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SOBRE O MEDO
"O medo, com seu efeito
depressivo sobre nossa
mentalidade, que causa
desarmonia em nossos corpos
físico e magnético, abre caminho
para a invasão de
microorganismos como bactérias,

vírus, fungos."

- EDWARD BACH



A Terapia Floral

O conceito dessa terapia

é que misturando os

remédios apropriados,

você possa encontrar

uma fórmula que

corresponda ao estado

emocional do

momento.

UTILIZAÇÃO
Dr. Bach concebeu o

sistema floral com o

objetivo de ser, acima de

tudo, simples.

SIMPLICIDADE
Existem 38 remédios no

sistema floral de Bach.

Todos foram

descobertos entre os

anos 20 e 30 do século

passado pelo Dr. Edward

Bach, famoso medico

bacteriologista e

patologista.

DESCOBERTA
Cada um de seus

remédios está associado

a uma emoção humana

básica.

EMOÇÕES



Medo é um estado emocional que surge em resposta

a consciência perante uma situação de eventual perigo.

A ideia de que algo ou alguma coisa possa ameaçar a

segurança ou a vida de alguém, faz com que o cérebro

ative, involuntariamente, uma série de compostos

químicos que provocam reações que caracterizam

o medo.  

 

Em alguns casos, o organismo reage de forma
exagerada ao medo, fazendo com que esse estado de

alerta, benéfico em muitos momentos da vida,

transforme-se em um estado patológico, quando o

medo se transforma em fobia. A fobia se trata de uma

antecipação do medo ou da ansiedade. Sua

característica mais importante é o comprometimento

da relação que o sujeito estabelece com o mundo que

o cerca. No caso da fobia, o medo não prepara o

indivíduo para decidir entre lutar ou fugir, ele o

paralisa, impede que se relacione com o objeto de seu

medo.

 

O QUE É O
MEDO?
CAUSA 



O Transtorno de Pânico, 

Transtorno de Estresse Pós-Traumático, 

Anorexia, 

Bulimia 

Outros transtornos em que o medo está ligado às

mudanças no corpo.

Além das fobias, há uma série de doenças que tem a

reação exagerada de alerta como característica

predominante, entre elas: 

 



PARA OS QUE
SENTEM MEDO

AS 5 ESSÊNCIAS FLORAIS DO GRUPO
DO MEDO

EDWARD BACH



MIMULUS
Para os medos conhecidos,
como quando você se sente

assustado ou ansioso sobre

algo que sabe nomear, que
conhece.

Os medos do dia a dia são

medos Mimulus: o medo de

falar em público, o medo do

escuro, de cães agressivos,

da doença ou da dor, por

exemplo. As fobias podem

ser consideradas medos do

tipo Mimulus, sempre que a

sua causa possa ser

nomeada.



VIRTUDES POSITIVAS
MIMULUS-EFEITOS POSITIVOS
O floral ajudará a revelar a CORAGEM
tranquila e a FORÇA escondida em cada um

de nós, de modo a podermos enfrentar as

provações da vida diária sem medo.



ASPEN
Para qualquer medo que
não se sabe nomear. Por

um lado, o medo Aspen

pode ser apenas a sensação

de um pressentimento, a

ansiedade desconfortável de

pressentir que algo vai se

passar. Por outro lado, pode

ser um sentimento de medo
profundo com sintomas

físicos, tipo "cabelos em pé."

Medo próprio da noite,

relacionado com pesadelos

e terrores noturnos. 

E Aspen é certamente o

floral apropriado se você

estiver deitado, na escuridão

da noite, apavorado e sem

saber porquê.



VIRTUDES POSITIVAS
ASPEN-EFEITOS POSITIVOS
O floral ajudará a revelar a LUZ que afasta as

sombras e traz entendimento e a HARMONIA,  
decodificando as mensagens do nosso

inconsciente para ajudar nosso consciente

entender melhor o seu papel sem

interferências.



CHERRY PLUM
O medo Cherry Plum é

muito específico: é o temor
de perder o controle e

fazer algo terrível, como

magoar alguém ou a si
mesmo. Medo de 

 enlouquecer ou perder a
razão são também

sentimentos Cherry Plum.

Esse é o floral para quando
se perdeu o controle, pois
esse estado em si mesmo
produz um tipo de medo

pavoroso e frenético. 

 

É uma das essências que
compõem o Rescue

Remedy.



VIRTUDES POSITIVAS
CHERRY PLUM-EFEITOS POSITIVOS
É a essência que dá CLAREZA para os

sentimentos em conflito, que acabam
atormentando a nossa mente que fica
confusa, perdida e pode tomar uma decisão
precipitada.

Resgata a HARMONIA que foi quebrada por

um ato errado que nos trouxe conflito.



RED CHESTNUT
Esse floral é indicado para
aqueles que temem pelo
bem estar dos outros: o

marido temeroso quando a
esposa sai de noite sozinha;

a mãe preocupada com o
que possa acontecer com

seu filho na escola.

Os medos de Red Chestnut
são naturais, preocupações

normais exageradas ao

ponto de surtir um efeito
negativo sobre a pessoa
objeto de preocupação,

minando sua confiança e
autoestima.



VIRTUDES POSITIVAS
RED CHESTNUT-EFEITOS POSITIVOS
É a essência que trabalha o ATO DE ZELAR
que é um cuidado amoroso com o outro com
equilíbrio e ordem.



ROCK ROSE
É o remédio contra o terror
O estado Rock Rose pode
começar se manifestando
como um medo cotidiano
do tipo Mimulus ou Red

Chestnut e, com o
desenrolar, se tornar um
estado de pânico, como

ataques de medo terrorífico
que moldam o pensamento

e a razão ao ponto de
tornarem as decisões

conscientes algo
praticamente impossível.

 

É uma das essências que
compõem o Rescue

Remedy.



VIRTUDES POSITIVAS
ROCK ROSE-EFEITOS POSITIVOS
O floral providenciará CALMA e CORAGEM.

Ele fará inclusive com que esqueçamos o
medo a medida que a coragem é
restabelecida. 

Trabalha a PRONTIDÃO, estado de alerta para
qualquer situação que precisemos enfrentar.



COMO USAR O FLORAL "STOK"
Pingue duas gotas do frasco do "stok"

(concentrado) em um copo de água e
tome pequenos goles durante todo o dia.

COMO USAR O FLORAL DILUIDO
Escolha uma farmácia de sua confiança
que trabalhe com os florais de Bach

originais. Tome 4 gotas via oral 4 vezes ao
dia.



SEGURO
As 38 plantas curam suave mas

efetivamente, e como não existem plantas
venenosas entre elas não existe nem o

medo nem a possibilidade de tomar uma
sobredose ou de estar sujeito aos riscos de

uma prescrição incorreta.

CUIDADO
Tratamos a pessoa, não a doença



CONSULTA
FLORAL ONLINE
RECEBA ATENDIMENTO SEM SAIR
DE CASA

Consultas por
Videoconferência
 

Saiba Mais

Consultas por E-mail
 

Saiba Mais

Os  BFRPs  possuem um certificado de seu
registro entregue pelo Bach Centre e têm

direito de utilizar o logotipo "Bach Foundation"

 TERAPEUTA

https://www.floraisdebachonline.com/consulta-floral-pelo-zoom
https://www.floraisdebachonline.com/consulta-floral-pelo-zoom
https://www.floraisdebachonline.com/consulta-floral-por-e-mail
https://www.floraisdebachonline.com/consulta-floral-por-e-mail
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