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PREFÁCIO 

	 Antes de entrar no cerne da questão, gostaríamos de lembrá-los de que 
vivenciamos todos os problemas (dor, sintomas, sofrimento) de que falamos e, 
depois, todas as tentativas de cura que levaram aos protocolos da Medicina 
Simbólica que ensinamos. 

	 Esses protocolos ainda são muito relevantes e efetivos mesmo anos após 
sua descoberta.

	 Além disso, você encontrará no apêndice a definição dos termos que 
usamos, porque essas definições têm frequentemente conotações particulares em 
seu uso habitual, especialmente para as palavras "medicina" e "cura".
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HISTÓRIA DO MÉTODO 

	 Descobrimos o método e o conceituamos a partir de 2006. Denominado 
Medicina Simbólica, ele se baseia principalmente em uma experimentação de 
fenômenos perturbadores no habitat. 

	 Inicialmente, o nomeamos "Harmonização do habitat - habitantes” porque  
descrevia muito bem o que se passava durante uma intervenção no habitat de 
uma pessoa. De fato, nossa intervenção acontecia no habitat, mas começamos a 
perceber que, na realidade, no processo, nos mostrava basicamente o habitante. 
Identificamos que uma espécie de "inteligência" orientava as varetas (dual rods 
utilizadas em radiestesia) a enviar mensagens para os ocupantes de um ambiente 
despertando seus mecanismos inconscientes (mecanismos tais que eram a causa 
oculta dos fenômenos que eles vivenciavam em seu habitat). A partir dessa 
intervenção era possível identificar, por exemplo, patologias que afetavam os 
ocupantes. 

	 Gradativamente, à medida que os resultados de nossas experiências 
apresentavam resultados positivos e altamente pertinentes, passamos a ensinar o 
método a outras pessoas que o praticaram e obtiveram os mesmos resultados.

Ao longo dos anos, o processo foi enriquecido por novas descobertas sobre a 
origem de patologias que afetam os seres humanos. Cada uma das vezes, 
publicamos um livro para divulgar essa contribuição (ver bibliografia - página 26). 

	 A crescente demanda por uma formação no método – que se tornou muito 
importante para ser assumida somente a dois – motivou a inclusão de novos 
praticantes (o grupo conta atualmente com mais de 10 formadores (janeiro de 2019). 
Paralelamente, os locais de treinamento se multiplicaram na França e no exterior.

	 Os dois objetivos dessas harmonizações foram resumidos da seguinte 
forma:

	 • Dar significado: as harmonizações dão sempre um significado à origem 
dos fenômenos e também dão sentido ao funcionamento da vida;

	 • Tornar-se autônomo: as pessoas envolvidas saem sempre “maiores" 
após uma harmonização, com uma tomada de consciência que lhes permite 
melhor gerir as suas vidas. Desta forma, elas são menos dependentes de uma 
solução externa e, portanto, mais autônomas.

	 Então percebemos que uma espécie de "cura" ao redor das pessoas, em 
suas auras, apareciam após a harmonização. A partir daí, uma série de protocolos 
de tratamento chegou, permitindo tratar causas remotas (que ignorávamos 
completamente) como por exemplo, poluição na linhagem familiar ou fenômenos 
provindos de antes do nascimento da pessoa. As mudanças positivas observadas 
nas pessoas tratadas foram surpreendentes, e esses efeitos permaneciam ao 
longo do tempo.

           Vale lembrar porém que, sendo o habitat o cerne da prática, poderíamos ter 
a tendência, no início, a estabelecer uma relação entre o método com outras 
disciplinas existentes, tais como o Feng Shui ou a Geobiologia, o que seria uma 
ligação equivocada.   

           O termo "Medicina simbólica" se fez impor para definir o método, porque 
tornou-se evidente que tratava-se de um método terapêutico e que sua linguagem 
era o símbolo, tanto para receber mensagens do invisível quanto para respondê-
las.
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1 . Ferramenta utilizada

                

   Figura 1: Varetas ou dual rods, aqui chamadas baguetes por simplificação.


	 O método é praticado com duas baguetes dobradas em forma de L, 
também chamadas dual rods (Figura 1). Essa ferramenta é comumente usada por 
pessoas em busca de fontes de água subterrânea, por radiestesistas e 
geobiólogos para intervir em terrenos e casas. Consiste em uma haste de latão e 
uma alça de PVC. O comprimento ideal das hastes é de cerca de trinta 
centímetros.


➔ Sinais explícitos 

O apresentador segura as baguetes na frente de seu centro cardíaco, porque é 
este o chakra que dá os principais sinais que se encontram em harmonizações:


• abertura das baguetes: corresponde a uma dilatação do chakra, portanto a 
uma expansão, um bem-estar;


• fechamento das baguetes: isso corresponde a uma retração do chakra, 
portanto a uma limitação, uma dor, uma ferida da alma;Esses dois sinais 
básicos se impõem como referencial do "sim" ou do "não" quando 
interrogamos o invisível com questões diretas, sem ambiguidades ou para 
procurar datas dos aparecimentos dos fenômenos. Mas essas ferramentas 
podem manifestar ainda muitos outros sinais diferentes. Nossa prática permite 
descrever alguns desses sinais como sendo uma poluição determinada. Estas 
últimas não são convenções mentais que nós instituímos, e sim provêm da 
experiência que tivemos ao abordar as habitações. Cada detecção, portanto, 
tem uma significação quando analisada em seu simbolismo.


• um batimento regular das baguetes, como um batimento cardíaco, indica a 
presença de uma alma presa, bloqueada no ambiente em questão. A alma é "o 
que anima o corpo". Quando esta parte sai do corpo com a morte, é lógico que 
ela produza um batimento (o coração físico não bate mais, mas a alma 
continua a bater!)
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• um batimento irregular, alternando direita e esquerda, indica a presença de 
uma forma de vida desestruturante (entidade). Os batimentos simbolizam 
qualquer coisa viva, como a alma humana. Mas quando algo não agrada as 
nossas almas, como no caso de entidades agressivas, este desagrado 
produz nas baguetes um batimento irregular que simboliza uma desarmonia.


• a rotação de uma das baguetes em hélice pode indicar a presença de um 
vórtice, de um ponto específico ou ainda, que um ciclo energético se 
manifesta. A energia que se move na forma de lemniscata de Bernoulli , 1

produz loopings, claramente visíveis quando se observam os deslocamentos 
de massas de ar, de correntes de água, das galáxias, etc. Logo que as 
baguetes indicam esse tipo de sinal (espiral, vórtice, lemniscata), se trata de 
uma manifestação normal da vida. Durante a harmonização, isso sempre tem 
um significado simbólico para a pessoa harmonizada (cada detecção dá 
sentido ao habitante, porque é ele quem está no coração do sistema).


• as duas baguetes quando giram no local em questão, geralmente indicam a 
presença de uma alma errante que não tem consciência de seu estado. Isso 
simboliza o fato de “andar em círculos". Isso pode dizer respeito a uma alma 
que saiu de seu corpo e não entendeu ainda seu novo estado. Se 
encontrarmos este sinal em torno de um dos habitantes (as baguetes giram 
em torno da pessoa sem parar), é quase sempre resultado da alma de um 
parente próximo falecido que a pessoa mantém em suas auras.


• o fechamento das duas baguetes em uma linha mostra a presença de um 
limite territorial. Ao se aproximar de um lugar particular (terra, casa, 
apartamento, etc.), existe um território invisível que corresponde ao território 
físico (o limite da propriedade, por exemplo). Por isso, é normal que não se 
possa entrar aí sem autorização. As baguetes indicam esse limite muito 
claramente. Logo que tenhamos a autorização de entrar, as baguetes se 
abrem.


• baguetes caçadas quando se aproximam de um território indicam presenças 
hostis no local (estas são frequentemente poluições energéticas). Uma 
intrusão no ambiente sempre repelirá o interveniente, o que as baguetes 
indicarão claramente fazendo uma meia-volta. Ao mesmo tempo, esse sinal é 
protetor para o interveniente porque, como é ele que segura as baguetes na 
frente da sua zona cardíaca, ele pode ser afetado pela poluição 
permanecendo conectado a elas.


	 Por outro lado, as baguetes autorizam, através dos seus sinais, muitas 
outras coisas (o que, em nossa opinião, é uma ferramenta essencial e dificilmente 
substituível por outra):

• elas indicam um caminho, uma direção, guiando assim o interveniente para as 

áreas problemáticas.


 N.T. Lemniscata de Bernoulli tem a forma de um 8 na horizontal, o símbolo do infinito (∞).1
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• elas apontam objetos, símbolos, tornando possível direcionar a pesquisa para 
determinados temas. 


• elas medem a eficácia de um tratamento (elas se abrem amplamente, até tocar 
os braços).


• elas possibilitam acompanhar a relevância do que o habitante verbaliza 
(quando este último evoca o problema buscado, as baguetes se fecham, 
marcando a retratação da alma mencionada mais acima).


➔ Uma só ferramenta é suficiente

	 As baguetes constituem a única ferramenta utilizada na nossa prática da 
Medicina Simbólica, seja na harmonização do habitat ou no cuidado dedicado às 
pessoas. Como se trata de um instrumento biosensível, sua fabricação deve 
atender às restrições de qualidade e finesse na montagem. As alças devem ser 
ergonômicas para que o praticante não se canse durante as harmonizações. 


➔ Uma boa pegada é essencial 
Em relação à pegada das baguetes, é necessário proscrever à pegada das 

alças com as mão muito cerradas, porque não se terá finesse na detecção (se 
muito fortemente presos, eles são mantidos como um martelo!). As baguetes 
devem ser pegadas quase com a ponta dos dedos, e é preciso um treinamento 
diário, um pouco como aprender a tocar um instrumento musical.  2

➔ Uma prática simples, acessível a todos 
Temos agora um bom feedback com a experiência adquirida do ensino da 

nossa prática. Pudemos observar centenas de praticantes e podemos resumir em 
três linhas as condições de sucesso para a prática do método.


Todos aqueles que obtêm resultados:


	 • seguram de maneira adequada as baguetes (você nunca deve relaxar a 	 	
	 atenção a esse ponto);

	 • têm uma capacidade de esvaziar a mente quando estão fazendo a  	 	
	 harmonização (é necessário enfrentar seu medo de "não saber”);

	 • têm uma prática regular (de treinamento ou de intervenção) e variada 	 	
	 (estas são as experiências que enriquecem e trazem confiança).


2.  Harmonizações de casas - habitantes

O conceito de harmonização habitat-habitante é fundamental nesse método. 
Desde o início, descobrimos que os fenômenos vivenciados nas residências 
ecoam nos ocupantes do ambiente. Quando fizemos uma intervenção em nossa 
própria casa pela primeira vez, porque nela nos sentíamos mal, as baguetes 
apontaram duas coisas:


 Para a aprendizagem das baguetes, aconselhamos aos interessados se inscreverem a qualquer um dos 2

estágios, ou comprarem o kit de aprendizagem, incluindo as baguetes e um DVD de 2 horas traduzido em 
5 idiomas.
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	 • havia memórias dos antigos habitantes que deveriam ser limpas 	 	 	
	 (fenômeno externo yang);

	 • temos fraquezas em nós que correspondem exatamente a essas 	 	 	
	 memórias, e que poderíamos, portanto, reproduzir (fenômeno interno yin). 	 


	 Em outras palavras, "o que guia as baguetes" nos mostra a evidência de 	 	
que não poderíamos nos livrar de fenômenos invasores sem realizarmo-nos de:


	 • uma tomada de consciência de nossos próprios ecos interiores seguida de 
	 uma mudança (ato concreto) para corrigir nosso estado interno.


	 ➔ Exemplo:

	 Nossa primeira harmonização mostrou poluição na cozinha. Os ocupantes 
precedentes tiveram efetivamente problemas com esse local (eles acolhiam 
grupos e os alimentavam). Eles então tiveram dificuldades em realizar as refeições, 
a gerenciar financeiramente seus negócios e estavam cansados, daí a decisão de 
vender o imóvel. Anteriormente, eles tinham sido restringidos a confiar o posto da 
cozinha a uma pessoa competente.

	 Nós dois mesmos, havíamos saído de dois divórcios para nos instalarmos 
juntos. Em geral, a cozinha é na casa, o ambiente onde a família se reúne ao redor 
das refeições. A ligação feita com os alimentos vem da relação com a mãe, a terra 
nutritiva, e esta ligação é especialmente apresentada no início dos ritos cristãos. 
Cada um de nós acabava, individualmente, de sofrer um fracasso em nosso ideal 
familiar! As memórias de nosso nova residência nos diziam imediatamente que 
não deveríamos reconstruir outro ideal, mas sim administrar a situação 
"profissionalmente".

	 No momento da harmonização, tivemos uma diminuição da recepção, um 
cansaço inexplicável, tensões de casal: reproduzimos exatamente o esquema dos 
antigos proprietários… Através desta tomada de consciência e da limpeza de 
nossa residência, tudo mudou imediatamente!

	 


➔ Explicações

	 Podemos dizer que nada existe na vida sem uma parte visível e uma parte 
invisível (matéria / espírito). A energética chinesa fala de yin e de yang e faz a 
mesma constatação: não pode haver um fenômeno completo pleno (yang) sem 
uma contrapartida atrativa e vazia (yin).

	 Em linguagem médica, pode-se dizer que todo fenômeno invasivo 
(micróbio, bactéria, vírus) tem, em contrapartida, uma falha do sistema 
imunológico e do terreno. É um descuido, aquela pessoa que deixa entrar 
intrusos, um pouco como deixar as portas e janelas de uma casa abertas e depois 
se surpreender ao encontrar ratos e outros inquilinos indesejados.


	 Agora, o que é verdadeiro para uma parte também é verdadeiro para 
um conjunto maior ou menor, uma vez que são as mesmas leis que se 
aplicam a tudo. 
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Nossa descoberta de 2006 é agora explicável da seguinte forma: os 
fenômenos vivenciados em uma habitação são semelhantes aos experimentados 
em um corpo físico. A casa é na verdade a reprodução simbólica de um corpo 
maior, mais forte, que razoavelmente nos protege. A primeira coisa que o homem 
faz quando sai do ventre protetor é construir outro ventre!

	 Mas como o invisível imprime nossas intenções (conscientes ou 
inconscientes), ele irá materializar os mesmos efeitos em nosso corpo físico e em 
nosso lar. Como resultado, a casa se torna uma grade de leitura de nossos 
problemas não resolvidos, juntamente com nossos sintomas e doenças. 

	 ➔ Uma descoberta maior

	 Esta dimensão simbólica da casa já havia sido explorada, particularmente 
por parábolas da Índia ou da China (a casa é frequentemente comparada ao 
corpo, como o veículo, a carruagem, etc.). Na psicologia moderna, sabe-se que a 
casa indicará muitas coisas sobre a personalidade da pessoa que mora nela e 
também sobre sua relação com o ventre materno.

	 Mas a contrapartida dessa relação não foi verdadeiramente evocada até 
agora. Se o invisível se imprime no local e no corpo físico, criando aí sintomas 
perturbadores, é possível reverter o processo e curar um ser humano agindo em 
sua casa?


Nossa descoberta pode ser resumida neste experimento: há uma interação 
entre o habitat e seu ocupante, mas o oposto também é verdadeiro. Pode-se, 
portanto, agir em profundidade sobre um indivíduo ao harmonizar sua casa. 

	 ➔ O habitante, este desconhecido! 
Em seguida, o simbolismo se precisou: se o habitat representasse o corpo, o que 
o habitante representaria? Resposta: "Aquilo que habita o corpo". Na tradição, 
alma e espírito são referidos como "aquilo que habita e anima a matéria". Esse 
invisível é difícil de nomear e de envolver em uma explicação, mas é certo que 
"alguma coisa" orienta as baguetes e direciona as harmonizações para as causas 
dos fenômenos. 

	 Este invisível: 

	 • responde precisamente à demanda do habitante;

	 • indica-lhe por símbolos, os bloqueios do lugar, sendo que estes bloqueios 	
	 são os espelhos de seus próprios bloqueios internos;

	 • indica a ele como corrigir estes bloqueios internos e externos. A ação se 	
	 faz na mesma linguagem simbólica;

	 • revela-se em pontos específicos da casa, pontos que nomeamos “pontos 	
	 espirituais”.


	 Esse invisível é chamado de "espírito do lugar" ou "alma do lugar" em Feng-
Shui. Essa presença está em completa interação com os habitantes, estando 
disponível a qualquer demanda. Pode-se dizer que é a força energética escondida 
por trás da manifestação da vida. A única dificuldade é a linguagem que 
chamamos de simbólica. Deve-se passar por essa linguagem para:
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	 • receber mensagens que despertarão a consciência do morador;

	 • respondê-las;


• assim obter uma modificação de informações perturbadoras tanto no 
habitat (residência) como no habitante.


	 ➔ Nós somos este "todo"

	 Uma harmonização habitat-habitante em nosso ambiente permite agir sobre 
nossa consciência (a alma), o que provoca mudanças em nosso corpo (o habitat).

Agora, esse mecanismo passa por um diálogo com o invisível daquele ambiente, 
que parece estar à nossa disposição...


A lógica é que esse invisível nada mais é que um espelho de nosso próprio 
interior! 

	 Se o habitat é uma representação simbólica do nosso corpo, o invisível que 
se manifesta nele é uma representação simbólica do que habita o corpo (nossa 
consciência). Na trindade Corpo - Alma - Espírito, chegamos a esta conclusão: é 
a nossa alma que se manifesta assim, pois o resultado de uma harmonização se 
mede sempre por uma mudança em direção a uma maior consciência.

	 E essa mudança de consciência induz uma mudança de informação no 
invisível, o que resulta em uma mudança de resultados no visível, na matéria.

Pode-se portanto, resumir o esquema acima da seguinte forma: 


Tabela 1: Simbolismo do ser humano nas suas três dimensões.


Tradição ocidente / oriente Corpo humano Habitat

espírito - yang (positivo) informação (invisível)

alma - equilíbrio (neutro) consciência (a presença)

corpo - yin (negativo) manifestação (a matéria)

!
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Uma harmonização do habitat - habitante torna possível agir sobre estes três 
planos:

	 • pelo uso de linguagem simbólica (a linguagem da alma);

	 • acompanhado de explicações racionais (compreensão cerebral);

	 • e de atos concretos (a ação necessária na matéria).


	 Pode-se dizer que uma harmonização nos ajuda a tornarmo-nos mais 
conscientes do “que nós somos", isto é, Criadores.


➔ 3. Tratamentos das pessoas

	 O cuidado às pessoas apareceu pouco a pouco, certamente porque o 
invisível queria nos mostrar que a ação mais rápida e eficaz consistiria em atuar 
sobre os habitantes (moradores) e através dos habitantes, mudar o habitat.

	 No entanto, apesar do desenvolvimento dos cuidados às pessoas, a base 
do método hoje em dia ainda é usar o habitat como um espelho para agir sobre o 
corpo do habitante.


	 a) Fenômenos invasivos  

	 Fenômenos invasivos constituem o primeiro eixo da Medicina Simbólica. 
Nosso trabalho é conhecido - e reconhecido como sério - principalmente para o 
tratamento do que é comumente chamado de "entidades".

	 Esse termo refere-se a massas energéticas mais ou menos patogênicas que 
invadem os locais onde há vida ou onde possam se “encostar” às auras das 
pessoas. Assim que descobrimos essas formas de vida em nosso ambiente, 
aprendemos paralelamente como tratá-las, uma vez que o invisível nos 
direcionava para as soluções, já que havíamos compreendido como se dá a 
“parasitagem (ou encosto) pessoal do fenômeno” .
3

	 Além disso, a vida nos ensinou rapidamente, trazendo-nos em nossa 
própria casa fenômenos cada vez mais sérios e perturbadores. De fato, 
recebemos mais e mais pessoas em estágios de formação, as quais hospedamos 
e alimentamos. No entanto, esses treinamentos diziam respeito ao campo da 
energética, trabalhos sobre si mesmo e abordagens xamânicas.


Então aprendemos a limpar:

	 • poluições emocionais relacionadas, que ocorriam nos alunos durante os 		
	 estágios de trabalho sobre si mesmos;

	 • poluições mentais relacionadas às problemáticas dos estagiários que 	 	
	 imprimiam o nosso ambiente (muitas pessoas tiveram dificuldades 	 	 	
	 psicológicas);

	 • poluições paranormais (não normais) relacionados às práticas energéticas 	
	 (muitos terapeutas utilizavam “meios mágicos" para agir e isso criou muitos 	
	 distúrbios em nosso ambiente);


 parasitagem ou "encosto" das entidades: toda manifestação na sua parte externa (a entidade) e 3

sua parte interna (a falha (moral ou pessoal) no indivíduo).
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	 Em suma, progredimos rapidamente nessa área, em primeiro lugar para 
reencontrar nossa harmonia e, em seguida, para tratar esses fenômenos em 
nossas harmonizações externas. Aqui também percebemos que os fenômenos 
que se manifestavam no habitat estavam sempre ligados a falhas ou fraquezas 
dos habitantes.


	 ➔ Exemplo

	 Durante uma harmonização em uma fazenda, descobrimos poluições muito 
agressivas as quais invadiam todo o lugar, como se tudo estivesse chumbado, 
pesado, agressivo. Obviamente, no modo espelho, o exterior parecia ser a causa 
(os vizinhos, os visitantes, os familiares, etc.). A moradora do lugar, portanto, 
achava que os fenômenos vinham de pessoas que queriam lhe fazer mal. Todos 
nós reagimos desta forma, porque é este o primeiro reflexo quando estamos mal e 
não dispomos de explicação!

	 Mas as baguetes apontaram unicamente - como de costume - a causas 
internas (o invisível nunca pede para agir contra o exterior). Neste caso, havia dois 
irmãos muito idosos na casa, um deles o pai da moradora. O tio era mudo, duro, 
sujo e observador da harmonização. A origem interna vinha dali!

	 A harmonização mostrou que a moradora se esquecia dela mesma a serviço 
desses dois irmãos e que ela não se realizava. A poluição que emanava do tio só 
podia estar mesmo circunscrita ao seu quarto, nada mais. Nós limpamos o resto...

No momento da partida, como o tio estava lá, estendemos a mão a ele para dizer 
adeus. No entanto, nós não tivemos nenhuma outra troca, mas o sentimento de 
culpa nos impulsionava. Afinal, não existe um “lado bom" em cada um de nós? 

	 No carro, estávamos exaustos! Quando voltamos para casa, nos demos 
conta que o aperto de mão nos tinha transmitido entidades que nos invadiam 
tranquilamente. Nós mesmos havíamos aberto as portas através de nossa 
pseudogentileza…


	 ➔ Explicações

	 Nessa harmonização, nós realmente compreendemos que não havia 
pessoas boas ou más. Este binômio não existe na energética: as energias 
(entidades) têm funções e papéis a desempenhar no todo, e ou nós as deixamos 
entrar, ou somos indiferentes a elas. Fenômenos invisíveis se materializam como 
todo o resto da criação, por um fenômeno de atração.

	 Uma entidade tem razão de existir somente se tivermos uma falha 
correspondente. Caso contrário, ela segue seu caminho… É um casamento yin-
yang, uma união de vazio e plenitude.

	 Quando queremos remover uma entidade em uma residência ou em uma 
pessoa, é indispensável começar por trabalhar a falha, isto é, a fraqueza do 
habitante. É ele que é consciente e quem pode, portanto, mudar a manifestação, 
daí o interesse de questionar o habitante. A entidade parece mais um funcionário 
que faz o seu trabalho!

	 Discutir com a entidade, lutar contra ela, querer fazê-la desaparecer, 
tudo isso é inútil. Muitas vezes as pessoas testemunham que vão a 
terapeutas que "retiram as entidades". Essas pessoas passam melhor por 
alguns dias, então os fenômenos retornam.  
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À l u z d a s n o s s a s 
explicações, parece claro que é 
somente porque as causas 
internas yin não são abordadas 
durante o tratamento.


Por exemplo, remover 
uma entidade de uma pessoa 
q u e s e d ro g o u -  e s t e 
fenômeno sendo frequente de 
invasão -  é inútil se a pessoa 
continua a ter necessidade de 
se drogar… Isto é bom senso.  

		 	 ➔ Conclusão

		 O princípio da extração de 
uma entidade é um dos símbolos 
mais poderosos que o invisível 
nos ensinou desde o início. Esse 
simbolismo é encontrado em 
procedimentos médicos muito 
comuns, como a remoção 
durante operações cirúrgicas e 

em atos tradicionais, como o exorcismo praticado por rituais xamânicos ou 
religiosos.

	 A diferença fundamental na prática da Medicina Simbólica consiste em:


	 • procurar por muito tempo nas causas internas da pessoa;

	 • provocar engendramento de uma mudança na consciência da pessoa para 
	 que essas causas se modifiquem. 

	 

	 Geralmente, a extração propriamente dita da entidade acontece em último 
plano, como uma formalidade que vem fechar o ritual do tratamento.

	 

	 b) Poluições de linhagens familiares 

	 O invisível, depois do aprendizado do tratamento das causas individuais, 
mostrou-nos que havia causas coletivas para certos fenômenos. Essas causas 
vinham sempre do passado, e elas apontavam para os ancestrais. Entramos no 
campo descrito pela psicogenealogia e constelações familiares, duas 
ferramentas que não conhecíamos, mas das quais já havíamos ouvido falar. 
 

	 ➔ O passado está em nossas costas

	 As baguetes mostraram pela primeira vez estes fenômenos nas costas das 
pessoas, em conexão com os dois rins. Em outras palavras, na medicina chinesa 
os rins são os órgãos que recebem a "energia vital" transmitida pelos pais. 
Basicamente, esse é o nosso legado, quer seja bom ou ruim.


� 	 	 BTI Quantum   13



Rose e Gilles GANDY A Medicina Simbólica

	 Pudemos constatar que algumas informações se manifestavam hoje, mas 
tinham sua origem no passado mais ou menos distante. Por exemplo, uma mulher 
tinha medo de ter um filho porque achava que ia morrer no parto. No entanto, esta 
mensagem foi transmitida por um dos seus antepassados que morreu  durante o 
parto. Uma vez a harmonização feita, ela teve dois filhos sem problemas e ela é a 
mais feliz das mulheres! 
	 Esses fenômenos já haviam sido descritos, assim como os famosos 
segredos de família, mas sem que fosse possível propor outras soluções além da 
verbalização ou encenação das constelações. As baguetes nos mostraram um 
método eficaz e muito simples de atendimento: era suficiente voltar no tempo!

	 

	 ➔ Nós podemos agir no passado pelo símbolo

	 Essa afirmação não pode ser entendida pelo nosso cérebro racional. No 
entanto, somos todos capazes de voltar no tempo por um simples pensamento, e 
isso não nos surpreende! Por exemplo, se pensarmos em uma cena desagradável 
que experimentamos, instantaneamente teremos sintomas perturbadores que 
aparecerão em nosso corpo (respiração alterada, emoções, calafrios, etc). Isso 
porque nosso cérebro não diferencia a realidade da virtualidade. 

No entanto, temos dificuldade em conceber que podemos agir em um 
evento do passado. Na verdade, não há a variável "tempo" para o invisível! Esta 
afirmação é fácil de verificar se observarmos a nossa "presença" interior: esta 
última está sempre lá, mas nunca com o mesmo estado de espírito. No entanto, 
esse mesmo estado de espírito pode mudar instantaneamente através de uma 
ação consciente de nossa parte.

	 Pois bem, no que diz respeito à poluição que nos afeta, sejam quais forem 
suas fontes, é possível modificar imediatamente as consequências, desde que a 
linguagem simbólica seja respeitada, como foi referido acima.

	 Assim, para curar uma informação no passado, o invisível nos mostrou que 
tínhamos que agir por dois meios simultâneos:


	 • o praticante segue as baguetes que o levarão à fonte do evento, 	 	 	
	 localizado, simbolicamente, mais ou menos longe das costas da pessoa. 	 	
	 Lá ele pode efetuar a limpeza e apagar a emissão energética do passado;

	 • a pessoa que está sendo tratada repete em voz alta uma versão positiva 	
	 contrária à crença limitadora instalada. A pessoa pode reinformar sua árvore 
	 genealógica neste momento presente.


	 ➔ O coletivo está na rua

	 Na sequência, o invisível nos mostra que fenômenos cuja origem vem de 
muito longe, portanto longe de nossa consciência, tiveram sua origem muito 
tempo atrás, há mais de dezenas de gerações. 

	 Pudemos então descobrir poluições muito perturbadoras que vieram:


	 • da Inquisição (Idade Média). Esta poluição assemelha-se a um "passo 	 	
	 normal", isto é, do mental que quer impor uma outra realidade que aquela 	
	 manifestada pela vida;

	 • rituais de magia negra. Essa poluição vem dos ritos desde quando as 	 	
	 pessoas ensaiavam obter algo do invisível por um "poder". Esses rituais 	 	
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	 foram comumente praticados por todas as tradições do mundo. Ainda hoje, 	
	 muitas pessoas tentam este gênero de ações para obter riqueza, poder, 	 	
	 inteligência e etc. No entanto, isso induz a poluições individuais (efeitos de 

ação - reação, choque do retorno) e coletivas (linhagens).


	 Essas poluições são detectadas na rua, fora da casa da pessoa, porque 
implicam um coletivo e não apenas um indivíduo. Portanto, o protocolo de 
atendimento se faz também fora dos limites da propriedade, mesmo assim 
envolve o habitat em um segundo tempo. 

	 

	 ➔ Exemplo

	 Durante um atendimento, as baguetes mostram uma poluição de linhagem 
muito severa que afeta a pessoa. Sua vida é um desastre, ela tem enormes 
problemas de saúde que ninguém sabe como tratar.

	 Realizamos o tratamento: a pessoa retoma em uma hora toda a sua energia 
e ela sai saltitante e feliz. O efeito é espetacular. Mas ela nos telefona dois dias 
depois: os fenômenos estão retornando. Foi assim que descobrimos que 
tínhamos que, não somente tratar a poluição nas costas da pessoa fora de sua 
casa, mas também os ecos que haviam sido impressos em sua casa. É somente 
quando esses dois aspectos são percebidos que os fenômenos cessam.


➔ Explicações 
É importante entender bem o simbólico de um tratamento coletivo: o coletivo nos 
imprime, mas também temos uma parcela de responsabilidade nessa 
manifestação. Não podemos nos separar desse elo, tanto quanto não podemos 
"cortar com os nossos pais". A árvore representa muito bem esse simbolismo: o 
tronco alimenta cada ramo e cada botão, mas cada folha reenvia à seiva a 
informações do exterior (sol) em direção à terra. Este ciclo é usado 
frequentemente na forma de uma parábola nos ensinamentos tradicionais, e não é 
coincidência que representemos nossas linhagens na forma de uma "árvore 
genealógica".

	 A poluição que é transmitida pelas linhagens, portanto, diz respeito a um 
coletivo, mas também e especialmente à pessoa que consulta!

Portanto, o cuidado é feito fora dos limites da propriedade (para curar o coletivo) e 
no habitat da pessoa (para tratar a sua parte pessoal).

	 Além das poluições mencionadas acima, existem muitos outros fenômenos 
que são transmitidos pela herança genética: esquemas coletivos (crenças 
errôneas, por exemplo), karmas coletivos que se ligam a egrégoras (uma 
população se agrupa para pagar as consequências dos erros de seus ancestrais), 
karmas de grupos (algumas almas são encontradas na mesma família para 
resolver um velha diferença), etc.

Em todos os casos, o protocolo de atendimento continua o mesmo:

	 • começamos fazendo um inventário dos fenômenos;

	 • é necessário que a pessoa compreenda o papel que ela desempenha 	 	
	 nesse coletivo;

	 • a pessoa concorda em corrigir os fenômenos com outro verbo e com outra 
	 consciência;
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	 • vamos atrás de suas costas, na linha dos rins, para limpar as poluições;

• deve-se tratar também os ecos na residência.


	 ➔ Conclusão

	 O tratamento das linhagens atinge a quase todos. De fato, é provável que, 
se voltarmos algumas dezenas de gerações, teremos um ancestral que tenha 
cometido esse tipo de experiência "negativa" e que esta tenha sido impressa na 
linhagem.

	 Nossas muitas experiências nos ensinaram a reconhecer:


	 • poluições vindas da Inquisição (esta corta a expressão normal da 		 	
	 polaridade);

	 • poluições vindas de certos rituais religiosos (irmãs de caridade que tiveram 
	 filhos 	uma vez que fizeram votos de castidade, por exemplo);

	 • poluições vindas da nobreza que queria assegurar a guarda de poder (um 	
	 regente sobre seu filho, por exemplo);

	 • poluições proveniente dos rituais xamânicos da Europa Oriental (estas 	 	
	 limitam e confinam as pessoas em todos os níveis);

	 • poluições vindas da Ásia (estas cortam as informações cósmicas e 	 	
	 impedem assim que as pessoas se rebelem, mas isso lhes deixa a potência 	
	 para que sejam ativas no campo, na guerra - ou atualmente nas fábricas!);

	 • poluições provenientes de certas seitas (há um confinamento do qual não 	
	 se pode sair);

	 • poluições vindas da África negra (onde rituais de magia foram levados 	 	
	 longe 	demais, e as pessoas pagam o preço ainda hoje).


	 Além disso, simbolicamente, estamos todos conectados à mesma fonte, e 
todos nós viemos da evolução que se produziu até o presente. Potencialmente, 
somos, portanto, portadores de toda a memória da evolução - com seus erros - 
desde o Big Bang. Podemos afirmar que, graças a este tratamento de linhagem, 
podemos finalmente limpar os aspectos do nosso passado coletivo que nos 
seguiram e que nos entulham ainda hoje…

	 

	 c) Informações do karma 

	 Finalmente, o invisível nos mostrou que todas as nossas problemáticas 
constituíam expressões do que chamamos de "karma".


	 ➔ O karma: 3 definições

	 A noção de karma vem da Índia e explica que cada um é responsável por 
suas ações, incluindo as de todas as encarnações. Nossas condições de vida 
atuais são resultantes de boas ou más ações em vidas passadas. Se 
considerarmos que o ser humano tem apenas uma vida, falaremos de destino. 
Mas isso não muda em nada os fenômenos que se manifestam de qualquer 
maneira nesta vida!

	 Do ponto de vista energético ou biológico, podemos dizer que todo ser 
humano vem com informações genéticas que irão moldá-lo. Mas também 
sabemos que informações psicoemocionais também vêm ao nosso nascimento. 
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Diz-se então que tal bebê é "todo o retrato do avô". Da mesma forma, o que dizer 
quando uma criança nasce com uma deficiência?

	 Podemos conceber essas informações cármicas de acordo com três níveis 
de consciência:

	 ➔ o karma é uma punição. Essa é a crença mais difundida, que explica 
que "pagamos" pelos erros que nossas almas cometeram em vidas passadas. 
Essa visão é culpabilizante (que induz o sistema de castas na Índia), e ela não faz 
avançar a consciência de um indivíduo (é uma visão infantil, do tipo recompensa / 
punição).

	 ➔ o karma nos empurra ao aperfeiçoamento. É uma crença mais 
madura, o que explica que, se tivermos um carma negativo, será suficiente 
realizarmos boas ações para corrigí-lo. Esta visão traz mais consciência porque 
obriga a refletir sobre a origem das manifestações a fim de modificar a fonte. 
Porém ela induz um esquema bem / mal que não é fácil de gerir, porque toda a 
sociedade no seu conjunto, preconiza "fazer o bem", o que não impede a nossa 
alma de encarnar com este famoso karma!

	 ➔ o karma é um simples funcionamento de polaridade. Essa é a visão 
mais realista e mais adulta. Ela parte da constatação que o homem possui o livre 
arbítrio. Ele tem, portanto, a escolha entre dizer "sim" ou dizer "não". Obviamente, 
todos deverão ter notado que a primeira palavra que uma criança aprende é 
"não"! Dizer não aos pais, à sociedade, às leis que governam a vida, tudo isso 
engloba uma atitude praticada em toda parte. Assim, como fazer o ser humano 
dizer “sim”? Bem, para o ser humano dizer um sim consciente, ele deve 
experimentar o oposto. Assim, as “dívidas cármicas" podem ser consideradas 
como meras informações necessárias para a alma, para que o indivíduo, estando 
forçado a reagir a essas restrições, possa um dia expressar uma real opção de 
vida em consciência. Esse ato de resiliência produzirá uma evolução da 
consciência, o que é o objetivo de cada alma.

	 ➔ Vidas passadas "não existem”. Um fato que há muito tempo nos 
surpreendeu: quando questionamos o invisível sobre a possibilidade de uma 
pessoa já ter experimentado tal evento em uma vida passada, as baguetes 
permaneceram congeladas, nem dizendo que sim, nem que não. No começo, 
pensamos que era porque não teríamos acesso a esse tipo de informação. Então, 
um dia, percebemos que o invisível não poderia responder a essa pergunta porque 
ele não a compreendeu! Muito simplesmente para o invisível, o tempo não existe. 
A questão é, portanto, incompreensível ...
4

	 Além disso, esse tipo de crença é muitas vezes muito limitante para as 
pessoas (veja as visões culpabilizantes do karma). No entanto, descobrimos que 
tanto em residências como entre seus habitantes, informações perturbadoras 
vinham de antes desta vida!

	 ➔ Doenças cármicas


 Questionar o invisível: é importante entender que o invisível utiliza a linguagem simbólica, não podendo 4

conceituar as noções “intelectuais”. Dessa forma, descobrimos que quanto menos questionamos o 
invisível e quanto mais o ouvimos, melhor funciona o nosso método!
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	 Estas informações foram detectadas tanto fora da casa como para as 
linhagens. Exceto que em vez de afetar um órgão como os rins, elas afetavam o 
conjunto das bolhas energéticas (as auras).

	 Nomeamos esse tipo de problemática como "possessões", porque os 
fenômenos mostravam que a pessoa não possuía a si mesma e que era 
constantemente invadida:

	 • no nível físico, pela dor se movendo em seu corpo;

	 • no nível emocional, através de emoções pessoais ou vindas do exterior (de 
	 ambientes por exemplo);

	 • no nível mental, por pensamentos recorrentes que se movem em círculos, 	
	 vozes que falam em sua cabeça, etc.


	 A pessoa se comportava como uma marionete, incapaz de lidar com essas 
três áreas (há casos leves, com apenas uma área afetada e casos graves, com as 
três afetadas). Como a palavra "possessão" é assustadora, chamamos essa 
patologia de "peneira". De fato, é como se os corpos de energia fossem porosos, 
com buracos por toda parte, como um coador ou peneira. Diz-se também que a 
pessoa está como uma "esponja". Nossos experimentos mostraram:


	 • que essa situação piorava com a idade, exceto pelo trabalho real sobre si 	
	 mesmo;

	 • que as medicinas de todos os tipos (clássica, energética, xamânica, 	 	
	 exorcismo, etc.) só funcionavam temporariamente, todos os sintomas 	 	
	 voltavam depois de alguns dias; A solução estava além…


	 ➔ Nós devemos curar a alma

	 As baguetes indicaram um protocolo que foi aprimorado ao longo do 
tempo. Esse protocolo se desenvolve em várias etapas:


	 • fora da propriedade é necessário começar limpando todas as auras e 	 	
	 reconectando a pessoa ao nível cósmico e telúrico, bem como sobre o eixo 	
	 do passado (o link com seus pais);

	 • é então, na sequência, necessário limpar os laços do karma que se 	 	
	 instalam no momento de sua encarnação. Isso se passa na frente da porta 	
	 da casa, pouco antes de "entrar na matéria”;

	 • a pessoa constatará que não se encaixa corretamente na encarnação (as 	
	 almas geralmente não querem vir aqui). Ela mesma pode então corrigir esta 	
	 informação cármica fazendo uma outra escolha na soleira da porta.

	 • em casa, será necessário limpar as zonas espirituais afetadas pelo karma 	  
	 (simbolizadas pelos três níveis corpo-alma-espírito). Essa informação, 	 	
	 estando já incorporada na pequena infância, permite compreender o 	 	
	 significado do karma para a pessoa, isto é, o que sua alma veio superar 	 	
	 nesta vida;

	 • em seguida, há uma fase de reconstrução em que a pessoa recuperará 	 	
	 gradualmente a posse dos seus três níveis.


	 Notamos que nesse tipo de atendimento, se trata apenas de consciência, o 
que nos faz dizer que tratamos e curamos a alma, não somente o corpo / mente.
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	 ➔ Exemplo

	 Margaret é uma mulher de 55 anos, forte e determinada. Seu corpo 
manifesta dores físicas que forçam-na a interromper seu trabalho. Pouco a pouco, 
sua vida é limitada em todas as áreas.

	 As baguetes indicam a informação da peneira que assina um problema 
cármico. O tratamento se desenvolve normalmente (alguns tratamentos são mais 
difíceis porque certas invasões são muito resistentes). Quando chegamos à casa, 
a alma se apresenta do lado direito, como se Margaret quisesse "entrar à força". 	
	 Ela reconhece que sempre funcionou desta maneira! Toda a sua vida, quis 
ser forte como um menino. Ela se construiu em negação de sua polaridade 
feminina e forçou seu corpo a trabalhar duro, para enfrentar todas as situações em 
vigor. Ela trabalhou como motorista de caminhão, mas agora ela não aguentava 
mais! Ela nos implora: "Quero voltar a ser normal". Essa frase resume todo o seu 
karma. A alma veio para expressar o feminino, já que ela está em um corpo de 
mulher. Ou ela diz que não, e tenta desesperadamente testar outra realidade para 
o mundo ao seu redor. Quanto mais ela diz não, mais o karma se encarna com 
violência (é a sua própria violência que se volta contra Margaret). Quando ela não 
pode mais, a tomada de consciência de seu erro pode reverter esse processo…


	 ➔ Explicações 
A vida assume todo o seu significado espiritual quando observada desta 

maneira. Percebemos que tudo é calculado de modo que a consciência desperte 
e evolua. No caso de Margaret, como no caso da maioria entre nós, nossa mente 
começa dizendo não. Então ela finalmente diz sim para parar a dor.

	 Mas o caminho percorrido para alcançar esse sim consciente é 
precisamente o que produz o despertar da consciência. Se Margaret tivesse dito 
sim ao seu feminino imediatamente, ela não teria apreciado a descoberta do bem-
estar que ela experimentou aos 55 anos de idade. Muito simplesmente, situações 
normais não despertam a consciência: o ser humano faz o ciclo repetitivo "metrô-
trabalhar-dormir" , uma expressão que significa que a pessoa passa pela vida ao 5

invés de vivê-la plenamente. 

	 Pode-se imaginar que a alma de Margaret queria experimentar plenamente 
as qualidades do feminino. Ela então escolhe entrar em uma encarnação do corpo 
de mulher, mas dizendo não à expressão deste feminino. A situação vai obrigá-la a 
dizer sim para escapar do sofrimento que ela mesma cria a si própria. E assim, ela 
vai realmente apreciar sua escolha! 


	 ➔ Conclusão 

Pode-se dizer que os tratamentos cármicos são os cuidados da alma que 
intervém sobre um plano espiritual e faz evoluir a consciência. Assim, 
descobrimos várias patologias kármicas e vários protocolos para tratá-las, sempre 
em conexão com as habitações.


 N.T.: expressão francesa “métro-boulot-dodo” que descreve a vida mecânica, de acordar, apanhar o metrô, 5
trabalhar, e voltar de metrô e dormir até o dia seguinte para repetir o ciclo novamente.
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	 Até onde sabemos, não há cuidados equivalentes em outras abordagens 
terapêuticas, pois a maioria dessas abordagens não tem uma visão espiritual da 
vida. Se considerarmos que a doença é um erro, é impossível perceber os 
benefícios.

	 Para nós, a doença é apenas uma manifestação de um descontentamento 
da alma que provém da falta de realização da pessoa em sua vida. A maioria dos 
fenômenos cessam assim que a pessoa se realinha em seu caminho de realização 
pessoal. Tudo o que resta são os pequenos aguilhões que permitem que o 
indivíduo não adormeça no caminho...


	 d) Problemas psíquicos


	 O processo de iniciação espiritual e evolutivo da consciência não para por 
aí! Continua a ser um campo a ser considerado que está se tornando a urgência 
coletiva do planeta: o domínio dos distúrbios psíquicos.


	 ➔ O mental perturba tudo

	 Chegamos coletivamente a um ponto de ruptura, uma vez que o mental nos 
leva cada vez mais longe à loucura e negação das leis do planeta. Tornou-se 
"normal" empurrar os limites cada vez mais e mais, até mesmo ameaçando a 
sobrevivência das espécies (abelhas, por exemplo) e, consequentemente, a 
sobrevivência dos seres humanos.

	 O mental é um mentiroso (é a mesma raiz latina que dá origem a essas duas 
palavras). Representa o que é chamado de ego nas tradições correntes. Sua 
necessidade existencial é insaciável! Ele sempre quer mais porque é animado pelo 
medo da morte. Mas, está claro que esta energia, que vem se desenvolvendo há 
várias centenas de anos, agora tomou o controle da sociedade e dos indivíduos.


	 ➔ As consequências serão pesadas

Todos podem perceber as consequências em termos de disfunções. Mas 
queremos chamar a atenção para um outro fenômeno: as doenças que estão se 
desenvolvendo atualmente, afetam todo o cérebro. Exemplos incluem Alzheimer, 
Parkinson, as escleroses, as doenças autoimunes e órfãs (raras), burnouts, 
depressão, doenças mentais em geral, etc.

É um sinal que não engana: se a humanidade está de fato vivendo um período de 
enorme evolução da consciência (simplesmente compare as duas últimas 
gerações com as precedentes), essa evolução tem uma contrapartida negativa.

	 Cada vez mais e mais, a população é afetada por essas novas doenças. Por 
exemplo, na França, o montante gasto pela segurança social em doenças mentais 
já é muito maior do que o dedicado ao tratamento do câncer. Isso está dizendo...

	 No entanto, as medicinas atuais estão desprovidas de soluções face a 
essas doenças! Não há tratamentos de cura. No máximo, podemos encontrar 
tratamentos paliativos que permitem ao indivíduo sobreviver ou ser capaz de 
permanecer inserido na sociedade. Resta descobrir então como tratar essas 
novas doenças.


	 ➔ A Medicina Simbólica pode trazer uma resposta? 
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Nossa abordagem é promissora também nessa área. Tivemos melhorias 
rápidas e espetaculares em casos de burn out ou depressão prolongada (vários 
anos sem melhora) ou nos casos de esquizofrenia, por exemplo (anos de 
tratamentos neurolépticos).

	 Estes não são protocolos realmente novos. Mas percebemos claramente 
que o trabalho que somos obrigados a fazer em nós mesmos induz uma ação 
mais efetiva sobre as pessoas com quem estamos lidando, tratando. Em outras 
palavras, nossos protocolos funcionam melhor porque nós mesmos somos 
diferentes.


	 ➔ Faça o caminho você mesmo

	 Em nossa opinião, só será possível tratar essas novas doenças se o próprio 
terapeuta tiver efetuado um certo caminho ele mesmo. Além disso, esse caminho 
é marcado pela rota que a vida nos faz seguir. Tornar-se um criador consciente é 
um vasto programa!

	 Parece-nos normal que neste momento nos tornemos novamente 
proprietários de nossos espíritos, porque este último é cada vez mais invadido por 
todo tipo de coisas inúteis, perturbadoras e que nos desviam de nossa realização 
da alma. Citemos por exemplo:


	 • as drogas em todas as suas formas (os medicamentos também fazem 	 	
	 parte 	delas);

	 • dependências sob todas as formas (vícios alimentares, mas também 	 	
	 psicológicos, como o consumo excessivo de tela e da Internet);

	 • os efeitos tóxicos do que nossos sentidos percebem, como imagens 	 	
	 violentas ou perversas entram em nosso cérebro e imprimem-no, incluindo  	
	 também os sons discordantes, etc;

	 • os medos que a sociedade de consumo cultiva para vender seus 	 	 	
	 produtos.


	 ➔ Conclusão

	 De fato, se olharmos tudo isso um pouco mais de cima, devemos notar que 
este mundo está em uma virada crucial. As forças em jogo nunca foram tão 
poderosas, no sentido de destruição, como no da evolução.

	 O mundo poderia ser aniquilado por uma guerra total? Nós fomos capazes 
de evitá-la até agora.

	 A terra poderia estar totalmente exaurida e desmoronar sob a poluição por 
milhares de anos? Ainda há tempo para reverter esse processo. As doenças 
progridem, matam cada vez mais ou tornam as pessoas enfraquecidas, 
dependentes e impotentes? Este é o campo o qual a Medicina Simbólica está 
abrindo há alguns anos. Acreditamos que muitas ferramentas estão ainda por 
serem descobertas e serem desenvolvidas a fim de que o ser humano encontre 
(ou reencontre) seu poder criativo positivo.


É este o campo de exploração que nós o(a) convidamos a percorrer! 
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4.  O curso de formação

	 O curriculum atual se desenvolve ao longo de vários anos, na forma de 
módulos de três dias que devem ser integrados pela prática entre cada um dos 
módulos. Todo este curso é detalhado no site www.medecinasimbolica.com


Alguns pontos merecem destaque.


	 • Nenhuma capacidade especial ou sensibilidade é necessária para praticar 	
	  este método. Todos podem conseguir isso com a prática.


	 • Nenhum conhecimento especial é necessário. As contribuições teóricas 		
	 são feitas em cada módulo, e nossos livros são em grande parte suficientes 	
	 para 	 fornecer as informações necessárias.


	 • Todos podem se inscrever. As motivações habituais são: realizar um 	 	
	 trabalho sobre si mesmo: as pessoas que seguem este curso são 	 	 	
	 rapidamente transformadas, porque este ensino implica a todos os 		 	
	 participantes, uma harmonização;  

 


• Torne-se um praticante do método, como profissional ou amador. É possível 
se instalar para praticar profissionalmente essa técnica, rapidamente. Em 
geral, recomendamos que as pessoas que desejam praticá-la 
profissionalmente, iniciem esse processo durante o primeiro ano de 
treinamento. Esperar o final do curso é prejudicial porque é experimentando 
que mais se aprende. 


	 • A aprendizagem é infinita. Não podemos considerar que essa formação 		
	 termine um dia. Assim, para facilitar esse processo, existe uma rede de 	 	
	 profissionais em toda a parte em forma administrativa (um sindicato) e sob a 
	 forma de partilha (práticas coletivas, intercâmbios, exposições, 	 	 	
	 conferências, workshops, etc). Essa rede garante que todos sejam 	 	 	
	 informados das contribuições regulares ao método, sejam eles provenientes 
	 de nós mesmos ou de outros profissionais. Nós achamos que é necessário 	
	 funcionar como uma rede para sair dos impasses atuais, e que o “cada um 	
	 por si” está absolutamente condenado ao fracasso.

	 • O treinamento acontece um pouco em cada lugar porque preferimos reunir 
	 dois formadores de uma mesma localização geográfica, em vez de fazer as  	
	 pessoas se deslocarem a grandes distâncias.


	 • O currículo é, portanto, bastante flexível em sua organização, tanto em 	 	
	 relação aos lugares dos estágios quanto em relação ao desenvolvimento 	 	
	 dos módulos.


5. As potencialidades do método

	 A medicina simbólica apesar de muito jovem, seu potencial é enorme. De 
fato, pudemos explorar muitas técnicas de atendimento ao habitat (residência) e 
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às pessoas. Mas nós vivenciamos outras experiências muito promissoras que 
apenas aguardam para serem desenvolvidas.

	 

	 ➔ Harmonizações corporativas

	 Uma empresa é uma entidade energética. Tem um nome, um território, uma 
razão de ser, etc. Como resultado, pode ser harmonizada na presença de um 
usuário em seu lugar de existência. Realizamos harmonizações em pequenas 
estruturas como a de artesãos, lojas, restaurantes. Nós harmonizamos estruturas 
mais administrativas, como uma empresa de formação, uma associação, uma 
comunidade. Também tivemos casos de estruturas maiores (fábrica, por exemplo).

	 A cada vez, o processo é o mesmo de uma harmonização clássica: começa 
com um pedido ou demanda e o espírito do lugar responde por símbolos.

	 Os pedidos são muito variados. Citemos:


	 • declínio no volume de negócios;

	 • diminuição da frequência de clientes;

	 • tensões na estrutura;

	 • avarias elétricas, eletrônicas, quebra e perda de equipamentos, etc;

	 • troca - troca de pessoal;

	 • o desconforto sentido no local;

	 • número de licenças para tratamento de saúde anormal;

	 • a venda de um negócio bloqueado, etc.


	 Também pode-se realizar uma harmonização em uma subestrutura, como 
uma sala de aula de um professor, um escritório em uma empresa etc. É suficiente 
que a pessoa que fez a demanda esteja presente e que seja legítimo o seu pedido.


	 ➔ Harmonização no mercado imobiliário 
Esta é uma área muito específica, mas que merece ser destacada. Muitos 

bens não vendem corretamente ou permanecem sem comprador. Uma 
harmonização na presença do vendedor geralmente desbloqueia a situação nos 
dias seguintes!

	 

	 Existe um enorme potencial de aplicações nessa área…


	 

	 ➔ Harmonizações na agricultura

	 Intervir em uma fazenda seja de criação de animais, de plantação de 
hortaliças, um domínio vinícola ou de árvores frutíferas também é apaixonante. 

Descobre-se notadamente, do que foi descrito acima, todas as interações 
existentes entre o proprietário e seus animais, os espíritos da natureza, os 
espíritos das plantas e assim por diante.

	 Mais uma vez, aqui os resultados podem ser espetaculares! No entanto, 
quando observamos a situação da agricultura atual industrializada, duvidamos 
que a Medicina Simbólica possa se desenvolver fortemente neste campo.
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	 ➔ Harmonizações de animais

	 Nesse caso, age-se no binômio proprietário / animal. Os praticantes do 
nosso método obtêm ótimos resultados em cavalos, o que surpreende os 
veterinários. Da mesma forma, podemos tratar animais de estimação, como gatos 
e cachorros, em relação ao seu dono. Mais uma vez, os resultados são 
impressionantes (salvamos um dos nossos gatos quando estava morrendo).

	 Na França e em muitos países desenvolvidos, as pessoas costumam ter um 
animal de estimação que preenche um vazio. Seria interessante propor a essa 
categoria da população uma nova solução terapêutica que trate o animal "em 
consciência" do que o liga ao seu mestre (muitas vezes, os animais manifestam os 
distúrbios não tratados de seu mestre, o que explica o sucesso do nosso método).


	 ➔ Harmonizações de espaços naturais 
As baguetes são uma ótima maneira de se conectar com os espíritos da 

natureza ou de jardim. Falamos muito sobre essa experiência em nossos livros, 
porque essa foi a primeira coisa que o nosso lugar nos solicitou logo de nossa 
chegada. Ele nos guiou para criar um jardim, um ponto de água, bem como 
plantar árvores frutíferas, etc. O resultado surpreende sempre os visitantes porque 
emerge deste conjunto uma energia tranquila e poderosa, ao passo que, quando 
chegamos, o lugar era apenas um pasto para vacas.

	 O método pode facilmente encontrar o seu lugar entre paisagistas, 
jardineiros amadores ou profissionais, interventores do meio ambiente, etc.


CONCLUSÃO


	 A medicina simbólica traz uma nova luz sobre a terapia e sobre o lugar do 
ser humano na criação.

	 ➢ Aponta que todos somos o criador inconsciente do que nos afeta, 	 	
	 enquanto o 	pensamento dominante sempre nos leva a agir como uma 	 `	
	 criatura vítima indefesa.

	 ➢ Ela mostra que é provavelmente a nossa parte espiritual, a nossa alma, 	
	 que está na origem de todos os nossos males e bloqueios.

	 ➢ Ela indica claramente que a solução consiste em recuperar nosso poder 	
	 criativo em todos os níveis:

	 	 ◦ em nossos pensamentos: nossas intenções não são sempre claras, 	
	 	 muitas vezes são controladas remotamente por outra coisa;

	 	 ◦ em nossa palavra: não confiamos em nosso poder;

	 	 ◦ em nossas ações: não devemos permanecer passivos em relação 	
	 	 ao nosso ambiente, porque, caso contrário, somos dominados por 		
	 	 ele.


	 A Medicina Simbólica também possui uma vantagem inegável que a 
distingue: esse método é acessível a todos e torna as pessoas cada vez mais 
autônomas e responsáveis. Além disso, o material é simples e o tratamento não 
envolve nenhuma substância a ser consumida...
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	 Finalmente, o propósito da aventura humana não é o resumido acima? 

ANEXOS 

Definições de algumas palavras do texto: das palavras que empregamos: 


➢ MEDICINA: essa palavra vem do latim e refere-se à "arte da cura". Mas, por 
extensão, é frequentemente associada à medicação, que representa o 
tratamento para se obter a cura, e ao médico, a pessoa que fornece o 
tratamento. Por exemplo, encontramos a associação homem-medicina entre os 
ameríndios para designar esse conjunto. A medicina, portanto, designa tanto a 
pessoa que a pratica, como os meios de tratamento para ir em direção a uma 
cura.


➢ CURA: a cura também pode ser entendida em várias dimensões:

	 • o desaparecimento de sintomas físicos. Esse é o primeiro nível permitindo 	
	 se constatar que há um efeito positivo após um tratamento. As medicinas 		
	 que buscam eliminar os sintomas usam meios para combater a doença 	 	
	 (medicamentos naturais ou químicos, métodos manuais, métodos 	 	 	
	 energéticos, etc). Pode-se dizer que estas medicinas se ocupam 	 	 	
	 essencialmente do corpo.

	 • A modificação de funcionamento interno. Esse é um segundo nível que 	 	
	 visa preencher as fraquezas do indivíduo. Essas medicinas então procuram 	
	 restaurar o terreno imune ou psicoemocional. Elas podem novamente utilizar 
	 tratamentos, mas também podem procurar no aspecto das disfunções 	 	
	 psicológicas (o terreno pode ser enfraquecido por um padrão, uma crença, 	
	 um estresse, etc). Estas medicinas se interessam ao binômio corpo-mente.

	 • Uma mudança de consciência. Esse é um terceiro nível que envolve a 	 	
	 intimidade do indivíduo. Tomar consciência permite que você realmente 	 	
	 mude. Procuramos tornar o paciente mais maduro e mais autônomo. Essas 	
	 medicinas incluem em seus protocolos conselhos de vida e ajudam a 	 	
	 aprender com as experiências vividas. Elas podem abranger objetivos 	 	
	 espirituais de "despertar da consciência". Essas medicinas percebem o ser 	
	 humano em uma globalidade corpo-alma-espírito.

SIMBÓLICA: a palavra vem do grego e significa "juntar". É o todo que liga duas 
representações do mesmo significado. O símbolo permite descrever duas coisas 
que podem ser associadas, ou permite falar em dois níveis, à imagem de 
parábolas utilizadas por Cristo para os seus ensinamentos. O símbolo é 
frequentemente utilizado para evocar a essência espiritual (do espírito) de uma 
manifestação.


	 A Medicina Simbólica pode assim ser definida como:


"Práticas de cuidado que visam restaurar um funcionamento harmonioso  
no ser humano por uma ação que leva em conta  

a essência oculta das manifestações. " 

� 	 	 BTI Quantum   25



Rose e Gilles GANDY A Medicina Simbólica

	 ➢ Para obter uma sessão ou harmonização:

	 Um sindicato de praticantes lista pessoas que seguiram a formação (e 
treinamento) e que oferecem o tratamento e harmonização. 


Acesse o site:  
	 


www.medicinasimbolica.com


	 Há também estadias para tratamentos para a alma, organizados por uma 
associação, durante as quais a medicina simbólica e outros métodos 
complementares são oferecidos. Essas estadias são muito eficazes e dão 
resultados impressionantes em muitas patologias, depressões, etc.


Veja o site:  

www.medicinasimbolica.com
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