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Terapia 
floral

Florais de Saint Germain 

«O sentimento do medo, através do 
seu efeito depressor sobre a actividade 
mental, provoca desarmonia nos 
nossos corpos físico e magnético 
e abre caminho para a invasão 
bacteriana. A verdadeira causa da 
doença está na nossa personalidade...»  
— Edward Bach (médico homeopata, 
bacteriologista e imunologista). 

tratamento de doençast

destacam-se a crise económica, 
medo da escassez, insegurança, 
solidão, depressão, desem-
prego, presságios de catás-
trofes naturais, pessimismo, 
pânico, falta de fé. As novas 
energias que surgem em 2012, 
trazem o anseio e necessida-
de de escolhermos uma nova 
consciência, definitivamente, 
para o bem, para o melhor, 
transcender e evoluir! Estamos 
a sentir os efeitos do aumen-
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m torno de tantas pro-
fecias à volta desta transição 
em que a Terra está a passar, 
surgem, inevitavelmente, o 
medo do desconhecido, a ne-
cessidade de descobrirmos 
quem somos, precisamos de 
um norte e de resgatar a alegria 
da nossa missão.

Florais que elevam 
a energia

Das incertezas mais diversas 



O uso dos 
florais não 
contém 
contra- 
-indicações 
e são para 
todos

to da frequência da energia 
que se manifesta de maneira 
diferente em cada ser. Feliz-
mente, temos os florais que 
auxiliam a elevar a energia, 
a expansão da consciência, 
há um despertar, um revelar 
de algo mais grandioso e mais 
maravilhoso à nossa espera. 
Assim conectados, à nossa 
verdadeira essência, podemos 
fazer as escolhas necessárias.

A era das flores
As flores que são cultiva-

das no belo jardim do sistema 
de Saint Germain contêm as 
forças dos 12 Raios Divinos, 
conseguindo, assim, alcançar 
todos os níveis, indo muito 
além da personalidade. É uma 
das causas-sustentáculos das 
grandes trasnformações indivi-
duais. O corpo físico é apenas 
uma parte do conjunto do ser 
humano e tratar um só aspecto 
isolado dos outros leva-nos a 
uma cura incompleta mesmo 
que o paciente pareça curado. 
Para um distúrbio físico que 
começou num campo subtil, 
devemos tratar todos os níveis, 
sendo que para a parte subtil 
temos a terapia floral. Através 
do uso das flores divinamente 
energizadas, as pessoas passam 
a assumir responsabilidade 
sobre os seus próprios pro-
blemas, doença e vida. Passam 
a olhar mais para si, para o 
seu interior. Sobre uma nova 
consciência descobrindo os 
seus próprios valores, poder 
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e aptidões. O uso dos florais 
não contém contra-indicações 
e são para todos, desde bebés, 
crianças, jovens, adultos, ido-
sos, a animais, plantas, cris-
tais e ambientes. Lembramos 
que a ajuda de um terapeuta 
floral qualificado é muito 
importante, principalmente, 
em casos de desequilíbrios 
emocionais crónicos.

Florais existem há 
mais de 13 anos

«Os florais de Saint Germain 
existem há mais de 13 anos. 
São produzidos conforme os 
preceitos de Edward Bach, fei-

tura artesanal, e o seu sistema 
é formado por 85 essências 
individuais, fórmula Leucantha 
e fórmula Emergencial. Através 
deste buquê, Neide Margonari, 



Recorrer aos florais para 
vários problemas…
 
Apresento alguns florais de Saint Germain para os 
assuntos relatados:

 Medo de depender de si (desemprego), 
insegurança: Floral Alcachofra — dá coragem e 
abertura para o novo.
 Medo de perdas materiais: Abundância; Allium; 
Cidreira; Embaúba; Goiaba; Mangífera; Pepo; 
Perpétua; São Miguel; Sapientum; Triunfo.
 Medo sem razão aparente e difícil de 
identificar: Floral Pinheiro — libertação. 
 Temores e as aflições pela imaginação/
pensamento: Floral Canela.
 Medo por contágio colectivo: Floral Populus 
Panicum — traz forte potencial energético; 
auxilia os que estão contaminados pelo pânico 
colectivo, impressionados pelos noticiários, 
sentindo-se presos com a situação assustadora 
sem saída e ameaças de crise. Traz de volta a 
estabilidade emocional e a segurança interna 
que nos encoraja a tocar a vida para a frente sem 
influência externa.
 Medos concretos ou medo de perder o 
controlo: Goiaba.

… e para desabrochar um futuro
 
Florais para desabrochar um futuro mais promissor:
 Aveia Selvagem: saber o que realmente quer. Promove o início da ascensão na jornada 
espiritual.
 Lotus Azul: profunda limpeza, abrindo o caminho para a iluminação, abrangendo todos os 
chacras. Faz descobrir a verdadeira fé.
 Poaia Rosa: aumento crescente do desejo de paz, faz criar o  hábito de irradiar amor 
constantemente e a sincronicidade da nova ordem planetária.
 Melissa: alegria; conecta com a criança interna; dissolve a angústia e a ansiedade de quem 
não vê mais motivos para sorrir.
 Gerânio: traz a consciência de que os nossos sentimentos e pensamentos negativos 
atrapalham a realização dos nossos desejos. Ensina a viver plenamente o presente.
 Laurus Nobilis: transmuta e liberta. Faz  romper ligações com o passado. Liberta-nos dos 
condicionamentos impingidos por religiões e pela sociedade.
 São Miguel: Ilumina e traz forte protecção, vem reforçar a determinação em cumprir o seu 
propósito.
 Pepo: dissolve o apego excessivo a pessoas e pertences, equilibra o instinto de sobrevivência. 
 Triunfo: para sair do negativo, faz  triunfar sublimando a matéria.
 Abundância: traz a energia da abundância, devolve a confiança na providência divina, 
prepara-nos para receber a prosperidade.
 Boa Sorte: abre caminho, remove obstáculos para prosperar diante das dificuldades, vem 
concretizar a vitória divina. Pode, também, aspergir, nos negócios e em casa, boa sorte + chapéu-
-de-sol + Abundância (para 100ml de água, 7 gotas de cada floral).
 Algodão: facilita a comunicação entre o Eu Superior e a personalidade, abre a visão e 
audição interna, para ver e ouvir o que realmente está a acontecer.
 Allium: combate energias negativas, o mau-olhado e as quedas de energias, devido ao 
‘vampirismo energético’.
 Sorgo: sentimento de solidão, carência afectiva  e vazio interno.
 Saint Germain: combate a depressão, é a Luz no final do túnel, resgata e eleva.
 Emergencial:  potente fórmula, acção rápida em casos de desespero, ansiedade, catástrofes, 
alinha os corpos suprafísicos, é o alívio imediato nas aflições.
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criou 10 fórmulas compostas 
para diversos momentos da 
vida e também 4 fórmulas 
para os animais.

Raios de Luz Divinos: a lim-
peza dos estados negativos da 
alma, por meio da actuação dos 
Raios Divinos nas essências flo-

rais, dá-nos a garantia de uma 
vida saudável com harmonia, 
alegria e entusiasmo.» 

— Neide Margonari.

(*) Terapeuta
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