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Bach num processo terapêutico * 
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INTRODUÇÃO 

Através da história de Neusa e seu processo terapêutico (ainda em 
andamento), ao longo de seis anos, apresento alguns dos efeitos possíveis 
do trabalho conjunto corpo/florais de Bach. Acredito que tanto o trabalho 
corporal quanto os florais de Bach atuem no campo do inconsciente, 
sutil e gentilmente, auxiliando no desenvolvimento pessoal. 

Paralelamente à história da paciente, desenrola-se também minha 
própria trajetória profissional que, de certo modo, é influenciada e 
influencia o encaminhamento dado à terapia. 

A MINHA TRAJETÓRIA 

Fiz um caminho, digamos, ao contrário do que, talvez, a maioria dos 
psicólogos faz. Minha graduação em Psicologia é recente e antes dela, 
enveredei por vários caminhos, inclusive os chamados por muitas pessoas 
de "alternativos" 

Comecei a trabalhar, como bancária, aos 16 anos de idade, por causa 
de dificuldades financeiras de minha família naquela época. Estava 
terminando o segundo grau e, como qualquer adolescente, eu não 
conseguia definir e tampouco escolher minha futura profissão. 

Fiz duas tentativas (incompletas) de graduação e me sentia bastante 
frustrada por minhas indefinições. Não pretendia ser bancária pelo resto 
da vida, então, tentava compensar-me com as mais diversas atividades 
(ver figura 1 1977 -1991), que duraram alguns anos,. sendo algumas, 
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simultâneas. 

Curiosamente, a partir do estudo da Astrologia em 1988, todas as 
atividades anteriores, que eu julgava soltas e perdidas, foram de algum 
modo, ganhando um sentido maior em minha vida, integrando-se umas 
às outras. Além disso, ela serviu como "porta de entrada" para uma nova 
atividade profissional: a massagem fundamentada na Medicina Chinesa. 

Após a recorrência de uma cistite, passei a tratar-me com uma 
digitopuntora e colega de Astrologia, que mais tarde, tornou-se minha 
"mestra" Ela passou a orientar-me no estudo dos fundamentos da 
medicina e filosofia chinesas e quando resolveu ministrar seu curso de 
massagem, solicitou-me que coletasse e confeccionasse o material 
necessário. Aos poucos, sob sua supervisão, passei a atender alguns 
pacientes de relaxamento - chamo a esse período de estágio. 
Posteriormente, passei a ter meus próprios pacientes. 

PERíODO 

IDADE 

PROFISSÃO 

CURSOS E 
ATIVIDADES 

DIVERSAS 
DURANTE OS 

PERÍODOS 
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FORMAÇÃO PESSOALIPROFISSIONAL 
(figura 1) 

1977-1991 1991-1993 1993-1998 1998-2000 

16-30 30-32 32-37 37-39 

BANCÁRIA MASSOTERAPEtrrA MASS+F.BACH PSICÓLOGA 

2° grau Auriculopuntura Graduação em Especialização 
Faculdades de Fonoau- Florais de Bach Psicologia cm Cinesiologia 
diologia e Tui-ná Practtitioter em (Abordagem 
Administração (cursos Prática de Eutonia Florais de Bach Corporal 
incompletos) Reiki I Junguiana) 
Canto Coral 
Voga 
Dança (Afro/Jazz) 
Atividades cm Artes 
Plásticas 
Cursos livres: 
Filosofia! 
HislReligiõeslMúsica 
Astrologia 
Digitopuntun 
M~gcm de Relaxa-
mento 
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Aos 30 anos de idade (1991), tomei coragem para abandonar a 
profissão de bancária e abraçar de vez a Massoterapia. Dentro da nova 
profissão, tive a oportunidade de entrar em contato com outros 
profissionais, técnicas e cursos (ver figura 1. 1991-1993). Interessei-me 
particularmente pelos florais de Bach, embora não os tenha utilizado de 
imediato com os pacientes. 

Finalmente assumi a Terapia Floral como profissão (início de 1993), 
quando ousei, junto com uma amiga que é também terapeuta floral, ensinar 
às pessoas, o que estávamos aprendendo no trabalho com os florais de 
Bach. Simultaneamente à introdução dos florais em meu trabalho foi-se , 
ampliando a necessidade dos pacientes, de maior espaço para verbalização. 
Mas eu ainda sentia que me faltavam "ferramentas", então, no ano 
seguinte, ingressei numa faculdade de Psicologia. 

NEUSA 

a) SUA CHEGADA 

Na atrevida tarefa de ensinar sobre os florais de Bach, montamos dois 
grupos, num dos quais estava uma psicóloga que atendia um garoto de 5 
anos. Sob nossa orientação, ela começou a dar florais para o menino; e 
aos poucos, também à mãe dele: Neusa. 

Antes do menino ser seu paciente, a psicoterapeuta havia atendido 
~eusa durante alguns anos (cerca de 10-12 anos, contando algumas 
mterrupções) e dizia que ela poderia ser considerada "borderline" 2 . ' 
segundo os Jargões da Psicologia, porém, repudiava tal nomenclatura, 
pois "o termo é rotulante" Na época, eu ainda não sabia o significado 
psicológico de "borderline", mas pela tradução da palavra, eu fazia uma 
idéia. 

A psicóloga acreditava que, se Neusa voltasse a ter um atendimento 
terapêutico, contribuiria positivamente na terapia do menino e que, além 
do trabalho corppral e dos florais de Bach, seria bom que se identificasse 
com uma terapeuta "japonesa" 
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Casada desde 1987, tinha 36 anos de idade e dois filhos, o mais velho 
tinha 5 anos e o mais novo, quase 33 Neusa sempre trabalhou como 
bancária. É a filha mais velha (tem dois innãos homens), neta de imigrantes 
japoneses, nasceu no interior de São Paulo, onde viveu até seus 15 anos. 

A princípio, fiquei bastante assustada com ela, pois não me julgava 
competente o bastante para lidar com "uma paciente tão complicada", 
mas decidi atendê-Ia. Não como um ato heróico, para simplesmente 
enfrentar o desafio de uma situação difícil, mas por acreditar que não 
existe obra do acaso e que certos pacientes surgem em nossas vidas por 
alguma boa razão, que talvez mais tarde ainda virei a descobrir. 

b) SUAIDSTÓRIA 

A FAMÍLIA DE ORIGEM: 

O pai de Neusa perdeu a mãe quando tinha apenas 2 anos de idade 
e foi criado, com seus innãos, por uma prima mais velha. Essa prima 
tinha 15 anos na ocasião e, mais tarde, tomou-se madrinha de Neusa. 

O avô paterno casou-se novamente e teve mais dez filhos. Suspeitava
se que a segunda esposa era sua amante (antes da morte da primeira) e, 
de acordo com Neusa, havia muita rivalidade entre os innãos de mães 
diferentes. 

Depois de casado, o pai de Neusa voltou a morar na casa paterna, 
porém, quando ela estava com 5 anos de idade, seu pai foi "banido 
definitivamente" da família, após uma briga. 

.. A mãe de Neusa, quando criança, morava na roça e quando chegou 
a idade escolar, foi morar na cidade com uma tia, que costumava custear 
os estudos de todas as sobrinhas, em troca de seus serviços (afazeres 
domésticos e tomar conta de seu bar). 

A avó materna teve vários amantes e o avô sabia, mas "não se 
importava, porque sofria de impotência sexual" Depois da morte do 
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marido, ela teve um companheiro durante 20 anos (que também já faleceu). 

UM POUCO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA. 

Os pais de Neusa eram muito pobres quando se casaram, por isso 
foram morar na casa do avô. Ela diz que não passou fome graças aos 
padrinhos, que eram prósperos agricultores e lhes traziam, toda semana, 
frutas, verduras, carne, etc., que eles próprios produziam. 

A mãe construiu a casa onde mora até hoje e, durante a infància de 
Neusa, alugava alguns dos cômodos e/ou a edícula, dependendo da época. 
Várias pessoas moraram em sua casa e Neusa diz que sentia falta de 
privacidade: "morei sempre em cortiço" Também afirma que por isso, 
sentia-se incapaz de separar o que era seu do que era do outro (é provável 
que essas sensações já existissem anterionnente). 

Quando estava com 10-11 anos de idade, Neusa foi morar na casa da 
avó materna, para fazer curso de admissão e ginásio, pois em sua cidade 
só havia escola primária. Como seus avós não lhe davam atenção, passava 
o dia perambulando pela cidade, pelas casas dos outros, às vezes indo até 
a zona rural. 

Neusa gostava de "fuçar" as coisas da avó (lingeries, doces e bombons 
que ganhava dos amantes). Quando sua avó descobria, brigava com ela e 
xingavam-se mutuamente. Durante seis meses, Neusa ficou morando 
somente com o avô, pois a avó foi ajudar uma filha em São Paulo, que 
acabara de dar à luz. Então, ela parou de mexer nas coisas da avó "porque 
eu já sabia tudo o que ela tinha mesmo!" 

Por volta dos 15 anos de Neusa, a família mudou-se para um pequeno 
apartamento em São Paulo. Eram seis pessoas (dois adultos e quatro 
adolescentes trouxeram o amigo de um dos irmãos dela) e apenas um 
dormitório. Ela logo arrumou emprego de meio período numa instituição 
bancária e diz que usava seu salário como queria. 
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Desde 1993, seus pais voltaram a morar no interior, na mesma casa. 
Atualmente, o pai está aposentado e bebe muito. A mãe, "eternamente 
insatIsfeita", vive falando que quer morar novamente em São Paulo. 

Como Neusa vê sua família: 
(figura 2) 

§ Indiferenciada, sem referências muito firmes, difícil de fornecer-lhe 
condições de um "desenvolvimento sadio"; 

§ Figuras femininas -> de maneira geral, fortes, mas extremamente 
destrutivas 

§ Figuras masculinas -> em geral, têm pouca importância, são fracas e 
impotentes 

- Pai -> "banana", passivo, não faz nada; visto como incapaz! 
incompetente, além de ausente 

- Mãe -> "machona", "masculina", ativa; aquela que faz tudo, mas 
totalmente desequilibrada, uma louca 

- Avó materna -> uma mulher depravada 

- Eu = minha mãe + meu pai-> "mandona, agressiva, exigente, mas 
não faço nada, não tenho interesse por nada, não aprendo nada ... " 

SEXUALIDADE - NAMOROS - CASAMENTO· 

Neusa teve dois namorados: um antes de conhecer seu marido e o 
outro, quando ela e Luiz romperam temporariamente o namoro, antes de 
se casarem. Diz que se sentia atraída por eles, mas ficava envergonhada 
e por isso terminava os namoros. Costumava sair com os amigos, mas 
acabou afastando-se "de tudo e de todos", circunscrevendo-se à vida do 
marido. Oito meses antes de casar-se, Neusa brigou com a mãe e foi 
morar sozinha no apartamento que havia comprado com Luiz. 

Hoje, Neusa vê seu marido envelhecido, sem os atrativos que tinha 
antes (não especifica quais) e sente por ele, um misto de raiva e gratidão. 
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A gratidão expressa-se, por exemplo, quando ela diz que "tudo o que eu 
consegui na vida foi ao lado dele". A raiva é porque "ele não muda, 
tudo é velho" e, para Neusa, velho = estático, sempre igual = ruim. 
Atualmente não conversa com ele, "só brigo e xingo. Antes o Luiz era 
uma pessoa muito importante pra mim, eu precisava dele pra sobreviver 
... agora ele já não é mais tão importante assim" . 

O namoro deles durou 7 anos e tinham mais ( e melhores) relações 
sexuais naquela época. Agora, ela diz que considera-se 'assexuada': "tanto 
faz ter relações como não ter. .. é a mesma coisa!". 

Por outro lado, vive sob uma constante "ameaça sexual" por parte 
dos homens, principalmente daqueles que lhe despertam algum tipo de 
interesse/desejo sexual ("parece que tudo é sexo, aquela 'homada' em 
volta ... e eu, como se fosse uma prostituta!... " ). Tal sentimento me leva 
a suspeitar que, em algum momento de sua vida ela pode ter sido 
molestada, porém, até agora não houve nenhuma "prova concreta". 

Recentemente (1998), Neusa soube que, quando era bebê e ainda 
morava na casa do avô paterno, era cuidada por um tio, que na época 
tinha cerca de 14 anos de idade: "com tanta tia mulher, mais velha, por 
que justo ele foi cuidar de mim?" Não creio que este fato confirme minhas 
suspeitas, mas é possível que o rapazinho possa ter feito algum tipo de 
jogolbrincadeira sexual com o bebê-menina. Ou simplesmente, que as 
suas fantasias adolescentes acerca da sexualidade, tenham sido suficientes 
para molestar o sensível bebê. 

A lv1ATERNIDADE - OS FILHOS: 

Neusa nunca se sentiu amada por sua mãe, tem raiva dela e a vê como 
verdadeira bruxa: "toda minha desgraça é por culpa dela!" Sua tendência 
é achar-se tão "horrível, 10;Jca e desvairada" como sua própria mãe. 

Há a crença de que uma maldição feminina em sua família persegue 
todas as "primog~nitas" (desde a bisavó), tornando-as inadequadas. Neusa 
não teve nenhuma filha e oscila entre: 1) sentir-se aliviada porque a 
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maldição não teve continuidade; e 2) tentar atribuir ao filho mais velho, 
uma certa "feminilidade", em seu "irritante jeito de bicha, que me dá um 
ódio!". 

Depois dos partos, Neusa tornava-se "bebê", então, seu marido 
precisou cuidar de todos. Ela afirma que, se não fosse por ele, ninguém 
teria sobrevivido. 

Há também, um lado "são": Neusa costuma demonstrar-se preocupada 
com os filhos, "que não podem ficar como eu, senão eles vão sofrer 
muito ". Ela se esforça muito nesse sentido, na medida em que: 1) à custa 
de muito sacrificio para si, permite que seus filhos, desde pequenos, 
freqüentem aniversários de primos e amigos; 2) aos domingos toda a 
família vai para um clube de campo onde os meninos têm aulas de caratê; 
3) apesar de não ter paciência para isso, acredita que eles precisam brincar 
e sempre permitiu que brincassem com outras crianças; etc. 

Às vezes, surpreende-se (e emociona-se) ao perceber que, apesar de 
tudo, seus filhos se desenvolveram "normalmente", isto é, são crianças 
que se destacam pelo desempenho escolar (especialmente o primogênito) 
e que conseguem relacionar-se bem com as outras crianças (especialmente 
o caçula). "Como é que pode? Como é que eles puderam, tendo uma 
mãe que nem eu?" 
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Como Neusa vê o marido e os filhos: 
(figura 3) 

§ "Eles são coisas que fazem parte de minha vida, por isso não dão medo ... 
as pessoas é que me dão medo ... o que elas me fazem sentir é que me dá 
medo ... " 
§ Caio (filho caçula): é o diferente, reage contra. não se liga à mãe ("se o 
ladrão levar você embora, papai se casa de novo e eu ganho uma mãe nova"). 
§ Ricardo (primogênito): é o igual, "ele sou eu, ele é medroso como eu". 
§ Luiz (marido): velho, estagnado profissionalmente, "mas é porque ele 
precisou cuidar de nós" 
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A "VIDA INTELECTUAL": 

Desde a primeira entrevista, Neusa diz achar-se "uma pessoa 
mecanizada, que não consegue pensar/raciocinar", que tem muita 
dificuldade em aprender (qualquer coisa) e que não se interessa por nada. 

Durante o ensino básico, só ia preocupar-se com a prova "em cima 
da hora e também não estudava direito, só tirava nota pra passar de 
ano ". Mas também não brincava, pois só o estudo era considerado 
importante e valorizado. 

Ela fez todo esforço do mundo para conseguir formar-se em Psicologia, 
mas desistiu de cursar o 5° ano, que dá o título de psicólogo, pois não se 
achava capacitada para isso. Nem mesmo foi buscar seu diploma de 
bacharel. . 

A PROFISSÃO - O TRABALHO: 

Neste campo, Neusa sofre todas as conseqüências das dificuldades 
afetivas/intelectuaislrelacionais/sexuais/etc. Ela não se relaciona com 
pessoas, mas com entidades impessoais, como por exemplo "a chefia" 
e não "Pulano de tal (chefe do meu setor) ", ou "Beltrana (a gerente)". 
Os colegas situados no mesmo patamar hierárquico, costumam ser "rivais" 
ou "pessoas interesseiras e falsas" e alguns homens têm um aspecto sexual 
ameaçador. 

Quanto ao serviço, sempre é dificil, e ela nunca consegue aprender/ 
interessar-se. Neusajá passou por vários departamentos/setores e a cada 
mudança, sempre vem o velho sofrimento: "eu não consigo entender e 
acho que as pessoas devem achar que eu sou burra". 

A despeito de todas as suas dificuldades, Neusa esforça-se para ir 
trabalhar todos os dias. Apesar de viver querendo pedir (e pedindo) 
transferência de setor, ela está há quase 20 anos na mesma empresa e tem 
medo de ser mandada embora. 
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OS FLORAIS DE BACH4 E O TRABALHO CORPORAL 

Comecei a atender Neusa uma vez por semana e logo lhe dei também 
alguns florais de Bach. Ela os tomava em uma semana (as pessoas 
costumam consumir, em média, um vidro de 30 mI em 25-40 dias). Além 
disso, a cada semana, eu sentia a necessidade de trabalhar com florais 
diferentes, procedimento muito pouco comum. 

Cerca de um ano depois, no entanto, foi-se delineando um 'caminho' 
em relação aos florais. Depois de muitas misturas diferentes, 'posologias' 
e peridiocidades diferentes, uma "dupla" foi ficando mais constante em 
meio às demais (diluídas ou em "doses únicas"), e em junho/96, Clematis 
+ Chestnut Bud passaram a ser os 'florais de fundo' de Neusa. O primeiro, 
trabalha no sentido de trazer a pessoa à terra , isto é, ajuda-a a 
"encarnar", a "encorpar-se". O segundo ajuda a pessoa a aproveitar 
melhor suas experiências de vida, aprendendo e apreendendo-as. 

A partir dessa definição dos florais, parece que ficou um pouco mais 
fácil 'delinear', 'dar contorno' a Neusa. E, embora tenha usado outros 
florais além desses que chamei 'de fundo', não era mais como no início. 

Ela continuou me pedindo para preparar um vidro de floral por semana, 
mas curiosamente, desde novembro/97, esse intervalo foi aumentando, 
até que parou, em janeiro/99 de pedir os florais. Quando indaguei a 
respeito disso, Neusa respondeu: "no começo, eu achava que os .florais 
iam salvar a minha vida, então, eu não podia ficar sem eles de jeito 
nenhum. Quando acabava um vidro e eu não tinha outro, eu ficava 
desesperada, mas agora não, agora eu não preciso mais deles pra salvar 
minha vida". 

O trabalho corporal, por sua vez, também teve suas peculiaridades. 
Foi bastante dificil traçar um "diagnóstico", ou pelo menos uma linha por 
onde seguir. Neusa dizia que "o meu problema é na cabeça, não é no 
corpo!". E realmente, muitas vezes parecia que ela não tinha corpo ... foi 

I Vide algumas infonnações adicionais sobre os florais de Bach no "quadro" incluído no fmal deste texto. 
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com a definição dos florais que tomou-se possível 'tocá-la'. 

O que mais me chamou atenção em Neusa na primeira entrevista: 1) 
falava muito baixo, era preciso fazer algum esforço para escutá-la (ou 
era necessário pedir-lhe que repetisse o que acabara de falar); 2) o calor 
de seu corpo concentrava-se principalmente na região do estômago (plexo 
solar) e no peito (plexo cardíaco) - embora este segundo fosse um pouco 
menos quente - seu abdome, as mãos e os pés eram muito frios; 3) o 
movimento respiratório era muito fraco na região peitoral, concentrando
se na região abdominal. 

Fui fazendo massagem, um pouco de calatonia e alguns exercícios de 
Eutonia, do jeito que era possível. A certa altura, o trabalho no/do corpo 
foi escasseando e durante quase 2 atios ficamos numa fase mais verbal de 
psicoterapia, período em que utilizei também outros recursos (vide figura 
4A)4. 

§ 
§ 

§ 

(figura 4) 

A. INSTRUMENTOS TERAPÊUTICOS 

FLORAIS DE BACH 
TRABALHO CORPORAL 
MASSAGEM 

CALATONIA 

EXERCÍCIOS DE EUTONIA 

OUTROS 
MASSA DE MODELAR 

"DRAMATIZAÇÕES" 

B. PERIODICIDADE DAS SESSÕES 

SET/93 a SET/94 = 1 VEZ POR SEMANA 
SET/94 a JUL/95 = QUINZENAL 

JUL/95 a JUN/99 = 1 VEZ POR SEMANA 

JUN a SET/99 = 2 VEZES POR SEMANA 
ATUALMENTE = 1 VEZ POR SEMANA 
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Mais tarde, seu corpo voltou a manifestar-se através da enxaqueca, 
então retomamos o trabalho com os florais e massagem para relaxamento. 
Para viabilizar essa nova fase (na qual Neusa se encontra atualmente), 
propus que usássemos os 15 minutos iniciais da sessão para a massagem, 
preservando o "espaço verbal" no restante do tempo. Observo não há 
integração corpo e psique, pois esses dois momentos da terapia são vividos 
independentemente, como se não se relacionassem entre si. 

CONCLUSÃO 

Ao longo desses seis anos, além do trabalho corporal e dos florais, a 
periodicidade das sessões também mudou bastante (vide figura 4B). 
Mesmo com todas as dificuldades que fui tendo pelo caminho, posso 
observar em Neusa que: 

1) percebe suas 'deficiências' e parece apegar-se a elas: tem um 
movimento cíclico no qual tem 'lampejos de consciência' e parece 
'avançar', mas depois recua e mergulha em seu 'pessimismo crônico' 
(em contraposição à sua auto-exigência de perfeição); 

2) de modo geral, ela dificilmente expressa suas emoções, relatando
as com aparente frieza, mas chora quando: a) digo que a vejo como uma 
pessoa sensível; b) está preocupada com seus filhos; c) está com raiva da 
mãe; 

3) tem uma auto-imagem 'piorada' em relação às características que 
realmente apresenta: acha-se mais incompetente/incapaz, desinteressada, 
agressiva, etc. do que é, e acha que todos a vêem do mesmo modo, como 
se fosse transparente e todos pudessem enxergá-la 'por dentro' (fragilidade 
do ego); 

4) diz não ser capaz de perceber-se corporalmente: "é mais fácil eu 
imaginar (meu corpo) do que sentir" ; 

5) mobiliza em mim, uma espécie de 'instinto matemo', fazendo-me 
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sentir 'compelida' a acolhê-Ia - no início eu não conseguia lidar muito 
bem com isso, a ponto de precisar espaçar as sessões, para que eu pudesse 
suportar tal energia (quando as sessões tomaram-se quinzenais); 

6) além de esforçar-se para seu próprio desenvolvimento, Neusa 
preocupa-se em preservar seus filhos, na medida em que faz tudo para 
que eles não tenham os mesmos azares e dificuldades que ela. "(...)A 
responsabilidade dos pais se estende até onde eles têm o poder de ordenar 
a própria vida de tal maneira que ela não represente nenhum dano para 
os filhos (..)"5; 

7) por mais que pareça rebaixar as qualidades do marido, é capaz de 
reconhecer que ele a apoia e que fez muitas abdicações profissionais, em 
prol do bem-estar da família (papel d·a "boa mãe"). 

Esta é a conclusão do artigo, mas não do trabalho com Neusa. Creio 
que enquanto ela necessitar e solicitar, algo pode ser feito. Não tenho a 
ilusão de "curá-la", mas acho que posso continuar ajudando-a, se eu 
souber respeitar seu ritmo e seu movimento. Foi difícil descobrí-los e 
conhecê-los, mas agora creio haver uma unidade paciente-terapeuta, e 
que sempre posso contar com o "terceiro ponto"6. 

* Artigo desenvolvido e atualizado, a partir de palestra apresentada no 
120 Encontro de Cinesiologia, no Instituto Sedes Sapientiae, em 1999. 
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OS FLORAIS DE BACH 

Dr. Edward Bach, médico inglês nascido no País de Gales, desenvolveu 
entre 1928 e 1935, o método hoje conhecido por "Remédios Florais de 
Bach". Como bacteriologista e patologista, conheceu a Homeopatia ("cura 
pela semelhança"), na qual desenvolveu alguns medicamentos (os sete 
nosódios de Bach). Ele acreditava que haveria um método ainda mais 
simples e tão eficaz quanto o homeopático. Iniciou assim, as pesquisas 
que o levariam à descoberta do poder curativo das flores. 

Existem 39 remédios florais (37 extraídos de flores, um vem da água' 
mineral pura de uma fonte em Sotwell, e o 39° é a combinação específica 
de 5 florais). A essência básica que irá auxiliar no restabelecimento da 
saúde humana, é extraída das flores e pode ser preparada pelo método 
solar ou pelo método de fervura. Posteriormente é utilizada na forma 
líquida. 

É necessário ressaltar que Edward Bach tinha uma noção de doença, 
bem diferente da que costumamos utilizar: "o que conhecemos como 
doença é o estágio final de um distúrbio muito mais profundo (. .. ) em 
essência, a doença é o resultado do conflito entre a Alma e a Mente, e 
ela jamais será erradicada exceto por meio de esforços mentais e 
espirituais (. .. ), posto que pareça tão cruel, é benéfica e existe para 
nosso próprio bem. " 

Paralelamente, ele desenvolveu uma teoria tipológica, na qual existiriam 
sete tipos! grupos básicos de personalidades. As pessoas pertencentes a 
cada grupo teriam "atitudes mentais" específicas (não necessariamente 
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desenvolveriam o mesmo tipo de enfermidade) e a cada grupo de 
personalidades, corresponderia um grupo de florais. 

A utilização dos florais não segue, necessariamente, um critério 
sintomatológico. O processo de cura se dá, na medida em que o paciente 
vai tornando-se consciente de si, dos aspectos inconscientes que 
originaram a sua "doença". É preferível, portanto, uma visão e a 
compreensão do paciente como um todo, ao escolhermos seu(s) floral(is). 
Além disso, cabe ao terapeuta, apenas acompanhar a trajetória do paciente 
e orientá-lo, quando for solicitado. 

Segundo minhas experiências clínica e pessoal (desde 1991), a ação 
dos florais de Bach, nem sempre é "visível", ela é tão sutil quanto os 
efeitos do trabalho corporal. Infelizmente, essa mesma sutileza leva muitas 
pessoas a questionarem sua eficácia e seu valor. 

O método de Bach, apesar de já ser reconhecido pela Organização 
Mundial de Saúde (O.M.S.) e utilizado em várias partes do mundo desde 
a sua concepção, sua utilização em larga escala ainda é bastante recente 
no Brasil, encontrando muita oposição e controvérsias. Acredito que sua 
"cientificidade" somente será atestada pela prática clínica. Gostaria de 
lembrar que, ao ter início, qualquer movimento científico é frágil e 
contestado; o seu reconhecimento sempre vem depois de algum tempo, 
graças à persistência daqueles que continuam o seu trabalho, a despeito 
de seus antagonistas. 

NOTAS 

I Os nomes da paciente e de seus familiares foram trocados neste 
artigo e para a apresentação. 

2 "Borderline" é a denominação dada para pessoas que estão no limite 
entre a psicose e a neurose, ou, para pessoas "normais" que estão a um 
passo da psicotização. 

3 As idades de Neusa e de seus filhos, registradas neste parágrafo, são 
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de 1993, quando ela veio para a primeira entrevista. Atualmente estão 
com 43, 12 e 9, respectivamente. 

4 Os testes foram utilizados nesse período, terapeuticamente e não 
como diagnóstico. 

5 (Jung, "O Desenvolvimento da Personalidade ", Vozes, parágrafo 
84). 

6 Noção criada por Jung, referente à comunicação estabelecida na 
relação terapêutica. Segundo sua compreensão dialética da psicoterapia, 
além do terapeuta e do paciente (universo da consciência), estaria também 

envolvida uma "terceira pessoa" (universo do Inconsciente). 
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