Fertilidade Natural: Terapia Floral

CAPÍTULO 16

Terapia Floral
Florais são infusões naturais, extraídas de ﬂores silvestres, que atuam
nos estados psíquicos e emocionais de seres humanos e animais,
desfazendo os choques energéticos que resultam em doenças. A Terapia
Floral atua em níveis sutis da alma, libertando todo o potencial de
crescimento, seja ele emocional ou psíquico. Os ﬂorais não causam
dependência, nem têm efeitos colaterais nocivos. Eles complementam
a Medicina tradicional ou alopática, atuando em níveis mentais e
espirituais, não interferindo sequer com a Homeopatia.
Internacionalmente reconhecida, a Terapia Floral foi incluída no grupo
de medicinas complementares aprovadas pela Organização Mundial
da Saúde, em 1976. Os ﬂorais foram descobertos por volta de 1930, na
Inglaterra, pelo Dr. Edward Bach, médico patologista, bacteriologista,
imunologista, pesquisador e homeopata.
Segundo a história, aos 44 anos, seguindo um chamado interior, ele
decide se mudar para o campo. Em 4 anos, descobriu as 38 essências
ﬂorais e escreveu os fundamentos desta nova medicina. Para isso, ele
utilizou plantas silvestres, desenvolveu sua sensibilidade e percebeu que
o orvalho potencializado pela luz solar possuía a mesma propriedade
curativa das ﬂores.
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O Dr. Bach dizia:
“A verdadeira cura pode ser obtida pelo certo substituindo o errado, pelo
bem substituindo o mal, pela luz substituindo a escuridão“.
“A ação das essências ﬂorais é elevar as vibrações, e abrir canais para a
recepção do Eu espiritual, inundando a natureza humana com aquela virtude
que é necessária para eliminar a falha que está causando a desarmonia”.
Existem ﬂorais que são especialmente indicados para mulheres que
não conseguem engravidar, Infertilidade sem Causa Aparente, devido
a problemas emocionais. Eles desatam os bloqueios conscientes ou
inconscientes, que podem estar atrapalhando a concepção. Várias são
as essências ﬂorais que atuam auxiliando nesse campo, e serão citadas
aqui apenas algumas aplicações ligadas à reprodução.
Para ajudar a mulher a vivenciar a concepção como um
estado positivo.
Para a limpeza dos órgãos reprodutores, quando a concepção
está bloqueada.
Para melhorar a irrigação do útero.
Para equilibrar a produção de hormônios sexuais.
Para regularizar a quantidade de muco nas tubas.
Para resolver o conﬂito que a mulher pode estar vivenciando
entre a carreira proﬁssional e a vida familiar.
Para que a mulher possa direcionar positivamente sua força
criativa.
Para remover bloqueios energéticos que possam estar
atrapalhando a concepção.
A Terapia Floral já mostrou seus excelentes resultados em vários
campos de atuação, sendo adotada como apoio ao equilíbrio de todos os
membros da família, que possam dela necessitar.
É importante salientar que o ﬂoral é feito especialmente para um
indivíduo, pois cada caso é um caso, e cada ser é único. O terapeuta
ﬂoral, após o estudo da pessoa como um todo, adapta a melhor
combinação das diversas essências ﬂorais para o caso especíﬁco.
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DE VOLTA AO PASSADO A CAMINHO DO FUTURO

