
Definições e bases conceituais da 
Medicina Complementar ou 
Vibracional

“A ciência moderna no estudo das vibrações, 
chegará a conhecer a unidade de todas as 

forças físicas e psíquicas do Universo” 
Apud  Missionários da luz -- Emmanuel



“A Medicina Complementar

■ é uma abordagem de diagnóstico e 
tratamento de doenças que se baseia na 
idéia de que todos nós somos singulares 
sistemas de energia”.        
 Richard Gerber 



 A  ciência médica
■ A ciência médica atual vem evoluindo através 

dos tempos, em especial após a segunda 
metade do século XX, incorporando novas 
tecnologias às práticas de diagnóstico e 
terapêutica que,  

■ cada vez mais, acrescentam sobrevida com 
qualidade a maioria dos pacientes portadores 
de doenças graves que no passado 
acarretariam sua morte.



A visão antiga do corpo humano

■ “A visão antiga do corpo humano que 
ainda prevalece continua baseada num 
antiquado modelo de funcionamento 
humano que vê o corpo como uma 
sofisticada máquina: o coração, os rins, 
os músculos , o esqueleto, etc”.  

■ R.Gerber



O método científico
■ Baseada no método experimental de Claude 

Bernard, tendo como base a Hipótese, a 
Experiência e a Contra experiência, e também 
os postulados da física Newtoniana, 

■ ela vê o corpo humano como uma biomáquina 
composta de trilhões de células diferenciadas, 
agrupadas em órgãos e sistemas e...  

■ ...desempenhando harmonicamente as 
funções vitais que permitem manter a saúde 
física, mental e social do homem moderno.



Emoções e saúde
■ Hoje, a medicina acredita que as emoções 

influenciam a saúde e as doenças através 
de ligações neuro-hormonais entre o 
cérebro e o corpo físico... 

■ ... e utiliza medicamentos de variadas 
origens, químicas, físicas , fármacos/ 
substâncias bio-ativas e cirurgias como 
meio de “consertar” o corpo doente.



mas... O corpo não é máquina

■ Já são muitos os cientistas e pensadores 
para quem o ser humano não é uma 
simples máquina viva, dotada de partes 
que envelhecem e se desgastam e que 
só podem ser tratadas com 
medicamentos e cirurgias.



A visão quântica do ser
■ Nas últimas décadas, vem ganhando importância 

crescente a visão quântica do ser, que vê o corpo 
humano como um complexo sistema dinâmico de 
energia em que... 

■ a mente e o espírito são os verdadeiros operadores 
que controlam o cérebro-- bio computador-- em suas 
relações com o corpo físico e seus sistemas 
fisiológicos que estão integrados a eles ... 

■  ...por ligações energéticas e neuro-hormonais que 
influenciam no processo saúde e doença.



E a Medicina Complementar 
ou Vibracional

■ Apresenta o corpo humano como um sistema integrado de 
energia vital, morada da alma, espírito encarnado, e de todas 
as expressões criativas deste; 

■ Ela estuda e explora o papel da consciência e das formas-
pensamento na cura das doenças. 

■ Fala sobre os benefícios das principais modalidades de terapia 
vibracional entre as quais se destacam: a homeopatia, a 
acupuntura, a medicina tradicional chinesa, as essências 
florais, a fototerapia e a cromoterapia, a magnetobiologia, a 
radiônica e a cura pelas mãos.



O Dr. Richard Gerber
■ O Dr. Gerber escreve em seu livro para definir 

que: 
■  “No mundo da medicina vibracional, a doença 

não é causada apenas por germes, substancias 
químicas e traumas físicos, 

■  mas também por disfunções crônicas dos 
padrões de energia emocional e pelos maus 
hábitos de relacionamento da pessoa consigo 
mesma e com os outros”



A cura vibracional
■ “O caminho da cura vibracional não usa 

bisturis e medicamentos de laboratório para 
tratar as doenças, mas sim as diferentes 
formas de energia eletromagnética, 

■ ...para produzir transformações curativas na 
mente, no corpo e no espírito do doente”.



A humanidade do ser

■ “Essa visão mais ampla da humanidade do ser 
transcende o conceito da doença como algo 
que se origina de uma parte quebrada, de um 
gene defeituoso, ou da exposição a 
substancias químicas tóxicas ou germes”.



Visão holística
■ Essa visão mente/corpo/espírito está na base 

do conceito moderno da Medicina Vibracional, 
também chamada de Medicina complementar, 

■  que utiliza variadas formas e frequências de 
energia para reequilibrar o complexo 
mecanismo da vida saudável .



■ Os recentes estudos publicados nas melhores 
Universidades do mundo e do Brasil autoriza-
nos a perceber e a comprovar o valor das 
terapias energéticas desenvolvidas pelos 
médiuns em Nosso Lar.  

■ Sob orientação espiritual os médiuns praticam 
e utilizam técnicas de cura bioenergética .



Terapias em “Nosso Lar”

■ Tais como: água fluidificada, algodão energizado, 
hidroterapia, cromoterapia, geoterapia, trocas de 
salinização e iodização, massagens nos chacras, 
massagem podal, passes universais e de câmara, 
transferências energéticas, Reiki, toques terapêuticos, 

■  e culminando em casos especiais com a cirurgia 
espiritual prestada por médiuns especialmente  
treinados para o desempenho de trocas energéticas 
ectoplasmáticas, guiadas por entidades espirituais que 
trabalham sob orientação superior dos Mentores da 
Casa.



As Práticas de Medicina 
Complementar no NENL e no CAPC

■ São esses os fundamentos teóricos e 
científicos que dão sustentação às práticas 
desenvolvidas com os irmãos pacientes que 
nos procuram para alívio de suas dores, físicas 
e espirituais. 


