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TERAPIAS ENERGÉTICAS ALTERNATIVAS
Segundo um levantamento recente existem mais de 650 correntes terapias energéticas alternativas.

FLUIDOTERAPIA ESPÍRITA E AS TERAPIAS ENERGÉTICAS
Inicialmente podemos dizer que a fluidoterapia 

espírita sempre é de alto potencial atômico, porém 
as terapias energéticas alternativas podem ser de 
baixo e de alto potencial atômico. 

A  Fluidoterapia  e  as  Terapias  Alternativas  de 
alto  Potencial  Energético  Atômico,  tem  ação 
diretamente no corpo espiritual,  agem 1º na causa 
e  posteriormente  combatem  os  efeitos 
manifestados no corpo físico.

Assim que recebe o reforço da alta dinamização 
energética, o perispírito se revigora , e acelera a sua 
produção de energias. 

Os  “chacras”  do  duplo-etérico  captam  essa  energia 
potencializada no perispírito e o vão absorvendo,  carreando 
para o corpo físico todas as energias disponíveis ativadas pelo 
despertamento dos potenciais energéticos infinitesimais. 
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ALOPATIA E AS TERAPIAS ENERGÉTICAS
Os  medicamentos  alopáticos  sempre  são  de  baixo  potencial  atômico,  como  vimos  antes  as  terapias 

energéticas alternativas podem ser de baixo e de alto potencial atômico. 
A alopatia e as Terapias Alternativas quando de Baixo Potencial Energético Atômico tem ação restrita ao corpo 

físico, agem somente no efeito.

Como podemos perceber as Terapias Energéticas tais como a: homeopatia, acupuntura, cromoterapia, florais 
entre outras, podem estar com Alto ou Baixo Potencial Energético, isto é, existe uma escala de potencialização 
que pode ser usada de acordo com a necessidade do tratamento.

Vejamos a seguir algumas características das principais Terapias Energéticas Alternativas:

HOMEOPATIA
A Homeopatia foi criada e desenvolvida pela médico alemão Christiano Frederico Samuel Hahnemann  há 

quase 200 anos. 
Homeopatia  é  confundida  pela  maioria  das  pessoas,  com  a  Fitoterapia.  Os  remédios  da 

Fitoterapia originam-se exclusivamente do reino vegetal. Os remédios da homeopatia originam-se 
do reino vegetal, mineral e animal.

A Homeopatia é baseada numa filosofia vitalista, levando em consideração que toda pessoa 
possui uma energia que a mantém viva - a chamada energia vital. Quando a energia vital não está 
em equilíbrio, fica-se doente. A homeopatia  é um tratamento demorado, pois age de dentro para 
fora.

MEDICAMENTO HOMEOPÁTICO
O  homeopata  tem  como  meta  encontrar  um  medicamento  que  englobe  a  totalidade  das  características 

individuais do paciente. Daí a necessidade de um interrogatório profundo, no qual se busca a compreensão da 
totalidade sintomática característica do indivíduo. 

Os medicamentos Homeopáticos para serem prescritos necessitam, além 
da semelhança com os sintomas do paciente, de uma potência adequada ao 
caso de cada paciente. Ou seja, precisam ser diluídos e agitados de acordo 
com  a  orientação  do  Médico,  que  avalia  isto  durante  a  consulta.  Este 
processo de manipulação do medicamento se chama dinamização. 

Para obtenção da dinamização,  normalmente os Farmacêuticos utilizam, entre outras,  as 
técnicas chamadas de CH (Centesimal Hahnemanniana), de FC (Fluxo contínuo), que são as 
mais comuns.  Estas técnicas de dinamização podem significar  de alguns minutos a dias de 
trabalho ininterrupto, o que explica as eventuais demoras na feitura de medicamentos que não 
estejam em estoque.  O medicamento homeopático  pode estar  com Alto  ou Baixo Potencial 
Energético,  isto  é,  existeuma  escala  de  potencialização  para  ser  usada  no  tratamento.  A 
homeopatia  é  uma terapêutica   que consiste  em curar  os  doentes  valendo-se  de remédios 
preparados em diluições infinitesimais.

313

A alopatia age no
sentido de combater a
doença manifestada

no corpo físico.
Portanto, age somente

nos efeitos.

  Homeopatia
  Acupuntura
  Cromoterapia
  Florais



DINAMIZAÇÃO DOS MEDICAMENTOS HOMEOPATICOS

ÁGUA FLUIDIFICADA E A HOMEOPATIA
A água  fluidificada equivale  a  um medicamento  homeopático  na centésima milésima dinamização.  Diante 

desse comparação que nos demonstra o quanto a água fluidificada é um recurso de alto potencial atômico, sendo 
um  potente  recurso  para  o  tratamento  das  enfermidades,  deveríamos  estimular  o  seu  uso  de  forma  mais 
ostensiva.

Sob o ponto de vista espírita, podemos considerar a Homeopatia como um tipo de terapêutica, viável, já que  a 
Doutrina Espírita confirma a existência de correntes magnéticas, e que estas podem sofrer a interferências de 
medicamentos potencializados energeticamente.
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DINAMIZAÇÃO DOS MEDICAMENTOSDINAMIZAÇÃO DOS MEDICAMENTOS
CH1 –  1 gota medicamento  para 99 gotas de água;
CH2 –  1 gota do CH1       para 99 gotas de água;
CH3 –  1 gota do CH2             para 99 gotas de água;

Informações energéticas do medicamento ficam gravadas na
memória quântica da molécula da água
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ACUPUNTURA
A acupuntura é uma forma muito antiga de cura: acredita-se que ela existe há aproximadamente 4 mil anos e 

que tenha sido desenvolvida na China. No mundo ocidental existem registros do uso da acupuntura desde o 
século 17, mas foi no final do último século que a prática realmente se popularizou. 

O QUE É ACUPUNTURA
A acupuntura é uma forma de tratamento que restaura ou mantém a 

saúde  pela  inserção,  em  pontos  determinados  da  pele,  de  agulhas 
especiais muito finas. Na medicina tradicional chinesa o corpo é visto 
como um sis tema energético em equilíbrio dinâmico. 

A energia circula através de um sistema de canais ou meridianos, 
formando uma rede que conecta os pontos de acupuntura entre si e 
influencia o funcionamento dos órgãos. A aplicação das agulhas nos 
pontos  adequados  a  cada  caso  estimula  o  corpo  a  se  reequilibrar, 
redirecionando o fluxo de energias e ativando os poderes regenerativos 
do corpo.

A  acupuntura  parte  do  princípio  de  que  há  duas  correntes  de  força  magnética 
(negativa e positiva), circulando por nosso corpo, a garantirem a estabilidade orgânica.

 Esse sistema pode sofrer obstrução, como ocorre com um vaso sangüíneo e o 
resultado é o enfraquecimento do órgão ligado à área afetada. 

O Tratamento consiste na localização da corrente magnética interrompida, o que os 
especialistas  fazem  pelo  tato,  e  a  aplicação  de  agulhas  finas  na  região  cutânea 
correspondente.  O  metal  atua  como  agente  de  indução,  desobstruindo  os  canais 
magnéticos e restabelecendo o equilíbrio orgânico.

Do ponto  de  vista  da  medicina  ocidental,  acredita-se  que  os  pontos  de  acupuntura  estimulam o  sistema 
nervoso central para que liberem substâncias químicas para os músculos, a medula espinhal e o cérebro. 

A Organização Mundial de Saúde (OMS), desde 1979, reconheceu a acupuntura como um tratamento eficiente 
para uma série de moléstias. 

Sob o ponto de vista espírita, podemos considerar a acupuntura como um tipo de terapêutica, viável, já que  a 
Doutrina Espírita confirma a existência de correntes magnéticas, e que estas podem sofrer a interferências de 
estimuladores energéticos.

FLORAIS DE BACH
Dr.Edward  Bach  nasceu  na  Inglaterra  em  1886, 

Bacharel em Medicina Entre 1930 e 1936 ele descobriu, 
aperfeiçoou  e  aplicou  um  sistema  sofisticado  de  cura 
preparado  com  plantas  silvestres,  flores  e  árvores  do 
campo, 

hoje conhecido como Florais de Bach. Os Florais são 
medicamentos produzidos a partir da essência de flores 
silvestres e é um dos métodos de curas vibracionais ou 
terapias energéticas. Os Florais de Bach são compostos 
por 38 tipos de flores silvestres.

Dr. Bach dividiu as emoções e sentimentos humanos em 07 grandes grupos e classificou em 38 situações que 
geram  desequilíbrios  físicos  e  mentais,  causados  pelas  emoções  que  vivenciamos.  Para  cada  uma  das  38 
situações tem um floral específico para tratamento.
Os 07 Grupos básicos e as ramificações das emoções e sentimentos:
1. Para os que sentem medo
2. Para os que sofrem de indecisão
3. Para os que sentem desinteresse pelas circunstâncias atuais
4. Para os que sofrem de solidão
5. Para o que são excessivamente sensíveis às influências e opiniões alheias
6. Para o desalento e desespero
7. Para os que se preocupam excessivamente com o bem estar dos outros
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COMO FUNCIONAM OS FLORAIS
Os Florais de Bach tratam do estado de ânimo e do temperamento da pessoa, ao 

invés de tratar as doenças físicas. 
As essências florais são o resultado da transferência da energia vital das plantas e 

flores para a água, o solvente universal. 
Os florais  são diluídos  na água,   para  potencializá-lo.  Segundo estudos  do Dr. 

Bach,  as  vibrações  das  flores  servem  de  "chaves"  por  possuírem  um  padrão 
vibracional  específico,  que  pode  atuar  junto  aos  conflitos  e  características  da 
personalidade humana. 

As vibrações das flores são capazes de harmonizar comprimentos de ondas em 
desarmonia. Os florais agem de forma a desmanchar os nós e bloqueios, energéticos 
resgantando a espontaneidade e a autenticidade da pess oa, levando ao equilíbrio e, 
consequentemente, à saúde, através da transformação e do crescimento interior. o 
remédio deve agir sobre as causas das enfermidades e não sobre os seus efeitos, 
segundo  o  Dr.  Bach,  são  os  sentimentos  e  pensamentos  negativos,  infelizes  e 
destrutivos que causam as doenças. 

Por isso, o principal objetivo do tratamento com florais é equilibrar as emoções das pessoas, restituindo-lhes a 
paz interior, o amor, a fé e outros sentimentos que levam à felicidade. 

Os florais atuam como “equilibradoresequilibradores”, agem trazendo a harmonia e o equilíbrio da mente com o corpo. As 
formas de utilizar os florais são através da ingestão, inalação do perfume, banhos, compressas, etc. A Terapia 
Floral,  reconhecida  e  recomendada pela  Organização Mundial  de  Saúde,  é  um desdobramento  da Medicina 
Vibracional, como tal, leva em conta não apenas o corpo físico como também os corpos energéticos sutis a ele 
associados.

Sob o ponto de vista espírita, podemos considerar os florais de Bach como um tipo de terapêutica, viável, já 
que  a Doutrina Espírita confirma a existência de correntes magnéticas, e que estas podem sofrer a interferências 
da vibração das essências das flores.

PENSAMENTOS DO DR BACH
"A doença é o resultado do conflito entre a alma e a mente, e ela jamais será erradicada exceto por meio de 
esforços mentais e espirituais"

"Nossa saúde física depende do nosso modo de pensar, dos nossos sentimentos e emoções"
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CROMOTERAPIA
A Cromoterapia  é  uma ciência  que    emprega as  vibrações  das  cores  para  estabelecer  o  equilíbrio  e  a 

harmonia do corpo, da mente e das emoções. A Cromoterapia é baseada nas sete cores do espectro solar e cada 
cor tem uma vibração específica, atuando desde o nível físico até os mais sutis.

A Cromoterapia baseia-se que uma doença ou qualquer outro tipo 
de desequilíbrio manifestado no corpo físico, tem sua origem no 
corpo espiritual, ao eliminar a causa, o sintoma desaparece.

A vibração da cor pode ser introduzida no 
corpo através de alimentos, líquidos e sólidos, 
luz solar, luz artificial, respiração e meditação, 
visualização  de  cores,  roupas,  ambientes, 
pedras e cristais.

É comum se utilizar no tratamento da 
cromoterapia um pequeno refletor com uma 
lâmpada de 25 watts. Ele é colocado a 5 cm da 
pele, e ali permanece por aprox. 3 minutos. 

Em qualquer que seja o método escolhido, devemos sempre ter a consciência da cor que desejamos trabalhar, 
isto ajudará no processo de absorção pelos corpos físico e sutil, facilitando a harmonização.

Sob o ponto de vista espírita, podemos considerar a cromoterapia como um tipo de terapêutica, viável, já que 
a Doutrina Espírita confirma a existência de correntes magnéticas, e que estas podem sofrer a interferências da 
vibração das ondas das cores.
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POTENCILIZAÇÃO DA ÁGUA ATRAVÉS DA CROMOTERAPIA 

A água pode ser potencializada através da cromotização por luz artificial ou solarizada.

SIGNIFICADO DAS CORES PARA A POTENCIALIZAÇÃO

CUIDADOS NO MOMENTO DO DIAGNÓSTICO 
As cores devem atuar como “equilibradoresequilibradores”, agir trazendo a harmonia e o equilíbrio da mente com o corpo. 

Por isso deve-se avaliar muito bem para não piorar o problema. Vejamos o seguinte exemplo:
Não deve ser aplicado em pessoa que está com raiva. Vermelho é uma cor estimulante e pode aumentar a 

raiva. Se a pessoa está alegre o vermelho estimula mais alegria.
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Luz Laranja Estimula a alegria e o otimismo

Luz Violeta - Purifica e alivia problemas do
sistema nervoso e aumenta a

conexão espiritual
Luz Azul Índigo - Atua na criatividade e

estimula a memória
Luz Azul Claro - Facilita a auto-expressão

e tranquiliza
Luz Rosa - Aumenta a flexibilidade

dos sentimentos
Luz Verde - Equilibra a força vital, fortalece

a saúde e acalma
Luz Amarela - Equilibra emocionalmente

Luz vermelha - Dá capacidade de
realização e vigor



KIRLIANGRAFIA OU BIOELETROGRAFIA
A Kirliangrafia foi descoberta em 1939 pelo pesquisador russo Semyon Davidovich 

Kirlian.  Semyon  foi  chamado  para  consertar  um  equipamento  de  eletroterapia  num 
instituto de pesquisas na região do Kuban, no Sul da Rússia. 

Semyon ficou para acompanhar o experimento e observou que, quando o paciente 
recebeu o choque, apareceu um lampejo luminoso entre o eletrodo e a pele. 

Nesse  mesmo  momento,  pensou  que  poderia  conseguir  fotografar  aquela  luz, 
colocando uma chapa fotográfica entre o eletrodo e a pele, de volta ao seu laboratório, 
procurou executar seu intento e dessa forma surgiu a máquina kirlian.

O QUE É KIRLINGRAFIA

A Kirliangrafia  ou a Bioeletrografia,  em absoluto,  não é a fotografia da aura,  nem do perispírito,  como se 
pensava no início, ela é uma foto de uma emanação energética que o conjunto indivíduo produz. A foto Kirlian ou 
a  Bioeletrografia  é  a  fotografia  da  ionização  de  gases,  vapores  e  outros  fluidos  específicos,  resultantes  do 
metabolismo celular, emanados através da pele. 

Como resultado do metabolismo celular de nossos corpos, diversas substâncias químicas são liberadas e, no 
final, são exaladas sob a forma de gases e/ou vapores pelos poros da pele, como o suor, uréia, CO2, NH4, SO2, 
etc, inclusive os feromônios.

KIRLIANGRAFIA = EFEITO ELÉTRICO

No II Fórum Nacional Espírita realizado em Curitiba no ano de 2005 o Prof. Wilson Picler, afirmou que a foto kirlian 
é um efeito elétrico.  

Radiação dos gases do dedo sob a tensão elétrica gera cores (Efeito Elétrico = Kirliangrafia)
Nitrogênio quando recebe descarga elétrica emite luz azul

Oxigênio quando recebe descarga elétrica emite luz vermelha

PARA QUE SERVE A KIRLIANGRAFIA

A bioeletrografia,  é  um processo  terapêutico  através  de  um sistema  fotográfico  especial  que  permite  ao 
terapeuta avaliar o processo biodinâmico (energia vital e fluxo de energia) de seu cliente.

A foto de Bioeletrografia auxilia como uma forma de diagnóstico das enfermidades com um enfoque preventivo 
da  saúde,  antes  que  as  doenças  físicas/emocionais/  mentais/energéticas  se  manifestem,  e  esse  meio  de 
diagnóstico é reconhecido e aceito de uma forma legal no Ministério da Saúde Russo.

Sob o ponto de vista espírita, podemos considerar a Kirliangrafia como um tipo de indicador terapêutico, viável, 
já que  a Doutrina Espírita confirma a existência de correntes magnéticas, e que estas podem ser registradas 
através de imagens fotograficas.

319



COMO INTERPRETAR AS FOTOS ?

Através da  Kirliangrafia ou Bioeletrografia o terapeuta treinado e especializado na interpretação das fotos 
consegue obter um diagnóstico do paciente e encaminhá-lo para o processo de auto-cura.

Através da Bioeletrografia o terapeuta tem como avaliar a energia vital e o fluxo energético de seu cliente. A 
foto representa  muito  o momento do indivíduo,  o  estado emocional,  psiquico e espiritual  que o paciente  se 
encontra interfere no resultado

As percepções geram pensamentos que geram sentimentos que por sua vez geram emoções. Emoções estas 
quando mal compreendidas geram comportamentos incertos : medos, angústias, inseguranças, ciúmes e tantos 
outros culminando na construção de doenças psicossomáticas.

KIRLIANGRAFIA E O PASSE

Fotos tiradas antes da aplicação do passe, difere de uma forma significativa das fotos tiradas após a aplicação 
do passe.

DE ONDE VEM A ENERGIA DOS OBJETOS E DAS PLANTAS 
QUE APARECEM NAS FOTOS KIRLIAN?

Estamos constantemente "trocando energias" com o meio que nos cerca e deixamos nosso rastro energético 
impregnado nos objetos que tocamos. 

As  plantas  produzem suas  próprias  energias.  Observar  que  a  foto  da  folha  e  da  maçã  não  apresentam 
"Distúrbios Energéticos" e que seus "Halos Luminosos" são homogêneos. 
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CONCLUSÃO
Como vimos há terapias alternativas de diversos tipos, com a finalidade de tratar o Homem inteiro, nos âmbitos 

Físico, Emocional, Mental e Espiritual, Conjuntamente.

O que não podemos esquecer, seja qual for o tipo de terapêutica que adotemos para nossos males, é que o 
magnetismo que circula em nosso corpo é gerado pela nossa mente, dentro de um padrão vibratório determinado 
exclusivamente pelo que pensamos, sentimos e fazemos.

Tudo aquilo que venha despertar a espiritualidade na humanidade tem a sua serventia.
Mas,  enquanto  buscar-se  apenas  consertar  o  corpo  sem  mudar  o  comportamento  as  mazelas  sempre 

retornarão.
O Mestre deixou isso bem claro, em duas expressões que usava com freqüência. A primeira: “tua fé te salvou”.
A outra expressão: “vai e não peques mais, para que não te suceda pior”.
Isto significa que os nossos males estão subordinados ao comportamento. Portanto, para obtermos a cura é 

preciso que estejamos dispostos a mudar, superando nossas mazelas. Caso contrário, elas sempre retornarão.
O Evangelho nos ensina que cada qual receberá por suas obras, achando-se cada homem sob as influências que 
merece. Sendo assim, fica claro que a origem e a cura de nossos sofrimentos esta dentro de nós. E que as 
conseqüências dos erros cometidos no passado são neutralizados pela prática do bem, que é o amor em ação.
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