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1.

Para Kit

A Prece do Astrólogo
Pais Celestiais, ajudai-me na ajuda que
presto aos outros.

PREFÁCIO

Este livro é ao mesmo tempo um estudo astrológico e um manual
prático dos Remédios Florais de Bach.* Contém as descrições dos remédios
originais conhecidos como os Doze Remédios, e estabelece as
correspondências astrológicas, fornecendo ao mesmo tempo um método
astrológico simples e exato para usá-los.
Neste manual, procuro demonstrar a utilidade da Astrologia ao se usar
o seu simbolismo para um melhor entendimento de qualquer circunstância ou
sistema. As correlações astrológicas também servem para incentivar e
perpetuar o trabalho do Dr. Edward Bach, que descobriu a terapia dos
remédios florais. Para os que estudam e praticam a Astrologia, e ainda não
conhecem os Remédios Florais de Bach, o manual introduzirá um novo e
fascinante sistema astrológico de estudo. Ao combinar esses dois campos de
conhecimentos na aplicação prática, podemos melhorar a nós mesmos,
aprimorar nossas experiências astrológicas, além de nos valer de mais um
meio pelo qual podemos aumentar nossa contribuição pessoal para o bem dos
outros.
Para os que conhecem o trabalho do Dr. Bach mas não conhecem a
Astrologia, este manual poderá servir como uma introdução ao assunto. No
mínimo, servirá como fonte de informação válida sobre os remédios.

* Na Inglaterra, o nome Bach é pronunciado como 'ba-tch'.

As características dos doze signos astrológicos são praticamente
idênticas às que Bach descreveu para os Doze Remédios. A medida que você
vai conhecendo os traços de personalidade dos tipos florais, descritos na
ordem seqüencial de Bach, você vai reconhecer as características dos
respectivos signos solares. Por exemplo, o tipo Agrimony descrito por Bach
relaciona-se perfeitamente com o tipo de Sagitário descrito pelos astrólogos.
Se desejamos superar, seja na parte pessoal, seja no âmbito dos clientes,
algumas das características menos interessantes dos tipos dos signos do
Zodíaco, os Remédios de Bach poderão fornecer as modificações
emocionais necessárias para que consigamos fazê-lo.
Na opinião deste escritor, uma apreciação astrológica do
extraordinário trabalho conseguido por Edward Bach com as suas flores
apenas confirma o grande significado desse trabalho. Eu, particularmente,
acredito na Astrologia. E acredito nos Remédios Florais de Bach. Também
quero crer que as bênçãos de Edward Bach me acompanham aqui neste
esforço de unir as duas coisas nas páginas que seguem.
Peter Damian
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