
Essências vibracionais: 
sistema quântico inovador 
 

 
 

O que são essências vibracionais 
florais 
 

Define-se essência vibracional floral como um composto de frequências 
especif́icas de moléculas e átomos presentes no ser humano e na 
natureza. Pela sua própria natureza imaterial, a ação das essências 
vibracionais florais não pode ser explicada pela farmacologia. 

Os florais pioneiros são frequências vibracionais isoladas de plantas, 
moléculas e átomos, únicos em cada preparação. A experiência 
demonstrou sua eficácia, comprovando um novo paradigma: que, 
embora isentos de matéria, são efetivos e têm efeito similar ao da 
matéria correspondente. Ficou claro que o efeito da frequência da 
substância independe da presença fiśica dela e que nosso ser é 
susceptível a essas frequências. Somos seres quânticos. Assumindo, 
então, a efetividade quântica, podemos considerar o ser biofiśico em 
ińtima conexão com o ser bioquiḿico, matéria e energia coexistindo e 
atuando. Os florais demonstraram seus efeitos nos corpos mais densos e 



mais sutis também. A observação sistêmica, que percebe a totalidade do 
ser em oposição àquela que só considera as percepções da mente 
racional fragmentária, vivencia e absorve os efeitos maravilhosos da 
homeopatia, dos cristais, dos florais de Bach e de Saint Germain e de 
muitos outros. 

Os efeitos emocionais dos florais ficaram mais evidentes, abrindo a 

possibilidade de tratar emoções negativas com rapidez, eficiência e 

especificidade. O entendimento maior de suas funções, assim como a 

criatividade em combinar os florais para benefićios adicionais, foi 

gerando prescrições múltiplas e cada vez mais ousadas, com grande 

sucesso. A tendência de combinar elementos com grande impacto 

energético/frequencial e metabólico/nutricional ocorreu na homeopatia, 

na medicina ortomolecular, na nutrologia e na medicina quântica. 

 
Segurança 
 

As essências vibracionais florais não são consideradas medicamentos e 
não possuem princiṕios ativos farmacológicos. Têm boa tolerância e são 
seguras para o consumo humano e animal. Não há registros de 
contraindicações e/ou reações adversas com o uso desse tipo de 
produto. 

 
Essential Energy: essências e suas 
aplicações 
 

O Sistema Essential Energy tem um diferencial em relação aos sistemas 
florais vibracionais pré-existentes. Suas essências são compostas por 
frequências vibracionais não apenas de plantas, mas também de 
minerais, vitaminas, nutrientes, algas e organoterápicos. 

O sistema é composto por 24 essências vibracionais, diferentes entre si e 
com componentes que não se repetem e, por isso, são complementares. 
Elas são úteis tanto na prevenção como na convalescência. 



 

 

Life Energy – detoxifica o corpo, purifica o sangue, protege o campo 
energético do organismo das ameaças ambientais e depura tóxicos e 
agentes invasores e perniciosos em geral. É uma fórmula básica para 
todos que vivem em ambientes poluídos. 
 
Imuno Energy – protege e harmoniza o terreno biológico, aumentando a 
resistência aos diversos fatores agravantes da saúde. É um blend 
frequencial de plantas usadas por civilizações tradicionais antigas, 
associadas a nutracêuticos. Fortalece o sistema imunológico. 
 
Restore Energy – promove ânimo, vigor e disposição. Depura o corpo e 
melhora a energia vital. Equilibra o processo oxidativo, a inflamação e a 
imunidade. Promove melhor desempenho de todas as funções. Acalma 
as emoções e tem efeito homeostático. É versátil e completo, 
estimulando a correção dos processos biológicos. 
 
Micro-Clear Energy – tem função antisséptica vibracional especif́ica 
contra microrganismos indesejáveis. Favorece a mente alerta, o senso 



de foco, a perspectiva positiva e a catarse. Cria um terreno biológico 
edificante. Equilibra o sistema nervoso. 
 
Circulatory Energy – indicado para estados de má circulação do 
sangue. Melhora o aporte de oxigênio e nutrientes às células, aquece, 
tonifica e revitaliza os tecidos. Relaxa e protege os vasos sanguińeos. 
 
Dental Energy – contribui para a saúde bucal, que é fundamental na 
saúde global do corpo. Tem efeito antisséptico e calmante para as 
gengivas e dentes sensíveis. Combate a halitose. 
 
Intestinal Energy – limpa o intestino e tonifica o aparelho digestivo. 
Reforça a defesa contra a invasão do corpo. Regula e acalma o 
movimento intestinal. Alivia o desconforto abdominal. Seu uso é 
recomendado pelo menos uma vez por ano. 
 
Harmony Energy – equilibra a flora intestinal normal e nutre as células 
do sistema digestivo. Protege de ameaças ambientais. Empodera a 
saúde geral, promove sensação de leveza na cabeça, bem-estar e 
harmonia. Melhora o processo digestório e a imunidade. Previne alergias. 
Seu uso é recomendado após cada tomada de antibióticos químicos. 
 
Body Energy – fórmula com a frequência vibracional de nutracêuticos e 
oligoelementos que fortalecem os músculos e ossos. Tonifica o aparelho 
locomotor e dá suporte nutricional proteico e enzimático. É 
especialmente indicado para pessoas na meia idade e idosos. 
 
Wellness Energy – alivia o cansaço, revigora, refresca e tonifica. É 
composto por uma fórmula de frequências de nutracêuticos, 
oligoelementos e plantas que protegem contra vírus e bactérias. Conduz 
o corpo e a mente para níveis mais elevados de saúde. 
 
Female Energy – resgata a força do feminino, a flexibilidade e a 
sensibilidade. Reduz sentimentos de inquietação e desconforto, 
favorecendo um estado de humor positivo. É especif́ico para o gênero 
feminino. Especialmente indicado para mulheres em idade madura e 
também para usuárias de anticoncepcionais hormonais. 
 
Renew Energy – acelera a regeneração e renovação. Estimula as 
células e protege contra o envelhecimento tecidual. Enaltece a energia 
vital e as propriedades preservativas. 
 
Brain Energy – clareia a mente, melhora a atenção e promove mais foco 
e concentração. Alivia a tristeza, equilibra as emoções, acalma a mente 
agitada e melhora a ansiedade. Relaxa o corpo e favorece o sono 



reparador. Promove a nutrição energética da mente, proporcionando um 
melhor desempenho intelectual com humor mais estável. 
 
Digest Energy – fórmula com frequências de nutracêuticos e enzimas 
digestivas que ajudam a regular a acidez do estômago e agilizam o 
processo digestório. Indicado para dispepsia. Alivia a sensação de 
distensão e desconforto abdominal. Melhora o aproveitamento dos 
nutrientes. 
 
Male Energy – resgata a força do masculino, a autonomia, a potência e 
a soberania. É energizante e revigorante. Acresce vivacidade e confiança 
no futuro. É específico para o gênero masculino. 
 
Balance Energy – alivia tensões, acalma ânimos exaltados e suaviza as 
oscilações de humor provocadas por frustrações e os acessos de raiva. 
Melhora a resiliência. Recupera do esgotamento mental e fiísico e 
tonifica a glândula adrenal. Suaviza os sintomas da alergia. Protege o 
corpo contra os fatores estressores. Equilibra as emoções, reduzindo 
sentimentos de estresse. É especialmente indicado para períodos de 
sobrecarga física, emocional e intelectual. 
 
Quantum Energy – desperta a vitalidade e reduz a sensação de fadiga. 
Auxilia no distúrbio metabólico, ativando as vias anabólicas e catabólicas 
normais. Regula a fisiologia. É uma fórmula com frequências de 
nutracêuticos e antioxidantes, que nutrem as células, controlam a 
inflamação e combatem os radicais livres. 
 
Night Energy – acalma a ansiedade, desacelera a mente e relaxa o 
corpo de forma fisiológica. Composto de frequências de nutracêuticos e 
plantas que ajudam a promover o sono profundo e reparador. Alivia o 
cansaço crônico. Regula o ciclo circadiano. 
 
Pancreatic Energy – composição de frequências de plantas e nutrientes 
que ajudam a equilibrar os níveis de açúcares no sangue. É um tônico 
para o pâncreas. Harmoniza o metabolismo e a digestão. 
 
Urinary Energy – fórmula com frequências de nutracêuticos, 
organoterápicos e plantas antimicrobianas que ajudam no fortalecimento 
da imunidade e na função das vias urinárias. Em associação com o 
Imuno Energy, aumenta o intervalo entre as micções, assim como alivia o 
desconforto da bexiga. 
 
Respiratory Energy – reduz o inchaço das membranas mucosas, 
aumentando o fornecimento de oxigênio às células. Promove a sensação 
de vias aéreas livres e de respirar melhor. Alivia desconfortos peitorais e 
minimiza os efeitos das ameaças sazonais. Pode também ser aplicado 



no peito e/ou nas costas. Contém frequências de algas e de plantas 
antissépticas e anti-inflamatórias que revigoram a saúde do trato 
respiratório. 
 
Cardio Energy – fórmula com frequências de nutracêuticos e plantas 
que ajudam a melhorar a inflamação no sistema circulatório, relaxam os 
vasos sanguíneos e favorecem a circulação do sangue. Ajuda nas 
palpitações e descompassos. Revigora a função cardíaca. 
 
Natural Energy – indutor de agilidade e disposição, melhora a força e  
eficiência do trabalho. Reduz queda de cabelos e unhas frágeis. Estimula 
o metabolismo da queima de gorduras, aquece o corpo e aumenta a 
produção de energia. É uma fórmula com frequências de nutracêuticos e 
oligoelementos que ajudam a equilibrar a função da glândula tireoide. 
Seu uso é recomendado no início do dia e antes da prática de atividade 
física. 
 
Chakras Energy – indicado para o desequilíbrio energético do corpo. 
Promove a nutrição energética dos sete chacras básicos e estimula os 
centros vitais do corpo astral. Ajuda no funcionamento natural de todo o 
organismo. Produz sensação de força, alinhamento e harmonização. 
 
Organs Energy – possui a frequência vibracional de múltiplos órgãos em 
estado saudável. Tonifica a função normal dos órgãos, previne o 
envelhecimento e melhora a vitalidade geral. Pode ser usados tanto na 
prevenção como na convalescência. 

 
 
Como usar 
A escolha das essências e o planejamento da sequência de utilização 
devem ser feitos de acordo com as funções de cada uma delas, descritas 
acima, e análise de si próprio (uso pessoal) ou do assistido. 

Todas as essências podem ser borrifadas diretamente na boca, 
misturadas num copo d’água ou utilizadas de forma tópica. A dose é de 
três borrifadas e a frequência de uso pode ser de 4/4hs, 6/6hs, 8/8hs ou 
12/12hs, de acordo com a urgência (situações emergenciais) e 
necessidade. O tempo de utilização é de sete dias. Pela sua própria 
natureza energética, o efeito é imediato e os benefícios são progressivos 
durante a semana. O uso pode ser repetido sempre que necessário, de 
forma programada ou motivada por percepções ocasionais. 

As essências podem ser utilizadas concomitantemente com qualquer 
tratamento, sem consequências desfavoráveis. A melhora da energia 



vital da pessoa que estiver usando-as poderá requerer ajustes nas doses 
de medicamentos alopáticos (a necessidade desses medicamentos 
poderá diminuir). 

A avaliação precisa ser feita caso a caso. Em uma pessoa jovem, com 
boa energia vital, a administração de várias essências, numa mesma 
semana, pode trazer resultados rápida e eficientemente. Já para idosos, 
de saúde frágil, que necessitam de um maior número de essências para 
atingir a harmonia, deverão ser administradas de forma sequencial três 
essências por semana, para produzir um processo mais gradual. Em 
individ́uos debilitados, o uso de várias essências de forma simultânea 
pode desencadear reações de exoneração ou de Herxheimer (diarreia, 
vômito, manifestações cutâneas, etc.). Esses sintomas são autolimitados. 
Em casos intermediários, pode-se começar com quatro ou cinco 
essências por semana. 

As essências vibracionais podem ser usadas em crianças, seguindo-se 
as indicações apropriadas para cada situação, da mesma maneira como 
se faz para adultos. Nesse caso, as doses podem ser reduzidas para 
uma a duas borrifadas (na boca, na água ou sobre a pele), três vezes ao 
dia por cinco dias. Para diminuir os efeitos do álcool contido no brandy, 
deve-se colocar as essências em água quente e aguardar sua 
evaporação ou usá-las de forma tópica. 

O Sistema Essential Energy não deve ser aplicado com a intenção de 
realizar nenhum tipo de tratamento, mas sim de aliviar desconfortos 
físicos e emocionais decorrentes de desequilíbrios energéticos e 
espirituais. Com ele, pretende-se auxiliar os indivíduos em relação à 
autonomia e responsabilidade no cuidado à sua saúde, de forma 
educativa, consciente, segura e em harmonia com a natureza. Longe de 
ser uma automedicação, há muito condenada pelos seus riscos 
evidentes, as essências vibracionais, não sendo medicamentos, são 
isentas de riscos. São frequências que ressoam e amplificam as 
informações que já existem no corpo e o constituem, favorecendo a 
preservação e o autocuidado. 

Cabe ainda acrescentar que as essências do Sistema Essential Energy 
podem ser usadas também em animais, de acordo com cada situação, 
semelhantemente ao que é feito nas indicações para humanos, com 
doses de uma a duas borrifadas, administradas na água de consumo, 
diretamente na boca ou na pele de áreas com menos pelos (abdome), 
três vezes ao dia por cinco dias. Deve-se ter cuidado com pássaros, pois 
são intolerantes ao álcool. 



Sugestões de uso 
 

Exemplos de como utilizar o Sistema Essential Energy em situações 
comuns do cotidiano. 

Jovem com baixa imunidade e infecções frequentes – melhorar o 
terreno biológico: Life Energy, três borrifadas via oral direto na boca ou 
no copo d’água, três vezes ao dia, por sete dias. Junto ou 
sequencialmente: Imuno Energy, três borrifadas via oral, três vezes ao 
dia por sete dias. Na vigência da infecção, tomar junto. 
 
Jovem com infecções urinárias frequentes – Life Energy e Imuno 
Energy, três borrifadas de cada, via oral direto na boca ou no copo 
d’água, três vezes ao dia, por sete dias. Sequencialmente: Urinary 
Energy, três borrifadas via oral, três vezes ao dia por sete dias. 
 
Candidiáse vaginal recorrente – Life  Energy e Imuno Energy, três 
borrifadas de cada, via oral direto na boca ou no copo d’água, três vezes 
ao dia, por sete dias. Sequencialmente: Harmony Energy, três borrifadas 
via oral, três vezes ao dia por sete dias. 
 
Jovem com infecções frequentes de vias aéreas (sinusite, rinite, 
amigdalite, bronquite) – Life Energy e Imuno Energy, três borrifadas de 
cada, via oral direto na boca ou no copo d’água, três vezes ao dia, por 
sete dias. Sequencialmente: Respiratory Energy, três borrifadas via oral, 
três vezes ao dia por sete dias. Se necessário, repetir após dois meses. 
Evitar o consumo de leite de vaca e seus derivados. 
 

Jovem com alergias na pele e mucosas – Life Energy e Restore 
Energy, três borrifadas de cada, via oral direto na boca ou no copo 
d’água, três vezes ao dia, por sete dias. Sequencialmente: Balance 
Energy, três borrifadas via oral, três vezes ao dia por sete dias. 
Sequencialmente: Harmony Energy, três borrifadas via oral, três vezes 
ao dia por sete dias. Se necessário, repetir após dois meses. Evitar o 
consumo de glúten e de leite de vaca e derivados. 
 
Jovem com desânimo, tristeza, choro fácil, irritabilidade, baixa 
autoestima, autoabandono, impaciência, ansiedade, agitação, 
dificuldade de concentração, pressão, tensão, frustração, pressa, 
preocupação excessiva, corpo rígido, sensibilidade à luz, perda de 
memória recente, teimosia, repetição, dificuldade de atenção e 
entendimento, compulsão por doces e/ou café – melhorar  a 
neuromodulação: Life Energy e Brain Energy, três borrifadas de cada, via 



oral direto na boca ou no copo d’água, três vezes ao dia, por sete dias. 
Sequencialmente: Harmony Energy, três borrifadas via oral, três vezes 
ao dia por sete dias. Perceber a diferença progressiva já na primeira 
semana. Repetir se necessário. Desligar o telefone celular sempre que 
possível. 
 
Jovem explosivo, intolerante, cansado, litigioso, com baixa 
resiliência e necessidade de sal – Life Energy e Balance Energy, três 
borrifadas de cada, via oral direto na boca ou no copo d’água, três vezes 
ao dia, por sete dias. Sequencialmente: Brain Energy, três borrifadas via 
oral, três vezes ao dia por sete dias. Exigir menos de si e dos outros. 
Diminuir o ritmo e preservar-se. 
 
Não tão jovem e não portador de doenças graves, com desejo de 
obter autonomia no cuidado à saúde – melhorar o desempenho, 
manter as funções biológicas, reduzir riscos de adoecer e desacelerar o 
processo de envelhecimento: ciclo completo de oito semanas, com as 24 
essências, sendo três essências por semana (veja a tabela). As 
essências Female Energy e Male Energy são exclusivas, 
respectivamente, para o gênero feminino e masculino. Repetir o ciclo 
completo a cada dois meses, ou seja, três vezes ao ano. Reduzir a 
ingestação de glúten e lácteos e manter cuidados integrativos 
preventivos. Caso surja algum agravo, procurar um médico integrativo 
para uma atenção individualizada. 
 
Portador de doença(s) crônica(s) grave(s) – ciclo completo de oito 
semanas, com as 24 essências (veja a tabela). Pausar por uma semana 
e repetir cinco ciclos completos por ano. Tomar três essências a cada 
semana, sendo três borrifadas de cada, três vezes ao dia por sete dias, 
trocando na sequência. Retirar o glúten e os lácteos da dieta. Procurar 
um médico integrativo para uma atenção individualizada. 
O ideal é avaliar, momento a momento, a adequação das essências e de 
suas doses segundo a percepção de desconfortos e disfunções ou, de 
forma mais precisa, por metodologias como BDORT (Bi-Digital O-Ring 
Test) e radiestesia. Na impossibilidade de realizar tais avaliações, 
podem-se aplicar as sequências



 
sugeridas nas situações citadas  acima. 

O uso sequencial de todas as essências vibracionais (ciclo completo) 
promove uma cobertura ampla das necessidades do corpo, favorecendo 
o desempenho pleno das funções, todas indispensáveis à saúde integral. 
Cabe lembrar que as essências agem de maneira direta nos chacras, 
centros de distribuição de energia, e apenas indiretamente no corpo 
físico. 

Para efeito de prevenção, seguir as seguintes indicações: Acima de 60 
anos – ciclo completo cinco vezes ao ano, com intervalos de uma 
semana. Entre 50 e 60 anos – ciclo completo quatro vezes ao ano, com 
intervalos de um mês. Entre 30 e 50 anos – ciclo completo três vezes ao 
ano, com intervalos de dois meses. Entre 20 e 30 anos – Life Energy por 
sete dias, a cada dois meses. Entre 0 e 20 anos – Life Energy por sete 
dias, a cada três meses. 

Sistema Essential Energy nos cuidados 
integrativos 
 

O Sistema Essential Energy possibilita a prevenção de desequilíbrios de 
maneira eficiente e segura, com uma abordagem simples e pouco 
onerosa. Suas essências já têm em sua formulação uma seleção de 
frequências de moléculas naturais, presentes no corpo humano, com 
funções conhecidas, que são combinadas de maneira a atuar 
sinergicamente na recuperação da fisiologia e homeostase, aspectos 
essenciais para a saúde humana. 

 


