MEDICINA QUÂNTICA INTEGRAL
“O desenvolvimento científico tem nos mostrado que a realidade de cada um é constituída
do que cada um percebe das coisas com as quais cada um está em sintonia.
Tudo o que NÃO se harmoniza com as frequências que utilizamos para conhecer a realidade
nos é transparente. Esses aspectos não são notados e, portanto, não fazem parte do nosso
universo.”

TERAPIA FOTODINÂMICA:
•

•

•
•

A tecnologia que deu origem à terapia por ressonância está relacionada diretamente
com os últimos avanços da tecnologia do laser, que tornou possível a aplicação de
conceitos ópticos na investigação e estudo dos tecidos humanos vivos.
Com este método terapêutico, comprova-se o fato de que cada espécie de moléculas
presentes no corpo humano ou em outro ambiente qualquer, pode gerar,
essencialmente, diferentes gamas de cores (frequências) quando estimulada por um
raio de luz colimada – no caso, PHOTON EMITTER, de diferentes frequências de luz
ou seja, CORES.
Cada espectro emitido por cada molécula em particular constitui-se em sua
“impressão digital” ou seja, sua identificação qualitativa.
Isto quer dizer que a reemissão “informa” ou identifica os elementos presentes nas
moléculas e nas células que sofreram o estímulo.

RESSONÂNCIA:
•
•

É a capacidade de um corpo, substância ou elemento oscilar ou vibrar por influência
de um estímulo externo de natureza frequencial.
As ressonâncias são produtos da reemissão de harmônicos do estímulo externo. São
também ressonâncias os estímulos frequênciais absorvidos pelo organismo capazes
de provocar reflexos tróficos.

REFLEXO – Reemissão de Harmônicos:
•
•

Quando uma onda (de fótons) atinge um anteparo metálico, por exemplo, observamos
o que nos parece ser um reflexo da onda em ângulo igual ao da incidência.
Na verdade não existe “reflexo”, o que existe é a “reemissão” de uma onda igual à
original, ou seja, de uma onda gerada pelos componentes atômicos do anteparo, que
absorvem a energia da onda incidente e devolvem, por reemissão, uma outra onda

•
•

que pode ser idêntica à original ou composta por fótons de sua própria constituição
como harmônicos. Apesar de atribuirmos à reemissão, a mesma potência energética
da onda original, a verdade é que toda reemissão é menos potente, porque uma
pequena parte da energia original a onda incidente foi absorvida pelos átomos do
anteparo e transformada em calor.
O mesmo acontece quando fazemos incidir, sobre a pele, uma onda eletromagnética,
cuja frequência foi determinada para que haja o maior nível de absorção.
Os átomos das moléculas das células da pele absorvem a energia da onda incidente
e reemitem “outras” ondas, desta vez compostas por fótons relativos aos átomos que
compõem os elementos de suas moléculas e células. Essa reemissão deve conter,
em seu espectro, frequências especificamente características dos átomos
elementares contidos.

O CAMINHO DA LUZ:
•
•

Cada cor, ou seja, cada frequência “caminha” à velocidade que lhe é característica.
Isto se deve ao fato de que, havendo no meio em que a luz está passando, partículas
que tenham o mesmo tamanho dos fótons da luz, estes serão absorvidos “freando” a
sua passagem e diminuindo a sua intensidade.

A LUZ VERDE:
•

•
•

A luz verde, de mais ou menos 525 nanômetros, é estimulante na célula do
mecanismo de Golgi, responsável pela expulsão de elementos indesejáveis, incluindo
metais pesados, considerados tóxicos.
Esta frequência estimula, portanto, a ação de um mecanismo e “limpeza intracelular
natural” e não invasivo.
Deve ser empregada com modulação especial durante vinte minutos.

A LUZ AMARELA:
•
•

•

A luz amarela, de 550 a 575 nanômetros, pode ser empregada como portadora
modulada por frequências indutoras de reflexos tróficos curativos.
É um estimulante naturalmente absorvido por ressonância, por estruturas
patognomônicas capaz de suscitar a ação do gene apoptótico PS3 que destrói células
anômalas.
Esta frequência “embute” energia na mitocôndria.

A LUZ AZUL:

•

•

A luz azul, de 460 nanômetros, induz nas células a ação das membranas que passam
a absorver, com maior competência, os cátions de elementos minerais em
disponibilidade no sangue.
Sendo modulada por frequências relativas aos minerais que devem ser absorvidos,
promovem a absorção seletiva de tais minerais.

A LUZ VERMELHA:
•

•

A luz vermelha, de 650 nanômetros, é absorvida pelo sangue e pelas células e é
utilizada em terapia fotodinâmica para a destruição de células anômalas de tumores
malignos em cânceres de pele, porque faz surgir dentro das células oxigênio “singlet”,
ou seja, H2O2, que destrói a célula maligna por oxidação.
Comprova a necessidade de oxigênio no combate ao câncer em geral.

Aplicações: Dentre as inúmeras formas de atuação da pele nas diversas afecções
orgânicas, destacam-se aquelas de que, alguma maneira, contribuem para a correção de
problemas que embora não estejam diretamente ligados às suas funções protetoras, podem
ser influenciados por algum tipo de informação corretiva “captada” pelos sensores cutâneos.
A atuação de tais fatores eletrônicos é determinante de funções típicas e essenciais da pele
como órgão protetor e veiculador de informações de diversos tipos para o organismo,
principalmente as absorvidas por frequências eletromagnéticas actínicas ou artificiais.

1 – Tratamentos experimentais atóxicos de qualquer afecção crônica subordinada a
qualquer etiologia;
2 – Estímulos para reparo de erros metabólicos;
3 – Estímulos para ativação do Sistema Imunológico;
4 – Estímulos para absorção de elementos minerais essenciais;
5 – Estímulos para absorção de oligoelementos relativos à Oligoterapia;
6 – “Quelação” induzida por estímulos frequênciais ressonantes para eliminação de
minerais pesados.

