
Fer servir les CartesArdericó de Bach
Les CartesArdericó són diferents a qualsevol joc que conec i tampoc hem tingut massa temps per 
assajar jocs amb elles. Qualsevol aportació és benvingudíssima a Arderico@gmail.com.

Aquí sota unes propostes per explorar:

· Solitari

Pensa o millor apunta un tema, problema, malaltia, ... Passa ràpidament -amb dues mirades- 
les cartes i reparteix-les entre ‘aplica’, ‘no aplica’ i ‘no ho sé’.

Agafa ‘aplica’ i ‘no ho sé’ i repeteix la jugada fns que et quedin 5 o 7 Cartes.

Si no te’n surts, acabes posant les Cartes que et queden totes a la vista i tries pel dibuix, què 
gònades!

Posa les Cartes en ventall, tapant les acceptacions ‘xungo’, i llegeix les acceptacions ‘guai’ 
(mira «Llegir les Cartes»); gira, descarta i/o afegeix Cartes fns que quedi un panorama que et 
representa.

Ara, obrint les Cartes, a la dreta hauria de quedar tot allò que t’està obstaculitzant, et molesta 
o et sembla ridícul en relació al tema triat al principi (‘xungo’). (A l’esquerra abaix et queda tot 
allò que la gent te’n podria dir però que no t’agradaria sentir)

Pot ser proftós en temes que s’ho mereixen, apuntar el resultat, repassar totes les lectures de 
les Cartes i penjar-les a la porta de la nevera per uns dies.

· Dos participants

S’apunta (per limitar problemes d’interpretació posterior) el tema en comú que es vulgui 
tractar: relació, projecte, vacances, o una discussió flosòfca sobre que és per una i altra la 
música, l’acció política, els boletaires o el nudisme.

Es parteix la baralla de Cartes  en dos (o se’n imprimeix una altra). eEs pot fer el mateix 
procediment de descarti que en el  ·Solitari, limitant les Cartes resultants a 3 o 4 per persona. 

Després es poden demanar explicacions i donar-ne si convé.



· En grup

1. Tema en comú.

S’acorda un tema, problema, projecte en comú i s’apunta en un paper.

Es posa una catifeta de Cartes al centre amb aquell paper a sobre. 

La baralla es reparteix entre tots els participants en parts iguals. Cada participant repassa les 
Cartes que li han tocat i es queda amb una o dues Cartes (acordar un total) que li semblen 
signifcants, deixant les altres cara amunt davant seu, fora de la catifeta.

Els participants poden trocar les seves Cartes per les descartades dels altres. Al torn cada 
participant posa una carta sobre la catifeta i defensa la seva tria fns un consens o una treva 
acceptada.

2. Fer Quadrants Emocionals

(bolis i paper)

Les Cartes blanques incloses conviden a elaborar un quadrant emocional propi de cadascú.

Apuntes una qualitat teva en una o poques paraules en la casella ‘guai’ (en relació amb un 
tema si s’acorda).

Passeu els papers als respectius veïns i un per un valoreu entre 
tots què passa quan un exagera en la seva actitud. El que tingui 
el paper davant apunta quan s’ha arribat a alguna mena de 
consens (casella ‘quan em passo’).

Es tornen a passar els papers en la mateixa direcció i ara 
s’apunten amb el mateix procediment un remei per aquesta 
exageració (‘crítica justifcada’) i la seva exageració que acabarà 
a la casella ‘xungo’. 

Podeu anar afnant amb les diferents lectures explicades a 
«Llegir les Cartes» i posar-hi un títol i un dibuix i tot.

3. Rondalles

Tots els participants agafen a l’atzar tres Cartes i construeixen una història (al voltant d’un 
tema pe) on les tres emocions triades juguen un rol central.



· Diagnòstic per Flors de Bach

És molt probable (i la meva intenció) que les Cartes poden ser una bona eina de diagnòstic 
emocional propi en el sentit del títol de l’obra original de Dr. Bach: Cura't tu mateix/a.

Els terapeutes les poden fer servir per implicar el consultant en la tria de les fors prescrites.

· Tarot

A ningú li fa mal contemplar aproximacions alternatives a un problema plantejat. Una tirada 
senzilla pot ser la següent:

Es posen les Cartes boca avall i es destapen una per una, comentant la jugada i cercant les 
possibles implicacions.

Que no faltin les espelmes i l'encens ni la infusió de rooibos.

Comercialització i copyright

Aquest joc de Cartes t’ha arribat perquè tens un bon amic/ga, un
bon nas o algun altre superpoder. 

Si el vols regalar a algú que t’estimes, pots encarregar-ne un a 
https://arderico.wordpress.com/les-fors-de-bach-en-un-cop-dull/

Aquest joc de Cartes en conjunt i en les seves parts està subjecte a *Creative Commons* que vol 
dir que es pot copiar i regalar, no pas vendre o incloure en transaccions comercials sense 
permís previ.
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https://arderico.wordpress.com/les-flors-de-bach-en-un-cop-dull/


Col·laboració

· M’encantaria rebre un retorn de com feu servir les Cartes, quins jocs heu inventat, quines 
Cartes heu esmenat i tot el que pugui ajudar a millorar-les. Al correu arderico@gmail.com.

· Com desig meu a l’aire uns intercanvis d’idees amb lingüistes, poetes, semiòtics, cracks de 
Bach, neuròlegs (PNI), grafstes i erudit/es de qualsevol especialitat que es puguin sentir 
interpellades.

· Un/a grafsta que millora la present versió.

· Una editorial.

Petita Bibliografa

- La Curación por las Flores, E. Bach

- La Terapia foral de Bach, M. Schefer

- Diagnóstico diferencial entre Esencias, R. Orozco i C. Sánchez

- Manual para Terapeutas avanzados, R. Orozco

- La Expresión de las Emociones, C. Darwin

- Molecules of Emotion, C. Pert

- El Error de Descartes, A. Damasio

- En Busca de Espinoza, A. Damasio

- Tao Te Ching, Lao-Tse (L. Racionero)

I molts, molts més que el viatge va ser llarg.

Gràcies a tot/es els que heu recorregut algun llarg d’aquest camí amb mi. Gràcies.

Kun, Ardericó fnals d’estiu 211..
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