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Honrando a Tradição e o Sagrado Feminino 

Bendita voz que vem do coração 

Entoando palavras ancoradas na luz divina 

Benditos olhos da intuição 

Canalizando a força do sagrado feminino 

Benditas mãos do toque amoroso 

Do sentido e da cura 

Bendito ventre Sagrado matriz da humanidade 

Todas sejam benditas 

As que parem e as que ajudam 

As que nascem e as que recebem  

As que vieram antes  

As que estão agora 

As que virão depois 

Assim é 

 

Suely Carvalho 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Neste trabalho apresento o estudo de aplicação teórica e prática da terapia 

floral no parto e no pós-parto imediato. Os principais autores citados são Ian White, 

Australian Bush Flower Essences, florais da Austrália, Richard Katz e Patrícia 

Kaminski do Flower Essence Society, florais da Califórnia e Maria Grillo, com os 

Florais Filhas de Gaia da mata atlântica brasileira.  

No meu trabalho como doula atendo gestantes e famílias nas quais a terapia 

floral proporciona muitas curas físicas e emocionais. Discorro no trabalho sobre os 

aspectos, físicos, metafísicos, emocionais e espirituais que influenciam no parto, 

sobre o uso dos florais para as curas da sexualidade e o resgate do sagrado feminino, 

e a influência dos traumas somatizados, gerando bloqueios físicos e emocionais. 

Assim sendo, sempre é muito recomendado que a terapia floral seja feita antes da 

gravidez ou no início. Também já comprovei, nos casos atendidos, que os florais 

atuam mesmo no primeiro contato, no caso o parto.  

As flores são veículos de conexão com o Universo, a Pachamama, Deus e a 

Deusa. Faz a ligação do céu e da terra nos oferecendo o seu melhor remédio para a 

alma e para o corpo. Frutas, beleza e perfume são suas qualidades divinais! E por 

isso tão eficaz e poderosa em momentos de grande tensão emocional e física, como 

o momento do parto. Traz a força da sobrevivência, a fé, a habilidade de superação. 

Os portais estão abertos, uma alma vai encarnar! Os florais são intervenções naturais 

e chaves de conexão com nossa sabedoria interior buscando: AQUELA QUE SABE! 

Também nos partos domiciliares com parteiras aplicamos a terapia floral para 

emergências obstétricas, tanto da mãe quanto do bebê, mostrando-se na prática muito 

eficaz. Corrigindo imediatamente a intercorrência ou dando suporte até o socorro 

médico mais adequado, dependendo da situação. 

 

1.1 Histórico da Terapia Floral 

 

O uso das flores acompanha o ser humano desde os primórdios das 

civilizações. Os frutos, alimentos e flores decorativas sempre foram usados nas curas. 

Existem muitas pinturas sugerindo o uso curativo das flores em momentos específicos 

como o nascimento, assim como em remédios e alimentos. 
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Os egípcios, há 3.000 anos, coletavam o orvalho das flores para tratar os 

desequilíbrios emocionais, assim como os aborígenes. Os colonizadores europeus 

reportaram que quando os aborígenes ficavam doentes, flutuavam flores de Waratahs 

na água e bebiam.  

Os mais antigos registros europeus escritos sobre o uso de essências florais 

remontam que a abadessa Hildegard Von Bigen, no século XII e Paracelsus, o famoso 

médico e professor suíço, alquimista e herbalista, no século XVI, preparavam 

remédios a partir dos orvalhos das flores para tratar problemas emocionais e doenças 

físicas dos seus pacientes.  

As essências florais são amplamente usadas na Ásia, Índia e América do Sul, 

por vários séculos. A sistematização do trabalho com as essências florais começou 

no início do século XX, com o Dr. Bach, médico homeopata inglês, que se retirou para 

o interior da Inglaterra devido à doença e em busca de momento meditativo para 

decidir que rumo tomaria no trabalho. Nisso foi acometido por diferentes estados 

emocionais, que a cada dia o levavam em busca do orvalho de determinada flor, e 

observava que em seguida ocorria o desaparecimento do mesmo, assim 

harmonizando o processo. Concluiu então que as energias vibracionais sutis das 

essências florais poderiam contribuir para realinhar os padrões emocionais de 

disfunção e com a correção destes fatores emocionais, a vitalidade física e emocional 

se elevariam, e que consequentemente curariam as doenças físicas.  

Após sua morte, em 1936, o Bach Center, na Inglaterra, permaneceu 

produzindo as essências, apesar de passar por um tempo de obscurantismo, quando 

pouco foram usadas no mundo.  

A partir da década de 1970 muitos pesquisadores, em diferentes lugares do 

mundo, seguem o Dr. Bach, ampliando o trabalho iniciado por ele. 

Patricia Kaminsky e Richard Katz, na Califórnia; Steve Johnson, no Alaska; 

Philippe Deroide, na França; Ian White, na Austrália; Bram, da Holanda; Tanmaya, no 

Himalaia, e outros. No Brasil, de tão exuberante natureza, os pioneiros são Maria 

Grillo, com as Filhas de Gaia; Sandra Epstein, da Ararêtama; Breno Marques, com os 

Florais de Minas; Gelse e Lourdes, do Sistema Agnes, e muitos outros que, 

resgatando conhecimentos ancestrais perdidos pelo abandono das tradições e 

aculturação dos índios em todas partes do planeta.  
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Hoje as essências florais são usadas em todo o mundo por famílias e também 

em alguns hospitais e consultórios dentários. São seguros, rápidos, produzem efeitos 

vigorosos, não apenas em níveis emocionais e espirituais, mas também no nível físico. 

 

1.2 Fundamentação da Terapia Floral  

 

O paciente é ouvido e observado, através de um questionamento dirigido de 

forma indireta e o terapeuta, a partir do conhecimento da medicina energética, chacras 

e circulação através dos meridianos e dos corpos sutis, das sintonias das flores e da 

lei das polaridades, ouve o paciente e escolhe as essências. 

Através de diferentes métodos estabelece um “bouquet” terapêutico. Uso muito o 

oráculo das flores como método de escolha do bouquet, quando, através da intuição 

e do inconsciente, a pessoa escolhe as flores que precisa. No parto, usa-se flores 

específicas também de acordo com o andamento do processo e das questões da 

mulher. 

 

1.3 Como se faz a essência floral? 

 

Essências florais são preparos de flores de caráter vibratório e de uso 

terapêutico a partir de uma sintonização do cocriador. Preparada com determinada 

flor a partir do contato com a água de fonte natural ou submetida ao calor do sol ou 

fogo e ainda a luz da lua. 

 

1.4 Sintonia 

 

Conjunto de sintomas físicos, mentais e emocionais percebidos ao entrarmos 

em contato sutil com as flores. Pode ser espontâneo, através da intuição, ou induzido 

através de técnicas de meditação, assim podemos acessar os elementais das plantas 

ou nosso arquivo de memória ancestral. 
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2 A TRÍADE DO TRABALHO DE PARTO – FÍSICO / EMOCIONAL / ESPIRITUAL 

 

2.1 Físico 

 

O trabalho de parto é uma experiência corporal única e de grande valor para a 

saúde física da mãe e do bebê, quando a natureza segue seu curso normal e a mãe 

tem apoio e se sente segura. É de tanto valor que é mais importante que a via de 

nascimento em si, se baixa ou alta. No trabalho de parto natural existe muita cura, um 

coquetel hormonal inebriante de amor, através de processos químicos da parte física, 

mas também emocionais e espirituais, que percorrem todo o corpo, ultrapassam a 

placenta e atingem o bebê, proporcionando bem-estar, força e preparo para a vida 

fora do útero!  

A vida sexual é um todo. Conceber, gestar, parir, amamentar não são tópicos 

separados. Em todas estas ocasiões a oxitocina está envolvida. Este hormônio é 

secretado pelo hipotálamo, mantido na glândula pituitária e liberado na corrente 

sanguínea em situações específicas. Já se sabe que ele é liberado na ocasião do 

parto, estimulando as contrações uterinas e a ejeção do leite na amamentação, 

também presente na excitação sexual e no orgasmo. O pico de oxitocina ocorre após 

a saída do bebê e induz o comportamento maternal. Alternadamente, como 

compensação, libera endorfinas. 

A fisiologia segue da seguinte forma: a dor é compensada por um sistema de 

proteção, que é a liberação de opiláceo, onde começa uma série de reações. A 

betaendorfina provoca liberação de prolactina, que é um hormônio que dá um toque 

final à maturação dos pulmões do bebê, e também é necessária para a secreção do 

leite pela mama. Quando o cérebro racional (neocórtex) é super ativo, tende a inibir o 

cérebro primitivo. Naquele momento que a mulher dá sinais de perda de consciência 

é quando ela está acessando este espaço mais ancestral. Em qualquer experiência 

sexual, a estimulação do neocórtex tende a produzir um efeito inibidor. Por isso, num 

parto, luzes fortes, formulários a serem preenchidos tendem a desligar o parto.  

Quando fazemos amor, por exemplo, não gostamos de ser interrompidos e 

observados, muito menos de responder perguntas. No parto, o bebê também está 

liberando suas próprias endorfinas, para que, na primeira hora, mãe e bebê estejam 

impregnados de opiláceos, criando assim um estado de dependência. Por isso, 
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respeitando esta primeira hora de vida, o vínculo fica bem intenso. Os bebês que são 

separados das suas mães perdem esta oportunidade da hora de ouro. 

Encarar a sexualidade ajuda a compreender que, nas sociedades onde a 

sexualidade genital é reprimida, as mulheres tem mais probabilidade de terem partos 

difíceis. Por outro lado, o controle excessivo, rotineiro no processo do parto influencia 

outros aspectos da vida sexual. A mudança está no fato de o profissional que assiste 

considerar o parto como um episódio da vida sexual.  

Muitos estão longe disso, sendo que, nas maternidades, o uso da posição de 

quatro apoios é uma ofensa para o médico, caso a mulher queira estar assim no 

trabalho de parto ou período expulsivo, mesmo sendo uma das posições mais 

favoráveis para parir, ampliando a saída em 30%. Nossos esfincteres são tímidos e a 

mulher merece ser acolhida por profissionais e ambientes mais favoráveis, para se 

sentir à vontade para se abrir e parir com naturalidade. Os bebês também merecem 

nascer recebendo abraço e anticorpos da vagina que o parto natural proporciona.  

Desde a barriga, os bebês se beneficiam dos florais que já vão dissolvendo a 

visão negativa da nossa sexualidade que, devido a traumas de abuso, repressão e 

violência, fica reprimida no útero, na vagina, na energia de sobrevivência, criando 

obstáculo em vários momentos da nossa vida.  

 

2.1.1 Metafísica do Sistema Endócrino 

 

O sistema endócrino é uma espécie de laboratório bioquímico gerador das 

substâncias hormonais responsáveis por estabelecer no corpo aquilo que 

concebemos como verdadeiro ou necessário na vida. A firmeza de propósito e a 

persistência na concretização de nossos ideais são aspectos metafísicos importantes 

para o bom funcionamento das glândulas endócrinas. Quando nos deixamos abater 

pelos obstáculos impostos pela vida, causamos um conflito interior gerado pelo 

bloqueio no fluxo de nossa força realizadora. Além da imediata frustração causada 

por esse bloqueio, experimentamos a desordem interior, causando uma turbulência 

emocional e psicológica que nos faz perder o referencial de atuação na vida, abalando 

o poder realizador. Portanto, o sistema endócrino é essencial para que o parto ocorra 

em segurança. O parto é uma vivência de sobrevivência, o estresse físico e 

psicológico pode ser intenso, prejudicando o andamento do parto natural e também a 

defesa do corpo da mulher, no caso de uma emergência obstétrica. 



12 

 

2.1.2 Florais indicados que favorecem o sistema endócrino 

 

• BanksiaRobur/AU (Swamp Bamkisia) – para energia 

• Bush Fushsia/AU (Epacris Longiflora) – contato com a intuição, integração 

do feminino e masculino, atua no hipotálamo. 

• Bush Íris/AU (Patersonia Longifolia) – limpeza do chacra básico, regula 

relógio biológico. Abertura da espiritualidade. Ativa a Pineal. 

• Coração de Mãe/FG (Iresineherbstii) – nutrição dos chacras do coração e 

timo. Elimina toxinas emocionais, restaura as pontes etéricas (nadis e 

meridianos), possibilitando assim a energia vital fluir no plano físico. 

• Crowea/AU (Crowea Saligna) – para equilíbrio emocional e relaxamento e 

vitalidade. 

• Curcuma/FG (Curcuma Longa L.) – sintonia com a mãe terra, ancoramento 

na terra com estrutura e estabilidade. 

• Costela de Adão/FG (Monstera) – reconstitui e reorganiza a malha etérica 

da vagina, colo do útero quando desorganizada por eventos traumáticos 

espirituais, astrais, etéricos e físicos. Dissolve sentimentos de medo, culpa 

e rejeição ao falo, restaura a fluidez na intimidade sexual. Prazer sexual. 

• Equinacea/FES (Echinacea purpúrea) – da energia quando sentimos 

sobrecarga física, ativa o sistema imunológico. 

• Fórmula Dinamys/AU – entusiasmo e alegria da vida, estimula as 

glândulas endócrinas e metabolismo. 

• Fórmula Magenta Self-Healer/FES – impulsionar as forças do sistema 

imunológico, integração corpo e alma. 

• Fórmula Yarrow Evironmental Solution/FES – fortalecimento do sistema 

imunológico durante ou após estresse extremo, ao perder senso de 

integridade e identidade.  

• Hibbertia/AU (Hibbertia pedunculata) – atua na glândula paratireoide. 

• Illawarra Flame Tree/AU (Brachychiton Acerifolium) – para autoconfiança e 

potencializar a glândula timo. 

• Macrocarpa/AU (Eucalyptus Macrocarpa) – energia e resistência, atua nas 

suprarrenais. 
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• Old Man Banksia/AU (Banksia Serrata) – entusiasmo, energiza e regula a 

tireoide. 

• Peach Flower Tea Tree/AU (Leptospermum squarrosum) – ativa a energia 

do pâncreas. 

• She Oak/AU (Casuarina Glauca) – atua sobre o sistema hormonal feminino, 

abertura emocional para ser mãe, ovários. 

• Yellow Cowslip Orchid/AU (Caladenia flava) – glândula pituitária, regula o 

excesso de prolactina que pode causar danos ao organismo. Não usar em 

mulheres que amamentam, exceto se houver superativação desta glândula. 

 

SISTEMA HORMONAL DO PARTO 

 

2.1.3 Oxitocina (Oxi = Rápido / Tocina = Parto) 

 

É produzida no hipotálamo e estocada na glândula pituitária, e liberada na 

corrente sanguínea através do pulso, representado pela contração. No cérebro do 

bebê ela desliga as células cerebrais, assim a demanda de oxigênio é menor neste 

momento crítico, em que o útero necessita muito. Relacionamentos de confiança 

promovem a liberação deste hormônio, como, por exemplo, a parteira, o marido e a 

doula. Na gravidez os níveis sobem mais para deixar as mães mais sonolentas, 

relaxadas, ajudar também na digestão e absorção de nutrientes. Na relação sexual, 

por exemplo, ela promove o reflexo de introjetar o esperma durante o orgasmo 

feminino, onde o esperma é conduzido com mais facilidade em direção ao óvulo. 

Favorece sentimentos de amor e vínculo. Ajuda a mãe a transcender a dor. A oxitocina 

é um hormônio tímido, seu nível sobe ao máximo quando nos sentimos seguras, 

quando não somos observadas, e quando temos privacidade. Durante meses após o 

parto mantém a mãe relaxada e bem nutrida. “Qualquer faceta do amor que 

considerarmos, a oxitocina está envolvida” (Odent, 2013). 

 

2.1.4 Metafísica oxitocina 

 

A oxitocina (OT) é um hormônio que estimula a contração do útero, agindo 

principalmente no trabalho de parto. A oxitocina também estimula a ejeção do leite 

materno durante o período de amamentação. Metafisicamente, esse hormônio se 
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refere à capacidade da pessoa de lançar-se no meio, preservando a maneira de ser e 

respeitando seus limites. 

 

2.1.5 Florais que favorecem a liberação de oxitocina 

 

• Alpine Lily/FES (Lilium Parvum) – Traz a energia vital da fêmea integrado 

ao Eu espiritual feminino. 

• Chamomile/FES (Matricaria recutita) – Libera a tensão emocional guardada 

no estômago. 

• Crowea/AU (Crowe asaligna) – Equilíbrio emocional e atua nos músculos 

do corpo no seu relaxamento. 

• Dandelion/FES (Taraxacum officinale) – Tensão emocional armazenada em 

todo o corpo, especialmente na musculatura. Traz vitalidade. 

• Fórmula Woman Essence/AU – Equilíbrio feminino, ajuda a superar as 

mudanças. 

• Hibiscus/FES (Hibiscus rosa-sinensis) – Ancoramento do feminino, 

receptividade na sexualidade masculina e feminina. 

• Lavander/FES (Lavandula officinalis) – Sobrecarga nervosa, para 

tranquilizar, acalmar. 

• Cipó Roxo/FG (Clitória) – Promove conexão com a Mãe Terra, aterramento, 

dissolve memórias de abuso no chacra básico e órgãos sexuais femininos. 

• Palma Vermelha/FG (Galdiolus hortulanus) – Dissolve os conceitos 

equivocados de sexualidade, prazer e vitalidade sexual, impede distúrbios 

psicossomáticos nos órgãos sexuais. 

• Dente de Leão/FG (Taraxacum) – Habilidade de integrar as necessidades 

do corpo físico e emoções, sem somatizar em tensão muscular. 

• She Oak/AU (Casuarina glauca) – equilíbrio hormonal, abertura emocional 

para a maternidade. 

 

2.1.6 Adrenalina e noradrenalina 

 

São hormônios de luta e fuga, juntos são catecolaminas. Ela garante que o 

bebê esteja com os olhos bem abertos para fazer contato com a mãe e vice-versa. No 
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trabalho de parto inibirá as contrações, podendo ter trabalho de parto longo, falta de 

sangue e oxigênio do bebê afetando também os batimentos cardíacos. Após o parto, 

os níveis de adrenalina caem rapidamente, podendo a mãe sentir frio e tremores. A 

catecolamina aumenta o estado de atenção e o estado de alerta. Os níveis de 

adrenalina no bebê caem rapidamente após o parto, ao receber carinhos da mãe. A 

noradrenalina é responsável por estimular o comportamento maternal. A descarga de 

adrenalina no final do parto produzirá contrações fortes, caracterizando “reflexo de 

ejeção do feto”. As catecolaminas preparam o bebê para respirar fora do útero, a 

regulação de calor e função metabólica. Elas são secretadas pela glândula adrenal, 

localizadas acima do rim, atuando na resposta ao estresse, ansiedade, medo, fome, 

frio e excitação. 

 

2.1.7 Metafísica adrenalina e suprarrenais 

 

A adrenalina representa cerca de 80% do total da secreção da glândula 

suprarrenal e é mais potente que a noradrenalina. Em combinação, esses dois 

hormônios são, em grande parte, responsáveis pela resposta de defesa nas condições 

de emergência, como fadiga, frio, calor e dor, bem como choques e emoções intensas, 

como medo, raiva e cólera. Colocam o corpo em estado de alerta, preparando-o para 

atacar ou fugir. As situações ameaçadoras podem ser reais ou imaginárias, acionadas 

pela forma como interpretamos os episódios ao nosso redor. O que determina nossa 

reação aos acontecimentos não são os fatos em si, mas sim a maneira como 

interpretamos aquilo que vemos. Muitas vezes imaginamos estar cercados por 

situações de risco, porém isso não condiz com a realidade dos fatos. O corpo não 

distingue entre realidade e ilusão, ele responde de acordo com nossa avaliação. Se 

acharmos que existe perigo, para revidá-lo reagiremos de maneira intensa e imediata. 

O estresse gerado disso é imediatamente percebido no corpo, que fica em estado de 

choque, causando um grande desgaste físico e psicológico. Quando precisamos ter 

muita atenção, as suprarrenais liberam o cortisol, a adrenalina e a noradrenalina. A 

combinação desses três hormônios disponibiliza o máximo de energia para que 

cérebro e músculos lidem com as situações de risco, sejam físicas ou psicológicas. 

No parto há esta exigência do nosso corpo, devido à intensidade do momento. O 

estresse emocional é o mais frequente. Ele ocorre pela maneira como a pessoa 

vivencia os processos existenciais. As incertezas geradas pelas súbitas mudanças 
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que invadem nossa vida cotidiana causam certa instabilidade quanto aos resultados 

que pleiteamos. Nunca temos certeza de nada antecipadamente, a vida é uma eterna 

aventura que exige astúcia, coragem e determinação. No caso do trabalho de parto, 

é uma questão de sobrevivência.  

Os estados emocionais regulam as secreções dos hormônios das glândulas 

suprarrenais, como o fazem em todo o corpo. Nessas glândulas, porém, as emoções 

causam respostas orgânicas imediatas, estimulando a secreção de hormônios, que 

estabelecem condições físicas condizentes com aquilo que sentimos. Não é à toa que 

a terapia floral é tão eficaz na gravidez, parto e pós-parto imediato e puerpério. O 

medo, por exemplo, é um dos estados emocionais desagradáveis mais frequentes 

entre as gestantes. Trata-se do sentimento de grande inquietação diante de um perigo 

real ou imaginário que ameaça a integridade física ou compromete o bem-estar. 

Refere-se a um mecanismo de defesa que nos põem em alerta para revidar qualquer 

situação de risco iminente. Entre tantas reações viscerais que esse estado provoca, a 

secreção da adrenalina é a principal delas. Os níveis desse hormônio sobem 

drasticamente na corrente sanguínea, promovendo uma condição fisiológica de 

extremo alerta e preparo para atacar ou fugir daquilo que se apresenta de forma 

assustadora. Os florais ajudam a amenizar e transmutar estas emoções ajudando a 

mulher a buscar suas forças intrínsecas de coragem e sobrevivência.  

 

2.1.8 Betaendorfinas 

 

Betaendorfinas são apiáceos naturais feitos no hipotálamo e em outras partes 

do cérebro e do sistema nervoso. Também preparam os pulmões do bebê para a 

amamentação. Fica armazenado na parte anterior da glândula pituitária. A liberação 

de oxitocina para a parte posterior da glândula pituitária leva a liberação de 

betaendorfinas na corrente sanguínea da mãe. Também podem inibir a oxitocina para 

que as contrações desacelerem quando a dor e o estresse estiverem em níveis muito 

altos, assim ajudando a mãe a lidar com a situação. Atuam na liberação de prolactina 

no trabalho de parto, preparando o seio da mãe para a amamentação. Altos níveis de 

betaendorfinas estão presente no sexo, gravidez, parto e amamentação. Também 

ajudam a transcender a dor e a entrar em estado alterado de consciência. Induz 

também prazer, euforia e dependência (ou dependência mútua) com o parceiro, 

mãe/bebê, homem/mulher. 
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2.1.9 Prolactina 

 

É o hormônio que induz a uma maternidade carinhosa e cuidadosa. Aumenta 

na gravidez e diminuem no trabalho de parto. Logo após o trabalho de parto sobe 

novamente. Este é o principal hormônio responsável pela produção de leite materno. 

É o hormônio da submissão e da entrega, e ajuda a tolerar a monotonia.  

 

2.1.10 Metafísica prolactina 

 

A prolactina (PRL) representa outra importante substância hormonal produzida 

pela hipófise. Juntamente com outros hormônios, ela inicia e mantém a produção de 

leite pelas glândulas mamárias. Nas mulheres, a produção excessiva desse hormônio 

causa ausência dos ciclos menstruais. Metafisicamente, o senso de família que a 

pessoa carrega consigo mesma é um fator interno determinante para o equilíbrio da 

prolactina no corpo. Taxas adequadas de prolactina refletem a condição emocional no 

que diz respeito à vida afetiva e familiar da mulher, cujo empenho e dedicação para 

com seus familiares ocorra, na medida do possível, dentro da normalidade. Níveis 

adequados desse hormônio no organismo feminino caracterizam uma boa condição 

das mulheres que se empenham em prol dos entes queridos, mas sem exageros. 

Essas mulheres colaboram sempre que possível naquilo que for necessário, mas não 

permitem abuso ou exagero de solicitações por parte daqueles que as cercam. Sabem 

se impor, estabelecendo os limites necessários para uma convivência saudável. 

Respeitam a liberdade de todos da família e também são respeitadas, 

mantendo espaço próprio para a realização daquilo que diz respeito somente a si 

mesmas. O mesmo não ocorre com as mulheres que apresentam elevadas taxas de 

prolactina. Elas tomam para si a incumbência de garantir o sucesso familiar. São 

pessoas que se empenham demasiadamente para alcançar a harmonia entre os entes 

queridos. Assumem a tarefa de garantir o bem-estar de todos à custa de qualquer 

sacrifício. Não medem esforços para satisfazer os entes queridos. Geralmente são 

mulheres que tiveram a harmonia familiar prejudicada por desavenças ou separações. 

Isso lhes causou profundos abalos emocionais. Atualmente, ainda afetadas pelos 

desacertos que vivenciaram, extrapolam seus limites, empenhando-se por todos, de 

seu convívio, de forma acirrada e sem trégua, em prol da paz e harmonia da família. 

Fazem isso porque temem sofrer mais decepções familiares, visto que ainda não se 



18 

 

recuperaram dos traumas afetivos que viveram no passado. A atitude metafísica 

saudável, para manter equilibrados os níveis de prolactina no corpo, é aquela em que 

a mulher se desprende das dificuldades familiares ou afetivas vividas no passado. 

Supera seus bloqueios afetivos, integrando-se harmoniosamente com os familiares. 

Não assume uma conduta de heroína do lar, atribuindo a si todas as incumbências 

pertinentes ao meio. Delega aos outros a parte que cabe a eles, ficando apenas com 

o que lhe diz respeito. Agindo assim, fica bem consigo mesma, gozando de uma 

verdadeira harmonia em família.  

 

2.1.11 Florais indicados para equilíbrio energético da prolactina 

 

• Bottlebrush/AU (Callistemon linearis) – Serenidade e calma nas transições 

da vida.  

• Illawarra Flame Tree/AU (Brachychiton acerifolius) – Medo de 

responsabilidade da maternidade.  

• Fórmula Mãe Loba/FG – Conexão com a Grande Mãe com a capacidade 

de amar, cuidar, nutrir generosa e incondicionalmente o filho. Maternidade 

saudável. 

• Fórmula Woman Essence/AU – Para regular as funções hormonais da 

mulher, alegria e aceitação. 

• Fórmula Feminalis/MG – Ajuda nas transições biológicas da mulher. 

• Lady’s Mantle/FES (Alchemilla vulgaris) – Para trabalhar a aceitação do 

recém nascido. 

• Madrone/FES (Arbutus menziesii) – Capacidade de receber e desfrutar bem 

da nutrição física, dificuldades em nutrição na amamentação. 

• Paineira/FG (Chorisia speciosa) – Restabelece o vínculo, o aconchego e a 

proteção com a Grande Mãe. Ajuda a tirar a dor e o medo dos conflitos do 

passado relacionado a nossa mãe. 

• Pomegranate/FES (Punica granatum) – Harmonização da procriação, do 

cuidado com a família e o serviço no mundo, integração de polaridades. 

• Scarlet Fritillary/FES (Fritillaria recurva) – Vitalidade e saúde do sistema 

reprodutivo, quando há esgotamento físico na lactação e na maternidade. 
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• Yellow Cowslip Orchid/AU (Caladenia flava) – Glândula pituitária, regula o 

excesso de prolactina, que pode causar danos ao organismo. Não usar em 

mulheres que amamentam, exceto se houver superativação desta glândula. 

 

2.2 Emocional 

 

“Para acolher bem o filho, a mulher necessita sentir-se segura dentro de si 

mesma...se ela denigre seu próprio corpo e passa a ter uma baixa autoestima, tenderá 

a sentir-se predominantemente ruim por dentro, julgando-se incapaz de fazer bons 

bebês”, escreve Maria Teresa Maldonado, mestre em psicologia clínica, em 

Psicossomática Hoje (1992). 

O estado emocional da mulher impacta diretamente na gravidez, parto e pós-

parto. Alguns bloqueios são tão importantes que travam o processo fisiológico. A 

mulher estar grávida é uma grande responsabilidade, pois está recebendo a missão 

de trazer um ser sadio e dar passagem no seu corpo para isso. Quando o psíquico 

não dá conta de tantas mudanças físicas e emocionais, ocorrem as somatizações, 

que se materializam em doenças gestacionais. E essas dificuldades e doenças não 

devem apenas ser remediadas, precisam ser compreendidas para que não evoluam 

para a necessidade de parto cirúrgico por via alta ou baixa, elevação de pressão e 

outros problemas. A mulher também somatiza com anemia, hipotiroidismo, diabetes. 

Durante a gravidez, é importante que a mulher tenha aceitação da sua condição, do 

seu corpo, das suas limitações. Lutar contra elas geram uma pressão interna muito 

prejudicial. No momento do parto, a mulher passa por emoções muito intensas, 

quando deve acessar todas suas capacidades de sobrevivência. O outro lado das 

questões emocionais é não sentir nada, nem medo, nem expectativas, nem 

sensações físicas. Isso indica que o bloqueio é ainda maior, pois fica negando os 

sintomas. Quando a mulher não sente nada, nem a dor do parto, então pode ser 

necessária uma intervenção. Fica na máscara da gravidez perfeita. A situação da 

grávida é muito intensa e precisa ser aceita e vista através de mudança nos hábitos 

alimentares e intervenções terapêuticas. O medo de gestar pode promover um 

trabalho de parto muito rápido, ou até mesmo a necessidade de uma cesariana, por 

distócia emocional. O drama pode ainda se refletir em um nascimento traumático. É 

fundamental que a mulher busque ajuda e se conscientize que agora será mãe e 
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precisa buscar recursos para si e para os seus filhos, sua própria nutrição é 

fundamental. 

Quando a mulher entra em contato com suas dores emocionais e as aceita, 

deixa o processo do parto acontecer com mais fluidez e esta dor pode se tornar um 

grande prazer de dar à luz! A distócia emocional acontece quando o parto não evolui 

devido a liberação de hormônios de estresse, que interrompem a dinâmica uterina. 

Pode causar estresse para o bebê, diminuição do fluxo de oxigênio e talvez uma 

cesariana de urgência. Casos típicos são acompanhados de muita dor desde o início 

do trabalho de parto. Esta dor pode significar algo muito mais intenso que a dor do 

parto. Pode ser desamparo, registros de abusos, medo de repetir, medo de não dar 

conta. Algumas técnicas não farmacológicas durante o parto e o uso dos florais podem 

ajudar a minimizar a situação. Às vezes, o trabalho de parto não evolui em casa, mas, 

ao chegar no hospital e se sentir segura, o trabalho flui. Também é comum o contrário, 

ter uma boa dinâmica em casa e, ao chegar no hospital, parar a evolução. Quando a 

distócia emocional ocorre no expulsivo, quando o sentimento de euforia e pânico toma 

conta da mulher, é muito importante, neste momento, a equipe estar preparada para 

lidar com a mulher e ajudá-la a centrar suas forças para colocar o filho no mundo. No 

caso de distócias emocionais, é possível, com algumas modificações no ambiente ou 

nas pessoas presentes, resolver facilmente a questão. É muito importante que 

saibamos a história dos nascimentos da família da mulher, buscar seus medos, 

mesmo os mais absurdos, para que ela entre em contato e aceite e compreenda seus 

sentimentos, assim ela pode manter um bom equilíbrio emocional para este momento. 

 

2.2.1 Florais indicados para trabalho de parto – medo 

 

• Alecrim do Mato/FG (Bacharis macrodonta) – Em situação de estresse e 

emergência, proporciona paz e segurança, evitando efeito cascata e 

somatizações. 

• Angelica/FES (Angelica archangelica) – Superar o medo através de uma 

conexão com os planos mais elevados. Proteção Espiritual. 

• Bush Iris/ AU (Personia Longefolia) – Medo da morte, atua nas glândulas 

linfáticas, drenando, desbloqueio do chacra básico e regulação do relógio 

biológico, atua na glândula pineal.  
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• Caeté Amarelo/FG (Canna generalis) – Dissolve o trauma que gerou a 

desconexão com a força do desejo. Ajuda a superar o medo de acontecer 

algo errado quando fazemos algo para nós. Sentimento de não 

merecimento. 

• Califórnia Pitcher Plant/FES (Darlingtonia californica) – Terror em relação 

aos aspectos instintivos do EU, traz equilíbrio e integração da sexualidade, 

com vitalidade física. 

• Cipó Roxo/FG (Clitória sp) – Superar o medo da sexualidade. 

• Cometa/FG (Oxipetalum cf. guilleminianus) – Identificação de medos e 

sentimentos, de separação gerada pela limitação de percepção dos sinais. 

• Dog Rose of the Wild Forces/AU (Bauera sessiliflora) – O medo do 

descontrole e para a dor física sem causa aparente. Equilíbrio emocional de 

vidas passadas, domínio do medo.  

• Dog Rose/AU (Banera rubioides) – Medos comuns, insegurança, traz 

confiança e coragem. 

• Flannel Flower/AU (Actinotus heliant) – Medo do toque físico. Abertura ao 

toque. 

• Fringed Violet/AU (Thisanotus tuberosus) – Medo por trauma vivido, aflições 

recentes ou antigas, proteção psíquica. 

• Fórmula Confid Essence/AU (Boab, Dog Rose, Five Corners, Southern 

Cross, Sturt Desert Rose) – Promove autoestima e confiança, eliminando 

crenças de culpa e assumindo responsabilidade por sua própria vida, 

podendo criar para si o que desejar. 

• Fórmula Emergency/AU (Angelsword, Crowea, Dog Rose Wild Forces, 

Fringed Violet, Grey Spider Flower, Sundew, Waratah) – Para habilidade de 

superação, efeito calmante em crises. 

• Fórmula Five Flower Formula/FES (Rock Rose, Star of Bethlehem, 

Impatiens, Cherry Plum, Clematis) – Calma e estabilidade em emergências 

e tensões, centramento. 

• Green Spider Orchid/AU (Caladenia dilatata) – Também trata de fobias de 

vidas passadas. Fobias relacionadas a sangue. 

• Grey Spider Flower/AU (Grevillea Buxifolia) – Para pânico, medo do 

sobrenatural. Traz fé e coragem. 
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• Ilawarra Flame Tree/AU (Brachychitona cerifolius) – Medo de assumir 

compromissos, ser rejeitado, medo da materninade. Autoaprovação. 

• Lanterna do Coração/FG (Abutilon striatum var.) – Confiar na força e no 

poder do amor para flexibilizar as couraças musculares e liberar conteúdos 

de medo aprisionados. 

• Mariposa Lily/FES (Calochortus Leichtlinii) – Medo da rejeição e do 

abandono. Promove vínculo materno. 

• Mimulus/FES (Mimulus guttatus) – Coragem e segurança para enfrentar os 

desafios da vida. 

• Paineira/FG (Chorisia speciosa) – Através da conexão com a Mãe Interior 

tirar o foco das dores e medos do passado e vivenciar conforto no aqui 

agora.  

• Pink Monkey Flower/FES (Mimulus lewisii) – Vergonha dos órgãos sexuais 

devido à violência e abuso, medo de se expor.  

• Pluma Japonesa/FG – Dissolve memórias de medo de se abrir devido a 

abuso e sofrimentos, ajuda refazendo os fluxos energéticos traumatizados. 

• Purple Monkey Flower/CAL (Mimulus kelloggii) – Traz calma e clareza 

interior quando se enfrenta um fenômeno espiritual ou psíquico. Confiança 

no amor e não no medo. Coragem. 

• Rock Rose/FES (Helianthemum nummularium) – Coragem da alma em 

situações extremas, força da sobrevivência, enfrentar desafios. 

• Serralha/FG (Sonschus oleraceus) – Ajuda a confiar na guiança espiritual 

para lidar positivamente com os obstáculos e desafios da vida, superar a 

necessidade de controle e o medo do desconhecido que paralisa. 

• Sticky Monkey Flower/FES (Mimulus aurantiacus) – Medo da sexualidade 

profunda, emoções do coração integradas com a sexualidade. 

• Wisteria/AU (Wisteria sinensis) – Medo do sexo por desconforto com a 

sexualidade.  

• Waratah/AU (Telopea speciosissimas) – Potencializa as habilidades de 

sobrevivências em crises. 
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2.2.2 Trabalho de parto longo 

 

Tem vezes que a mulher fica em pródomos, contrações sem ritmo, ou com ritmo 

mais fracos, que são acompanhadas por dor ou não, cada mulher tem uma 

sensibilidade diferente. Os pródomos podem durar dias, e são confundidos com 

trabalho de parto, vai cansando a mulher, juntamente com a dor. Pode-se usar florais 

para acalmar os pródomos e consequentemente a mulher fica menos ansiosa. Os 

florais usados devem ser para controlar a ansiedade, para aterrar, assimilar 

informações, proteção psíquica, e regulação dos hormônios. São florais que ajudam 

tanto no caso de evitar um parto prematuro por equilibrar a mãe e evitar um parto tão 

longo devido ao controle. Quando o trabalho de parto é longo, para a mulher é um 

enorme desafio de resistência, respirar, aceitar, trabalhar a dor. Que posição é mais 

confortável senti-la? Até chegar ao ponto de transmutar a dor! É quando ela se entrega 

aceitando o processo como é e então o parto fica possível.  

 

2.2.3 Florais indicados para trabalho de parto longo 

 

• Arruda/FG (Ruta graveolens) – Aflorar o poder da vontade protegendo o 

físico, psíquico e espiritual. Quando a mulher permite que a vontade do outro 

domine sua mente levando a atuar contra si mesma. Tendência a acidente 

pelo roubo energético e ataque psíquico. 

• Bauhinia/AU (Lyophyllum cunninghamii) – Para quando há resistências a 

mudança, traz aceitação, mente aberta. 

• Billy Goat Plum/AU (Planchonia careya) – Quando os conteúdos que vão 

sendo eliminados durante o parto causam vergonha ou repulsa. Aceitação 

do corpo físico e dos seus fluidos. 

• Botllebrush/AU (Callistemon linearis) – Calma e habilidade para lidar com 

as situações, atua no intestino grosso. Ajuda nas curas de questões não 

resolvidas com a mãe. Esvaziamento de conteúdos desnecessários para 

seguir adiante. 

• Crowea/AU (Crowea saligna) – Equilíbrio emocional, atua nos músculos 

relaxando, favorece as contrações, harmoniza o 3° chacra e o estômago. 
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• Dente de Leão/FG (Taraxacum officilale) – Alinha o corpo mental com o 

físico e emocional, trazendo relaxamento e calma, ajudando a liberar de 

nossa musculatura a tensão e as emoções reprimidas. Força solar calorosa 

e vibrante. 

• Dog Rose of the WIild Forces/AU (Bauera sessiliflora) – Acalma e centra, 

para quando existe muita dor desde o começo do trabalho de parto. Medo 

de se entregar. Equilíbrio emocional. 

• Lanterna do Coração/FG (Abutilon Striatum var.) – Ajuda a flexibilizar as 

couraças musculares e liberar conteúdos de medo nelas aprisionadas. 

• Lavander/FES (Lavandula officinalis) – Tensão nervosa e 

hipersensibilidade. 

• Fórmula Bauhinia + Botllebrush + Crowea – Ajuda quando o parto 

demora em muitos pródomos. Ajuda na transição para a segunda fase. 

• Formula Emergency Essense – Promove habilidade de superação quando 

passamos por abalos físicos, emocionais e espirituais. 

• Fórmula Transition Essence – Para quando o medo da morte é intenso, 

ajuda nas transições da vida. 

• Fórmula Five Formula + Lavander/FES – Acalmar durante o trabalho de 

parto 

• Macelinha/FG (Achyrocline satureioides) – Alinhamento do Ego com o Eu 

Superior para abrir mão do controle e se entregar. Lidar positivamente com 

os desafios transcendendo a imagem limitadora sobre si mesma. 

• Macrocarpa/AU (Eucalyptus Macrocarpa) – Essencial para trabalho de parto 

longo. Proporciona energia e resistência. Atua nas glândulas suprarrenais, 

aliviando o estresse físico e psicológico que o trabalho de parto exige. 

• Mugwort/FES (Artemisia douglasiana) – Para liberar as forças lunares na 

gravidez que se prolongou, ajudar a retirar a criança do corpo da mãe 

durante o parto. Para a criança entrar na posição do nascimento e o 

aleitamento – Pósdatismo. 

• Kapok Bush/AU (Cochlospermum fraseri) – Para quando a mulher quer 

desistir por não se sentir capaz. A recomendação de uso desta essência é 

que seja na fase final do parto e se a parteira percebe que a posição do 

bebê está favorável para descer no canal vaginal. 
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• She Oak/AU (Casuarina glauca) – Equilíbrio hormonal, ajuda a manter a 

hidratação. Também ajuda a provocar contrações quando o parto está 

favorável e no tempo certo do bebê. Abertura para ser mãe. 

• Wisteria/AU (Wisteria sinensis) – Abertura para a sexualidade. Favorece a 

dilatação quando o colo já esta favorável. 

• Waratah/AU (Telopea speciosissima) – Habilidade de superação e 

sobrevivência. Essencial para o parto quando a mulher perde a coragem. 

Essência muito eficaz. 

 

2.2.4 Uso de florais no trabalho de parto para a equipe e familiares 

 

É possível com a terapia floral proporcionar ambientes mais favoráveis ao 

parto. Dentro do ambiente não é só os conteúdos internos da mulher que influenciam, 

o estado energético do ambiente e das pessoas interferem no parto. Os hormônios 

secretados no parto são contagiosos. O perigo está na adrenalina, se as pessoas 

presentes estão ativadas com o medo, a sensibilidade da parturiente vai captar. Então 

usamos florais emergenciais calmantes, borrifando no ambiente. Também 

energeticamente é necessário cuidar do ambiente. Tanto em casa como no hospital 

usa-se algumas fórmulas florais: 

• Fórmula. Calm and Clear Essence/AU – Para quando o ambiente do parto 

está estressante e as pessoas impacientes. 

• Fórmula Emergency Essence/AU – Borrifar a cada contração, traz calma 

e habilidade para lidar com os desafios e a intensidade emocional. 

• Fórmula Space Clear Essence/AU – Borrifar para limpar e purificar os 

ambientes de energias densas. Proteção. 

• Fórmula Transition Essence/AU – Para quando o medo da morte é 

grande, traz calma para passar as passagens da vida. 

• Ti/FG (Cordyline terminalis) – Traz o poder do fogo purificador e protetor, 

afastando obsessores e outras formas que drenam energia. Fechar as 

portas para o mal. Fogo do amor. 
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2.2.5 Parto, Sexualidade e Traumas 

 

No parto nosso corpo promove um mecanismo hormonal que funciona como 

uma sinfonia química e fisiológica que culmina no nascimento, mas nossas emoções 

influem diretamente nesta dança hormonal e os bloqueios e traumas da sexualidade 

sempre estarão envolvidos em complicações no parto. O útero é a matriz, onde se 

guarda toda a identidade feminina e sua capacidade criativa, todas as memórias da 

ancestralidade das mulheres da nossa família. As disfunções e transtornos nos 

mostram as dores das mulheres, suas angústias, seus traumas. Portanto, florais que 

trabalham a sexualidade, o processo hormonal, a proteção e regeneração psíquica e 

física são as principais essências que favorecem o processo de gestação, parto e 

puerpério. A sexualidade é um tema de muita importância no parto, é neste setor que 

se encontram as maiores dificuldades para parir, afinal nossa sexualidade se forma 

muito antes do nascimento, as energias envolvidas na concepção, o que os pais 

sentem, em especial a mãe, são memórias impressas que, sendo negativas, a criança 

tende mais a ser insegura com sua sexualidade e autoestima. Na cultura patriarcal 

opressora que vivemos, o cristianismo equivocado na imagem da mulher e difundido 

pela igreja, a medicalização e a iatrogenia médica hospitalar (refere-se a um estado 

de doença, efeitos adversos e complicações causadas ou resultantes do tratamento 

médico) do parto cada vez mais prejudicam a mulher na gravidez, no parto e na 

amamentação, induzindo-as a se sentirem culpadas por exercerem a sexualidade, e 

oferecendo um atendimento muito impessoal e frio. O sistema de saúde precisa 

urgentemente se adequar ao parto natural e cada vez intervir menos em gestações e 

partos saudáveis, atitudes intervencionistas só mediante emergência, no mais 

deveriam se propor ao que se chama “obstetra”, que vem do latim “obstare” e que 

significa “estar ao lado”. Ajudar, não atrapalhar. Muitos estudos já indicam a ativação 

única e essencial que ocorre neste evento, propriamente do trabalho de parto. O 

processo de nascimento natural ativa o sentimento e a capacidade de amar no ser 

humano, é um momento de hipersensibilidade. Isto ocorre de uma forma física e 

biológica, já estudada e comprovada cientificamente. No processo hormonal, é 

liberado um hormônio chamado oxitocina. No parto precisamos acessar nosso 

sistema límbico, onde está nosso inconsciente e memórias ancestrais, no hipotálamo 

ela é liberada, mas é necessário um ambiente mais favorável para que isto ocorra sem 

travas, de forma fluida. 
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Acontece com grande frequência na transferência de casa para o hospital o 

trabalho de parto parar, diminuir o ritmo, podendo até parar por horas. Acontece que 

a mulher saiu do seu ambiente familiar, e muitas vezes no hospital o atendimento é 

bastante hostil. Para mulheres que viveram abuso sexual na infância ou vida adulta, 

podem ter dificuldade de dilatação e a experiência de parto ser bastante traumática. 

Também a visão suja e equivocada do sexo traz culpa e repulsa sexual.  De forma 

igual também para mulheres que fazem sexo por obrigação e não conseguem chegar 

ao orgasmo. Muitas mulheres abusadas na infância desenvolveram pânico até mesmo 

de exame ginecológico, assim, quando ela conseguir atingir a dilatação completa, o 

período expulsivo pode ser um momento muito tenso e desesperador para a mulher, 

tamanha a retração, quando pode haver dificuldade de desprender o bebê e 

lacerações importantes. Para as mulheres cheias de pudores, é importante, durante a 

gestação, ir preparando o terreno para o parto, limpando através da terapia floral a 

visão equivocada da sexualidade que carregamos nas nossas células. A sexualidade 

é um tema de muita importância. Para mulheres que viveram experiências de violência 

sexual, a experiência do parto dentro de um ambiente hospitalar frio e hostil remetem 

a memória da mulher para o pânico do abuso. Tudo isto pode acontecer de forma 

inconsciente. E no corpo vai se imprimindo estas emoções. Dependendo da 

profundidade do trauma, uma cesariana pode ser bem indicada, pela incapacidade 

emocional da mulher em parir, devido a estas impressões. Sofrer violência obstétrica 

é o mesmo que ser abusada sexualmente, mas muitas mulheres não têm consciência 

de que sofreram uma violência e nem os profissionais que praticam tem noção, pois 

é apenas mais uma forma de violência contra a mulher, com base na cultura. 

Estudantes aprendem o parto assim e as mulheres acreditam que é assim também, 

mas não está correto! As mulheres merecem ser bem acolhidas, bem cuidadas em 

suas necessidades físicas, emocionais e espirituais. Felizmente, pelo menos 90% das 

mulheres têm condições de terem um parto natural, apesar de atualmente o sistema 

não permitir que isso aconteça. Vivemos uma epidemia de partos vaginais cirúrgicos 

e cesarianas desnecessárias. Hoje vigora a medicina patriarcal que, em geral, trata o 

corpo da mulher e o nascimento humano apenas de uma forma física, dando ênfase 

na doença, e não oferecendo apoio emocional.  

Quando oferecem tratamento medicamentoso, com drogas antidepressivas, 

visam apenas a sobrevivência física, ignorando as necessidades emocionais e 

espirituais de cada família. Parto é sexualidade e espiritualidade pura, o nascimento 
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sempre é um trauma que trabalhamos para minimizar. O importante é a mulher 

participar de todas as escolhas de forma consciente e sentir-se bem acolhida e 

cuidada no seu parto, sendo ele hospitalar ou domiciliar. 

 

2.2.6 Florais indicados para harmonizar a sexualidade 

 

• Alpine Lily/FES (Lilium parvum) – Imagem distorcida do feminino. Equilibra 

a mulher e a mão. Prazer Sexual. Integração do feminino físico e espiritual. 

• Billy Goat Plum/AU (Planchonia Careya) – Traz aceitação, prazer e 

apreciação do corpo físico, mente aberta. 

• Basil/FES (Ocimum basilicum) – Integração de sexualidade e espiritualidade 

numa totalidade sagrada.  

• Crab Apple/FES (Malus sylvestris) – Aceitação do corpo físico, sensação de 

pureza interior. 

• Cipó Roxo/FG (Clitória sp) – Alinha energia sexual feminina com os ciclos 

da Mãe Terra. Cura de feridas emocionais advinhas de violência sexual.  

• Copo de Leite/FG (Zantedeschia aethiopica) – Para purificar, suavizar e 

elevar a energia sexual quando está bloqueada, poluída por conceitos, 

preconceitos e medo. Liberação de estigma de pecado. 

• Dogwood/FES (Cornus nuttallii) – Para harmonia física e etérica, quando o 

corpo se enrijece devido ao abuso físico e sexual. 

• Easter Lily/FES (Lilium longiflorum) – Sensação de sexualidade impura. 

Integra a espiritualidade com sexualidade. 

• Evening Primrose (Oenothera hookeri) – Consciência e cura de emoções 

dolorosas absorvidas dos pais no início da vida. Quando está reprimido o 

sentimento sexual devido a trauma. 

• Fringed Violet/AU (Thysanotus tuberosus) – Remove aflições antigas e 

recentes da aura, proteção psíquica. 

• Hibiscus/FES (Hibiscus rosa-cinensis) – Entrega, abertura para a 

sexualidade. 

• Pink Monkey Flower/FES (Mimulus lewisii) – Vergonha dos órgãos sexuais 

devido a violência e abuso, medo de se expor.  
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• Palma Vermelha/FG (Gladíolus hortulanus) – Dissolve sentimentos e 

conceitos equivocados relacionados com a sexualidade. 

• Palma Lilás/FG (Gladíolus hortulanus) – Para transmutar sentimento e 

crença de impureza relacionada a nossa ancestralidade na sexualidade. 

• Sturt Desert Rose/AU (Gossypium sturtianum) – Culpa e baixa autoestima 

relacionada à sexualidade, atos passados, traz integridade.  

• Sticky Monkey Flower/FES (Mimulus aurantiacus) – Integrar o coração e a 

compaixão à sexualidade humana. Quando os sentimentos sexuais são 

reprimidos. 

• Orquídea Violeta/FG (Zygopetalum intermedium) – Para purificar e 

equilibrar o chacra básico, reconectanto e abrindo para experiências mais 

amorosas.  

• Wisteria/AU (Wisteria sinensis) – Para abertura feminina para o prazer 

sexual, bem-estar com o corpo feminino.  

 

2.2.7 Metafísica útero 

 

Natureza feminina. Originalidade e espontaneidade. É o órgão da gestação e o 

principal agente de expulsão no trabalho de parto, promovendo também a 

menstruação. Tem o formato de uma pera achatada em sua parte mais fina. Essa 

parte mais delgada é chamada de colo do útero, e a parte mais volumosa é conhecida 

como corpo do útero. Em seu estado normal, mede aproximadamente 7,5 cm de 

comprimento por 5 cm de largura. Fisiologicamente, quando o útero não está 

desempenhando sua principal função de gestação, permanece no corpo da mulher 

somente para promover a menstruação. No entanto, metafisicamente, ele representa 

um importante referencial do ser vivo. A alma é a fonte da vida, e sendo o útero o 

berço que embala a existência de um ser, ele representa a natureza íntima da mulher. 

As boas condições uterinas são preservadas por quem concretiza seus objetivos, 

realizando-se no ambiente em que vive, sem sabotar a originalidade e a 

espontaneidade. Os conselhos acerca de como devemos proceder numa situação 

precisam ser ouvidos, mas a forma de proceder frente à situação tem que estar de 

acordo com nosso perfil. A espontaneidade é uma qualidade do ser, que possibilita a 

vertente das qualidades internas. Caso uma pessoa venha a ser bem-sucedida por 
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agir de uma determinada maneira, é porque foi autêntica. Ao copiarmos o modelo de 

sucesso praticado pelos outros, estamos deturpando o nosso jeito de ser e perdendo 

a oportunidade de desenvolver nossos próprios talentos. Afinal, podemos fazer as 

mesmas coisas que os outros, porém, com o nosso estilo. Metafisicamente, o útero é 

afetado quando a mulher se distancia das suas características básicas, assumindo 

posturas de vida que não correspondem a sua maneira de ser. 

Geralmente isso ocorre por ter sido muito criticada ou, ainda, por ter tido os 

piores resultados ao agir de acordo com seus princípios. Ao perder a originalidade, a 

mulher passa a viver em função do meio, moldando-se aos outros e assumindo papéis 

sociais ou familiares. Tenta ser uma esposa perfeita, uma mãe exemplar, uma amiga 

ideal, etc. Essa postura gera comportamentos que atendem aos modelos 

estereotipados pela sociedade, no entanto, ela não condiz com sua natureza íntima. 

Portanto, o desejo de agradar aos outros ou adequar-se à sociedade pode sufocar a 

essência do ser que habita em cada um de nós. Essa conduta reflete no corpo em 

forma de complicações uterinas 

 

2.2.8 Florais indicados para o útero 

 

• Caju/FG (Anacardium occidentale) – Integra o telúrico feminino com a mente 

e as emoções, ancoramento das forças instintivas do feminino. Ajuda no 

resgate do útero como um órgão de percepção de si mesma e no centro do 

poder pessoal da mulher. 

• Crowea/AU – Equilíbrio emocional, atua no útero fisicamente, relaxando os 

músculos e favorecendo as contrações devido ao relaxamento. 

• Costela de Adão/FG (Monstera) – Reconstitui e reorganiza a malha etérica 

da vagina, colo do útero quando desorganizada por eventos traumáticos 

espiritual, astral, etérico e físico. Dissolve sentimentos de medo, culpa e 

rejeição ao falo, restaura a fluidez na intimidade sexual. Prazer sexual. 

• Turkey Bush/AU (Calytrix extipulata) – Desbloqueio da expressão criativa, 

segundo chacra.  

• Tigrídea/FG (Tigrídia pavonia) – Fogo que transmuta, hamonizando o 

perdão, para superar eventos traumáticos e somatizações nos órgãos de 
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reprodução. Desbloqueio do segundo chacra, traz vitalidade, equilíbrio 

masculino/feminino. Enraizam. 

 

2.2.9 Metafísica vagina 

 

 Prazer na vida e no sexo. A vagina é um canal muscular responsável pelo 

prazer da mulher. Possibilita a eliminação do sangue menstrual. Também 

desempenha um papel importante durante o parto. Na espécie humana os órgãos 

genitais não se limitam à reprodução. Eles proporcionam o prazer, que mobiliza as 

forças vitais, impulsionando o indivíduo à realização de inúmeras atividades. O prazer 

representa uma espécie de força propulsora da vida. Ele não se restringe ao ato 

sexual, também é obtido quando a pessoa realiza o que tem vontade. A realização na 

vida sexual contribui significantemente para a edificação de uma personalidade sadia. 

Uma pessoa saciada sexualmente tem boa criatividade para os negócios, vive 

motivada e disposta, é próspera, otimista e tem tudo para ser uma vencedora na vida. 

O sexo promove um alto nível de satisfação, porém ele não é suficiente para realizar 

plenamente uma pessoa. Existem outros setores da vida que complementam, como a 

carreira profissional, os laços afetivos, familiares. Muitas vezes a insatisfação sexual 

da mulher está relacionada com o constrangimento e falta de aceitação do próprio 

corpo. Quando a mulher não se relaciona bem com seu corpo, reprovando algumas 

de suas características, fica acanhada e recatada. O pudor provoca vergonha e mal-

estar durante o ato sexual, prejudicando o prazer. Por isso, para o parto é muito 

importante ter algumas informações da mulher, para poder aplicar a terapia floral com 

eficácia. Se o tratamento iniciar na gestação, pode-se evitar muitas dificuldades no 

parto, inclusive dificuldades com a amamentação, por ter uma visão equivocada da 

sexualidade e não conseguir se entregar ao momento de prazer compartilhado por 

mãe e filho na nutrição. 

 

2.2.10 Florais indicados para a vagina 

 

• Billy Goat Plum/AU (Planchonia Careya) – Aceitação do corpo físico, 

mentalidade aberta. Abertura para prazer sexual. Dissolve sentimento de 

impureza com o corpo. 
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• Cipó Roxo/FG (Clitória sp) – Ressincroniza os ritmos do chacra básico e 

órgãos sexuais femininos com a pulsações da mãe terra. Restaura o 

sentimento de que a vagina é portal da vida, da força e do amor. Cura de 

ferida da alma e corpo emocional dissolvendo memórias de abuso. 

• Costela de Adão/FG (Monstera) – Regeneração da malha etérica da vagina 

e colo do útero. Dissolve medo da penetração, sentimento de medo e culpa. 

Sem êxtase não há criação. 

• Orquídea Violeta/FG (Zygopetalum intermediu) – Chama violeta que 

transmuta o medo e a hostilidade. Cura relações com masculino interior. 

Alia sexualidade e amor, sentimento de pertencimento.  

• Palma Vermelha/FG (Gladíolus hortulanus) – Dissolve sentimento 

equivocado da sexualidade. Vitalidade e aceitação da sexualidade. 

• Spinifex/AU (Triodia species) – Para indisposições físicas. Lesões por 

herpes, clamídias e cortes pequenos. Fortalecimento através da 

compreensão emocional da doença. 

• Wisteria/AU (Wisteria sinensis) – Tensão com o sexo, frigidez. Traz prazer 

sexual, abertura e suavidade.  

 

2.3 Espiritual 

 

O nascimento é um dos momentos em que os portais da vida e da morte estão 

abertos. É o momento da materialização do espírito no corpo físico. Onde o espírito 

que vem encarnar e os espíritos dos seus pais estão cumprindo seus acordos, seus 

resgates e seus desafios. Os filhos chegam como mestres, com lições preciosas sobre 

a vida, sobre a confiança e a fé. No momento do parto usa-se essências de proteção, 

coragem e fé para cuidar da espiritualidade. Nas visitas de pré-parto sempre indicar 

florais de proteção, limpeza e harmonização do ambiente. Para encarnar é importante 

o ambiente estar adequado, afastar espíritos obsessores. Para tanto, é importante 

conhecer o histórico da família, os hábitos, as práticas religiosas, as crenças, os 

medos, além de procurar saber sobre as histórias de nascimento. São detalhes muito 

importantes, quando se atende um parto domiciliar. Quando o parto é hospitalar, 

também são indicados os mesmos florais de harmonização para limpeza e proteção. 

O trabalho de parto é, com toda certeza, um trabalho espiritual muito intenso, e além 
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de todas questões físicas e emocionais, a manifestação divina se faz presente, feliz 

de quem sente! Podemos afirmar que o nascimento é de fato sagrado e um grande 

mistério. Não se aprende a lidar como uma receita de bolo ou uma conta matemática 

e nunca estamos suficientemente preparados para lidar com a morte na ocasião do 

nascimento. Até hoje ninguém, nem mesmo a medicina dita tão moderna, explica 

alguns fenômenos que envolvem o parto. As parteiras, ao longo do tempo, desde o 

princípio da humanidade, sempre tiveram o parto como sagrado, dando a devida 

importância de rito de passagem. Em muitas tribos as mulheres não passavam por 

certas provas obrigatórias, caso tivessem dado à luz e passado pela experiência do 

parto, uma luta pela sobrevivência. É importante trazer para o parto os elementos da 

natureza, em especial o fogo. O fogo é o transmutador e nele vai se queimando toda 

a densidade dentro deste trabalho. O fogo também atua no sistema límbico, no 

cérebro ancestral, onde a memória do corpo que pari é vivida favorecendo a entrada 

de alteração de consciência, tão importante para que os hormônios do parto entrem 

em ação. Toda uma egrégora espiritual se faz presente no momento do encarne, 

quem participa deste momento deve-se se manter receptivo a toda magia, beleza e 

crueza que se apresenta. É muito lindo e perfeito, mas existe o momento emergencial, 

onde a morte é iminente, os portais estão abertos, toda ação deve ser guiada com 

sabedoria e prudência pela vontade divina. 

É preciso confiar e aceitar. Ao estar ao lado da mulher que dá à luz, estar a 

serviço da espiritualidade e do preparo para uma boa chegada do espírito na 

densidade física. Esta visão de espiritualidade no parto é considerada desde os 

primórdios, dentro da sabedoria ancestral das parteiras, onde o cuidado com esta 

passagem de vida é a missão principal. 

 

2.3.1 Florais indicados para a integração da espiritualidade no parto 

 

• Almond/FES (Prunusamygdalus) – Ancoramento do coração na estrutura de 

luz integrando a encarnação física e o desenvolvimento espiritual. 

Alinhamento de forças de luz mentais com forças de vida física. 

• Angelica/FES (Angelica archangelica) – Sentir a proteção e orientação dos 

seres espirituais, especialmente de limiar, como morte e nascimento. Traz 

proteção espiritual para a criança que vai chegar. 
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• Angel’s Trumpet/FES (Datura cândida) – Entrega espiritual diante da morte 

ou em períodos de profunda transformação. Se entregar, desapego em 

momentos de transformação profunda. 

• Angelsword/AU (Lobelia gibbosa) – Traz conexão com o anjo da guarda, 

proteção para a mãe e o bebê. Potencializa estando junto com Fringed 

Violet. 

• Basil/FES (Ocilum basilicum) – Promove a integração de sexualidade e 

espiritualidade. 

• Bush Iris/ AU (Patersonia Longifólia) – Despertar da espiritualidade, ajuda 

os que estão morrendo na sua transição, limpa os bloqueios do chacra 

básico e no centro de confiança. 

• California Pitcher Plant/ FES (Darlingtoniacalifornica) – equilibrar as forças 

da astralidade e o desejo instintivo para fortalecer a vitalidade física e servir 

a espiritualidade humana. 

• Cassiope/FES (Cassiope mertensiana) – Promove calor da alma para o 

corpo físico, conexão com o pulsar da vida, para a tendência a ser muito 

mental. 

• Dune Primrose/FES (Oenotera deltoides) – Conexão com presença 

nutridora no plano espiritual, memória da alma da luminosidade espiritual 

do nascimento; consciência e gratidão por aqueles que conduziram o 

processo de encarnação da alma na Terra. 

• Fringed Violet/AU (Thysanotus tuberosus) – Proteção espiritual. 

• Gota de Ouro/FG (Estalinho) – Ilumina e alinha o chacra básico, sacral e 

hara com o plexo solar e o coração. Promove proteção para que as energias 

do amor se mantenham nutridas e íntegras quando há invasão energética. 

• Green Spider Orchid/AU (Caladenia dilatata) – Habilidade de comunicação 

e telepatia com as pessoas, animais, devas das plantas e flores e espíritos. 

Remove traumas e fobias de vidas passadas. 

• Hibisco Rosa/FG (Hibiscus Rosa sinesis) – Integração de sexualidade e 

espiritualidade no coração. 

• Shooting Star/FES (Dodecatheon hendersonii) – Espiritualidade 

humanizada, se sentir pertencente a terra, quando se passou ou se prevê 

distúrbios ao nascer. 
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• Purple Monkey Flower/FES (Mimulus Kelloggii) – Espiritualidade baseada 

no amor e não no medo, coragem para confiar na própria experiência ou 

orientação espiritual.  

• Queen Anne’s Lace/FES (Daucus Carota) – Integração das faculdades 

psíquicas com os aspectos sexuais e emocionais do EU. Equilíbrio dos 

chacras inferiores e a função do “terceiro olho”.  

• Star Tulip/FES (Calochortus tolmiei) – Sensibiliza a alma trazendo 

consciência para sua conexão com o mundo superior. Para a dificuldade em 

rezar, meditar. Para escutar a alma. 

• Ti/FG (Cordyline terminalis) – Mobiliza instantaneamente o poder do fogo, 

como elemento purificador e protetor do espaço sagrado. Afasta obsessores 

astrais, larvas e outras formas de astral inferior. Indicada para usar em spray 

no ambiente. 
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PÓS-PARTO IMEDIATO E INTERCORRÊNCIAS OBSTÉTRICAS 

 

3 METAFÍSICA HEMORRAGIA 

 

Hemorragia é o derramamento de sangue para fora dos vasos, pelas paredes 

intactas, quer por fluxo, quer pela ruptura das paredes. Manifesta a anulação do ego 

a favor da adaptação de situações da vida em detrimento ao próprio prazer e alegria. 

No útero demonstra raiva, frustração e perda de alegria durante a vida. Demonstra um 

desrespeito ao ritmo interno, ultrapassando os próprios limites e se perdendo naquilo 

que faz. Hemorragia é a perda sanguínea provocada pelo seccionamento (corte) ou 

destruição parcial de um vaso sanguíneo, seja por esmagamento, dilaceração ou 

erosão. No âmbito metafísico, a hemorragia reflete a perda do referencial de 

direcionamento que coordena a atuação na vida. A pessoa vivencia situações que 

ultrapassam seus limites de suporte interno, causando grande abalo, o que a leva a 

ficar perdida, sem saber como proceder, por onde começar e até o que fazer dentro 

da situação.  

 

3.1 Florais para os primeiros socorros no caso de intercorrências 

 

No domicílio, além de gelo e reiki, remedia-se com os seguintes florais, até 

transferência ao atendimento médico.  

• Algodão/STG (Saint Germain – Gossypium religiosum) – Atua nos 

desequilíbrios físicos femininos, como hemorragia pós-parto, inflamação do 

útero e ovário. Provoca contrações uterinas nas retenções de placenta, 

devolvendo às paredes do útero suas funções naturais. 

• Arruda/FG (Ruta graviolens) – Mobiliza o poder da vontade e proteção 

física, psíquica e espiritual. 

• Coração de Mãe/FG (Iresine herbstii) – Elimina toxinas, desobstruindo o 

corpo etérico, abre o chacra do coração e timo, regenerando e favorecendo 

a oxigenação do sangue. 

• Fórmula Buquê de 9 flores/MG – Para emergências psíquicas e físicas, 

acalmando, até o socorro médico. 
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• Fórmula Emergency/AU – Para habilidade de superação, minimizando o 

choque e ativando habilidade de sobrevivência, proteção. 

• Indian Paintbrush/FES (Castille jaminiata) – Traz criatividade energética 

cheia de vida, para baixa vitalidade na gravidez. Indicado para anemia 

gestacional e para perda de sangue significativa no parto. Potencializa 

somado à essência Scarlet Fritillary. 

• Manzanita/FES (Arctostaphilos víscida) – Encarnação, união do corpo e 

espírito. 

• Scarlet Fritillary/FES (Fritillary recurva) – Combinado com Indian Paintbrush, 

ajuda na recuperação de trabalho de parto prolongado ou cesárea. 

Integração de forças do fogo viril na matriz feminina. Vitalidade sexual e 

saúde. 

• She Oak/AU (Casuarina glauca) – Regula a hidratação do corpo, equilibra 

o sistema hormonal feminino. 

• Pluma Japonesa/FG – Poder da regeneração. Restaura os circuitos da 

nossa circulação energética quando interrompido por trauma doloroso. 

Através do fluxo do amor ativa a vitalidade. Atua na dor cristalizada de 

abandono e rejeição, possibilitando autocura física, emocional e espiritual. 

Libertação pelo perdão.  

• Yarrow/FES (Achillea Milefolium) – Para a tendência a sangramento durante 

o trabalho de parto. 
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4 PLACENTA 

 

“O povo Mandinka, do sul de Mali, na sua visão da criação do mundo, acredita 

que um pedaço da placenta do ventre da “Grande Mãe” formou a Terra e que o resto 

da placenta se tornou o Sol” (Lim, 2010, p. 30). 

A placenta é um órgão que só existe durante a gestação e tem diversas 

funções: aconchegar o bebê dentro do útero, transferir nutrientes e oxigênio do 

sangue da mãe para o bebê e secretar alguns hormônios fundamentais para esta fase. 

A placenta é considerada dentro de uma visão mais integral de corpo, mente e espírito 

como um chacra energeticamente potente. As funções da placenta são fundamentais 

para criar uma vida saudável. Qualquer problema que possa haver na placenta vai 

prejudicar diretamente o bebê. Tudo da mãe passa por ela que filtra o melhor para o 

bebê. Ela é a matriz, e carrega a força da vida e dos ancestrais, ela está relacionada 

a energia da mãe, do perdão e da gratidão. Assim é passado através da oralidade na 

tradição das parteiras ancestrais. A placenta é honrada e consagrada nas primeiras 

horas após o parto. A mulher terá um pós-parto muito mais vigoroso se tiver a 

oportunidade de comer alguns pedaços. A placenta é a mãe nutridora que conecta os 

mundos, possibilita a vida. Se a placenta não saiu e a mulher apresentar sangramento 

considerável, ela também pode tomar um pouco desse sangue, para seu corpo reagir 

rapidamente. 

Manter o cordão ligado à placenta promove a transfusão placentária que 

oferece ao bebê grande aumento no volume de sangue, que é necessário para irrigar 

plenamente os órgãos que estão começando a funcionar: os pulmões, intestino, pele, 

rins e fígado. Eles estão inativos e muito pouco irrigados no útero, com a placenta 

cumprindo suas funções. O volume de sangue fisiológico, completo, que a natureza 

programou para o bebê, favorece suas transições respiratórias e circulatórias – estão 

inter-relacionadas, e são necessárias imediatamente após o nascimento – e otimiza a 

mudança na circulação, de fetal para neonatal. A transição placentária necessita de 

um a quatro minutos, no mínimo, sem clampeamento de cordão. Ela está repleta de 

glóbulos vermelhos, oferecendo muito suprimento de oxigênio para todos os tecidos 

do bebê. Os altos níveis de oxigênio promovem o início da respiração. O volume total 

de sangue preenche totalmente os capilares pulmonares, dilata os alvéolos e alivia a 

pressão necessária para fazer a primeira respiração. Níveis repletos de albumina de 

soro ajudam a retirar os fluídos do pulmão através da osmose (Mercer e Skovgaars, 
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2002). A oxigenação placentária continua por pelo menos 30 segundos após o 

nascimento (Marquis e Ackerman, 1974). O oxigênio extra da transfusão placentária 

pode oferecer muitos minutos de apoio. Esta transfusão é um KIT reanimação, e 

profissionais que atendem o nascimento devem esperar pelo menos 60 segundos 

antes de clampear o cordão no bebê, em situação de perigo (Weeks 2007). As 30 

gramas de ferro contidas nesta transfusão placentária oferecem, para o bebê, 

proteção contra anemia e deficiência de ferro por pelo menos seis meses ou mais 

(Van Rheenen e Brabin, 2004). 

Deixar o cordão em paz promove um tempo sem intervenções para a mãe e 

bebê durante a hora após o parto, que é um período único. Picos enormes de 

hormônios do parto dão início a comportamentos maternos instintivos e ao vínculo em 

todas as espécies, garantindo um começo ideal para amamentação e o vínculo 

(Buckley, 2009). 

 

4.1 Florais indicados para a placenta e vínculo materno 

 

• Algodão/STG (Saint Germain – Gossypium religiosum) – Atua nos 

desequilíbrios físicos femininos como hemorragia pós-parto, inflamação do 

útero e ovário. Provoca contrações uterinas nas retenções de placenta, 

devolvendo às paredes do útero suas funções naturais. 

• Bottlebrush/AU (Callistemon linearis) – Para serenidade e calma com a 

sobrecarga das grandes mudanças da vida, vínculo com a mãe. Ajuda na 

cura de questões não resolvidas com a mãe. Esvaziamento de conteúdos 

desnecessários para seguir adiante. 

• Bleeding Heart/FES (Dicentra formosa) – Após aborto, para dissolver ou 

transformar o vínculo com a criança. 

• Boab/AU (Adansonia gibbosa) – Deve ser passado no peito da mãe antes 

da primeira mamada, para que não passe os padrões negativos ancestrais. 

• Borage/FES (Borago officinalis) – Para o pesar da perda após parto ou 

aborto. 

• California Pitcher Plant/FES (Darling californica) – Vitalidade conectada à 

terra, nutrição. 
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• Illawarra Flame Tree/AU (Branchychiton acerifolius) – Autoconfiança e 

autoaprovação para assumir o compromisso da maternidade, mobiliza o 

sistema imunológico através da glândula timo. 

• Ipê Amarelo/FG (Tabebuia chysotricha) – Desperta e potencializa os 

recursos interiores necessários para regeneração e renascimento em uma 

situação de fraqueza, colapso nervoso e/ou físico ou após uma perda 

significativa. 

• Indian Paintbrush/FES (Castille jaminiata) – Traz criatividade energética 

cheia de vida, para baixa vitalidade na gravidez. Indicado para anemia 

gestacional. 

• Lady’s Mantle/FES (Alchemilla vulgaris) – Cataliza forças magnéticas, 

consciência vegetal integrada com uma força de cura radiante da alma 

humana. Alma vitalizada pela terra. Favorece a energia da placenta. 

Trabalha na aceitação do recém-nascido. 

• Mariposa Lily/FES (Calochortus Leichtlinii) – Misericórdia e nutrição da Mãe 

Divina, vínculo mãe e filho. 

• Musgo/FG (Sphagnum sp) – Cura da conexão com a maternidade e o 

feminino, promovendo para a criança interior confiança na vida, nutrir e ser 

nutrida. Quando precisa transmutar sentimentos de abandono, rejeição ou 

traição na fase intrauterina ou nos primeiros meses de vida. 

• Scarlet Fritillary/FES (Fritillaria recurva) – Integração das forças do fogo viril 

da matriz feminina, tendência a anemia. 

• She Oak/AU (Casuarina glauca) – Processamento de questões emocionais 

que afetam o equilíbrio hormonal. Mantém a mulher hidratada, absorvendo 

bem o líquido ingerido. Sugestão é servir as gotas junto com a água que é 

oferecida, assim garante a absorção completa e regulada da hidratação. 

• Tigrídia/FG (Tigrídia pavonia) – Fogo que transmuta e cria segundo as leis 

da harmonia e do perdão, restaura a conexão com o feminino. 

Desbloqueando o segundo chacra e harmonizando os princípios masculinos 

e femininos quando somatizamos emoções tóxicas no útero. 

• Paineira/FG (Chorisia speciosa) – Promove a sintonia com a Mãe Cósmica, 

regenerando os vínculos rompidos com nossa mãe e o feminino. Nutre, 

proteje e regenera. Dissolve sentimentos negativos relacionado a 
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ressentimento, separação e abandono materno. Promove o colo de mãe 

aqui e agora. 
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5 REANIMAÇÃO NEONATAL 

 

O pré-natal serve para conhecer a mãe, como o bebê se desenvolve, a família, 

cuidar do bem-estar físico e emocional da dupla. Fazendo de forma adequada física 

e emocionalmente, as chances de haver alguma complicação com o bebê que 

necessite reanimação neonatal são mínimas, menos de 1%. Mas como o nascimento 

realmente é um mistério, existem situações que, indiferente de remédios e 

aparelhagem disponível, a situação acontece. E apesar das intervenções a morte ou 

prejuízo pode ocorrer, mesmo estando dentro do hospital. Para o caso de um parto 

domiciliar, vários pré-requisitos precisam estar adequados à saúde da mãe e do bebê, 

para o parto ocorrer em segurança. O batimento cardíaco do bebê é o que guia a 

parteira ou o obstetra na verificação da saúde fetal. Alguns bebês precisam de um 

apoio nesta chegada, uma massagem vigorosa, calor, desobstrução dos pulmões e 

oxigênio. Precisando desta ajuda, é fundamental que se mantenha o cordão pulsando, 

aproveitando o suporte de oxigênio e sangue que ainda vem da placenta. Quando o 

bebê precisa de ajuda para respirar, a parteira suga a secreção que possa estar 

obstruindo e depois sopra para os pulmões pela boca do bebê. Faz também 

massagem vigorosamente e aquece o bebê, de preferência no peito da mãe. Neste 

processo de reanimação, a assistente da parteira pode aplicar os florais emergenciais 

no bebê e na mãe.  

 

5.1 Florais indicados para reanimação neonatal 

 

(Atenção: a indicação destas essências não substitui o socorro médico se 

necessário) 

 

• Angelica/FES (Angelica archangelica) – Traz proteção espiritual para a 

criança que vai chegar. 

• Benediction Oil/FES – Para untar o nascimento, aplicando no períneo e na 

moleira da criança, aliviando sentimento de angústia e abençoando a nova 

vida. 

• Curcuma/FG (Curcuma longa L.) – Purifica as toxinas acumuladas em 

nossos sistemas devido ao desenraizamento. Ancoramento no corpo. 
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Alinhamento dos corpos. Acúmulo de água, atua no sangue e músculos. 

Meridiano BP (Baço e Pâncreas)  

• Dune Primrose/FES (Oenothera deltoides) – Presença nutridora maternal 

do plano espiritual, consciência de gratidão aos seres que conduzem o 

processo de encarnação na terra. 

• Fórmula Emergency Essence/AU – Para acessar as habilidades de 

sobrevivência, amenizar o choque. 

• Fórmula Buquê de 9 flores/MG – Para promover calma e recuperação 

física e energética. 

• Ipê Amarelo/FG (Tebebui achrysotricha) – Potencialização dos recursos 

interiores necessários para a regeneração e renascimento. Mobiliza 

esperança e vitalidade para a recuperação mental, emocional e física após 

choques, traumas e exaustão pelo esforço excessivo. 

• Manzanita/FES (Arctostaphylos víscida) – Encarnação plena. 

• Musgo/FG (Sphagnum sp) – Para quando a criança foi rejeitada na fase 

intrauterina, medo do abandono. 

• Sundew/AU (Droseras pathulata) – Ajuda o espírito a encarnar no corpo 

físico, aterramento. Aqui e agora. 

• Shooting Star/FES (Dodecatheon hendersonii) – Para a alma que evita 

assumir participação na vida terrena, assim sendo é possível passar por 

traumas e complicações no nascimento. Recua ao contrair a matéria. Ajuda 

a chegar corretamente na terra. 

• Rosinha Branca/FG – Ancoramento da alma no corpo físico, aqui e agora.  
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6 RELATOS DE CASOS – TRABALHO DE PARTO/PARTO/PÓS-PARTO 

IMEDIATO 

 

6.1 Caso 1: Australian Bush Flower Essences 

 

Assisti este parto como assistente da obstetriz. Quando chegamos para avaliar 

o início do trabalho de parto, intui que a parturiente se beneficiaria com a flor Wisteria. 

Avaliamos e fomos embora, deixando o casal a sós. Quando voltamos para o trabalho 

de parto, já mais intenso, ela disse que logo ao tomar as sete gotas da essência 

Wisteria sentiu uma leve tontura e tudo começou a se intensificar. Ao chegar no 

trabalho de parto mais ativo, ela tomou sete gotas de She Oak.  

Durante o parto, alternadamente borrifei a Fórmula Space Clear e a Fórmula 

Emergency no ambiente e nas pessoas presentes. O bebê nasceu vigoroso e a mãe 

passou muito bem no pós. Levamos a mãe para a cama para esperar a placenta. 

Durante todo o processo, a irmã do pai da bebê estava dormindo num quarto no 

apartamento. Depois que o bebê nasceu, a irmã foi chamada para conhecer a 

sobrinha. Foi vê-la, sorriu, em seguida voltou para o quarto, mas antes de chegar 

começou a ter uma convulsão. Rapidamente acessei o spray da Fórmula Emergency 

e borrifei sobre a mulher, no mesmo momento ela abriu os olhos e normalmente 

perguntou o que estava acontecendo. O pronto-socorro foi imediato! Todos viram! 

Depois deste evento seguimos cuidando da mulher e esperando a placenta. Quando 

completou quatro horas de placenta, optei por indicar sete gotas de Bottlebrush. Após 

uma hora ela pariu a placenta. E sim, de fato, era uma mulher que tinha problemas de 

relacionamento com sua mãe. Ela seguiu os próximos dias do pós-parto tomando a 

fórmula Woman Essence e pingando sobre sua cabeça e na moleira do bebê gotas 

de Fringed Violet. 

 

6.2 Caso 2: Australian Bush Flower Essences 

 

Assistimos um parto rápido e tranquilo, mas quando o bebê nasceu a laceração 

da mãe foi profunda, causando um sangramento excessivo, evoluindo para a 

transferência da mulher para o hospital. Quando chegamos, dei sete gotas de She 

Oak e o trabalho de parto engrenou. No oráculo das flores, ela tirou a flor Mountain 

Devil, a qual indica bastante raiva guardada. No final do parto, a situação ficou tensa 
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e a parteira decidiu pela transferência e intui em indicar Waratah para a mulher. Após 

alguns minutos o menino nasceu forte, vigoroso e direto para o seio da mãe.  

Neste caso, estavam no quarto a filha mais velha de 2 anos e a avó materna. 

Ambas muito nervosas. Dei a cada uma delas uma dose única da fórmula Emergency 

Essence, possibilitando bom retorno. Para a mulher dei sete gotas de Emergency 

Essence e sete gotas do estoque da Fórmula Woman. Além dos florais, reiki e gelo. 

Para garantir a proteção da mulher, chamamos o socorro médico mais indicado para 

a situação. Na chegada da ambulância a mulher estava estabilizada e o sangramento 

estancado. Precisou de sutura e no dia seguinte, após exame, precisou de um pouco 

de sangue para refazer melhor sua hemoglobina, pois a perda de sangue foi 

importante. O bebê ficou bem desde o nascimento. 

Ao nascer, pinguei Fórmula Emergency Essence na moleira do bebê, e no pós-

parto Fringed Violet na moleira e na cabeça da mãe. Além da fórmula pós-parto para 

a mãe, com Emergency Essence + Slender Rice Flower, para recompor os meridianos 

e reconstruir os tecidos também tomou a Fórmula Woman Essence. A mulher relata 

que no parto anterior, que foi hospitalar, teve uma hemorragia no pós-parto imediato, 

a qual foi tratada com oxitocina e transfusão sanguínea, e se sentia muito fraca mesmo 

assim. Desta vez ela se sentiu muito energizada e tranquila.  

 

6.3 Caso 3: Australian Bush Flower Essences 

 

Aos sete meses Maria já sentia contrações, dor, a cabeça do bebê já estava 

encaixada e pesando bastante na pelve. Sugeri a Fórmula Emergency + She Oak +  

Yellow Cowslip Orchid (esta combinação inibe o parto prematuro). Então acalmou e a 

gravidez seguiu bem, com a mãe mais calma e com bem menos dor, porém a nossa 

medicina obstétrica é muito intervencionista. A obstetra, na consulta da 38° semana, 

descolou as membranas da bolsa de água sem o consentimento da gestante. No 

mesmo dia ela começou a ter contrações, e nesta altura já não tomava mais floral. 

Então os pródomos retomaram e ela chamou a equipe para o trabalho de parto.  

Quando chegamos, ela estava com 2 cm na avaliação das 14 horas da tarde, 

o trabalho estava muito no início, mas uma mínima alteração na pressão nos fez com 

que ficássemos assistindo mesmo assim. Saímos durante um bom período de tempo 

para lanchar, e enquanto isso pedimos para ela fazer uma boa caminhada. Usamos 

um spray com a Fórmula Transition (facilitar as transições da vida), Fórmula 
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Emergency (para habilidade de superação) e Fórmula Space Clear (para limpeza e 

proteção do ambiente). Passou o dia, entrou a noite e o trabalho de parto estava mais 

para encenação. Ela já estava muito cansada também, então sugeri uma dose única 

de Macrocarpa, para dar energia e resistência, já que a dilatação, após 12 horas, não 

passou de 2 cm. Neste caso, lembrei de dar uma dose única de Wisteria para abertura, 

favorecer a dilatação, diante da desistência dela de continuar. Por último, ofereci 

Waratah. Então ela tomou a decisão de ir para o hospital e estava decidida a tomar 

anestesia e pedir cesárea. Saiu de casa às duas horas da manhã, e se deslocou até 

o hospital em que sua médica atende. Chegaram ela, seu marido e sua doula, mas a 

doutora estava viajando. A médica fez o descolamento de membranas e deixou a 

gestante na mão. No Hospital Mãe de Deus não tinha equipe plantonista, então ela foi 

para o Hospital da PUC, e lá felizmente eles aceitaram a presença da doula na sala 

de parto. Ela já estava com 6 cm de dilatação às quatro horas da manhã, indicando 

que a saída do ambiente domiciliar e os florais fizeram efeito.  

Então tudo se transformou e ela seguiu no seu plano de parto normal, agora 

fortalecida para continuar. Nós todas tomamos um rumo, dormimos um pouco e fomos 

para nossos trabalhos. Durante a tarde soube que Maria ainda estava em trabalho de 

parto no hospital e fiquei admirada! Nossa, impressionante, ressurgiu das cinzas! O 

bebê foi nascer perto das 22 horas. Tudo se transformou! A mulher estava decidida a 

desistir, mudou totalmente de opinião e se sentiu segura no hospital para parir! Este 

é um caso de uma grande volta, que fortaleceu muito a mulher que tinha dificuldade 

com seu poder pessoal. Fiquei muito feliz em fazer parte da equipe de assistência, há 

mulheres que vão se sentir mais seguras no ambiente hospitalar para parir e que 

assim seja. Nós só ficamos em casa com a mulher naqueles pródomos porque na 

primeira avaliação a pressão estava subindo um pouco, o que merece atenção. E 

então fomos ficando para avaliar mais de perto. Também era uma mulher que sentia 

muita dor desde o início do trabalho de parto, e suas dores eram muito mais profundas 

do que a dor da contração! 

 

6.4 Caso 4: Australian Bush Flower, Florais de Minas Gerais, Florais Filhas de 

Gaia 

 

Algumas mulheres, no trabalho de parto, demoram a sentir dor. Foi assim no 

filho anterior de Ana. Ficou dias com dilatação, o trabalho de parto sem engrenar de 



47 

 

verdade. Os pés muito inchados com dificuldade de dobrar, indicando bastante 

emoção e medo represado. Na terapia floral vinha muito a questão do não 

merecimento, mais para o final também confessou sobre o medo da morte. Na véspera 

do parto tomou a flor Philotheca do Bush Australiano, que trata do sentimento de 

merecimento e também atua nas linfas, onde houve uma melhora. Também tomou 

outras flores, como Bankisia Robur, para energia e vitalidade. Mas com a proximidade 

do parto iniciamos com Bush Íris, do Bush Australiano, para ajudar a drenar mais a 

água do corpo, trabalhando com o medo da morte e desbloqueio do chacra básico. A 

gestante nega abuso sexual na sua vida, é uma questão importante para saber.  

Chegamos cedo no trabalho de parto, então a equipe decidiu dar uma saída e 

deixar o casal a sós. Voltamos duas horas depois e Ana já estava entrando mais 

profundamente no parto. Para ativar as contrações dei sete gotas do Floral She Oak, 

do Bush Australiano, favorecendo assim o ritmo mais constante de contração. Após 

três horas, em que as contrações haviam ritmado, ela tirou, no oráculo, a flor Dagger 

Hakea, do Bush Australiano, que trata da liberação de ressentimentos e mágoas, para 

o perdão. Acrescentei junto com Bush Íris e segui dando a cada dez minutos. Em uma 

hora e trinta após, no caso à 1h09 da manhã, o bebê nasceu muito bem, indo direto 

para o colo da mãe! Tiramos rapidamente a Ana da piscina, que foi o local de 

nascimento, pois a água estava fria. Rapidamente colocamos em um colchão no chão 

e aquecemos. Ela tremia muito e seu lábio estava esbranquiçado, mas não havia sinal 

de sangramento. Ela tomou quatro gotas do Buquê de 9 flores de Minas, estabilizando 

em seguida. Após dez minutos tomou sete gotas da Fórmula Woman, do Bush 

Australiano, que atua na regulação dos hormônios femininos. O bebê neste momento 

mamava com força e vigor. Um bebê bem grandinho! Também após cinco minutos, 

dei sete gotas da flor Sundew, do Bush Australiano, para aterramento, fixar o espírito 

no corpo, pois Ana começou a sentir sono e isso não é bom, ela precisa estar presente 

naquele momento! Um tempinho depois dei sete gotas de Ilawarra Flame Tree, para 

autoconfiança, assumir a responsabilidade da maternidade, atua também no Timo, 

ativando o sistema imunológico.  

Medicamos com os florais e transferimos para o atendimento médico 

necessário para o momento. O nascimento foi à 1h09 e a chegada no hospital foi às 

três horas da manhã, já sem sangramento e a mulher consciente e estabilizada. 

Apenas com uma laceração importante de 2° grau, sem comprometimento no períneo. 

Para o pós-parto dei uma fórmula com Arnica, dos Florais de Minas, para restauração 



48 

 

física e etérea de ferimentos e traumas, junto com floral escolhido pela mulher através 

da intuição, Palma Vermelha, dos Florais Filhas de Gaia, que trata da vitalidade dos 

órgãos sexuais. O marido, na véspera do parto, havia tirado no oráculo a flor Grey 

Spider Flower, do Bush Australiano, que trata o pânico, proporcionando coragem e fé, 

e foi o que ele precisou! Também na ocasião da transferência o marido tomou sete 

gotas do Floral Emergency, do Bush Australiano, para habilidade de superação. 

Pouco antes de sair para o hospital também tomou quatro gotas da Fórmula Calmin, 

de Minas, para aliviar tensão, ansiedade e agressividade. Ele manteve a calma e tudo 

ficou bem. Soube agir com sabedoria.  

Esta mulher relata muito mais ânimo e energia no seu pós-parto, em 

comparação ao pós-parto do parto anterior, que foi hospitalar. Com certeza esta 

vitalidade e boa recuperação se deve muito aos florais como suporte na assistência, 

pois dão condições ao corpo físico, emocional e espiritual se refazer rapidamente. 

 

6.5 Caso 5: Florais Filhas de Gaia e Australian Bush Flower Essences 

 

Gestante procura-me com 38 semanas, pois parou de trabalhar e todas 

emoções vieram à tona. Pediu ajuda. Então no mesmo dia marcamos uma sessão à 

tarde. Me relatou sentir sensação de abandono, pois não podia contar com sua mãe, 

isto desde a infância, e também não podia contar com o apoio do seu marido, que diz 

não ter condições emocionais nem físicas para dar o apoio que ela quer. Também 

trazia muito medo da experiência anterior de parto, que foi traumática, sofreu violência 

obstétrica no hospital, das enfermeiras, do médico. Foi um trabalho de parto induzido 

de muitas horas, com muita dor. Anos após ainda enfrentou um câncer de útero e se 

curou. Anos após esta cura, engravidou do seu grande amor, após ficarem quase dois 

anos tentando. Neste caso, através da intuição, pedi para ela pegar três essências 

Filhas de Gaia. As essências escolhidas foram as seguintes: Dente de Leão, para 

aliviar a tensão emocional que fica imprimida em forma de tensão no corpo físico; Cipó 

de São João, para ativar seu poder pessoal, trazendo alegria e autoaceitação, e Palma 

Vermelha, que dissolve medos relacionados a sexualidade.  

No dia seguinte, ela me liga à noite, dizendo estar com contrações ritmadas e 

muita pressão no púbis. Fui até a casa dela. O filho foi dormir na vizinha e ficamos só 

nós duas, naquela madrugada com muitas contrações sem ritmo, bastante dor, 

pressão no púbis e na virilha, muitas massagens e florais. Ela tomou sete gotas da 
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Fórmula Woman Essence e aos poucos foi se acalmando. Durante a madrugada lavou 

as emoções, desabafando suas dores no falso trabalho de parto, e ao acordar já não 

haviam muitos sintomas. Nesta madrugada, no oráculo do Bush Australiano a flor que 

veio foi Autum Leaves, floral indicado para o desapego e para a pessoa conseguir se 

movimentar mais profundamente, além de ampliar a comunicação com o mundo 

espiritual. Voltei para casa, mas ainda não havia manipulado esta fórmula para ela. 

No dia seguinte fomos com a equipe atender o chamado de outro parto domiciliar, 

mas também foi um falso trabalho de parto. Nesta mesma noite, Joana ainda sentia 

muita pressão e contrações e na manhã de domingo disse que já não estava 

suportando mais. 

E realmente suas forças estavam se extinguindo. Combinamos que na sexta 

ela pegaria uma fórmula. Então preparei para ela a seguinte fórmula: Autum Leaves, 

para proporcionar um movimento mais profundo de desapego e acessar a 

comunicação com os antepassados; Illawarra Flame Tree, para amenizar o medo da 

responsabilidade pela nova maternidade, autoaprovação, ativar o timo; Old Man 

Bankisia, para ativar a glândula da tireoide e da energia, já que a gestante apresenta 

uma deficiência severa; Fórmula Emergency, para favorecer a habilidade de 

superação e ajudar no alívio da dor; Waratah, para ativar a coragem e as habilidades 

de sobrevivência, tão necessárias na hora do parto; e também Dog Rose of the Wild 

Forces, para dar equilíbrio emocional e possibilitar uma entrega mais profunda, além 

de ajudar a aliviar dores tão intensas sem trabalho de parto ativo. E assim ela passou 

muito bem a semana, conseguiu organizar suas coisas e sua casa, e também dedicou 

um tempo para cuidar de si. Na quinta pela manhã conversamos e marcamos uma 

sessão para sexta de tarde, mas na quinta à noite ela me liga às 22h10, avisando que 

a bolsa havia rompido e o líquido estava claro. Quando cheguei, fui ver e cheirar a 

fraldinha, para me certificar se era bolsa ou linfa, e havia gosminha verde e líquido 

verde claro e cheiro de líquido amniótico. Diante disso, decidimos ir para o hospital 

para avaliação, até porque o parto não seria domiciliar. Chegamos no hospital à meia 

noite e trinta e ela foi avaliada pelo médico às duas da manhã. Tinha apenas 2 cm de 

dilatação e estava recém ritmando as contrações. Foi internada e realizou o MAP, um 

exame que verifica a dinâmica das contrações e batimentos cardíacos do bebê. 

Enquanto isso, borrifei Spray Emergency Essence alternadamente com Space Clear, 

para proporcionar um ambiente mais protegido, tanto que os médicos 

intervencionistas, que apareceram e queriam induzir o parto com medicamentos, 
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passaram o caso para os colegas, quando informamos que ela gostaria de esperar o 

trabalho de parto natural. Após este exame, ofereceram o banho terapêutico, e no 

banheiro permanecemos por uns 40 minutos, no chuveiro, de pé, fazendo 

aterramento, pés paralelos, joelhos flexionados, bunda para trás apoiada na cadeira, 

com a água caindo na lombar. Houve um grande progresso no parto, mas eu não 

esperava que fosse tanto! Ao voltar do banho a enfermeira pediu para ela deitar na 

cama para ver a dinâmica uterina e escutar o bebê. 

Neste momento, ela me pediu socorro, muito desesperada, eu a acalmei e me 

preocupei, já que ela já estava recém chegando na fase ativa. Então, em um momento 

que estávamos sós, consegui dar uma dose única de Buquê de 9 Flores, fórmula para 

emergências físicas e psíquicas, dos Florais de Minas. Ela se acalmou e seguiu a 

respirar. Estava superintenso para ela. E tudo foi tão rápido que não deu tempo de ser 

transferida para a sala de pré-parto! Logo foi avaliada, através de exame de toque e 

a médica detectou dilatação total, às 4h20 da manhã, com uma pequena borda. Foi 

então levada para a sala de parto. 

Com umas quatro contrações o bebê nasceu bem vigoroso, indo direto para o 

colo da mãe! Que alegria, que emoção! A médica seguiu a sutura do períneo e antes 

de levarem o bebê para os procedimentos de rotina, ela ficou uma hora e meia com 

seu filho, que teve a oportunidade de mamar bastante! No pós-parto estava cansada, 

mas se manteve ativa e cuidando e amamentando seu bebê, muito feliz e satisfeita! 

 

6.6 Caso 6: Australian Bush Flower Essences 

 

No trabalho de parto da Lara, havia um posicionamento não muito favorável 

para o bebê, mas também não era um impedimento, fizemos algumas manobras, 

ajudando na descida e rotação. A mãe escolheu a flor Grey Spider Fower, no oráculo, 

e ofereci em dose única. Quando o bebê nasceu, fez uma aspiração e o líquido da 

bolsa veio junto, onde ela aspirou e não demonstrava um bom retorno. A parteira 

iniciou as manobras de reanimação e o bebê não reagia suficientemente bem. Então 

na moleira e na boca do bebê pingamos a Fórmula Emergency e a essência Sundew, 

de aterramento e que ajuda a alma a encarnar no corpo físico. Também a mãe e o pai 

tomaram Emergency Essence. O bebê se recuperou e a mãe também ficou bem, a 

placenta saiu rápido também.  
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Dois dias após, na visita pós-parto, observei que a criança não havia 

estabelecido boa amamentação, estava com uma certa dificuldade de respirar e 

chorar. Então iniciamos um tratamento intensivo com a criança.  

 

Fórmula para desbloqueio do sistema respiratório  

com Florais Australian Bush Flower Essences 

 

• Fringed Violet (para diminuir as reações e sensibilidade do corpo, refazer 

a aura do trauma) + Dagger Hakea (para agir sobre os aborrecimentos e 

ressentimentos, ajudando a drenar os excessos no sistema respiratório) + 

Bush Iris (atua no sistema linfático, limpando o excesso de muco e as 

toxinas do sinus, da garganta e dos pulmões) + Tall Mulla Mulla (para 

desbloquear a circulação e respiração). 

• Fórmula Emergency (para ativar habilidades de sobrevivência e 

estabilidade emocional) + Crowea (para a contrição dos brônquios). 

 

Indicação para usar paralelamente um Spray do Floral Australian Bush 

Flower Essence na criança, em média 4 vezes ao dia 

 

• Cognis (para assimilação de aprendizado e funções cognitivas) + Bush 

Fushia (para a integração cerebral e desenvolvimento da cognição) + 

Kapok Bush (para manter a persistência no aprendizado). 

 

Indicação para usar em toda família a seguinte fórmula  

do Australian Bush Flower Essence 

 

• Fórmula Calmand Clear (para manter a calma, livre de cobranças internas 

e externas) + Fringed Violet (curar aflições antigas e recentes da aura, 

proporcionando vitalidade e proteção psíquica) + Bottlebrush (para vínculo 

materno, facilitar as transições da maternidade). 

 

O tratamento foi de 60 dias, no terceiro dia o bebê já mamava bem, tinha o 

choro forte e a respiração fluida. No oitavo dia de vida fez uma consulta com pediatra, 

quando foi avaliado positivamente em todos os reflexos e com a saúde perfeita. Hoje 
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a criança já completou 10 meses com desenvolvimento perfeito, amamentada em livre 

demanda, com muita saúde.  
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CONCLUSÃO 

 

Podemos afirmar que o parto é o evento mais importante da sexualidade 

humana, além de ser um ritual de passagem de grande impacto sobre a vida das 

pessoas. Contempla fortemente o corpo físico, emocional e espiritual e todos outros 

corpos do ser.  

Observamos, através das doenças gestacionais e a relação com a metafísica, 

como é possível identificar quais as qualidades de emoções que a mulher está 

nutrindo, e assim poder usar os florais para esta cura. Dentro da terapia floral é 

possível encontrar remédios para todos os males. Também encontramos essências 

que possibilitam um socorro em segurança, caso seja necessário um atendimento 

médico especializado para complicações, como, por exemplo, quando usamos a 

assistência ao parto domiciliar. A gestação é o momento ideal para fazer as faxinas 

emocionais, para que o parto seja mais tranquilo e não tão denso, cheio de emoções 

reprimidas, que podem causar acidentes, travamento e dificuldades no percurso. As 

fórmulas e essências são de grande utilidade e eficácia no trabalho de parto, na 

maioria das vezes usando de forma concentrada, direto do estoque. O benefício do 

uso dos florais no trabalho de parto e pós-parto imediato se dá através da 

harmonização dos corpos físico, emocional e espiritual. Desta forma, dá condições ao 

corpo físico de se refazer, proporcionando socorro imediato. Os traumas causam 

buracos na nossa aura, prejudicando nossa fluidez energética. Os florais atuam 

refazendo este fluxo energético e ativando nossas qualidades intrínsecas, nos dando 

condições de tomar consciência da nossa essência divina. Benditas as flores, que nos 

conectam com os elementais e proporcionam a cura pela natureza.  

A aplicação dos florais no trabalho de parto e pós-parto imediato proporcionou 

para as mães, as crianças e famílias atendidas todos estes benefícios, aliada à 

tomada de medidas emergenciais, aprendidas, para serem aplicadas em casos de 

emergência e intercorrências intraparto, na Escola de Saberes e Cultura Ancestral 

(ESCTA), saber confiado a nós pela mestra Suely Carvalho. Como parte de nossa 

missão, sempre que for necessária a transferência, encaminhamos mãe e bebê 

estabilizados e com tempo para atendimento. Nesta assistência, aliamos o remédio 

da alma, assim proporcionando segurança e proteção para a dupla, para a família e 

para a própria equipe.  
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Neste trabalho foi possível concluir a eficácia e benefícios que a terapia floral 

proporciona no trabalho de parto e pós-parto imediato. Algumas delas testadas na 

prática com grande eficácia, durante os atendimentos, e outras baseadas em pesquisa 

e estudo de essências florais. 
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