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Desde tempos remotos, o Sol é associado ao princípio da vida. Os primeiros habitantes do 
planeta, guiavam-se em função do dia e da noite. De dia, a luz do Sol encorajava-lhes a 
sair de suas cavernas ou abrigos para buscar alimento e explorar seu ambiente. À noite, 
era a hora de se recolher, de refletir sobre os acontecimentos do dia e descansar para uma 
nova jornada. A estreita ligação entre o homem e natureza fez com que este se 
acostumasse a buscar no céu uma explicação para o que se passava na Terra. Logo, o 
homem foi descobrindo que a presença de determinado astro no céu prenunciava ou era 
responsável por uma nova fase na natureza e foi, assim, aprendendo a usufruir desta 
observação para plantar, colher e preparar-se para épocas mais difíceis. O homem passou 
a identificar, através da posição dos astros no céu, as estações ou ciclos da natureza e 
passou a guiar-se por eles. Desta estreita ligação entre homem, astro e natureza surgiu o 
estudo da Astrologia. "Assim em cima como embaixo", a célebre afirmação de Hermes 
Trimegistro, sábio egípcio, é a base do princípio astrológico. 

Gradativamente, aqueles que detinham o conhecimento astrológico passaram a ser figuras 
destacadas na sociedade, ocupando cargos de aconselhamento junto aos governantes. 

Pode-se dizer que a Astrologia alcançou seu apogeu no século XVI , época de Paracelso, 
grande herbalista, astrólogo e curador. A ele devemos a Doutrina de Assinaturas, estudo 
baseado na correspondência entre as formas vegetais e humanas, na influência dos astros 
e as propriedades curativas dos remédios à base de plantas, que hoje nos possibilita um 
melhor entendimento da contribuição sutil das flores para os homens e para o planeta. 
Nesta época, a maioria dos astrônomos era também astrólogo. 

A partir de meados do século seguinte, a comprovação da teoria do Heliocentrismo causou 
um profundo abalo no sistema de crenças da humanidade, especialmente no tocante a 
questão religiosa e na confiança depositada na Igreja como representação do Divino na 
Terra. Por defender o Geocentrismo, atrocidades foram cometidas em nome de Deus contra 
todos aqueles que ousavam contestar as idéias das autoridades religiosas. Os tribunais da 
Inquisição marcaram com muita dor a história da humanidade para sempre. 
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As teorias de Newton, a abordagem do Universo como uma grande máquina, a posterior 
fundação da Academia de Ciências associadas a queda da teoria do Geocentrismo e a 
desconfiança na Igreja, resultaram numa abordagem abstracionista e mecanicista do 
mundo e do homem, separado do Todo, separado do Divino. A Astrologia caiu no 
ostracismo, assim como todos aqueles que acreditavam que universo, homem e natureza 
eram um só. 

A partir do final do século XVIII, a Astrologia veio ressurgindo aos poucos, recuperando, no 
início do século XX, parte do prestígio alcançado na idade média. Isto deveu-se em parte, 
ao trabalho persistente de algumas famílias do ramo, como a inglesa Raphael e a membros 
da Sociedade Teosófica. Além disto, o simbolismo astrológico foi detalhadamente estudado 
pelo médico psiquiatra suíço, Carl Gustav Jung, resultando um material valioso e inspirador 
para todos que buscavam um entendimento da natureza humana. O trabalho de Jung 
promoveu o interesse no estudo da astrologia por vários psicólogos do século passado, 
originando uma nova geração de astrólogos em todo mundo. O grande fascínio exercido 
pelos astros sobre os homens à medida que estes tentavam entender os mistérios da 
natureza estava de volta. 

Por ser considerado o astro-Rei, o Sol, em nosso mapa 
natal, representa o nosso objetivo máximo, nossa meta 
de desenvolvimento pessoal. Assim como para os 
antigos, o Sol está associado ao princípio da vida, da 
criatividade , da Luz e de tudo que nos impulsiona para 
a realização de nosso propósito neste plano. De uma 
forma simplificada, podemos dizer, que o mapa natal 
representa a trajetória de um Ser em direção ao Sol , à 
realização máxima de seu potencial indicado por sua 
posição por signo e casa. Assim, dependendo da 
natureza dos aspectos e planetas que interagem com o 
Sol, podemos ter idéia dos desafios a serem 
encontrados pelo Ser em sua trajetória de 
desenvolvimento. 

A nível psicológico este princípio solar, vital, yang é 
construído a partir do nosso relacionamento com figuras 

masculinas em nossa infância, especialmente com nosso pai ou seu(s) representante (s). 
Desta forma, se nos sentimos amparados, seguros e confiantes com relação ao nosso pai, 
certamente teremos mais facilidade para enfrentar o mundo com coragem e confiança. Por 
outro lado, se tivemos um pai que nos decepcionou por abandono, violência ou vícios, 
teremos dificuldade de assumir uma postura confiante e receptiva perante a vida e o 
próximo. 

Para as mulheres estas experiências ficarão para sempre armazenadas em seu 
inconsciente, constituindo o que Jung denominou de animus, i.é., a personificação 
masculina no inconsciente, influenciando não só sua forma de agir no mundo como também 
seus relacionamentos e escolhas amorosas, visto que este é, normalmente, projetado sobre 
um homem real. 

Já para os homens, a natureza de sua relação com a figura paterna manifestar-se-á de 
forma visível influenciando diretamente sua postura e atitudes perante a vida. 

Em meus anos de prática terapêutica com as essências florais, tenho, cada vez mais, 
constatado a importância destas como facilitadoras do processo de desenvolvimento 



pessoal e do resgate de nossa verdadeira identidade. Os florais, literalmente, afloram o 
nosso Ser. Através de um processo gradativo, as essências florais atuam de forma a 
remover as camadas que nos impedem de acessar o nosso verdadeiro potencial. Assim, 
podemos dizer que, basicamente, todas as essências florais dirigem-se ao nosso Eu ou, 
numa linguagem astrológica, ao nosso Sol. No entanto, algumas parecem atuar de forma 
mais específica neste sentido, como é o caso da Baby Blue Eyes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com Patrícia Kaminski e Richard Katz ( Repertório das Essências Florais –1998 
), a Baby Blue Eyes é uma essência útil para todos aqueles que não receberam " apoio 
emocional adequado na infância e, em particular, é possível que lhe tenha faltado uma 
ligação sadia com o pai ou figura paterna como força positiva de proteção e orientação . Se 
o pai é ausente, ao nível emocional ou físico, ou se ele é imprevisível ou ameaçador ( .. ), 
então a criança ficará privada da sensação básica de segurança e proteção e crescerá com 
a convicção íntima de que o mundo é um lugar inseguro para viver". Tal postura poderá 
resultar em atitudes defensivas, cinismo intelectual, isolamento emocional ou a tendências 
anti-sociais e criminosas. 

Trabalhando suportada pelo mapa astrológico de meus clientes, pude constatar que, 
aqueles em que a Baby Blue Eyes desempenhou um papel fundamental em seu 
desenvolvimento pessoal, apresentavam, na maioria das vezes, o Sol ( e eventualmente 
Marte) no signo em Peixes, interagindo ou não com Netuno, Plutão, Urano ou Saturno. A 
vulnerabilidade e sensibilidade do nativo deste signo, por sua natureza altamente 
compassiva parecem atrair, numa primeira fase de vida, circunstâncias duras, 
decepcionantes e traumáticas que ponham em dúvida sua fé e a confiança no próximo e 
no mundo. 

Tanto homens como mulheres queixavam-se da figura paterna, por ausência/abandono, 
decepção/traição, violência ou maus tratos e, especialmente no tocante as mulheres, 
muitas apresentavam sérias dificuldades em seus relacionamentos amorosos. Em todos os 
casos, a Baby Blue Eyes só veio confirmar a indicação sintonizada pelos pesquisadores 
deste sistema. 

Como exemplo, uma de minhas clientes procurou-me três meses após a morte do pai. 
Estava vivendo um período bastante conflitante com seu marido, pensando em separar-se 
e culpava o pai por sua má sorte. Segundo ela, seu pai havia gasto todo o dinheiro da 
família em negócios que não deram certo e, posteriormente, em vícios. Por esta razão, ela 
dependia financeiramente do marido e não tinha condições para separar-se. Disse-me 
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ainda que, não conseguiu derramar uma só lágrima, por ocasião da morte de seu pai. Baby 
Blue Eyes foi incluída em sua fórmula juntamente com Willow e algumas essências para a 
estabilidade emocional ( Scleranthus, Elm, Five Flower Remedy ). Ao retornar, três meses 
depois, disse-me que repetiu esta mesma fórmula por todo o período. Estava mais segura, 
calma e confiante e relatou-me o seguinte sonho que muito significou para ela: 

Estava no velório de seu pai e, ao aproximar-se do caixão, ele abriu os olhos e a fitou 
longamente. Os olhos eram de um azul belíssimo que ela nunca havia visto antes e lhe 
passavam uma sensação de paz. Ficou a fitar os olhos de seu pai por um longo tempo 
como numa conversa silenciosa. 

Acordou lembrando-se do sonho e da bela sensação que sentiu. Disse-me que chorou 
bastante e que não guardava mais rancor e raiva dele. Havia- no perdoado completamente. 
Sentia-se forte e confiante para seguir seu caminho sozinha, sem seu marido. Voltou a 
pintar suas aquarelas, que há muito não fazia e que aprendera com seu pai. Estava voltando 
a viver, a criar e a confiar na vida. Esta cliente apresentava o Sol em Peixes na casa 3 em 
oposição a Plutão. 

Uma outra cliente procurou-me pois não agüentava mais envolver-se em relacionamentos 
complicados e destrutivos. Tinha uma necessidade compulsiva de ter alguém; não 
conseguia ficar sozinha e por muitas vezes havia permitido que a invadissem, até mesmo 
de forma violenta, pra agradar ao outro. Após um período inicial de trabalho para minimizar 
sua ansiedade e resgatar sua dignidade (período em que o trabalho da Echinacea foi 
fundamental), começamos a conversar sobre seu pai, algo que ela relutava em fazer, pois 
o relacionamento atual era sempre mais importante. Aos poucos foram vindo à tona fatos 
de sua infância e adolescência. Esta cliente nasceu de um parto muito difícil e desde muito 
cedo sentia que ninguém se importava com ela. Em criança passou por uma circunstância 
de quase estupro, sem que ninguém lhe desse crédito. Passou a ter muito medo de tudo e 
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de todos especialmente do pai, de temperamento violento, que chegou a expulsá-la de casa 
na adolescência. Esta cliente apresentava o Sol, Lua e Vênus em Peixes, interceptados, na 
casa 7. Ao acrescentar o Baby- Blue- Eyes em sua fórmula ela teve o seguinte sonho: 

Via-se caminhando, abraçada por um homem que a protegia fazendo sentir-se respeitada 
por todos em volta. Sentia-se forte e sem medo. 

Durante este período ela passou a interessar-se por questões espirituais e filosóficas, 
conseguindo ficar em casa por mais tempo.O relacionamento acabou de vez e ela percebia, 
agora, o quanto o mesmo havia sido absurdo. De vez em quando, ainda sentia falta de ter 
alguém, mas conseguia lidar melhor com seus altos e baixos. Resolveu voltar a praticar 
Yoga, a investir em si mesma. Fez uso da Baby-Blue-Eyes por um longo período. 
Atualmente frequenta uma entidade religiosa regularmente. Após um longo período 
sozinha, está iniciando um novo relacionamento, porém sem abrir mão de suas aulas de 
paisagismo para encontrar-se com o namorado. 

Abuso sexual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanto no atendimento particular como no trabalho com crianças carentes, a Baby Blue Eyes 
tem sido uma magnífica ferramenta do universo das essências florais no tocante a questão 
do abuso sexual. Atendendo crianças de uma faixa etária de 7 a 14 anos, muitos são os 
casos em que esta essência foi fundamental no restabelecimento de um vínculo afetivo 
positivo e confiante para com o próximo. Em comunidades carentes, é comum, as casas 
abrigarem mais de uma família e os membros de cada uma delas dividirem o mesmo quarto 
de dormir. Isto favorece o cenário para a ocorrência de abuso sexual envolvendo tanto as 
meninas como os meninos. Além disto, muitas das crianças estão sujeitas também a pais 
que abusam das drogas ou álcool gerando a violência doméstica. Estas circunstâncias 
terminam por desenvolver uma postura arredia, sarcástica e indiferente perante a vida, 
abrindo as portas para o envolvimento com o mundo do crime. 

No entanto, abuso sexual é, infelizmente, uma questão muito mais comum do que 
pensamos, e está presente em todas as classes sociais. Para uma cliente em particular ( 
Marte em Peixes em oposição a Plutão ), esta essência foi responsável para aliviar esta dor 
tanto nesta vida como em uma vida passada. Tal como nos casos anteriormente relatados, 
esta cliente vivia envolvendo-se em relacionamentos bastante destrutivos. No entanto, ao 
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invés de uma postura submissa com relação aos homens, ela assumia a frente de seus 
relacionamentos, adotando uma postura de poder, indiferença e cinismo perante os 
mesmos. Em consequência, só atraía para si parceiros a quem conseguia dominar e logo 
enjoava dos mesmos, descartando-os. Procurou-me após o envolvimento com um rapaz, 
que viria marcá-la profundamente. Segundo ela, este havia sido o único relacionamento 
que havia se envolvido verdadeiramente. No entanto, não conseguiu leva-lo adiante pois, 
apesar de amar o rapaz, tinha dificuldade para demonstrar-lhe seu amor e medo de se 
mostrar vulnerável. Preferia agredi-lo e mostrar-se indiferente com seus atos. Como o rapaz 
também tinha um temperamento forte, as brigas eram constantes e o término do 
relacionamento, iminente. A dor da separação a fez buscar um entendimento de sua 
postura sarcástica e defensiva perante os homens. Filha de pais idosos, sua infância foi 
marcada por uma atmosfera de medo e desconfiança. Seus pais tinham dificuldade em 
respeitar e acreditar em suas palavras. Para eles, ela era sempre culpada de tudo que lhe 
acontecia, sendo punida severamente. Por este motivo, ao ser assediada sexualmente em 
infância por um primo, manteve o fato em segredo de todos, pois sentia que ninguém 
acreditaria nela. Cresceu com muito ódio dos homens em seu coração. Ela não estava 
pronta para amá-los e sim, agredi-los . A Baby Blue Eyes foi responsável por trazer à tona 
este fato tão escondido em sua memória de criança e que norteava a sua postura perante 
a vida, influenciando seus relacionamentos. Decidida a ir fundo em si mesma, optou 
também por submeter-se a um processo de Terapia de Vidas Passadas e, ainda fazendo 
uso desta essência, deparou-se com uma vida em que foi constantemente violentada por 
seu pai, sendo impedida de casar-se com o homem amado. A Baby Blue Eyes foi 
fundamental para aliviar a dor e a revolta trazidas por estas lembranças. Após esta fase, 
sempre auxiliada pelas essências florais, minha cliente iniciou uma nova jornada de cura, 
buscando a espiritualidade e uma transformação profunda em sua abordagem de vida. Há 
algum tempo, encontrou-se com o ex-namorado que marcou sua vida, abriu seu coração 
contando-lhe sua jornada de cura pessoal. Ficou em paz com seu passado. Hoje, é uma 
pessoa fortemente engajada em sua missão espiritual e desenvolve um trabalho amoroso 
de cura para com o próximo. 

Com relação aos homens, atendi um senhor que vinha em 
busca dos florais para crescimento pessoal. Havia passado 
por uma grande fase de perdas físicas, devido a luta contra 
um câncer e a uma cirurgia cardíaca. Encontrava-se 
deprimido e sem rumo. Era casado com uma mulher de 
temperamento bastante forte, não tiveram filhos e ele 
tocava a vida sem entusiasmo. Profissionalmente, apesar 
de ser reconhecido em seu ramo, tinha muita dificuldade 
em lidar e exercer sua autoridade esquivando-se de 
compromissos que pudessem colocá-lo em evidencia. 
Guardava muito rancor de seu pai, a quem creditava todas 
as seqüelas de seu comportamento. Seu pai havia sido 
muito autoritário, perfeccionista ao extremo e bastante 
violento, sendo um capataz severo de seus filhos. Cresceu 
num ambiente de terror e violência buscando apoio na 
figura materna e ouvindo sempre para não ser igual ao seu 
pai. Este cliente apresentava o Sol em conjunção a Saturno 
no signo de Peixes, na casa dez e em oposição a Netuno. 

Além das questões paternas, através do mapa astrológico, pude constatar também o laço 
simbiótico bastante forte com a figura materna que o impedia de se colocar firmemente na 
vida de forma a ser respeitado. Como este fato não era percebido por meu cliente, além de 
incluir em sua fórmula a Baby Blue Eyes pedi-lhe que fizesse os exercícios relativos a sexta 
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visão do Guia de Leitura da Profecia Celestina de James Redfield e Carol Adrienne. ( The 
Celestine Prophecy – An Experimental Guide, Warner Books, 1995). O resultado foi algo 
libertador para ele. Apesar de todo sofrimento causado por seu pai, ele não teve 
dificuldades em listar seus aspectos positivos e negativos e identificar as características 
herdadas do mesmo. Auxiliado, tanto pela essência floral como por suas memórias, meu 
cliente pôde relacionar-se melhor com seu pai, perdoando-o e resgatando algumas de suas 
características para sua vida atual. Foi um grande salto em seu desenvolvimento pessoal. 
Posteriormente iniciamos a jornada de cura de sua relação materna. 

Atualmente, além de uma melhor relação com colegas e subordinados, este homem tem 
assumido posições de destaque em sua área profissional, expondo-se com mais freqüência 
em reuniões e congressos. Além disto, optou pelo estudo das essências florais com o intuito 
de ajudar ao próximo e resgatou o prazer de caminhar junto à natureza, observar e 
fotografar as flores. 

Em minha prática terapêutica, o que pude constatar é que o trabalho da Baby Blue Eyes 
parece atingir níveis muito profundos e elevados do Ser, curando as dores de todos estes 
traumas a partir de um entendimento mais elevado e espiritualizado da vida . Ela 
restabelece a conexão do indivíduo com o seu Eu maior restaurando a fé e a confiança 
numa divindade superior, no Pai interno. Em todos os casos, além do vínculo afetivo maior 
para com o próximo, esta essência fez despertar tanto o potencial criativo destas pessoas 
como o interesse por questões religiosas ou filosóficas. 

 

Esta bela flor azul, parece dirigir-se diretamente a alma endurecida do indivíduo 
amolecendo-a, curando-a. Nativa do estado da Califórnia e do sul do Oregon, a Baby Blue 
Eyes pertence a família das Hidrofiláceas1 cuja característica primordial é a sua grande 
afinidade pela água. De fato, a umidade do solo é um fator importante para o crescimento 
desta espécie. Esta afinidade da planta pelo elemento água é repassada ao indivíduo 
através da essência floral. Assim, a Baby Blue Eyes parece fazer minar a água 
profundamente escondida no indivíduo tornando-o fértil para a vida. Água é o elemento 
fundamental para a vida no planeta e vida é sinônimo de criatividade, de criação, de amor. 
Aqueles que precisam desta essência floral muitas vezes encontram-se envolvidos em 
temas destrutivos para consigo próprio e para o próximo. 

O azul desta flor 

singela remete-nos 

ao reino dos céus, 

fazendo-nos 

lembrar que a 

criatividade do 

homem é a herança 

de sua porção 

divina. 
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Por outro lado, o azul desta flor singela remete-nos ao reino dos céus, fazendo-nos lembrar 
também que a criatividade do homem é a herança de sua porção divina. Desta forma, tanto 
para aqueles que vieram a este mundo sob a influência do signo de Peixes como para toda 
a humanidade que ainda sofre as consequências de uma separação imposta a partir da 
predominância de uma visão materialista e fragmentada do Universo, a Baby Blue Eyes 
restabelece a consciência do Todo restaurando a fé numa Divindade maior. Ela nos remete 
para aquela época em que Universo, Homem e Natureza eram um só, desenvolvendo o 
amor incondicional e tornando-nos responsáveis tanto pela nossa cura como pela cura de 
todo o planeta. 

 

Rosana Souto 
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Nota da autora: 

1 - Ao longo destes anos ( 2001 a 2014 ), mudanças no sistema de classificação botânica, 
passaram a considerar a família da Baby-Blue-Eyes como uma sub-família das 
Boragináceas.  

Rosana Souto em meio as Baby-Blue- Eyes, nos 

canteiros de Terra Flora, sede dos Florais da 

Califórnia. Foto: Anete Effting, jun 2013 


