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Bem vindo ao
Sistema Essential Energy! 

Estamos felizes por recebê-lo! Partilhamos do interesse 
comum de autoconsciência e autonomia nos cuidados 
com a saúde, entendendo que a saúde reflete a forma 
como lidamos com nós mesmos, com o outro e com a vida.
Não precisamos mais esperar que alguém faça por nós. O 
poder e a decisão estão em nós. Com responsabilidade, 
podemos conhecer nosso sabotador interno e confiar em 
nosso curador interno.
Utilizando os conhecimentos e tecnologias de uma consci-
ência coletiva, podemos empreender no autodesenvolvi-
mento e autocura de forma segura, autônoma e indepen-
dente. A conquista desse estado de soberania, de empo-
deramento, resgata automaticamente a liberdade e a 
autoconfiança. 
Na saúde estamos disponíveis para realizar nossos anseios 
maiores.

Entrar em conexão com o Ser Essencial, que há dentro de 
nós, é despertar nosso poder de cura. Todos os recursos de 
cura estão disponíveis no Universo, e como tudo que existe 
no macrocosmo, também existe no microcosmo, os recursos 
de cura também estão dentro de nós. Como ativar estes 
recursos em nós?

O sistema Essential Energy se propõe a maximizar as infor-
mações necessárias à estabilização da energia vital 
saudável, por ressonância vibratória, no sentido de recupe-
rar a fisiologia normal e a homeostase. 
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Nossa missão é:

Sobre a empresa.

3 4

O Sistema Essential Energy consiste em um grupo de produtos vibracionais 
da mesma categoria que as essências florais.  Ele tem um diferencial em rela-
ção aos Florais vibracionais pré-existentes. Os florais pioneiros são frequên-
cias vibracionais isoladas de plantas, moléculas e átomos, únicos em cada 
preparado. A experiência demonstrou sua eficácia, comprovando um novo 
paradigma: que embora isentos de matéria, são efetivos e cujo efeito é 
similar ao da matéria correspondente. Ficou claro que o efeito da frequên-
cia da substância independe da presença física dela, e que nosso ser é 
susceptível à estas frequências. Somos seres quânticos. Assumindo então a 
efetividade quântica, podemos considerar o ser biofísico em íntima conexão 
com o ser bioquímico, matéria e energia coexistindo e atuando. Os Florais 
demonstraram seus efeitos nos corpos mais densos e nos mais sutis, onde 
estão as origens dos desequilíbrios.
A observação sistêmica, aquela que percebe a totalidade do Ser, em opo-
sição àquela que só considera as percepções da mente racional fragmen-
tária, vivencia e absorve os efeitos maravilhosos da homeopatia, dos 
cristais, dos Floras de Bach, Saint Germain, e muitos outros. 
Os efeitos emocionais dos Florais ficaram mais evidentes, abrindo a possibili-
dade de tratar emoções negativas com rapidez, eficiência e especificida-
de. O entendimento maior de suas funções assim como a criatividade em 
combinar os Florais para benefícios adicionais, foram gerando prescrições 
múltiplas e cada vez mais ousadas, com grande sucesso. A tendência a 
combinar elementos com grande impacto energético/frequencial e meta-
bólico/nutricional ocorreu na homeopatia, na ortomolecular, na nutrologia e 
na quântica.

Oferecer meios seguros, modernos, eficientes e acessíveis 
à manutenção das funções vitais.
Otimização das funções biológicas no atendimento ás 
necessidade integrais do ser.
Compartilhar experiências bem-sucedidas de forma total, 
irrestrita e indiscriminada. 
Elevação do nível de consciência individual, que valoriza 
o bem coletivo em detrimento do favorecimento individual.
Aproximação do homem à natureza, numa relação harmô-
nica, não destrutiva. 

A abundância pressupõe o livre fluxo 
entre o dar e o receber
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Essência Vibracional Floral

Segurança
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Quantum Energy
Natural Energy
Body Energy
Wellness Energy

Renew Energy
Imuno Energy
Restore Energy
Chakras Energy

Para situações do dia a dia:

Para integrar o todo:

Para necessidades específicas:

Life Energy
Night Energy
Balance Energy

Harmony Energy
Micro-clear Energy

Brain Energy
Cardio Energy
Digest Energy
Urinary Energy

Pancreatic Energy

Respiratory Energy
Circulatory Energy
Dental Energy
Female Energy

Intestinal Energy Male Energy
Organs Energy

Define-se Essência Vibracional Floral como um 
composto de frequências específicas de molécu-
las e átomos presentes no ser humano e na nature-
za. Pela sua própria natureza imaterial, a ação das 
Essências Vibracionais Florais não podem ser expli-
cadas pela farmacologia. Atuam por ressonância. 

O Sistema Essential Energy utiliza frequências vibra-
cionais de moléculas e átomos com funções 
fundamentais no ser humano consagradas pela 
Medicina Integrativa. Têm ação direta sobre os 
chacras equilibrando seu funcionamento e ação 
indireta sobre o corpo físico. 

Os Florais são preparados em solução de água 
purificada e brandy. São soluções em frasco-spray 
de 30 ml, prontas para uso.

As essências vibracionais florais não são considerados medicamentos e 
não possuem princípios ativos farmacológicos. Têm boa tolerância e são 
seguros para o consumo humano e animal. Não há registros de contra 
indicações e/ou reações adversas com o uso destes produtos. 
O Sistema Essential Energy pode ser usado por qualquer pessoa não 
importando a sua idade. Não apresentam nenhuma contra indicação ou 
efeito colateral. Caso seja administrado sem que haja necessidade, não 
haverá nenhum resultado.
Sua ação é rápida aliviando sintomas agudos e crônicos. 
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Desintoxica o corpo, purifica o sangue, protege nosso campo 
energético das ameaças ambientais, depura tóxicos, agen-
tes invasores e perniciosos em geral. É uma fórmula básica 
para todos que vivem em ambientes poluidos.

Indicado para estados de má circulação do sangue. 
Melhora o acesso de oxigênio e nutrientes às células, 
aquece, tonifica e revitaliza os tecidos. Relaxa e protege 
os vasos sanguíneos. 

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. 
Recomenda-se usar pelo menos uma vez por ano.

Equilibra a flora intestinal normal e nutre as células do 
sistema digestivo. Protege de ameaças ambientais. Empo-
dera a saúde geral, promove sensação de leveza na 
cabeça, bem estar e harmonia. Melhora o processo diges-
tório e a imunidade. Previne alergias. Recomenda-se usar 
após cada tomada de antibióticos.

Protege e harmoniza nosso terreno biológico aumentan-
do nossa resistência aos diversos fatores agravantes à 
nossa saúde. É um blend frequencial de plantas usadas 
por civilizações tradicionais antigas, associadas à nutra-
cêuticos espetaculares. Fortalece o sistema imunológico.

Promove animo, vigor e disposição. Depura o corpo e 
melhora a energia vital. Promove melhor o desempenho 
de todas as funções, equilibra o processo oxidativo, a 
inflamação e a imunidade. Acalma as emoções, tem efeito 
equilibrante e homeostático. É extremamente versátil e 
completo, estimula a correção dos processos biológicos.

Têm função anti-séptica vibracional específicas 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.

Fórmula com as frequências de nutracêuticos e plantas que 
ajudam a melhorar a inflamação no sistema circulatório, 
relaxam os vasos e favorece a circulação do sangue. 
Ajudam nas palpitações e descompassos. Revigora a 
função cardíaca. 
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Fórmula com a frequência de nutracêuticos e oligoelementos 
que fortalecem os músculos e ossos. Tonifica o aparelho loco-
motor assim como dá suporte nutricional proteico e enzimáti-
co. É especialmente indicado para a meia idade e idosos.

Clareia a mente, melhora a atenção, da mais foco e mais 
concentração. Acalma a mente agitada, alivia tristeza, equili-
bra as emoções e melhora a ansiedade. Relaxa o corpo e 
favorece o sono reparador. Promove a nutrição energética da 
mente proporcionando um melhor desempenho intelectual 
com um humor mais estável. 

Fórmula com as frequências de nutracêuticos e enzimas digestivas 
que ajudam a regular a acidez do estômago e agilizam a diges-
tão. Indicado na dispepsia. Alivia a sensação de distensão e 
melhora o aproveitamento dos nutrientes.

Resgata a força do masculino, autonomia, potência e sobera-
nia. É energizante e revigorante. Acresce vivacidade e confian-
ça no futuro.  É específico para o gênero. 

Alivia tensões, acalma ânimos exaltados, suaviza os oscilações 
de humor provocadas por frustrações e os acessos de raiva. 
Melhora a resiliência. Recupera o esgotamento mental e físico, 
tonifica a glândula adrenal. Suaviza os sintomas da alergia. 
Protege o corpo contra os fatores estressores. Equilibra as emo-
ções reduzindo sentimentos de estresse. É especialmente 
indicado para períodos de sobrecarga física, emocional e 
intelectual.

Resgata a força do feminino, flexibilidade e sensibilidade. Reduz 
sentimentos de inquietação e desconforto, favorecendo um 
estado de humor positivo. É específico para o gênero. Especial-
mente indicado para mulheres em idade madura.

Acelera a regeneração e renovação. Estimula a célula e prote-
ge contra o envelhecimento tecidual. Enaltece a energia vital e 
as propriedades preservativas.

Reduz o inchaço da membranas mucosas aumentando o então 
restrito fornecimento de oxigênio às células. Promove a sensa-
ção de vias aéreas livres e a sensação de respirar melhor. Alivia 
desconfortos peitorais e minimiza os efeitos das ameaças sazo-
nais. Pode ser aplicado no peito e/ou nas costas também. 
Contém frequências de algas e plantas anti-sépticas e antinfla-
matórias que revigoram a saúde do trato respiratório. 

Agilidade e disposição, melhora a força para o trabalho. 
Reduz queda de cabelos e unhas frágeis. Estimula o meta-
bolismo da queima de gorduras, aquece o corpo. É uma 
fórmula com as frequências de nutracêuticos e oligoelemen-
tos que ajudam a equilibrar a função da glândula tireoide. 
Ideal usar no início do dia e antes de atividade física.
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Possui a frequência vibracional de múltiplos orgãos em 
estado saudável. Tonifica a função normal dos orgãos. Previ-
ne o envelhecimento. Melhora a vitalidade geral. Podem ser 
usados tando na prevenção como na convalescência.

Alivia o cansaço, revigora, refresca e tonifica. É composto 
por uma fórmula de frequências de nutracêuticos, oligoele-
mentos e plantas que protegem contra virus e bactérias. 
Conduz o corpo e a mente para níveis elevados de saúde.

Contribui para a saúde bucal, fundamental na saúde 
global do corpo. Tem efeito anti-séptico e efeito calmante 
para as gengivas e dentes sensíveis. Combate a halitose e 
as cáries.

Desperta a vitalidade e reduz a sensação de fadiga. 
Auxilia no distúrbio metabólico ativando as vias anabóli-
cas e catabólicas normais. Regula a fisiologia. É uma 
fórmula com as frequências de nutracêuticos e antioxidan-
tes que nutrem as celulas, controlam a inflamação e com-
batem os radicais livres. 

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 cronico

Indicado no desequilíbrio energético do corpo. Promove a 
nutrição energética dos sete chacras básicos, estimula os 
centros vitais do corpo astral. Ajuda no funcionamento 
natural de todo o organismo. Produz sensação de força, 
alinhamento e harmonização.

Composição de frequências de plantas e nutrientes que 
ajudam a equilibrar os níveis de açucares no sangue. É um 
tônico para o pâncreas. Harmoniza o metabolismo dos 
carbohidratos e a digestão.

Fórmula com as frequências de nutracêuticos, organoterá-
picos e plantas antimicrobianas que ajudam no fortaleci-
mento da imunidade e da função das vias urinárias. Em 
associação com o Imuno Energy aumenta o intervalo 
entre as micções e alivia o desconforto da bexiga. 



Posologia dos Essential Energy

Cuidados com exposição 
à campos eletros magnéticos (CEM)

Como usar
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Todas as essências são diferentes entre sí, seus componentes não se repetem e, por 
isso são complementares. São compostas de frequências vibracionais de minerais, 
vitaminas, nutrientes, algas, plantas e organoterápicos. As essências são úteis tando 
na prevenção como na convalescência. Segundo a função de cada essência e a 
análise de si mesmo ou de seu assistido, escolha as essências pertinentes e planeje 
a sequência de uso. Todas as essências poderão ser borrifadas 3 vezes na boca, 
no copo d’água ou ainda sobre a pele, 3 vezes ao dia, por uma semana. O uso das 
essências pode ser repetido sempre que necessário. A repetição poderá ser progra-
mada ou motivada por percepções ocasionais. Todas as essências podem ser mistu-
radas na boca, na água ou no uso tópico. Em caso de necessidade de acelerar a 
obtenção de resultados como em situações emergenciais, as essências poderão ser 
tomadas em intervalos de 4 horas. Pela sua própria natureza energética o efeito é 
imediato e os benefícios são progressivos durante a semana. Podem ser usadas 
concomitantemente à qualquer tratamento sem consequências desfavoráveis. A 
melhora da energia vital poderá requerer ajustes nas doses de medicamentos 
alopáticos (a necessidade poderá diminuir).
Numa pessoa jovem, com boa energia vital, a administração de vários Essential Ener-
gys, na mesma semana, pode trazer resultados rápidos e eficientes.
No idoso, de saúde frágil, embora necessitem de maoir numero de essências para 
atingir harmonia, os Essential Energys deverão ser administrados de forma sequencial, 
três essências por semana, para produzir um processo mais gradual. No indivíduo 
debilitado, o uso de vários Essential Energys simultâneos pode desencadear, 
reações de exoneração ou de Herxheimer (diarréia, vômito, manifestações cutâneas, 
etc.). Estes sintomas  são autolimitados. 
Em casos intermediários, você pode começar com quatro ou cinco essências por 
semana. Avalie caso a caso.
Numa pessoa jovem, com boa energia vital, a administração de vários Essential Ener-
gys, na mesma semana, pode trazer resultados rápidos e eficientes.
No idoso, de saúde frágil, embora necessitem de maoir numero de essências para 
atingir harmonia, os Essential Energys deverão ser administrados de forma sequencial, 
três essências por semana, para produzir um processo mais gradual. No indivíduo 
debilitado, o uso de vários Essential Energys simultâneos pode desencadear, 
reações de exoneração ou de Herxheimer (diarréia, vômito, manifestações cutâneas, 
etc.). Estes sintomas  são autolimitados. 
Em casos intermediários, você pode começar com quatro ou cinco essências por 
semana. Avalie caso a caso.

Vivemos em um mar de CEMs produzidos por: computadores, ondas de radiofre-
quência, torres e aparelhos de telefonia, microondas, Wi-Fi, aparelhos eletroele-
trônicos, fios elétricos, antenas, lâmpadas, magnetos, etc. Temos consciência de 
que somos seres bioelétricos e que as frequencias dos CEMs têm influências posi-
tivas e negativas em nossos processos biológicos. A preocupação com a nossa 
proteção à campos danosos é constante e requer ações efetivas. Evite dormir 
com o celular e o computador ligados e mesmo durante o dia mantenha-os desli-
gados pelo maior tempo possível.
O Sistema Essential Energy é fornecido devidamente acondicionadas em emba-
lagem protetora de CEMs, devendo o consumidor mantê-las nestas condições 
pelo risco de adulteração das mesmas.

Dose:  Borrifar 3 vezes, via oral direto na boca, no copo d’água ou ainda sobre 
a pele.
Frequência das doses: de 4/4hs, 6/6hs, 8/8hs ou 12/12hs de acordo com a 
urgência. 
Tempo de uso: 7 dias para o adulto e 5 dias para a criança. Repetir quando 
necessário. 

O Sistema Essential Energy não tem a intenção de realizar nenhum tipo de trata-
mento, mas sim aliviar desconfortos físicos e emocionais frutos de desequilíbrios 
energéticos e espirituais. O Sistema Essential Energy pretende auxiliar os indivíduos 
em sua autonomia e responsabilidade no cuidado à sua saúde, de forma educa-
tiva, consciente, segura e em harmonia com a natureza . Longe de ser uma auto-
medicação, à muito condenada pelos seus riscos evidentes, as essências florais 
vibracionais, não sendo medicamentos, são isentos de riscos. São frequências que 
ressoam e amplificam as informações que já existem e constituem o corpo, favore-
cendo a preservação e o autocuidado. 



Sugestões de uso do Sistema Essential Energy 
em situações comuns do cotidiano

Sou jovem e tenho tido infecções com frequência. 
Parece que minha imunidade está baixa.

Sou jovem e tenho tido infecções urinárias com frequência. 

Tome Life Energy e Imuno Energy, 3 borrifadas de cada, via oral direto na 
boca ou no copo d’agua , 3 vezes ao dia por 7 dias. E seqüencialmente, 
tome o Urinary Energy, 3 borrifadas via oral, 3 vezes ao dia por 7 dias.

Tenho candidíase vaginal recorrentes. 

Tome Life Energy e Imuno Energy, 3 borrifadas de cada, via oral direto na 
boca ou no copo d’agua , 3 vezes ao dia por 7 dias. E seqüencialmente, 
tome o Harmony Energy, 3 borrifadas via oral, 3 vezes ao dia por 7 dias.

Sou jovem e tenho tido infecções de vias aéreas com frequência. 
(sinusite, rinite, amigdalite, bronquite) 

Tome Life Energy e Imuno Energy, 3 borrifadas de cada, via oral direto na 
boca ou no copo d’agua , 3 vezes ao dia por 7 dias. E seqüencialmente, 
tome o Respiratory Energy, 3 borrifadas via oral, 3 vezes ao dia por 7 dias.
Se necessário, repetir após 2 meses. Evite leite de vaca e derivados.

Sou jovem e tenho tido alergias na pele e mucosas. 

Sou jovem e sinto desânimo, tristeza, choro fácil, irritabilidade, baixa 
auto estima, auto abandono, necessidade de doces.

Como melhorar a neuromodulação?
Tome Life Energy e Brain Energy, 3 borrifadas de cada, via oral direto na 
boca ou no copo d’agua , 3 vezes ao dia por 7 dias. E seqüencialmente, 
tome o Harmony Energy, 3 borrifadas via oral , 3 vezes ao dia por 7 dias.
Perceba diferença progressiva já na primeira semana.

Sou jovem e sinto impaciência, ansiedade, agitação, dificuldade 
de concentração, necessidade de café.

Tome Life Energy e Brain Energy, 3 borrifadas de cada, via oral direto na 
boca ou no copo d’agua , 3 vezes ao dia por 7 dias. E seqüencialmente, 
tome o Harmony Energy, 3 borrifadas via oral , 3 vezes ao dia por 7 dias.
Perceba diferença progressiva já na primeira semana.

Sou jovem e sinto-me pressionado, tenso, frustrado, apressado, 
preocupação excessiva, corpo rígido, sensível à luz, necessida-
de de comida.

Tome Life Energy e Brain Energy, 3 borrifadas de cada, via oral direto na 
boca ou no copo d’agua , 3 vezes ao dia por 7 dias.
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Tome Life Energy e Restore Energy, 3 borrifadas de cada via oral direto na 
boca ou no copo d’agua , 3 vezes ao dia por 7 dias. E seqüencialmente, 
tome o Balance Energy e Harmony Energy, 3 borrifadas de cada via oral, 
3 vezes ao dia por 7 dias. Se necessário, repetir após 2 meses. Evite glúten 
e leite de vaca e derivados. 

Vamos melhorar o terreno biológico:
Tome Life Energy 3 borrifadas via oral direto na boca ou no copo 
d’agua, 3 vezes ao dia por 7 dias. E junto ou seqüencialmente, tome o 
Imuno Energy, 3 borrifadas via oral, 3 vezes ao dia por 7 dias. Na vigên-
cia da infecção, tome os dois juntos. 



Sou jovem e estou com perda de memória recente, teimosia, 
repetitivo, dificuldade de atenção e entendimento.

Tome Life Energy e Brain Energy, 3 borrifadas de cada, via oral direto na 
boca ou no copo d’agua , 3 vezes ao dia por 7 dias.
Repetir sempre que necessário.
Deixe o telefone celular e o computador desligados, sempre que possível!

Sou jovem e estou explosivo,  intolerante, cansado, litigioso, com 
baixa resiliência e sinto necessidade de sal.

Tome Life Energy e Balance Energy, 3 borrifadas de cada, via oral direto 
na boca ou no copo d’agua , 3 vezes ao dia por 7 dias. E seqüencial-
mente, tome o Brain Energy, 3 borrifadas via oral, 3 vezes ao dia por 7 
dias.
Exija menos de sí e dos outros. Diminua o ritmo e preserve-se.

Se você não é tão jovem, não é portador de doenças graves, e 
deseja autonomia no cuidado à saúde.

Aconselho a fazer o ciclo completo de 8 semanas, com as 24 essências, 
3 essências por semana. (verifique a sequência na página 16)
As essências Female e Male Energy são exclusivas para o gênero.
E repetir a cada 2 meses, ou seja você vai tomar três vezes ao ano. Você 
poderá melhorar seu desempenho, manter as funções biológicas, reduzir 
riscos de adoecer e  desacelerar seu processo  de envelhecimento.
Tudo de bom!
Reduza a ingesta de glúten e lácteos! São Cuidados Integrativos Preven-
tivos! Caso apresente algum agravo, procure um médico integrativo para 
uma atenção individualizada.

Se você é portador de doença(s) crônica(s) grave(s)

Kit completo com 24 Essências Vibracionais
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Aconselho a fazer o ciclo completo de 8 semanas, com as 24 essências, 
pausa de 1 semana  e repetir 5 ciclos completos por ano. Tome 3 Essên-
cias a cada semana, 3 borrifadas de cada, 3 vezes ao dia por 7 dias, 
trocando na sequência.
Tire o glúten e lácteos de sua dieta!
Procure um médico integrativo para uma atenção individualizada.

Todas as essências são diferentes entre sí, seus componentes não se repetem e, por 
isso são complementares. São compostas de frequências vibracionais de minerais, 
vitaminas, nutrientes, algas, plantas e organoterápicos. As essências são úteis tando 
na prevenção como na convalescência. Segundo a função de cada essência e a 
análise de si mesmo ou de seu assistido, escolha as essências pertinentes e planeje 
a sequência de uso. Todas as essências poderão ser borrifadas 3 vezes na boca, 
no copo d’água ou ainda sobre a pele, 3 vezes ao dia, por uma semana. O uso das 
essências pode ser repetido sempre que necessário. A repetição poderá ser progra-
mada ou motivada por percepções ocasionais. Todas as essências podem ser mistu-
radas na boca, na água ou no uso tópico. Em caso de necessidade de acelerar a 
obtenção de resultados como em situações emergenciais, as essências poderão ser 
tomadas em intervalos de 4 horas. Pela sua própria natureza energética o efeito é 
imediato e os benefícios são progressivos durante a semana. Podem ser usadas 
concomitantemente à qualquer tratamento sem consequências desfavoráveis. A 
melhora da energia vital poderá requerer ajustes nas doses de medicamentos 
alopáticos (a necessidade poderá diminuir).
Numa pessoa jovem, com boa energia vital, a administração de vários Essential Ener-
gys, na mesma semana, pode trazer resultados rápidos e eficientes.
No idoso, de saúde frágil, embora necessitem de maoir numero de essências para 
atingir harmonia, os Essential Energys deverão ser administrados de forma sequencial, 
três essências por semana, para produzir um processo mais gradual. No indivíduo 
debilitado, o uso de vários Essential Energys simultâneos pode desencadear, 
reações de exoneração ou de Herxheimer (diarréia, vômito, manifestações cutâneas, 
etc.). Estes sintomas  são autolimitados. 
Em casos intermediários, você pode começar com quatro ou cinco essências por 
semana. Avalie caso a caso.
Numa pessoa jovem, com boa energia vital, a administração de vários Essential Ener-
gys, na mesma semana, pode trazer resultados rápidos e eficientes.
No idoso, de saúde frágil, embora necessitem de maoir numero de essências para 
atingir harmonia, os Essential Energys deverão ser administrados de forma sequencial, 
três essências por semana, para produzir um processo mais gradual. No indivíduo 
debilitado, o uso de vários Essential Energys simultâneos pode desencadear, 
reações de exoneração ou de Herxheimer (diarréia, vômito, manifestações cutâneas, 
etc.). Estes sintomas  são autolimitados. 
Em casos intermediários, você pode começar com quatro ou cinco essências por 
semana. Avalie caso a caso.

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 e Radiestesia.Na impossibilidade de 
realizar tais avaliações, aplicar a sequência sugerida. 
O uso sequencial de todas as essências vibracionais promovem uma cobertura 
ampla das necessidades do corpo, favorecendo o desempenho pleno das 
funções, todas indispensáveis à saúde integral. 
Lembrando que as essências agem de maneira direta nos chacras, nossos centros 
de distribuição de energia, e apenas indiretamente no corpo físico.

- 3 essências por semana, total de 8 semanas. O ciclo pode ser repetido.

- Posologia: Borrifar 3 vezes, 3 vezes ao dia, por 7 dias.

1ª semana - Life Energy, Imuno Energy, Restore Energy

2ª semana - MicroClear Energy, Circulatory Energy, Cardio Energy 

3ª semana - Intestinal Energy, Harmony Energy, Natural Energy

4ª semana - Brain Energy, Balance Energy, Body Energy

5ª semana - Respiratory Energy, Digest Energy, Renew Energy

6ª semana - Female Energy (só para mulheres) ou Male Energy

        (só para homens), Quantum Energy, Wellness Energy  

7ª semana - Pancreatic Energy, Urinary Energy, Dental Energy 

8ª semana - Organs Energy, Night Energy, Chackras Energy 



O sucesso da terapia depende da correção de todas essas ocorrências.
Os Essentials Energys são diferentes entre si e complementares. Juntos fazem 
a diferença!  

Terapia
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No processo de adoecimento, podemos identificar vários fenômenos
ocorrêndo simultâneamente.

Organs
Energy



Como adoecemos - o meio ambiente 
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Uso em crianças

Uso em animais
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Para prevenir

As essências vibracionais poderão ser usadas em crianças, seguindo as indica-
ções apropriadas para cada situação, semelhantemente às indicações para o 
adulto. Elas poderão ser administradas na água, direto na boca, ou mesmo 
sobre a pele. Sugere-se doses de 1 a 2 borrifadas, 3 vezes ao dia por 5 dias. 
Para reduzir os efeitos do álcool contido no brandy, pode-se colocar as essên-
cias na água quente e aguardar sua evaporação, ou passar na pele. 

A terapia vibracional, assim como as outras abordagens integrativas, reconhecem o 
ser humano em seus aspectos físico, mental, social e espiritual. Compreende a interli-
gação e a interdependência entre eles, onde o desequilíbrio de um afeta os demais. 
A terapia floral vibracional não pretende introduzir no sistema nada que já não 
esteja nele, apenas fortalecer a ressonância vibratória. Os agentes terapeuticos 
puramente vibracionais (isentos de matéria) agem diretamente sobre o corpo etérico 
e astral. É onde situam-se os chacras, centros de acumulação, distribuição e espe-
cialização da energia vital. Os meridianos de energia fazem parte deste sistema e 
têm função de transportar a energia vital por todo o corpo. Os chacras se ligam ao 
corpo físico através do sistema nervoso e das glândulas endócrinas, substrato anatô-
mico da conexão psicossomática.
Esses produtos não têm a intenção de realizar nenhum tipo de tratamento, mas 
podem aliviar desconfortos físicos, emocionais e espirituais. São essências vibracio-
nais de moléculas presentes na natureza, presentes no corpo humano, com funções 
importantes em nossa fisiologia. 

As interferências do homem no meio ambiente são crescentes e progressivas. A indús-
tria química produz centenas de novas moléculas, com a finalidade de atender às 
necessidades da indústria, comércio, transporte, comunicações e outros, possibilitan-
do a superação de obstáculos e desafios da vida moderna. Estas moléculas, que 
não existiam na natureza, embora consideradas impróprias para o consumo humano, 
são descartadas no meio ambiente. Desta forma atingem a água, o solo e os alimen-
tos passando a ser detectadas no corpo de homens e animais, em suas excreções e 
até mesmo no leite materno. Muitas destas substâncias são analisadas e classificadas 
como carcinogênicas, gerando ações restritivas ou proibitivas em países isolados. 
Se entendemos que para uma vida saudável precisamos manter nosso ser livre de 
tóxicos que impedem o funcionamento normal do corpo e mente, logo vamos enten-
der a importância da saúde ambiental na saúde individual, pois não é possível a 
vida saudável em um ambiente tóxico. Compreende-se tóxico como tudo que gera 
dano ao indivíduo ou ao sistema que ele pertence. Podemos classificar os tóxicos em 
químicos, físicos, emocionais, relacionamentos e pensamentos. 

As essências vibracionais poderão ser usadas em animais, seguindo as indica-
ções apropriadas para cada situação, semelhantemente às indicações huma-
nas. Elas poderão ser administradas na água de consumo, direto na boca, ou 
mesmo sobre a pele com menos pêlos (abdômen). Sugere-se doses de 1 a 2 
borrifadas, 3 vezes ao dia por 5 dias.
Cuidado com pássaros pois são intolerantes à alcool. 

Conhecendo um pouco mais



Microorganismos:

Radiações

Campos 
Eletro-Magnéticos

Poluentes 
ambientais

(ar, água, terra )

Metais tóxicos
Agrotóxicos 
(herbicidas, pesticidas)
Conservantes
Alimentos Inflamatórios
Alcool, fumo
Drogas

Sabão
Detergentes

Shampoo

Adornos de metal

Cosméticos
Desodorantes

Bloqueador solar
Tecidos sintéticos

Microorganismos:ambientais
(ar, águr, águr a, terra )

Metais tóxicos

Sabão
Detergentes

Shampoo
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Acreditamos que todas as soluções dos problemas humanos estejam 
na natureza, e nisso baseamos todo o nosso estudo e pesquisa.

A exposição contínua à diversos agentes tóxicos ambientais, geram estresse 
e sobrecargas várias que afetam nossa fisiologia, levando para a disfunção 
imune, o envelhecimento e adoecimento. A preservação da saúde requer 
cuidados contínuos de proteção, desintoxicação, sono, atividade física e 
nutrição adequados. 

O pragmatismo da vida moderna trouxe um consumo de alimentos condicio-
nado ao sistema de fornecimento, produção e comercialização em massa. 
O nosso distanciamento da natureza, sobretudo nos grandes centros urba-
nos, dificulta o abastecimento da totalidade de nutrientes essenciais para a 
manutenção da vida plena. Disso vêm a necessidade de suplementação 
contínua, sobretudo dos nutracêuticos. Nutracêuticos são moléculas conti-
das nos alimentos com comprovada capacidade de tratar e prevenir doen-
ças. 
Embora tenhamos atingido um estilo de vida confortável e abundante, fruto 
de nosso trabalho extenuante, paradoxalmente, nossas células vivenciam 
múltiplas carências nutricionais e acúmulo de dejetos. 
Baseados em longos estudos de medicina integrativa e preocupados em 
oferecer soluções eficientes e seguras, criamos o sistema Essential Energy que 
tem a finalidade de garantir a presença de frequências vibracionais indis-
pensáveis na preservação da fisiologia e manutensão da saúde, assim como 
preservar a capacidade de eliminação daquilo que é impróprio e danoso. 

Acreditamos que todas as soluções dos problemas humanos estejam na 
natureza, e nisso baseamos todo o nosso estudo e pesquisa. 

Traumas infantis, 
Emaranhamentos sistêmicos, 

Padrões arquetípicos

Psicossomática



O BDORT foi patenteada nos Estados Unidos 
em 1993 sob o nº 5188107.
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É a integração de muitos saberes tradicionais de culturas antigas, com os 
novos conhecimentos da humanidade como a antroposofia, ayurveda, tradi-
cional chinesa, ortomolecular, nutrologia, homeopatia, homotoxicologia, 
Florais, Cristais, Biofísicos, Quânticos, etc. 
A atuação da medicina integrativa transcende o alívio dos sintomas, aborda 
a correção de causas; visa otimizar a fisiologia geral, busca a saúde; previne 
doenças; faz integração harmônica de vários sistemas biológicos; tem visão 
sistêmica sócio-psico-somático-espiritual; tem o princípio "Primum non nocere”,  
termo latino da bioética que significa "primeiro, não prejudicar”; respeita a 
natureza, usa recursos naturais.

O BDORT é uma ferramenta de obtenção de informações, através da intera-
ção do testador com o campo morfogenético do testado, com finalidade  
clínica,  com base física no fenômeno da ressonância e interpretado pela 
alteração da força muscular dos dedos da mão dispostos na forma de anel.
A constatação desse fenômeno é algo evidente, contudo, o domínio dessa 
habilidade em nível adequado à tomada de decisões clínicas demanda 
disciplina e treinamento.

Tanto a seleção dos componentes como a escolha 
das doses ótimas de cada elemento dos Essential Ener-
gys foram determinadas pelo Bi-Digital O-Ring Teste 
(BDORT).

Medicina Integrativa

BDORT

O Bi-Digital O-Ring Test (BDORT) foi criado pelo professor Yoshiaki Omura em 
1977. É baseado no fenômeno de ressonância de campos eletromagnéti-
cos (CEM) entre duas substâncias idênticas e suas quantidades. É uma meto-
dologia diagnóstica e terapêutica médica, não invasiva, que mede quanti-
tativamente várias moléculas presentes em nosso corpo com diferentes signifi-
cados funcionais (marcadores clínicos). 

A medida repetida de tais marcadores pode observar a variabilidade de 
neurotransmissores, marcadores de radicais livres, inflamação, dor, trombo-
gênicos, oncogênicos, etc., mediante intervenções terapêuticas, em tempo 
real e in locu. Em outras palavras, o fenômeno de ressonância de CEM pode 
detectar flutuações de várias moléculas e átomos, assim como sua quanti-
dade, momento a momento, sendo uma ferramenta útil no raciocínio clínico 
e na tomada de decisões terapêuticas. O BDORT fornece informações 
ilimitadas, detalhadas, locais, favorecendo uma melhor compreensão do 
processo de doença, bem como sua evolução e suas supostas causas. O 
BDORT apresenta maior sensibilidade na detecção da disfunção, mesmo 
antes do início dos critérios diagnósticos de doença. A identificação 
daqueles com alto risco para doença, permite intervenções precoces, que 
podem levar a um melhor prognóstico.
 
O método está sendo ensinado em muitos países e vários médicos e dentis-
tas estão capacitados a praticá-lo de forma segura. O BDORT economiza 
tempo, tem baixo custo e simplifica a pesquisa científica na prática. Para o 
tratamento, é uma avaliação rápida do benefício ou toxicidade dos agen-
tes terapêuticos, como plantas, nutrientes, hormônios, drogas, dispositivos 
eletrônicos e quânticos. A dose ideal para cada indivíduo pode ser avalia-
da por BDORT de acordo com o efeito positivo máximo, baseado na indivi-
dualidade bioquímica. Isso possibilitou a prática da dose ótima com 
evidentes benefícios nos resultados. Em quarenta anos de pesquisa multi-
cêntrica, os profissionais do BDORT em todo o mundo selecionaram vários 
tratamentos eficientes para condições médicas agudas e crônicas, incluin-
do doenças consideradas de difícil solução. 



PARECER DA OMS SOBRE A TERAPIA FLORAL
“Cada remédio floral trata uma determinada pessoa e uma condição particular. O uso de todos 
estes remédios (essências florais) está amplamente distribuído pelo mundo em uma pequena 
escala. Eles são excelentes para o autocuidado, sendo totalmente sem efeitos colaterais e não 
oferecem perigo caso um remédio errado seja prescrito.”
(H. A. W. Forbes, Selected Individual Therapies; em Bannerman et al., Traditional Medicine and 
Health Care Coverage, World Health Organization – WHO, 1983).

MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA
OFÍCIO MS/SVS/GABIN/Nº 479/98, DE 23 DE OUTUBRO DE 1998
Respondendo Ofício n° 01/98 referente Essências Vibracionais, informo que as essências florais, 
tais como apresentadas peIos Sindicatos e Associações Produtoras, não constituem matéria 
submetida ao regime de vigilância sanitária, a teor da Lei 6360, de 23/9/76 e seus regulamentos, 
não se tratando de medicamentos, drogas ou insumos farmacêuticos.

Práticas Integrativas pelo SUS

5 em 2006

Acupuntura

Homeopatia

Fitoterapia

Antroposofia

Termalismo

14 incluídas  em 2017

Arteterapia

Ayurveda

Biodança

Meditação

Musicoterapia

Naturopatia

Osteopatia

Quiropraxia

Reflexoterapia

Reiki

Shantala

Terapia Comunitária Integrativa

Yoga

10 incluídas em 2018

Apiterapia

Aromaterpia

Bioenergética

Constelação Familiar

Cromoterapia

Hipnoterapia

Imposição de mãos

Ozonioterapia

Terapia Floral
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O Sistema Essential Energy
nos Cuidados Integrativos

28

A evolução tecnológica da civilização humana moderna não trouxe a quali-
dade de saúde proporcional. O distanciamento da natureza, assim como sua 
deterioração, trouxeram novos desafios. As dificuldades de acesso aos servi-
ços de saúde de qualidade continuam intransponíveis para muitos. Os gastos 
com a saúde, seja pública ou privada, continuam incompatíveis com os meios 
de produção de riquezas. 
Propomos a prevenção eficiente e segura, com abordagem simples e pouco 
onerosa. Tomando a responsabilidade de nossas próprias decisões, com 
educação e acesso à informação, estimulando o “cura-te à ti mesmo”, o 
empoderamento pela consciencia corporal, evitando-se a vitimização do 
paciente assim como a sobrecarga do sistema de saúde. 
O sistema Essential Energy já tem em sua formulação uma seleção de frequên-
cias de moléculas naturais, presentes em nosso corpo, com funções conheci-
das, combinadas de forma a atuar sinérgicamente na recuperação da fisiolo-
gia e homeostase, elementos essencias para a saúde humana. 



A manutenção da saúde é uma escolha diária! 
Nem tudo que parece bom nos faz bem!

Cuidados necessários à boa saúde
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E S S Ê N C I A S  V I B R A C I O N A I S

www.essentialenergy.com.br
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Para se estar plenamente consciente do “eu” que somos, 
devemos sair do estado de domínio e ilusão da mente, 
para aprender as falas do nosso corpo, as sensações 

corpóreas, num processo de corporificação da consciên-
cia. Importante é assumir total responsabilidade por nosso 
adoecimento e por nossa saúde, como consequência de 

nossas próprias escolhas. 

O Sistema Essential Energy contribui para sua saúde, seu 
crescimento emocional e seu amadurecimento espiritual.

1. Atentar para a qualidade da água; use filtros que removem cloro, flúor e 
outros tóxicos. Prefira o filtro ionizador. Na falta deste tome água mineral 
alcalina.
2. Praticar exercícios físicos diários ou 3 vezes por semana. 
3. Evitar alimentos não orgânicos, transgênicos e industrializados. Preferir 
alimentos crus e frescos, cereais integrais. Evitar gordura parcialmente hidro-
genada (gordura trans). Preferir azeite de oliva, óleo de coco, palma e 
abacate. 
4. Evitar: glúten (presente no trigo, aveia e cevada); açúcar refinado e 
adoçantes artificiais (aspartame, sacarina, ciclamato - toda linha diet/light); 
leite de vaca e derivados (manteiga, queijo, creme de leite, leite conden-
sado, iogurte, chocolate ao leite); margarina; frango alimentado com ração 
e seus ovos; (consumir só frango orgânico); café e álcool. 
5. Evitar expor-se a campos eletromagnéticos de equipamentos eletroele-
trônicos (CEM) como TV, telefone celular, computador, forno de microon-
das, imãs, baterias, cartões magnéticos, controle remoto, etc. Eliminar fontes 
de CEM próximas à cama, como o radio-relógio, telefones, abajures, etc. 
6. Manter os medicamentos distantes das fontes de CEM, dentro de caixas 
ou bolsas de alumínio.
7. Usar vestuário e roupas de cama de fibra natural 100% (algodão, brim, 
sarja, linho, seda), remover todas as etiquetas. Evitar uso de metais (joias, 
bijuterias, piercings). 
8. Evitar o uso de produtos de limpeza tóxicos (desengordurantes, desinfe-
tantes, amaciantes, industrializados); preferir álcool, bicarbonato de sódio, 
sabão de coco ou sabão em pedra caseiro.
9. Cuidados com os dentes: não usar creme dental ou enxaguatório oral 
com flúor, não fazer aplicação de flúor. Remover as obturações de amálga-
mas de mercúrio. Evite coroas metálicas, tratamento de canal e implantes. 


