Falta de interesse nas circunstâncias
atuais
 Clematis
Por os pés no chão.
Para indivíduos sonhadores, que não prestam atenção
ao que se passa ao redor, vivem no futuro.

 Honeysuckle
Para concentrar-se no momento presente.
Para a saudade e para quem constantemente vive no
passado, com recordações.

 Wild Rose
Espírito de alegria e aventura.
Resignação, pouco desejo de fazer esforços.
Apáticos, que entregam-se sem lutar.

 Olive
Fortalecer e renovar.
Esgotamento total, cansaço. Fadiga mental e física.

 White Chestnut
Calma e clareza mental.
Pensamentos persistentes, indesejados e obsessivos.
Diálogo interno torturante.

 Mustard
Alegria serena. Clareza.

 Chestnut bud
Aprender com as experiências passadas.
Repetição dos mesmos erros,falta de observação.

Para os que sentem medo
 Rock Rose
Coragem para enfrentar uma emergência.
Terror, extremo medo, pânico.

 Mimulus
Bravura.
Medo específico origem conhecida. Reservado. Tímido.

 Cherry Plum
Calma mental.
Temor de perder o controle, de fazer coisas terríveis.
Às vezes desesperado.

 Aspen
Confiança na vida.
Ansiedade, temor sem saber o motivo. Medo de origem
desconhecida. Apreensão, presságios.

 Red Chestnut
Confiança na vida.
Excessiva apreensão ou ansiedade por outras pessoas.

Para os que são susceptíveis
influências e idéias alheias

a

 Agrimony
Autenticidade.
Para o sofrimento de tortura interior, fingindo alegria
exterior.

 Centaury
Auto-estima.
Debilidade das resoluções. Para os que se exploram e
impõem coisas a si mesmos, chegando a ser seus
próprios escravos.

 Walnut
Romper com velhos vínculos.
Medicamento das transições e das mudanças, como a
puberdade e a menopausa. Protege de influências
exteriores e ajuda em grandes mudanças.

 Holly
Abrir o coração. Amor universal.
Para a inveja, ciúmes, desconfiança, suspeita, raiva.

Para a indecisão
 Cerato
Confiança em si mesmo.
Falta de confiança em seu próprio juízo, buscando
constantemente conselho de outros.

 Scleranthus
Equilíbrio e determinação.
Indecisão entre duas coisas. Instável. Opina uma coisa
em um minuto e o oposto no minuto seguinte.

 Gentian
Perseverança.
Sentimento de desalento,
duvidando de si próprio.
conhecida.

 Para a solidão
 Water Violet
Aprender a compartilhar, traz calma, paz e sabedoria.
Orgulhoso, solitário, superior, reservado. Não interfere
nos assuntos dos outros.

 Impatiens
Gentileza e tolerância.
Impaciência, irritabilidade.

 Heather
Tranqüilidade interior.
Egoísmo. Indivíduo obsessivo com seus deveres e
experiências, constantemente relatando-as aos outros.
Não suporta a solidão.

. Preocupação excessiva
estar dos outros

com

bem

 Chicory
Compartilhar.
Indivíduos que constantemente estão controlando os
outros.
Cobrança excessiva de atenção.

 Vervain
Calma e tranqüilidade.
Grande
entusiasmo,
grande
esforço.
Exasperado com as injustiças. Tensão.

Fanático.

 Vine
Educar com amor, saltar para a liberdade.
Cruel e flexível. Caudilho. Líderes arrogantes, tirânicos,
onipotentes e sádicos.

 Beech
e em conseqüência
Depressão por causa

 Gorse
Esperança renovada.
Desesperança, desalento, humor sombrio.

 Hornbeam
Vitalidade e determinação.
Para indivíduos cansados e desinteressados por suas
tarefas, mas que as cumprem perfeitamente. Preguiça
pela manhã. Cansaço físico e mental.

 Wild oat
Auto-realização.
Descontente, incerteza no que se refere à carreira, às
direções a serem tomadas na vida.

Perceber o lado bom das coisas.
Crítico e intolerante para com os outros. Rigidez de
pensamentos. Auxilia a ver também o lado bom dos
outros e de situações.

 Rock Water
Tolerância e espontaneidade.
Rigidez moral, desejo de ser tomado como exemplo.

Para situações de emergência
 Rescue (Five flower remedy)
Preparado com uma mistura de Rock Rose, Star of
Bethlehem, Cherry Plum, Clematis, Impatiens. Para
situações de emergência como acidentes, perdas
familiares ou choques.

Para o desânimo ou desespero
 Larch
Auto-estima, ousar fazer.
Desalento, não se atreve a confessá-lo a si mesmo.
Expectativa de fracasso. Sente-se inferior, antecipa o
fracasso.

Na sua vida, naturalmente

 Pine
Liberação da sensação de culpa.
Sentimento de culpa. Culpa-se pelos erros dos
outros. Recrimina-se.

 Elm
Força para cumprir o seu dever.
Sentimentos
temporários
de
Sobrecarregado pela responsabilidade.

incapacidade.

 Sweet Chestnut
Encontrar uma luz no escuro.
Desespero e angústia extrema, que podem alcançar
os extremos da resistência. Desolação.

 Star of Bethlehem
Para todos os tipos de choques e para tranquilizar
situações traumáticas, físicas ou psíquicas, e seus
efeitos posteriores.

 Willow
Aceitar e perdoar.
Rancor, ressentimentos e amargura. Dificuldade em
aceitar adversidades.

 Oak
Aceitar os limites.
Bravo lutador, apesar do desalento
dificuldades. Grande sentimento de dever.

e

das

Florais de Bach

 Crab Apple
O remédio depurativo, da limpeza.
Para os indivíduos que sentem-se envergonhados e
impuros, condenam a si mesmos

Na su a vi da , na t u ral m en t e
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