea ce nu era 
incurajant pentru a mentine in viată �inte umane în spatiul respectiv. Apoi, un studiu aprofundat a demonstrat ca plantele naturale introduse în laboratorul 
ermetic pot sa curete aerul si sa il improspateze.
Apoi, cercetătorii de la NASA au realizat un "biohome", o casa ideala a prezentului, in care un numar de voluntari au trebuit sa locuiască timp de cateva luni. 
Pana la introducerea plantelor naturale în biohome, voluntarii au prezentat simptomele "cladirii bolnave", iar aceste simptome au disparut imediat dupa 
aducerea plantelor in numar su�cient.

Aproximativ in acelasi timp, Asociatia Contractorilor Peisagisti din America a testat plante de apartament si a concluzionat ca acestea curata noxele din aer.
Rezultatele acestor cercetari au dus la formarea Consiliului "Plante pentru Aer Curat", o organizatie non-pro�t care sustine introducerea plantelor naturale 
decorative in spatiile de interior ca pe o necesitate si nu ca simple decoratiuni.

Lista cu plante recunoscute a � puri�catoare de aer este formată din 50 de specii, din care cele mai intalnite sunt: Spathiphilium, Dracaena Massangeana, 
Dracaena marginata, Dracaena Warneczki, Ficus Alii, Philodendron, Epipremnum, Sansevieria, Ficus elastica, Hedera.
Plantele absorb radiatiile electromagnetice. Computerele, copiatorul, imprimantele, telefoanele mobile generează campuri electromagnetice daunatoare 
sanatatii. O solutie simpla de a le reduce actiunea este amplasarea in apropierea lor a unor plante rezistente, cum ar � cactusii. Plantele emana oxigen si 
ioni negativi, pe cand computerele emit ioni pozitivi. Uneori, campurile sunt atât de puternice incat nici plantele nu rezista multă vreme în locul respectiv. 
Sacri�ciul lor ne poate salva viata…
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Plantele ne fac sa devenim mai buni
Ocupandu-ne de ingrijirea plantelor scapam de stress, lucru deja dovedit stiinti�c. Avand grija 
de prietenii nostri verzi (de cei cu frunze, nu de extraterestri!), ne  descoperim noi valente si 
ajungem sa ne cunoastem mai bine latura iubirii, a grijii pentru ceilalti. Pentru ca o planta care 
nu este ingrijita moare. Acceptand sa ingrijiti o planta va asumati o responsabilitate, adoptati 
o �inta care "respira". Astfel, invatati subtilitătile atentiei pe care trebuie să le-o acordati celor 
din jur. Sunteti obligati sa va concentrati atentia asupra unor nevoi exterioare ego-ului dvs. 
Deveniti constienti de nevoile cuiva: cata apa si lumina primeste, la ce intervale, si transferati 
aceste stari in relatiile interumane. Deveniti mai atenti cu cei din jur. Contactul vizual cu o 
planta frumoasa va face sa deveniti constienti de propria dvs. frumusete. Prezenta plantelor in 
birouri ne face sa ne schimbam atitudinea fata de ocupantii spatiului respectiv. Pe cat de 
neverosimil pare, pe atat este de adevarat: plantele va transforma intr-o persoana mai buna!
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Plantele ne fac fericiti, facand biroul un loc placut
Studiile arata din ce in ce mai concludent ca ingrijirea plantelor poate � cea mai e�cienta 
metoda de imbunatatire a starii �zice si psihice. Ele au un efect calmant, de reducere a 
stress-ului, de relaxare a musculaturii si de imbunatatire a starii de spirit pentru oamenii care 
le ingrijesc.

Cercetările dr. Ulrich de la Universitatea A & M din Texas au condus la concluzia ca subiectii 
carora li se aratau imagini cu plante verzi din natura aveau o activitate cerebrala mult mai 
calma decat cei carora li se aratau imagini cu zone urbane sau cu birouri suprapopulate. 
Acest efect de inducere a relaxarii a fost dovedit de asemenea si intr-un studiu al Universitătii 
Delaware, prin masurarea tensiunii musculare a subiectilor.

Alte studii au demonstrat ca prezenta plantelor reduce oboseala mentala. S-a dovedit ca 
oboseala mentala provine din concentrarea prelungita asupra unui lucru care nu este intere-
sant. Aceasta oboseala mentala generează iritabilitate, agresivitate, comportament
individualist. 

Cand sunteti coplesiti de munca trebuie doar sa  va ridicati privirea si sa o atintiti pret de 
cateva minute asupra unei plante si va veti simti imediat mai relaxati.
In concluzie, plantele fascinează si atrag oamenii, rup monotonia si plictiseala generate de 
atentia fortata. Oxigenul generat creaza o stare de vioiciune mentala.

Acolo unde sunt prezente plantele, perceptia oamenilor despre confortul oferit de spatiu este 
mult mai buna.

Concluzia este ca plantele ne fac mai fericiti, chiar si la birou!
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Plantele ne protejează de zgomot si de colegii plictisitori
Cateva plante bogate in frunze va vor ajuta sa va izolati de zgomotele deranjante din jur 
(discutii despre retete culinare, despre iubiti, despre emisiunile de la televizor  etc.). Principiul 
este similar cu acela de a agata tablouri pe pereti intr-o incapere goală pentru a atenua ecoul. 
Frunzisul des va absorbi o parte din zgomote, inclusiv sunetul telefonului, al copiatorului, 
imprimantei sau al racitorului de apa, facand sunetele respective mai prietenoase. De aseme-
nea, plantele respective vor crea un scut vizual intre dvs. si coabitantii biroului, oferindu-va 
ocazia de a deveni "invizibil" atunci cand v-o doriti.
Deci plantele sunt scuturi vii împotriva zgomotelor nedorite!

Plantele imbunatatesc feng-shui-ul biroului
Feng-shui nu este doar un curent la moda, ci este o stiinta straveche care ne ajuta sa ne 
armonizam cu energiile locului in care traim sau muncim. O planta bogata, bine intretinuta in 
biroul dvs. este o metafora pentru abundenta in orice sens: succes, dragoste, bani etc. Evitati 
dezvoltarea "salbatica" a plantei pentru a nu induce ideea unei situatii scapate de sub control. 
Evitati amplasarea plantelor cu tepi in spatii mici, deoarece par sa "perforeze" psihicul persoa-
nei de langă ele. Singurul loc unde este de dorit sa amplasăm cactusi sau plante cu tepi este 
imediat langa computer, pentru a absorbi radiatiile electromagnetice si a ne proteja astfel 
sanatatea.

Asocierea plantelor cu fantani de interior va stimula si mai mult energiile pozitive, creand 
premise pentru schimbarile pe care le doriti (mai mult succes in afaceri sau in dragoste, mai 
multă faima, mai multi bani).
Pentru stimularea norocului, este absolut necesar sa amplasati bambusi cu noroc in birou si 
acasa si sa oferiti in dar astfel de bambusi ori de cate ori doriti sa aduceti binele in viata cuiva.
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Plantele cu �ori rosii sau magenta va vor ajuta sa va 
concentrati, de aceea de cate ori aveti de terminat 
urgent o lucrare atintiti-va privirea pentru cateva 
minute asupra �orilor si va veti simti incarcat de ener-
gie pentru a duce la bun sfarsit misiunea dvs.
Plantele cu frunze rotunde aduc bani, iar cele cu frunze 
mari aduc bunastarea în general. 

Aduceti plante in birou pentru armonie si prosperitate!
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Plantele generează admiratie si ne imbunatatesc imaginea
Prezenta plantelor naturale schimba imediat aspectul unei incaperi. Exista atatea forme, 
dimensiuni si culori incat veti gasi cu siguranta unele care sa vi se potriveasca. O pata de 
verde va adauga o culoare vibranta intr-un spatiu formal de birouri. Indiferent de pro�lul 
activitatii dvs., biroul sau �rma dvs. va avea numai de castigat prin prezenta plantelor. Colegii 
sau angajatii se vor simti mai bine la locul de munca, iar oaspetii dvs. se vor simti mai relaxati 
si va va � mai usor sa discutati afaceri cu ei. Imaginea dvs. generala va � mult imbunatatita.

Bucurati-va de plante ! Ele hranesc planeta si ne sustin viata!
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