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RESUMO 

 As essências vibracionais compõem um grupo de substancias obtido de florais 
essenciais, cuja ação exclusivamente Biofísica atua na harmonização corpo-mente, tem 
como objetivo o tratamento de doenças agudas e crônicas, que ocasionem a perda da 
energia vital e a perda da Homeostase. O relato de caso clinico de Atopia canina tratado 
com as essências demonstrou ser um método efetivo de terapia não convencional.  

PALAVRA-CHAVE: Medicina quântica. Essências vibracionais.  Atopia. Cão. 

 

ABSTRACT 

The Vibrational essences are a group of substances obtained from essential floral, 
whose action exclusively Biophysics Act on mind-body harmonization, aims at the 
treatment of acute and chronic diseases, which cause the loss of vital energy and loss of 
Homeostasis. The report of clinical case of canine atopic Treaty with the essences has 
proved to be an effective method of unconventional therapy. 
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INTRODUÇÃO 

 

 A Biofísica é a ciência que atualmente tem explicado a atuação da energia em 
processos biológicos, anteriormente desconhecidos, quando a Medicina Cartesiana, que 
se pratica ainda, trata os pacientes como uma biomaquina, desprovida de consciência 
(GERBER, 1988). A explicação para isto deve-se ao fato que a energia é composta 
exclusivamente por átomos, que interagem com a matéria quando as ondas 
eletromagnéticas penetram no tecido (massa), emitindo a energia em pacotes, o 
QUANTA- pacotes de energia, que segundo Max Planck promove modificações 
biológicas em organismos vivos, inicialmente demonstrados pela Fotossíntese, onde 
energia é responsável por realizar processos biológicos que dão vida as plantas. 
ebah.com.br. 

    A medicina Veterinária apesar de utilizar exames cujo teor diagnóstico 
Biofísico é a premissa, a exemplo Raios-X, Ultrassonografia, Tomografia, 
Ressonância Magnética Eletrocardiograma e Eletroencefalograma que medem a 
condução elétrica da célula e suas alterações nos animais, orienta a maioria dos 
médicos, mas que não sabem a real interpretação energética da informação gerada, 
ignorando o conceito de energia que Einstein nos deixou no século passado (Gerber, 
2009). 

      A resposta para nossas questões cartesianas de como apesar de fazer 
reparos e trocando peças, nossos pacientes ainda continuam exibir doenças? Ou 
como entender a exposição de um paciente a determinado agente que desenvolve 
infecções mortificas enquanto outros indivíduos nem sequer exibem sinais de gripe. 
Somos energia, possuímos um campo de energia igualmente o nosso planeta Terra, 
emitimos e captamos energia assim como um Rádio-emissor-receptor (Lakhovsky, 
1939). 

      Por isso nosso organismo e dos animais responde tão bem a Terapia 
Floral quântica, muitas vezes chamada de Terapia Vibracional, constituem um grupo 
de substancias obtidas através do sistema Floral, onde os bouquets de flores, são 
colhidos sob o orvalho da manhã, resguardados em recipiente próprio são expostos 
ao Sol, liberando a sua Prana energética com as mais nobres propriedades 
curadoras, pois ao entrar em contato com os organismos vivos, vibram e ressonam 
positivamente nas células (Gerber, 2009; GERBER, 1988).  Podem ser usados com 
qualquer tipo de terapia ou cirurgia, em qualquer espécie, humana e animal, não 
causam efeitos colaterais, efeitos residuais na carne, leite ou derivados, 
economicamente acessível, além de ser uma terapia integral complementar que 
trata o ser como um todo, corpo-mente-espirito. 

Apresentamos a seguir duas linhas de terapia frequencial, os Moduladores 
que possuem em sua composição uma frequência simples ou composta de minerais 
e metais e os Indutores que possuem em sua composição a frequência simples de 
órgãos saudáveis. 
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A característica principal desta classe de produtos frequenciais é que podemos 
de uma forma única em toda a História da Medicina Veterinária trabalhar com produtos 
impares, pois com os Moduladores, estaremos fornecendo um tratamento biofísico 
ortomolecular e com os Indutores estaremos fornecendo a frequência de células 
saudáveis, sem utilizar células tronco ou Organoterapia. Eles atuam promovendo a 
regeneração celular, aumentando a biodisponibilidade a nutrientes regulando o terreno 
biológico de predisposição a doenças. 

 

DESENVOLVIMENTO 

A seguir relata-se um caso clinico tratado com os Florais Quânticos: 

Paciente: Espécie Canis familiaris, 4 meses, Cocker spaniel, fêmea. 

O paciente manifestava a Sarna Demodécica desde a primo vacinação, sua mãe era 
portadora da Sarna, apresentava Displasia coxofemoral, baixa estatura, baixo 
desenvolvimento. A piora ocorreu após ser vacinada, onde os sintomas de alopecia, 
prurido intenso, formação de ulceras e eczema. A dieta utilizada era pobre em 
proteínas. Todos os irmão sucumbiram a doença Imune. 

Protocolo sugerido de tratamento: Corretor Anergico, 1 ml 3x dia por 30 dias, 
Dessences, 1ml, 2x ao dia por 30 dias, G.Himunus por 30 dias e Sustethum, 1ml, 2x 
dia. Os banhos com shampoo ceratolitico a base de Peróxido Benzoila e curativos 
diários 3x dia com Oxyflower gel. Foi realizada auto-hemoterapia semanal por 3 
meses, depois quinzenalmente por 3 meses. A dieta recomendada foi a base de 
peixe de água fria da marca Cibau-Farmina e adição de colágeno em pó de boa 
qualidade, 1 colher de sobremesa em água morna /dia por 6 meses. 

Consulta em 03/03/2008 
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 Após 60 dias de tratamento-06/05/2008 

                                                    

 

Novo Tratamento: foi sugerido administrar Estruturalis, 1ml 4x dia, Kuthanis, 1ml 3x 
dia e manter o Corretor Anergicum, 2x dia por mais 60 dias.  
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07/07/2008 

O paciente ainda esta em tratamento, o aspecto da pele melhorou, os aprumos 
melhoraram, mas a estatura se manteve inalterada, aqui com 7 meses. 
Posteriormente foi submetido à Ovariosalpingohisterectomia. 

Oxyflower gel 
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As medicações utilizadas para este protocolo de tratamento são da empresa grupo 
Fisioquantic -PR. 

 

CONCLUSAO 

Concluiu-se que a Medicina é única, mas existem diferenças importantes nas 
terapêuticas praticadas atualmente na medicina veterinária, onde a Medicina 
convencional é baseada na física newtoniana, o corpo é visto como maquinário, o 
cérebro o computador, as emoções influenciam as doenças e a terapêutica consiste 
em consertar sintomaticamente as lesões. Já a Medicina Vibracional baseada na 
Física quântica e Einsteiniana, visualiza o corpo sistema energética, onde a mente e 
espírito são os comandantes e refletem a influencia das emoções no corpo, a 
terapêutica feita com as frequências vibracionais equilibra corpo e mente ao mesmo 
tempo. Portanto a terapêutica demonstrada atingiu o objetivo de equilíbrio que leva 
a cura.     
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