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A moderna ciência médica vem evoluindo através dos tempos, em especial
após a segunda metade do século XX, incorporando tecnologia às práticas de
diagnóstico e terapêutica que, cada vez mais, acrescentam sobrevida com
qualidade à maioria dos pacientes portadores de doenças graves, as quais, no
passado, acarretariam sua morte.
Baseada no método experimental de Claude Bernard, e tendo como base a
hipótese, a experiência e a contra-experiência, e, também, nos postulados da
física Newtoniana ela vê o corpo humano como uma biomáquina composta de
trilhões de células diferenciadas, agrupadas em órgãos e sistemas,
desempenhando harmonicamente as funções vitais que permitem manter a
saúde física, mental e social do homem moderno.
Hoje, ela 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 ou fármacos/substâncias
bioativas e “cirurgias“ como meio de “consertar” o corpo doente.
Nas últimas décadas, entretanto, vem ganhando importância crescente a visão
quântica do ser, que vê o corpo humano como um complexo sistema dinâmico
de energia e mente, e o espírito (conceito holístico de matéria – espírito) é o
verdadeiro operador que controla o cérebro, biocomputador em suas relações
com o corpo físico e seus sistemas fisiológicos integrados por ligações
energéticas e neuro-hormonais que influenciam o processo saúde e doença.
Essa visão mente/corpo/espírito está na base do conceito moderno da
Medicina Vibracional, também chamada de Complementar, que utiliza variadas
formas e frequências de energia para reequilibrar o complexo mecanismo da
vida saudável.

A ciência do século XXI tem destacado a importância das emoções e do
espírito na gênese das doenças, demonstrando que o pensamento é força
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magnetoeletroquimicas que agem no nível das organelas celulares, nas
mitocôndrias, influenciando a saúde e agravando doenças “É o pensar negativo
que viola as leis da natureza”, como afirma o professor Dr. Kazuo Murakami no
livro “The Divine Code of Life”.
Assim, com essa visão holística de medicação integral, a medicina vibracional
utiliza tratamentos com diferentes formas de energia para reequilibrar o
complexo mente/ corpo/espírito.
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 tais como: água
fluidificada, algodão energizado, hidroterapia, cromoterapia, geoterapia, trocas
de salinização e ionização, 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 selecionados e treinados para o desempenho de trocas
energéticas ectoplasmáticas guiadas por entidades espirituais que trabalham
sob orientação superior dos Mentores da Casa.
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