
Llegir les CartesArdericó de Bach
A dalt a la dreta s’hi llegeix el nom de la Carta.
A l’esquerra, sota el dibuix de la Flor de Bach
corresponent, hi trobes un concepte emocional positiu que
-en combinació amb el títol- et pot interessar o que vulguis
mirar una mica més.

A la dreta d’aquest primer concepte -sota el nom- llegiràs
allò que justament va en contra del concepte que t’ha
agradat.

El dibuix ajuda a posar la contradicció en context.

A la part de baix -escrits peus en amunt- hi trobes dos
conceptes més que representen: 

- a l’esquerra abaix allò que passa quan exageres amb el
guai i

- a la dreta abaix aquella crítica que acceptaries sobre el
teu guai.

Les Cartes són simètriques i no importa com les aguantes (si de cas
a tu) i sempre es llegeixen com si el primer concepte  (esquerra a
dalt) fos ‘guai’ i la dreta abaix fos ‘crítica justifcada’.

Tampoc ‘xungo’ i ‘quan em passo’ canvien de posició quan gires la
Carta.

El que pot canviar és la lectura del dibuix que a l’estar acompanyat
d’altres conceptes, agafa un altre aire.

Al centre trobaràs el nom de la Flor de Bach que ha inspirat cada
Carta. Donant aquest imatge total:

Els signifcats en les Cartes



En diagonal, la Carta ofereix dues lectures més:

- la diagonal ‘guai - crítica justifcable’ ensenya aquell compromís de virtuts que com l’aigua i 
l’oli es resisteixen a lligar-se.

- La diagonal ‘xungo - quan em passo’ és el pou que coneixem i en el que no volem caure.

La carta proposa unes últimes lectures en vertical en les que

- ‘quan em passo’ és l’exageració de ‘guai’           

- i ‘xungo’ és l’exageració de ‘crítica justifcable’

Per entrar bé al signifcat d’una Carta s’ha de llegir en el seu conjunt i amb les diferents 
lectures ofertes.

I fns aquí, gaudiu de totes 8  en salut i joia.


