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“A ação desses remédios é elevar nossas
vibrações e abrir caminhos para a recepção
de nosso Eu Espiritual, inundando nossas
naturezas com a virtude de que
especificamente precisamos e, retirando de
nós a falha que esteja nos prejudicando.
Eles conseguem como músicas bonitas ou
qualquer coisa que eleve nosso espírito e
nos dá inspiração, elevar nossas próprias
naturezas levando-nos para mais perto de
nossas almas. Através desse mecanismo
são capazes de nos trazer paz, aliviando
nossos sofrimentos.”
 Dr. Edward Bach
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Sentimos na pele as mudanças que os novos tempos estão
fazendo em todas as áreas de nossas vidas. Parece até se
tratar de um golpe perfeito que conseguiu atingir todas as
pessoas sem nenhuma discriminação, em todas as áreas de
atuação, de todas as idades, em todas as partes e recônditos
do nosso planeta. Observamos que  eventos como esse
acontecem com frequência secular e sempre marcam a história
mundial.
É certo que nada acontece por mero acaso e que estes eventos
provocam profundas transformações nas pessoas e em todos
os seres, em escala planetária. Saber passar pelo movimento
de transformação com fluidez e leveza, consiste em praticar o
conhecimento e viver com sabedoria, ingredientes essenciais
para esses tempos.
Para tal feito, acessar novas possibilidades dimensionais, um
novo mindset se faz necessário, e neste contexto, a
Floralterapia se adapta perfeitamente. Por novas possibilidades
dimensionais compreenda a abertura para ver e sentir o
mundo de forma diferente, inserindo nele novas concepções,
novas visões, como verdadeiro cocriador de uma nova
realidade. 
Quando nos deparamos com um momento único como este
de pandemia e nos conscientizamos da maleabilidade e
infinitas possibilidades que se abrem, podemos sentir a
oportunidade que temos em nossas mãos. É tempo de deixar a
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vida mecanizada, zumbi em que as pessoas mais reagiam aos
fatos do que tinham consciência do ciclo vicioso que geravam. 
Que estavam criando o tempo todo e inconscientemente
alimentando a situação que a própria pessoa reclamava. 
A ignorância dos fatos não isenta as pessoas da
responsabilidade! 
Por outro lado, já é de conhecimento que nos influenciamos
mutuamente e que quando trabalhamos para conhecer a nós
mesmos, investimos em nosso autoconhecimento,
consequentemente as pessoas ao nosso redor também
recebem o benefício. Seja pelas novas formas de agir e olhar o
mundo que aprendemos durante o despertar, seja pelas
possibilidades de auxiliarmos as pessoas, que também
 aumentam. Afinal, nós somente oferecemos ao  próximo
aquilo que temos. Dr. Edward Bach denominou este processo
de autoconhecimento de:  “Caminho do Coração”. 
Este e-book tem o propósito de introduzir este novo olhar e
preparar você para o universo de novas possibilidades que a
Floralterapia nos abre, especialmente nestes novos tempos.
Estudei cuidadosamente cada floral em seus escritos originais,
com o objetivo de fidelizar a simplicidade almejada por 
Dr. Edward Bach.
 
Sigamos juntos(as) na trilha do Caminho do Coração, para
Novas Possibilidades!



É cada dia mais comum encontrarmos pessoas ansiosas,
cansadas, preocupadas, amedrontadas por diversos motivos,
desde o que parece simples ao mais complexo. Passamos por
um momento único em nossa história mundial recente.
Muitas vezes, você pode observar em si mesmo ou em
pessoas próximas a exaustão pela nova rotina impressa na
pandemia, com inúmeros compromissos a cumprir, caseiros e
profissionais, que podem ter tirado a paz e em alguns casos, a
herança por direito que é a saúde. 
Dr. Edward Bach, pioneiro na descoberta e desenvolvimento
do Sistema de Essências Florais, costumava dizer que: 
“A saúde é nossa herança, nosso direito. É a completa e total
união entre alma, mente e corpo e não um ideal longínquo a
ser alcançado, mas um objetivo tão fácil e natural que muitos
de nós negligenciam.” Ele acreditava que a atitude mental de
cada um tem um papel fundamental para manter a saúde e
também, se necessário for, para recuperá-la. 
Pelos conhecimentos deixados por Dr. Bach, o estudo
constante e experiência de 20 anos com o trabalho pessoal e
profissional das essências Florais de Bach, entendo que elas
podem contribuir consistentemente para o alívio do
sofrimento de todos os seres vivos, neste e em qualquer
tempo.

Introdução
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A base da Terapia Floral consiste no tratamento da pessoa
sem valorizar a doença ou sintomas. Os Florais de Bach podem
ser utilizados por qualquer pessoa, desde mulheres grávidas,
bebês, crianças, adultos e idosos.  também podem ser
utilizados em animais e plantas. Os seres vivos podem se
beneficiar da ação dos Florais de Bach e viver uma vida
harmônica, alegre, plena e feliz. Convém salientar que os Florais
de Bach não pretendem substituir tratamento médico. Podem
ser utilizados de forma simples no dia a dia para auxiliar a
manter a saúde e a paz mental, de forma simples, conforme
legado do Dr. Bach. Quando utilizados como prática integrativa
somam para o sucesso do tratamento seja odontológico,
médico, veterinário, psicoterapêutico e demais especialidades.
Consiste em um tratamento seguro para todos os seres, de
todas as idades, seja utilizado como tratamento isolado ou em
pessoas que já utilizam medicamentos e também, realizam
outros tratamentos. Atualmente, os Florais de Bach são
utilizados no mundo inteiro, sua ação gentil e suave o torna
isento de dependência e efeitos colaterais.

Definição



Quando recebo pacientes novos, é comum observar tensão,
medo e insegurança tanto em seus olhares quanto na
linguagem corpórea, em especial, quando chegam com alguma
dor. Indico e utilizo na prática os Florais de Bach para auxiliar o
assistido em seu processo de cura com leveza, harmonia e
tranquilidade. 
Compartilho o caso de uma criança de 6 anos, com queixa de
dor no lado esquerdo da boca. Ela chegou muito tímida, falava
baixo, se escondia na mãe com frequência e ameaçava chorar
com facilidade. Realizamos os procedimentos odontológicos de
urgência na primeira sessão, com muita cautela e muita
sensibilidade. Indicamos apenas dois florais chamados,
Mimulus e Rescue Remedy. Na sessão seguinte, 15 dias após,
ela retornou já com o uso via oral das essências selecionadas,
na dose de 4 gotas, 4 vezes ao dia. Observamos que ela se
comportou melhor, embora fosse comum solicitar a presença
da mãe, durante o procedimento clínico. Na 3a. sessão, a mãe
ficou na sala de espera e ela entrou sozinha para o tendimento,
com suavidade, mais confiante, alegre e assim se comportou
até a conclusão do tratamento. Quando ela retornou para a
sessão de acompanhamento 4 meses depois, observamos a
manutenção dos resultados obtidos.

Exemplo de caso



Como Tudo Começou

- A Origem da Floralterapia 
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Dr. Edward Bach foi médico de formação. Nasceu na Inglaterra, em 24 de
setembro de 1886. Os escritos sobre sua vida relatam que Dr. Bach se ocupava
em estar junto à natureza o maior tempo que podia como em caminhadas
longas pelas montanhas e desde cedo, se interessou pela arte da cura.
Quanto mais lemos sobre a história do Dr. Bach mais confirmamos a sua
vocação e propósito de vida, como um profundo desejo de ajudar qualquer ser
vivo que esteja passando por algum sofrimento. Faz muito sentido quando
observamos que ele se dedicou ao trabalho em hospitais e em laboratórios
para aprimorar o seu conhecimento, habilidades e desenvolver o seu método
focado em aliviar o sofrimento dos seres vivos. Durante a primeira guerra
mundial, Dr. Bach ficou responsável pelo atendimento de 400 leitos no
University College Hospital, em Londres. Quanto aprendizado acumulado nesse
tempo, quanto mais atendia os pacientes, mais ficava insatisfeito com os
resultados obtidos proveniente das práticas médicas tradicionais, o que o
estimulou a buscar uma nova abordagem para o tratamento.
Dr. Edward Bach trabalhou também no Hospital Homeopático de Londres e
teve contato com o Organon da Arte de Curar, obra deixada pelo precursor da
Homeopatia, Samuel Hahnemann. Ele ficou impressionado que há cem anos
atrás (na contagem do seu tempo), alguém já tivesse descoberto um sistema
de cura com produtos naturais, e o olhar voltado mais para os sintomas
mentais que os sintomas físicos.
Embora tivesse uma carreira considerada de sucesso para muitos, Dr. Edward
Bach, após vencer um problema grave de saúde, decidiu largar sua carreira,
salário, fama e reputação para atender ao chamado de sua alma. Encontrar um
sistema que pudesse aliviar o sofrimento humano de maneira simples e natural
se tornou a sua missão de vida.

História
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Dr. Edward Bach em suas palestras e falas a seus colegas, fez uma solicitação:
“Não deixe que a simplicidade deste método os impeça de emprega-lo, pois
vocês descobrirão que quanto mais avançarem as suas pesquisas,  tanto maior
lhes parecerá a simplicidade da Criação.” Mechthild Scheffer". Quanto mais se
dedicar ao estudo e ao Caminho do Coração com os Florais de Bach, mais
compreensível se torna a origem das desordens, mas também da ordem. 
A profundidade e simplicidade do método ratifica a afirmação de Leonardo Da
Vinci: A simplicidade é o último grau de sofisticação.
Trabalhar sobre si mesmo como eterno aprendiz na arte de viver, oportunidade
única que recebemos como um presente do Criador, nos leva a vivenciar mais
uma célebre premissa do Dr. Bach – o Cura-te a ti mesmo. Somente este tópico
seria suficiente para preencher horas e horas de estudos, dedicação e
aprendizado. 
Dr. Bach disse que “ajudar-nos-á efetivamente reservar poucos momentos
diários para pensar serenamente na beleza da paz, nos benefícios da calma, e
compreender que não é por meio da preocupação ou da ansiedade que
poderemos realizar mais; mas sim que nos tornamos mais eficientes em tudo o
que empreendemos, com pensamentos e ações calmos e serenos.” 
Há quem passe uma vida inteira sem compreender, sem dedicar o seu tempo
para se lapidar. Tudo é uma escolha, fazemos escolhas o tempo todo. Mas, o
aprendiz que se dedicar e desejar em sua alma, Simplesmente Será! 
Estamos em tempos propícios para realizar este feito. Encontrar o seu
propósito de vida exige muita coragem, normalmente ele se apresenta como
um desafio que para vencer será preciso realizar uma jornada heroica com um
desfecho certamente vitorioso, se persistirmos e deixarmos fluir as etapas.

A “Simplicidade” 
– Princípio Base
da Filosofia e 
Prática
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Viemos prontos para realizar esta jornada, apenas precisamos aprender a
utilizar o nosso poder interior. As nossas ferramentas são os nossos talentos
inatos que nos propiciam a ação de nosso propósito. 
Há quem falte a consciência de seus próprios talentos e pense que a vida se
resume ao que podemos ver com os olhos físicos. Por isso, vivem presos em
sua própria ignorância, descontentes e famintos por algo que nem ao menos
sabem o que é. Dr. Bach afirmou que “a conquista da nossa liberdade, da
nossa individualidade e independência irá requerer, em muitos casos, uma
grande dose de coragem e fé.” Que a nenhum de nós nesta terra se pede que
faça mais do que está ao seu alcance fazer, e se nos esforçarmos para obter o
melhor de nós próprios, guiados por nosso Eu Superior, a saúde e a felicidade
nos serão possíveis. 
Para começar a vislumbrar um pouco mais a profundidade deste método e o
que ele nos propõe, Dr. Bach no orienta que “Nossa alma nos guiará se lhe
dermos ouvidos, em todas as circunstâncias, em cada dificuldade. E a mente e
o corpo, assim dirigidos, transporão a vida irradiando felicidade em perfeita
saúde, livres de todas as preocupações e responsabilidades, como uma
criança confiante".

15



A Descoberta dos
Métodos de

Preparação dos Florais

16

Pixabay



Nora Weeks descreve em seu livro - As Descobertas Médicas de Dr. Edward Bach
que: numa manhã, enquanto Dr. Bach caminhava pelo campo, observou o sol
resplandecendo no orvalho. Pensou que aquela gota de orvalho deveria conter
as propriedades da planta em que ela estava. Assim, Dr. Bach pensou que se
pudesse reproduzir este método natural, obteria das plantas as propriedades
de cura que tanto buscava, o que levou ao desenvolvimento do Método Solar
de preparação das essências florais. 
Entendeu que coletar o orvalho suficiente de flores individualmente seria muito
trabalhoso e levaria muito tempo, então estabeleceu dois métodos de
preparação: Método Solar e Método de Fervura.

Vamos conhecer as 38 Essências Florais em seus 7 Grupos,
conforme a descrição do Dr. Edward Bach.

17

Os 7 grupos:
1. Medo
2.  Incerteza e Insegurança
3. Falta de Interesse no Presente
4. Solidão
5. Hipersensibilidade às influências e opiniões externas
6. Desalento e Desespero
7. Cuidado Excessivo com os Outros



 Grupo do Medo1.
18
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Medo das coisas conhecidas e dos que
sofrem por timidez. Estimula a coragem
para enfrentar as situações
desafiadoras e traz facilidade para se
expressar.

Medo terrível, pânico,
pesadelos. Resgata a

coragem heroica, a calma e a
presença de espírito para

agir, esquecendo de si
mesmo.

Mimulus      

Rock Rose

Cherry Plum   

Medo de perder o controle e fazer
algo irracional. Promove a paz, a

razão, visão clara da situação e
sanidade mental.

19



Red Chestnut
Medo, preocupação e excesso de
cuidados com os entes queridos.

Resgata nosso anjo protetor e alivia os
excessos emocionais.

Aspen

Medo de algo desconhecido e indefinido.
Traz a conscientização do medo,
libertando-o pelo enfrentamento e
entendimento.

20



2. Grupo da Incerteza e Insegurança
21
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Para  os que não acreditam em suas
próprias decisões, buscam conselhos
dos outros. Promove confiança nas
próprias decisões e intuições.

Para o desânimo após um
contratempo. Traz a fé e

ânimo para superar os
contratempos e seguir em

frente.

Cerato      

Gentian

Scleranthus  
Quando é difícil escolher entre duas

opções. Traz a capacidade de decidir
com certeza, o que se quer.

22



Extrema desesperança e desânimo, quando
desiste de lutar. Traz de volta a esperança,

vontade de lutar para alcançar o seu objetivo.

Desconhece seu
propósito de vida,
incerteza em qual

direção seguir. Traz
clareza de propósito, um

sentido maior e fluidez
em tudo o que realizar.

Gorse     

Wild Oat

Hornbeam

Preguiça da segunda-feira pela manhã,
insegurança na sua energia de realização,

cansaço mental. Traz entusiasmo e
transforma a obrigação e a rotina em

agradável experiência.

23



3. Grupo da Falta de Interesse no Presente
24
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Sonhador e distraído, vive no futuro.
Traz para a realidade com  foco no
presente, abre para a manifestação
do poder criativo.

Para a apatia e resignação,
vivem conformados com

tudo, seja bom ou não. Traz
o entusiasmo para participar

dos momentos que a vida
proporciona.

Clematis     

Wild Rose

Honeysuckle
Saudoso, vive no passado envolto por
lembranças. Traz o entendimento do

passado como valiosa experiência
para o presente, que flui com leveza.

25



Olive
Para a exaustão, esgotamento e falta

de energia vital. Recupera as forças,
energia e interesse pela vida.

White Chestnut

Pensamentos indesejáveis, fixos, que
causam tormento mental. Restaura a
paz, controla os pensamentos, traz a
compreensão das situações vividas.

26



Tristeza sem causa
aparente, assim como

vem, vai embora. Traz a
luz e a alegria de viver.

Floral da alegria.

Mustard

Chestnut Bud

Repetem os mesmos erros,
dificuldade para aprender com
as experiências da vida. Floral
do aprendizado, clareia as
situações permitindo
aprender com as mesmas.

27



4. Grupo da Solidão
28
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Inteligentes e independentes, gostam da
solitude, mas tem dificuldade de
compartilhar o conhecimento. Traz a
capacidade de  compartilhar com humildade
a sabedoria e o conhecimento, com os
demais.

Quer ser o centro das atenções,
egoísta, fala muito de si mesmo,

vive obcecado pelos seus próprios
problemas. Ensina a saber ouvir o

outro, a pensar no outro e se
importar menos com 

seus próprios problemas.

Water Violet

Heather

Impatiens

Impacientes com pessoas e coisas
vagarosas, vivem apressados. Traz a

paciência para compreender o tempo do
outro com equilíbrio e tranquilidade.



5. Grupo da Hipersensibilidade a Influências e Opiniões
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Vontade fraca, incapacidade de
dizer não, quer agradar e servir
ao outro. Traz a sabedoria para
entender em quais momentos

dizer não, liberdade do domínio
do outro, sabe defender sua

opinião e necessidades.

Centaury

Agrimony

Tormento interior, escondem seus problemas
por trás de um rosto sorridente. Traz o
confronto com a realidade, remove as
máscaras. Floral da verdade.
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Holly

Pensamentos de ódio, inveja, ciúme, despeito
e vingança. Irritáveis e contrários às opiniões,

sentem-se injustiçados. Abre o coração para o
amor incondicional, compaixão, generosidade,

carinho e fraternidade.

Walnut

Dificuldade em se adaptar às mudanças,
sensíveis a opiniões e influências externas.
Traz  proteção para a individualidade, para
realizar as mudanças necessárias,
mantendo firme seus ideais.
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6. Grupo do Desalento e Desespero
33
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Falta de confiança na sua habilidade de fazer
as coisas bem feitas. Traz determinação,
autoconfiança em suas capacidades
independente dos resultados.

Sobrecarregado  com o excesso
das obrigações, sente que é
humanamente impossível realizá-
las. Resgata a força que perdeu
momentaneamente, e a confiança
para cumprir a sua missão.

Larch

Elm

Pine

Culpa, sentem que sempre podiam ter feito
melhor, insatisfeitos, culpam-se até pelos

erros dos outros, sentem raiva de si
mesmos, não conseguem se amar. Traz a

capacidade de se perdoar, resgata o amor
próprio e a satisfação de viver.



Extrema angústia, desespero sem
esperança, sensação de que inexiste uma
solução. Traz fé, compreensão do
sofrimento e paz mental para seguir em
frente, em sua caminhada.

Para os que estão carregados de
ressentimento e mágoas,

invejosos, culpam os outros
pelos seus problemas. Resgata a

fé e o otimismo para perdoar e
ver o lado positivo dos

acontecimentos.

Sweet Chestnut

Willow

Star of Bethlehem

Situações de choque, trauma, sentimento de
perda, decepção ou dor. Traz consolo seja

físico, mental ou emocional, de traumas do
presente e do passado.



Para a baixa autoestima, aos
que se sentem impuros, com

mania de limpeza. Traz
aceitação da sua imagem e

limpa as impurezas dos
corpos físico, mental e

emocional. Floral da limpeza.

Crab Apple

Oak

Ignoram seus limites, continuam lutando
mesmo exauridos, forte senso de dever,
gostam de ajudar os outros, mas
excedem e ficam sobrecarregados.  Traz
a consciência de seus limites e a
necessidade de respeitá-los, também a
necessidade do descanso.

36



7. Grupo do Cuidado Excessivo com os Outros
37
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Possessivo, ciumento, exige amor e atenção
em troca do amor e atenção que ofereceu –
amor condicional. Desperta o amor
incondicional, abre a possibilidade de se
doar sem exigir nada em troca.

Impõem suas vontades,
dominam os outros, podem ser
ditadores e cruéis. Traz o senso

verdadeiro de liderança para
servir a um bem maior, sem

impor suas próprias vontades.

Chicory

Vine

Vervain

Euforia, donos da verdade, tentam convencer
de todas as maneiras os outros do que falam,

acreditam, podem chegar à exaustão. Traz o
entusiasmo verdadeiro, defendem suas ideias

respeitando a opinião do outro.
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Rock Water

Rígidos consigo mesmos, exigentes e
vaidosos, buscam ser modelo de perfeição

para os demais, podem chegar ao auto-
martírio. Traz flexibilidade,  abertura para

novas ideias, fluidez para vida e para o prazer
de viver.

Beech
Intolerantes, irritados, tem dificuldade de
ver o lado bom das pessoas, com
frequência criticam e julgam o outro, nada
os satisfaz. Traz a  aceitação do outro,
compaixão e sentido de que cada um está
em seu estágio de evolução.

39



Rescue™ Remedy

Combinação de cinco essências florais – Impatiens, Star of
Bethlehem, Cherry Plum, Rock Rose e Clematis. Está
indicado para as mais variadas situações de urgência. Antes de
uma consulta, exame de motorista, antes de realizar uma prova,
antes e após procedimentos cirúrgicos, para citar alguns.
Devolve o equilíbrio e a harmonia interior levadas pela situação
urgente. Dr. Edward Bach chamava de “O remédio para todas as
situações”, ele mesmo sempre o levava onde quer que fosse,
caso encontrasse alguém com alguma situação em que o floral
pudesse ser útil.



Relembro que uma importante descoberta para o
desenvolvimento do sistema de Florais, foi a de que os seres
humanos diferiam muito em suas reações à uma mesma
doença. Isso levou o Dr. Bach a questionar a administração do
mesmo  medicamento para todos os que sofressem de uma
mesma doença. 
Neste ponto, abro uma reflexão para os tempos pandêmicos
que estamos vivendo.  Quantas pessoas poderíamos auxiliar a
evitar os desfechos sombrios da infecção pandêmica, com o
auxílio das Essências Florais de Bach? Quantas pessoas
poderiam ser informadas sobre os sábios ensinamentos e
contribuir para o fortalecimento em massa do sistema da
saúde humana? Quiçá auxiliar as pessoas infectadas, aliviando
seu sofrimento e de seus familiares? 
Também, contribuir com as pessoas próximas para o
fortalecimento dos seus sistemas físico, mental, emocional e
espiritual, que as impedissem de manifestar os agravos no
corpo físico? Que estimulasse a conscientização sobre os
cuidados para evitar a disseminação, enquanto o maior
número de pessoas trabalhavam sobre suas sombras, seus
medos e sofrimentos?

Conclusão
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Utopias à parte, tenho orientado os familiares, clientes
e pessoas próximas que se abriram para uma nova
possibilidade, a fim de fortalecerem  sentimentos elevados,
com o auxílio da Floralterapia de Bach. Por ser um sistema
gentil, sem contraindicações pode ser utilizado em todas as
situações e condições.
Com o bem-estar das pessoas que estão recebendo esta
prática, compartilho a boa nova para que mais e mais
pessoas, que se sentirem dispostas a inserir os  sábios
conhecimentos do Dr. Bach em seu meio, possam somar a
este movimento. Que possamos elevar o nosso mundo para
a saúde em todos níveis, coragem, amor, alegrias, fé,
realizações, saúde, paz e felicidade. 
 
Que todos os seres sejam felizes e sintam amor. In Lack’Ech!
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