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RESUMO

Tudo e todos estão num universo interconectado, onde a produção da realidade concreta ou
abstrata depende das conexões receptivas e transmissíveis que se fundem ou se complementam
numa ação energética que põe em movimento a criação da realidade. A todo instante criam-se
novas redes de comunicação, os canais de interatividade biológica, responsáveis pela identidade
do novo ser que nasce a cada momento na constante renovação de sua cadeia atômica que cede e
recebe informações continuamente. O presente estudo teve como objetivo abordar os dados
históricos da contribuição da física quântica bem como o comportamento celular pertinente aos
padrões de energia e a proximidade religiosa com a importância quântica do ser. Trata-se de uma
pesquisa bibliográfica de revisão nas bases de dados Scientific Electronic Library Online (SCIELO) e
Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e livros nos idiomas de
português e inglês. Os resultados mostraram que o estudo vem de encontro a um leque de
possibilidades a serem analisadas no contexto da física quântica capazes de elucidar várias dúvidas
referentes aos profissionais da saúde para aprofundar as ideias pertinentes a este tema.
Palavras-chave: Saúde quântica. Física quântica. Energia.

Aparecida De Fátima Dalosse, Rosângela Zambonato Arnt E Jorgina Maria Da
Silva

ABSTRACT
Everything and everyone are in an interconnected world, where production of concrete or abstract
reality depends on the receptive and transmitted connections merging or complement an energy
action that sets in motion the creation of reality. Every moment a new communication networks is
created, biological interaction channels, responsible for the identity of the new being born every
moment in the constant renewal of its atomic chain that gives and receives information
continuously. This study aimed to address the historical data of quantum physics contribution and
the relevant cell behavior to the energy patterns and religious proximity to the quantum
importance of being. This is a literature review on databases Scientific Electronic Library Online
(SCIELO) and Latin American and Caribbean Health Sciences (LILACS) and books in the languages
of Portuguese and English. The results showed that the study comes against a range of possibilities
to be analyzed in the context of quantum physics able to clarify several questions regarding the
health professionals to further develop ideas relevant to this topic.
Key words: Quantum Health. Quantum physics. Energy.

INTRODUÇÃO

A necessidade de construir um novo conceito de saúde acerca de novas
perspectivas advindas com o estudo quântico tem permitido adentrar em um universo de
possibilidades ainda muito questionáveis.
O transporte ao universo de partículas quânticas nos consente seu conhecimento e
apreciação. A energia vital baseada e apoiada em propriedades de partículas quânticas ou
subatômicas permite a descoberta dos movimentos das partículas e da inter-relação com
as demais formas de energia. É a interligação da rede invisível – a teia da vida
(RODOVALDO, 2012).
O advento das ciências trouxe uma compreensão de como funcionam as coisas.
Dentro do estudo físico e de seus princípios aplicados às ciências médicas penetram as
entranhas da vida por meio de informações visíveis e palpáveis capazes de ser
representadas numericamente (PENHA e SILVA, 2009).
No século passado, o anúncio das propriedades das partículas quânticas
surpreendeu o mundo. Até mesmo os estudiosos mais brilhantes resistiram em aceitar as
novas descobertas. O estudo quântico deverá invadir todas as áreas da vida, levando a
humanidade a encontrar respostas a perguntas jamais imaginadas anteriormente. Ela
alcançará um novo patamar de conhecimento e provocará uma alteração semelhante
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àquela que as sociedades experimentaram com o advento da tecnologia da informação. A
física quântica permite a percepção de vida e existência além da material (RODOVALDO,
2012).
Os estudos capazes de extrapolar a matéria são permitidos a partir do
desenvolvimento da Teoria Quântica onde pesquisas anteriores não atendem mais às
expectativas de explicação do modelo mecanicista de conhecimento do mundo.
(GOSWAMI, 2005).
A organização do corpo humano constitui-se de minerais, matéria formada de
átomos (estrutura livre de matéria), organizados por partículas estruturalmente
energéticas que vibram e oscilam em frequências específicas para cada uma delas (ARNT,
2013).
A dependência de uma informação dada pela matéria através da fórmula E=mc 2
implica na complexidade do organismo com uma quantidade celular interminável de
execução infinita de reações químicas que possuem um controle eletrônico ou
eletromagnético de frequência correta e específica das estruturas possíveis de sofrer
interferências frequenciais e terapêuticas como o fígado com frequência de 317,83 (muito
próxima da frequência do cérebro – 315,8 e nota Res5) correspondente ao ritmo harmônico
Mib5 ou mesmo o estômago com frequência de 110 e nota correspondente La3. As
características do ritmo harmônico é dado pelas funções celulares dos órgãos em ciclos
fisiológicos (GOLBSPAN, 2013).
“Somos seres vibracionais” (MARCONDES, 2013, p.10). Porém a disponibilidade de
metais em sua forma livre ocasionadas pela manipulação comercial destes minerais
desencadeia a poluição ambiental. Esta é uma justificativa deparada no equilíbrio da
natureza encontrados em sua forma composta, usualmente por substâncias queladoras
protetoras (ARNT, 2013).
A característica existente nos metais em doar elétrons e se oxidarem favorecem a
sua reatividade no ser humano. Como forma de tentar eliminar estes metais e neutralizálos, os órgãos com maior predileção tendem a se intoxicar com maior facilidade
desencadeando desarranjos celulares e causando doenças (ARNT, 2013). O acúmulo de
minerais ou toxinas absorvidos e armazenados através da alimentação, respiração,
pensamento e absorção epidérmica pelo nosso organismo inicia o processo de
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adoecimento (BRAGHINI JR, 2013). Daí a importância de harmonizar o organismo e impedir
a estadia dos metais nas células, mantendo o sistema detox natural em atividade constante
(ARNT, 2013).
Uma das características da física clássica é que ela estuda o sistema por partes, onde
todo o sistema seria formado por partes individuais e autônomas, diferentemente da física
quântica onde idealiza que para os níveis fundamentais da realidade, os corpos ou
partículas são interconectados e interligados intimamente e não deveriam ser visualizados
individualmente, onde pequenas alterações em alguma das partes ou partículas são
capazes de ocasionar consequências no sistema como um todo (RODOVALHO, 2012).
Uma das formas de energia capaz de percorrer o corpo humano da mesma forma
que a eletricidade são as emoções que estão associadas às respostas celulares. Cada uma
das emoções possui uma frequência diferente capaz de ser mensurável. A raiva, o medo
são emoções que ressoam em 6,5htz, já o amor está concentrado em 100htz (FOGAÇA,
2013) e emite 8htz quando o ser humano está sentindo amor, assim como o elemento
hidrogênio (LOPES a, 2015). São dados que indicam que as doenças se originam de um
estado de não perdão, segundo Louise Hay (FOGAÇA, 2013). Estudos comprovam que
animais, como o gato, possui a capacidade terapêutica preventiva de auxiliar em várias
doenças. Estes bichanos possuem seu ronronar com frequência variando entre 25 e 140htz.
A faixa de frequência terapêutica minimiza o estresse e a pressão arterial humana (LOPES,
2015 a).
O presente estudo tem como objetivo abordar os dados históricos da contribuição
da física quântica, o comportamento celular pertinente aos padrões de energia e a
proximidade religiosa com a importância quântica do ser.

REVISÃO DE LITERATURA

A física quântica foi descoberta pelo estudo do movimento de partículas
elementares nos níveis atômico e subatômico (GOSWAMI, 2010). Em seu “nível mais
elementar a realidade física é sustentada por vibrações e energias”, comprovadas pela
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Física Quântica por intermédio do Princípio da Complementaridade, onde afirma que as
partículas são pequenos corpúsculos e ondas ao mesmo tempo (RAMOS, 2013, p.70)
Para que o átomo exista na física, os elétrons posicionados em sua órbita atômica
vibram apenas em uma determinada frequência pré-estabelecida denominada de Estado
Fundamental do átomo ou Estado de Mínima Energia (RAMOS, 2008).
As células são verdadeiras fábricas dentro do corpo humano, capazes da produção
e exportação de moléculas, que dentro de uma frequência harmoniosa transportam cargas
em tempos específicos para as células, coordenados por suas necessidades (SOUZA, 2013,
p. 2).
As essências vibracionais “inserem nas células padrões de energia que resgatam a
memória celular, promovendo o resgate estrutural, auxiliam na condução da harmonia
funcional liberando informações via campo informacional” (ALVES, 2014, p.54).
Ao nível celular é possível observar a ação frequencial e moduladora dos elementos
quânticos. Segundo Lipton (2007) o meio intracelular desenvolve a nutrição celular tanto
por osmose quanto por ressonância. O sistema vascular e linfático existente nele é
constituído pela presença de íons negativos que propicia a ação detoxificadora da célula.
O núcleo elétrico reprodutivo é o local onde são alojados os metais pesados como o
Alumínio com frequência idêntica às do Cálcio. Magnésio, Selênio e do Zinco, causadores
em potencial de doenças degenerativas crônicas responsáveis pela desnutrição celular. É
ao nível celular, em moléculas e nos íons que ocorrem a maioria das disfunções biológicas
(LIPTON, 2007).
O meio extracelular abundante em água e envolto por uma membrana com
capacidade de memorizar os acontecimentos nela ocorridos é constituído por cátions e
armazena diversas informações como os sentimentos e possíveis doenças a serem
desenvolvidas. As proteínas presentes na membrana estão interligadas e se comunicam
com as proteínas envoltórias do DNA, ativando ou inativando genes de acordo com as
potencialidades ambientais (LIPTON, 2007). A água potencializa as informações
vibracionais através de partículas atômicas, fótons e moléculas que estabelecem as
conexões biofísicas. À medida que os elétrons se movem no interior das células, a energia
é canalizada para a formação de moléculas funcionalmente importantes como as proteínas
e o DNA (LOPES a, 2015).
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Os sentimentos negativos absorvidos ao longo da vida como o abandono, a culpa,
humilhação, o medo, a injustiça, a rejeição e a traição são emoções capazes de destruir e
danificar a saúde. São frequências ruins que subtraem elétrons dos átomos convertendo a
existência de radicais livres, agressores moleculares. De modo inverso, as frequências de
emoções boas possivelmente desencadeiam benefícios ao corpo humano. “Quando a
interferência prejudicial ao funcionamento anormal do campo magnético ressonante
persistir, as células são lesadas” e como uma cascata de eventos, os órgãos respondem aos
danos na forma de doenças (FOGAÇA, 2013, p.55).
Os processos desempenhados pelas células como o armazenamento, o reparo, a
comunicação, o transporte, a produção de nutrientes, o controle de temperatura e de pH
entre outros, dependem do organismo utilizar as substâncias disponíveis na natureza. As
substâncias artificiais são desconhecidas para as células o que favorece o armazenamento
em grande quantidade de elementos desnecessários para o bom funcionamento celular
com acúmulo progressivo de elementos químicos causadores de patologias (BRAGHINI JR,
2013).
O caminho da cura, segundo Marcondes (2015) advém de uma tríade: detoxificar,
regular as células e somente depois trabalhar em prol da regeneração.
Como a medicina reconhece que determinados padrões mentais e vibrações
interferem na saúde celular curando-as ou determinando patologias é possível dizer que as
células são portadoras de um dos aspectos da mente: o de sentir. As leis da física são
expressões de consciência (LIIMAA, 2011). Para Goswami “a consciência antecede as
experiências. Ela independe do objeto e independe do sujeito. A consciência é prévia e
incondicionada. Ela é tudo o que existe. Não existe nada a não ser Deus” (GOSWAMI, 2003,
p.57).
Segundo Goswami (2005) há dois tipos de memória: a clássica e a quântica. Na
memória clássica estão armazenados os dados pessoais que contribuem para nossa
identificação pessoal onde dados podem ser relembrados a partir de registros anteriores.
A memória quântica é a memória associada a mensurações quânticas no cérebro. É
baseada na modificação do cálculo de probabilidade de equações quânticas não lineares
que coordenam a dinâmica quântica do cérebro, da mente e do corpo vital. É ela que
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permite a existência de maior probabilidade de recordação de respostas aprendidas pelas
células.
As características das moléculas nas paredes celulares de tecido in natura puderam
ser observadas no sistema de Fröhlich que possuía um sistema de moléculas eletricamente
carregadas com dipolos vibráteis. Para ele, além de um determinado ponto,
independentemente da energia adicionada, as moléculas respondem em uma vibração
uníssona, se intensificando até a formação do condensado de Bose-Einstein. Os diferentes
graus de comportamento humano podem vir a ser compreendidos como respostas
quânticas neuronais, uma contribuição quântica para a psicologia (FRÖHLICH, 1968).
O destino do estudo de estruturas atômicas e subatômicas, na arqueologia,
disponibilizou várias técnicas experimentais que atualmente são designadas ao
reconhecimento e a identificação de objetos localizados em sítios arqueológicos, como o
advento do C14 presente nos seres vivos e quantificado para datar a idade do animal. Assim
como o entendimento do estado sólido e de propriedades da condutibilidade elétrica
indicada pela elaboração de modelos embasados na física quântica, também utilizados em
propriedades magnéticas dos materiais (KITTEL, 1978).
A conexão da física quântica com a matemática e a informática aparecem como o
exemplo de aplicação do método de Hartree-Fock, uma forma aproximada das equações
de mecânica quântica para férmions empregada em física e química, o equivalente em física
computacional à aproximação de orbitais moleculares, um método utilizado para se
calcular a estrutura atômica (BRANSDEN e JOACHAIN, 1983).
Zohar sugere uma base quântica para nossa consciência quando afirma que as
relações interpessoais são observadas da mesma forma como o são identificados o
dualismo onda-partícula de um átomo; os átomos presentes em qualquer indivíduo são
iguais. Novas possibilidades são esperadas através da física quântica para a filosofia capaz
de desenvolver uma nova definição mais precisa do que é uma sociedade (ZOHAR, 1990).
A contribuição da física quântica foi capaz de impulsionar todas as áreas da ciência.
James Watson, biólogo, e Francis Crick, físico, no ano de 1953 na Inglaterra, descreveram a
molécula do DNA como uma dupla hélice. A partir desta descoberta a biologia molecular
permitiu a eclosão de áreas como a transgênese, a genômica e a reprodução através da
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técnica de clonagem viabilizadas por intermédio da difração de raios X, fruto do emprego
da física quântica (MOREIRA, 2003).
Na Economia, a Física Quântica possui sua aplicabilidade quando se trata do Produto
Interno Bruto (PIB). Leon Lederman, físico vencedor do Prêmio Nobel de 1988, é
categórico quando disse que um terço do PIB norte americano no ano de 2001 era
proveniente de tecnologias eletrônicas e de seus subprodutos, como os softwares,
baseados em física quântica (CHAVES e SHELLARD, 2005).
O desenvolvimento da energia nuclear também foi um acontecimento marcado
pela aplicação dos princípios de física quântica. Hahn e Strassmann, cientistas na
Alemanha, em 1938, fissionaram o urânio pela primeira vez. Os experimentos foram
interpretados por Frisck e Lise Meitner onde constataram que se a um núcleo pesado é
incidida uma fissão, capaz de sustentar uma reação em cadeia (mecanismo que possibilita
a construção de reatores nucleares e da bomba atômica) é possível obter átomos de massa
com tamanho mediano, porém com grande quantidade energética, como os experimentos
realizados com Urânio-235 (U235) e Plutônio-239 (Pu239) (NUNES, 2006).
Há medicamentos farmacêuticos de efeitos colaterais que podem burlar os minerais
bons mostrando um comportamento diferente da aplicação de produtos frequenciais. A
recomendação é que o produto frequencial venha associado às informações dos minerais
atuantes no bom funcionamento e reestruturação do organismo. (ARNT, 2013).
O modelo de tratamento aceito na História da Medicina é o modelo Ocidental ou
Biomédico, onde o profissional administra medicamentos que potencializam efeitos
contrários aos da patologia que se deseja combater. Um tratamento diferenciado do
conhecimento quântico (LOPES, 2015a).
Muitos

temas

considerados

revolucionários

pelos

filósofos

da

ciência

contemporânea já eram amplamente aceitos pelos filósofos da antiguidade ocidental e
oriental (MACIEL, 2001). Na filosofia, após duvidar de sua própria existência, o pensamento
do filósofo e matemático francês René Descartes quando afirmou cogito ergo sum ou
“penso logo existo” induziu o corpo e a mente serem coisas distintas e individualizadas.
Caminho escolhido por ele separou o pensamento (subjetividade, Deus, religião) da
existência (matéria, ciência). Como consequência da divisão estabelecida por Descartes, os
indivíduos estabelecem a consciência de possuírem egos singulares em si mesmos,
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alojados em seus corpos (CAPRA, 1975). O paradigma cartesiano, em que a noção de um
universo orgânico, vivo e espiritual foi substituído pela concepção do mundo como se ele
fosse uma máquina (LOPES, 2015a).

MATERIAIS E MÉTODOS

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica de revisão simples sobre a saúde quântica e
estudos no emprego quântico reveladores na vida das pessoas com resultados da aplicação
dos produtos biofísicos por profissionais preparados para tal.
A pesquisa se baseou na consulta à livros, às bases de dados: Scientific Electronic
Library Online (SCIELO) e Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde
(LILACS) entre os anos de 1968 e 2015, enfatizando dados históricos do aparecimento
quântico e registros mais recentes da aplicação do estudo quântico bem como os
apontamentos bíblicos que sugerem a correlação entre a espiritualidade e o vínculo
quântico. A eleição das obras escolhidas centra à quântica, e as que pronunciaram
resultados palpáveis dada aplicação dos produtos biofísicos de artigos disponíveis na
integra em idioma em português e inglês. Entretecendo textos bibliográficos para objetivar
os resultados. Para a análise e síntese dos artigos incluídos na revisão, foi utilizada uma
planilha com dados resumidos dos estudos selecionados, que continha: nome do estudo
investigado; autores; intervenção estudada; resultados; recomendações/conclusões. Em
seguida foi realizada a leitura na íntegra dos artigos, sendo separados somente os que se
incluíram nos critérios e objetivos desta pesquisa.
Qual o objetivo de pesquisar a terapia vibracional associada aos tratamentos
médicos convencionais em pacientes que se utilizam de tratamento médico padrão e não
respondem prontamente à ele?
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APLICABILIDADE DA FÍSICA QUÂNTICA E A MULTIPLICIDADE DE FUNÇÕES

Existe uma quantidade muito grande de profissionais da saúde que em sua
excelente reputação profissional agregavam as terapias alternativas à sua atividade
médica. A integração dos conhecimentos científicos às práticas de saúde não
convencionais mostram-se eficientes desde que bem indicadas e induzidas (MACIEL, 2001).
Há uma quebra de paradigmas da ciência perante a superação holística acerca da
realidade quântica aplicada em estudos científicos em prol da saúde e do bem estar
comunitário (SILVA, 2014).
A interligação existente entre a biologia e o emocional (personalidade, sentimentos,
emoções e pensamentos) são influências das mais variadas formas em todos os processos
metabólicos do nosso corpo capazes de desencadear doenças (GRAVATÁ, 2015).
A aplicabilidade da terapia frequencial pode ser administrada na estética, com
resultados satisfatórios sem agredir o corpo humano. A preparação desencadeada pela
utilização de elementos frequenciais em cirurgias plásticas desenvolvem menos
complicações devido a desintoxicação e ao equilíbrio metabólico. (CARVALHO, 2013, p.5)
ou mesmo na medicina veterinária influenciando diretamente no equilíbrio energético dos
animais sem causar efeitos colaterais (LOPES, 2015a).
O tratamento de florais quânticos acometem ações práticas não agressivas e sequer
ofensivas capazes de associar os moduladores e os indutores frequenciais (ALCOFORADO,
2013).
A aplicação da física quântica em prol da saúde é descrita por vários autores. Liima
(2011) afirma que existem tecnologias que se utilizam de antipartículas (pósitron
antipartícula do elétron) capazes de detectar precocemente o câncer. Na linha do tempo
as partículas se deslocam para o futuro, enquanto as antipartículas sofrem seu
deslocamento para o passado. A construção de aceleradores de partículas, com indução
de colisões, a partir da energia de movimento, permite a criação de outras partículas sem
a destruição das originais.
Um dado neurológico muito importante diz respeito a reconstituição dos
neurônios. Os livros didáticos de histologia descreviam a plasticidade neuronal apenas nos
primeiros anos de vida da criança (JUNQUEIRA E CARNEIRO, 1999). Hoje já é sabido que os
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neurônios sofrem modificações tanto em sua estrutura quanto em seu funcionamento até
uma idade bastante avançada, com a possibilidade de reforçar as redes neuronais ou
mesmo estabelecer novas conexões e essa plasticidade do cérebro é induzida por
estímulos externos (LIIMAA, 2011).
As essências vibracionais: moduladores e indutores frequenciais, interferem na
atividade imunológica, regulando a matriz biológica, ampliando a biorreceptividade das
células (KOCHHANN, 2013; BOVOLON, 2015) preservando a qualidade de informação na
replicação celular (SANTOS 2013), melhorando e acelerando (BOVOLON, 2015) a
cicatrização e formação de tecido ósseo, organizando os tecidos conforme a conveniência
(KOCHHANN, 2013), favorecendo o reequilíbrio psíquico, comportamental e espiritual
(equilíbrio energético funcional), induzindo a harmonia do paciente entrelaçando o
segmento material com o energético (ALCOFORADO, 2013) capaz de ser aplicado em todas
as especialidades e diferentes processos de tratamentos adicionados a protocolos
tradicionais (SANTOS, 2013).
A prescrição de essências vibracionais na intoxicação com fotossensibilização por
Brachiaria decumbens em bovino foi crucial para a melhora de sintomas neurológicos em
24 horas, da dor e do apetite em 48 horas, da inquietação e da cicatrização da pele em 60
dias, comuns no quadro desse tipo de intoxicação por fungos (LOPES et al., 2014).
Lopes (2015a) sugere o tratamento quântico em animais com tratamento de
patologias bucais, canibalismo, complicações cardíacas, deficiência renal, desarmonização
endocrinológica, desarranjo gastro intestinal, sistema respiratório, câncer animal entre
várias outras patologias existentes em muitos animais como os gatos, cachorros e
pássaros.
Garbers (2014) fez aplicação de essências vibracionais em paciente de 55 anos de
idade que desenvolveu enfisema pulmonar. A paciente fez o uso de medicamentos
tradicionais conforme a orientação médica. Dependente de oxigênio e com menos
qualidade de vida, o uso de essências vibracionais florais carreadoras de frequência como
complemento no tratamento médico convencional indicou uma melhora na capacidade
respiratória com dispensa do uso de oxigênio e retomada das atividades normais.
A utilização de essências vibracionais permite a alteração dos parâmetros
eletrocardiográficos em paciente de 48 anos de idade sugestivos de isquemia coronária no
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teste ergométrico com utilização de um biofator modificando o traçado sugerindo a
correção da alteração após 18 segundos da administração da essência vibracional,
indicando a resposta imediata devido a presença da mesma frequência cardíaca
comprovada pelo teste ergométrico com proposta de uma nova possibilidade terapêutica
(ALVES, 2014).
Os resultados da associação das essências vibracionais a cromoterapia e a
ozônioterapia (com óleo de girassol ozonizado) ao tratamento convencional em pacientes
que apresentavam feridas de difícil cicatrização no corpo mostrou resultados positivos
devido a renovação energética do oxigênio celular corrigindo disfunções no organismo. É
uma opção de tratamento capaz de reduzir significativamente os riscos de amputação de
membros com melhora na qualidade de vida dos pacientes tratados (AMARAL et al., 2014).
A associação de técnicas terapêuticas corporais com o tratamento médico
convencional capacitam a melhora da harmonia, do autocontrole e do equilíbrio enquanto
a utilização de florais quânticos atuam na melhora do terreno energético estabilizando o
estado de saúde como o estresse, a defesa celular e humoral em pacientes com estresse
agudo e com melhora na qualidade de vida de pacientes portadores de neoplasias. O
estudo mostra que há uma complementariedade entre as duas linhas de estudo (CARMO
e ARNT, 2014).
A prevenção do aparecimento da pré-eclâmpsia durante a gestação com modulador
frequencial foi estudo de França (2014). A médica pôde observar que durante três anos de
uso de um modulador durante a gestação, suas pacientes não apresentaram quadros de
pré-eclâmpsia.
Pacientes portadores de úlcera varicosa são impedidos de desempenhar
normalmente suas funções. Soares Júnior (2013) descreve o tratamento com terapia
vibracional quântica. Esse tratamento acelerou a cicatrização, reduziu o odor e o edema do
membro afetado com resposta positiva no período de 380 dias.
Outro acompanhamento significativo em paciente com “pé diabético” foi
observado por Soares Junior (2013). Os sintomas apresentados pelo paciente de infecção,
pé hiperemiado, quente, edemaciado, com dor ao toque e odor fétido responderam às
terapias vibracionais com eficácia reduzindo uma lesão inicial de 16cm à uma pequena
cicatriz em 180 dias de tratamento.
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Paciente de 55 anos de idade com divertículos de colo esquerdo e fístula perianal
apresentou melhora em apenas 20 dias de terapia com essências vibracionais quânticas.
Aproximadamente três meses após o início do tratamento o paciente não relatou a
presença de dor, sequer de secreções e com cicatrização acelerada, dispensando uma
segunda cirurgia. O prazo de tempo reduzido foi satisfatório ao paciente (BOVOLON, 2015).
Na medicina veterinária a utilização das essências vibracionais veio de encontro
como terapia complementar de processos psicoemocionais responsáveis pelo
aparecimento de dermatites crônicas. Após 70 dias de tratamento o pôde ser observado a
melhora de prurido e da inflamação dérmica do animal. Após 3 meses de tratamento os
sinais emocionais regrediram significativamente (LOPES, 2015b).
A relação existente entre o corpo e a mente é capaz de explicar muitos efeitos
terapêuticos da medicina convencional e o suposto triunfo das medicinas alternativas. Se
o paciente acredita que será curado por alguma coisa, ela pode de fato se autocura
mediada pela modulação do sistema imunológico pela mente (SABATTINI, 2015).
Seguindo o conceito da interatividade e da forma complementar, Paul Pearsall
descreve os frutos de suas pesquisas e estudos, onde a cura se dá não só pela ação direta
de substâncias ou manipulações, mas pela forma como a pessoa recebe energia do grupo
que vivência com ela o problema. Do primeiro milagre nos primórdios ao término da
transcendência adiante da vida, cada um possui um armazenamento das memórias
espirituais em uma vibração singular. A cada batimento cardíaco a herança do legado de
cada um é produzida e os resultados que perpetuarão após muito tempo mesmo depois
de não permanecer mais neste plano e após deixar de servir às necessidades da alma
(PEARSALL, 1999).

CORRELAÇÃO ENTRE A ESPIRITUALIDADE E O VÍNCULO QUÂNTICO

A proximidade da religião com a medicina alternativa é maior que sua proximidade
com a ciência. Ela envolve a fé de seus praticantes em determinados mecanismos. É um
contraste com a medicina científica onde a terapia e o diagnóstico progridem de acordo
com o conhecimento sobre as causas das doenças (MACIEL, 2001).
Revista Saúde Quântica / vol.4 –nº4/ Jan–Dez 2015

16

Aparecida De Fátima Dalosse, Rosângela Zambonato Arnt E Jorgina Maria Da
Silva

O Cristianismo mostra-se um aliado importante da iniciativa científica, onde vários
fatores, além da fé cristã contribuíram para a viabilidade do estudo científico. A ciência
moderna surgiu dentro de uma cultura impregnada pela fé cristã (PEARCEY e THAXTON,
2005).
Como é sabido, foi “a teologia moderna que deu à luz a ciência moderna” (PEARCEY
e THAXTON, 2005, p.35), porém, a transição entre ciência e tecnologia admitiu suposições
a respeito do mundo.
Entre os grandes cientistas da história, poucos renunciaram à existência de Deus em
suas pesquisas. Há mais de um século (1910) William Osler, conhecedor da medicina
moderna, afirmou que a fé derrama uma abundante torrente de energia sobre a ciência
(LOPES e LINSCHTENSTEIN, 2007).
É comprovado que os circuitos elétricos ativam áreas cerebrais em várias situações
durante a prática religiosa. Neste momento os fiéis tornam-se mais envolvidos e uma
determinada área cerebral isola o fiel do mundo. É ali que há uma aproximação com Deus.
Os cientistas mais conhecidos, em sua grande maioria, não renunciaram à existência
divina. Um dos exemplos mais marcantes foi de Darwin. A teoria da evolução esteve
engavetada por duas décadas e contrariava os dados bíblicos. Einstein também quis
mencionar Deus quando quis saber da escolha Dele quando resolveu fazer do Universo à
Sua maneira. Stephen Howking afirma que Deus teve um papel importante no Universo
antes do Big Bang onde só Ele pode responder sobre a existência do Universo (LIMA, 2015).
Nash (2014) assegura que há voz no mundo espiritual. O ouvido espiritual do ser
humano pode ser sintonizado em frequências diferentes e que para isso é preciso assimilar
qual é a frequência do Espírito Santo e qual vem do pensamento, “da mente, da carne, do
inimigo ou aquela de outras pessoas do passado e do presente, ventos de poder espiritual
liberados durante suas vidas e ainda ativos hoje” (NASH, 2014, p.19). É necessário ouvir e
discernir a voz Dele.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Livros, artigos e trabalhos científicos estudados das mais variadas áreas do saber
humano atestam a verdade de que tudo é energia, de que tudo é luz desde a estrutura de
um átomo que deve ser originária de uma força maior absoluta capaz de formá-la, se
agrupar com outros átomos na formação de moléculas. Todo o composto originado
através da combinação do átomo não poderiam exercer suas funções se estas não fossem
fontes de energia e se elas não estivessem em harmonia.
Da mesma forma, as observações físicas e religiosas permitem a compreensão das
leis universais onde a presença de fenômenos classificados como milagres mantém-se em
sintonia com as leis. Os achados de observações originam outros fenômenos inexplicáveis
intrigando os cientistas na busca de respostas.
O mais recente paradigma holístico: matéria, energia, mente, espírito e a vida são
etapas interligadas da teia interconexa de um mesmo processo cósmico universal capaz de
auxiliar o ser humano de forma que a interligação destes estudos descreve como
consequência a cura.
Uma vida precisa alcançar a plenitude do amor para entender a causa pela qual está
aqui e assumir a missão de melhorar o mundo ao seu redor.
O presente estudo vem ao encontro de um leque de possibilidades a serem
analisadas no contexto da física quântica capazes de elucidar dúvidas referentes aos
profissionais da saúde para aprofundar as ideias pertinentes a este tema.
Diante de tamanha aplicabilidade de produtos quânticos e dos resultados perante
pacientes que se utilizaram da terapêutica quântica em conjunto com a orientação médica
tradicional e com a essência espiritual (cordão de três dobras) têm mostrado resultados
palpáveis em um pressuposto inesperado pelo paciente. Se todas as informações
relacionadas aos elementos físicos vibracionais, campos energéticos sutis e campo
energético celular nuclear já são sabidos o que está impedindo o avanço de pesquisas que
visam o equilíbrio energético dentro de uma frequência vibratória concomitante com
pesquisas paralelas (medicação convencional + essências vibracionais) para a obtenção de
resultados consideráveis que corroboram em favor da promoção da saúde e o progresso
da ciência em prol da humanidade.
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