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Vivemos atualmente o que chamamos de Nova Era, a Era de 

Aquárius, onde antigos paradigmas caem por terra, pois a 

ciência vem comprovando que não somos matéria e sim 

energia, seres espirituais que atuam por vibração.  



 Lembrando Greeg Braden, um cientista conhecido por unir ciência e 

espiritualidade: 

 

“Durante muito tempo achava-se que a menor partícula de uma célula, 
o átomo, era feito de matéria. Depois descobriram que, na verdade, a 

maior parte do átomo é vácuo, então achava-se que o núcleo que é 
muito pequeno seria material. Esta idéia caiu por terra quando através 

do uso de microscópios muito potentes verificou-se que o núcleo de um 
átomo é apenas uma energia condensada, não é matéria. No nível 

microscópico nada é material, tudo é vibração, tudo é feito de energia 
condensada.  

             Vivemos num universo de vibração e nossos corpos são feitos a 
partir da vibração da energia que  

emanamos constantemente”. 



Cont. 

O alimento que ingerimos é importante, mas as emoções são o alimento 
da alma e este alimento (as emoções) influenciam a nossa saúde e o 

nosso destino constantemente. 

Em experimentos com o DNA, observou-se que as amostras que 
recebiam emanações benéficas como amor e gratidão respondiam 
relaxando seus filamentos, isto é: o DNA ficava mais longo, e este 

mesmo DNA se contraía quando recebia emanações de raiva, medo ou 
estresse.  Tornava-se mais curto e muitos códigos se apagavam. 

Entendemos agora porque nossos corpos se afetam quando estamos 
“carregados” de emoções negativas. 



Lembrando outros cientistas: 

Bert Sackman e Erwin Neher ganhadores do Prêmio Nobel de 

Medicina, em 1991, por terem tabelado a eletricidade das células, 

criando assim o Princípio da Biofísica dos órgãos.  

 

 Miguel Ferrari, biofísico alemão e aluno pessoal de Bert Sakman, 

estudou a frequência elétrica das essências como campos de 

consciência e como estes atuam sobre os campos de consciência dos 

órgãos, seguindo os princípios da biofísica.  
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Ainda segundo Ferrari, na física quântica os átomos são ondas frequenciais, 

ou seja, são grandes "vazios" que interagem frequencialmente. 

Combinações de átomos formam moléculas, ou seja, as moléculas são feitas 

de átomos vazios e, portanto, são vazios. Uma combinação de moléculas 

formam uma célula, que consequentemente é um vazio. A combinação de 

células formam um tecido orgânico que é vazio. A combinação de tecidos 

formam órgãos que combinados formam um Ser Humano. Concluindo, o 

Ser Humano é um grande vazio comandado pela  mente, que é um sistema 

biofísico. O pensamento, a vontade, as emoções, os sentimentos, são 

sistemas biofísicos que são gerados pela mente - e como disse o Dr. Bert 

Sackman: "a biofísica é o sistema primário e a bioquímica é o sistema 

secundário do Corpo Humano, portanto, se a biofísica não estiver 

funcionando, a bioquímica não funcionará.  
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As Essências Vibracionais são, portanto,   

biofísicas, atuando no corpo vital,  

         na matriz da forma física, 

entendendo como vibracionais Essências  

  de flores, de cristais e outros minerais,                  

ambientais, musicais. 



Desta maneira, entendemos que essências vibracionais  atuam em níveis 

mais sutis da anatomia humana influenciando o nosso sistema 

bioenergético. 

As qualidades arquetípicas das essências vibracionais são transmitidas na 

forma de ondas de energia, cada qual com a sua frequência específica. 

Essas qualidades (da planta, mineral, músicas, emoções, pensamentos) 

têm uma correspondência com certas qualidades da alma humana – ou 

seja, com certas frequências no campo de energia humano. 

E esta interação se dá pelo                    

Principio da Ressonância,                            

                    que acontece quando dois campos de energia 

               análogos interagem– um faz o outro ressoar.  

 



Biorressonância 

 
   Princípio: ao entrar em contato com uma  substância  

     benéfica, todo o seu organismo reage positivamente. 

 

  Biorressonância é uma técnica terapêutica de origem  alemã  

      que utiliza um aparelho específico bastante sensível para  conseguir 

seus resultados - O Vegatest. 

                 No Brasil o aparelho é comercializado 

                            com o nome de Biotest. 



Aparelho 
Biotest 



Vegatest, Biotest 

Este aparelho emite uma frequência que busca ressonância entre o 

organismo e substâncias testadas na formas de ampolas. Quando o aparelho 

ressoa positivamente, tem-se a convicção de que a substância testada é 

justamente ideal para seu caso. Tem ainda o poder de analisar cada órgão, 

notando o que está em equilíbrio ou disfunção, qual a melhor forma de 

tratamento e ainda qual substância é mais indicada para cada caso. Tais 

substâncias podem ser das mais variadas como florais, fitoterápicos, 

medicamentos, óleos essenciais, alimentos, etc… 

 



        Pesquisas de biorressonância 
      “O universo é regido por energia, sendo que o conceito de bioressonância está 

ligado à identificação de ciclos vibracionais de cada sistema, órgãos, células. 
Através do aparelho Vegatest (origem alemã), também utilizado na medicina 

quântica, iniciamos as nossas experiências com os Florais Aura Luz. Este 
equipamento consegue detectar todo e qualquer distúrbio orgânico: parasitas, 

metais, carcinomas com ou sem  metástase, sem o uso de um processo invasivo. 
Método este bastante utilizado em países desenvolvidos como Japão, 

Alemanha, França, Itália. Através deste aparelho conseguimos comprovar de 
uma forma mais técnica e científica, a cromoterapia, reiki, homeopatia, florais, 

pois faz a leitura da memória da água, sendo a molécula da água um ímã que 
tem capacidade de memorização.  

                 Recentemente temos feito estudos, testando em pacientes os Florais 
Aura Luz onde buscamos o propósito de desenvolver uma  

                                       fórmula específica para atuar a nível físico no sistema    

                                       neuroendócrino de nossos pacientes.” 

 

                                                                                           Patrícia Alves e Marcos Buzata 
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    “Já temos comprovação da eficácia da fórmula que atua diretamente no 

gerenciador cerebral, (a hipófise) e esta, por sua vez, é responsável 

pelo bom funcionamento de nossa tireóide que  coordena o 

metabolismo. O teste realizado foi com as seguintes essências do 

sistema de Florais Aura Luz: Nogueira Pecã, Artemísia Botão e 

Lepidolita, em dosagem potencializada.  

    Para problemas de alergia, especialmente respiratórias, como rinites e 

constantes resfriados, a  composição Respiração Serena, Açafates e 

Lepidolita (em dosagem específica) tem se mostrado muito  eficaz”. 

  

 

 



“ A essência Turmalina Rosa/Amor Agarradinho  foi  testada no  aparelho 

de bioressonância e mostrou que modula a energia do coração em pessoas 

que se sentem fracas e cansadas em função de problemas cardíacos, como, 

por exemplo, prolapso da válvula mitral.’’ 
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                     Uma experiência: 

      

Pessoa que nasceu com prolapso da válvula mitral:  no Biotest a energia 

do coração foi medida ficando em 42%  

     (o ideal é de 80 a 100 – qualquer órgão). Após tomada de  

 2 gotas “stok” da Essência Turmalina Rosa/Amor agarradinho  foi 

novamente medida ficando a energia do coração estabilizada em 81%.  

 



cont 

   “ Todos os tratamentos efetuados estão sendo 

acompanhados no seu desenvolvimento. Mesmo as 

experiências sendo desenvolvidas para tratamento 

a nível físico, existe um monitoramento 

psicossomático, através da Psicoterapia 

reencarnacionista, Apometria quântica e Reiki.’’ 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                Cont. 

  “Posteriormente, as Fórmulas Quânticas iniciais foram complementadas   

  com mais essências o que se mostrou mais eficaz.  

 
  Atualmente temos diversas Formulações entre elas: 

 

- Composto de base 

- Composto Hipófise 

- Composto Hormonal - ghl 

- Composto Imunitário 

- Composto Floral R – ghr 

- Composto QI 

- Energia do Coração 
 

 

 Obv: Todas as Formulações são em 50 ml, 

  menos Energia do Coração em 30 ml”. 



Gotas de energia que equilibram e harmonizam 


