
 

 

Os Florais de Bach buscam chegar à raiz dos problemas e erradicar a causa dos 
desequilíbrios. São indicados através da análise das características da 
personalidade e do quadro emocional que o paciente apresenta. 

Na medida em que o organismo vai sendo harmonizado como um todo, os sintomas vão 
gradativamente desaparecendo. São 39 remédios que constituem um complexo sistema 
de cura. Cada planta foi escolhida especificamente pela sua capacidade de tratar a mente. 
Confira a lista abaixo: 

1. Agrimony – Pessoas com tendência a esconder seus sentimentos. São 
aparentemente alegres e descontraídas, mas de forma superficial. Apresentam 
conflitos emocionais e medo da solidão. É comum procurarem desculpas para não 
se conscientizar dos problemas. Apresentam tendência ao uso de álcool e drogas. 

2. Aspen – Pessoas que são tomadas por medo de algo que não sabem identificar. 
Neste estado há um aumento da ansiedade e apreensão, podendo levar ao pânico. 

3. Beech – Pessoas que mostram-se muito rígidas, com critérios muito definidos ao 
fazer julgamento sobre os outros e dificuldade em aceitar seus próprios erros. 

4. Centaury – Pessoas facilmente dominadas, com dificuldade em impor sua vontade 
e suas idéias. Esperam que os outros lhe digam que atitudes tomar e quais 
caminhos devem seguir. A essência vai ajudar a despertar as características 
positivas, reconhecendo a própria individualidade sem se influenciar pelas opiniões 
alheias. 

5. Cerato – Pessoas com pouca confiança em si, que tendem a duvidar de sua 
capacidade de julgamento. Têm tendência a imitar atitudes dos outros, não 
assumindo responsabilidade por suas experiências. A essência do cerato vai 
devolver a autoconfiança e ajudar a lidar com o sentimento de incapacidade. 

6. Cherry Plum – Pessoas que tendem a perder o controle sobre seus pensamentos 
e ações. Neste estado emocional podem apresentar impulsos violentos contra si 
mesmo e os outros, tornando-se bastante deprimidas. 

7. Chestnut Bud – Pessoas com dificuldade de aprendizagem. Estas não 
conseguem aprender com as experiências e cometem sempre os mesmos erros. 
Também crianças que apresentam dificuldade escolar. 

8. Chicory – Pessoas muito possessivas, que tendem a manter o controle sobre as 
outras e a dirigir suas vidas. São pessoas dominadoras, carentes, muito 
dependentes e presas a regras sociais. 

9. Clematis – Pessoas com grande dificuldade de concentração e de viver o presente 
devido, à falta de interesse pelas coisas. Aquelas pessoas que parecem estar 
sempre com o pensamento distante e tem dificuldade em memorizar. 

10. Crab Apple – Essa essência vai limpar a mente trazendo à tona os sentimentos de 
impureza e auto-desaprovação, tudo o que causa desequilíbrio e pode se 
transformar em doença. Uma vez conscientizadas de suas dificuldades, essas 
pessoas serão capazes de ver os fatos em suas reais proporções. 

11. Elm – Pessoas que tem grande senso de responsabilidade. São autoconfiantes, 
seguras, com capacidade de liderança, mas momentaneamente se sentem 
incapazes de dar continuidade ao trabalho que vem assumindo por serem muito 
exigentes e perfeccionistas. 



 

 

12. Gentian – Pessoas que desanimam frente às dificuldades que surgem. O floral vai 
devolver uma perspectiva positiva, ajudando a compreender e superar a situação. 

13. Gorse – Pessoas que se encontram em estado de desespero e pessimismo. A 
função deste floral é ajudar essa pessoa a assumir uma postura diferente frente a 
vida, adquirindo mais energia para superar os problemas. 

14. Heather – Pessoas que têm necessidade de falar compulsivamente. São muito 
preocupadas consigo mesmas e não conseguem ouvir o outro. Tendem a 
monopolizar uma conversa pelo impulso de relatar tudo que vive. 

15. Holly – Pessoas que se encontram em estado de muita raiva, ciúme, inveja, 
constante expressão de mau humor. 

16. Honeysuckle – Pessoas que se encontram com dificuldade de se desligar do 
passado e não usufruem dos acontecimentos presentes. 

17. Hornbeam – Pessoas com sensações de cansaço e exaustão mental. 

18. Impatiens – Pessoas muito rápidas de pensamento, que perdem a paciência em 
aceitar o ritmo dos outros. Ficam tensas e frustradas quando as coisas não 
acontecem com rapidez. 

19. Larch – Pessoas inseguras, que não acreditam em sua capacidade. Devido ao 
valor que dá às experiências negativas do passado, não reconhecem seu potencial 
para atingir os objetivos. São convictas de sua inferioridade. 

20. Mimulus – Pessoas que têm medo de andar de elevador, avião, de escuro , de 
doenças e outros. Essas pessoas estão constantemente ansiosas por estar 
sujeitas a se deparar com situações que lhe causam ansiedade a qualquer 
momento. O floral ajudará a compreender essa ansiedade trazendo equilíbrio para 
uma vida mais saudável. 

21. Mustard – Pessoas com uma tristeza inesperada, depressão profunda. Tendem a 
canalizar sua energia totalmente para dentro de si levando a um comportamento 
de introversão e à falta de sociabilidade. A essência do Mustard irá proporcionar 
mais serenidade de pensamento e clareza nos seus sentimentos. 

22. Oak – Pessoas obstinadas com o trabalho, cumpridoras do dever, corajosas e com 
grandes ideais. Estas não se permitem o prazer que não venha da realização e de 
um esforço excessivo. O floral vai devolver a alegria e a vitalidade. 

23. Olive – Para esgotamento mental. Quando as pessoas gastam inconscientemente 
muita energia com preocupações e chega ao limite de suas forças, podendo gerar 
doenças físicas. 

24. Pine – Pessoas que apresentam sintomas como sentimento de culpa, auto-
censura, e que são rigorosos ao julgar seus comportamentos. 

25. Red Chestnut – Pessoas que se preocupam excessivamente com os outros. São 
superprotetores, sacrificam -se em função dos problemas alheios. 

26. Rock Rose – Pessoas com sentimento de terror, ansiedades que aumentam 
progressivamente e paralisam em função do medo. 

27. Rock Water – Pessoas perfeccionistas, que possuem ideais exagerados e se 
obrigam a viver de acordo com eles. 



 

 

28. Scleranthus – Pessoas incapazes de tomar uma decisão. Vacilam entre dois 
caminhos gastando um tempo valioso em seus raciocínios. Apresentam grande 
flutuação de humor. 

29. Star of Bethlehem – Pessoas que viveram experiências traumáticas, sejam de 
ordem física, emocional ou espiritual. O floral restaura o poder auto-curativo do 
corpo, neutralizando os sintomas do trauma, independente se este é recente ou 
tenha acontecido há muito tempo. 

30. Sweet Chestnut – Pessoas que se sentem desamparadas e desprotegidas, 
chegando ao limite de suas forças. Sentimento de extrema angústia e desespero. 

31. Vervain – Pessoas que se sentem donas da verdade e não aceitam as diferenças 
individuais. Querem convencer os outros de suas idéias e crenças. 

32. Vine – Pessoas ávidas de poder, críticas, dominadoras e inflexíveis em suas 
atitudes. São muito capazes, seguros de si e não valorizam as opiniões dos outros. 

33. Walnut – Pessoas que precisam de adaptar às mudanças, tanto emocionais como 
corporais. Pessoas que tendem a se deixar influenciar pelos outros e não confiam 
em seus próprios valores. 

34. Water Violet – Pessoas que tendem a ser mais reservadas, distantes, que têm 
medo de se expor e buscam o isolamento. 

35. White Chestnut – Pessoas cujos pensamentos não desejados circulam 
compulsivamente em suas cabeças. A falta de controle sobre o pensamento leva à 
depressão e à falta de concentração. 

36. Wild Oat – Pessoas que não definiram um caminho na vida, não tem uma meta a 
seguir. O floral vai ajudar a reconhecer o próprio potencial e a desenvolvê-lo. 

37. Wild Rose – Pessoas em estado de apatia, resignação, falta de interesse e 
objetivos a seguir. 

38. Willow – Pessoas que se sentem vítimas e culpam os outros por seu fracasso em 
todos os níveis. O floral vai ajudá-la a ter uma atitude positiva, assumindo plena 
responsabilidade por suas experiências. 

39. Rescue – Para todas as situações de emergência . É composto de Star of 
Bethlehem, Rock Rose, Impatiens, Cherry Plum e Clematis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


