BIORRESSONÂNCIA EM PETS: SAIBA COMO VOCÊ PODE
INFLUENCIAR A VIDA E SAÚDE DO SEU MELHOR AMIGO
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Informação Importante
O Método QuantumBIO visa o equilíbrio
biofísico e do padrão frequencial e informacional do
indivíduo e, também, dos animais baseado em
terapia OrtoBiomolecular, técnica terapêutica criada
pelo Prof. Kunio Inamoto que estuda a saúde do ser
humano e dos pets do ponto de vista dos elementos
biofísicos e das energias sutis que o constituem.
Aplica-se a Biorressonância, método indolor de
identificação de desequilíbrios biofísicos e das
energias sutis emanadas pelo organismo, sem
efeitos colaterais.
As
terapias
e
produtos
indicados
enquadram-se como tratamentos de saúde
complementar e cuidados paliativos. Salienta-se
que, apesar dos inúmeros casos de sucesso
relatados, a terapia baseada em Biorressonância
ainda não é reconhecida cientificamente, isso
também se aplica aos produtos ditos frequenciais.
As informações sobre doenças possuem
conteúdo meramente informativo e não tem a
intenção de substituir a avaliação e tratamento de
um médico veterinário ou profissional de saúde. As
informações nutricionais também são meramente
informativas e não constituem ou substituem a
avaliação de um profissional de nutrição. Os
processos, técnicas e produtos não se tratam de
medicamentos, drogas ou insumos farmacêuticos.
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Sumário
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nos nossos animais de estimação. Isso acontece por meio da troca de energia entre os animais e seus tutores,
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Capítulo 1

Equilíbrio Biofísico

Equilíbrio Biofísico
A ciência por si só é uma revolução. Toda descoberta é
tida como loucura ou impossibilidade antes de se tornar
uma realidade aceita por quase todos. Quando foi dito
que o mundo era redondo, muitos desacreditaram. Assim
foi também com a gravidade e leis da física. Até se provar
por A + B as teorias, na maioria das vezes, o primeiro
impulso é negá-las.
As descobertas científicas e medicinais andam lado a
lado e obedecem a uma dinâmica semelhante: o que foge
ao tradicional é muito questionado. Dentro da medicina,
um novo paradigma vem sendo quebrado. No lugar de
olhar as doenças por meio de processos bioquímicos
somente, está se enxergando além. Em 2015, o jornal
científico “Global Advances in Health and Medicine”
veiculou o artigo “Uma Visão Geral dos Dispositivos de
Biocampo”. Nele, os autores apontam para a possível
existência de um campo organizador, nominado de
Biocampo. Os estudos partiram dos conhecimentos já
existentes sobre a biofísica, o genômica funcional, a
física quântica, a neurociência, a psicologia, entre outras
áreas.
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Desvendando o Biocampo - Este campo seria, portanto,
responsável por organizar a matéria da qual nós, e
possivelmente o universo, somos feitos. Ele regula desde
os organismos mais fundamentais até os mais
complexos, como os seres vivos, por meio de processos
bioquímicos,
celulares
e
neurológicos.
Seu
funcionamento se dá
possivelmente através de
mecanismos relacionados aos campos eletromagnéticos
e quânticos - que acontecem nas menores partículas
existentes.
Poderíamos descrever o Biocampo como um princípio
essencial, organizador das informações que regulam as
funções biológicas. Esses dados seriam então todos
interligados. Isso explica a interferência psicológica em
patologias e vice e versa. Por exemplo, quando se está
sob um estresse muito grande - condição referente ao
campo psíquico -, se nota o aparecimento de doenças
inflamatórias, relacionadas à pressão ou à baixa
imunidade.
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Capítulo 2

Terapia quântica
Tratamento por
meio de energia

Terapia quântica: tratamento por meio de energia
Por meio da física quântica foram identificados processos energéticos que regulam o funcionamento do nosso corpo.
Nas menores partículas existentes as interações são feitas por meio de vibrações e é a partir delas que todos os
processos são desencadeados. O Biocampo seria o que regula essas vibrações e as interações entre elas.

A terapia quântica prevê tratamentos que normalizam essas interações quando
estão em desequilíbrio. Assim, por meio da regularização de processos
energéticos, psíquicos e bioquímicos, as patologias são tratadas. Esses
tratamentos estão sob o domínio das chamadas Terapias Complementares e
Alternativas (CAM), que engloba técnicas como o Reiki, por exemplo, que
consiste na transmissão de energia do terapeuta para o paciente sem o emprego
de equipamentos.
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Terapia quântica:
tratamento por
meio de energia

As terapias quânticas que analisam o Biocampo podem também oferecer uma investigação
complementar ao interagir com o campo biofísico do paciente. Os aparelhos de eletrocardiograma
e eletroencefalograma, por exemplo, funcionam a partir de princípios físicos e quânticos e são
muito utilizados na atualidade.
A terapia quântica tem como princípio a identificação da causa dos distúrbios em campos
energéticos ou biológicos. Assim, métodos naturais podem ser implantados para o tratamento de
patologias comuns.
Desequilíbrio - A partir da terapia quântica, se acredita que cada órgão tem uma vibração correta.
Por exemplo, as células de um estômago saudável vibram em uma determinada frequência. Se
esse órgão estiver com algum tipo de irregularidade, a vibração muda. Portanto, sabendo qual é
a vibração de cada sistema do nosso organismo, podemos encontrar anormalidades, antes
mesmo que estas reflitam em algum tipo de sintoma.
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Terapia quântica: tratamento por meio de energia
O equilíbrio pode ser restaurado dando ao organismo o que está em falta - ou retirando o que está em excesso. O
balanço das substâncias e nutrientes no nosso corpo é muito sensível, uma pequena alteração e já sentimos,
literalmente, na pele. Por exemplo, a falta de ferro no nosso corpo prejudica o transporte de oxigênio para as células
e nos deixa com a sensação de cansaço.
Pensando no equilíbrio quântico, antes de receitar remédios que dão ao paciente energia, o profissional da saúde
baseado nesses princípios olha para as causas da indisposição, percebe onde está o desequilíbrio e trata de maneira
natural. Aqui demos um exemplo simples, mas até distúrbios mais complicados podem ser tratados de modo
complementar às terapias tradicionais dessa forma – por exemplo, diminuindo as substâncias que intoxicam o
organismo e atuando nos sistemas não infectados para fortalecê-los.

.
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Capítulo 3

Para além do bicho homem
Princípios da terapia quântica
no organismo dos animais

Para além do bicho homem
Se isso acontece em nós, humanos, por que não aconteceria no organismo dos animais? O processo de desequilíbrio nos pets
acontece da mesma forma que em nós, salvo as diferenças estruturais.
É mais fácil identificar e tratar os animais de companhia, que estão sempre próximos. Os gatos e cachorros sofrem de muitas doenças
parecidas com as nossas e podemos identificá-las do mesmo jeito: por meio do desequilíbrio.
Nesse caso, a percepção de uma irregularidade no balanço do organismo é ainda mais importante, uma vez que os animais não falam
e não conseguem comunicar da mesma forma que a gente quando algo está errado. Em toda consulta baseada na metodologia
OrtoBiomolecular, o primeiro passo é fazer a Anamnese OrtoBiomolecular para identificar onde podem estar os principais problemas. No
caso do animal, as perguntas são feitas para o seu tutor com o objetivo de entender hábitos e irregularidades.
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Para além do bicho homem
Escute o que o corpo do seu pet diz - Anamnese é um
tipo de questionário usado por profissionais da saúde para
identificar doenças com base no histórico do paciente. O
próprio nome da técnica já traduz o seu significado: ana tem
origem grega e significa trazer e mnesis também de origem
grega, significa memória. A Anamnese portanto, traz à
memória o histórico do paciente por meio de perguntas sobre
seus hábitos, suas queixas e doenças - nesse caso, as
perguntas são feitas ao tutor na primeira consulta do pet.
A técnica é baseada nas pesquisas do Dr. Jacques Ménétrier,
que durante 40 anos analisou a relação entre os fatores
genéticos e comportamentais e como estes poderiam ajudar a
antever uma doença. Dessa forma, as distúrbios podem ser
identificadas sem a utilização de meios clínicos complexos.
O Prof. Kunio Inamoto, presidente e fundador da QuantumBIO,
adaptou os conceitos de Ménétrier e desenvolveu uma versão
própria de anamnese, a qual deu o nome de Anamnese
OrtoBiomolecular. O mérito do Prof. Inamoto foi ter simplificado
o questionário, permitindo ao profissional de saúde e
veterinário maior agilidade no momento de efetivar a análise.
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No caso dos animais, essas perguntas são reduzidas e
adaptadas à sua realidade dependendo da técnica de cada
veterinário. Para os pets, muitas vezes as perguntas não
seguem um padrão estabelecido, depende do profissional
identificar quais questionamentos - não necessariamente pré
estabelecidos - podem ajudar a identificar patologias em
cada animal.
A técnica é utilizada como um complemento na identificação
de distúrbios em animais. A principal forma de investigação
clínica é feita pela Biorressonância, que através de um
Aurameter especial - instrumento que mede a energia dos
órgãos dos pets aponta desequilíbrios. Quando
identificados, estes são tratados a fim de retomar o equilíbrio
no corpo do animal, restaurando sua saúde e bem estar.

Tratamentos - Com todas essas informações na mão, o
profissional de saúde pode encaminhar o pet para outros
exames. Mas caso a Biorressonância, a Anamnese e o teste
com o Aurameter já indiquem um problema claro em algum
sistema específico, é possível começar o tratamento por
meio da terapia quântica, uma alimentação mais saudável e
mudanças de hábitos para melhorar o funcionamento do
organismo.
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Capítulo 4

Conexão entre
animais e tutores

Conexão entre animais e tutores
Portanto, como vimos, o método de identificação de anormalidades se mostra eficaz na determinação do que está em desequilíbrio e
permite tratar o mal antes mesmo do animal manifestar uma patologia. Outro ponto de atenção que o tutor deve ter é com a própria saúde.
Vamos explicar:
Que temos uma ligação muito forte com nossos animais de estimação não se pode negar. Muitas pessoas relatam que os pets, de tanto
conviver, acabam pegando os hábitos e entendendo o sentimento dos humanos - principalmente dos tutores, que são as pessoas dentre as
que vivem em uma mesma casa que eles escolhem para “seguir”.
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Conexão entre animais e tutores

Essa sensação pode ser explicada pela teoria quântica. O que acontece é que o corpo do animal
entra em ressonância com o do seu tutor, ou seja, as células vibram em uma mesma frequência,
fazendo com que realmente o pet e seu tutor tenham uma ligação muito forte.

Essa conexão pode ser para o bem ou para o
mal. Isso porque o desequilíbrio do humano pode
acarretar em um semelhante no pet. Se o tutor
estiver passando por alguma fase difícil e se
sentir muito ansioso, logo o seu animal ficará
mais agitado e apresentará sintomas parecidos,
perdendo o seu equilíbrio natural.
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Conexão entre animais e tutores
Especialista no assunto, a médica veterinária, Dra. Leniane Silva Nogueira,
destaca que os desequilíbrios são o começo das enfermidades. “Na escala
de evolução da doença, a primeira a ser afetada é a energética, depois a
funcional e a lesional. Por isso que nas desordens iniciais não são
encontradas alterações nos exames complementares. Isso não significa
que está tudo bem, no estágio energético é preciso intervir para promover
o equilíbrio, senão em pouco tempo a patologia irá evoluir e outras
alterações aparecerão”.
O melhor remédio é a prevenção - A melhor forma de manter a saúde do
pet é prevenir as doenças. Para isso, é preciso identificar os desequilíbrios
e agir justamente neles. A ideia é identificar alguma mudança antes mesmo
dela aparecer em forma de sintoma. Para manter o pet saudável, alguns
fatores devem ser levado em consideração:
Alimentação - Trate seu animal como um animal. Na natureza, cachorros e
gatos naturalmente comeriam alimentos proveniente da caça. Seus
organismos precisam da proteína da carne para funcionar plenamente. E
não é a proteína sintética colocada em uma ração, mas sim do próprio
alimento.
Por muitos anos se acreditou que a ração era a comida ideal para animais
domésticos, pois já vinha balanceada com os nutrientes que eles
necessitam. Há pouco tempo, a alimentação natural para pets vem sendo
estudada e cada vez mais aceita por especialistas. Assim como para nós,
quanto menos industrializada a comida for, melhor será a interação dela
com o organismo.
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Médica Veterinária, Dra. Leniane Silva Nogueira.
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Conexão entre animais e tutores
Mas isso não significa que os pets podem se alimentar igual aos humanos. Como dito, a dieta deles precisa ter os nutrientes
provenientes da caça - proteína de carne, por exemplo. Além disso, dependendo do equilíbrio de cada animal é preciso adicionar um
composto nutricional diferente, de acordo com a avaliação feita por um profissional da área, levando em consideração fatores como
raça, peso, idade e etc.
Independente do resultado, a dieta de um pet não pode apresentar soja, milho e trigo. Esses compostos fazem mal aos animais pois
não são naturais de sua alimentação.
Rotina - Muitos pets ficam o dia todo presos em apartamentos ou cômodos sozinhos. A rotina agitada de seus tutores não permite
que estes estejam sempre presentes para fazer companhia. Entretanto, é muito importante que em algum momento do dia, os
animais sejam levados para passear. O ideal é que isso seja feito mais de uma vez ao dia.

Assim é estimulada a circulação do pet, ele passa um
tempo com o seu tutor e ainda exercita seu lado mais
natural que é o do contato com a natureza e liberdade.
Além disso, passeios ao ar livre tiram um pouco o animal
do contato com a radiação eletromagnética presentes nas
casas por causa dos aparelhos eletrônicos e Wi-Fi.
Essa radiação pode ser muito prejudicial para o pet e
causar sérios distúrbios, por isso, é importante que em
algum momento do dia, ele seja retirado desta exposição.
Ficar apenas em ambiente fechados também estressa o
animal - ele precisa de um tempo em ar livre para manter
uma vida saudável.
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Capítulo 5

Foco na Saúde
Quais suplementos os animais
podem tomar para retomar o seu
equilíbrio

Foco na Saúde
Mesmo com uma alimentação balanceada para as necessidades de seu organismo e com passeios constantes, muitas vezes os
animais precisam de uma suplementação para ajudá-los a manterem, ou retomarem o equilíbrio do organismo.
O tratamento com base em suplementação e uma rotina saudável é a melhor opção para manter a saúde do animal sem colocar
química desnecessária para dentro do organismo dele. O acúmulo de substâncias encontradas em remédios podem ser tão prejudiciais
quanto doenças.
Por mais que eficaz, o método natural demora um pouco mais para fazer efeito. Isso porque trata os distúrbios nas suas causas e
expulsa os males de pouco a pouco. Com a regulação do organismo, as inflamações ou anormalidades presentes no corpo do animal
vão saindo aos poucos nas fezes, urina e, algumas vezes, pela pele, em forma de alergias - dependendo do estado de saúde e
patologia do pet. O tratamento é baseado em uma solução de dentro para fora e, por isso, muitas pessoas desistem de terapias
naturais, acreditando que o processo de melhora na verdade é mais uma doença.
O tratamento natural é mais eficaz e duradouro, mas é baseado em uma filosofia que não é imediatista. A medicina ocidental tem o
perfil de curar rápido os sintomas uma vez que o estilo de vida das pessoas não permite que elas parem para se cuidar ou cuidar de
um próximo - como seu pet. Mas os tratamentos com base oriental já pregam o contrário. Eles usam o tempo a favor da saúde, para
tratar a doença em todas suas etapas e curar o mal de uma vez por todas - por isso apesar de mais demorado o processo é mais
eficaz e baseado em produtos naturais.
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Foco na Saúde
Além da alimentação e rotina, a suplementação é um tratamento eficaz no tratamento dos desequilíbrios no corpo dos animais. Alguns
exemplos de suplementos comuns usados para melhorar a saúde dos pets são:
- Collagen*Q: O Collagen*Q é um suplemento que tem como base o colágeno hidrolisado em pó. Ele ajuda a promover uma melhor
absorção e aproveitamento de nutrientes no organismo. Os principais benefícios são: melhora a elasticidade da pele, auxilia na
recuperação das estruturas articulares e inflamações, previne a formação da catarata e aumenta a formação de plaquetas.
- Soll Q 75: É um suplemento que tem como base o cogumelo agaricus blazei murril. Diversos estudos indicam que esta espécie de
cogumelo ajuda a melhorar o sistema imunológico, a tratar alergias, além de combater o estresse, a fadiga, o cansaço, o
envelhecimento precoce, a cistite, o reumatismo entre outras doenças e males.
- DHA: O DHA (ácido docosahexaenoico) é encontrado em peixes e, de acordo com pesquisas, influencia diretamente na capacidade
de aprendizado. Além disso, ajuda a diminuir o colesterol ruim, melhora a circulação, evita a hipertensão, melhora problemas de pele,
entre outros.
- Chlorella: É um suplemento alimentar produzido a partir de um tipo de alga unicelular que tem alto valor nutricional. É eficaz no
estímulo ao crescimento, ao sistema imunológico, além de ser rico em muitos nutrientes necessários para o organismo.
Importante destacar que conforme preconizado pelo Método QuantumBIO, é fundamental que seja realizada a neutralização
frequencial de metais tóxicos, parasitas e energias desarmônicas, permitindo assim que o terreno biológico dos pets esteja apto a
processar a suplementação.
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Capítulo 6

Melhore a vida
do seu pet
Onde encontrar mais conhecimento

Foco na Saúde
A terapia baseada nesses princípios ajuda os pets a terem uma vida mais saudável e longa. Assim como a ressonância faz com que as
nossas angústias e doenças sejam refletidas em nossos animais de estimação, o mesmo princípio permite que emanemos
tranquilidade e alegria para os pets. Seguindo uma vida saudável e mantendo uma energia positiva, garantimos a qualidade de vida
dos nossos fiéis companheiros.
O método QuantumBIO auxilia profissionais da medicina veterinária a aplicarem a Biorressonância, Anamnese OrtoBiomolecuar e
outros métodos nos animais. Com os instrumentos e o conhecimento corretos, a sabedoria que é utilizada para tratar humanos, pode
ser transposta para os animais. A QuantumBIO oferece cursos para formar profissionais na terapia OrtoBiomolecular. Além disso,
através do site é possível obter os suplementos aqui citados para melhorar a qualidade de vida dos pets.
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QuantumBIO
A QuantumBIO é uma empresa pioneira e especializada no desenvolvimento de
produtos e serviços na área da saúde complementar e cuidados paliativos, a partir
de tecnologias biofísicas.

Conheça mais a nosso respeito: visite nosso site clicando aqui.

