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PREFÁCIO
Maria Cristina Nogueira Godinho dos Santos, na jornada da sua
formação profissional, realização pessoal e missão espiritual, ini
cialmente se centrou na absorção do conhecimento; a seguir, viveu a prática do
conhecimento; atualmente, exprime-se pela ação, como curadora e comunicadora
por meio da palavra e pela escrita.
Maria Cristina mostra, por meio de sua trajetória, a objetividade e a
determinação para atingir a meta, que é a de servir, a justificativa de sua atual vida.
Os passos determinados na jornada de sua formação demonstram que em
nenhum momento teve dúvidas, distraiu-se ou perdeu tempo com "maya" (ilusão),
somente deu ouvidos ao canto de sua Alma Divina. Primoroso é o seu reto seguir
por meio da intuição.
Sua objetividade continua se concretizando, de igual maneira, na feitura deste
seu atual livro, Tratado de Medicina Floral - abordando os sistemas: Bach, Minas,
Austrália e Saint Germain, revisado e ampliado. Livro este que é uma ferramenta de
consulta terapêutica séria e de grande valor, elaborado com precisas informações e
de fácil manejo.
Fé, intuição, vocação, objetividade, determinação, ação e consciência do servir
são qualidades fundamentais para a realização da meta de todos os discípulos da
Luz.
Parabéns, Maria Cristina Nogueira Godinho dos Santos.
Neide Margonari
Sintonizadora dos Florais de Saint Germain

INTRODUÇÃO
pós anos de estudos, indicações e observações quanto à atuação das essências
florais, escrevemos "Essências Florais e a Cura das Doenças", com o objetivo de
facilitar a prática terapêutica. Com o mesmo intento e, desta vez, estimulada pelo
interesse dos leitores e pela busca incessante do saber, ampliamos, aperfeiçoamos
e desenvolvemos este trabalho.
O Tratado de Medicina Floral se divide em três partes principais: corpo físico e
sua linguagem; corpos emocional, mental e espiritual; finalizando com a descrição
de 348 essências referentes aos quatro sistemas abordados, incluindo 13
fitoessências, 44 fitoflorais (13 líquidos e 31 fitoflorais encapsulados), gel de flores,
argila medicinal e óleos florais, que procedem do sistema Florais de Minas.
Nas duas primeiras partes, estão descritas 590 patologias mais freqüentemente encontradas no homem, com seus significados médico e simbólico
(linguagem corporal).
As essências foram catalogadas com o objetivo de serem consultadas para
averiguar as que mais interagem com o paciente. Ressaltamos que os 31 fitoflorais
de Minas encapsulados, em razão de sua contínua atualização, necessitam de
redobrada atenção quanto à indicação.
Na quarta parte, situam-se as referências bibliográficas.
Neste trabalho, há sugestões de vários autores e de nossa experiência clínica,
graças à qual pudemos incluir fórmulas preestabelecidas que obtiveram resultados
satisfatórios em grande número de pacientes com o mesmo padrão mental.
Salientamos que o Tratado de Medicina Floral jamais deverá ser utilizado
mecanicamente, sem uma análise prévia e profunda do paciente, pois a prescrição
dos florais é estritamente pessoal, sendo imprescindível identificar o estado
mental que está por trás de determinado sintoma.
Acreditamos que uma parte substancial da medicina aplicada à cura vibracional está representada pelos remédios florais, que não atuam da mesma
forma que na medicina tradicional, mas restauram ou reforçam as virtudes dos
recursos espirituais, emocionais e mentais, que em seguida emergem no corpo
físico, concretizando a cura. Transcendem o mero acerto dos respectivos
desajustamentos incorporados durante a evolução espiritual humana.
Por causa de sua natureza específica, a terapia floral ainda não é
integralmente compreendida nem explicada de maneira satisfatória pela visão
científica. Porém, pesquisas recentes sobre psiconeuroimunologia mostram que há
uma relação fundamental entre a atitude psíquica e o poder da resistência física.
Portanto, quando a harmonia entre o espírito, a mente e o corpo se rompe, surgem
os mais diversos estados emocionais negativos, os conflitos, que preparam terreno
para a doença física.
Todos os que estudam e praticam os métodos sutis de cura e buscam
explicações para esses fenômenos se vêem em confronto com uma perturbadora
multiplicidade de modelos de interpretação, oferecidos pela biofísica, pela
biopsicologia, pelas pesquisas em nível cerebral e de muitas outras áreas que
superam a si mesmas, em um ciclo cada vez mais rápido.

Mas, ao que parece, são exatamente os resultados dos mais atuais estudos que
vêm comprovar os antigos conhecimentos da chamada "medicina popular".
Os índios norte-americanos dizem: "... o homem, para ser fisicamente
saudável, precisa sentir-se uma parte essencial da harmonia que envolve todas as
criaturas vivas..."
Essa idéia corresponde à atual definição da complexa trama de todos os
processos de vida no Cosmos. Parece comprovar-se o fato de que estamos aos
poucos aprendendo e que, em última análise, princípios relativamente simples
regem todas as manifestações cósmicas.
Por isso tudo, aqui colocamos a citação do Dr. Edward Bach dirigida a seus
colegas médicos:
"Que a simplicidade desse método não desencoraje o seu uso, pois, quanto
mais suas pesquisas avançarem, mais vocês irão perceber a simplicidade de toda a
Criação." - Considerations of Diasease & Cure, 1930

CORPO FÍSICO E SUA LINGUAGEM
ABORTO (ESPONTÂNEO E/OU REPETIDO)
(Expulsão do concepto antes da viabilidade fetal.)
O sentimento predominante no aborto é o medo, principalmente do futuro.
Simboliza uma fuga dos sentimentos de coragem e confiança na vida. Sugere
também a necessidade de adiar a responsabilidade.
Bach
Em geral após o - Star of Bethlehem + Pine + Mustard + Olive + Wild Rose.



 Ameaça de - Walnut, Clematis.
 Com sentimento de culpa - Pine.
 Traumas do - Star of Bethlehem, Crab Apple.

Entendimento da razão de o coipo fazer o aborto - Chestnut Bud.



Minas
 Ameaças de - Millefolium, Rosmarinus, Foeniculum.
 Com sentimento de culpa - Pinus, Aristoloquia.


Conseqüências físicas do - Arnica Campestre.
Conseqüências psíquicas do - Tagetes.



Austrália
 Ameaças de - Billy Goat Plurn, She Oak, Dog Rose.


Com sentimento de culpa - Sturt Desert Rose.

 Conseqüências físicas e psíquicas do - Fringed Violet.

Quando há necessidade de fazer o aborto, para conversar com o feto e
explicar a razão dessa atitude - Green Spider Orchid.


Saint Germain


Ameaças de - Fórmula Emergencial + Saint Germain + Monterey.

ABSCESSO
(Acúmulo de pus em cavidade formada por processo inflamatório, em um ou mais
locais de órgãos ou de cavidades do corpo.)
O pus reflete um ressentimento antigo que não foi assimilado, perdoado ou
eliminado e está associado à dor, mágoa e raiva.
Abscesso dentário - representa um sentimento que foi remoído durante longo
tempo antes de vir à tona, exigindo que a pessoa o cuspa fora ou que o engula,
absorvendo o que a situação tem de positivo e eliminando o resto.
Bach


Com dores e em supuração - Vervain + Crab Apple ou Crab Apple + Holly.



Que não rompem - Hornbeam + Crab Apple.
Minas

Malus, Artemisia, Ruta, Millefolium, Arnica Campestre, Calêndula Silvestre,
Foeniculum, Lavandula, Verbenacea, Imunis (Ffl), Gel de Flores (uso local), Argila
Medicinal (uso local).


Austrália


Dagger Hakea, Mountain Devil, Sturt Desert Pea, Billy Goat Plum.
Saint Germain



Em geral - Allium + Leucantha + Cocos (também uso tópico).



Internos - Erianthum + Allium + Cocos.

Obs.: Ffl = Fitofloral de Minas. Fes = Fitoessência de Minas.
ACIDENTE
(Em Medicina Legal, acidente é o que sucede a um indivíduo inesperadamente e sem
possibilidade de ser evitado no momento.) Encobre certa incapacidade de falar em
defesa própria, de resolver os seus problemas conscientemente, necessitando de
aprendizado forçado.
Pode implicar, também, o sentimento de violência reprimida e de rebeldia
contra a autoridade.
Bach


Propensão à - Clematis, Impatiens, Chestnut Bud.



Proteção para os que atraem muitos - Red Chestnut + Star of Bethlehem +

Larch.


Socorro em - Rescue Remedy.
Minas



Propensão à-Nicociana, Impatiens, Pinus, Aristoloquia, Rosmari- nus.

Medo de - Mimosa, Bipinatus ou Buquê de 9 flores + Plantago + Fragaria +
Guinea.



Socorro em - Buquê de 9 flores, Buquê de 5 flores, Arnica Campestre.
Austrália



Violet.

Propensão à - Boronia, Jacaranda, Sundew, Red Lily, Mountain Devil, Fringed

Socorro em - Emergency Essence (Waratah + Fringed Violet + Sundew +
Grey Spider Flower + Crowea), Fringed Violet.


Na cabeça - Emergency Essence (Waratah + Fringed Violet + Sundew + Grey
Spider Flower + Crowea) ou Bush Fuchsia + Sundew.


Saint Germain


Propensão à - Allium + São Miguel + Gerânio + Patiens + Varus + Monterey.



Nas mãos - Wedélia + Allium + São Miguel + Varus + Monterey.
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