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A tristeza

• Tristeza é um sentimento e condição típica dos seres 

humanos, caracterizado pela falta da alegria, ânimo, 

disposição e outras emoções de insatisfação.



A tristeza pode se apresentar em diferentes graus de 

intensidade:

– Passageira, que normalmente dura alguns minutos ou horas, 

– Profunda, que pode persistir por vários dias ou semanas, além 

de ser um sinal de problemas mais complexos, como a 

depressão



Efeitos da tristeza no corpo

Do cérebro ao corpo

A tristeza pode alterar os níveis de estresse no cérebro e 

isso pode nos causar muitas doenças.

Quando se sente caído, os circuitos cerebrais da dor física 

e emocional se abalam.

Estes eventos geram um impacto negativo sobre seu 

corpo, principalmente no sistema imune, o que aumenta 

potencialmente o risco de sofrer alguma 

doença, principalmente inflamatória



Afeta o apetite

A tristeza afeta o apetite, de modo que aumenta o risco de 

ganhar peso e afeta a pressão arterial. O resultado direto é 

hipertensão e problemas cardíacos a longo prazo.

Reduz a capacidade de perceber sabores doces. Isso se 

deve ao fato de que a tristeza reduz o número de 

receptores que percebem o sabor doce na língua.

Ao passar por um momento de tristeza sentirmos que a 

comida não tem sabor.



Desenvolvemos transtornos

Quando estamos tristes, a serotonina está reduzida e esta redução 

afeta de médio a longo prazo. Pode chegar a provocar:

– Depressão

– Obsessões compulsivas

– Ataques violentos

Este neurotransmissor está associado com a motivação pessoal, mas 

a pessoa tem que ser forte e encontrar naqueles momentos de 

introspecção novos recursos para seguir em frente.

É provável que visite um médico nestes momentos, pois não se sente 

bem e o resultado será que os exames médicos mostrarem que sua 

saúde está perfeita. E é verdade, fisicamente está bem, mas 

psicologicamente não.



Aumenta o estresse

A tristeza também afeta o hormônio cortisol. Este é 

importante no controle dos níveis de açúcar no sangue, da 

pressão sanguínea e da qualidade do sono.

É o estado psicológico mais nocivo para a saúde. Está 

relacionada com:

– Cardiopatias

– Doenças pulmonares

– Doenças hepáticas

Tanto o estresse como a tristeza podem favorecer a 

ocorrência de uma doença e agravá-la.



Resposta de nosso corpo ao 

estresse
• Indigestão

• Coração acelerado

• Dores de cabeça

• Suor nas mãos

• Brotoejas na pele

• Falta de respiração

• Mãos frias

• Insônia

• Sonolência 

• Fadiga

• Náuseas

• Diarréia

• Nós no estômago

• Tensão muscular

• dor

Físicas



• Irritabilidades

• Mal humor

• Ansiedade

• Depressão

• Hostilidade

• Nervosismo

• Emotividade

• Falta de concentração

• Esquecimentos 

• Desfocado

• Confuso

• Falta de interesse

• Negativismo

Emocionais 

Mentais



OS FLORAIS DE BACH



1.- MEDO

Rock rose

Mimulus

Aspen

Cherry Plum

Red Chesnut

2.- INSEGURANÇA

Gentian
Gorse

Scleranthus
Cerato

Hornbean
Wild oat

3.Hipersensibilidade 

a influências e idéias

Agrimony
Centaury

Walnut
Holly 

4.- Falta de interesse 

no presente

Clematis

Honey suckle

White chesnut

Chesnut bud

Mustard

Olive

Wild oat

5.- SOLIDÃO

Water violet

Heather

Impatients

6.- DESALENTO E 

DESESPERO

Larch

Pine

Elm

Willow

Star of bethelem

Crab apple

Sweet chesnut

Oak

7.-PREOCUPAÇÃO 

EXCESSIVA COM 
OS OUTROS

Chicory

Verbain

Beech

Vine

Rock water

OS SETE GRUPOS



Alguns Florais para a tristeza

• Mustard: é indicado para os momentos de tristeza e 

desânimo que aparecem sem motivo. Surgem sem uma causa 

conhecida, como uma nuvem negra. Mustard vai proporcionar 

o retorno da felicidade apoiada por uma estabilidade interna 

que não será alterada em nenhuma circunstância.

• Gentian: é indicada para o desânimo após uma causa 

conhecida. É excelente para aqueles que desanimam diante 

dos obstáculos. Gentian é a “flor da fé”. Ela vai proporcionar a 

confiança e a certeza de que todos os desafios serão 

superados no final.

• Larch: O tipo de tristeza que se manifestas nestas pessoas é 

a tristeza da falta de autoestima: nunca são bons o suficiente, 

nem bonitos o suficiente, muito menos habilidoso o suficiente 

para nada



• Elm: Quando a pressão que sofre é muito intensa, pode 

acabar perdendo a capacidade de acreditar em si 

mesmo – e daí surge o sentimento de tristeza, por achar 

que não será capaz de vencer. Elm seria para aqueles 

que estão desenvolvendo seus trabalhos e atividades, 

felizes com o que fazem. Mas em dado momento, essas 

pessoas se sentem abaladas, pensam não serem capaz 

de cumprir aquilo a que se propuseram, e entram e 

grandes períodos de depressão e tristeza profunda

• Gorse: é para a desesperança e desânimos externos, 

para pessoas que desistiram de lutar. Sentem que não 

há qualquer luz no fim do túnel e perderam toda a 

esperança. 



• Sweet Chestnut: usa-se para o desespero mental 

doloroso, descrito pelo Dr. Bach como “o desespero sem 

esperança dos que sentem que alcançaram o limite da 

sua resistência”. Poderá assumir a forma de tristeza 

intensa; os que padecem deste estado podem sentir-se 

quase destruídos por ele. A depressão é acompanhada 

por uma sensação de solidão e de que o futuro é 

sombrio e sem quaisquer perspectivas.



Próximo curso de Florais de Bach

25 e 26 de agosto 2018



https://www.danielmazzo.com.br/florais-de-bach-para-

depressao/
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