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FLORAIS 
Por que? e Pra que?  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Entendendo  
O que são e para que servem 

As essências florais são extratos líquidos naturais e altamente diluídos de flores, 
plantas e arbustos, que se destinam ao equilíbrio dos problemas emocionais, operando 
em níveis vibratórios sutis e harmonizando a pessoa no meio em vive. 
O objetivo da terapia floral é o equilíbrio das emoções do paciente buscando a 
consciência plena do seu mundo interior e exterior. 
Problemas de saúde freqüentemente têm suas origens nas emoções; sentimentos que
foram persistentemente reprimidos irão emergir, primeiro, como conflitos mentais e, 
depois, como doença física.
O que chamamos de Psicosomatizar.  Então de fato, o que seira interessante em uma 
quadro sintomatológico é investigar juntamente com o organismo como anda a 
EMOÇÃO. 
Uma planta floresce quando ela está vivendo o seu melhor momento de vitalidade e 
energia, ou seja, quando vive o momento mais puro e divino de sua existência. 
As essências florais atuam nas reações físicas do organismo e os remédios alopáticos 
nas ligações químicas. O princípio básico das ligações físicas está na teoria da 
relatividade de Einstein, ou seja,massa é igual à energia condensada. Nosso organismo 
é massa, portanto, energia condensada composto de células que são formadas por 
prótons, nêutrons e elétrons. Ou seja, nosso corpo, pela sua própria composição é 
capaz de emitir e captar energia.
EINTEIN TINHA UMA VISAO RELACIONAL, RELATIVA enquanto NILTOW ERA 
MECANICISTA. NA visão Holística focamos na teoria de Eintein de ver o mundo 
ENERGITICAMENTE e Nào como uma Maquina que quebra. 
As flores são massa, portanto, também possuem células que por sua vez são 
compostas de prótons, nêutrons e elétrons. Quando a energia de um floral entra em 
contato com a energia de nosso organismo existe a mudança de composição que vai 
ajudando na melhora dos sintomas e, conseqüentemente, ajudando a perceber o que 

se deve mudar para se ter uma vida 
melhor.

O corpo humano trabalha através 
de ligações físicas e químicas. Na 
verdade, é captador e receptor de 
energia. Exemplo: um controle 
remoto, um celular, transmissões 
via-satélite, tudo
isso é possível graças à física 
quântica. Ou seja, uma energia é 
capaz de interferir em outra de
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mesma frequência. O organismo também emite energia dependendo de como funciona: 
se estamos tristes, emitimos um tipo de energia, se estamos alegres geramos outro 
tipo. A Terapia que vamos usar, é baseada na FISICA QUANTICA. MEDICINA 
VIBRACIONAL. O dr. Wallace Lima Ganhador de prêmio Noetic Medal for 
Counsciousness and Brain Research por importantes contribuições a Ciência ligadas à 
pesquisa da consciência e cérebro, o professor Wallace Lima, vem ajudando no 
desenvolvimento de tecnologias de saúde dentro de um novo paradigma, incentivado 
pelo cientista Richard Amoroso, Presidente do Instituto de Ciências Noéticas Avançadas 
da Califórnia. Wallace Carvalho busca criar em Pernambuco, a Universidade Quântica 
do Ser Integral, a primeira no Brasil voltada para um novo paradigma na saúde.  
Algumas respostas do dr. Walace para entender a função da terapia quântica. 

O que é a Saúde Quântica?
Ela tem como base a Física Quântica e relativística. Tudo no universo se expressa 
como os alimentos que ingerimos, até a matéria sutil, como a luz, ondas 
eletromagnéticas e o nosso pensamento, tudo é energia. Por outro lado, toda energia 
carrega uma qualidade de informação, que é a frequência com que ela se propaga. 
Portanto, desde o alimento que ingerimos aos pensamentos e emoções que sentimos 
alimentados pelas crenças que cultivamos. São formas de energia com que convivemos 
a cada instante.

Nós  criamos as nossas doenças?
Sim. Quando uma pessoa adoece, em vez de simplesmente darmos um medicamento 
para aliviar o sintoma, buscamos conhecer a pessoa integralmente, o que envolve 
saber sobre a sua alimentação, a qualidade das relações afetivas e profissionais, 
atividades físicas, crenças que alimentam as suas emoções e pensamentos, bem como 
o contexto familiar e cultural em que vive. Na medicina quântica, o mais importante é 
descobrir as causas que levaram ao desequilíbrio, ajudando a pessoa a conhecer os 
padrões que o levaram a adoecer.

Em que o seu paradigma difere da medicina alopática?
Na medicina alopática todos os pacientes que apresentam um dado sintoma tomam o 
mesmo medicamento. Dados da Anvisa indicam que 79% dos que ingerem esses 
medicamentos sofrem com os efeitos colaterais. Na medicina quântica, o sintoma é a 
ponta do iceberg. O mais importante é descobrir as causas que estão por trás, pois 
senão, o desequilíbrio  tenderá a se manifestar novamente, já que as causas 
permanecerão produzindo desarmonias. Esse é um dos motivos por que as pessoas 
costumeiramente passam a vida inteira tomando remédios para uma determinada 
enfermidade e nunca se curam, morrendo com aquele mal.

Seria uma atenção com as individualidades?
Cada indivíduo é olhado na sua especificidade. Mesmo os sintomas sendo 
semelhantes, as pessoas são diferentes e precisam ser olhadas nas suas 
particularidades. Por isso, podem tomar medicamentos diferentes. Nesse modelo, o 
medicamento alopático, a não ser nas questões emergenciais, é o último recurso a ser 
usado, preferindo-se outras intervenções não invasivas como a homeopatia, 
acupuntura, terapias florais, as medicinas ayurvédica, chinesa e antroposófica, entre 
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muitas outras abordagens que têm revelado a sua eficácia e são reconhecidas pela 
OMS.

E A Terapia Floral com atua? Ela atua interferindo na vibração energética da nossa 
molécula mais mutável corporal: A agua. 
Quando sentimos algo, seja positivo ou negativo essa emoção energética vibra nosso 
corpo gerando uma formação molécular da agua. Quando temos uma sensação, 
emoção ruim, nosso corpo está com uma frequência ruim. O floral então vem atuar na 
atuação dessa molécula e consequentemente o cérebro decodifica melhorando o 
estado emocional do paciente. E quando a emoção equilibra, as doenças causadas por 
ela modificam. 
Estou dizendo que o floral ou a terapia quântica cura TODAS as DOENçAS? 
Não. Eles so equilibram o estado Energético do paciente e aí, caso tenha alguma 
alteração mecânica fica mias fácil atual complementando a medicina. 
 
Hoje, a Física Quântica é considerada a área da ciência mais bem-sucedida devido ao 
sucesso dos resultados práticos e tecnológicos fundamentados nas suas teorias. As 
principais tecnologias de ponta que usamos atualmente têm essa base. 

A saúde integral investiga as causas emocionais, mentais e espirituais que adoecem o 
homem?
Exatamente. Estes aspectos, juntamente com os maus hábitos alimentares, é o que 
está por trás da maioria das enfermidades. Mesmo a herança genética, segundo as 
descobertas da epigenética (além da genética) pode ser revertida com a mudança de 
hábitos alimentares e de crenças que alimentam a dimensão mental, emocional e 
espiritual. Daí se percebe o poder das crenças por trás dos estados de saúde e de 
doença.

Nossos padrões arraigados, pensamentos e crenças podem debilitar nosso sistema 
imunológico?
Sim. Os trabalhos recentes ligados a psiconeuroimunologia mostram a clara 
interconexão entre o cérebro emocional (límbico), o sistema imunológico (glândula 
timo), o sistema endócrino (suprarrenais), e o sistema nervoso central. Portanto, 
quando atribuímos significado a algo, seja positivo ou negativo, criamos as moléculas 
da emoção (neuropeptídeos), que levam a informação para todas as células do corpo, 
podendo fragilizar ou fortalecer o nosso sistema imunológico. As recentes descobertas 
na área da epigenética evidenciam o poder das crenças, padrões arraigados e 
pensamentos sobre a nossa condição de saúde e bem-estar.

E as flores, assim como todo ser vivo, também possuem suas configurações 
energéticas. Então, quando o paciente toma um floral, aquela energia que foi tirada das 
flores para um determinado problema ou dificuldade emocional que está passando, 
interfere na sua energia fazendo com que tenha um maior equilíbrio emocional.
A Posição da Organização Mundial da Saúde (OMS) Desde o ano de 1976, quando a 
medicina popular foi incorporada nos programas da OMS, o
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hiato entre os sistemas moderno e tradicional parece ter se estreitado em alguma 
extensão.
O Dr. H. A W. Forbes, consultor da Organização Mundial De Saúde (OMS) para 
assuntos
relacionados à medicina tradicional, declarou em seu parecer sobre a terapia floral: “Os
remédios florais parecem trabalhar segundo o mesmo princípio da homeopatia – eles
transmitem um padrão de energia. Eu próprio, em minha prática médica, tenho usado 
as essências florais de maneira crescente durante os últimos 17 anos...”. (Bannerman 
et al., Traditional Medicine and Health Care Coverage, World Health Organization-WHO, 
1983).

Os florais corrigem o equilíbrio emocional no campo energético. Tiveram seu efeito
reconhecido em 1976. Para o Dr. Bach o importante era tratar a personalidade da 
pessoa e não
a doença. A doença é o resultado do conflito da alma e da personalidade ("O sofrimento 
é
mensageiro de uma lição, a alma manda a doença para nos corrigir, nos botar no 
caminho de
novo. O mal nada mais é do que o bem fora do lugar.”).
O Tratamento:
- Os florais não tem contra indicação, não causam overdose ou efeitos colaterais.
- Podem ser receitados até para bebês, sendo dissolvidos numa colherinha de água ou 
na
mamadeira (mesma dosagem). É o mesmo procedimento usado para animais.
- Em bebês colocar 2 florais , no máximo 3.
- A duração do tratamento varia com cada caso, se for emergente é rápido, se for 
crônico é a
longo prazo e se for circunstancial depende dos acontecimentos.
- Manter o mesmo remédio pelo menos por 2 meses.
- Aconselhar o paciente a ler sobre florais, para melhor se conscientizar do tratamento.
- Depois de um tratamento, é muito difícil voltar o mesmo problema.
- Com o tempo, o terapeuta vai tirando e acrescentando florais.
- Após o tratamento (em geral de 5 a 8 meses) a pessoa pode parar e só tomar florais 
em
condições especiais.
- O tratamento é feito pela personalidade da pessoa (básico) + complementares.
- Se em 2 meses o tratamento não der resultado ou os florais estão mal receitados ou o
paciente tem um problema orgânico.
- O tratamento é feito pelo estado de ânimo do paciente.
- A doença do corpo se relaciona com o declínio da saúde psicológica.
- A terapia infantil é excelente pois você evita que ela forme camadas de defesa no 

organismo. 

Florais, Página �5



Dra. Viviane Poubel  
18 de fevereiro de 2016

ANTES DE TRATAR: 
Responda este questionário. É muito simples usá-lo, basta marcar um X em uma das 
opções para cada pergunta. Procure responder espontaneamente, sem refletir demais 
acerca da resposta. 

As respostas devem ser:
Sim, com frequência ultimamente.
Sim, é atitude típica.
Não, raramente.

Perguntas:
1. Sente-se responsável pelos erros dos outros?
2. Duvida da correção da própria opinião?
3. Receia ser traído?
4. Vive divagando, com o pensamento longe?
5. Perde a calma por ninharias?
6. Sente-se injustiçado pelo destino?
7. Tem necessidade de impor sua vontade?
8. Ao tentar concretizar suas metas, sente-se inseguro devido à opinião dos outros?
9. Anda melancólico, sem saber por quê?
10. Sente-se inferior aos outros?
11. Tem sido obrigado a suportar situações desagradáveis?
12. Está com medo de animais, de pessoas ou de enfrentar situações?
13. Tem dificuldade para pôr limites aos outros, dizer não nos últimos dias?
14. Está sempre se lastimando porque as coisas não são mais as mesmas?
15. Assume mais responsabilidades do que é capaz de atender?
16. Sente-se apático?
17. Acha difícil tomar uma decisão definitiva por ter muitos planos e ideias?
18. Sente-se impaciente?
19. Gostaria de transformar em ação alguma decisão íntima?
20. Anda ocupado exclusivamente de si mesmo?
21. Ainda não conseguiu se libertar de dores e mágoas do passado?
22. Procura distrair-se para não pensar nas preocupações?
23. Sente necessidade de mudanças na vida profissional ou privada?
24. Sente que enfrenta constantemente as mesmas dificuldades na vida?
25. Sente-se preso a pensamentos indesejáveis?
26. Está cansado demais e não enxerga saída para as situações?
27. Necessita que as pessoas concordem com você?
28. Deixou de sentir prazer pela vida?
29. Não gosta de incomodar as pessoas com seus problemas?
30. Está sempre perturbado por acontecimentos e sentimentos dos quais não consegue 
se livrar?
31. Sente que é difícil manter o equilíbrio emocional?
32. Sente que está momentaneamente desvitalizado e sem forças?
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33. Impõe a si mesmo determinadas regras ou princípios de vida?
34. Perdeu totalmente a esperança?
35. Tem um vago sentimento de medo ou perigo?
36. Está com ciúme?
37. Oscila entre duas alternativas, sem conseguir se decidir?
38. Acha que só consegue resolver situações tendo estratégias definidas ou usando 
determinadas táticas?
39. Sente-se sem forças para enfrentar as situações do dia a dia?
40. No momento, se vê obrigado a reprimir necessidades vitais?
41. Preocupa-se muito com o bem-estar de quem ama?
42. Anda se questionando por pensar que poderia dar mais de si?
43. Passou por certa situação que ainda não conseguiu assimilar fisicamente?
44. Apesar de saber que não tem motivos, às vezes duvida da própria capacidade?
45. Está sempre deprimido porque as coisas não aconteceram do modo que esperava?

46. Sente rancor, raiva ou antipatia pelos outros?
47. Está cético ou pessimista demais?
48. Sente uma necessidade imperiosa de reorganizar ou de arrumar as coisas?
49. Sente-se muito magoado quando as pessoas não seguem os seus conselhos ou 
sugestões?
50. Tem medo de perder o controle sobre seus sentimentos?
51. Acha difícil tolerar os erros alheios?
52. Não consegue começar as coisas por timidez ou medo?
53. Tem sentido necessidade de colocar a sua força de vontade à prova?
54. Acha que ainda não cortou totalmente o cordão umbilical que o prende a uma 
pessoa muito próxima?
55. Vê-se forçado a aceitar uma situação desagradável, tendo que fingir amizade?
56. Têm medo ou pânico da situação que está vivendo?

E envie para 
poubelmarra@gmail.com
avise no whats App 61 99013061 

Obrigada
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