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Equilibrando o emocional com as gotinhas 

de flores do Dr. Bach. 

      Filosofia  do  Dr. Bach 

    Introdução: 

    Em 1886 nasce Edward Bach em Moseley, nos arredores de Birmingham, Inglaterra. 

    O Dr. Bach foi um médico muito à frente de seu tempo.  Formou-se em medicina em 

1912,  no University College Hospital (UCH) em Londres, trabalhou na fábrica de fundição 

cobre de seu pai, para ajudar a custear seus estudos acadêmicos.  

    Ainda estudante, interessava-se pelos pacientes como pessoas, mais do que como casos 

clínicos.  Entendia que, nas doenças, a personalidade é mais importante do que os sintomas 

e deve ser levada em conta nos tratamentos médicos, por tal razão, visava a pessoa e não a 

doença propriamente.  Dr. Bach acreditava que a personalidade e as atitudes, tinham 

efeitos sobre o estado de saúde.  

   Trabalhando como patologista, fisiologista e bacteriologista, numa época em que a 

medicina avançava em grandes estudos sobre imunologia (Pasteur e outros grandes 

cientistas já haviam aberto as portas para esta nova área de cura e acreditava-se que 

bacteriologia e imunologia eram as chaves para a saúde mundial e o futuro da medicina),  

tomou conhecimento da obra do médico alemão, Dr. Samuel Hahnemann, algumas 

literaturas o reconhecem como o pai da homeopatia) , ficou surpreso com o fato de que 

este havia reconhecido a importância da personalidade na doença há muitos anos. 

   Em 1917 enquanto trabalhava nas tendas dos hospitais de campanha cuidando dos 

soldados que regressavam da I Grande Guerra Mundial, após um desmaio, o Dr. Bach foi 

levado às pressas para o bloco cirúrgico, vítima de uma grave hemorragia decorrente de um 

tumor.  Após a cirurgia seu prognóstico era pouco promissor. Durante a recuperação, foi-

lhe dito que restava-lhe poucos meses em vida, apenas três meses. 

   Após a recuperação cirúrgica, Bach voltou às suas pesquisas de investigação, ansiava fazer 

o máximo possível em seu trabalho, no pouco tempo que aparentemente lhe restava, 

trabalhou dia e noite ( ainda nas pesquisas das vacinas).   
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   Porém, ele se sentia cada vez mais forte, passado o pouco tempo que lhe haviam 

prognosticados. 

    Estava convencido que sua missão de vida o salvara:  “tinha ainda muito por fazer”.                          

A determinação em concluir seu trabalho o levou a recuperar-se completamente, até então 

seu trabalho de pesquisa estava relacionado com as bactérias, no entanto Dr. Bach 

pretendia descobrir remédios mais puros e que não dependessem diretamente de doenças, 

estava fortemente influenciado pela crença de que buscar a real vocação é essencial para a 

saúde física e espiritual da pessoa.  

   Em 1928, durante um jantar do qual fora convidado, bastante entediado, passou a 

observar os convidados, percebeu que estes se encaixavam em grupos de semelhança por 

comportamento e, que cada grupo reagia sob determinada forma particular frente à uma 

mesma situação, como se “sofressem do mesmo problema”.  

   Surge então a Teoria da Personalidade .  Pela observação Dr. Bach dividiu em sete grandes 

grupos as pessoas que sofriam do mesmo mal e reagiam da mesma maneira diante de 

uma doença/situação.  

   Dedicou o restante de sua carreira ao desenvolvimento de uma medicina natural que 

tratasse a saúde emocional, deixando de lado a medicina ortodoxa que, para ele já não era 

suficiente.  Sentia ter um elo espiritual, com Hipócrates, Paracelso e alguns outros, 

compartilhando da concepção de que “Não existem doenças, existem doentes".  Algumas 

pessoas referiam-se a ele como o “ segundo Hanneman”.  

   Durante o outono numa visita ao País de Gales, começou a coletar plantas e flores, na 

esperança de substituir seus nosódios por uma série de remédios mais suaves, trouxe 

consigo duas plantas: Mimulus e Impatiens.  Ele as preparou da mesma forma como havia 

preparado as vacinas orais e as prescreveu segundo o tipo característico de seus pacientes, 

obtendo resultados imediatos extremamente positivos.  

  Dr. Bach decidiu abandonar a casa, o consultório, o emprego e foi em busca de outras 

essências na natureza, as plantas necessárias para completar seu sistema. Durante este 

período, seu corpo e sua alma estavam tão sincronizados com suas pesquisas que ele 

chegava a sofrer dos mesmos estados emocionais para os quais estava procurando resolver, 

experimentava plantas e flores até encontrar aquela que o ajudasse, cessando o efeito da 

emoção.       Participou assim, com grande esforço e dedicação, até completar o propósito 
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de sua vida.  “Cada planta com suas propriedades para tratar um estado mental ou 

emocional específico.”  

  

   A doença é essencialmente o resultado de um conflito entre alma e mente ( a 

personalidade = eu inferior). 

   Durante um conflito entre as intenções da alma e às da personalidade, dentro de certa 

qualidade da alma ou potencial de energia, o comprimento de onda no campo de energia, 

deformado, se desarmoniza e desacelera.  

   Esta deformação terá efeito negativo sobre toda a psique da pessoa e, como dizia Dr. 

Bach, a partir daí, se desenvolve um estado negativo da mente e da alma.  

   Nesta situação, o floral tem a mesma frequência de energia harmoniosa da qualidade 

correspondente da alma humana mas, sem deformação e em ritmo normal.  Portanto, a 

afinidade com a qualidade da alma humana, pode estabelecer com ela contato e assim com 

suas próprias ondas harmoniosas de frequência, restabelecer a harmonia e o equilíbrio. 

 

   "As essências florais ajudam no desenvolvimento das virtudes necessárias de maneira que 

a positividade vai se tornando cada vez mais evidente e a negatividade vai perdendo a força 

e deixa de se manifestar, sem guerra, de forma sutil e natural, “ assim como a neve que 

derrete sob a luz do sol… Dr. Bach." 

        O mal nada mais é do que o bem fora do lugar”. Dr. Bach 

   Dr. Bach, faleceu aos 50 anos, pacificamente na noite de 26 de Novembro de 1936.     

Superando seu prognóstico de morte próxima, em mais de 20 anos, mesmo com saúde 

frágil, não deixou de pesquisar milhares de plantas para selecionar as 38 essências florais, 

que foram batizadas como Florais de Bach. Foi de fato tranquilo por ter completado sua 

missão.  Ainda hoje sua casa permanece, a seu pedido no intuito de ensino, consultas, 

preparo das tinturas-mãe e centro de informações sobre suas obras. "O Bach Centre Mount 

Vernon ".  
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     As Essências Florais, como agem... 

   Os florais são um método holístico que busca tratar o homem de maneira global, ou seja, 

em todos os níveis que o compõem: energético, emocional, mental e físico ( como método 

complementar).  

  Baseia-se na vibração energética das flores para acionar as energias do próprio indivíduo.   

As essências florais, figuram entre os métodos sutis de cura, semelhantes à homeopatia 

clássica de Samuel Hahnemann ( “ método sutil”).  Na homeopatia tanto os sintomas 

emocionais quanto os físicos, além das alterações corporais, são fundamentais na proposta 

terapêutica, enquanto na terapia floral os sintomas emocionais constituem o foco para a 

escolha das essências. 

   Eles não atuam pelo caminho indireto, via corpo físico, mas em níveis sutis, agindo 

diretamente no sistema de energia que é o homem.  Não nos fixemos na enfermidade, 

pensemos apenas em como o indivíduo vê a vida.  O importante é a alma e a personalidade 

estarem em perfeita sintonia através do equilíbrio emocional. 

   A ação dessas essências consiste em elevar nossas vibrações e abrir nossos canais para a 

recepção do Eu Espiritual, em inundar nossa natureza com a virtude particular de que 

precisamos, e em expurgar de nós o erro que causa o mal.  

   Elas são capazes, como uma música bonita ou qualquer outra coisa gloriosa, que nos eleva 

e inspira, de alçar nossa própria natureza, de aproximar-nos de nossa alma e, por esse 

mesmo ato, de dar-nos paz e aliviar nossos sofrimentos.  Esta é a função preventiva desta 

terapia, a “energia das flores”. 

   “Num outro momento, as essências florais agirão como catalisadoras de bloqueios e 

traumas já instalados no nível inconsciente, que estão levando o indivíduo a somatizações 

mentais, emocionais e/ou físicas”.  

   “ Elas agem vibratoriamente nesses níveis, desbloqueando conteúdos reprimidos e 

desmontando sistemas de crenças nos quais esses conteúdos se apóiam, trazendo-os  à 

consciência, dando assim ao indivíduo, a oportunidade de mudar seu modo de pensar, 

sentir e agir”.    

    



 

5 

 

 

   Embora a palavra ―terapia‖ seja tipicamente usada para indicar o tratamento e a cura da 

doença, a raiz grega, therapeía tem o sentido mais amplo e anímico-espiritual de ―serviço‖ 

e está relacionada ao verbo therapeuein, ― “cuidar de”, “tratar”.  

   É nesse sentido de serviço e cuidado que falamos da terapia floral; ela é uma maneira de 

nutrirmos e sustentarmos a saúde com as forças benéficas da natureza, no contexto de uma 

sábia e amorosa atenção humana. 

   O uso dos florais, portanto, tem como maior objetivo equilibrar energeticamente, 

mentalmente e emocionalmente o indivíduo.  Libertando-o de padrões de comportamento, 

e evitando as reações repetidas diante das situações de vida, as essências podem tratar as 

dores da alma, das emoções, dos desequilíbrios, das nossas sombras,  que são: 

   Os medos, ansiedades, angústias, tristezas, mágoas, apegos, frustrações, raivas etc..  

É uma terapia para os sentimentos, não se aplica, portanto, para doenças físicas.  

    O que ocorre é que quando a doença física é uma somatização de um desequilíbrio 

energético, mental ou emocional, e o indivíduo melhora emocionalmente, os seus sintomas 

físicos também melhoram.   Devemos procurar as causas básicas da dor emocional.   

 

"Os remédios descritos têm uma ação benéfica e não causam agravamento ou reações de 

nenhum tipo pois seu propósito é revigorar"                                    

-                                                                                        -Dr Edward Bach, 1930 

"O paciente de amanhã poderá obter ajuda e conselho de um irmão mais velho que o 

assistirá em seu esforço de cura"                                                    -Dr Edward Bach, 1931  

               

    O Dr. Bach, imaginou as pessoas cuidando de sua saúde por entender e aceitar as 

necessidades de suas almas, em vez de o fazer apenas reconhecendo as necessidades de 

seu corpo físico. 

 “Nossa saúde física depende do nosso modo de pensar, dos nossos sentimentos e 

emoções…”  
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    As doenças reais e básicas no homem são certos defeitos provenientes do... 

    Orgulho, da crueldade, do ódio, do egoísmo, da ignorância, da instabilidade e da 

ambição. 

  “Tais defeitos é que constituem a verdadeira doença, e a continuidade desses defeitos se 

persistirmos neles, é o que ocasionam no corpo os efeitos prejudiciais que conhecemos 

como enfermidades”. 

   Diante dessas “enfermidades”,  Conforme o Dr. Bach, as chaves para o equilíbrio 

emocional são: 

    A paz, a alegria, a esperança, a fé, a sabedoria, a certeza e o amor. 

    As essências estimulam um diálogo interior com os aspectos ocultos do nosso Eu, 

despertando profundos arquétipos psicológicos e dando-nos acesso às suas mensagens.        

Como resultado dessas conversas‖ com nossa alma, ocorre profundas mudanças 

emocionais e mentais que poderão produzir também alterações fisiológicas.  Mas essas 

mudanças não são impostas do exterior; elas ocorrem dentro de nós mesmos, através da 

nossa própria experiência e esforço.  

   A alma humana contém todas as 38 qualidades da alma das Flores de Bach, como 

potencialidades de energia, virtudes ou centelhas divinas. 

   A vibração das flores  aplica a lei alquímica da União dos Opostos, pela qual os pólos 

opostos são integrados numa síntese mais elevada.   

   O método de Bach não consiste em repelir a influência adversa mas, em transformá-la na 

virtude oposta e, através dessa virtude expulsar a imperfeição.   Não existem ainda 

explicações, sobre o modo de ação das essências, que sejam satisfatórias aos critérios 

científicos atuais.   

   Hipóteses têm sido oferecidas, baseadas na química molecular, na cibernética e na física 

para explicar outros sistemas sutis de cura.  Possivelmente, estas também se aplicariam aos 

florais.  

   Certo sistema fotográficos Kirlian ( bioeletrografia) foi capaz de demonstrar de forma 

consistente um fenômeno conhecido como efeito da folha fantasma, o qual talvez seja o 

que mais se aproxima de uma fotografia do corpo etéreo de um organismo.  
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 FOTOGRAFIAS KIRLIAN DE 

FOLHA 

 

 

   Tanto a bioeletrografia ( antiga máquina kirlian), quanto os aparelhos de formação de 

imagens por ressonância magnética têm a capacidade de visualizar importantes fenômenos 

celulares e bioenergéticos porque produzem frequências que ressoam com os 

componentes naturais celulares e energéticos do corpo.   

   Essas forças vitais etéricas envolvem o corpo físico e pode-se dizer que constituem o 

corpo etérico.  Uma surpreendente demonstração da existência desse corpo é o efeito da 

dor fantasma‖, no qual a pessoa conserva a sensação dolorosa de um membro amputado.  

   O membro físico foi perdido, mas o membro etérico permanece.  Essa sensibilidade 

ocorre porque a operação cirúrgica não foi exercida sobre o duplo etérico, que é inacessível 

às ferramentas do mundo material. 

   Pesquisadores russos chamaram esse campo da aura de bioplasma de um ser vivo que 

podemos considerar como outro nome para o corpo etérico, que veremos mais a frente.  

   À medida que as pesquisas multidisciplinares sobre a anatomia sutil humana forem 

avançando, haverá um maior entendimento e consequentemente uma maior aceitação do 

fato de que métodos suaves a base de florais, ervas, reiki, cromoterapia, visualização 

criativa, meditação, cristais, etc..., podem ser agentes de cura muito eficazes.   

   E que o sucesso das tecnologias médicas atuais pode ser significativamente aumentado 

através dessas terapias complementares. ( trecho-Fonte: Gerber, Richard. Medicina 

Vibracional. Editora Cultrix). 
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     Anatomia  Multidimensional 

  A visão de doença, para o Dr. Bach, a dor e a enfermidade são um sinal de que algo está 

errado. Sendo assim, o tratamento tem dois pontos básicos: 

a) Compreender onde erramos; 

b) Desenvolver uma autêntica vontade de correção e por em prática as virtudes contrárias 

aos nossos defeitos, o que segundo o Dr. Bach, é a melhor maneira de combatê-los. 

  Antes que se possa pressupor aos outros, é preciso conhecer-se a si mesmo. 

   Os sistemas energéticos chamados de corpos sutis são na verdade constituídos de matéria 

com características de frequência diferentes daquelas do corpo físico.  A diferença entre a 

matéria física e a etérica é uma questão apenas de frequência.  Sabe-se que energias de 

frequências podem coexistir no mesmo espaço sem que se produza uma interação 

destrutiva.     “Conhecer o homem é conhecer Deus. 

    “Conhecer Deus é conhecer o homem. 

         “Estudar o Universo é instruir-se sobre Deus e sobre o homem; 

                  porque o Universo é a expressão do Pensamento Divino, 

                       e o Universo está refletido no homem. 

                           O conhecimento é necessário para que o Eu se torne livre 

                              e se conheça unicamente como Si mesmo.   Anne Bessant 

  Reconhecer a existência do corpo etérico como um campo de energia vital é o primeiro 

passo para se alcançar uma compreensão da anatomia sutil humana, ou seja, a estrutura e 

funcionamento dos campos de energia que se estendem além da dimensão física.  

  Embora haja muitos sistemas de anatomia sutil, neste repertório, referimo-nos a uma 

fundamental divisão quádrupla do ser humano, que tem origem em várias tradições da 

sabedoria e de cura metafísica, e que é resumida sucintamente nos escritos do cientista 

espiritual, Dr. Rudolf Steiner, um austríaco nascido em 1861, na Croácia, morreu em 1925, 

na Suíça, o fundador da antroposofia; ensinamento espiritual para restaurar a harmonia 

entre o homem, o universo e os "mundos superiores".   
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   Entendamos essa divisão:  

   Esses quatro corpos também podem ser vistos como se estivessem contidos em duas 

polaridades fundamentais do ser humano: * o pólo da vida (o físico-etérico) e o pólo da 

consciência (o anímico-espiritual). 

 

1) O Corpo físico - A estrutura bioquímica e mecânica do corpo, é o veículo com o 

qual nos expressamos no mundo físico. Cuidar de nosso corpo físico para que ele dure o 

tempo necessário à nossa evolução é muito importante.  Através dele praticamos 

conhecimentos e vivenciamos experiências necessárias, melhorando-nos dia-a-dia.  Daí 

também o cuidado com a higiene, com a alimentação e os sentimentos equilibrados, 

enfim, com a saúde do corpo.   

   O sistema físico, portanto, não é um sistema fechado.‖ É  apenas um dos sistemas 

interativos que coexistem em um equilíbrio dinâmico.  

   Segundo as terapias orientais existe uma energia vital que passa a existir no momento 

em que a vida humana é gerada, no instante onde um óvulo se une a um espermatozóide 

e só nessa situação o homem é único. A partir daí, pelas sucessivas divisões celulares leva 

a formação do complexo humano, e a energia vital está com o seu fluxo contínuo. Apesar 

disto, tudo que o envolve é energia. 

    O ponto inicial desse fluxo de energia no ser humano é o ponto umbilical, meio por onde 

o feto respira e se alimenta (BRENNAN, 2006). 

Assim, os seres humanos são microcosmos dentro do macrocosmo universal. 

 

2)  O Corpo etérico - É o envoltório vital que circunda imediatamente o corpo físico e    

está intimamente ligado com as forças vitais da natureza.  

   Por que às vezes ocorre uma indisposição, entre o corpo físico cansado e a mente   

determinada a realizar algo?  O corpo não tem vida própria, ele é apenas matéria. 

   O corpo etérico, como também é chamado, o duplo etérico é a reprodução exata do corpo 
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físico do homem e se distancia ligeiramente da epiderme, formando uma cópia vital e de 

idênticos contornos.  Ao se colar às organizações somáticas, faz a expensas de zona 

energética bem definida, chamado assim de Duplo Etérico, cujas efusões, se misturam com 

aquelas da organização física, determinam um halo energético em volta do corpo, no 

homem.  É um conjunto de energias mais materializadas, cuja função básica é a ligação do 

perispírito ao corpo físico, provendo vitalidade a este. 

   O Duplo etérico forma-se com a encarnação da alma e não possui existência própria como 

o perispírito, desintegrando-se com a morte física, funciona como um filtro das energias 

que chegam e saem do físico.  É muito confundido com o perispírito ou corpo astral 

(psicossoma). 

    É o veículo e a reserva da nossa energia vital, absorve o fluido e o distribui pelo corpo 

humano, além de transformá-lo em fluidos sutis enviando-os ao corpo astral (perispírito). 

   Porém ele não é apenas um intermediário entre o corpo astral e o organismo físico, ele 

possibilita deter a carga deletéria, reagindo de forma instintiva às emoções e aos 

pensamentos que perturbam o perispírito e, que depois, causariam efeitos negativos no 

corpo físico. 

   Quando submetido a impactos agressivos do perispírito perturbado, o duplo etérico baixa 

seu tom vibratório, impedindo que os raios emocionais que descem da consciência 

perispiritual afetem o corpo físico, promovendo uma espécie de barreira vibratória.  

Quando o duplo etérico se distancia por alguns centímetros do corpo físico, a ação física 

diminui e a abertura para a atuação do perispírito se amplia, tornando-se um catalisador 

das energias espirituais.  

   No livro “Nos Domínios da Mediunidade” (1955-FEB),  André Luiz diferencia o perispírito,  

a que denomina também de corpo astral, corpo espiritual e psicossoma - do duplo etérico, 

cuja natureza, esclarece como sendo de "um conjunto de eflúvios vitais que asseguram o 

equilíbrio entre a alma e o corpo físico" (...), "formado por emanações neuropsíquicas que 

pertencem ao campo fisiológico e que, por isso mesmo, não conseguem maior afastamento 

da organização terrestre, destinando-se à desintegração, tanto quanto ocorre ao 

instrumento carnal por ocasião da morte renovadora. 

" Para o clarividente, o corpo etérico parece uma teia luminosa de linhas finas brilhantes". 

   Uma maneira fácil de ver esta camada é esfregar as mãos juntas por cerca de 30 segundos 
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e, em seguida, segurando uma mão contra um fundo (branco) neutro, e você pode ver esta 

camada como um esboço fraco brilhante ao redor dos dedos e da palma. Tente olhar de 

uma forma desfocada, não olhando diretamente para a mão. 

 3) O Corpo astral -  A morada da alma e o repositório dos desejos, emoções, 

sentimentos e  sensibilidade aos outros e ao ambiente, é especialmente correlacionado 

com o mundo dos astros e outras influências cósmicas.  

     O corpo astral é um dos corpos sutis que o espírito imortal usa para se manifestar no 

mundo físico, quando reencarna.  

   O estudo do corpo astral ajuda-nos também a compreender muitos dos fenômenos das 

sessões espíritas e das projeções astrais.  Durante a projeção  astral, o assento vital 

aproveita para repor no corpo físico as energias perdidas durante o dia.  Isto ocorre 

também durante o sono, em alguns casos. 

   A diferença entre os corpos está em que o corpo astral é constituído de matéria astral, 

que vibra numa frequência mais sutil e é infinitamente mais refinada do que a matéria 

física que constitui o corpo físico.  Ele também é denominado de psicossoma, perispírito, 

duplo astral, corpo fluídico, corpo espiritual etc... 

 

   O despertar para o funcionamento das faculdades astrais revela um mundo novo dentro 

do velho e quando um homem se torna capaz de entender corretamente os seus 

significados, esse homem alcançará uma visão mais ampla de sua própria vida e de toda a 

natureza, bem como se dará conta plenamente das possibilidades, quase ilimitadas, 

latentes em sua própria natureza. 

    A consciência nasce no corpo astral, criando um espaço interior no qual o mundo exterior 

pode ser vivenciado. 

   Ele contém tanto a experiência do mundo que nos rodeia quanto do nosso mundo 

interior.  

“O corpo astral é, sem dúvida, um lugar de polaridades, onde somos lacerados entre o 

gostar e não gostar, atração e repulsão, extroversão e introspecção”.   

     É o corpo etérico que concede vitalidade ao corpo físico e, ”é o corpo astral que dá cor e 
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profundidade à nossa vida”.   

 

   O enfoque holístico da saúde, doença e da cura baseia-se no conceito da perfeita Unidade 

de todas as coisas e da total unicidade de todo sistema contido em seu interior.    

   O conceito de saúde e doença do Dr. Bach, isto é, o enfoque espiritual que ele emprega, 

tem raízes num sistema universal de referência, que extrapola os limites da pessoa 

individual.  

    Isso o levou a uma nova forma de diagnóstico, já não baseado em sintomas físicos, mas 

exclusivamente em estados de “desarmonia da alma ou sentimentos negativos”.   

    A matéria é preparada para servir a alma, mas com o passar do tempo o corpo vai criando 

um arquivo e ficando mais e mais parado (em função dos registros de traumas, medos, 

conceitos adquiridos e herdados), negligenciando as vontades da alma.  E, a Alma está 

sempre no comando, orientando, apaziguando a pessoa que se permite ouvi-la.  Quando do 

contrário, surgem os conflitos existenciais e as doenças físicas  

    Um dos antigos ensinamentos sobre o corpo astral é o de que ele contém sete 

importantes centros de energia  ou  chakras. 

      As essências florais produzem claramente um forte efeito sobre os chakras. 

     Entretanto, achamos que uma compreensão do sistema dos chakras e sua relação com as 

essências florais deveria  basear-se na evidência empírica bem como na filosofia metafísica.  

    No corpo astral todas as experiências de nossa vida são armazenadas, o que inclui vidas 

passadas que podem aparecer no nosso campo de energia como um resíduo não digerido 

de experiência, uma lição não aprendida. 

 

4) O Self ou Eu Espiritual -  “A  essência ou  identidade espiritual verdadeira de cada ser 

humano. “         

    Também conhecido como a presença do Eu Sou ou a Centelha de divindade que habita no 

indivíduo. É essa percepção consciente interior do ego espiritual, essa possibilidade de 

individuação, que leva o ser humano à liberdade de dar forma ao seu destino e desenvolver 
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as forças morais da consciência assim como a consciência de si.  O Eu Espiritual é aquele 

aspecto divino do nosso ser que age através da matriz do corpo e da alma, buscando a 

encarnação na matéria a fim de evoluir.  

   O egoísmo ocorre quando nos identificamos com papéis, auto-imagens, emoções ou 

anseios limitadores em vez de nos identificarmos com a plenitude do Eu Espiritual. 

    Às vezes essas expressões do eu inferior‖ estão ocultas da plena visão da nossa 

consciência, mas mesmo assim exercem poderosas influências enquanto sombra ou duplo 

psicológico.  Se soubermos transferir a nossa identidade para o Eu Espiritual, 

desenvolveremos uma capacidade de observador, um centro sereno para a prática da 

autopercepção consciente e do honesto exame de nossos pensamentos e atos.  

   Não é possível superar o egoísmo através da negação do eu.  A repressão não saudável da 

individualidade não traz uma verdadeira realização do ego espiritual. Sem um forte senso 

do Eu e de propósito na vida, ficamos sujeitos às influências aleatórias das circunstâncias 

mutáveis ou ao controle e orientações dos outros. 

      A mensagem mais profunda dessas doenças físicas é a de que precisamos desenvolver 

um relacionamento integral com o Eu Espiritual.  Assim, um senso forte, porém equilibrado 

do Eu é vital para a saúde tanto do corpo como da alma. O Eu é a parte sagrada e mais 

íntima do nosso ser e pode iluminar nosso caminho através da vida.  

   Em suma, é através da compreensão da natureza multidimensional do ser humano que 

podemos perceber o pleno potencial das essências florais, como agentes facilitadoras da 

saúde e do bem-estar.  Somos desafiados a fazer a escolha consciente de mudar, de assumir 

a responsabilidade pela nossa saúde e destino na vida, utilizando a força plena do nosso Eu 

Espiritual. 

    É necessário tratarmos as emoções e atitudes que constituem o corpo astral, 

desenvolvendo equilíbrio e clareza interior.  Além disso, precisamos nutrir o corpo etérico, 

despertando as forças vitais que, por sua vez, irão energizar e fortalecer o corpo físico.  

Assim entendida, as essências florais  tornam-se verdadeiramente holística, relacionando-se 

com cada dimensão da vida. 
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         Métodos vibracionais; 

 

   Quando falamos em vibração, estamos usando simplesmente um sinônimo de frequência.  

   A matéria que vibra numa frequência muito lenta é chamada de matéria física.  Aquela 

que vibra em velocidades maiores que a luz é chamada de matéria sutil.  

   No inicio do século XX, quando Einstein apresentou ao mundo a sua equação E=mc2, ele 

provou aos cientistas que energia e matéria são duas manifestações diferentes da mesma 

energia universal.  A medicina energética está apenas começando a ser explorado pela 

maioria dos ocidentais.   Sendo aproveitados os poderosos efeitos dos sistemas de energia 

sutil para a cura. 

 

     Algumas  modalidades dos métodos vibracionais:   

   * Florais :  

    Existem atualmente vários tipos de florais; pesquisados por profissionais respeitados. Os 

mais conhecidos são Florais de Bach ( o primeiro e pai de todos os demais sistemas florais),    

Floral de Minas, Floral da Califórnia, Florais de Saint Germain, Florais do Alaska, Florais 

Filhas de Gaia, entre outros..,  

   Em seguida entraremos nos tipos classificados pelo Dr. Bach. 

   * Cromoterapia:   

   É a utilização das cores da natureza em nossos campos energéticos, recuperando assim o 
nosso bem-estar e nossa saúde.   

   Cada cor possui uma vibração específica e uma capacidade terapêutica capaz de restaurar, 
manter ou alternar as vibrações do corpo.                                                               
Ela visa restabelecer o equilíbrio-cor, restaurando a aura possivelmente fragmentada, 
restabelecendo o equilíbrio físico, mental e espiritual, sua utilização vem desde as antigas 
civilizações, como Egito antigo, Índia, Grécia e China. 

     A  cromoterapia, trata da manifestação da "luz" como energia e que pode ser percebida 
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até no escuro, desde que a pessoa esteja devidamente preparada para sentir as vibrações 
no seu íntimo, em infinitas radiações e fluxos de correntes luminosas.  Serão essas 
vibrações, radiações e fluxos de energias, que irão atuar na frequência  daqueles que 
procuram a terapia das cores, através dos chackras e meridianos, equilibrando os corpos. 
Podendo influenciar em vários ramos da vida. 

    O uso da cromoterapia e seus benefícios à saúde dependem do conhecimento dos 
chakras e sua fundamentação no que diz respeito ao equilíbrio destes. 

  

   * Homeopatia:   

    A palavra “ homeopatia” tem origem no grego homeospathos,  homeos= semelhante e 

phatos= doença.  É uma forma de terapia alternativa iniciada pelo médico alemão, Dr. 

Samuel Hahnemann, no final do século XVIII, o tratamento se dá a partir da dinamização da 

mesma substância que produz o sintoma num indivíduo saudável, ou seja, fundamentada 

na “Lei dos Semelhantes”, citada por Hipócrates no ano 450 a.C.  

       De acordo com esta lei, os semelhantes curam-se pelos semelhantes, ou seja, para 

tratar um indivíduo doente é necessário aplicar um medicamento que, quando aplicado em 

alguém sadio, produz os mesmos sintomas apresentados pelo doente.  

    A idéia era utilizar uma substância que provocasse sintomas semelhantes aos observados 

no indivíduo doente. Porém, se fosse usada uma grande quantidade desta substância, o 

resultado seria tornar o indivíduo, já doente, ainda mais doente, e com os mesmos 

sintomas. Portanto, Hahnemann pensou em usar a mesma substância (Lei da Semelhança), 

em quantidade pequena, bem pequena mesmo.  Os medicamentos homeopáticos são 

(quase sempre) dinamizados, isto é, a substância original é diluída e agitada. 

    Medicamentos homeopáticos podem ser obtidos a partir de vegetais, minerais e animais 

inteiros ou de suas partes, às vezes é uma secreção patológica que importa (Psorinum, é um 

exemplo que é preparado através da secreção da sarna). 

  Para se tornar um homeopata, o profissional especialista em homeopatia, é necessária  

graduação em Medicina, Medicina Veterinária, Farmácia ou Odontologia.  

    Em um remédio homeopático, um extrato de um determinado elemento, como uma flor, 

uma planta, ou mesmo um veneno, é misturado com água e em seguida diluída a tais 

extremos que não há uma única molécula do elemento original remanescente no final 
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mistura.  No entanto, a mistura final tem a "memória" ou a "vibração" do elemento original. 

  

   * Som:  

    É o uso terapêutico das ondas sonoras para criar uma resposta de cura do cliente.  

   A musicoterapia é um ramo da terapia de som e é pelo menos tão antiga quanto os 

escritos de Aristóteles e Platão.  Esta sincronização não só relaxa, como também leva o 

corpo a fortalecer suas defesas, “acordando” outras funções positivas, que o levam à cura.  

   A terapia do som, com taças tibetanas tem sido usadas, durante séculos, para fins 

curativos, para meditação e para sessões de purificação.  A sonoridade terapêutica é uma 

imersão musical meditativa guiada por sons da natureza e instrumentos do mundo,  

durante a jornada evocam múltiplas imagens arquetípicas e universais, estimulando o 

inconsciente pessoal e coletivo, além de emitir frequências harmonizadoras trazendo 

relaxamento.     

Pesquisas recentes começam a verificar os efeitos terapêuticos de ritmos antigos. Temos 

como exemplo também, o som do tambor que é a força divina que se manifesta através das 

vibrações rítmicas. 

   * A cura espiritual:   

   A fonte primária de energia de cura espiritual vem do Criador que é a fonte de toda a vida.   

Algumas religiões o chamam de Deus, tradições ancestrais chamam de Espírito de cura, 

outras chamam campo de cura universal, mas sabemos que por definição, ele não pode 

pertencer a apenas uma interpretação ou religião. 

     Esta forma de energia espiritual é muito potente e pode curar muitas doenças.  A energia 

de cura espiritual ou a energia de cura divina então passa por seres superiores como Seres 

Angelicais, Grandes Profetas ou Avatares, Mestres Sagrados, Santos, Grandes Mestres 

Espirituais, Anjos de Curas,  entre outros... 

   Diferentes religiões como o Cristianismo, Budismo, Islamismo, Taoísmo, Judaísmo, 

Hinduísmo e outros, também  praticam a cura espiritual, usando a energia divina. 

     A cura ocorre exclusivamente através do uso de energia.  Canais de cura espiritual usam 
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uma forma de energia que não pode ser vista ou sentida, mas é a essência de todas as 

coisas vivas.  

 Ela é frequentemente descrita como Luz, ou força vital.  Muitos trabalhadores da 

espiritualidade,  atuam como um canal para essa energia através da expansão da sua 

consciência, direcionando a energia para o atendido de forma que traz para o mesmo 

inúmeros benefícios e alivio.  
  

   * Mente / medicina corpo:   

   Aproveitar o poder da mente da própria pessoa para acessar o equilíbrio.  Isso também é 

feito através da meditação e exercícios de visualização criativa.  

    Há muitas maneiras de agir no interiormente e o fato de se conhecer algumas delas 

produz confiança em si mesmo.  

   A meditação não procura unicamente o bem-estar, mas sobretudo um estado de 

estabilidade mental que esteja igualmente equilibrado. 

    Fisicamente, o relaxamento é importante.  Contudo, se a meditação é feita por apenas 

alguns minutos, apenas para relaxar o corpo e manter a calma, o que muitas pessoas 

pensam ser a meditação, isso é mais verdadeiramente um padrão de hábito, e não um 

esforço consciente. 

    É um padrão de hábito agradável, mas não tem o mesmo efeito do que quando você diz: 

    ‘Eu quero alcançar uma paz mental, e também um estado de ser no qual eu sentirei um 

senso de unidade com os outros e com o universo, ou Deus, ou uma consciência maior’.   

(Trecho do livro de Dora kunz e Dolores krieger.)  

   Estes tipos incluem:  

   Meditação da respiração, yoga e meditação dos gestos, meditação do som, meditação da 

visualização, meditação da cor, meditação do desbloqueio de canais, meditação da sílaba 

semente, meditação do símbolo, canto de cânticos espirituais, e karma yoga e outros... 

    Uma dica interessante é meditar com determinado cristal nas mãos em forma de concha 

(mudra do chakra Svadhisthana) de 15-20 minutos, concentrado no chackra que quer 

equilibrar. 
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    Já a visualização criativa é uma técnica onde se usa a imaginação para fazer com que os 

sonhos ou as metas desejadas sejam cumpridas; é uma forma de atrair o sucesso e 

melhorar a vida com a capacidade da mente, sendo capaz de poder alterar as circunstâncias 

que rodeiam uma pessoa e fazer com que certos acontecimentos ocorram.  

    Criar cenários e imagens mentais positivas (imagens criativas), fazer uma auto-sugestão, é 

fazer visualização criativa, e esta pratica pode mudar significativamente as emoções da 

pessoa. 

   * Acupuntura:  

    Técnica que consiste em encontrar a harmonia do corpo e da mente, através de canais, 

conhecidos como “meridianos de energia”, que percorrem todo o corpo. 

   Exemplos de acupuntura mais utilizadas no Brasil: 

   Acupuntura Clássica - Essa técnica utiliza a aplicação de agulhas finas, em diferentes 

profundidades na pele, para estimular zonas do corpo e melhorar o fluxo de energia do 

organismo. Técnica com material descartável e profissional habilitado. 

   Eletroacupuntura -  É a estimulação de agulhas de acupuntura por impulso elétrico 

   Acupressão - Nesta técnica é feita pressão dos dedos nos pontos de acupuntura, ou 

 nas mãos e nos pés. Geralmente usada em bebês e crianças.  

   Moxibustão ou Moxabustão - É a queima  de uma erva chamada Artemísia Vulgaris  

nos pontos de acupuntura. 

   Cupping ou ventosa é a aplicação de uma pressão negativa nos pontos de acupuntura,  

com sangria ou não, a fim de liberar a circulação do sangue.   

   Sonopuntura - Aplicação de ondas sonoras com frequência acima de 400Hz nos pontos 

 de acupuntura para emitir vibrações e estimular as zonas corporais. 

   Laseracupuntura - É a mesma técnica da acupuntura tradicional, porém, ao invés de  

utilizar agulhas usa-se aplicações de laser nos pontos corporais.  
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   Acupuntura auricular- São usadas sementes de mostarda ou outras pequenas esferas 

colocadas em determinados pontos da orelha, a fim de  estimular os pontos energéticos.  

   

 Para os acupunturistas, a orelha possui mais de 100 pontos que refletem o funcionamento 

pleno dos órgãos.  

 

         * Cristais, gemas e rochas:   

    É o aproveitamento da vibração dos cristais e outras pedras para fins de cura. Todos os 

cristais vibram.   Utilizar a cristaloterapia, também conhecida como litoterapia, para 

desbloqueio dos chackras proporciona a livre circulação de energia pelo corpo humano, 

condição essencial para a saúde e perfeita harmonia com o Universo.  

    As pedras têm um arranjo molecular perfeito e eletromagnético de alta frequência. 

    As pedras desbloqueiam, liberam e reequilibram energias e emoções, aliviando sintomas 

negativos ou aflorando memórias e sensações importantes para o desenvolvimento 

pessoal. 

    Desde as culturas antigas do mundo, eram usados para curar e equilibrar o ser humano. 

    Na cultura antiga da índia, Grécia e Egito, os cristais eram usados para energizar remédios 

e auxiliar na medicina,  no antigo Egito, utilizavam o pó da malaquite  para a prevenção de 

infecções e para facilitar o processo de cura e regeneração de feridas expostas.  Este povo 

possuía muita sabedoria nesta temática.  

   Os gregos consideravam os cristais como o terceiro olho da Terra e os romanos utilizavam 

para os rituais de captação de energia do cosmos. 

Os povos indígenas das Américas, como os cherokees, navajos, hopis, dentre outros, 

sempre souberam usar as propriedades curativas dos cristais. Os povos da Amazônia 

também os utilizavam para curas e proteção das tribos, existindo até uma lenda indígena: 

“A Lenda dos Cristais.” 

     Existem cristais que têm um efeito sedativo sobre um chackra com hiperatividade e 

também existem cristais que despertam um chackra inativo. 
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   O uso dos cristais deve ser apenas para uso externo, com a exceção dos elixires de cristais 

que poderão ser ingeridos e uma vez que a água é energizada promoverá o equilíbrio físico 

e emocional da pessoa.  

   

    O pai da medicina ocidental, o médico e filósofo grego Hipócrates, gostava de repetir 

enquanto cuidava de seus pacientes que “o homem é uma parte integral do cosmo e só a 

natureza pode tratar seus males”.  

   Com isso, ele queria mostrar que as causas da doença eram naturais e não punições 

divinas como se acreditava até então e lembrar que o equilíbrio e a saúde do corpo estão 

diretamente ligados ao ambiente em que vivemos.  

   Essa mesma frase voltou a soar atual nos últimos anos, ao mesmo tempo em que ocorre 

uma popularização dos métodos alternativos à mesma medicina ocidental que Hipócrates 

fundou.     

   Há muitos outros métodos, mas estes representam alguns dos mais utilizados métodos  

vibracionais.  

   Parte do grande interesse no campo da atuação vibracional é o conhecimento que a 

desarmonia aparece no campo da energia, antes que se torne um problema no 

organismo.  

   Se os desequilíbrios podem ser detectados ainda no domínio da energia, teoricamente a 

moléstia pode ser evitada.   

   Outra vantagem para a atuação vibracional, é que não tem efeitos colaterais como segue 

as palavras de Nora... 

    "As 38 plantas curam suave mas efetivamente, e como não existem plantas venenosas 

entre elas ( as essências do Dr. Bach) não existe nem o medo nem a possibilidade de tomar 

uma sobredose ou de estar sujeito aos riscos de uma prescrição incorreta."   Nora Weeks, 

As Descobertas Médicas de Dr. Edward Bach – Médico. 

   Frisado “entre elas” por que algumas pessoas têm o hábito de prepararem suas essências, 

não sendo o mais indicado, pois é necessário uma análise da composição da planta ou um 

bom curso de fitoterapia.  
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   O fato é que a maioria das pessoas não conhece a respeito da toxicidade de algumas 

plantas; temos flores lindas pelos parques que seu consumo é fatal. 

   Então, usemos de situações confiáveis. 

    A maioria das técnicas da medicina vibracional é complementares umas às outras e à 

medicina tradicional. 

 O desafio é ver se a sua utilização difundida e aceita pelos praticantes da medicina 

ocidental.  

 

    Extração, preparo  e  uso; 

 

   Ao descrever a preparação da essência floral, o Dr.Bach comentou:  

   ―Observemos que os quatro elementos estão envolvidos:  

   A Terra para nutrir a planta;  o Ar do qual ela se alimenta;  o Sol ou Fogo para permitir-lhe 

comunicar seu poder;  e a Água... para ser enriquecida com sua benéfica cura magnética. 

  Acrescentaríamos ainda a existência do quinto elemento alquímico, o elemento 

quintessência, que é o estado de consciência sensível do preparador da essência floral.  Que 

é quando o estado mais sutil da consciência domina os outros corpos.   

  O Dr. Bach ensinou seus assistentes, Nora Weeks e Victor Bullen tudo que precisavam 

saber sobre as plantas por ele utilizadas, também lhes ensinou como extrair as essências. 

  As essências florais são preparadas através da infusão da flor inteira em água, processo no 

qual o preparador trabalha em conjunto com as condições ambientais e meteorológicas 

circundantes de modo muito consciente.  Cada flor representa um ou mais qualidades ou as 

emoções expressas pelos seres humanos, animais ou plantas. 

  As flores contêm a maior quantidade de força vital encontradas nas plantas.     

    As plantas devem nascer espontaneamente, ou seja, não são cultivadas. No auge de sua 

vitalidade, a flor é colhida e mergulhada em recipiente com água da própria região. A 
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seguir, fica exposta por algumas horas ao sol ou, em alguns casos, passa por uma leve 

fervura. Todas as flores assim colhidas são, então, engarrafadas e conservadas em 

conhaque ( brandy).    Como segue abaixo: 

   

    Existem dois métodos que o Dr. Bach utilizava para preparar as essências: 

     As flores delicadas são preparada através do método solar.   Por essa razão, dizemos que 

as essências florais são feitas no  laboratório da natureza, no hábitat natural da flor silvestre 

ou num jardim onde as flores podem florescer sob condições ideais.     

  Trata-se de mantê-las flutuando em água pura e expostas diretamente ao sol durante em 

média umas três horas.           As essências florais são usadas somente em primeira ou 

segunda diluição, (temos laboratórios que produzem florais aqui no Brasil. A partir daí, as 

farmácias de manipulação fazem a segunda diluição, para preparação dos frascos de 

recomendação que são indicadas pelos terapeutas).  E, igualmente, atingem diretamente a 

mente e as emoções, independente das vezes que foi diluída. 

    As plantas mais lenhosas e aquelas que geralmente florescem quando o sol está menos 

forte, ou seja, que florescem em um período diferente do verão e do final da primavera, são 

geralmente preparadas pelo método de fervura.  Colocam-nas para ferver em água durante 

meia hora. 

    O método de fervura é recomendado também para "as flores cabisbaixas que procuram o 

calor da terra. 

     Neste período, as flores fazem a transferência de informações vivas e inerentes de cada 

tipo de planta para a água.  A água pura e cristalina é um veículo capaz de guardar essa 

memória.      A água energizada é misturada com uma quantia igual de brandy,  essa mistura 

resultante se chama tintura- mãe. 

  As tinturas-mãe diluídas em brandy, são posteriormente diluídas novamente, dando 

origem aos frascos de florais, conhecidos por remédios de estoque, que você encontra à 

venda nas lojas, também se utiliza como conservante glicerina ou água (este deve ser 

conservado sob refrigeração).    

  A dose é de quatro gotas, seja direto na língua, ou em copo de água, em qualquer dos 

casos, repita se necessário,  no que respeita os tratamentos a longo prazo , pelo menos 
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quatro vezes ao dia.  . 

   Dr. Bach indicava que escolhamos até seis essências num mesmo composto, evitando 

passar disso.  

  Todas as pessoas, independente da idade, animais e plantas podem se beneficiar do uso 

de florais.    

    “É essencial compreender que o homem tem dois aspectos: um espiritual e um físico... 

Sob a orientação do nosso Eu espiritual, nossa vida Imortal, o homem veio ao mundo para 

adquirir conhecimento e experiência e para se aperfeiçoar como ser físico. O corpo físico 

sozinho, sem comunhão com o espiritual, é uma concha vazia, uma rolha sobre as ondas, 

mas quando há união à vida é uma alegria, uma aventura de interesse absorvente, uma 

jornada cheia de felicidade, saúde e conhecimento”. (BACH, 1930) 

 

          Como selecionar as essências; 

   

  Naturalmente, nada substitui a boa conversa interior, o autoconhecimento.  

Avaliar os sentimentos, buscar as causas reais e se comprometer com a 

mudança. 

     Na escolha do floral não se deve observar o corpo físico, mas como se vê a vida, nosso 

estado emocional.  O acompanhamento floral é um método que não substitui tratamento 

médico.  O ideal é uma boa análise ou a ajuda de um terapeuta, caso ache necessário um 

acompanhamento, pois fórmulas pré-determinadas encontradas em livros, sites, pronta nas 

prateleiras ou recomendados por conhecidos, na grande maioria das vezes difere do que se 

realmente precisa.   

   Cada fórmula floral é individual e para um determinado momento.  Se alguém "adiar" o 

uso por uma ou duas semanas, provavelmente vai necessitar de outra fórmula diferente.  O 

mais importante é escolher as essências para suas emoções presentes.  
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   Para o Dr. Bach, cada indivíduo apesar de corresponderem aos padrões de 

comportamentos já existentes, são únicos e conhecedores dos males que lhes afligem, 

por isso o autoconhecimento, aquela conversa sincera com o eu inferior e o compromisso 

com a mudança.  A ideia original dele é que cada um possa identificar as causas de seus 

conflitos, e se ajudar com técnicas sutis e de baixo custo.  

   Muitas pessoas empregam técnicas vibracionais para selecionar essências florais. 

   Tais técnicas incluem: vários aparelhos eletrônicos, sensibilidade direta através das mãos 

ou da ponta dos dedos, radiestesia (teste do pêndulo) e cinesiologia (teste muscular). 

   Alguns terapeutas costumam utilizar técnicas na escolha das essências florais, baseadas 

no desequilíbrio energético observado pelos chackras.  Cada Centro energético se 

desequilibra a partir de determinada situação. 

   Todavia, está claro que tanto o intelecto quanto a intuição são fundamentais em toda 

técnica de seleção. Compreender as qualidades das essências florais e as questões da alma 

humana não é meramente uma árida atividade intelectual. 

 

       Vejamos como um dos exemplos a radiestesia:    

 

   Através da radiestesia ( uso do pêndulo, vara ou outro instrumento),  pode-se capturar 

onda ou radiação natural , por exemplo: abordar a terapia mais adequada para a escolha do 

floral entre outras coisas, baseando-se no chakra em desequilíbrio.       

     Como funciona com a radiestesia:  

   A radiestesia é um termo criado em 1920 pelo padre francês Bouly e deriva do latim 

"radius" (raio) e do grego "aisthesis" (sensibilidade) 

  O termo é definido como o estudo de ondas e vibrações emitidas por qualquer corpo, por 

todas as instâncias, por exemplo: doença, terapia ou abordagem a terapia mais adequada 

para a cura e tratamento holístico, água, ouro, itens perdidos etc..  
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     Anteriormente chamado de rabdomancia, a radiestesia era usada apenas para a 

identificação das fontes de água ou metais como o ouro. Em seguida, percebeu que a 

radiação também é emitida por todas as formas de vida. Mais tarde, percebeu que a  

"ressonância" entre um material inorgânico e do espírito do homem era extensível válido 

para todos os campos.  

   O pêndulo é programado para giros diferentes.    

   Aqui vemos os centros energéticos ( Chakras) correlacionados com os pontos da mão. 

 

   Neste caso o pêndulo gira em determinado sentido, orientando qual chakra em 

desarmonia.  

   Como já foi dito mais acima: 

  Durante um conflito entre as intenções da Alma e as da Personalidade, dentro de certa 

qualidade da alma ou potencial de energia, o comprimento de onda no campo de energia, 

deformado, se desarmoniza e desacelera.  
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   No momento em que compreendermos que vivemos num universo de energia, a 

realidade adquire uma dimensão sutil e imaterial, a morte física deixa de existir, os 

tratamentos deixam de ser químicos e invasivos, e a cura se torna a arte da manipulação da 

energia.      

   Como vimos anteriormente, as emoções são depositadas no campo astral.  

 

   Entendamos um pouco mais; percebemos "a realidade" através dos nossos 5 sentidos, e 

depositamos o conteúdo final desta percepção no corpo astral ( campo das emoções). 

   Imagine uma situação na qual um animal feroz está solto por onde você precisa passar.    

Antes de qualquer outra coisa, mesmo da consciência, surge o medo (que é uma emoção).    

Logo em seguida, você tem a consciência de seus sentimentos. É aí que você percebe que 

está assustado e com medo. Pois então, esta é a mensagem que ficará gravada e que será 
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acessada num outro momento. 

   Nem todas as pessoas registram “o medo” após esta experiência; apenas se permitem 

ficar com uma lembrança do desagradável momento vivido, resignificando-a.  O problema 

se dá quando gravamos a mensagem " medo" no campo das emoções, deixando que todas 

as situações com aquela determinada correlação nos prejudique.  

   Os sentimentos são gerados a partir de como observamos determinadas situações e nem 

sempre aquela realidade é a mais condizente, muitas vezes estamos reproduzindo um 

padrão já existente ou imposto por outros, que gerarão ondas. 

          “A emoção é a energia dos nossos pensamentos. “ 

   Precisamos identificar os sentimentos que foram profundamente programados através da 

educação e de nossa história.  Emoções e sentimentos da mamãe também são transferidos 

para o bebê durante a gestação, todos as tristezas, medos, raiva, alegria, amor, culpa etc.., 

o que os pais sentem, são sentidos pelo bebê.  

    Olha como trazemos muitas vezes o que não nos compete! Por que continuar então ?... 

   Por conta dessas experiências e até os sete anos de idade, o indivíduo desenvolve seus 

programas emocionais.  É nesse período que ele registra e interpreta todas as emoções e 

experiências de acordo com seus sentimentos, transformando suas interpretações em 

padrões emocionais e comportamentais que podem refletir por toda a vida.  Agregando-se 

à outras que criamos.  Por isso, o encontro com a nossa essência se faz extremamente 

necessário, libertando-nos do que nos limita, aprimorando-nos por meio da construção de 

novos hábitos, novas formas de pensar e se comportar, mantemos assim uma relação 

construtiva com nosso Eu Superior. 

   Nossa personalidade é um conjunto de ilusões criadas para estarmos aqui.   Repetimos 

padrões a todo instante, como se estivéssemos sempre no “ piloto automático.”    

   Persona vem do latim persona (pronuncia-se personal),  e forma a palavra personalidade, 

que se refere à máscara teatral, dai a palavra  “pessoa”, a qual, por sua vez, é formado de 

per, “através de” e sonare (pronuncia-se sonare), “soar”, de modo que “persona” era a 

máscara que os atores usavam para ampliar a voz de modo que ficasse audível.  Persona 

adquiriu, então, a idéia de aumentar as características e, assim, a personalidade é uma 

qualidade ou conjunto de qualidades que se destacam.  
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    Na teoria de Jung, personalidade é o que o indivíduo apresenta aos outros como real, 

mas que na verdade é uma variante às vezes muito diferente da verdadeira. 

   Dentro da personalidade nos apresentamos ao mundo com as qualidades que achamos 

positivas e o que nos envergonha ( qualidades negativas), colocamos no envelope chamado 

“ sombra” e guardamos na caixinha inconsciente.   

    Devido a repressões e traumas, inconscientes ou conscientes o indivíduo passa a negar 

alguns desejos, acontecimentos e emoções, a fim de mantê-los longe das lembranças, 

criando couraças para esconder seu verdadeiro ‘eu’.  Inicialmente estas atitudes atuam 

como mecanismo de defesa, contudo, ao manter bloqueado o acesso a determinados 

fatores psíquicos que sejam dolorosos, é refletido no corpo tudo aquilo que foi escondido.   

Um verdadeiro alerta de que algo precisa ser compreendido (LOWEN, 1982). 

   Lembra que vimos no estudo do campo astral ( campo das emoções), que a consciência 

nasce naquele plano?  

   Pois então, as sombras ( produto do nosso julgamento) que guardamos no inconsciente é 

que constituem o nosso sofrimento, o estar aqui requer em muitas situações que se 

digladiam com a vontade de nossa alma, gerando assim os conflitos e/ou doenças. Também 

no inconsciente se encontra a história que trazemos de nossos antepassados (inconsciente 

coletivo). 

   Jung faz a distinção= o inconsciente pessoal é representado pelos sentimentos e ideias 

reprimidas, desenvolvidas durante a vida de um indivíduo.  

   O inconsciente coletivo não se desenvolve individualmente, ele é herdado.  

   É um conjunto de sentimentos, pensamentos e lembranças compartilhadas, juntamente 

com as imagens primordiais denominados arquétipos, herdados da humanidade.  

   As estruturas arquetípicas podem ser comparadas ao eixo, ou molde-informação de um 

cristal por exemplo.  Ao formar-se, o cristal obedece a um padrão de forma predeterminado 

por um eixo axial, o qual não possui, entretanto, existência própria, sendo, pois, pura 

forma.   Mesmo assim, ele predetermina a estrutura geométrica do cristal, não impedindo, 

porém, que surjam particularidades que os diferenciem uns dos outros. Igualmente, as 

estruturas arquetípicas são pura forma que dão estrutura aos símbolos. 
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      A pessoa não se lembra das imagens de forma consciente, porém, herda uma 

predisposição para reagir ao mundo da forma que seus ancestrais faziam.   

   Sair desses padrões de comportamentos e crenças é um trabalho duro  de  

autoconhecimento, porém, gratificante e edificador.  Conforme nos foi deixado pelo Dr. 

Bach, “ as emoções negativas criam as doenças” e o “entusiasmo é a emoção de maior 

frequência”.    

   Para termos uma boa resposta com a escolha e uso das essências florais é necessário nos 

despirmos e sermos honestos com as qualidades negativas de nossa alma.      O tão falado 

autoconhecimento é o reconhecimento das nossas sombras e a sua real lapidação.               

Identificarmos as nossas projeções (o que vemos no outro) é um forte aliado para 

reconhecermos o nosso lado sombra.  

    Na terapêutica vibracional as pessoas começam a obter um novo enfoque sobre as 

circunstâncias do sofrimento em que se encontram, dando a elas a possibilidade de 

reverterem o processo, com muito mais clareza, compreensão e tranquilidade. Tratando as 

máscaras abre-se a mente para um novo horizonte (BACH, 1910). 

    “Te advirto, quem quer que sejas, Óh tu! 

        Que desejas sondar os mistérios da natureza.  

            Como esperas encontrar outras excelências se ignoras as excelências de 

tua própria casa? Em ti está oculto o tesouro dos tesouros.    

                 Óh homem!    Conhece-te a ti mesmo… e conhecerás o Universo e os 

Deuses.”‖       Templo de Apolo – Delfos, Grécia 

                        

   O Dr. Bach observando que certas pessoas reagem da mesma maneira comportamental, 

dividiu as essências em Sete grandes grupos, que trariam alívio para as “ dores da alma”.    
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         Vejamos então: 

1- GRUPO DO MEDO;  

2- GRUPO DA INDECISÃO; 

     3- GRUPO DA FALTA DE INTERESSE NO PRESENTE; 

     4- GRUPO DA SOLIDÃO; 

     5- GRUPO DA SENSIBILIDADE EXCESSIVA; 

     6- GRUPO DO DESALENTO OU DESESPERO   E  O 

     7- GRUPO DO CUIDADO EXCESSIVO. 

    

Dentro de diversas tradições antigas de sabedoria, o número Sete é sagrado, é a 

união do número três (Espiritual) com o número quatro (material).  A definição 

do número de grupos pode estar ligada a ideia do mundo espiritual 

correlacionado com o material, que era a base de estudos do Dr. Bach. 

 

     1- Grupo do Medo - 

Compõem este grupo as seguintes essências: ASPEN, MIMULUS, CHERRY PLUM, RED 

CHESTNUT e ROCK ROSE. 

 

   Aspen – “ Para aqueles que têm medos inexplicáveis”, ou seja, medos que não 

conseguimos dar explicações.   É utilizado para medo da noite, relacionados com pesadelos 

e terrores noturno ( difere do medo da escuridão = mimulus), preocupações, maus 

pressentimentos, ansiedade, nervosismo sem causa aparente, medo do sobrenatural. 
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   Cfe. Dr. Bach, “A pessoa pode se tornar apavorada, com medo de que algo lhe aconteça, 

embora não saiba o que”. 

   É o medo inconsciente ( sombras).  É o entender que as experiências são necessárias para 

o desenvolvimento.  É diferenciar o medo adquirido do mundo que nos rodeia. 

  Essa essência floral vem transformar sombras em Luz.  Aciona a energia criativa dedicada 

aos aspectos mais elevados do Eu, elevando o espírito da paixão à pureza. 

   Fortalece a integridade geral do campo energético, ajuda a sabermos e sermos a fonte de 

nossa própria proteção, nos trazendo o autocontrole, clareando os sentimentos 

conflitantes.    Limpa e rejuvenesce, ajuda-nos a completar nossas lições e experiências. 

    É uma essência para a clarificação da identidade; ajuda a determinar o que é essencial 

para viver o caminho do coração e evolução, limpa a mente e os reinos emocionais de tudo 

aquilo que não é necessário para a percepção da verdadeira paz na vida da pessoa.     

   Unificando todos os aspectos do nosso ser na ação, no agora, equilibrando as energias da 

intuição, pensamento e emoção no momento presente. Acessa os medos mais profundos. 

Liberta-nos dos condicionamentos impingidos por religiões, pela sociedade e pela própria 

história.  

 

   Mimulus-  “Para aqueles que têm medos das coisas explicáveis”. 

   Ex.  Escuro, barata,de sentir dor,ficar sem subsídios, timidez,falar em público, se expor, 

etc.. 

   Para fobias, sexualidade reprimida, sensibilidade ao que é novo, timidez, receios.  

     Todos os medos que conseguimos identificar.                                                                               

   Pessoas que coram facilmente, envergonhadas, que evitam situações sociais.  Outro 

aspecto que este floral vem trabalhar está ligado a um certo tipo de medo que surge nas 

situações em que a pessoa só pode contar consigo própria, sente-se insegura, apreensiva e 

medrosa.  

   Para os indivíduos que têm medo do fracasso financeiro, do desemprego, da falta de 

dinheiro, de não serem capazes de suprir as necessidades básicas da família. Para aqueles 
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ansiosos e inseguros com os recursos que dispõem. Para certos quadros de obesidade, onde 

há um instinto acumulativo ampliado pelo temor da falta de alimentos. 

  “ São medos da vida diária. Estas pessoas carregam seu temor de forma secreta e/ou 

silenciosa, não falando livremente sobre eles”  Dr. Bach 

   O medo causa o bloqueio do pleno desenvolvimento potencial realizador. Pessoas que 

não se entregam, não se soltam para viver a sua vida em sua plenitude.  

             “Faz-nos enxergar a coragem e a força que temos, traz a força e o propósito do Eu 

Superior, devolvendo a luz da coragem e a confiança na vida.” 

 

   Cherry Plum-   “ Medo do esgotamento mental, de perder a razão, de fazer coisas 

terríveis e tempestuosas, que não deseja e sabe que são erradas, mesmo assim, vem o 

pensamento e o impulso de cometê-las.  Impulso para fazermos algo que em perfeito 

estado jamais faríamos.”      Dr. Bach  

   Indicado sempre que há falta de controle emocional ou neurose obsessiva.    Para lidar 

com momentos de grandes desafios sem se deixar hipnotizar pelo medo ou pelo pânico. 

   O medo e o temor são energias de uma fraqueza interior através da qual nos agarramos 

firmemente em limitações e fracassos durante muitas vidas.  Percebendo a ligação com o 

Todo, entrega e fé na Providência Divina, mantemos o autocontrole sobre nosso estado 

físico, mental e emocional. 

   Através deste movimento, dissolve-se o medo, o pânico irracional, a dor e o desespero da 

alma que se sente separada do Todo, ameaçada ou agredida pelos planos inferiores. 

 

   Red Chestnut-  “Muitas vezes, eles param de se preocupar consigo mesmos e podem 

sofrer mais com relação às pessoas que gostam, antecipando na maioria das vezes, 

infortúnios que podem ocorrer à elas”.  Dr. Bach 

  "Pensamentos geram emoções, emoções geram ações, e suas ações, pensamentos e 

emoções formam a sua vida!"    

   Indicado para mães que se preocupam demais com os filhos quando saem, pessoas que 
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não dormem enquanto seus entes queridos não chegam,  que preocupam-se que possa 

acontecer alguma desgraça às pessoas que ama, que seus filhos não sejam bem cuidados 

por terceiros etc...  

   Ajuda-nos a identificar e liberar profunda dor e tensão emocional; curando o cerne de 

nossas interações emocionais com os outros, especialmente em relacionamentos homem-

mulher ( ciúme). 

   Costumam dar conselhos desta forma:  Não vá lá, é assim que termina, isso não vai ser 

bom, eu avisei.  

   Também é adequado para pessoas que por causa de sua profissão se identificam 

fortemente com os outros, por ex: enfermeira, governanta entre outras. 

   Promove a confiança e a tranquilidade em nossas inter-relações.  Ajuda-nos a educar 

nossos pensamentos para que possamos nos sintonizar e manter esta sintonia com o que 

há de melhor nas pessoas e situações.  Entender que cada pessoa tem dentro da evolução o 

vivenciar e é responsável pelo seu destino dentro da Lei da Unidade.  

     Desenvolve a devida proporção à preocupação, enviando pensamentos calmos e 

despreocupados àqueles que amamos. 

    

   Rock Rose-  “Começa com um Mimulus ou Red Chestnut, se desenvolve para um estado 

de pânico.”   

        “Se encheu de pavor, cfe Dr. Bach” 

   Indicado para pessoas com risco de suicídio,para pessoas com  um contato íntimo com o 

mal, sensação de medo ao extremo, acidente ou doença repentina, ou quando a pessoa 

está muito assustada ou aterrorizada, ou quando sua condição é grave o bastante para 

causar grande temor nos que estão ao seu redor.  

   Traz a paz interna, afasta a negatividade. Vem nos proteger e nos conectar com os nossos 

corpos superiores.  O fato de não conseguirmos superar essa situação, nos remete a 

entender que necessitamos olhar para outros planos. 

   Este floral fará que esqueçamos o medo à medida que a coragem é restabelecida, traz à 
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consciência a necessidade de uma mudança rápida no estado que nos encontramos, sendo 

motivado através do amor pela vida, abrindo-nos para fontes de confiança, percebendo que 

a reposição de nossas forças se dá por níveis mais elevados.  

 

   2- Grupo da Indecisão –  

Compõem este grupo as seguintes essências: CERATO, GENTIAN, GORSE, HORNBEAN, 

WILD OAT e SCLERANTHUS. 

 

   Cerato-  “ Eles vão colhendo opiniões dos outros e acabam confusos ou fazendo algo que 

no fundo sabem e sentem não ser o mais apropriado.” Dr. bach                                                      

   É indicado para pessoas que têm falta de convicção, perguntam tudo, vivem pedindo 

conselho, seguem os outros, falta intuição para se guiarem e confiança nas suas próprias 

escolhas, até nas decisões mais banais sentem-se inseguros, mudam frequentemente de 

ideia quando influenciados. 

   Possuem fraco sentimento de identidade e com isto tendem imitar outras pessoas.  

   O problema surge depois que tomaram decisões, não se sentem seguros.  Não percebem 

que todas as respostas que necessitam estão contidas no íntimo do seu Ser. Vivem 

esperando que os outros lhe digam o que devem fazer ou que caminho seguir. A pessoa que 

precisa do Cerato pode sentir que aquilo que ela acredita que sabe não serve ou não se 

encaixa nas necessidades do momento.  Geralmente são mal orientadas. 

   Essência útil para as pessoas com falta de discernimento, para os que precisam ver o que 

têm que fazer, como também, onde exatamente colocar sua atenção.  

    Este floral que vem trabalhar nas pessoas o poder sobre as próprias decisões, ajuda a ter 

mais confiança, fortalece a conexão da consciência com os níveis intuitivos. Favorece a 

coordenação e a integração global da individualidade, fazendo entender que as respostas 

estão em si e não no outro, mediante o despertar da voz interior e da convicção pessoal.  
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Gentian –  “ Para os que se desencorajam facilmente, qualquer obstáculo ao seu progresso 

causa dúvida e logo desanima.”  Por vezes se diverte muito nas festas, mas às vezes cai num 

estado de desânimo.      Dr. Bach 

   Para aqueles que se desencorajam por ter perdido o ônibus, choveu, foi reprovado no 

teste, sente-se separado do Todo, pessimismo moderado, esmorecido, não responde a 

terapia, desconfia do tratamento, curte a depressão. 

   Este floral ajuda a concentrar e agir para que as coisas dêem certo, em vez de ficar 

esperando que não tivessem dado errado.   

   Entender que na caminhada todos os obstáculos são ferramentas de evolução, são nossos 

“amigos.”  A evolução se firma em espiral, altos e baixos, obstáculos são superados e as 

metas assim atingidas.  

Essência floral que facilita a positividade no ser, coragem e fé, acreditando que  sua mente 

é preparada para o que possa vir e, em grau maior  controlar o seu futuro pessoal.       O 

poder interior só poderá agir se for movido pela fé nele depositada.   Com autoconfiança 

fazemos desaparecer o que achamos ser obstáculos e percebemos que na evolução se faz 

necessário os percalços da vida.  

    

   Gorse-  ‘’Devido a uma grande desesperança , eles passam a acreditar que nada mais 

pode ser feito por eles.”            Dr. Bach 

Em estado gorse o indivíduo se recusa terminantemente de ser ajudado.  Falta-lhes fé, 

esperança e confiança em si mesmo e nos tratamentos.   

Desistem de tentar apesar de ainda haver alguma possibilidade à explorar.  Indicado para 

pessoas com prognósticos negativos, desesperança perante a recuperação, desânimo 

profundo, tratamentos que não dão resultados em virtude da condição mental da pessoa, 

para aqueles que se resignaram frente às condições adversas.  Para os que padecem de 

doenças crônicas, que já tentaram de tudo e se encontram em desespero, sem mais 

vontade de recomeçar.  

   Para aquelas situações críticas e desesperadoras, onde algo de extraordinário precisa 

acontecer, resgata na alma as energias espirituais de fé e esperança.  Esta essência traz à 
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consciência um novo olhar perante o problema, encontrando  no caminho do coração    

(simbolismo da essência) a saída, enquanto há vida há esperança.  Aprendemos a acessar a 

luz e a usá-la como um raio poderoso que ilumina e transforma a escuridão dentro de nós.  

 

   Hornbean-  “Para aqueles que parecem que os assuntos do dia-a-dia são pesados demais 

para eles.” 

   Os afazeres simples trazem desgostos.  Acham que carregam fardos demais.  Para os 

sentimentos de sobrecarga ou de incapacidade para cumprir os deveres profissionais, 

familiares, matrimoniais ou sociais.     Para pessoas que sentem que todo dia é 2ª feira de 

manhã, pessoas preguiçosas, inseguras quanto a sua energia de realização para trabalho, 

sexo, cansaço para começar, fadiga cerebral, falta de tônus etc..  

     “Porém se a pessoa fizer o primeiro movimento a fadiga desaparece”    Dr. Bach.                                

   A essência desperta na mente os conceitos de adequação e harmonia,  ampliando a 

criatividade, para fazermos diferente, preparando-nos para a superação, a conquista,   o 

progresso, a vitória e o triunfo final nas diversas experiências ao longo da nossa jornada 

diária, facilita a readaptação.    A rotina se faz cansativa quando nos limitamos.   

 

   Wild Oat-  “ A dificuldade está em determinar qual a ocupação seguir”. Dr. Bach 

   Trata da vocação, dúvida sobre qual direção tomar na vida, objetivo pouco definido, falta 

de propósito. 

   Por esta razão se frustram, embora tenham ambição forte, não tem uma vocação que se 

sobreponha às demais.  Que está sempre perdida.      Buscam em várias opções, não se 

encaixando em nenhuma.  É o remédio das almas .  A estagnação energética no chackra 

básico dificulta a percepção e o despertar. Para pessoas desamparadas, desconectadas dos 

grupos. 

   É o floral para criar raízes.  Nos traz entendimento de seguir o nosso real propósito, 

orientados pelo eu interior, percebendo assim as múltiplas oportunidades que são 

apresentadas. É também indicado para pessoas que não sabem qual curso escolher quando  

prestar vestibular.  Ajuda a clarear realmente a vocação que a pessoa tem, o seu dom. 
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   O indivíduo tem dificuldade para decidir quais são suas metas, inclusive por ter muitas 

vocações e opções, sendo que esse estado de indefinição do rumo a tomar, do que fazer, 

leva a um estado de insatisfação.  

   Ele precisa desfazer os nós que bloqueiam o acesso ao inconsciente e, protegido pelos 

ramos, penetrar em suas sombras e descobrir o que o está impedindo de perceber a sua 

verdadeira vocação há muito já definida pelo seu próprio Eu Superior, o Self. 

   "O sentido e a essência não se encontram em algum lugar atrás das coisas, senão em seu 

interior, no íntimo de todas elas.”                 Hermann Hesse 

 

   Scleranthus-  “ Para os que não têm dúvida em relação ao que querem, apenas 

incapacidade de decidir como chegar até ele.” 

   Enfrentam muitas curvas, podendo ter visão mais aberta para a reta à sua frente, estado 

constante de indecisão do caminho a trilhar, falta de foco no objetivo, não compartilha as 

dúvidas, indecisas entre duas possibilidades (viajo ou fico?, vou ou não vou?) Para algumas 

pessoas esta tomada de decisão é algo tão penoso que gera muita angústia. Elas 

simplesmente não são capazes de tomar uma decisão e se fixarem nela.  As pessoas que 

necessitam de Scleranthus mudam facilmente de opinião e após decidir algo ainda existe 

dúvida, mas sempre decidem pela sua cabeça, para a instabilidade de humor que isso lhe 

provoca, também indicada para enjôo (o estado emocional é sempre a chave). 

   “Aqueles que sofrem muito com a incapacidade de decidir entre duas coisas, o primeiro 

parece ser o mesmo que o outro. Eles geralmente são pessoas tranquilas, e têm dificuldade 

em si, pois não estão dispostos a discutir isso com os outros.”   Dr. Bach. 

                   Como mediadora, a flor verde do Escleranto, ajudará a quem tomar de seu floral 

a se acalmar, tomar decisões equilibradas e a terem uma direção em suas vidas.  Nos 

reconectamos com a nossa intuição e somos capazes de escolher de forma simples e 

decisiva.   Todas as possibilidades devem ser observadas e avaliadas  de forma 

racionalmente, decisões devem ser tomadas ante vários estados que nos encontramos.   
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  3- Grupo  da  Falta  de  Interesse  no  

Presente-  

   Compõem este grupo as seguintes essências: CHESTNUT BUD, CLEMATIS, HONEYSUCKLE, 

OLIVE, MUSTARD, WHITE CHESTNUT E WILD ROSE. 

 

   Chestnut Bud-  “Aqueles que não tiram completo aproveitamento da observação e 

experiência”                                                 Dr. Bach 

   Para aquelas pessoas que repetem as mesmas lições inúmeras vezes, dão tão pouca 

importância para o passado que não aprendem e acabam por repetir as mesmas 

experiências, só percebem quando estão novamente em situações conflitantes.  

   Relacionamentos que terminam sempre da mesma forma, ingênuos, atrapalhados, isto 

pode acontecer por falta de interesse, falta de observação, ou por esquecimento do 

passado.   O autoconhecimento não é buscado. Pelo contrário, as experiências, 

principalmente as ruins, são deixadas de lado rapidamente. 

   A repetição dos erros, além de ser um desperdício de energia física e mental, nos impede 

de seguir o curso da vida de maneira harmoniosa.  A observância do significado da 

experiência nos remete à evolução. 

   Esta essência ajuda a transformar as experiências em aprendizado, a partir do  

enfrentamento do seu passado, avaliar suas experiências, avaliar seus erros e acertos, e 

assim conseguindo superar suas dificuldades. Está diretamente relacionada com a 

capacidade de transformar suas vivências e as vivências alheias em aprendizado.  Ótimo 

para fase de estudo, facilita o aprendizado.  

   Compreender a conexão entre todas as experiências e aprender a fluir nessa imensa rede. 

Dar um passo para além do conhecido.   Pioneirismo. 
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     Clematis-  “Sonhar com o futuro sem trabalhar o presente.” 

   Para personalidades "voadoras", sonhadoras, sempre no mundo da lua, tem sono à tarde, 

não tem interesse pelas coisas atuais, fogem por meio de devaneios, dispersivas, que 

escutam sem ouvir, olham sem ver, esperam a nova “Era”, indiferentes, geralmente com 

mãos e pés frios.   

   São mais propensos a se envolverem em acidentes, cair, trombar, se cortar, etc..., tende a 

ser mais comum neste tipo de personalidade.  

    É quase como se vivessem simultaneamente em mundos paralelos, só que em um, tudo é 

brilhante e excitante e exatamente como elas querem, portanto, elas preferem dispender 

seu tempo naquele que lhe dá mais prazer.   

   Para os que a meio caminho da jornada desviaram-se do propósito do serviço a 

concretizar.  

    Floral indicado para o tipo cabeça “oca”, para os distraídos com o supérfluo, perderam o 

contato com sua essência, com seu Eu Superior. 

   Sua capacidade de concentração é baixa, podendo levar a resultados negativos na 

aprendizagem. 

   É muito bem associado ao Chestnut Bud. Traz a pessoa à realidade.  Bastante usado em 

caso estressantes em que a pessoa tem que manter os pés no chão. 

   A essência Clematis ajuda estas pessoas a “encarnarem-se de verdade” no aqui - agora.   

Ajuda-os a aprender a viver o mundo real, tendo prazer de construir uma vida melhor em 

vez de continuar sonhando com o “ como será?”. 

   Conecta-nos com nossa essência, fazendo-nos perceber e realizar as ideias de planos mais 

elevados.  A energia deste floral faz um trabalho de elevação da consciência para perceber 

nossa real situação.  Unificando todos os aspectos do nosso ser na ação, no agora, 

equilibrando as energias da intuição, pensamento e emoção no momento presente. 

 

   Honeysucle-  “ São pessoas saudosistas, que vivem no passado, acham que os melhores 

dias foram os vividos anteriormente e não percebem a alegria de termos o momento 
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presente” 

   Muito interessante para viúvos, órfãos, pessoas que vivem sozinhas, que lamentam o que 

já passou, não aceitam a velhice, presos a antigos relacionamentos etc... , se destina aos 

que se mantêm ausentes do presente e se apegam nostalgicamente ao passado.        

Qualquer separação, distância ou mudança de vida significa sofrimento.  Focados nas 

oportunidades que perderam, não se permitem experimentar o novo. 

   Esta essência ajuda a pessoa a ter um relacionamento maior com o hoje, ao mesmo 

tempo que preserva a beleza e o aprendizado do passado, à recordá-lo sem a necessidade 

de o reviver, para que assim consigam adentrar e desfrutar do presente, que é o momento 

mais importante para a conexão com o Eu superior.  

   Curando o passado em todos os níveis, conseguimos identificar as questões que estão 

contribuindo para os conflitos internos. Atua ajudando o indivíduo a realizar o pleno 

potencial, se desprendendo do que já passou, seja de bom ou de ruim. 

    Estabelecendo novos vínculos com novas pessoas, lugares e situações.     Ajuda a pessoa a 

libertar o que é velho e receber o que é novo com fluidez constante e sem ansiar pelo 

resultado. 

 

   Olive-  “É adequada àqueles que sofrem de esgotamento físico e mental, especialmente 

depois de um longo período de tensão ou convalescenças, que se submeteram a 

tratamentos de saúde bastante delicados..”  

   Cansaço ao extremo e esquecimento decorrente do stress e muito sono atrasado. O 

acúmulo de trabalho o levou a exaustão.  

   Esta essência proporciona à pessoa aprender a ser como o azeite da oliveira e não se 

deixar consumir totalmente para que possa encontrar e espalhar a sua luz, desperta a 

pessoa para a necessidade de aprender a utilizar mais adequadamente sua energia.  

   Proporciona-nos a força necessária para restaurar o ânimo e a fé que precisamos para 

continuarmos nosso trabalho.  Equilibra os extremos entre as dimensões das energias, 

ajuda a focar em ambos os aspectos de vida, o espiritual e o de sobrevivência de uma forma 

equilibrada. Sentiremos-nos reenergizados ou pelo menos, poderemos descansar 
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plenamente durante o sono.  Faz com que observemos o que realmente é prioritário.  

   Ajuda a reestruturar os corpos físicos e energéticos em alinhamento com a inteligência e 

sabedoria universal, ancora a estrutura infinita da energia cósmica. 

  

     Mustard-  “ Tristeza profunda sem motivo aparente.”  

   Esta essência é indicada para casos de melancolia, angústia e tristeza repentina, que vêm 

e vai embora, normalmente cíclico, com inúmeras fases de recaída.  Para casos que não 

conseguimos descrever nossas emoções. É quase impossível parecer feliz ou alegre. 

                 “ A nuvem negra e fria”      Dr. Bach 

   O floral leva até o reino dos céus e traz para a superfície o conhecimento do real motivo 

da depressão, conectando o consciente com o inconsciente,  proporciona  a flexibilidade 

mental limpando e expandindo o canal de comunicação entre o coração e a mente.   

   Mostra-nos nossa capacidade de recuperação, de criar realidade positiva a partir da 

elevação da qualidade dos pensamentos.  Ajuda-nos a perceber qual é o gatilho que 

disparamos para se instalar este processo, a liberar as frustrações emocionais e 

sentimentos de autolimitação que bloqueiam a expressão, abrir e a limpar o coração para 

que ele possa ser o ponto de partida para a expressão da energia criativa. 

   Dá-nos o amparo que necessitamos para enfrentarmos as situações com serenidade e 

compromisso com a nossa evolução.    Traz alegria para viver a vida plenamente. 

 

     White Chestnut-  “São pensamentos aflitivos, repetitivos que não estão associados 

com ansiedade ou temor.” 

   São incontáveis conflitos mentais, que fogem à ligação com o nosso Eu interior.  Os 

pensamentos que ocupam insistentemente o indivíduo, o impedem de tomar contato com 

a orientação do Self, o seu "Eu Superior.”  

    A pessoa está sempre atormentada por um diálogo interno torturante, o qual não 

consegue controlar e que atrapalha seus afazeres, seu descanso, e que leva a uma grande 

tensão mental, quer compreender tudo o que aparece, e então se vê incapaz de integrar 



 

42 

 

coisa alguma.  Pode ficar por dias repassando obsessivamente uma situação sem a maior 

importância. Falta de concentração, de cansaço e baixa produtividade por conta dos 

pensamentos que ocupam sua atenção. 

   Essa essência inibe os pensamentos do ego, permitindo a manifestação direta da luz sobre  

as emoções. Deve-se permitir que os pensamentos passem livremente sem que se prenda a 

atenção a nenhum deles.  Essa "limpeza" possibilita a reconexão com nosso Eu interior, 

entendendo assim, que podemos lidar com nossos impulsos quando estão se instalando.                   

Restitui a paz na mente, a calma e a serenidade. 

 

   Wild Rose-  “ É o meu carma, é o meu destino”... 

   Para aqueles que estão com a sensação de andar à deriva, apáticos, resignados, 

conformados com a situação. 

   “ Eles se rendem à batalha da vida”      Dr. Bach  

   Muitas vezes em tenra idade, viu-se impossibilitado de reagir a algo que lhe oprimira, não 

se entusiasmam com nada, não ligam para o que acontece porque não gostam e nem 

deixam de gostar, o tipo “tanto faz”, inclusive “tanto faz viver ou morrer.” Apenas passam 

pela vida, aceitando como ela é.  São pessoas aborrecidas e monótonas, que pouco 

contribuem com os outros.  Perderam o rumo em suas vidas.  São aspectos destrutivos e 

desintegradores.  Sofrimentos que foram calcados às profundezas do inconsciente, devido a 

isto, encontram-se hoje no caminho contrário ao seu propósito mais real.  

    A essência ilumina este lado obscuro na alma, trazendo e  integrando-o  suave e 

amorosamente à totalidade do ser.  

   Devolve o entendimento que na vida deve-se esgotar todas as suas possibilidades  até 

atingir a ideia original do plano Superior. O encontro com o Self.  

   Ajuda a despertar novos interesses, em vez de apatia,    um sentimento de propósito que 

lhe traz uma satisfação e uma felicidade crescente.   

   Alegria e realização pessoal serão ideais que estas pessoas passarão a buscar.  
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   4- Grupo da Solidão-   

    Compõem este grupo as seguintes essências:  HEATHER, IMPATIENS e WATER VIOLET. 

 

  Heather -  "Para aquelas personalidades preocupadas demasiadamente consigo 

mesmas."  

     Egoístas, carentes, tagarelas que trazem todos os assuntos para sí. " Eu é que sofro."      

Vivem da energia dos outros, não sabem ouvir, enquanto numa conversa, percebe-se que 

está procurando respostas e sempre se coloca com o mesmo problema; porém em 

intensidade muito maior. 

   Detestam ficar sozinhas, necessitam contar seus problemas para todo mundo. Tem 

obsessão pelos seus problemas.  

   O resultado desta atitude é que os demais tratam de evitá-los, com o que, finalmente 

terminam tão sós como haviam temido. Dramatizam e exageram as emoções, como 

crianças carentes.  Para elas, qualquer um é bem-vindo. 

   Também não são discretos, não são de escolher muito bem suas companhias e os locais 

que frequentam, pois já que buscam as atenções só para si, não observam os outros.    

Profundo sentimento de rejeição, com origem no período intra-uterino ou em experiências 

na primeira infância, tendência a evitar relacionamentos que envolvam compromisso, medo 

da maternidade/paternidade, frieza ou repressão sexual e emocional.   

   Carência, co-dependência, dificuldade de fazer as coisas sem a companhia de outras 

pessoas. Não conseguindo assumir o próprio poder, tendência a se apoiar em vícios. 

   Esta essência, ajuda-nos a desenvolver uma verdadeira empatia e preocupação pelos 

outros, de tal forma que diminua o egoísmo e o egocentrismo.   

   Quando equilibrados, passamos a ser uma companhia agradável, aprendemos a conviver 

em harmonia com os outros.   Em vez de falarmos apenas, tornamo-nos- bons ouvintes.  

      Nos mostra que encontrando a fonte interior e não vampirizando os demais, nos 



 

44 

 

sentiremos parte plena do Todo.  

   Aprenderemos a escutar e a compartilhar as preocupações de forma afetiva, sem 

descarregá-las no primeiro que encontrar.  Ajuda-nos a desenvolver a capacidade de 

perceber que, apesar de tudo, encontraremos em nós mesmos a estrutura necessária para 

fortalecer o amor próprio, nossa identidade como indivíduo e a conexão com o Amor Maior 

que suprirá nossas carências, para que possamos oferecer colo aos que dele necessite. 

Torna a pessoa atenciosa e cooperativa. 

 

      Impatiens -  " Não considera o tempo dos outros". 

     Àqueles que completam as frases dos outros, irritados, impacientes, indigestão nervosa, 

perfeccionista, muito rápido e que, por isso mesmo, tem dificuldades em lidar com os 

outros, não suportando a sua lentidão.  Falam, comem, andam e se movimentam 

rapidamente, geralmente de forma brusca. Intolerantes com quem é mais lento. Contínuo 

gasto de energia por conta da impaciência.  

     São altamente irritáveis, intolerantes e inquietos, demonstram facilmente sua 

contrariedade e raiva com a situação que não lhes agrada. 

     Para serem mais tolerantes, gentis e compreensivos. Desta forma poderão readquirir a 

tranquilidade perdida. Melhora o acesso ao Eu Superior para resolver problemas, 

assimilação e integração de novas idéias, calma e clareza. 

      Habilidade para voltar-se para dentro e aquietar-se, diminuição de ritmo, paz interior, 

amabilidade, sensibilidade, tato, aproveitando a companhia das pessoas, relaxamento 

perante as tarefas, entendimento de  que cada coisa deve ser feita no seu momento e cada 

um tem seu tempo, resgatando assim a compreensão das unidades interligadas e  ligadas 

ao Todo. Tudo no seu tempo. 

     " Este floral ajuda a ser menos apressado e mais descontraído em relação aos outros"                                         

Dr. Bach 
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   Water Violet-  " Sua paz e tranquilidade são uma benção para quem o rodeia."  Dr. Bach,                                                

      Este floral é indicado para aqueles muito competentes, porém também muito 

reservados. Pouco influenciados pelas opiniões alheias, são indiferentes e podem seguir seu 

caminho sozinho.  Algumas pesquisas comentam que o Dr. Bach utilizava este floral.  

       Isolamento, atitude de retirar-se, autoproteção, sentido pessoal de identidade sóbrio e 

sério demais, tendência ao vício do trabalho. Pessoas que não fazem contato pessoal, com 

ar de superioridade, personalidades que não estabelecem vínculo.  

      Orgulhosamente distante.  Independentes, não interferem na vida alheia. São elitistas, 

desprezam os outros. Frieza emocional e grande autovalorização. 

       Estes sentimentos refletem seu sofrimento interior que se origina do fato de não 

conseguirem se doar, se entregar e compartilhar com os outros. 

       Esta essência traz a quem com ela sintoniza, ser como a Lótus: "...tão pura no meio de 

águas sujas, uma imagem da moralidade, que pode permanecer pura e intacta no meio da 

sociedade, sem que seja preciso que se retire para o deserto...". 

      O indivíduo assume sua condição de Ser encarnado, participa das coisas do mundo e 

partilha suas qualidades com os outros. Sente-se com sua personalidade equilibrada, 

entendendo que o partilhar é a integração nos muitos planos. 

 

 5- Grupo da Hipersensibilidade à 

Influências  e  Opiniões alheias- 

 

     Compõem este grupo as seguintes essências: AGRIMONY, CENTAURY, HOLLY e 

WALNUT. 
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   Agrimony -  “ Para aqueles que disfarçam seus tormentos sob a forma de bom humor, 

dissimulados, que necessitam de estímulos variados, tais como festas, bebidas, tóxicos, etc., 

para que consigam esquecer seu verdadeiro estado”. Ótimo para ansiedade.     

   Personalidade muito sociável e que evita ficar só, para que não tenha chance de pensar 

profundamente em si mesmo e assim contatar seus dramas interiores. 

   São pessoas angustiadas, ansiosas, aflitas, que apesar destes sentimentos estão sempre 

com um sorriso no rosto.  Também usado para compulsão alimentar. 

   Porém à noite, quando se encontram a sós, seus tormentos reprimidos voltam a lhes 

perseguir.         Criam máscaras de proteção, está sempre sorrindo e se esforçando para ser 

simpático e agradável, escondendo-se, gerando estagnações na energia da evolução,  se 

distancia cada vez mais do seu Eu verdadeiro e sua alma fica cada vez mais enfraquecida, 

difícil assim para o eu inferior receber a luz do Eu Superior.   

   O tipo Agrimony, dissimula aquilo que realmente sente, ao manter na superfície uma 

aparência de que está tudo bem. 

   Cfe. Dr. Bach, “ o palhaço triste que disfarça seus problemas debaixo de uma máscara de 

prazer e felicidade.”  

   Esta essência nos faz enxergar a nossa verdadeira face, tomar contato com a realidade 

interior, digeri-la, assimilá-la e aprender a usar o potencial não só em superficialidades, mas 

também nas nossas profundidades, para a expansão do verdadeiro Eu, curando a separação 

entre o coração e a mente.  

   Permitindo que o controle mental evolua para uma aceitação espiritual daquilo que “é”.     

Lembrando-nos que nas polaridades da vida, o equilíbrio é o porto seguro.  

 

   Centaury-  “ Para aqueles que não impõem limites e se deixam explorar pelos outros.” 

   Ansiosos por ajudar aos outros, são dóceis, silenciosos, meigos,obedientes, de boa índole, 

almas gentis que gostam de ajudar.     

   São personalidades que evitam dizer “não”, são prestativas, obedientes, de boa índole e 

boa vontade, que na ânsia de agradar esquecem-se de suas próprias necessidades. Evitam 
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disputas e se moldam ao que supõe seja o esperado delas.  Abandonam seu próprio 

caminho na vida, e com isto perdem grande parte da alegria e da experiência que poderiam 

adquirir nesta vida. Como acumulam muitas responsabilidades é comum reclamarem de 

cansaço. Normalmente possuem baixa vitalidade. Em alguns casos, pouco inseguros. 

   Muitas vezes tornam-se capachos de pessoas inescrupulosas que se aproveitam de suas 

fragilidades.  

   Esta essência ajuda-nos a sair da dependência e reassumirmos o controle de nossas vidas.      

Aprendendo a dizer sim e a dizer não, e, com isso ter força interior para decidir o que é o 

melhor para a realização da vida, que para os planos superiores apenas estamos no 

caminho quando cumprimos com nossos propósitos. 

   “Tornar-se um elemento positivo em vez de um agente passivo”     Dr. Bach 

 

   Holly –  “Para quem tem raiva da vida, é a flor do amor.” 

   Personalidades revoltadas, ciumentas, vingativas, que se sentem injustiçadas, têm ódio, 

desdenham as demais, sentimentos muito negativos em relação às outras pessoas, 

desconfiança, inveja.  

   Rudes, ariscas que através de palavras cruéis destila a energia de um veneno, que atua 

como verdadeiras ferroadas, deixando o seu interlocutor atordoado e envenenado.  Estão 

sempre criticando a tudo e a todos, é provocadora.  Pessoas de difícil convívio, que tem 

profunda dificuldade de viver em harmonia, alimentam desavenças com os outros. 

   Essa essência nos dá apoio para alcançar as profundezas do nosso eu sombrio, ajuda-nos a 

perceber que existe uma unidade básica no universo e que o amor é a fonte de coesão de 

tudo.  Desperta os sentimentos benevolentes, primeiramente consigo mesmo.     Abrindo-

nos para recebermos o amor incondicional do nosso Eu Superior.  

   Humildade perante os outros no se expressarem e darem sua contribuição, percepção 

consciente, gratidão e apreciação por outras opiniões. Compaixão, liberação da vibração de 

amor que é inerente à pessoa. 

   Aumenta nossa habilidade em interagir com os demais, a partir de uma identificação com 

o nosso verdadeiro Eu espiritual.  
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   Walnut-  “ Este floral proporciona constância contra influências externas.” 

   Para aquelas personalidades que sabem seu caminho, estão realizando, porém ao menor 

sinal de contrariedade de outros, sucumbem.  

   Para fases de transições na vida, seja mudança de domicílio, Estado, iniciação fase escolar, 

troca de escola, pessoas que desejam largar vícios, fase de separação.  Nesta fase um 

vínculo profundo com o passado ou o se deixar influenciar por idéias alheias podem desviá-

lo do caminho próprio. 

   O floral Walnut, por proteger contra as influências externas, também é útil nos casos de 

paranormalidade, nos sentimos sugestionado por energias que não sejam nossas.  Aqueles 

que acreditam estarem sendo vítimas de “mau-olhado”, pragas e invejas também podem 

utilizar desta essência.  

   Ajuda-nos a seguirmos nosso próprio destino, com determinação e fé. Trazendo-nos a 

segurança para galgarmos as etapas que se apresentam. 

 

   6- Grupo  do Desalento  ou  Desespero –  

 

Compõem este grupo as seguintes essências: CRAB APPLE, ELM, LARCH, OAK, PINE, STAR 

OF BETHLEHEM, SWEET CHESTNUT e WILLOW. 

 

Crab Apple-  “Para aqueles que sentem como se estivesse algo não muito limpo em si 

mesmo”                     Dr. Bach 

   São personalidades que em determinada fase de suas vidas se vêem obcecadas por 

limpeza, ordem e perfeição. Tudo tem que estar perfeito para que elas se sintam puras e 

seguras.  Evitam serem tocados e de tocarem, desenvolvem repulsa ao sexo.   Seu corpo é 

fonte de aversão e vergonha, consideram seu corpo, pensamentos e sentimentos impuros. 

   Comumente este quadro se instala na adolescência, fase das modificações hormonais. 
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Ideias fixas em relação ao corpo, auto-imagem distorcida.  São muito inseguras em relação 

à sua aparência, se moldam por padrões externos, seja a roupa da moda, corte de cabelo 

etc...   Imenso sentimento de rejeição. 

    Baixa auto-estima, especialmente em relação ao corpo físico, desgosto consigo, 

personalidade embutida, contida, vestuário sem cor e sem vida, hipocondríacos e 

facilmente entediados. 

   A maçã é tradicionalmente usada como um poderoso depurativo, além de digestivo, daí a 

essência floral de suas flores (Crab apple) ser considerada o "depurador" do sistema Bach, 

ou seja, um depurativo para o físico e o psíquico que ajuda a "digerir" as próprias 

impurezas.              Ajuda-nos a aceitarmos nosso corpo fisco, lembrando-nos que ele é o 

meio da alma se expressar neste plano.  

   Celebra-nos a beleza esquecida, alegria suavidade e sensibilidade no tocar, abertura para 

novas experiências, expressão de sentimentos, confiança, alegria na atividade física, 

mudança de percepção, questionamento saudável das crenças impostas. Prazer sexual, 

abertura e suavidade.  

   Ajudam-nos a perceber que a obra de Deus é pura e perfeita. 

    

   Elm-  “ São normalmente fortes e úteis, bastante responsáveis, até mesmo 

desempenhando papéis de interesse coletivo, mas que estão passando por uma fase de 

desânimo e crêem ter assumido uma tarefa além de suas forças.”  

   São personalidades fortes, altruístas, seguras e confiantes que apenas por alguns 

momentos se sobrecarregam pelas responsabilidades por se achar invulnerável, poderoso, 

podendo dar, mas não necessitando receber, sentem-se temporariamente sem forças e 

esgotados. Exageram na sua obra, ignorando a natural necessidade de repor suas energias, 

ficando sem fôlego. Nos estados depressivos resultantes do excesso de trabalho ou de 

grandes exigências mentais, sentem-se incapazes, inseguros e sem força para realizar as 

tarefas cotidianas, esta situação psíquica momentânea pode provocar insônia, dores, 

nervosismo, vontade de chorar. 

   O floral Elm auxilia a quem o toma a lidar melhor com as responsabilidades excessivas. 

Aprender a ter limites em suas atividades e nas responsabilidades que assumem.  Aprender 
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a buscar apoio nas tarefas, “delegar poderes.” Somos parte de um Todo.  

 Esta essência melhora o acesso ao Eu Superior para resolvermos problemas, assimilação e 

integração de novas ideias, calma, clareza, responsabilidade com relação à nossa própria 

saúde.    Ajuda a soltar a tensão e as couraças protetoras em relação a dar e receber,amplia 

a flexibilidade da mente e do corpo para permitir que a vibração de amor possa fluir. 

 

      Larch-  “São aqueles que esperam falhar.”   

   Sentem-se descartáveis, caídos, nutrem sentimentos de inferioridade e incapacidade, 

acabam perdendo oportunidades por se acharem menos aptos. Na verdade, o tipo Larch, 

em seu íntimo, é até mais capaz do que muitos, mas não consegue se perceber assim. São 

pessoas que se apegaram a experiências negativas do passado.  São bons no que fazem mas 

não transpõem limites pela falta de confiança em si.  

   Presas ao pólo negativo do passado não conseguem enfrentar verdadeiramente os 

desafios da vida,  

   Esta essência ajuda a quem dela dispor, a permanecermos em fina sintonia a respeito de 

como devemos nos mover através do nosso processo, de forma a não criarmos mais 

dificuldades ou dor. 

   Harmoniza a vontade pessoal com a vontade divina, ajuda a ativar a vontade pessoal em 

sua forma mais elevada, fortalece nossa habilidade em agir em alinhamento com o 

propósito Divino,  a romper com suas crenças negativas que tanto limitam sua vida.  

Permite que elas enfrentem a vida, aprendam e amadureçam na vitória de sua conquista. 

   

   Oak-   “Lutarei até o final”     Dr. bach 

 É ideal para aquele lutador que não se dá conta de estar indo além do limite saudável para 

as suas forças ( se encaminhando para um estado Elm), possuem uma grande resistência, 

força de vontade, coragem, senso de dever e estão sempre dispostas a ajudar à todos. 

Muitas vezes somente uma doença grave é capaz de fazê-las parar e refletir sobre sua 

situação.  
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   Quando chegam ao limite de suas forças procuram não demonstrar fraqueza 

externamente, assim não reclamam, não desistem e nem pedem por ajuda.  

   Passam um ar de frieza, não deixando transparecer nem a tristeza nem a alegria.  Nos 

momentos em que deveriam explodir de emoção não o fazem, pois são recatadas e 

orgulhosas.   Ocultam a dor, a tortura e a ansiedade internas através da polidez e da 

distância que mantêm dos outros. 

   A essência desenvolve o conceito de que a realização deve estar intimamente ligada aos 

interesses supremos do Eu Superior.  Ajuda a estabelecer um canal de abertura por onde a 

liberação dos vínculos anteriores possa ocorrer suavemente.  

 

   Pine-  “ Para aquelas personalidades que trabalham duro e sofrem com os erros que 

atribuem a si mesmo, até os erros das outras pessoas.”   

    Para sentimento de culpa, autocondenação, pessoas que se culpam por tudo, que trazem 

nos ombros a culpa do mundo, remorso, incapazes de se perdoar, pessoas que se 

responsabilizam pelos outros.  Eles acreditam sempre há algo que poderiam ter feito que 

mudaria o destino das coisas.  

    Esses sentimentos muitas vezes advêm da infância, quando a pessoa aprendeu 

interiorizar a culpa pela disfunção do sistema familiar, ou por formação religiosa que 

enfatiza o pecado e o erro.  

    Esta essência ajuda a quem dela se beneficia a reconhecer que suas responsabilidades 

frente ao próximo terminam na liberdade que o outro tem de agir segundo seus próprios 

desígnios, que somos encarregados somente da nossa missão e de nossos atos. 

    Aprendendo a não se curvarem facilmente às críticas e autocríticas, trazendo-lhes força e 

permitindo que renasçam. Traz as percepções subjacentes às raízes dos conflitos, 

desvendando a intricada trama familiar que também cooperou para engendrar o 

sofrimento pessoal.   Ajuda estas pessoas a se perdoarem e se amarem.  
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     Star Of Bethlehen – “ choque ou perda.” 

   Essência floral para os que perderam a fé e a esperança por terem vivenciado situações de 

grande sofrimento. Perderam o rumo em suas vidas,  que necessitam de conforto após 

algum infortúnio. Para choques e traumas. E devido este grande sofrimento encontram-se 

hoje no caminho contrário ao seu propósito mais profundo, daí o conflito.  

   Aos que levaram “rasteira” na vida, que sofreram forte abalo por calúnia causada pela 

inveja, foram abalados em sua estrutura, estado provocado por outros.  Essência floral útil 

aos que sofreram revezes como por exemplo, perda do emprego devido perseguição, 

perdas irreparáveis por traição, aos que foram traídos.  

   Que perderam entes queridos e carregam sentimento de saudade por viagem ou morte.  

   Esta essência nos traz a energia da compreensão de que não existe a separação e a morte, 

e o entendimento de que estamos todos unidos eternamente pelo laço fraterno universal, 

traz a compreensão de que somos todos parte da mesma energia Una, frutos da mesma 

Fonte Celestial, almas itinerantes nesse cosmos, passando por provas, em busca da 

perfeição. 

   Curando choques e profundos traumas emocionais; nos ajuda a soltar a impregnação 

energética das experiências traumáticas dolorosas para que o rejuvenescimento possa se 

iniciar.     Neutraliza os efeitos de qualquer choque ou traumas causados por acidente. 

Conforta as dores e as perdas. 

 

   Sweet Chestnut-  “Para angústia, tristeza profunda, aperto no peito, pessoas que 

acham a angústia insuportável  É "A noite escura da alma.”” 

   É indicado aos que estão sob angústia extrema, estando no limite de suas resistências. 

Depressão, tristeza. Não enxerga uma saída para sua situação desesperadora, sente sozinho 

e isolado de todos, no limite de sua resistência. 

  Dr. Bach descrevia este sofrimento como “se a própria alma da pessoa estivesse sendo 

destruída.”     

   Esta essência floral traz a visão ampla do que ocorre.  Esta grande expansão de 

consciência, que chega nos traz os sentimentos de coragem,  proteção, tranquilidade,  auto 
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confiança e  controle sobre nosso futuro pessoal.  Traz a consciência da Unidade. Fé e 

coragem. 

 

   Willow-  “amargas, invejosas e rancorosas.”  

   São personalidades que se sentem vítimas do destino, avaliam a vida pelo que ela lhe 

proporciona.  São obstinadas, racionais, materialistas, financistas, competitivas, 

individualistas, aparentemente fortes e corajosas.  

   Colocam a culpa nos outros pelos próprios infortúnios, para os egocêntricos com pena de 

si mesmos.   Jamais sofrem ou fracassam por sua própria culpa.  

   Elas guardam os maus sentimentos dentro de si e depois de remoê-los bastante, ficam 

cheias de raiva, mágoa e rancor.  Têm dificuldades de viver comunitariamente, não sabem 

compartilhar recursos e tendem a trapacear o “dividir o pão”.  

  Tendência à furtos, inabilidade de aceitação de derrotas e traços de deslealdade nas 

competições.   Útil nos ambientes familiares onde prevalece a discórdia, os 

desentendimentos, as rusgas, os conflitos de convivência, a desarmonia entre os papéis 

individuais, a desconfiança mútua, o ciúme doentio, as rivalidades e quaisquer formas 

separatistas.  

  “ Eles preferem resmungar e são propensas ao ressentimento e auto comiseração.” Dr. 

Bach 

E é justamente essa alegria de viver, de regenerar-se por mais podado e ferido que se esteja 

que o floral WilIow pretende resgatar em quem o toma, ajuda a despertar a generosidade, 

a empatia e a solidariedade.  Propicia a aquisição de qualidades morais elevadas, 

impulsionando a novos patamares de crescimento no amor. 
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   7- Grupo Da Preocupação Excessiva. 

 

   Compõem este grupo as seguintes essências: BEECH, CHICORY, ROCK WATER, VERVAIN e 

VINE. 

 

   Beech- “ Intolerantes com as falhas dos outros.” 

   Ideal para pessoas arrogantes e excessivamente críticas, que aniquilam os mais frágeis 

com suas reações intolerantes, julgam e condenam os que estão à sua volta. 

   Pessoas que muitas vezes pertencem a grupos minoritários ou reprimidos com forte 

sentimento de rejeição social ou de exclusão familiar, desenvolvem essa personalidade.  

   Por terem experimentado a contradição são incapazes de enfrentar críticas, escárnio, ou 

desaprovação. 

   Este floral traz o entendimento de em vez de criticar os que estão sob si; a inspirá-los e 

protegê-los com a sua força. Solta os juízos do valor limitado. 

   A crítica é transformada em conhecimento e, finalmente, o indivíduo experimenta 

sensibilidade, amor genuíno e tolerância para com aqueles que são diferentes de si mesmo. 

Refina as atitudes perante os semelhantes, com os quais há algum laço de sentimento.  

   “ A capacidade de ver a bondade que cresce dentro de cada um de nós.”      Dr. Bach 

 

   Chicory –  “ Está sempre estendendo a mão, mas só se lhe pedirem...”     

    São egoístas, possessivos, querem agradar pelo reconhecimento. Tipo super protetor, 

que se sente rejeitado, incompreendido, fica magoado e ofendido quando as pessoas não 

reconhecem o que eles fazem de bom. Cobram constantemente atenção, autopiedade, 

amor interessado.  

   Carência afetiva. Podem chegar a simular doenças com a única função de terem as 
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pessoas à sua volta. 

   “Aqueles cujo amor possessivo e a extrema carência afetiva provocam um bloqueio de 

energia, cuja vitalidade está se esvaindo como consequência da avidez com que esgotam os 

outros.”        

   Ajuda a amar e aconselhar sem exigir em troca amor e atenção, na conexão com as forças 

curativas em seus aspectos mais elevados, ou seja, com os pensamentos de compreensão e 

amor, tão necessários em qualquer processo de cura verdadeira. 

   Colabora para uma nova interpretação da história pessoal, buscando uma nova 

perspectiva do finalismo sagrado da alma. 

  

    Rock Water -  “ Rígido consigo mesmo.”  

   Água da fonte, Água do riacho de Mount Vernon.  “Água mole em pedra dura, tanto bate 

até que fura.”    

    São personalidades que acham que todos devem segui-las, severas, reprimidas, ávidas de 

perfeição, indicado para pessoas com uma autodisciplina muito grande, que procuram 

influenciar os outros pelo próprio exemplo, deixam de governar suas vidas e passam a ser 

governados pelos ideais e teorias que aceitaram como sendo únicas.  

   Acreditam tão profundamente que nem questionam sobre os valores éticos, morais, 

políticos e religiosos aos quais se encontram. 

   O prazer e o lazer são vistos, muitas vezes, como perda de tempo. 

   São aqueles vegetarianos radicais que se impõem enormes restrições alimentares em 

nome de um ideal de saúde, o religiosos demasiado rígido, o pai de família que impõe suas 

“ordens” conservadoras e tradicionalistas.      

   “São mestres duros de si mesmos”     Dr. Bach     

   Esta essência vem ensinando a quem dela usufrui a sempre renovar-se e, a não se ater a 

nenhum padrão rígido e imutável, a ser mais indulgentes consigo mesmo, a retomarem sua 

liberdade interior e a flexibilidade de adaptação ao mundo. Como é o propósito divino do  

Eu superior. 
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   Vervain-  “ O grande desejo de converter.” 

   Para idealistas, dominadores, autoritários, fanáticos, sensíveis a injustiça, defendem os 

fracos e oprimidos. Caracteriza os mártires por alguma situação ou possuem obsessão 

religiosa. Tensos, muito ansiosos e estressados.  São dotados de muita energia e força, 

fazendo uso insistente da palavra para expressar e defender suas idéias. Falam sem deixar 

espaço para o outro argumentar. Têm rigidez mental.  Preocupam-se com o bem estar dos 

outros, mas são extremamente rigorosos.  Para os narcisistas e exibicionistas. 

    São geralmente, pessoas engajadas em causas públicas, ficam profundamente 

entusiasmados com um ideal e realizam enormes esforços para levá-lo adiante.  Fanáticos e 

entusiastas que se desgastam defendendo seu ponto de vista.   Força é o que não lhes falta.  

   Essa essência trabalha a pessoa presa somente nos detalhes, que não consegue ter a visão 

do todo.  Leva a devoção inspiracional à verdade cósmica e à sabedoria, faz o trabalho de 

cura para chegar no amor, ternura, prazer e felicidade.  Lembrando que cada um tem a 

liberdade de suas escolhas, perante a Lei da Unidade.  Ajuda estes indivíduos a agir com 

mais equilíbrio e serenidade.  

 

   Vine-  “Mais que rígidos.” 

   São personalidades dominadoras, ditadoras, cruéis, sádicas, inflexíveis e ambiciosas. Não 

discutem, impõem.     São inflexíveis, rígidos e se consideram sempre os melhores,  para 

atingir seus objetivos não poupam esforços, passam por cima de quem precisar, 

manipulam, tratam mal, são duros e arrogantes com os outros, falta-lhes receptividade na 

comunicação com os outros ou abuso verbal.   Mas quando lhes interessa podem se 

mostrar mais suaves e respeitadores 

    São indivíduos tirânicos que não conseguem ser amorosos ou compreensivos, não 

toleram desafio à sua autoridade. 

  Esta essência tem o propósito de nos trazer o carinho capaz de curar e receptividade, 

especialmente no uso da palavra falada e no diálogo com os outros, aprendem a unir 

humildade com força de vontade e capacidade de realização, ajuda a regular e direcionar a 



 

57 

 

energia do elemento fogo.  A respeitar a liberdade de ação dos outros, entendendo as 

direções do Eu superior de cada indivíduo. 

 

   Rescue –  

   Esta fórmula foi criada pelo Dr. Bach, para quando não há tempo suficiente para se fazer 

uma seleção das essências, devido ao imediatismo da situação.  

   Embora o Rescue Remedy é conhecida por seus resultados milagrosos, quase fisicamente 

perceptíveis, geralmente não é recomendado para longo prazo do cuidado terapêutico 

    

É composto pelas seguintes essências: 

 

• Rock Rose, 

• Impatiens, 

• Cherry Plum, 

• Star of Bethlehem e 

• Clematis.                      

   Também pode ser manipulada em versão CREME, adicionando a essência Crab Apple,     

  ( essência depurativa).  

   Indicada para feridas, inchaços, machucados, queimaduras etc.. 

• Rescue pode seguir como uma das essências de um composto floral.   
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   Florais para Crianças, Ambientes e Animais de 

estimação. 

       Para crianças,  

   Vemos uma grande variedade de questões que os pais enfrentam. Aqui só abrangeremos 

os principais temas, especialmente aqueles relacionados com a vida espiritual das crianças.     

   É importante considerar se há conflito conjugal ou  família desfeita, violência, abuso de 

drogas ou álcool, padrão de repressão e desonestidade emocional, ou expectativas por 

parte dos pais de que a criança satisfaça suas necessidades e carências não preenchidas.  

   Tal qual com os adultos, as crianças também têm seu comportamento fundamentado em 

necessidades e hábitos e muitas vezes, começam a viver longe de sua própria natureza, 

criando assim padrões viciados e atitudes negativas que as levam a somatizar doenças no 

seu corpo físico.      

 Tipos mais característicos que se apresentam em crianças e alguns florais para 

ajudá-las:  

      Crianças manipuladoras ou invasivas-  

   Aquelas capazes de qualquer coisa para conseguir o que querem dos pais, de professores 

e amigos.    Podem até fazer uma doença repentina só para manipular o adulto.  

   Vemos essas crianças reagirem assim desde bebês, com cólicas intermináveis e não 

justificadas, choros doídos sem nenhuma razão física e, mais tarde, podem ter febres altas 

repentinas, para assim conseguirem seus objetivos.  

   Crianças que são às vezes confundidas com crianças inquietas e impacientes, mas na 

verdade o que elas não tem é limite de espaço.  

   Entram no quarto dos irmãos sem serem convidadas e mexem em tudo, brincam com 

coisas dos adultos sem pedir permissão, falam sem parar e sem esperar a sua vez. 

   Essências: 

   *Vine - Muito manipuladores, fazem doenças.  
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   *Beech - Sem nenhuma tolerância. 

   *Chicory - Manipulação dengosa e chorona. 

   *Holly – Para os que se revoltam quando não conseguem manipular. 

    

      Crianças tristes, apáticas, servis demais ou negativas  

   *Wild Rose – Apáticas, tudo está bom para elas.  

   *Sweet Chestnut – Tristeza profunda e sem motivo aparente. 

   *Centaury – Não são capazes de dizer não.  

   *Willow – Reagem de forma negativa, não acreditam que nada vai dar certo.  

   * Water Violet – Não são tristes, mas não se envolvem com o mundo.  

   *Pine – Se submetem a tudo por se sentirem culpadas por algo.  

 

      Crianças que parecem não viver neste mundo, desatentas e desanimadas:    

   *Cerato – Não ouvem, nem que se fale mil vezes. 

   *Clematis – Vivem no mundo da lua.  

   *Honeysuckle – Se apegam a fatos ou lugares passados.  

   *Hornbean – Não têm ânimo para nada, preguiçosas. 

   *Chestnut Bud – Repete os mesmos erros, não conseguem aprender.       

   

      Crianças excessivamente responsáveis:  

   *Elm – Se deprimem quando não se acham mais capazes de continuar a tarefa.  

   *Oak – Vão além dos seus limites para cumprir suas tarefas.         
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      Crianças que se recusam a crescer:  

   *Holly – Se revoltam por terem que mudar de fase na vida. 

   *Chestnut Bud – Preferem continuar errando a ter que aprender o novo.  

   *Walnut – Não conseguem se adaptar às novas fases e mudanças da vida. 

   *Olive – Se sentem cansadas por qualquer mudança física ou externa. 

         

 Crianças inseguras, medrosas, preocupadas, influenciáveis:     

   *Larch – Falta de confiança em si mesma. 

   *Agrimony – Não entram em contato com si mesmo e suas possíveis decepções.  

   *Centaury – Se influenciam pelos mais fortes de personalidade.  

   *Red Chestnut – Se preocupam demais por qualquer situação fora da rotina.  

   *Mimulus – Sentem medos conhecidos.   

   *Aspen – Sentem medos sem definição.  

   *Rock Rose – Entram literalmente em pânico em situações novas ou difíceis.   

 

    Principais comportamentos emocionais por idade relacionados ao medo:  

    2-4 anos: Medo do escuro, os perigos, os seres imaginários (fantasmas e bruxas) e 

separação dos pais. 

    5-6 anos: Continuar o medo do escuro e você vê o medo da morte, que projeta a figura 

da mãe. 

    7-9 anos: Medo do ridículo e danos físicos.  

   10 a 12 anos: Medo de processo escolar, acidentes, doenças e conflitos familiares.  
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   De 13 a 16 anos: O medo da perda da auto-estima e fracasso nas relações sociais.        

         Uma essência para o medo quotidiano das crianças é Mimulus.           

       Crianças inquietas: 

   * Impatiens – São sem parada, não ficam mais que cinco minutos brincando de algo.   

   *Wild Oat – Se sentem insatisfeitas com tudo que começam a fazer.  

   *Cherry Plum – Sente um grande conflito interno e se irritam com tudo que fazem.    

   *Star of Bethlehem – Acalma choques que podem levar a um estado de extrema agitação.  

 

   Alguns Florais não foram citados para as crianças por serem para quadros de pessoas com 

mais experiências na vida.  

   Mas, para toda regra há sempre exceções, o que não descarta totalmente o uso para 

crianças.  

   São eles:  

   *Gorse – Falta de esperança.  

   *Gentian – Falta de fé.  

   *Mustard – Profunda depressão.  

   *Scleranthus – Falta de eixo, desequilíbrio.  

   *Crab Apple – Mania de ordem, desorganização interna.  

   *Rock Water – Rigidez de mente.      
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     Ambientes e animais de estimação.    

   Uma boa e simples maneira de harmonizar a casa é através da aspersão de essências 

florais, indicadas para cada situação. 

   Em ambiente doméstico pode ser usado em forma de spray ou aromatizador. 

   *Gentian – Para trazer ânimo e novo incentivo, possibilita um ambiente seguro para que 

ultrapassem os obstáculos diários.    

   *Gorse – Ideal para ambientes onde residem ou permanecem pessoas enfermas, trabalha 

tanto quem tem a enfermidade quanto quem cuida dessas pessoas. Promove a limpeza e a 

tranquilidade, eliminando cansaço e tristeza.   

   *Clematis – Para ambientes desanimados e cansativos. Trabalha a sonolência e a 

indolência, pessoas ociosas e desanimadas. Promove o despertar, a alegria e a consciência.    

  *Olive – Para a exaustão, locais repletos de pessoas cansadas, esgotadas física, mental e 

emocionalmente. Traz o relaxamento e a paz para que tenham força de continuarem seu 

dia-a-dia.    

   *Elm – Ideal para locais ou estabelecimentos solidários, que lidam com grande número de 

pessoas carentes e tendem a carregar ambiente de tristeza ou carência excessiva. 

Possibilita força e encorajamento.     

   *Crab Apple – Floral de Limpeza. Ideal para purificação geral de pessoas e ambientes. 

 

    Para Animais de Estimação- 

   Pode ser colocado direto na língua ou na água do animalzinho. 

   Nossos queridos animaizinhos às vezes nos surpreendem com alguns comportamentos 

menos habituais. Sempre é interessante avaliarmos o que  está se passando conosco, pois 

eles refletem muito do nosso emocional.  

   O ideal é que também estejamos sendo amparados pelas gotinhas do Dr. Bach.    
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  * Vervain-  Para cães de energia muito alta que parece nunca parar.  

  *Impatiens-  Pode ser útil no tratamento de cães que tremem ou agitam-se nervosamente.   

   *Crab Apple-  Para problemas de pele, coceiras ou excessiva mastigação.   

   *Red Chestnut-  Para o animal que é muito protetor do seu dono e se torna ansioso por 

seu bem estar.    

     *Chicory-  Para que o animal pegajoso que muda de comportamento, destruindo sua 

casinha ou brinquedos para chamar a atenção de seu dono.    

      *Heather - Para animais relutantes em obedecer aos seus proprietários ou tratadores. 

      * Walnut-  Para a mudança de qualquer espécie.    

     * Honeysuckle – Para animaizinhos que é perturbado pela situação de estar separado de 

sua casa ou de seu dono.    

    *Holly-  Para aqueles cujos animais estão tendo problemas para conviver com os outros.   

     *Beech - Para incutir tolerância e flexibilidade a novas situações. 

    

    *Chestnut Bud-  Ajuda quebrar maus hábitos e incutir novos padrões de comportamento. 

  

     Fórmulas  Específicas. 

     “Fórmulas para exames”:    

      * Clematis, 

      * Elm, 

      * Gentian, 

      * Larch  e 

      * White Chestnut. 
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   Dá segurança e coragem aos que têm que falar em público, fazer provas, vestibulares, 

andar de avião etc.. 

   Para insegurança, ansiedade, angústia, temor ao fracasso.  

   Em geral toma-se 3 dias antes. 

   “Fórmula de aprendizagem:” 

    * Rescue, 

   * Crab Apple  e  

   * Chestnut Bud. 

   Para Autismo, Síndrome de Down e transtornos de aprendizado.  

 

   “Fórmula de amplificação da consciência” 

     * Crab Apple, 

     * Walnut  e 

     * Chestnut Bud. 

   Para ampliar horizontes, clarear, sair de crises existenciais.  

 

   “Fórmulas para Plantas:” 

  *Rescue, 

   *Hornbean, 

   *Olive  e 

   *Vine.    

   Em caso de mudança de lugar ou vaso, acrescentar * Walnut. 

   Diluir em 1 Lt. d’água a composição floral ( feita em 30 mls) e borrifar nas plantas.  
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       Flores para as questões alimentares: 

      *Agrimony-  Ajuda se você estiver usando comida para evitar sentimentos reais. 

 

      *Cherry Plum - Sentimento como se você não estiver no controle.     

                As essências florais podem ser diluídas em sucos e comida fria.   

    

  Essências  correlacionadas  aos  Centros 

Energéticos – Chakras. 

 

   A palavra chakra é de origem sânscrita, e significa roda.  Os chakras podem ser entendidos    

como rodas de energia que giram em alta velocidade. 

      Considera-se um desequilíbrio energético quando um os mais centros energéticos estão 

acelerados ou desacelerados. 

   Quando o corpo astral apresenta uma perturbação em seu campo, relacionada com 

problemas emocionais ou espirituais, esse problema é traduzido na forma de uma alteração 

no fluxo de energia sutil através de um determinado centro energético, se estabelece o 

desequilíbrio, principalmente quando estes chakras não conseguem autocorrigir-se, 

selecionando as energias que integram o sistema, causando sérias avarias no estado de 

consciência, e, especialmente, no que diz respeito à natureza emocional das pessoas.    

   Se o desequilíbrio ocorre principalmente pelas questões emocionais, nada mais eficaz do 

que o uso de essências vibracionais atuantes diretamente nas emoções, no comportamento 

e na personalidade.     
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 Os Sete Centros Energéticos ( Chakras) principais: 

 

1- Chakra Básico, 

      2- Chakra Umbilical,  

      3- Chakra Plexo solar ou Esplênico. 

      4- Chakra Cardíaco,  

      5- Chakra Laríngeo,  

      6- Chakra Frontal e   

      7- Chakra Coronário. 

     1-  Chakra Básico-                                                                                   

   Relacionado com as questões de sobrevivência, de segurança pessoal e autopreservação.    

Localiza-se no final da coluna, entre o cóccix e o períneo.      

   Em equilíbrio a pessoa sente-se aterrada, estável, segura e conectada a seu corpo físico. 

      Glândula: Gônadas / Ovários. Cor: Vermelho-   Controla os órgãos sexuais, bexiga e 

pernas.         

     Essências:   

   Wild Oat –  Crab Apple –  Centaury –  Beech –  Hornbean –  Mimulus – Gentian –    Willow 

–  Chestnut Bud –  Rock Water. 
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    2-  Chakra Umbilical –                                                                 

   Refere-se a sexualidade, a sensualidade, a busca do prazer.  

    É responsável pela expressão e libertação das emoções decorrentes de choques e 

traumas, como também raiva e agressividade, em desequilíbrio afeta a vitalidade geral da 

pessoa.  Confusão, Ciúme, Impotência, problemas da bexiga e problemas Sexuais.  

   Localiza-se entre o umbigo e o osso púbico. 

   

Em equilíbrio seus sentimentos fluem livremente e se expressam sem perceber. Glândula 

Endócrina:  Supra-renais.        Cor: Laranja 

       Essências Florais:  

 Agrimony –  Aspen –  Water Violet –  Wild Rose –  Cherry Plum –  Gorse –    Star of 

Bethlehem –  Chicory.   

 3-Chackra Plexo Solar ou Esplênico -                                     

 

  Refere-se à identidade pessoal, autoconfiança, auto-estima, auto-imagem.  

 É nele que encontram os padrões mentais, como a pessoa vê a si mesma, ao mundo e as 

outras pessoas.  Rege a capacidade de digestão e assimilação. Encontra-se na região do 

abdômen,  entre o final do esterno e o umbigo 

 Com bloqueio: timidez, egoísmo, narcisismo, egocentrismo, vários tipos de medos, que 
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geram propensão para a raiva e violência, dificuldade de expressar a autoconfiança e 

criatividade, carência e auto-estima, má digestão. ‖ Glândula Endócrina:  Pâncreas.          

Cor: Amarelo 

         Essências:  

  Holly –  Honeysuckle –  Vine –  Sweet Chestnut –  Vervain –  Mustard –     Rock Rose –  

Impatiens –  Heather –  Elm. 

 

  4- Chakra Cardíaco-                                                      

       Capacidade de sentir, de expressar, dar e receber amor.  

Em equilíbrio está relacionado com a auto-estima e auto-aceitação.  A capacidade de unir e 

doar-se ao outro. Centro energético ligado ao perdão.  Este chakra  em desequilíbrio, 

desequilibra todos os demais. 

Quando enfraquecido indica a necessidade de se libertar do egoísmo e de cultivar maior 

dedicação ao próximo.    Glândula Endócrina:  Timo      Cor: Verde                                                                                          

Essências:  

Pine –  Olive –  White Chestnut –  Red Chestnut –  Walnut –  Clematis –   Cerato – 

Scleranthus –  Larch –  Rescue Remedy. 
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5- Chakra Laríngeo-                                                                     

 

    Relacionado à comunicação, capacidade de expressar os pensamentos e sentimentos. 

Rege a auto-expressão da individualidade. Expressamos o que somos, sentimos, pensamos 

e assumimos a responsabilidade por isso. 

        Localiza-se no centro da garganta 

Glândula Endócrina:  Tireóide e Paratireóide.      Cor:  Azul Claro 

 

Essências:  Rescue -  Heather -  Agrimony e Water Violet – Larch e Cerato –  Centaury. 

     6- Chakra Frontal -                                                             

   Relacionado à habilidade intuitiva, com as percepções extra-sensoriais, as capacidades 

psíquicas de:  intuição, visualização, clarividência e telepatia.  Favorece a introspecção. Rege 

a visão transcendental do mundo, conceitos intelectuais e filosóficos. Lucidez mental. 

Localiza-se na região do centro da testa. 

   Glândula Endócrina:  Pituitária.      Cor:  Azul Púrpura (alimenta a parte inferior do cérebro, 

olho esquerdo, ouvido, nariz e o sistema parassimpático).     

   Essências:       Cerato e Chestnut Bud.                                                                                                                                          
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7-Chackra Coronário -                                                                 

 

Está relacionado a uma profunda busca interior, filosófica, religiosa ou espiritual. O 

propósito da vida e a identidade espiritual. Está conectado com o Divino. Integra o ser em 

todos os aspectos. 

Estimula o desenvolvimento de uma identidade espiritual e uma consciência cósmica e 

universal. 

   O sentido de unicidade, de Totalidade.  

Em distúrbio energético: Fora de sintonia com a espiritualidade, provocando depressão por 

não encontrar significado na vida. 

Glândula Endócrina:  Pineal        Cor:  Violeta e Branco. 

   Essências:   

Gentian, Heather e Impatiens. 
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   Relacionando  as  Essências  às  características  de  cada  signo  do  

zodíaco. 

 

      

 

 

   Astrologia é o estudo da influência dos astros na vida humana. 

   Desde antigas épocas, os seres humanos procuravam nos céus as respostas para os 

acontecimentos na Terra. 

   O Zodíaco exprime significados esotéricos, mágicos, religiosos e cármicos, cada signo do 

zodíaco se caracteriza por alguns atributos principais.  

 

   Uma vez que cada tipo de signo apresenta uma característica principal, que pode ser 

superada à medida que evoluímos. 

  

  Veremos aqui os doze signos e suas qualidades: 
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• Áries ----------------------------Impaciência------------------------Impatiens.            

 

• Touro----------------------------Desânimo--------------------------Gentian.              

 

• Gêmeos-------------------------Falta de confiança em si--------Cerato. 

 

• Câncer---------------------------Indiferença-------------------------Clematis. 

 

• Leão------------------------------Excesso de entusiasmo----------Vervain. 

 

• Virgem---------------------------Fraqueza----------------------------Centaury. 

 

• Libra------------------------------Indecisão----------------------------Scleranthus. 

 

• Escorpião------------------------Excesso de preocupação--------Chicory. 

 

• Sagitário--------------------------Tortura Mental--------------------Agrimony. 

 

• Capricórnio-----------------------Medo--------------------------------Mimulus. 

 

• Aquário---------------------------Orgulho-------------------------------Water Violet. 

 

• Peixes------------------------------Terror--------------------------------Rock Rose 
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Uma tabela para pesquisa rápida: 

 

Emoções Presentes Palavras-chaves Essências 

MEDO Pânico ROCK ROSE 

De coisas, de situações concretas MIMULUS 

De perder o controle CHERRY PLUM 

Inexplicável ASPEN 

Temem pelos outros RED CHESNUT 

INCERTEZA Falta de autoconfiança CERATO 

Indecisão entre duas coisas SCHLERANTUS 

Desânimo, tristeza por fato acontecido GENTIAN 

Sem esperança, desistência GORSE 

Cansaço com a rotina HORNBEAN 

Indecisão geral WILD OAT 

DESCONEXÃO AO PRESENTE Distração CLEMATIS 

Nostalgia HONEYSUCKLE 

Apatia WILD ROSE 

Esgotamento físico e mental OLIVE 

Pensamentos Obsessivos WHITE CHESTNUT 

Tristeza cíclica de origem incerta MUSTARD 

Dificuldade de aprendizado CHESTNUT BUD 

SOLIDÃO Reservados, isolados WATER VIOLET 

Ansiedade, impaciência IMPATIENS 

Não suportam a solidão, carentes HEATHER 

INFLUÊNCIAS EXTERNAS Fuga dos Problemas AGRIMONY 

Submissão CENTAURY 

Protege das influências WALNUT 

Inveja, Ciúme, Suspeita, Raiva HOLLY 

ABATIMENTO Baixa-estima LARCH 

Culpa PINE 

Excesso de Responsabilidade ELM 

Angústia Extrema SWEET CHESTNUT 

Traumas, choques STAR OF BETHLEHEM 

Ressentimento, mágoa WILLOW 

Excedem os limites da resistência OAK 

Sensação de impureza CRAB APPLE 

(PRE) OCUPAÇÃO COM OS OUTROS Possessividade, chantagem emocional CHICORY 

Fanatismo, idealismo excessivo VERVAIN 

Autoritarismo VINE 

Intolerância, crítica excessiva BEECH 

Auto-repressão ROCK WATER 
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   O Dr. Bach descreveu algumas essências com uma história, cada personagem 

representando uma essência diferente e ilustrando o lado positivo da natureza, bem como 

a perspectiva negativa da característica. 

   

            "A História dos Viajantes" :   

 

   "Era uma vez - é sempre era uma vez - dezesseis viajantes que saíram para uma excursão 

através de uma floresta.  A princípio, todos iam bem: porém depois de ter caminhado 

durante algum tempo, um dos integrantes do grupo, de nome AGRIMONY, começou a se 

preocupar quanto a estarem eles no caminho certo ou não.  

 

   Depois, já de tarde, tendo mergulhado ainda mais na escuridão, MIMULUS começou  a ter 

medo de que tivessem perdido a trilha.  

   Quando o sol se pôs e as sombras aumentaram e os ruídos noturnos da floresta 

começavam a fazer-se ouvir, ROCK ROSE ficou apavorado e em estado de pânico.       No 

meio da noite, quando tudo eram trevas, GORSE perdeu toda esperança e disse :  

- "Não seguirei além daqui; continuem vocês, ficarei aqui de modo como estou, até que a 

morte alivie meus sofrimentos".  

   OAK, por outro lado, embora sentindo que todos estavam perdidos e que nunca veriam 

novamente a luz do sol, disse:   

- "Continuarei lutando até o fim", e o fez, de modo corajoso. 

   SCLERANTHUS tinha alguma esperança, mas às vezes sofria de incerteza e de indecisão,   

esperando primeiro seguir por uma trilha e quase ao mesmo tempo, outra. 

    CLEMATIS continuava a caminhar com dificuldade, quieta e pacientemente, mas – OH!- 

bem pouco preocupada no que diz respeito a dar ou não ali o último suspiro ou sair     da 

floresta.       
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    GENTIAN, algumas vezes animava bastante o grupo , porém outras vezes caía em estado 

de desânimo e depressão. Outros excursionistas nunca tinham medo, a não ser de que seus 

companheiros desistissem da excursão e, a seu modo, queriam muito ajudá-los.  

 

   HEATHER tinha muita certeza de conhecer o caminho, e queria que todos os 

companheiros e seguissem.  CHICORY não se preocupava com o fim da excursão, porém 

demonstrava muita preocupação no que diz respeito a estarem ou não seus companheiros 

com dor nos pés, cansados ou com suprimentos suficientes para se alimentar.  

   CERATO não tinha confiança em suas opiniões, e queria tentar todos os caminhos para se 

certificar de que o grupo não estava errado, e o pequeno e dócil, CENTAURY queria tanto 

tornar mais leve o fardo dos outros que estava pronto para carregar os apetrechos de 

todos.  

   Infelizmente, para o pequeno CENTAURY, ele carregava o fardo dos mais aptos a fazê-lo, 

pois eles eram considerados os mais fortes.   

 

   ROCK WATER, todo ansioso para ajudar, desapontava um pouco o grupo porque criticava 

o que eles estavam fazendo de errado e, no entanto, ROCK WATER sabia o caminho. 

VERVAIN também devia conhecer suficientemente o caminho, mas, embora estivesse um 

pouco confuso, fazia um discurso detalhado sobre qual seria a única trilha que os levaria 

para fora da floresta.    IMPATIENS, outrossim, conhecia bem o caminho da casa, tão bem 

que estava impaciente com os que eram menos rápidos que ele.  

 

   WATER VIOLET percorrera anteriormente aquele caminho, e sabia a trilha certa, no 

entanto, era um pouco orgulhoso e arrogante, o que os outros não entendiam.  

 

 WATER VIOLET julgava-os um tanto inferiores. Ao cabo, todos foram ao fim da floresta.  
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      Agora , eles atuam como guias para os outros excursionistas, que não fizeram a excursão 

antes e, devido ao fato de saberem que há um caminho que leva até o final, e devido ao 

fato de saberem que a escuridão da floresta não é outra coisa que as sombras da noite, eles 

andam como "cavalheiros indômitos", e cada um dos dezesseis excursionistas ensina a seu 

próprio modo a lição, dando o exemplo:  

AGRIMONY dá largas passadas, sem nenhuma preocupação, e faz troça de tudo. MIMULUS 

não sabe o que é medo; ROCK ROSE, nos momentos mais difíceis, é a própria imagem da 

calma, da coragem serena, GORSE, na noite mais negra, fala-lhes a cerca das etapas que 

serão vencidas quando o sol surgir pela manhã.  

OAK mantém-se imperturbável durante o mais forte vendaval, SCLERANTHUS caminha com 

inabalável convicção; os olhos de CLEMATIS estão postos com alegria no fim da viagem; 

nenhuma dificuldade, nenhum contratempo podem desanimar GENTIAN.  

HEATHER aprendeu que cada viajante deve seguir o próprio caminho, e silenciosamente vai 

à frente, a passadas largas para mostrar que isso pode ser feito.  

CHICORY sempre esperando ajudar, porém apenas quando solicitado, continua tranquilo. 

CERATO conhece muito bem as pequenas trilhas que não levam a parte alguma, e 

CENTAURY sempre busca as pessoas que são mais fracas, que julgam pesado o fardo que 

carregam. ROCK WATER não sabe mais incriminar ninguém, passa o tempo todo 

encorajando os demais. VERVAIN não prega mais coisa alguma, porém silenciosamente 

aponta o caminho. IMPATIENS não sabe mais o que é pressa, mas se atrasa entre os 

retardatários para manter o passo.  

WATER VIOLET, mais como um anjo do que como um  homem, passa em meio ao grupo 

como um sopro de vento ou como um raio glorioso de sol, abençoando a todos."  

                                 

                                                  Edward Bach, 1934 
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     Como vimos durante nossos estudos, podemos a partir de qualquer momento mudar 

hábitos, crenças, padrões limitantes, sejam criados por nós ou herdados dos nossos.  

    Basta querermos e nos disponibilizarmos para que isso aconteça.  

     Na leitura sobre “ Nosso lado sombra ( aquele escondidinho e que só enxergamos nos 

outros  ),” é possível concluir que um grande equívoco é a noção que a nossa Sombra é um 

pecado ou alguma coisa má, ela é o meio para a nossa lapidação. 

     O lado Sombra da nossa personalidade pode ser negado, reprimido, projetado....  

         Mas nunca será eliminado.  

    Daí a necessidade de reconhecermos que todas as qualidades das essências do Dr. Bach 

existem em nós mesmos.  

     E que em determinado momento, uma ou outra falará mais alto. Por essa razão, se 

estivermos em equilíbrio seremos a “Essência Divina” que controla a personalidade e não o 

contrário. 

    O caminho sutil do Dr. Bach é um meio de acessarmos os cantos mais escuros da nossa 

“sombra”, para assim trazermos a harmonia  para nossas vidas.  

 

 

   “Eu sou uma Essência Divina que precisa de uma 

personalidade equilibrada para estar manifestando o 

meu recado neste plano.” 

                                       

 

 

 


